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KRISLAI
Ar naujo karo išvakarėse? 
Amerikos garbės sąskaita. 
Anglai ir francūzai.
Gerai, kad “užkimo.”
Ant sklypelių ir šmotelių! 
Kolūkiai ir menševikai.

Rašo A. Bimba

Visas pasaulis susirūpinęs 
klausia:

Kur link einame?
Kas bus?
Nejaygi jau naujo karo 

pradžia ?
> Padėtis rimta, padėtis baisi.

Dar niekados po Antrojo 
pasaulinio karo žmonija nebu
vo pristumta taip arti prie bai
siausios prarajos.

Be niekur nieko, be jokio 
persergėjimo, be atsiklausimo 
Kongreso ir žmonių, mūsų 
prezidentas pasiuntė armiją ir 
okupavo Libaną. Jį pasekė 
Anglijos premjeras McMilla- 
nas ir okupavo Jordaniją.

Sako: mus ten pakvietė Li
bano prezidentas Chamounas. 
Bet Libano parlamento dau-
guma priešinga tam Chamou- 
no žygiui.

Anglai sako: mus pakivetė 
Jordanijos karalius Husseinas.

Bet kyla protestų audra. 
Šiam prezidento Eisenhowerio 
“policiniam” žyginį dar ma
žiau pritarimo ir Amerikos 
žmonėse, negu buvo Trumano 
avantiūrai į Korėją.

Dabar visi galvas suka, kaip 
*iš tos bėdos ir nelaimės išeiti.

Labai keista dar štai kas: 
Kai jau mūsų ir anglų gink
luotos jėgos užėmė Libaną ir 
Jordaniją, mes n u ė j o m e į 
Jungtines Tautas ir sakome: 
mūsų žygį užgirkite. Mūsų 
ginkluotas jėgas padarykite 
Jungtinių Tautų jėgomis!

------—- . 9
Tik vienas konkretus ir prak

tiškas pasiūlymas šiai bai
siai avantiūrai likviduoti. Tai 
Chruščiovo pasiūlymas. Tegu 
tuojau susi r e n k a didžiųjų 
galvos ir ieško išeities.

Įdomūs ir svarbūs dalykai 
(iedasi Anglijoje ir Prancūzi
joje. Anglijos darbiečiai suki
lo prieš šitą provokatorišką sa
vo valdžios žygį.

Tuo tarpu Prancūzijos soci
alistai tyli. Jie, matyt, remia 
savo valdžią.

•f
Cleveland© 'Dirva šaukia: 

“Amerikos Balsas Munchene 
užkimo.”

Kunigų draugas sako, kad 
Amerikos Balsas tapo uždary
tas.

Kaip ten bebūtų, gerai pa
daryta. Munchene transliuo
jamos programos turėjo tiktai 
vieną tikslą : kurstyti žmones 
prieš žmones, tautas prieš tau
tas. Iš tos stoties saujelė ir 
lietuviškų fašistų kiršino žmo
nes prieš Lietuvą.

* Visgi tiek aš laimėjau. Kai 
nepavyko su Keleiviu, krei
piausi į Naujienas. Sakiau: 
broliai menševikai, susimilda
mi, pasigailėkite mūsų ir pa
rodykite savo menševikišką 
Lietuvos žemės ūkiui progra
mą. , Parodykite, kaip tas jū
sų socializmas Lietuvos kaime 
atrodytų. Ką jūs darytumėte 
su kolūkiais?

^Keleivio redaktorius Sonda 
nearįso parodyti savo kazyres. 
Twk išplūdo mane ir paliko.

Kas kita su Pijum Grigaičių.

Tar. Sąjunga šaukia 
Vakarus prie taikos

Jc Tautos* karo pavojus ii 
viršūnių konferencija

TSRS daug gaminasi 
gumos ir plastikos

Maskva. — Kada baisaus 
karo audrų debesys apgau
bė pasaulį, tai Tarybų Są
jungos vyriausybe ir vėl iš
siuntinėjo Anglijos, F ran- 
cūzijos, Jungtinių Valstijų 
ir kitoms NATO valdžioms 
kvietimą prie taikaus sugy
venimo. i

“Pravda” paskelbė, jog 
toks pakvietimas buvo 
įteiktas NATO vyriausy
bėms liepos 15 d.

Tarybų Sąjunga vėl siūlo,

Gautas irakiečiu 
persergėjimas

New Yorkas. — “The
New York Times” gavo ka- 
blegramą nuo irakiečių, ku
rie Amerikoje mokėsi.' Jie 
persergsti prieš bent kokią 
intervenciją į Iraką.

“Irako liaudis turi teisę 
nuversti nepatinkamą val
džią”, jie sako savo pareiš
kime. “Jeigu bus prieš mus 
intervencija, tai mes šauk
sime į pagalbą socialistines 
šalis”, baigia savo perser
gėjimą.

Libano parlamentas 
neklauso Amerikos

Beirutas.— Robert Mur
phy, specialus Eisenhowe
rio pasiuntinys, yra Libane. 
Murphy bandė perkalbėti 
parlamento opoziciją, kad 
jie susirinktų į posėdį ir 
“šalies gerovei” prezidentu 
vėl išrinktų Chamouną.

Kaip žinia, parlamento 
narių dauguma pasipiktino 
Chamouno politika, kuris 
be parlamento nutarimo 
pakvietė Amerikos mari
nus. Abdel Osseiranas, par
lamento prezidentas, pa
reiškė, kad parlamentas ne
susirinks ir nerinks prezi
dento.

Ir už tai aš jam labai, labai 
dėkingas. Jis juodu ant bal
to savo Naujienose (liepos 14 
d.) išdėsto, kaip jo socializ
mas Lietuvos kaime atrodytų.

Jis pilnai sutinka, kad šniū
rai ir šniūreliai yra nelaimė. 
Jis sutinka, kad blogas toks 
“socializmas,” kur kiaules ir 
ožkas reikia pririštas' laikyti.

Grigaitis taipgi sutinka, kad 
“kada žemė yra suraižyta 
siauromis juostomis bei smul
kiais sklypeliais, priklausan
čiais skirt i n g i e m s savinin
kams, tai suprantamas daly
kas, kad jos negalima dirbti 
traktoriais nei kitomis moder
niškomis mašinomis.”

Puiku, čia jau turime pra
džią. Dabar jau galima rim
tai kalbėtis.

Tai kokias gi reformas, ko
kį perorganizavimą ir per
tvarkymą Lietuvos ž e m ė s 
ūkiui siūlo lieltuviškų menševi
kų galva?

Šiandien vietos nebeturiu. 
Krislai jau ir taip per ilgi. 
Pasikalbėsime ateinantį penk
tadienį.

kad NATO ir Varšuvos są
jungos ^ariai pasira'ytų 
taikaus sugyvenimo sutar
tį, atsisakytų nuo lenkty
niavimo apsiginkla v i m e, 
nuo karinių provokacijų, 
nuo panašių intervencijų, 
kokia yra padaryta į Vidu
rinius Rytus.

TSRS dar kartą pabrėžia, 
kad viso pasaulio žmonės 
nori taikaus sugyvenimo, 
kad taika yra galima, jeigu 

! tik Vakarai eis taikos ke- 
I liti.

“Ko Vakarams dar 
reikia?”, - Irakas

Londonas. — Irūko am
basados narys pulkininkas 
Abdul Kadir Faik sakė, kad 
Irako liaudis nuvertė mo
narchiją, Jis nurodė, kad 
Irakas nesirengia sulaiky-1 
ti aliejaus Vakarams, kad 
jis nori taikiai su visomis 
šalimis sugyventi.

Jis nurodė, kad Vakarų 
spauda kaltino Iraką “ko
munizme” Bet, jis sako, I 
“Irake įvyko ne komuniste-' 
nė, bet tautinė revoliucija... | 
Ir ko Vakarams nuo mūsų | 
reikia?”, klausė jis.

Trys bilijonai 
dolerių deficito

j 
Washingtonas. — Jau su

vestas pereitųjų metų 
Jungtinių Valstijų finansi
nis stovis. Vyriausybė tu
rėjo $69,083,156,000 įplau
kų ir $71,896,550,000 išlai
dų. Tokiu būdu išlaidos vir
šijo įplaukas $2,800,000,000. 

Tai daug didesnis defici
tas, negu vyriausybė nu
matė. Dabartiniu laiku dau
giausia išeigų yra “gyny
bos reikalams”, ne vien 
JAV apsiginklavime, bet ir 
paramoje NATO nariams.

TSRS ATMETĖ JAV 
PROTESTĄ

Maskva. — Jungtinės 
Valstijos protestavo prieš 
Tarybų Sąjungą ir reikala
vo nubausti tarybinius la
kūnus, kurie prieš kiek lai
ko sovietinėje Armėnijoje 
nušovė Amerikos lėktuvą.

TSRS vyriausybė atmetė 
protestą ir pareiškė, kad 
tarybiniai lakūnai kitaip 
negalėjo pasielgti; nes “jų 
pareiga saugoti TSRS sie
nas”.

ŠAUDYS Į LIBANO 
SUKILĖLIUS

Beirutas. — Libaniečiai 
šaudo į Amerikos karinius 
lėktuvus, kaip tik jie nu
skrenda porą desėtkų my
liu uo Beiruto. Amerikos 
admirolas Andersonas sa
kė: “Tai dar nėra karas, 
bet įsakiau lakūnams šau
dyti į juos apsigynimui”.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito..

New Yorkas. — Jungti
nių Tautų Saugumo Tary
boje neprieita prie susitari
mo taikos gerovei Viduri
niuose Rytuose. Anglija ir 
Jungtinės Valstijos, kurios 
iškėlė ginkluotąsias jėgas į 
Libaną ir Jordaną, nenori 
iš ten pasitraukti. Jos suda
rė balsų daugumą ir atme
tė Tarybų Sąjungos rezo
liuciją, o TSRS vetavo Va
karų rezoliucijas. Belieka 
tik šaukti Jungtinių Tautų 
Asamblėjos posėdį.

Jungtinių Valstijų vy
riausybė, su Anglijos prita
rimu, pasiūlė, kad didžiųjų 
valstybių vadai atvyktų į 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybos posėdį ir ten būtų 

Ar ivvks svarbi viršūnių 
konferencija New Yorke?

New Yorkas. — Tarybų į vai. Dabar Washingtone 
Sąjungos vyriausybė pa-1 
siūlė, kad tuojau būtų *SU| 
šaukta viršūnių konferenci- ' 
ja. Jungtinių Valstijų vy-j 
riausybė pareiškė, kad ge-! 
riausiai tokią konferenciją K.‘. -- -- -
sušaukti New Yorke Jung- d ‘ "
tinių tautų Saugumo lai y- jį j v.vaistybių vadų. Iš 
boję. Anglija tą pasui ymą pary^įaus praneša, kad 
parėmė. | premjeras įe Gaulle per-

Tarybų Sąjunga naujoje: svarstys savo pirmesnį nu- 
notoje išreiškė savo sutiki-1 sistatymą, kada jis sakė, 

kad i kad J. T. Saugumo Taryba 
dalyvautų ne vieta viršūnių konferen- 

Indija ir arabų šalių atsto- cijai.

mą, tik reikalauja, 
konferencijoje

Tarybų Sąjunga 
yra pasirengus

M’askva. — Aviacijos die
noje netoli nuo Maskvos 
įvyko civilinių ir karinių 
lėktuvų paradas. Jį stebėjo 
tarybiniai valdžios ir apsi
gynimo vadai.

Maršalas R. Malinovskis, 
gynybos ministras, tarpe 
kitko, pareiškė: “Tūli impe
rialistiniai sluoksniai ruo
šia naują karą... Amerikos 
ir Anglijos intervencija į 
Vidurinius Rytus tą patvir
tina... Mūsų ginkluotos jė
gos yra pasirengusios sau
gojimui taikos ir atrėmi
mui bile pasikėsinimų.”

IRAKAS NORI SU 
VISAIS TAIKOS

Bagdadas. — Generolas 
El-Kassemas, Irako prem
jeras, pareiškė, kad tauti
nis perversmas prieš buvu
sio karaliaus Faisalio val
džią nebuvo pripuolamas 
dalykas, bet gerai paruoš
tas žygis.

Jis sakė, kad Irakas nori 
taikoje sugyventi su visais 
pasaulio kraštais. Jis sakė, 
kad aliejus yra svarbus Va
karams ir Irakui, ir pasta
rasis nesirengia kenkti jo 
pristatymui.

laikomas tas pasitarimas.
Kaip žinome, viršūnių 

konferencijai buvo siūlomas 
daug platesnių darbų dieno- 
tvarkis.

De Gaulle, Prancūzijos 
premjeras, tokiai konferen
cijai pritaria, bet sako, kad 
J. T. Saugumo Taryba nėra 
vieta viršūnių konferenci
jai.

Tuo kartu • Anglija ir 
Jungtinės. Valstijos siunčia 
daugiau karinių jėgų į ara
biškus kraštus. Iš Washing- 
tono praneša, kad Gynybos 
departmentas parakdavo j o 
nuo privatinių laivų kom
panijų 30 didelių laivų per
vežimui karinių reikmenų.

ir 
Londone svarsto šį TSRS 
pasiūlymą. Yra panašu, kad 
gal būti bus skubiai sušauk- 

i ta viršūnių konferencija.
i Jungtinių Tautų viršinin
kai ruošiasi prie konferen
cijos. New Yorko policija 

; apsaugojimui

Jordanas ir vėl 
turi bėdų

Ammanas. — Kada Irake 
įvyko perversmas, • tai Jor
dano karalius . Husseinas 
nusigando. Nepasitikė d a- 
mas savo armija, jis pradė
jo šauktis į Vakarus mili- 
tarinės pagalbos.

Anglija pasiuntė į Jorda
ną parašiutininkus. Dabar 
jie saugo karalių Husseiną. 
Bet tas dar daugiau sukė
lė Jordano žmones, nes jie 
mato, kad karalius bijosi 
savo armijos. Gi anglų var
das Jordane stovi žemai, 
nes jie ten pirmiau viešpa
tavo.

LIBANIEČIAI ŠAUDO 
Į JAV LĖKTUVUS

Beirutas. — nuo dienos, 
kada Amerikos marinai bu
vo iškelti į Libaną, jau še
šiolika lėktuvų grįžo su kul
kų suvarstytais sparnais. 
Dažninusia lėktuvai būna 
apšaudomi Tripolio miesto 
srityje.

Į Beiruto prieplauką at
plaukė Amerikos lėktuvne
šis “Corregidor”, o toliau 
jūroje stovi du milžiniški 
lėktuvnešiai “Essex” ir “Sa
ratoga”.

Pelham, N. Y. — Mirė ar
tistas William Oberhardt.

New Yorkas. — Dr. Her
man Mark,' direktorius Po
lymer Research Instituto 
ir narys eilės valdiškų 
mokslo įstaigų, sugrįžo iš 
Tarybų Sąjungos. Jis yra 
žymus mokslininkas. Mark 
mokslus baigė Vienoje, vė
liau buvo susirišęs su Far- 
benindustrie chemikalų fir
ma Vokietijoje, tai žino, ką 
jis kalba.

Dr. Mark sako, kad Ta
rybų Sąjunga yra padarius

Indonezija už 
arabų šalis

Jakarta. — Pati Indone
zija t'k atrėmė užsienio in
tervenciją ir sukurstytą su
kilimą. Todėl indonezai ma
siniai pasisako prieš Angli
jos ir Jungtinių Valsti jų in
tervenciją į arabų šalis.

Indonezų darbo unijos 
priima rezoliucijas ir reika
lauja, kad užsienio armijos 
tuojau pasitrauktų iš Vidu
rinių Rytų. Uniiistai atsisa
ko dirbti prie Anglijos ir 
JAV laivų. Desėtkai tūks
tančių savanorių pasirengę 
vykti į pagalbą arabams.

Kanada stoja už 
vadų konferenciją

Ottawa. — Kanados vy
riausybė pritaria Tarybų 
Sąjungos pasiūlymui, kad 
tuojau reikia laikyti viršū
nių konferenciją pastoji
mui karui kelio.

Kanados premjeras Die- 
fenbaker sako, kad jis ir 
patsai buvo tokios nuomo
nės. Taipgi atžymi, kad 
Nehru, Indijos premjeras, 
irgi siūlo tuojau šaukti va
dų konferenciją.

J. T. IR VIRŠŪNIŲ 
KONFERENCIJA

New Yorkas. — Jungti
nių Tautų ge"eralinis sek
retorius Hammarskjoldas 
įteikė Tarybų Sąjungos ats
tovui savo pareiškimą, kad 
jis sutinka su TSRS pasiū
lymu šaukti viršūnių kon
ferenciją. Hammarskjoldas 
pasižada dalyvauti.

-------- ----------------

JAU IR IZRAELIS 
KELIA PROTESTĄ

Tel A vi v. — Anglijos ka
riniai ir transparto lėktu
vai be jokio susivaržymo 
skrenda virš Izraelio į Jor
daną ir atgal. Izraelio vy
riausybė prašo Anglijos, 
kad ji susirastų savo lėktu
vams kitą kelią.

DULLES VĖL SKRIS 
Į LONDONĄ

Washingtonas. — Valsty
bės sekretorius J. Dulles 
skris į Londoną, kur yra 
šaukiama Bagdado sąjun
gos konferencija liepos 28- 
31 dd. Konferencijos tiks
las ant toliau palaikyti Są
jungoje Iraką.

didelio progreso plastikinių 
dalykų gamyboje, kuri jau 
dabar sudaro apie 30 pro
centų Jungtinių Valstijų 
gamybos. Jis sako, kad 
TSRS į septynerius metus 
siekia plastikos gamybą pa
kelti bent aštuonis kartus.

Dr. Mark taipgi atžymė
jo, kad Tarybų Sąju"gą pa
sigamina geriausią pasau
lyje sintetinį gumą, kurio 
metinė produkcija jau sie
kia apie 4,000,0000 svarų.

Irako ambasados 
už respubliką

Londonas. — Londone 
Irako ambasados nariai, 
apart dviejų, pasisakė už 
Irako respubliką ir dirbs 
jos naudai.

Praneša iš Bonno, Vaka
rų Vokietijos, kad ten visi 
ambasados nariai pasisakė 
už respubliką.

Teherane, Irane, Irako 
ambasados nariai išmetė 
buvusio karaliaus Faisalio 
paveikslus ir stojo respubli
kos pusėn.

INDIJA STOJA UŽ 
ARABŲ TEISES

New Delhi. — Indijos vy
riausybė reikalauja, kad 
Jungtinės Valstijos ir Ang- 

■ lija atšauktų savo karines 
jėgas iš Libano ir Jordano. 
Pabrėžia tą faktą, kad 
Jungtinių Tautų komisija 
ir generalinis sekretorius 
nesurado užsienio interven
cijos į Libaną, todėl JAV 
marinų iškėlimas nepateisi
namas.

VĖLIAUSIOS
Maskva. — TSRS prem

jeras Chru-čiovas pasiren
gęs vykti į New Ydrką vir-

■ šūnių konferencijom

Beirutas. — Amerikai pa
vyko perkalbėti Libano par
lamento prezidentą Ossei- 
raną. Jis jau šaukia parla
mento narius, liepos 31 die
nai, kur bus renkamas ša
lies prezidentas.

Nicosia. — Anglijos kari
nės jėgos, .jau suareštavo 
1,500 graikų ir turkų Kip
ro saloje.

.New Delhi. — Indijos vy
riausybė pripažino naują 
Irako respublikos valdžią..

Londonas. — Jau 11 vals
tybių pripažino Irako res
publiką, būtent: Tarybų Są
junga, Kinija, Lenkija, Če
koslovakija, V e n g r i j a, 
Jungtinė Arabų Respubli
ka, Tunisija, Saudi Arabija, 
Indija, Indonezija ir Demo
kratinė Vokiečių Respubli
ka. i

Geneva. — Atominių 
ginklų specialistai daro pro
greso savo konferencijoje.
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“Netikėtumas” Irake
ĮVYKĘS IRAKE perversmas “Vakarų” valstybių 

galvoms. (įskaitant JAV) buvo kaip perkūnas iš giedro 
dangaus. Jis buvo visiškai netikėtas, nelauktas.

Amerika, kuri išleidžia daug pinigų palaikymui sek
lių (šnipų), kad jie stebėtų įvykius kitose šalyse ir apie 
juos greit praneštų, nieko nežinojo apie “įvykius” Irake, 
kol jie nebuvo žinomi visam pasauliui. Tiek “žinojo” ir 
Anglija, ir Francūzija ir kitos, kapitalistinės šalys. Kai 
perversmas įvyko, kai karaliaus Faisalio vaildžia buvo 
nuversta, o pats karalius sušaudytas, kai pasiskelbė nau
ja Irako valdžia ir tą šalį paskelbė respublika, tik tada 
“viską sužinojo” ir Washingtonas, ir Londonas ir kitos 
NATO valstybių sostinės.

Kyla klausimas, kodėl gi visa tai taip “sekretnai” 
įvyko ?

Komercinėje spaudoje tilpo keletas aiškinimų. 
Trumpai, nebuvo žinota dėl to, kad Irako monarchistinę 
valdžia neleido pasireikšti jokiai opozicijai; pati valdžia 
buvo labai akla ir savimi per daug pasitikėjo. Be to, ji 
buvo per nelyg žiauri, rašo vienas korespondentas.

Karalius Faisalis, jo dėdė princas Abdula Ilahas, 
premjeras Nuri Saidas žiauriai slopino kiekvieną pilie
tį, kuris drįso ištarti žodį prieš pragaištingą jų politiką. 
Nebuvo ten leista jokiam opoziciniam spausdintam žo- j 
džiui pasirodyti, nebuvo leista žmonėms susirinkti ir sa
vo nuomonę tarti. O kas drįso pakritikuoti tos-trejukės 
politiką, tas atsidurdavo kalėjime arba ant kartuvių.

Tik neseniai, sakoma, princo Ilaho įsakymu, buvo 
pakarti (ties karo ministerija) du patrijotai dėl to, kadi 
jie priešinosi fašistinės valdžios politikai. Na, tai, kai 
princas Ilahas buvo nušautas, žmonės pagrobė jo lavoną 
ir toje pačioje vietoje, kur tiedu patrijotai buvo pakar
ti, jį pakabino !

Kadangi buvo taip, kaip buvo, tai karaliaus Faisalio 
valdžia ir darė, ką tik ji norėjo, manydama, kad viskas • 
bus gerai, kad žmonės, žiauriai engiami, tylės ir “dievą 
mylės”, bet prieš ją išstoti niekad neišdrįs. Tuo pačiu 
kartu toji valdžia Amerikoje buvo skaitoma “demokra-1 
tine”. Jai buvo siųsta iš čia daug ginklų, kad galėtų slo
pinti “nenuoramas”. Washingtono galvoms atrodė, jog 
ten viskas ramu.

Tolydžio Irake virė žmonių judėjimas — slaptas, ži
noma, judėjimas — prieš monarchistinę valdžią, prieš 
karinį Bagdado paktą, prieš “Vakarus”. Na, ir atėjus 
atitinkamai valandai, tasai judėjimas prasiveržė, nušluo
damas karaliaus valdžią ir monarchistinę santvarką.

Visa tai, kaip sakėme, sudrebino “Vakarus” ir paro
dė, kokie jie akli.

Aišku; nieks nesako, jog dabar Irake jau bus vykdo
mas socializmas; nesakome, kad nauja, Kassemo vado
vaujama valdžia, yra liaudiška. Ne, to nėra. Svarbiau
sias dalykas, kas Irake buvo liepos 13-14 dd. padaryta, 
buvo tas: Irakas atsisakė tarnauti imperialistams-kolo- 
nistams. Irakas sugurino karinį Bagdado paktą, atsuk
tą prieš socialistinį pasaulį; Irakas atsisakė būti Wash
ingtono ir Londono vergu!

O tai ir yra didelis dalykas!

Biurokratai grūmoja
NEUŽILGO ŽADA įvykti visos eilės amerikinių 

darbo unijų atstovų įdomi ir svarbi konferencija.
Konferenciją šaukia išmestų iš AFL-CIO tymsterių 

unijos prezidentas Hoffa ir kai kurių kitų unijų, pri
klausančių AFL—CIO vadovai.

Šioje konferencijoje bus svarstomi reikalai, susiję 
su organizavimu į vieną uniją arba federaciją visų dar
bininkų, kurie dirba laivuose, kurie dirba prie kitokių 
išvežiojimų produktų pramonių—pavyzdžiui Sears Roe
buck Kompanijos apie 200,000 darbininkų, ir tt.

Manoma visus Amerikos darbininkus, kurie dirba 
prie vienos ar kitos transportacijos sistemos, suorgani
zuoti, apjungti, kad jie iš tikrųjų būtų galingi ir bend
romis pastangomis pajėgtų savo interesus apginti.

AFL—CIO prezidentas Meany tačiau pareiškė, kad 
jis draus bent vienai unijai, priklausančiai prie AFL— 
CIO, toje konferencijoje dalyvauti!

Taigi visko galima laukti. AFL—CIO biurokratai 
patys neorganizuoja darbininkų į unijas ir priešinasi 
tiems, kurie nori juos organizuoti.

KAI AFL JUNGĖSI su CIO, daugelis žmonių manė: 
Dabar tai jau tikrai Amerikos darbininkams prasidės 
nauja era — jų didžiulė dauguma bus suorganizuoti į 
profesines sąjungas. Pasirodo, tai buvo iliuzija. Meany 
ir'Ko. mažiausiai į tai kreipia dėmesio. Na, o Hoffa, 
prieš kurį buvo tiek daug rėkta, rimtai žada organizuoti 
neorganizuotus.

Tarybų Lietuvos kurortai ir sanatorijos
Rašo A. Prokopiavičius

Lietuvos kurortai yra po
puliarūs ne tik pačioje res
publikoje, o ir toli už jos ri
bų. Nemuno krantuose, ne
paprastai gražiuose miš
kuose, yra Druskininkų ir 
Birštono kurortai, garsūs 
savo mineraliniais šalti- 
niais ir gydomuoju, purvu.

Druskininkuose yra gy
domosios kūno kultūros 
parkas su gimnastikos ir 
tinklinio aikštelėmis, teniso 
kortais, plaukimo basei
nais. Įrengtos aikštelės 
saulės ir oro vonioms, visus 
metus veikia fotarijus. Šis 
parkas, apaugęs šimtame
čiais medžiais užima kelias
dešimt hektarų.

Ten pat yra ir didelė vai
kų sanatorija, kur gydosi 
jauni piliečiai, sergantys 
reumatu ir poliomelito pa
sekmėmis.

Prie šios kurortų grupės 
priklauso ir Likėnai esan
tys respublikos šiaurėje. Šio 
kurorto savybė — minera- 
linai sulfato šaltiniai. Lie
tuvoje yra du klimatiniai 
kurortai Tai Kulautuva, 
kur yra tuberkuliozės sana
torijos, ir Palanga.

Sveikatos šaltinis
Palanga yra Baltijos -pa

jūryje. Tai vienas .geriau
sių Pabaltijo klimatinių ku
rortų. Vietinis klimatas pa
deda pasveikti sergantiems 
hipertonija, funkcinėmis ir 
organinėmis nervų siste
mos ligomis. Išilgai pato
gaus pliažo, kurį supa di
dingos kopos, yra daug sa
natorijų ir poilsio namų.

Beje, apie poilsio namus.. 
Lietuvoje jų yra aštuoni, 
neskaitant tų, kurie pri
klauso tiesiog fabrikams, 
gamykloms, įstaig o m s. Į 
poilsio, namus atvažiuoja 
žmonės, norintys gerai ir 
Įdomiai pailsėti. Kiekvie
nuose namuose yra gausi 
biblioteka, televizoriai, ra
dijas ir maža estrada, kur 
koncertuoja gastroliuojan
tys artistai. Poilsiautojai 
gali čia naudotis įvairiais 
mzikos instrumentais, spor
to inventoriumi. Čia orga
nizuojami masiniai žaidi
mai, meno saviveiklos rate
liai, rengiamos idomios ke
lionės po apylinkes, taip 
pat tolimos ekskursijos. 
Antai, besiilsintieji Likė
nuose būtinai vyksta į Ry
gą — netoliese esančią 
Latvijos. TSR sostinę, tie, 
kurie ilsisi Valakampiuose 
ir Trakuose susipažįsta su 
senojo Vilniaus įžymybė
mis.

Vėliausi įrengimai
Respublikos sanatorijos, 

turi šiuolaikinę medicinos 
aparatūrą. Veikia įvairūs 
gydymo ir diagnostikos ka
binetai : rentgeno, funkci
nės diagnostikos, elektra- 
kardiografijos, fizioterapi
jos, dantų gydymo, taip pat 
laboratorijos — bioch e m i- 
nės ir klinikinės.. Sanatori
jas aptarnauja kvalifikuoti 
medicinos darbuotojai. Tai 
daugiausia terapeutai, neu- 
ropatologai, ginekologai.

Atvažiuojantys į sanato
rijas ir poilsio namus gyve

na ten šviesiuose, erdviuo
se kambariuose. Mai s t a s. 
duodamas keturis kartus 
per dieną, o plaučių ligo
niams — penkis kartus, at
sižvelgiant į gydytojų pa
skirtas dietas.. Sanatorijų 
virtuvės pagamina įvairius, 
patiekalus, kurie kasdien 
sudaro vidutiniškai 15 me
niu.

Daug tuo naudojasi
Respublikos poilsio na

muose ir sanatorijose kas
met praleidžia savo atosto
gas vis. daugiau ir daugiau 
žmonių. 1957 metais sana
torijose ilsėjosi jau 24,000 
darbininkų ir tarnautojų, 
poilsio namuose 23,5 tūks
tančio žmonių. Vyriausybė 
kasmet asignuoja daug lė
šų respublikos poilsio na
mams toliau vystyti, res
publikos kurortų ir sanato
ry jų ūkiui plėsti.

Klausimai ir atsakymai
Klausimas:

Brangi Laisvės Redakci
ja;

Malonėkite man patarti, 
ką aš turiu daryti. Aš esu 
68 metų amžiaus. Nesu mo
kėjęs dėl Social security. 
Ar aš galėčiau gauti kiek 
pašalpos?

Laisves Skaitytojas 
Atsakymas:

Tuo reikalu geriausia 
kreiptis į kurią nors vietinę 
valdžios įstaigą. Ten jie 

j suteiks informacijas.. Nerei- 
i kia bijotis teirautis apie 
savo reikalus. Valdiškos 
įstaigos juk turi žmonėms 
patarnauti.

Žinios iš Lietuvos
I

PAMINKLAS JONUI į jungos valdybos sekretorius^ 
BILIŪNUI ! E. Mieželaitis, Anykščių JT

Netoli Anykščių jaunoms 
pušaitėms apsikaišęs stovi 
senasis Liūdiškių piliakal
nis. Pilkojo granito laiptai 
veda į kalno viršūnę, kur 
penkerius metus buvo palai
doti iš Lenkijos parvežti Jo
no Biliūno palaikai. Virš 
rašytojo kapo kyla į aukštį 
didingas 14 metrų aukščio 
monumentas, pastatytas iš 
pilkojo granito, surinkto A- 
nykščių apylinkių laukuose. 
(Paminklo autorius archi
tektas V. Gabriūnas, rašy
tojo galvos bareljefo auto
rius skulptorius B. Vyš
niauskas.)

Šį nuostabų Lietuvos kam
pelį J. Biliūnas pasirinko 
amžino poilsio vieta. Nuo 
kalno akį vilioja garsusis 
Anykščių šilelis, kitur ban
guoja kolūkiniai rugiai, ža
liuoja vasarojus. Žydria 
juosta laukus kerta Šven- 

! toji.
Birželio 29 d. ant pilia

kalnio susirinko tūkstančiai 
anykštėnų, atvažiavo skait
lingos delegacijos iš Vil
niaus, Kauno, Klaipėdos, 
Panevėžio, Šiaulių ii’ kitu 
Lietuvos miestų bei rajonų. 
Čia įvyko iškilmingas pa
minklo J. Biliūnui atidary
mas. Prie paminklo papė
dės įvyko mitingas, skirtas 
šiam reikšmingam • įvykiui 
pažymėti. Mitingą atidarė 
Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumo 
Pirmininkas J. Paleckis.

Po to kalbėjo Lietuvos KP 
CK sekretorius V. Niunka,

Biliūno vardo vidurinės mo
kyklos mokytojas A. Ulči- 
nas, Anykščių rajono J. Bi
liūno vardo žemės ūkio ar
telės kolūkietis Jurgis Bi
liūnas, Lietuvos KP Anykš
čių rajono komiteto pirma
sis sekretorius V. Lukoševi
čius.

Mitingas baigtas. Aidi 
TSRS Valstybinio himno ir 
Lietuvos TSR Valstybinio 
himno melodijos. Prie pa
minklo papėdės padedami 
vainikai, gyvų gėlių puokš
tės nuo visų Anykščių ra
jono įmonių, įstaigų ir mo
kyklų, nuo visų rajono kol
ūkių. Vainikus prie pa
minklo mylimajam lietuvių 
tautos rašytojui padeda de
legatai, kuriuos ats i u n t ė 
respublikos miestų ir rajo
nų darbo žmonės.

Nuo tra u ko j e: pam i nklas
J. Biliūnui. 

--------  >
Belgradas. — Įvyko spro

gimas elektrinėje jėgainėje. 
23 žmones užmušė ir 15 su-

Lietuvos TSR Rašytojų są- žeide.

Mūšy laikų .“Kiny siena šiaurės ledynuose
7,000 darbininkų ir reika-į 
linga medžiaga Dew linijos 
darbų pradžiai.

Skrenda lėktuvai
Kada pirmieji darbinin

kai ant ledo išvalė aikštes, 
tai šimtai didelių “Globe- 
master” transporto lėktuvų 
nešė ten medžiagas, įrengi
mus ir žmones.. Tik 1955 
metais šie oro milžinai atli
ko virš 7,000 kelionių. Lai
ke jų veiklos 60 lėktuvų su
sikūlė ir 26 lakūnai žuvo.

Dew linija pastatyta
Per ketverius metus prie 

Dew linijos dirbo šimtai in
žinierių ir virš 23,000 dar-

Didžios slaptybes 
“projektas No. 572”
Pradedant 1952 m., per 

ketverius metus didžiausio
je slaptybėje buvo laikomas 
Jungtinių Valstijų “Projek-1 
tas No. 572.” D -e š i m t i s 
tūkstančių žmonių mobili
zavo su pažadu, kad jie iš
važiuoja labai ilgam laikui, 
gaus gerą algą, sugrįžę dar 
bonusų gaus, bet lai “ne
klausinėja apie darbą — 
slaptas projektas.”

Bet, pirm negu buvo pra
vestas gyveni man, tas pro
jektas paseno ir atgyveno 
savo amžių. Dabar apie jį 
rašo ir kalba. Tai taip va
dinama l)ew Line (rasos 
linija), tai keisčiausių įren- 

j girnų ištisai 3,000 mylių -— 
I nuo šiaurvakarinės Alas- 
kos iki šiaurrytinio Baffin 
salos krašto, Kanadoje—li
nija.

Howard Lafay ne vien

ir šimtus mažesnių centrų 
ant 3,000 mylių ilgio taip 
toli šiaurėje, kur nėra kelių, 
k u r viešpatauja amžini 
sniegynai ir kur šalčiai sie
kia 50 laipsnių, tai reikėjo

i pilsi rengimo.
Padaryti planai pasiųsti 

120 laivų, kurie nuvežtų 7,- 
000 darbininkų, 46,000 to
nų plieno, 75,000,000 galio
nų gasolino, maisto ir kito
kių reikmenų, 
apsiuvo plier
mis, pasikvietė į 
nados ledlaužius 
mėnesį 63 laivai 
(Kanadoje), o 
nesį 57 laivai

gu tokie pasirodytų, tai ra
dijo bangomis duotų signa
lą į Colorado Springs, Colo., 
o iš ten aukštoji karinio or- 
laivyno komanda duotų įsa
kymą karo lėktuvams veik
ti.

Taigi

po $1,500 priedo bonusų. Gi 
kurie pasilieka antrų metų 
tarnybai, tai gauna dau
giau.

Mūsų vaikai gėdysis 
savo tėvų 

Galima drąsiai 
kad ateityje* mūsų
gėdysis savo tėvų. Vietoje

sakyti?.

Laivu šonus 
priedango- 
darbą Ka- 
ir birželio 
iš Halifax 
liepos mč- 
iš Seattle

Įteikė smulkų aprašymų apiplaukus Alaska
* • ’ L1 za fxl n t-i ava o 1 f _aA/vi-»O h m ' . A v“The National Geographic! 
Magazine” (liepos mėn.), 
kaip ta Dew Line buvo sta
toma, bet suteikė ir daugy
bę paveikslų; Reiškia, visa 
slaptybė atidengta. Dabar 
jau ir didžiausi Dew linijos 
šalininkai pripažįsta, kad ji 
nustojo vertės, nes atsirado 
toli siekiančios raketos.

Žiaurioms šiaurės gamtos 
kliūtims nugalėti buvo pa
gaminta 400 cheminių ir 
techninių įrengimų. Be jų 
nebūtų buvę galima pasta
tyti radaro įrengimus, gy
venamuosius namus, slėptu
ves ir sandėlius.

“Projektui No. 572” pra
vesti buvo įtraukta dešim
tys kompanijų, bet jų prieš
akyje stovėjo Western Elec
tric Co., kuriai gelbėjo Bell 
Telephone System Co. , Dar
bai pradėti 1952 metais.

Kad pastatyti (JO didelių

(Wash.) išplaukė link šiau-1 bininkų, kurie buvo gabena- 
; rėš.

Halifax laivų grupė plan- Kanados ir Vakarinės Ku
ke tarp Kanados ir Green- ropos. Jiems mokėjo aukš- 
landijos link Baffin salos, tas algas ir duodavo dar bo- 
š.iek tiek daugiau ištirtais nusų. Daugybė jų sušalo, 

neteko sveikatos, buvo su
žeisti, o 35 neteko gyvybės.

Dew linija tęsiasi per 3,- 
000 mylių. Jų padalinta į 
šešis skyrius, kiekvienas po 
5 0-0 mylių ilgio. Išilgai 
įrengta 50 didelių centrų, 
kur yra milžiniški radaro 
įrengimai. Radijo bokštų 
“miškai,” vielų ir kitokie 
prietaisai. Kiek viena m e 
centre yra desėtkai ar šim
tai civilinių žmonių ir ka
rininkų, kurie gyvena na
mukuose, sujungtu ose į 
daiktą, kaip traukinio va
gonai. Tie namukai taip 
įrengti, kad gali atsilaikyti 
prieš 130 mylių vėją. Įgu
loms, vien laivų pagalba, 
pristatė 22,000 tonų maisto, 
o dabar maistą ir reikmenis 
pristato lėktuvais.

Tarp didelių centrų yra 
mažesni, o tarp pastarųjų 
jau gūštos tik trims žmo
nėms. Kiekviename centre 
yra po 20 civilinių žmonių 
(karinių skaičius dar ne
skelbiamas). Jie sėdi ir lau- 

” Jei-

mi iš Jungtinių Valstijų,

pakraščiais. Tie laivai ne
daug nukentėjo. * / 

Iš Seattle laivu grupė,
f, pra

plaukus Beringo sąsiaurį, 
atsidūrė Beaforo jūroje, o 
vėliau Franklino ir Simpso- 
no sąsiauriuose. Iš 57 laivų 
iki Shepherd užlajos tik ke
turi atplaukė mažai suga
dinti, kiti buvo arba ledų 
sulamdyti ir liko kelyje, ar
ba atplaukė labai blogame 
stovyje.

Kelionė per storus ledy
nus buvo nesvietiškai sun
ki. Dažnai keltuvai (kra
nai) iškėlę į orą ir staigiai 
leisdami žemyn keturių to
nų cemento plytas, vos ga- 
ėjo pramušti ledą. Kitur 
narūnai, kurie buvo pra
minti “madmen” vardu, 
įlindę į guminius rūbus, už
sidėję varlekojus, lįsdavo į 
ledinį vandenį, padėdavo po 
ledu dinamito, kad ledą su
ardžius.

Per kančias, vai‘gus ir kai 
kurių mirtį buvo pristatyta kią “Sovietų lėktuvų.

Taigi, kaip matome, Ame- eiti P™ taikaus sugyveni- 
rikos karinių lėktuvų varž- mo’ susitarimo, kurio taip 
tuvą turi žmonės, sėdinti trokšta viso pasaulio žmo- 
tūkstančius mylių nuo Dew : .
linijos. Užtenka toje linijo- kliūtis įrengiame 
je padaryti klaidą, kad ga- gojimo linijas,’ 
lėtų karo varžtuvas būti pa- gyvena^ savo amžių pirma, 
leistas ir prasidėtu atomi- negu būna užbaigtos.

Dew linija iš vienos pu- 
Tarybu Są- s^s sudarė gyventojams be- 

junga iškėlė protestą, kad reikalingas išlaidas, iš kitos 
Juntginių Valstijų kariniai “sudaro karo pavojų. Ar 
lėktuvai jau daug kartų ne aišku, kad užtenka 
skrido link Tarvhn'sienu su Dew linijoje sargams pada-

nes, tai mes per didžiausias 
; ‘Apsisau

gojimo linijas,” kurios at-

nis karas.
Kaip žinome,

skrido link Tarybų sienų su 
atominių ir hidroge n i n i ų 
bombų kroviniais. Jungti
nių Valstijų atstovai pripa
žino, kad Amerikos lėktuvai 
tai darė, nes, girdi, radarai 
rodė, būk link Amerikos at- 
skrendą Sovietų lėktuvai.

Dew linija jau 
atgyveno amžių

1957 m. liepos 31 dieną 
Western Electric Co., užbai
gus šios linijos įrengimą ir 
gavus $600,000,000, ją per
davė Jungtinių Valstijų ka
riniam orlaivynui. Howard 
Lafay rašo, kad linija au 
atgyveno savo amžių. Tary
bų Sąjunga jau turi toli sie
kiančias raketas, kurios da
ro po 16,000 mylių į valan
dą. Tad jeigu ji jomis pul
tų Ameriką, tai iš Dew li
nijos radijas nesuspėtų lai
ku pranešti apie jų prisiar
tinimą. Bet jis rašo, kad 
dar Dew linija gali “pasi
tarnauti” prieš karinių 
lėktuvų puolimą, vienok jau 
ne ilgiau kaip iki I960 m.

Žmonės, kurie sėdi Dew 
linijoje, yra gerai apmoka
mi. Radijo specialistai per 
metus gauna po $17,000 ir

ryti klaidingą išvadą, kaip 
gali sprogti atominis karas!

Jungtinės Valstijos turi 
tris linijas “apsisaugoji
mui.” Artimiausia link Ta* 
rybų Sąjungos yra ta Dew 
linija. Antroji eina skersai 
Kanadą, kuri vadinamu 
Mid-Canada linija. Gi tre- 
čioji vadinama Pinetree li
nija, einanti išilgai Jungti
nių Valstijų ir-Kanados sie
ną.

Mūsų supratimu, visos 
tos “apsigynimo” linijos 
yra nereikalingos. Žmonių 
pareiga eiti prie ramaus su
gyvenimo, prie nesusiprati
mų išsprendimo taikos ke
liu.

Laikas sustoti eikvoti pi
nigus visokioms “apsigynė 
mo” linijoms, įvairiausiems 
ginklams ir kariniams įren
gimams. Pasaulyje dar yra 
labai daug atsilikusių ša
lių. Dar yra šalių, kur nė
ra nei vienos pėdos geležin
kelių, kur žmonės nematė 
metalinio tilto. Žmonijos 
darbo energijai ir pinigams 
yra daug naudingesnių pro
jektų, negu statymas I)pW

2 p.-Laisvė (Liberty)—Pen k ta d., liepos (July) 25, 1958



ĮVAIRUMAI
ŽMOGAUS STEBUKLAI

minti ir,kt._ Antai, gami-j 
nant padangas iš kaproni
nio kordo vietoj medvilni
nio arba viskozinio kaučiu
ko sunaudojama 15 procen
tų mažiau, o padangų nusi
dėvėjimas apie 40 procentų 
mažesnis

Ant senojo Rambyno

reiktų net 530,000 šilkaver
pių. Iš šio medienos kiekio 
galima pagaminti tiek med
vilnės, kiek jos gaunama iš 
0,9 hektaro plantacijos, ar
ba tiek vilnos, kiek jos ga
lima nukirpti nuo 50 avių 
per metus.

Daugeliui iš mūsų patin
uką natūralus karakulis. IŠ 
jo pasiūti kailiniai, kepurės 
ir kiti drabužiai yra gra
žūs, šilti ir patogūs. Kara- 

am-

Gamta parodė žmogui 
dviejų rūšių žaliavas, iš ku
rių galima pasigaminti rū
bus. Viena — tai įvairiu 
augalų pluoštas, o antroji 
žaliava, — gaunama iš gy
vių: tai kailis, vilna ir na
tūralusis šilkas. Jas žmo
gus vartoja jau nuo seniau
sių laikų. Ir tik prieš 70-80 į 
metų gimė dirbtinis pluoš-1 į 
tas. Tik tada pirmą kartą 
pasirodė šilkinis siūlas, ku- 
rį pagamino ne šilkaverpis, ^ik-tai 2-3 'dienų 
o žmogaus genijus. Sis ga-į į>j.lus eriuku kailiukai, 

kurių pasiūti kailiniai yra 
labai brangūs. Tuo tarpu 
dirbtinis karakulis iš visko- 
zimo šilko siūlų, pagamin
tas specialiomis mašinomis, 
kurių elektrinės spiralės 
viskoziniams siūlams sutei
kia natūralaus karakulio 
plaukų formą, savo išvaiz-

minys turi puikią dabartį ir 
nepaprastai gražią ateitį.

Prieš 150 metu niekas 
nebūtų patikėjęs, kad me
džio gabalą galima pavers
ti šilku arba vilna. Toji pa
ti mintis pasakyta prieš 350 
metų, būtų tikrai nuvedusi 
pranašą ant inkvizicijos 
laužo. Dabar jau žmogus 
tiek pažįsta gamtą ir joje 

^vykstančių reiškinių dės
ningumą, kad drąsiausią 
fantaziją paverčia tikrove, 
o įvairias nenaudingas me
džiagas — vertingais gami
niais. .

Iš eglės ir pušies - 
rūbai ir kailiai

Daugelis dirbinių, 
riuos mes šiandieną dėvime, 
— suknelės, maršk i n i a i, 
kaklaraiščiai, kojinės ir net 
karakuliniai kailiniai—^už
augo” miške ir dar visai ne
seniai buvo eglių ir pušų 
dalelėmis. Iš medienos, po 
visos eilės operacijų, buvo 
išskirta celiuliozė, o iš jos 
pagamintas viskozinis šil
kas.

Celiuliozė yra labiausiai 
paplitusi žaliava dirbtiniam 
pluoštui gaminti. Visų gy
vių organizmuose, išskyrus 
kai kurias bakterijas, celiu
liozės nėra. Tačiau mes ne
rasime augalų, kuriuose ne
būtų celiuliozės. Kai ku
riuose augaluose ji sudaro 
net daugiau kaip pusę au
galų svorio. Pavyzdžiui, me
dienoje. yra apie 40 procen
tų, o medvilnėje net 99 pro
centai celiuliozės. Jeigu po 
mikroskopu pamatytume 
celiuliozės molekulę, tai ji 
mus nustebintų savo ilgu
mu. Joje išsidėstę tūkstan
čiai anglies atomų sudaro 
tarytum molekulinį siūlą, 
kurio ilgis siekia vieną mi
kroną, t. y. tūkstantąją da
lį milimetro.
* 1855 metais pirmą kartą 
bandyta gauti dirbtinį šil- 

^ką, tirpinant šilkmedžio la
pus, tačiau tie bandymai ne
davė teigiamų rezultatų.

Yra daug būdų
Dabar jau žinoma daug 

būdų dirbtiniam šilkui gau- 
tii, bet iŠ' visų dirbtinio ce- 
liuliozinio šilko rūšių dau
giausia gaminama viskozi
nio ir acetatinio šilko. Dirb
tinis šilkas jau pakeičia ne 
tik natūralųjį šilką, bet ir 
vilną bei karakulį. Trumpai 
supiaustyti viskozinio šilko 
siūleliai gali būti verpiami 

‘kaip vilna, ir iš gautų siū
lų gaminamas štapelis. Tai
gi, mokslas jau pasiekė, kad 
paprasčiausios malkos, ku
riomis mes kūrename kros
nį, gali virsti šilku, vilna, 
medvilne ir net karakulio 
kailiniais.

Iš 1,7 kubinio metro me
dienos galima pagaminti 
medžiagos tūkstančiui kos- 
tmmų, o norint gauti tokį 
kiekį natūralaus šilko, pri-

ku

Suknelė iš šiaudų, 
bet ne šiaudinė

Dabar chirurgai operaci
jų siūlėms vartoja ne natū
ralaus šilko, bet kaprono

j siūlus. Be kaprono, mums 
| visiems yra gerai žinomas 
jo artimas giminaitis nailo
nas. Tiek kapronas, tiek ir 
nailonas dažniausiai gami
nami iš jau minėto junginio 
—fenolo. Jie gaminami ir iš 
furfurolo, kurį galima gau
ti iš šiaudų, nendrių, kuku
rūzu ir iš kai kuriu medžio 
apdirbimo pramonės atlikų

Neseniai kapronui atsi
rado labai rimti konkuren
tai, kurie nėra dar plačiai 
žinomi, tai enantas, pelar- 
gonas ir undekanas. Juos 
pagamino TSRS Mokslų

da ir net kokybe nesiskiria i akademijos Elemento orga- 
J ‘ 1 . karakulio ir I ninių junginių instituto ko-nrio natūralaus.

yra daug kartų už jį piges
nis. Pavyzdžiui, natūralaus 
karakulio kepurė kainuoja 
367 rublius, o dirbtinio—60 
rublių. Viena mašina per 
metus gali pagaminti tiek 
dirbtinio karakulio,, kiek joj 
gaunama iš 500,000 ėriukų, j g ti u n n m ti 
O kiekvienas ėriukas išau- i 
gęs duos vilnos, mėsos ii- --------
kaili. • plėveles

Stipresnis už plieną
Viskozinio šilko bendra

keleivis yra acetatinis šil
kas. Jis buvo pagaminti 
apie 25 metus vėliau už vis- 
kozinį šilką. Acetatinis šil
kas gaminamas ne iš me
dienos, bet iš medvinės ce
liuliozės, kuri veikiama acto 
rūgštimi bei jos anhidridu 
Savo išvaizda jis beveik ne
siskiria nuo natūralaus Ul- 
ko. Acetatinis šilkas 
vienintelis pluoštas, kuris 
gerai praleidžia ultraviole
tinius spindulius. Apsivil
kus tokiais rūbais, galima 
nenusirengiant puikiausiai 
įdegti nuo saulės.

Vienas iš didžiausių pa
siekimų acetatinio šilko ga
myboje yra tai, kad iš jo 
gautas ypatingai stiprus 
šilkas, kuris savo stiprumu 
prilygsta kai kuriems, me
talams, jų tarpe ir plienui. 
Iš to šilko pagaminta vieno 
centimetro storio virvutė 
atlaiko apie 10 tonų.

Acetatinis šilkas pasižy
mi izoliacinėmis savybėmis, 
todėl jis taip pat plačiai 
naudojamas elektrotechni-

! lektyvas. Už kaproną jie 
yra geresnės kokybės ir pi
gesni. Iš etileno dujų, gau
namų iš spirito arba naf
tos, kuriu molekulės suside- 
da iš anglies ir vandenilio 
atomų, veikiant chloru, 

( ____ ____  polichlorvinilo
i derva. Iš jos galima gamin- 

j)J ti sintetinį pluoštą ir plonas 
! plėveles, kurias nudažius 
• įvairiomis spalvomis, daro
mi moteriški lietpalčiai ir 
skėčiai. Lietui lyjant sku
banti gatve praeiti net neį
taria, kad jos lietpaltis, ge
rai saugojantis ją nuo He

yra

Kapronas
Sintetinis pluoštas vaidi

na milžinišką vaidmenį da
bartiniame gyvenime ir turi 
puikiausią ateitį. Daug kas 
šiandien yra girdėjęs apie 
kaproną, perloną, siloną, 
griloną, ankaloną... Iš es
mės tai ta pati medžiaga, 
kuri gaminama iš akmens 
anglies bei iš naftos perdir
bimo gaunamų produktų — 
fenolo ir benzolo. Kapronas 
nusipelnė visuotinį populia
rumą. Jis pustrečio karto 
stipresnis už natūralų šil
ką ir 10 kartų patvaresnis 
už medvilninius audinius. 
Iš kaproninio šilko gamina
mi labai lengvi audiniai ir 
trikotažas, gražios užuolai
dos ir kilimai, dirbtinis ka
rakulis ir visa eilė kitų dir
binių, kurių negadina kan
dys. Jie labai gerai plauna
mi, nesilamdo, jų nereikia 
lyginti. Kapronas labai pla
čiai vartojamas parašiu
tams, tinklams, kordui ga

Birželio 28 d. žilojo Ne
muno krantai tartum pa
jaunėjo. Nuo Skaudvilės, 
Tauragės, Šilutės, Klaipė
dos, Kaliningrado srities į 
senąjį Rambyną traukė mi
nių minios švęsti tradicinės 
Joninių šventės. Ant Ram
byno kalno suplaukė apie 50 
tūkstančiu žmonių, v v

Ąžuolų lapais išpuoštoje 
tribūnoje—Lietuvos Komu
nistų partijos CK pirmasis 
sekretorius A. Snie č k u s , 
respublikos Ministrų Tary
bos pirmininkas M. Šu
nį auskas, Lietuvos L K J S 
CK pirmasis sekretorius J. 
Petkevičius, įvairių rajonų 
atstovai, svečiai.

Susirinkusiems kalbą pa-
’ sakė Lietuvos Komunistų 

partijos pirmasis sekreto
rius A. Sniečkus.

... Iš apsamanojusio miš
ko pasakų namelio išeina 
senasis žynys. Paskiri jį su 
rūtų vainikais ant galvų ei
na baltai pasirėdžiusios vai
dilutės.

Uždegama ’amžinoji ug
nis. Į orą pakyla daugybė 
baltų balandžių. Pasilypė
jęs į žaliai išpuoštą pakylą, 
žynys ragina visus šventės 
dalyvius d a i n u o ti, šokti, 
linksmintis.

Sugaudžia, suaidi didžiu
lis Rambyno kalnas. Tačiau 
tai ne narsusis kunigaikštis 
Skriaudupis kaujasi su atė
jūnais kryžiuočiais. Tai 
skamba laimės ir džiaugs
mo kupina jungtinio choro 
atliekama daina apie parti
ją, tai linksmai, darniai ai
di Skaudvilės kaimo kape
los grojami liaudies šokiai, 
tai šoka šaunusis Priekulės 
rajono “Gegužės Pirmosios” 
kolūkio jaunimas.

Vos nuaidi paskutiniai 
Skaudvilės rajono “Stul
gių” kolūkio choro atlieka
mos Joninių dainos žodžiai, 
kai prasideda šventės kar
navalas . . .

Kaitriai liepsnoja laužai, 
į dangų kyla raketos. Nors 
papartyne ir geroka prie
blanda, tačiau šimtai jau
nuolių ir merginų tikisi su-

rasti paparčiu .žiedą. Visų 
akyliausias iiy vikriausias 
pasirodė Pagėgių rajono 
“Kenton ių”, žemės, ūkio ar
telės kolūkietis Dedu ra. Jis 
pirmasis suranda paparčio 
žiedą ir atiduoda jį žyniui. 
Tačiau ir kiti paparčio žie
do ieškotojai nė kiek nenu
siminę: juk klestintis gyve
nimas gimtuosiuose kolū
kiuose, laiminga jaunystė, 
iš širdies plaukianti daina- 
tai ir yra gražiausi papar
čio žiedai.

Garbingą Rambyno Joni
nių saviveiklos kol e k t y v ų 
laureato vardą iškovojo dai
ningieji skaudviliečiai. Pa- 
gėgiškiai visus pralenkė su 
savo eikliaisiais žirgeliais. 
Šilutės, Tauragės, Prieku
lės, Klaipėdos ir Jurbarko 
rajonų sportininkai užėmė 
pirmąsias vietas krepšinio, 
tinklinio ir dviračių'varžy
bose.

Šventė Rambyne baigėsi. 
Tūkstančiai jos dalyvių — 
senų ir jaunų — su pakilia 
nuotaika grįžo j savo kolū
kius, įmones ir įstaigas, kad 
dar su didesne energija 
siektų naujų darbo perga
lių.

taus, pagamintas iš lakiųjų 
dujų.

Tačiau chemikai ir čia ne
sustojo, o gamina vis nau
jus ir naujus sintetinius 
pluoštus: lavsaną, chloriną, 
nitroną, ftorloną ir visą ei
lę kitų. Ftorlonas yra labai 
atsparus įvairiems chemi
niams reagentams. Šiuo 
metu sintetinio pluošto jau 
gaminama apie 20 įvairių 
rūšių, ir jų skaičius vis au-

li. Laumenskas.
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NUOTRAUKOJE: Senasis žynys su vaidilutėmis ei
na prie 'aukuro uždegti Joninių ugnies.

1-mas -povandeninis 
telegrafo laidas

Mes gyvename technikos 
stebuklų g'adynėje. Ne tik 
per radiją girdime iš viso 
pasaulio žinias, bet ir per 
televizorius matome. Netaip 
buvo mūsų senelių gadynė
je.

Buvo laikai, kuomet uz 
kelių šimtų mylių žinios 
perdavimui daug laiko im
davo. Dar tik apie 100 me
tų, kai žmonijai tarnau'a 
telegrafas. Sausumoje nu
tiesti jo laidus nebuvo sun
ku, bet kaip įveikti vandens 
plotus?

1850 metais buvo praves
tas povandeninis laidas 
(kabelis) po Anglų kanalu 
iš Anglijos į Francūziją 
virš 21 mylios ilgio.

1857 metais C. W. Field 
ir lordas Kelvin ėmėsi nu
tiesti povandeninį kabelį iš 
Airijos į Newfoundl a n d o 
salą, tai yra, Amerikos link. 
Kelis kartus kaibelis nutrū
ko. Reikėjo darbą iš naujo 
pradėti. Ir tik 1858 metų 
rugpjūčio 13 d. pirmoji tele
grafo žinia pasiųsta iš.Eu
ropos į Ameriką povande
niniu telegrafu skersai At
lanto vandenyną.

NEGRAI SUMUŠĖ
DU PIKTADARIUS

Birmingham, Ala.—Neg
rai sumušė du baltus pikta
darius, kurie išsprogdino 
negrų gyvenamąjį namą. 
Policija areštavo piktada
rius, bet jų vardų viešai ne
skelbia. Piktadariai buvo 
atsigabenę tris bombas, bet 
susprogo tik viena ir sužei-

I dė vieną negrą.

Iš kelionės į LDS Seimą įspūdžiai
Kaip žinia 7, 8 ir 9 dieno

mis liepos vyko L.D.S. try
liktoji konvencija Pittsbur- 
ghe. Delegatai susirinko į 
Fort Pitt viešbuty gražią

ryto per 
pirmininką

vado- 
Kras- 
o jam 
jauna

Juozas Mažeika po trum
pos įžanginės kalbos perlei
do į kalbėtojo vietą J. Ma- 
žukną, kuris pasveikino su
sirinkusius į seimą visų vie
tinių L.D.S. veikėjų ir eili
niu nariu vardu, žadėda- 
mas delegatus maloniai 
traktuoti. (žinoma, su visų 
vietinių pagalba), ir tai nei 
biskio neperdėjo.

Seimo pradžia
Oficialiai seimas atidary

tas 10:20 vai.
L.D.S. Centro
Joną Gasiimą, sugiedant 
Amerikos ir Lietuvos him
nus. Himnus giedant 
vavo solistas Julius 
niekas iš Cleveland’o, 
akompanavo vietinė
lietuvaitė Morene Aglins- 
kaitė. Po to čia vyko tarp 
žymesnių veikėjų seimo 
darbais pasidalijimas, ko
misijų rinkimas ir t.t.

Kad veltui laiko neleidus 
(per komisijų sutvarkymą) 
pakviestas Julius Neuman- 
nas kaip ką pasakyti, nes 
jis yra laimėjęs pirmą pri
zą už prirašymą prie L.D. 
S daugiausia naujų narių. 
Be kita ko, sakė jis, važinė
jęs po Wisconsin’o valstiją 
ieškodamas naujų narių ir 
besistengdamas sutvirtinti 
“pavargusias” ten dar gy
vuojančias kuopas. J. N. 
yra dinamiškas žmogus, 
vertas jam skiriamo kredito 
ir $50.000- už sunkų darbą 
įteiktos dovanos... Antrą 
prizą laimėjusi Načajienė 
sakė, kad reikia tik biskį 
padirbėti, o naujų narių dėl 
L.D.S. galima gauti.

Petrus (Petrauskas) sakė, 
yra patartina, kad kas nors

iš centro nuvyktų į apskri
tis, o gal ir į kuopas dėl su
tvirtinimo jų silpnos veik
los. Jo ir daugelio kitų išsi
reiškimai nusakė, kad rei
kia daugiau kreipti dėmesio 
į prirašymą jaunuolių. O 
kad esantieji laikytųsi or
ganizacijoj, reikia juos su
interesuoti ir remti sporto 
aktyvume.

Puiki seimo vadovybė
Išrinktas seimui vado

vauti J. Kunca, jo pagelbi- 
Ininku J. Grybas, o sekr. J. 
Siurba. Seimas, turėdamas 
drg. Kuncą pirmininku, ga
lėjo džiaugtis ir sykiu ap
gailestauti, kad tokių tin
kamai sugebančių vadovau
ti mažai yra.

Kaip paprastai suvažiavi
muose būna, buvo išduoti 
visokie raportai, iš kurių 
svarbesinieji tilps “Tieso
je”. Per visas penkias sesi
jas labai daug raportuota 
ir gerų patarimų padaryta. 
Čia bandysiu priminti tik 
tuos, kurie įstrigo man į 
galvą.

Diskusijose vienu metu 
buvo pakeltas reikalas nei 
tik verbuoti jaunuolius į 
L.D.S., bet ir užleisti jiems 
vadovaujamas vietas — se
nesnieji iš' vadovybės pasi
traukdami lieka patarėjais, 
jei patarimas jaunuoliams 
reikalingas. Nors yra sako
ma, kad patarimai dažnai 
lieka tik patarimais, bet 
man rodos, tas yra geras 
sumanymas. Ypatingai to, 
kie vadovavimui gabūs as
menys kaip Kunca prie pro
gos turėtų nepagailėti, per
leisti nors dalį savo įgudi
mų jauniesiems. {

Kalbant apie sugebėjimą 
vadovauti organizacijoms 
reikia .pastebėti, kad Jonas 
Gasiūnas tam darbui gana 
gerai tinka, taipgi ir J. Siur
ba sekretoriaus darbą pui-

ne-
ne-

kiai atlieka. Man patiko 
Gasiūno pakvietimas kiek
vieną delegatą ką nors pa
sakyti; jei jau kalbėti nega
li, ar neturi nieko naujo 
pranešti, tai nors atsistoti, 
pasirodyti visiems daly
viams, kitais žodžiais sa
kant, susipažinti su iš kitų 
vietovių atstovais. c

Vaišių vaišės I
Negaliu nors trumpai 

paminėti ir to, kas vyko
formaliai. Pasiekę kalnuo
toj srity įsistačiusį plieno 
pramonėj pagarsėjusį Pitts- 
burghą, pirmą dieną susi
pažinom su nemažai pažan
gių lietuvių, o per keturias 
dienas, apart sesijų, gavo
me progų ir asmeniniams 
pasikalbę j i m a m s. L.D.S. 
160-tosios kuopos klube 
(1024 Beaver Ave.) gavome 
nuo maloniai mus sutikusių 
draugų reikalingas infor
macijas.

.Pirmadienio vakare val
gėm, gėrėm ir šokom L.D.S. 
142-osios kuopos puikiai su
ruoštame baliuje. (3351 W. 
Carson St.) jų nuosavame 
name. Ačiū jiems už tokį 
gražų mūs vaišinimą.

Antradienį vakarieniavo
me Fort Pitt viešbuty. Čia 
turėjome progą kalbų ir 
dainų klausytis. Apart kitų 
įdomių ’išsireiškimų, V., 
Andrulis sakė, kad turime 
savo tarpe.net milijonierių, 
arba net giminiuojančių su 
praturtėjusiais. Meninę da
lį atliko Julius Krasnickas 
solo sudainuodamas kelias 
dainas, akompanuojant M. 
Aglinskaitei. Vėliau susida
rė trio: T. Kaškiaučius, J. 
Krasnickas ir J. Grybas. 
Porą gražių dainų sudaina
vę, įtraukė ir publiką jiems 
padėti. Dargi buvo atvyku
si viena jauna lietuvaitė 
dainininkė, kurios pavardės 
nenugirdau. Nemanydama,

kutinės sesijos, kitokių pa
sitarimų ir po išleistuvių 
baliaus ilgai nusitęsusio at
sisveikinimo su maloniais 
žmonėmis, nuvargę visi ke
turi Massachusetts delega
tai išsitiesėm keliom valan
dom minkštuose S. Aglins- 
kienės pataluose. Per mūsų 
apsilankymą vakarais jų. 
muzikoj gabi dukrelė skam
bino pianu, o S. Aglinskie- 
nė mums pritariant padai
navo gražių lietuviškų dai
nelių. Dėkoju jiems už 
mums suteiktą progą ' iš 
miesto centro pasišalinti, 
pamatyti rezidencinį Pitts
burgh o gyvenimą, taip pat 
ačiū už vaišes ir nakvynes.

Upės ir tiltai
Į Pittsburgho miestą iš 

žiemių Allegheny, o iš pietų 
Monongahela upių sutekė
damas vanduo į .vieną tarp 
kalnų gilią ir plačią sudaro 
vagą, beveik kas metai lie-

kad bus pakviesta dainuoti, 
muzikos neturėjo, tai ji už- 
kvietus publiką jai padėti, 
gražiu balsu pasirodė mo
kanti lietuviškų' dainelių.

Paskutinė puota
Trečiadienio vakare dele

gatų išleistuvėms puikią 
puotą surengė nuosavame 
name L.D.S. 160-oji kuopa. 
Ačiū jiems už vaišes. Pava
karieniavę girdėjorrie kal
bų, dainų ir matėme filmų. 
Vieną apie Bowling Tour
nament Chicagoj, kitą iš 
kelionės Kanados lietuvių 
delegacijos 1957 metais j T. 
Lietuvą. Abu filmai įdo
mūs, o norintieji juos pa
matyti didesnėse lietuvių 
kolonijose gali parsitrauk
ti susirašant su “Vilnies” 
administracija.

Vykdami į dviejų organi
zacijų sąskridį Pittsburghe 
visai nemanėm, kad ten mūs 
laukia tokie taurūs lietu
viai ir taip dosniai mus vai- tingu savo metu vandenis 
šins. Kalbant apie ten gy-| virš krantų išliejančią, Ohio

1 upę. Aštuonioliku tiltų (dar 
daugiau jų būdavo jama), 
eile tunelių ir kitomis eis
mo priemonėmis surištas 
didelis plieno pramonės 
centras. Seniau miestą tem- 
dę dūmai. išnaikinti, nes 
minkšta anglimi uždrausta 
kūrenti. Tačiau, pačiame 
centre dūmų netrūksta, nes 
automobiliai ir autobusai 
neatsižveigdami į vasaros 
metu tarp aukštų mūrų sau
lės įkaitintą orą šildo ir 
smardina siauromis gatvė
mis išraižytą miesto centrą.

Kelionė atgal
Liepos devintą anksti iš 

miesto vykdami išvengėm 
didelį “trafiką” ir netyčia 
pasileidome trisdešimtuoju 
keliu perAllegheny kalnus. 
Už arti šimto mylių per 
vilkstinę nelabai aukštų 
kalnų pervažiavę dasiga-

5-tame puslapyje

venančius mūsų tautiečius 
nors trumpai reik pažvelg
ti ir į jų miestą.

Pabėgame nuo triukšmo
Fort Pitt Viešbutis, kuria

me vyko L.D.S. seimas ir 
kuriame dauguma delegatų 
nakvojo, randasi miesto 
centre. Gatvekarių ir kiti 
bildesiai, o ir šiltas oras 
kenkė ramiam miegojimui. 
Mudu su Penkausku antra
dienio vakare nuvykom į 
nuo centro upės ir kalno 
skiriamą miesto dalį nak
vynei pas P. Aglinską. Ten, 
aukštumoje, oras vėsus, 
švarus ir tyku. Jie gyvena 
trijuose nuosavame 8 kam
barių name, turi nemažą 
daržą ir gėlyną... Gaila, kad 
neturėjome laiko atlanky
ti lietuviškų ūkininkų, nuo 
kurių Aglinskai perkasi da
lį maisto produktų. Trečia
dienio vakare po ilgos pas
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EUGENIJA TAUTKAITĖ

Takais takeliais į didį kelią Įvairios Žinios -Bulgarijos ar-

(Tąsa)
Kitą dieną iš pat ryto draugai ėmė 

rinktis i mano kambarį, kur nutarė no- 
sėdžiauti. Atėjo ir Kapsukas, širdingai 
pasisveikinome. Jis papasakojo apie ma
no seserį Eleną, bet daug kalbėtis nete
ko, nes netrukus prasidėjo suvažiavimo 
posėdis. Pokalbį asmeniniais reikalais 
atidėjome po suvažiavimo.

Delegatai, išrinkti į suvažiavimą, at
vyko ne visi, nors suvažiavimui pradėta 
rengtis jau seniai. Dalis draugų, parti
jos konferencijose išrinktų delegatais į 
suvažiavimą, buvo suimti ir sėdėjo kalė
jimuose. Kadangi atvyko visų rajonų 
atstovai, buvo nutarta suvažiavimą lai
kyti teisėtu.

Vilniaus rajonui suvažiavime atstova
vo Stašelis (Skribliukas) ir Rutenbergas 
(Lipa), Kauno rajonui—Kalenda ir Juo
zas Greifenbergeris, Panevėžio — Balys 
Petniūnas ir Janulis, Suvalkijos—Jonas 
Pajuodis. Iš Žemaitios buvo atvykęs Do
bilas. Lietuvos komjaunimo atstovė bu
vau aš. Dar dalyvavo ir Valaitis (Kara
lius). Kokio rajono astovas jis buvo, ne
atsimenu. Atvvko Centro Komiteto na
riai Kapsukas ir Vladas (Baltrus Matu
sevičius).

Suvažiavimas prasidėjo spalio 24 die
ną iš ryto darbininko komunisto priva
čiame bute, ten, kur aš gyvenau. Ten 
pat mus valgydino, todėl delegatai išsi
skirstydavo tik vėlai naktį po du, po vie
ną. Vokiečių kompartijos draugai buvo 
perdaug nekonspiratyvūs ir dažnai kal
bėdavo, kad nėra čia ko bijoti, bet mū
siškiai laikėsi labai atsargiai.

Trečiasis suvažiavimas dirbo labai in
tensyviai. Buvo svarstyta daug klausi
nių, susijusių su Lietuvos komjaunimo 
darbu, partijos ir komjaunimo santykiai. 
Veikė įvairios komisijos. Pagrindiniais 
klausimais jau buvo priimtos rezoliuci
jos. Suvažiavimas turėjo greit baigtis.

Atėjo spalio 29 diena. Tą dieną buvo 
numatyta baigti suvažiavimą. Juozas 
buvo susitaręs su palydovais per sieną, 
kad jie kasdien perves po porą žmonių. 
Draugas, kurio eilė buvo važiuoti, gal 
būt, pabūgęs Karaliaučiuje tuo metu vy
kusio geležinkelininkų streiko, važiuoti 
atsisakė. Jo vietoje išvykti Juozas pa
siūlė man. Atsisveikinau su Kapsuku 
(taip ir nebeteko mums pasikalbėti!) ir 
visais kitais draugais, ir kartu su J. Ka
lenda iškeliavom.

Atvažiavę traukiniu iki Eitkūnų, iš
lipome ir nuėjome į paskirtą vietą, kur 
turėjo atvykti mūsų palydovai per sieną. 
Laukėme mudu su Kalenda visa nakti ir 
visą rytojaus dieną, bet palydovų vis ne
buvo. Vakare nutarėme, kad daugiau 
laukti nebegalima — reikia patiems kaip 
nors pereiti sieną. Naktį visai nežino
mais takais pasiekėme upeliūkštį, perbri- 
dome jį ir leidomės kuo greičiausiai to
liau nuo sienos. Virbalio-Kybartų sto
tyje įlipome į traukinį. Ryte atvykome į 
Kauną. Karolis Požėla dar manęs nelau
kė, jis galvojo, kad po suvažiavimo porą 
dienų pasisvečiuosiu Karaliaučiuje ir 
pasikalbėsiu su “Tėvu”—Kapsuku. Aš 
irgi buvau numačiusi ten paviešėti, to
dėl labai pykau ant Juozo, kam jis mane 
išgrūdo, nors ne mano eilė buvo vykti.

Sutemus .Karolis išėjo į miestą su rei
kalais ir grįžo apie dvyliktą valandą. Jis 
pranešė man baisią žinią, kad visas su
važiavimas vokiečių policijos areštuotas. 
Tai buvo didelė nelaimė. Visi pakliuvo į 
policijos rankas, ir dar nežinia, koks jų 
likimas, gal visus išduos Lietuvos žval
gybos budeliams?

Didelis rūpestis užgulė Karolį Požė
lą. Ypač jis. buvo susirūpinęs dėl Kap
suko likimo. Jis sakė, kad Lietuvos bur
žuazija dės visas pastangas nutverti 
Kapsuką į savo rankas. Netekti Kapsu
ko—būtų didžiausias smūgis partijai.

Visoj Lietuvoj Karolis Požėla liko vie
nintelis Centro Komiteto narys, o Mask
voje—Angarietis. Geriausi rajonų va- 
'dovai taipgi buvo areštuoti suvažiavime. 
Kaune tuo metu kilo streikų banga, rei
kėjo operatyviai jai vadovauti.

Tą naktį Karolis nesumerkė akių, rašė 
atsišaukimą į streikuojančius darbinin
kus. Rytą aš turėjau nunešti jį į spaus
tuvę. Paduodamas man atsišaukimą, 
jis pažiūrėjo į mane tarsi atsigavęs, nu
sikratęs kažkokio sunkaus slogučio, ir 
pasakė:

—Partija vis tiek gyva ir bus gyva. 
Tenesidžiaugia buržuazija. Štai žiūrėk 
parašą!

Po atsišaukimu buvo parašas: “Lietu
vos Komunistų partijos Centro Komite
tas.” Supratau: Karolį atgaivino ir pa
laikė mintis, kad partija vis tiek gyvuoja 
ir gyvuos.

—Dabar reikės labai daug dirbti,—ta
rė Karolis.

—Bene anksčiau tu mažai dirbai?— 
paklausiau.

—Bet dabar reikės dar daugiau įsi
tempti, ir darbo bus daugiau.

Grįždama iš spaustuvės, kur nune
šiau atsišauimą, nupirkau laikraščius.

Buržuazinė spauda triumfavo. Ji rašė, 
kad likviduota Lietuvos Komunistų par
tija. Visi jos vadai su Kapsuku prieš
akyje arešuoti Karaliaučiuje suvažiavi
mo metu. Atėjęs momentas, kada būsią 
atsiskaityta su komunistais ir jų vadu; 
visi Karaliaučiuje suimtieji būsią atiduo
ti į Lietuvos buržuazinės valdžios ran
kas. Beskaitant laikraščius, net šiurpas 
nukratė, taip buvo baisu dėl suvažiavimo 
draugų likimo. Bet Karolis ėmė mane 
raminti, kad vis tik gal dar pavyks juos 
ištraukti. Skubiai buvo susisiekta su 
Vokietijos Komunistų partija, su Tary
bų Rusijos vyriausybe. Imtasi visų prie
monių draugams gelbėti.

—Šį pat vakarą mūsų priešai sužinos, 
kad Lietuvos Komunistų partija ne lik
viduota, o gyva, ir darbininkai patirs, 
kad ji gyvuoja. Reikia kuo greičiausiai 
išplatinti atsišaukimus į streikuojan
čius.

Tas uždavinys buvo pavestas komjau
nimui ir gana sėkmingai įvykdytas.

Vakare susirinko Kauno komjaunimo 
aktyvas ir pasitarė, kaip geriau organi
zuoti komunistinės literatūros platinimą. 
Netrukus turėjo išeiti eilinis “Tiesos” 
numeris, jame reikėjo duoti straipsnį 
apie suvažiavimą. Karolis liepė rašyti 
man, bet aš bijojau, kad ką ne taip pa
darysiu,—juk buvau nepasiruošusi. Ta
da is privertė mane papasakoti apie su
važiavimu ir kai kuriuos nutarimus, la- 
bai kantriai kamantinėjo mane ir viską 
užsirašė. Iš tos medžiagos jis parašė 
straipsnį ir paminėjo kai kurias priim
tas rezoliucijas. Tokiu būdu “Tiesa” iš
ėjo jau su žiniomis apie suvažiavimą.

Karolis Požėla tuo laiku dirbo nepa
prastai daug. Jis buvo labai patenkin
tas, kad komjaunimas gerai suorganiza
vo literatūros platinimą, vadindavo kom
jaunuolius savo “vaikais” ir džiūgauda
mas kalbėdavo: “Ką reikėtų daryti, jei 
nebūtų komjaunimo?” Tiesa, jam gerai 
sekėsi. Centro Komiteto techniškas dar
bas buvo neblogai sutvarkytas, spaustu
vė dirbo labai gerai, nors spausdinti tek
davo daug. Atsišaukimai pasirodydavo 
beveik kas trys dienos (pasibaigus strei
kui, truputį rečiau). Streikas tada pa
sibaigė kai kuriais laimėjimais, tas taip 
pat visus džiugino. Ryšiai su proivnci- 
ja buvo gana stiprūs, žodžiu, Karoliui 
Požėlai sekėsi dirbti ir vadovauti. Tai 
buvo laikotarpis, kada ir jis Įtikėjo savo 
jėgomis ir suprato, kad gali daug dau
giau padaryti, negu 'anksčiau manė. Ka
rolis Požėla, labai kuklus ir nelinkęs 
pervertinti savo jėgų, niekada nepreten
davo ir nesiruošė į partijos vadovus. O 
tuo laikotarpiu dirbdamas jis išaugo į 
vadovus.

Netrukus atėjo labai džiugi žinia, kad 
suVažiavimo dalyviai paleisti ir jau visi 
išvyko į Tarybų Rusiją. Tai buvo mums 
nepaprastas džiaugsmas.

Karolis Požėla dirbo su dideliu pasi
tenkinimu ir laukė grįžtančių draugų.

Pirmasis grįžo Ignas Gaška: jis ne
buvo surištas su kitais suvažiavimo de
legatais, nes įkliuvo dar prieš suvažiavi
mą. Jį kaltino, kad perėjo sieną,' ir, atli
kus bausmę, paleido.

Atsimenu tą vakarą. Karolis buvo iš
ėjęs su reikalais į miestą, aš, pasilikusi 
viena, ėmiausi šifravimo darbo. Staiga 
kažkas pabeldė į duris. Žiūriu — Ignas 
Gaška, išvargęs, sublogęs, apaugęs ilga 
barzda; vos pažinau jį, o pažinusi labai 
apsidžiaugiau . Pasisakė esąs labai al
kanas, jau daugiau kaip parą nieko /ne
valgęs, nes pinigų vos sukrapštęs bi
lietui. dbdUlL.

VĖL SUSPROGO 
“ATLAS” RAKETA

Cape Canaveral, Fla. — 
Karinis orlaivynas iššovė 
“Atlas - B” raketa, kuri 
vo rokuojama galinti 
siekti kitus sausynus 
5,000 mylių. Bet raketa
sprogo vos. pakilus į orą.

bu- 
pa- 
už 

su-

PAMETĖ ATOMINĘ 
BOMBĄ

Londonas. —■ Amerikos 
bombinis lėktuvas, kuris 
skraidė praktikoms su ato
mine bomba, netyčia ją pa
metė. Policija persergsti 
gyventojus, kad jeigu už
eis tą bombą-raketą, turi 
šalintis nuo jos.

NAUJO LAIVO 38 
TONŲ “PROPELERIS”

Eddystone, Pa. — Baldwin- 
Lima-Hamilton Corp, paga
mino 38 tonų propelerį. Dia- 
metriškai jis yra 25 pėdų. 
Tą laivą stato Japonijoje, 
turės 106,400 tonų įtalpos.

MAROKAS PRIEŠ 
KARO BAZES

Rabatas. — A. Balafrej, 
Maroko premjeras, pareiš
kė: Marokas pageidauja, 
kad Jungtinės Valstijos už
darytų savo karines bazes 
ir iškraustytų militarines 
jėgas. “Jeigu francūzai tą 
daro Tunisijoje sų Ameri
kos pritarimu, tai Etikas ir 
Amerikai tą patį padaryti 
Maroke”, sakė premjeras.

JORDANAS NUTRAUKĖ 
RYŠIUS SU JAR

Amanas. — Jordano ka
ralius Husseinas nutraukė 
diplomatinius ryšius su 
Jungtine Arabų Respubli
ka. Jordanas neturi nei jė
gų, nei žmonių pritarimo 
ką nors veikti prieš arabų 
kitas, šalis. Karalius Hus
seinas tą žino ir pasikvietė 
Anglijos parašiūtinin k u s 
savo sosto apsaugai.

ANGLAI AREŠTUOJA 
KIPRIEČIUS

Nicosia. — Anglijos val
dovai pradėjo masinį puoli
mą ant Kipro gyventojų. 
Tik per vieną dieną arešta
vo šimtus graikų kilmės vy
ru ir moterų.

Apžvalgininkai 
kad Anglija nori 
vietos gyventojų
laisvę ir saloje sudaryti ka
rinę bazę puolimui arabiš
kų šalių.

numato, 
sutrėkšti 
kovą už

KUWAITAS PRIEŠ 
INTERVENCIJĄ

Kairas. — Suleman El- 
Oneibi, Kuwaito tarybos 
pirmininkas, pareiškė, kad 
užsienyje skleidžiami gir
dai, būk Kuwaitas nori Va
karų karinių jėgų, yra pra
simanymas. Jis sako, kad 
ten ramu, kad “Kuwaito 
ginkluotos jėgos palaiko ra
mybę”.

Kuwaitas yra labai tur
tingas aliejaus šaltiniais.

GELEŽINKELIS JUNGIA 
IRANĄ IR TSRS

.* Teheranas. — Jau baigta 
nauja geležinkelio šaka į 
Julfą, Tarybų Sąjungos pa
sienį Užkaukazijoje.. Nau
ji sis geležinkelis tokio pat 
pločio, kaip ir TSRS gele
žinkeliai.

(Bus daugiau)
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FINAI PASIRENGĘ
GELBĖTI ARABAMS
Pekinas. — Užsienio ko

respondentai ir apžvalgi
ninkai praneša iš Kinijos, 
kad 2,500,000 kinų armijos 
vyrų pasirengę vykti sava-

noriais pagalbon arabams, 
jeigu tik bus reikalas. 
Kaip žinia, šimtai tūkstan
čių kinų savanorių išgelbė
jo Šiaurinę Korėją.

TSRS SPAUDA APIE 
VAKARŲ SPAUDĄ

Maskva. — Tarybiniai 
laikraščiai išs p a u s d i n o 
TSRS pasiūlymą pasirašyti 
NATO nariams taikaus su
gyvenimo sutartį su Varšu
vos Sąjunga. Ir tuo pat kar
tu nurodo, kad Vakarų “de
mokratinė spauda” beveik 
nuslėpė nuo savo skaityto
jų tą faktą. Sako, kad tik 
vienur, kitur buvo suminė
ta apie pasiūlymą, kaipo 
“TSRS propagandą”.

TSRS PROTESTAS 
PRIEŠ SKRAIDYMUS
Maskva. — Tarybų Są

junga įteikė Jungtinių Vals
tijų atstovui protestą prieš 
Amerikos karinių lėktuvų 
skraidymą per Austriją. 
Amerikos kariniai lėktuvai 
skrido per Austriją į Liba
ną. Prieš tai jau protestavo 
Austrija. TSRS sako, kad 
toks JAV elgęsis laužo su
tartį, kuri yra padaryta iš
traukiant okupacines jėgas 
iš Austrijos.

Geneva. — Šveicarijos 
valdžia jau ruošiasi didžių
jų valstybių viršūnių kon
ferencijai. Spaudoje rašo, 
kad Vakarai neturi atsisa
kyti nuo tokios konferenci
jos.

Tripolis. — Libijos vy
riausybė sako, kad užsieny
je skleidžiami gandai, būk 
ji prašius Vakarų prisiųs
ti karinių jėgų į Libiją, yra 
melas.

Kairas. — Jungtinės Ara
bų Respublikos prezidentas 
Nasseris kalbėjo į 250,000 
minią. Jis numato arabų 
tautų pergalę kovoje už 
laisvę.

Maskva. — Tarybų Są
jungos vyriausybė pakvietė 
Irano šaką Rizą Pahlevį 
vėl atvykti į Maskvą.

Kairas. — Jau sugrįžo 
Nasseris, Jungtinės Arabų 
Respublikos prezidentas.

Beirutas. — Amerikos 
marinas prigėrė besimau
dydamas Libano pakrašty
je.

Teheranas. — Tarybų Są
jungos armija laiko dide
lius karinius pratimus Ira
no pasienyje.

Sofija.
mija laiko manevrus Tur
kijos pasienyje.

Amsterdamas. — Hollan- 
dijoje labai nupuolė biznio 
Šerai.

Londonas. — Darbiečiai 
reikalauja priimti Tarybų 
Sąjungos pasiūlymą ir tuo
jau laikyti viršūnių konfe
renciją.

Viena. — Austrija užpro
testavo prieš Jungti n i ų 
Valstijų karo transportų 
skraidymus per jos terito-, 
riją.

Roma. — Popiežius Pius 
XII ragina tikinčiuosius 
melstis už taiką.

Zurichas. — Šveicarijoje 
nepasitenkinę Ame r i k o s 
marinų iškėlimu į Libaną.

Santa Monica Calif. —
Mirė artistas Franklin 
Pangborn.

Hollywood, Calif. — Mi
rė prakalbininkas Burton 
Holmes, sulaukęs 88 m.

Berlynas. — Rytų Vokie
tijoje vyksta masiniai pro
testo mitingai prieš Vaka
rų intervenciją į arabų ša-z 
lis.

Washingtonas — Atstovų 
butas nutarė numušti $260,- 
000,000 taksų mažiems biz
nieriams.

Rabatas. — Maroke au
ga priešamerikinis nusista
tymas. Žmonės yra nepasi
tenkinę Amerikos marinų 
iškėlimu į Libaną.

Kairas. — Ghana valsty
bė, kuri 'pirmiau, Vakarų 
įtakoje, nesutiko su Jungti
ne Arabų Respublika, da
bar pasisakė už arabų rei
kalus.

Paryžius. — Francūzijos 
premjeras de Gaulle atidėjo 
ant toliau Amerikos atomi
nių bombų bazių įsteigimą.

Draugė Alviniene atrodė li
gonė. Suimta sąnarių užde
gimo (arthritis). ±

Sekmadienio naktį, liepo^F 
20 d., d. Alvinas gavo kitą 
antpuolį, daug smarkesnį. 
Buvo skubiai nugabentas į 
ligoninę ir tik su pagalba 
moderniškų priemonių 
širdies veikimas buvo su
stiprintas.

Šiuo laiku jis guli Kaiser 
Foundation ligoninėje, 2425 
Geary St., San Francisco, 
Calif. Aplankyti galima nuo 
9 ryto iki 11 vai. naktį. Jo 
gyvenimo antrašas : 630 
Hamilton St., San Francis
co, Calif.

Mes visi linkime d. Alvi- 
nui greitai sustiprėti, su- 
sveikti ir vėl darbuotis pa
žangiosios visuomenės eilė
se. Taipgi linkime draugei 
Alvinienei nusikratyti įky
riosios ligos. Ir reiškiame 
užuojautą susirūpinusiai

I dėl vyro ligos.

San Francisco, Calif.
Rimtai susirgo d. J. Alvinas

Plačiai pažangiečiam ži
nomas veikėjas visuomeni- liūs, 
niuose darbuose ir pažan
giosios spados bendradar
bis, d. J. Alvinas, nesitikė
tai, bet rimta), tapo palies
tas ligos. Bedarbei bedidė- 
jant ir jis laikinai buvo pa
leistas iš darbo. Prieš kelias 
dienas besikruopšdamas ap
link namus puolė be sąmo
nės. Bet greitai atsitaisė. 
Pribuvęs gydytojas spėjo, 
kad skilvio plėvių įdegimas 
ir širdies- sušlubavimas..

Penktadienį, liepos 18 d., 
nuvažiavau aplankyti, atra
dau visai normalėj nuotai
koje, berašant į laišką.

Elizabeth, N. J.
Apiplėšė Igno Bečio mė-. 

sos -krautuvę, kuri randasL* 
219 First St. Rado išmuštai 
užpakalines duris ir išnešta 
mėsos ir kitų valgomų daik
tų. Jis tas duris užkalė len
tomis, bet kitą naktį ir vėl 
krautuvę apiplėšė. Padare 
Ig. Bečiui didelius nuosto-

Alex S.

Iš laiškų redakcijai
Frank Vaivila, iš Hamil

tono, Ontario, prisiųsdamas . 
dovanėlę Laisvei, tarp kit
ko rašo:

“Lankiausi Windsoryje, 
Ont. Nedarbo rykštė yra 
palietusi ir mūsų kaimynus 
windsoriecius, nors kai ku
rie yra išdirbę po 15-ką me
tų... Ne kokį įspūdį turi ir 
pats miestas... Visam Lais
vės štabui geriausių linkėjai- 
mų<

LAISVIEČIAI!

Padėkite Dienraščiui Vilniai 
Sukelti $6,000 Fondą

Visa eilė veikėjų yra gavę nuo dienraščio Vilnies ku
ponų knygelę, prašant išparduoti jas sukėlimui Vil
nai $6,000 fondo. Kuponai yra stambesnių ir žemes
nių kainų.

Laisviečiai, kurie negavote minėtų kuponų, prašome 
kreiptis į Vilnies administraciją, ir būsite mielai ir 
greitai jais aprūpinti. O kurie nenorite užsiimti ku
ponų platinimu, bet patys norite* padėtį Vilniai su
kelti $6,000, prašome prisiųsti savo dovaną kiek iš- - 
galite, o Vilnis įteiks jums kuponą.

Be to, kurie dar neprenumeruojate dienraščio Vil
nies, užsisakykite jį dabar. Kaipo naujas skaityto
jas būsite priskaityttas prie sukėlimo $6,000, užtikri
nimui dienraščio Vilnies gyvavimo.

Vilnies Kaina $10 Metams

VILNIES ADMINISTRACIJA
3116 So. Halsted St., Chicago 8, Ill.
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Lietuviškai-angliškas
Angliškai-lietuviškas

iui'iuuirurmnnnnnnnn.uimJuiiujiirnnmumnumiuiiiuiiiuaB

ŽODYNAS
• ♦ ’ . t

333 Puslapių, Kaina $3.50

Gaunamas Laisves Knygyne
Persiuntimo Kaštus Apmokame -

Kartu su užsakymu prašome prisiųsti ir mokestį

LAISVE *
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y*
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Iš keliones į LDS šeiniai i New Jersey naujienos
> (Tąsa iš 3-Čio pusi.)

vom į Penn. Turnpike, į tu
neliais turtingą kelią. Prie 
Harrisburg’o, Pennsylva- 
nijos sostinės, pasukome į 
prastesnius kelius, nes ne
norėjome vykti tuom pa
čiu keliu, kuriuomi nuvy
kom. Nuo Easton, Pa., 24- 
as kelias vietomis buvo 
prastokas, bet gamtos vaiz
dai: miškai, krūmai, pievos, 
ūkininkų javais žaliuojanti 
laukai, keleivių akį vilioja, 
nesigailėjom iš didelio kelio 
pabėgę. Deja, buvom užsu
kę į lietuvišką klubą East- 
one, gaila, kad radom už
darytą.

Užkliudę šiaurinę New 
Yorko miesto dalį biskį pa- 
klydom, biskį “trafikan” 
patekom, o dasigavę į Mer
rit Parkway jautėmės kaip 
namie, nors dar apie 200 
mylių buvom nuo Bostono.

Biskį apie tai, ką paste
bėjom pakelėj trylikos šim
tų mylių kelionę atlikę.

Gamtos vaizdai
Man tokia kelionė nebe 

pirma; ji nebuvo nuobodi, 
nes keturi žmonės vienoj 
mašinoj sėdėjom. Esu atli
kęs ilgesnių kelionių ir vie
nui vienas. Amerikos žemy
nas įdomus: gamtos vaiz-į 
dai kaip kur kas keliosde- i 
šimt mylių keičiasi, tik žiū-; 
rėk, nėra kada nuobodžiau- į 
ti. Tiesa, kaip kur per <im- i 
tus mylių vaizdas tepasi-< 
keičia. N. Anglijoj ir dau-1 
gely kitų sričių pakelėse ir 
toliau nuo kelių milijonai 
hektarų krūmais, medžiais 
apaugusios žemės. Pabodus 
per krūmus bevažiuojant 
kyla klausimas: Kas yra tų 
krūmų savininkais? Ar už 
ją (tą žemę) kas nors mo
ka nekilnojamo turto mo
kesčius, kaip kad mes už 
kiekvieną kvadratinę že
mės pėdą esam priversti 
gaidžiai riebiai apmokėti.

* Dažnai važiuodamas žiūriu 
į miškus ir galvoju: Iškir
tus tuos milijonus hektarų 
krūmokšliais apaugus, i o s 
žemės ir nusausinus pelkes, 
kiek daug būtų, jei ne dir
bamos derlingos žemės, tai 
nors geros ganyklos. Be ki
tų gyvulių būtų galima iš
laikyti daug avelių, nerei
kėtų iš smėlio su chemikalų 
pagalba vilną gamintis. (Be 
gerų ilgų apatinių negaliu 
dėvėti dabartinių vilnonių 
kelnių, stiklas blauzdas ba
do). Iškirtę krūmus, palik
dami tik geresniais me
džiais apaugusias vietas; 
nusausinę pelkes padarytu
me šią šalį panašia į Lietu

vą ir oras, ypatingai per 
vasaros karščius, nebūtų 
toks šutinantis, o išnykę 

t pelkėse bakterijos gal su
mažintų ir polio apsirgi- 
mus. Tuomet gal ir mūsų 
naujieji ateiviai šiame 
krašte greičiau apsiprastų, 
nustotų verkšlenę apgailes
taudami paliktąją gimtinę... 
Tik bėda su jais, kad nė 
vienas (kiek aš žinau) iš jų 
į žemę nekimba, beveik visi 
skelbiasi profesionalais; 
mat, jų supratimu, maisto 
gamintojai žemiausia sto
vi... «

Skubinimas be reikalo
Išvykstant iš Pittsbur- 

gho drg. S. P. jau kalbėjo 
apie suspėjimą, pasiekus 
Bostoną, gauti tinkamą 
traukinį ar busą tą vakarą 
vykimui į Lawrence. Visi 
skubinomės į namus, tai vis 
rūpi nepabaigti reikalai. 
Pasiekę Brookline village 
(teęstono priemiestį) švy
luodami nuo ilgo sėdėjimo

5 p.-Laisvė (Liberty)—Penktad., liepos (July) 25, 1958

mudu su S. P. “įvirtom” 
vaistinėj į telefono būdelę. 
Paskambinau į geležinkelio 
stotį (Nrth Station). Iš sto
ties atsakė, kad į Lawrence 
paskutinis tą vakarą trau
kinys' išeina (taip aš supra
tau) už 50 minučių, o čia 
mums dar reikia per auto
mobiliais užsikimšusį Bos
toną pervažiuoti, kad pasie
kus reikiamą geležinkelio 
stotį. Dr. J. Repshis ligonis 
lankydamas daug po miestą 
važinėjęs puikiai kelią ro
dė. Į stotį atvykę sužino
jom, kad dar net pusantros 
valandos iki traukinio išėji
mo. Reiškia, besiskubinant 
laikrodžio rodyklės ant čie- 
los valandos mus apgavo.

j Beje, dar buvom užsukę 
į Worcester}, drg. P. šiušį 
pailkti arti jo namų. Pirmą 
sykį su juo teko susipažin
ti; atfodo, tykus žmogus, 
bereikalingai nešneka.

Bendrai imant, valug da
bartiniu laiku mūsų organi- 

’ zacijų pajėgumą, abu suva- 
■ žiavimai buvo gana skait- 
1 lingi delegatais ir daug ta
rimų sėkmingai pravesta. 
Dabar pagyvinkime veiklą, 
kad sekantieji sąskrydžiai 
būtų skaitlingesni.

A. Kandraška

Binghamton, N. Y.
Auto nelaimė

Liepos 16 d. auto nelai
mėje buvo sužeista Adelė 
Kapičauskaitė — Kumpam 
Ji yra dukra “Laisvės” ir 
“Vilnies” skaitytojos ir ge
ros rėmėjos Veros Kapi- 
čauskienės.

Į Adelės Kumpan auto
mobili įvažiavo kitas neat
sargus važiuotojas. Dar ge
rai, kad ji išliko gyva, nors 
ir skaudžiai sužeista. Lin
kiu jai greitai pasveikti. 
Taipgi reiškiu užuojautą 
jos vyrui Williamui ir mo
tinai Verai.

Užsisako knygas j
Gerai užsisako Antano 

Metelionio k n y g ą “Apie 
dievus ir žmones.” Į trum
pą laiką, gavau užsakymų 
už $12 . Veronika Kapi- 
čauskienė pati atnešė $3 į 
mano namus; tai buvo gra
ži pradžia.

Yra jau ir daugiau užsi
sakiusių ir pasižadėjusių 
užsisakyti. Už knygų pre
numeratas kreditas eis LLD 
20 kuopai.

Prašau visų užsisakyti 
taip svarbią knygą, o kuo 
greičiau tą padarysite, tuo 
bus geriau. Knygos kaina 
$2.00.

J. K. Navalinskienė
♦

Sveikino LLD suvažiavimą
H. Žukienės paragintos ir 

pasitarusios su LLD 20 kp. 
finansų raštininke Žemai
tiene, pradėjome kalbėtis 
per telefoną apie reikalą 
pasveikinti LLD suvažiavi
mą.

Reikalas svarbus ir nie
kas neatsisakė. Tuojau bu
vo surinkta $16. Aukojo se
kamai: J. K. Vaicekauskai 
$3. Po $2: J, ir K. Nava
linskai, A. ir J. Žemaičiai 
ir Iz. ir H. Vėžiai. Po $1: 
H. Žukienė, V. Kapičaus- 
kienė, B. Zmitraitė, A. Ga- 
ruckis, Eva Čekanauskienė, 
Paul Mikalajūnas. Dėko
jame visiems už aukas!

J. K. Navalinskienė, 
sekretorė

/l. Žemaitienė, j 
fin. sekrtorė

Viena. — Tarybų karinės 
jėgos Vengrijoj patrauktos 
linkui Austrijos sienos.

New Jersey ir New Yor
ko gyventojams gerai žino
mas Hudson Tube požemi
nis traukinys, kuris šiemet 
apvaikščioja 50 metų jubi
liejų. 1906 metais William 

■G. McAdoo su grupe inži
nierių ir kitų abiejų valsti
jų viršininkų pirmu kartu 
iš Jersey City pervažiavo 
iki New Yorko.

Tais pačiais metais atida
rytas Hudson Terminal di
dysis pastatas New Yorke. 
Kasant tunelį neapsieita ir 
be aukų. 1880 metais van
duo užsėmė iškastą tunelio 
dalį, nusinešdamas 20 žmo
nių gyvybių ir padaryda
mas milijonų dolerių nuo
stolių.

Tunelio sumanytojai ne
nusiminė, bet iš naujo sukė
lė kelis milijonus dolerių, ir 
darbas ėjo toliau. Antru 
kartu ištikus nelaimei ne-* 
buvo prarasta gyvybių.

1927 metais buvo didžiau
si biznio metai, pervežant 
tarp New Jersey ir New 
Yorko 113,000,000 žmonių 
ir imant po penkis centus.

Atidarius Holland Tunelį, 
George Washington Tiltą ir 
Lincoln Tuneli, Hudson A. 7
Tube nebėra toks popu
liarus ir su kiekvieneriais 
metais, sakoma, turįs 
nuostolių. Hudson ir Man
hattan kompanija nėra su
mokėjus miestam milijonų 
dolerių taksais, pasiskelbė 
bankrutuojanti ir pakėlė 
važiuotos fėrą nuo 5 iki 25 
centų.

Bet liepos mėnesį nusipir
ko 50 moderniškų vagonų ir 
paleido juos iš Newarko į 
New Yorka. v

Liepos 1-tą tapo palaido
ta Alberta Merrick (Merke- 
vičienė)., Velionė buvo il
gametė Jersey City gyven
toja, LDS 133-čios kuopos 
narė ir ilgametė “Laisvės” 
skaitytoja. Paliko dvi duk
teris — abi ištekėjusios “ 
ir vieną sūnų, karo invali
dą.

Velionė gal buvo įdomi 
tuo, kad būdama katalikiš
kų pažiūrų nesiskyrė nuo 
“Laisvės.” Jos vyras mirė

Cleveland, Ohio
Įspūdžiai iš suvažiavimo
Malonumo turėjome LDS 

13-tame seime. Dėki n g i 
pittsburghiečiams, LDS 142 
kp., pirmininkei V. Sherbin, 
kurie priėmė delegatus su 
didžiausiu malonumu ir di
dele iškilme klube.

Jie delegatus pavaišino 
skania vakariene ir gėri
mais. Apie 100 delegatų ir 
svečių linksminosi iki vėlu
mos, šoko ir dainavo. Gi 
svečius aptarnavo vietiniai 
tėvai ir jų vaikai. Klubo 
pirmininkė jau ne jauna, 
bet vikri moteris, sakė, kad 
pati prikepusi visokių gar- 

, durnynų, kad patenkinti 
delegatus. Ir visą tą davė 
veltui.

Antradienio vakare, po 
seimo sesijų, visi delegatai 
buvo pakviesti į viešbučio 
puikų valgyklos kambarį, 
kur dalyvavo virš 140 žmo
nių. Ten prie gražiai pada-. 
bintų stalų apie 10 tarnų 
vikriai patarnavo. Vakarie
nė buvo skaniai pagaminta. 
Jos kaina $5.

Po vakarienės K. Petri- 
kienė pirmininkavo, o J. 
Gasiūnas išdalino dovanų 
čekius už gavimą naujų na
rių į LDS. Pirmą dovaną 
$50 gav.o J. Neumannas už 
20 naujų narių, o žemiau
sia dovaųa buvo $5.

Buvo kalbų. J. Krasin 
buvo pakviestas sudainuo

prieš kelerius metus. Velio
nė sunkiai sirgo virš metų 
laiko. ,

Užuojauta likusiems vai
kams. „ 'r'

Gaila ir liūdna. Prieš de- 
sėtką metų mūsų valstijos 
kolonijų lietuvių judėjimas 
buvo daug gyvesnis. Per tą 
desėtką metų netekome 
daug gerų draugų ir drau
gių—mirė. Kurie dar esa
me gyvi, pasenome, nesame 
tokie judėjime gyvi ir vik
rūs. Kuopų susirinkimai 
maži, sumanymų veikimui 
nėra, veikėjai pranyko ir, 
kas blogiausia, buvę veikė
jai, kurie dar sveiki, aplei
džia miestus, judėjimo cent
rus, ir apsigyvena nuoša
liai.

Jiems apsigyvenus toliau 
nuo pasilikusių miestuose 
lietuvių, susisiekimas ir pa
sikalbėjimas, suėjimas su 

’miestiečiais pasilieka ap
leistas, ir pasidaro nuosto
lis mūsų judėjimui ir orga
nizacijoms.

Dar viena blogybė: veik
lesniam draugui ar draugei 
susirgus, neatsiranda kito, 
kuris užimtų susirgusio vie
tą.

Pavyzdžiui imu Livings- 
toną. D-gui Jamisonui bū
nant sveikam, ta kolonija 
buvo veikli. Mes ją matėme 
atstovaujamą konferencijo
se. Mes ją matėme daly
vaujant įvairiuose parengi
muose. Tos kolonijos atsto
vybė buvo visur. Bet kai d- 
go Jamišono sveikata pašli
jo, suklupo ir tos kolonijos 
veikla. Gaila.

Yra kolonijų, kur organi
zacijų nariai atsilanko pas 
sekretorių į namus ir pasi
moką duokles, bet bendro 
susirinkimo sudaryti nega
li. Yra kolonijų, kurių kuo
pų susirinkimai įvyksta tik 
po du per metus, ir tai ne
pilni. Nors dar neteko spau
doje skaityti 13-to LDS sei
mo tarimų, kokias gyduoles 
surado mūsų judėjimui pa
gyvinti, bet turiu pasakyti, 
kad padėtis rimta.

Pilietis

ti keletą dainų. Jam akom
panavo jauna mergaitė, ro
dosi, Aglinskaitė. Po to dar 
viena jaunuolė sudainavo 
labai gražiai, kurios vardo 
nepamenu. Paskui dainavo 
J. Krasin, T. Kaškiaučius, 
P. Grabauskas ir J. Grybas 
labai gražiai, ir vis lietuvių 
dainas.

Trečiadienį, užsidar i u s 
seimui, J. Mažukna pakvie
tė delegatus važiuoti į LDS 
160 kp. klubą.

Šeštą valandą vėl visi 
prie stalų — vakarienė. 
Stalai papuošti gėlėmis ir 
apkrauti visokiais skanu
mynais. Vėl tikras balius, 
kaip pirmiau LDS 142 kp. 
klube.

Visiems skaniai prisiso
tinus, pradėjo rodyti filmus 
iš Lietuvos ir LDS bolinin- 
kų lošius. Pasibaigus rody
mui, prasidėjo dainos. Pa
baigoje buvo sumanyta pa
rinkti aukų spaudos para
mai. Surinkta $160.50. Tai 
grąžus darbas.

Po viso to jau prasidėjo 
delegatų atsisveikini m a s. 
Gaila buvo skirtis, nes visi 
jautėmės kaip vienos šei
mos nariai — broliai ir se
sutės. Visur girdėjosi: “Pa
simatysime Philadelphijo- 
je sekamame LDS seime”. 
Drg. Mažukna stovėjo prie 
durų ir su kiekvienu atsi
sveikino linkėdamas viso 

gero. Jis smarkus veikėjas. 
Pittsburgho lietuviai labai 
nuoširdūs ir mes jiems esa
me daug dėkingi už drau
giškumą, nuoširdumą, priė
mimą.

Širdingiausia padėka P. 
S. Karsokams, pittsburghie
čiams, už.jų vaišes, nakvy
nę ir didelį draugiškumą.

Didelis ačių J. Krasnie- 
kui už nuvežimą ir parveži
mą iš LDS seimo. Jis per 
daugelį metų nuoširdžiai 
patarnauja be jokio atlygi
nimo mūsų parengimų lai
ku.

Kelionė buvo laiminga. 
Viskas gerai pavyko. LDS 
seime susipažinau su naujo
mis draugėmis ir draugais. 
A. Bimba, V. Andrulis, K. 
Petrikienė ragino rašyti į 
spaudą. Labai ačiū, ir tas 
suteikia daugiau noro veik
ti.

Ačiū 0. Wellus už prisiųs
tus linkėjimus laike mūsų 
20 metų gyvenimo sukak
ties.

Bet sugrįžus į namus, tu
rėjau širdies skausmą, nes 
mano draugas Petras jau 
nuo birželio pradžios nesi
jaučia gerai. Per porą sa
vaičių sunkiai sirgo. Prieš 
mano išvykimą į LDS sei
mą buvo sveikesnis, o ka
da sugrįžau, radau silpną. 
Daktarai suteikė pagalbos, 
bet vis dar yra silpnas.

•___•

J. Krasnickas išvyko 
atostogoms pas savo brolį 
porai savaičių. Linkiu lai
mingai jas praleisti ir su
grįžti į Clevelandą.

A. Rodgers

Minersville, Pa.
Šį mėnesį su vakacijomis 

mane aplankė net trys ma
no geri draugai. Penktą lie
pos aplankė draugė Zeiku- 
vienė iš New Yorko su sa
vo dukrele ir žentu V. Ka
zakevičiumi. Tai buvo ma
lonu pasimatyti, nes kai 
Zeikai čionai gyveno ir lai
kė ūkę netoli Minersvillės, 
mes su A. Kazakevičiumi 
dažnai pas juos nuvažiuo
davome pasisvečiuoti, taip
gi ir piknikuose sueidavo
me, nes Zeikų orkestras 
grodavo. Tėvas, sūnus ir 
duktė sudarė orkestrą. Tai 
nemaža retenybė, kad visa 
šeima sudarytų orkestrą.

Liepos 8 mane aplankė V. 
Pranaitienė iŠ Brooklyn© 
su sava dukra ir sesers

NAMŲ SAVININKAMS
> Pentiname namus iš lauko ii j 
j vidaus; apkalame šingeliais:;! 
j sutaisome pijazus ir dengia- ;! 
j me bei taisome stogus. ■: 
j Prašom kreiptis: ■:

JOHN PETRUS
14 Gartland Street <

<;• Jamaica Plain, Mass. •: 
j Tel.: JA. 4-4576

IŠSIUNČIAME PAKETUS Į USSR
f LIETUVA, UKRAINA. BALTARUSIJA. LATVIJA, EŠTONIJA IK KITAS RESPUBLIKAS 

Pasinaudokite mūsų firmos patikimiausiu, atsargiausiu ir tinkamiausiu patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., Inc.
(Laisniuota per U.S.S.R.)

135 W. 14th St., New York 11, N. Y., Telephone CHelsea 3-2583' -
(arti subways) (tarp 6th ir 7th Ayes.)

116 E. 7th St., N. Y. C. 
Tel. YU. 2-0380

900 Literary Rd.
Cleveland 13, Ohio 
Tel. TOwer 1-1461

Dėl platesnių informacijų 

MŪSŲ SKYRIŲ RASTINES;
132 Kranklių Avė. 
Hartford, Conn.
CHapel 6-4724

11333 Jos. Campau 
Detroit 12, Mich.
Tel. TOwnsend 9-3980

reikale išsiuntimo paketų giminėms ir draugams, susisiekite su 
mūsų patyrusiais, mandagiais ir veikliais raštinės vedėjais skyriuje jūsų mieste.

Jie su mielu noru,suteiks jums informacijas.
Mūsų didelė ir patikima firma yra patarnavusi tūkstančiams pasitenkinusių klijentų. 100% garan

tija, kad kiekvienas paketas bus pristatytas. Išsiunčiame j 48 valandas. Adresatą pasiekia į 6-7 savaites; 
oro paštu į 7-12 dienų.

Jūsų paketas dabar galt pasiekti adresatą rugiaplūtės metu. 
I

Mūsų raštinėse randasi pilniausias pasirinkimas jvairių, pirmos rūšies valgių, sviesto, arbatos, kavos, 
taukų, ryžių, kumpių, ir tt. Taipgi išdirbystės dalykų: vilnonės medžiagos, sintetiško šilko, visokių odų, 
skepetaičių, batų, laikrodžių, laikrodėlių, ir tt., už labai žemas kainas.

Atsiminkite: mes esame specialistai reikale i&siuntimo paketų.

dukteria. Tai buvo labai 
malonu sueiti Su Pranai
čiais mes labai draugiškai 
sugyvenome, kai jie čia Mi- 
nersvillėje gyveno. Labai 
esu dėkingas, kad neuž
miršta aplankyti savo se
nus draugus, nes aš, kai 
buvau jaunesnis, irgi ne
tingėdavau aplankyti savo 
draugus. Bet dabar jau ne
begaliu, nes. kojos labai silp
nos. Tik apie namus su kriu
kučiu pavaikščioju, tai ir 
viskam

Liepos 9 d. aplankė Julius 
Krasnickas iš Cleveland©. 
Nes jis buvo seimuose 
Pittsburghe, tai ta proga 
atvažiavo į šią apylinkę ap
lankyti savo gimines.

Dar kartą tariu širdingą 
ačiū visiems, kurie mane 
aplankėte. ’

V. Ramanauskas

Lawrence, Mass.
Didelis gaisras įvyko Jo

kūbo Shlokio ūkyje. Sudegė 
33 karvės ir vienas veršis. 
Liepsna ūmai apėmė tvartą 
ir nebuvo galima išgelbėti 
galvijų.

Reiškiame užuojautą Shlo- 
kiui! Geras žmogus ir pla
čiai pažįstamas Lawrenco 
lietuviams.

Iš vieno namo nuo trečio 
aukšto pro langą iškrito 

Brockton, Mass.

Moterų Sąryšio Metinis

ĮVYKS SEKMADIENĮ

Rugpjūčio 3 August
Prasidės 1-mą valandą dieną

Liet. Taut. Namo Parke
Winter St. ir Keswick Rd., Montello, Mass.

Bus Gera Muzika Šokiams
Moterų stalas bus turtingas puikiais namie gamintais 

valgiais: turėsime kugelio, pyragų 
ir kitokių gardumynų.

Rengėjos

LIETUVIAI ATIDARĖ VASARNAMĮ
Puikios Jūrų Maudynės Prie Pat Namo 

Išrenduojame apartmentus po 2, 3, ir 4 kambarius.

Taipgi išrenduojame paskirus miegamuosius kambarius 
su public kitchen. Kainos nebrangios.

Užsisakykite vietas laišku arba telefonu.

Violet’s Guest Home
125 Atlantic Ave., Atlantic City, N. J.

Telefonas 5-2338

832 Fillmore Ave., Buffalo G, N. Y. 
Tel. MOliawk 2674

berniukas. Buvo nugaben
tas į ligoninę. Ten apžiū
rėjo ir daktarai sako, kad 
berniuko kaulai sveiki, tik 
yra sutrenktas. Tėvai turė
tų būti atsargesni ir jau
niklius geriau prižiūrėti.

Boblin Shop Bil. kompa
nija išsikraustė iš mūsų 
miesto į‘ pietines valstijas. 
Namą pardavė už $58,500 
Alto Friction Corp, ir 
Brake Lining Co. Naujos 
kompanijos ketina netrukus 
imtis darbo, tai bus kiek 
darbų.

Wood Mill dirbtuvėje bu
vo pradėję dirbti valdiškus 
užsakymus. Paprastų dar
bininkų neėmė į darbą. Ga
lėjo gauti tik tie, kurie bu
vo baigę aukštesnes mokyk
las.

Bet dirbo neilgai. Kom
panija nutarė kraustytis iš 
Lawrence miesto; sako, kad 
čia taksai perdideli. Tai ir 
tiems darbininkams, kurie 
ten dirbo, susidaro naujas 
galvosūkis — reikės naujo 
darbo ieškoti, o.dabar nau
ją darbą gauti labai sunku.

Fabrikai pasidarė pelno ir 
gali laimingai gyventi, o 
darbininkas, netekęs darbo, 
sėdi namie ir suka galvą, 
kaip pačiam su žmona ir 
vaikučiais reikės toliau pra
gyventi.

S. Penkauskas

*

682 W. Girard Ave. 
Philadelphia 23, Pa. 
Tel, VVAInut 5-8878



Kovoje su didžiuoju 
žmoniy priešu

Šią savaitę Tautinis Vai
kų Paralyžiaus Fondas pa
skelbė programą kovai su 
didžiosiomis, tautoj sveika
tos problemomis. Pirmieji 
šios kovos taikiniai bus art
ritas (sąnarių uždegimas) 
ir prigimti defektai.

Basil O’Connor, šios or
ganizacijos pirmininkas, 
spaudos konferencijos me
tu, New Yorke liepos 22 d. 
nušvietė šios plačios pro
gramos svarbiausius punk
tus.

Sėkmingai dirbdamas
prieš vaikų paralyžių, JTau- j 44 g. 79th St, Manhattane. 

Jau numesta prie durų bu
vusi karališka iškaba, kuri 
seniau skdbe: “Royal Con
sulate General of Irau”. 
Dabar jau yra: “Consulate 
General of Iraųi Republic”.

finis Fondas, kaip dabar 
bus žinoma, toliau tęs savo 
istorinę viruso ir centrinės 
nervų sistemos sutrikimų, 
tyrinėjimų programą, dar 
platins mokslinius darbus ir 
ligoniams pagalbos teikimą 
artrito ir prigimtų defektų 
atvejuose. i

Ši išplėsta programa bus 
finansuojama tradic i n i o 
March of Dimes vajaus, 
kuris vyksta kiekvieną sau
sio mėnesį savanorių dar
buotojų pastangomis 3,100 
vietovių per visą Ameriką.

P. O’Connor pasakė:
“Mūsų siekiai ateityje 

yra šie: išvystyti organi
zuotą savanorių jėgą medi
cinos tyrinėjimų, ligonių 
slaugymo ir profesinio lavi
nimo srityse, kuri būtų pa
kankamai lanksti sutikti 
naujas pasitaikančias svei
katos problemas, su speci
finiais uždaviniais pradžo- 
je.

“Naujos programos pa
grindas yra moksliniai ty
rimai. Jie bus dar toliau 
platinami ir nebus taikomi 
tik kokiai vienai ligai. Pro
fesinis išlavinimas bus taip 
pat plečiamas, kad turėti 
pakankamai personalo 
moksliniams tyrimams ir li
gonių pagalbai visose dar
bo srityse.” i

M až i a u s i a i 11,000,000 
žmonių turi artritą ir reu
matizmą, 250,000 vaikų kas- ' 
met gimsta su žymiais pri- ' 
gimtais defektais (neskai
tant gimdymo pažeidimų), 
skaičiuojama, kad 150,000 
žmonių, sirgusių vaikų pa
ralyžium, dar per daugelį 
metų ateityje bus reikalin
gi pagalbos.

Rep.

Pajieškojimai
Ieškau dėdės Mykolo Masonio, 

Jono, senai išvykusio į JAV. Tu
rėjo nuosavus namus, 512 E. 88th 
St., Chicago, Ill. Rašiau jam, bet 
laiškai grįžo. Nežinau, ar jis gy
vas ar ne. Kas apie jį žinote, pra
šau pranešti man, už ‘ ką tariu iš 
anksto ačiū. Antands L______
Trakų rajonas, Rudiškių miestelis, 
Lithuania, USSR. (74-75)

Paieškau brolio ir seserų: Rokas 
(Raymond) Krukonis, s. Petro; Kru- 
konytė Marė, po vyru Brokienė; 
Karalinka Krukonytė, po vyru Mu- 
zikevičienė. Kilę iš Druskininkų 
kaimo, Merkinės valsč., Alytaus 
apskr. Jau apie 20 m. kai gavau 
laiškus nuo jų. Norėčiau žinoti, ar 
jie dar gyvi. Jie kartu gyveno. Pas
kutinį adresą turėjau: Mr. Raymond 
Krukftnis, Warehouse Point,
Prašome susisiekti su manim. Anto- 
sč Subačienė (Petro), Druskininkų 
miestas, Nemuno g-vė 19, Lithuania, 
USSR.

Conn.

Aš, Vincas Visockis, paieškau sa
vo brolio ir sesers, gyvenančių 
Brooklyn© mieste, Mykolo Visockio 
ir Onos Visockaitės. Išvažiavo į 
Ameriką iš Tragiškės kaimo, Seinų 
valsč., Suvalkų gub. Žinančius apie 
juos, kur jie yra, prašau pranešti 
man. Vincas Visockis (Simano), 
Vidgirių kaimas, Skardupių paštas, 
Kapstfko rajonas, Lithuania, USSR.

(74-75)

Paleškoimas Akmens Lietuvoje
Paieškau sesers Uršulės Sabans- 

kienės - Pranauskienės, Benedikto. 
Kilusi iš Naujamiesčio parapijos. 
Prašau jos pačios atsiliepti arba 
kas apie ją žino pranešti šiuo ant
rašu:

Juozas Sabanskis 
107 Mainard Road 
So. Sudbury, Mass.

(70-74)

6 p.—Laisve (Liberty)—Penktad., liepos (July) 25, 1958

DIDYSIS NEW YORKAS
E. Klimaitė Kalifornijoj

Šio mėnesio pradžioj Mo
tiejaus Klimo duktė Emili
ja su savo dukryte Wandu- 
te išskrido į Kaliforniją 
paviešėti pas savo vyrą sar- 
žentą Joseph Krupski, kuris 
ten tęsia savo tarnybą kari
nėje aviacijoje.

Smagaus pobūvio ir lai
mingo sugrįžimo! V.

IRAKO KONSULATAS
Irako konsulatas randasi

MIRĖ J. MOCKAITIS
Elizabeth, N. J., mirė 

John Mockaitis, sulaukęs 70 
metu amžiaus. Jis buvo bai- c «

gęs advokato ir chemisto 
mokslus. Nuo 1916 metų 
dirbo Esso Research labo
ratorijoje, Linden, N. J. 
1953 metais pasitraukė iš 
darbo dėl senatvės.

SVEIKINA Iš TOLI
V. J. Stankus, gyvenęs 

Floridoje, dabar vieši Los 
Angeles, Calif. Jis prisiun
tė laisviečiams atviruką su 
linkėjimais. Atžymi, kad 
losangeliečiai rengia pikni
ką, nuo kurio pelnas skiria
mas L. Prūseikos pagalbai.

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO
Piknikas su dainomis 

sekmadienį, liepos 27 d., įvyksŠ)
Clevelando Menininkų Grupės pik
nikas, prie kurio yra prisidėjusios 
ir Onutės su paminėjimu savų gim
tadienių. Menininkai palinksmins 
pikniko svečius bei vienias su gra
žiomis dainelėmis. Tai bus pastan
gos, kurias su pasiventimu deda 
mūsų vadovaujantieji meno mėgėjai. 
Stasys Kuzmickas, Julius Krosin ir 
kiti. Taip pat tie patys draugai ir 
draugės, meno mylėtojai, deda pa
stangas, kad surengti ką didesnio 
ateinančiam sezonui. Tai bus se
niai čia laukiama staigmena. Todėl 
būkime visi, kuriems 
piknike ir prisidėkime 
visais galimais būdais.

Meno

tik galima.
su parama

mylėtojas

WATERBURY, CONN.
LLD 28 kuopos ir LDS 49 kuopos 

nariams pranešame, kad įvyks susi- 
rinkipias Rugp.-Aug. 8 d., 8 vai. 
vak., Liet. Piliečių Klubo žemutinė
je salėje, 103 Green St.

Būkite visi nariai, atsiveskite ir 
kitus išklausyti raportus iš LLD ir 
LDS suvažiavimų, įvykusių Pitts- 

s. burghe. ‘ Bus visiems įdomu sužinoti
ateities planus ir tt. K. K. (75-77)

BALTIMORE, MD.
Liepos 27 d. ruošiama parė Lais

vės pikniko darbininkams, taipgi 
. Kurie ga

vote pakvietimus, būkite laiku, 3 
vai. Onos ir P- Paserskių namuo
se, 4319 Parkwood Ave. Važiuoki
te gatvekariu 15 Overlea iki 4900 
Belair Rd., išlipę eikite 2 blokus iki 
parės vietos. Automobiliais Belair 
Rd. iki Valley View Ave., sukite į 
dešinę, važiuokite 2 blokus ir suki
lę į kairę iki Parkwood Ave. Kvies
lys.

WORCESTER, MASS.
Worcesterio ir apylinkės dainos 

mylėtojams—pranešame, kad Hart
fordo Laisvės Choras dainuos Olym
pia Papke, Rugp.-August 10 d. Tai 
bus Aido Choro metinis piknikas. 
Kaip žinoma, Aido Choro piknikai 
rūpestingai surengti. Šiame pikni
ke, apart vaišių, bus ir muzikalė pro
grama, dalyvaus patys aidiečiai ir 
svečiai hartfordiečiai. Kviečiame da
lyvauti. Rengėjai. » (7,4-78)

BOSTON, MASS.
Massachusetts Moterų Sąryšio pik

nikas įvyks August 3 d. Liet. Taut. 
Namo Parke. Bus namie gamintų 
valgių. Pradžia 1 vai. dieną. Kvie
čiame visus dalyavuti. Valdyba.

(73-77)

Masonis, * pagerbti Onų vardadienį.

(73-74)

BINGHAMTON, N. Y.
Pranešu LLD 20 kuopos nariams, 

kad susirinkimas įvyks liepos 29 d., 
7 vai. vak., A. Klimo studijoje. Visi 
nariai ir narės dalyvaukite ir iš
girsite delegačių raportus iš LLD 
atsibuvusio suvažiavimo, kuris įvyko 
Pittsburghe.

Kp. sekr. J. K. Navalinsklenė
(73-74)

Filmas iš Lietuvos
Prašome visus įsitėmyti? tyti ir gražiai praleisti va- 

Filmai iš Lietuvos bus ro
domi rugpiūčio 2 d., šešta
dienį, 7:30 vai. vakare, Kul
tūrinio Centro salėje, 110- 
06 Atlantic Ave., Richmond 
Hill, N. Y. Tai tikrai nepa
prastas, gražus dalykas. 
Kviečiame ne tik didžiojo 
New Yorko, bet ir apylin
kės lietuvius filmus pama- Rengėjai

Laiškas iš mūšy Šleifo
Pasiskaitęs V. Sūnaus pa-j diedukas iš Sevelionių k’ai- 

tarimų per Laisvę, nusita
riau šiemetines vakacijas 
praleist savoj valstijoj, anot 
savotiškos patarlės, savas 
pas savą.

Išvažiavome su V. Degu
čiu ir jo patarimu į N. Y. 
State iki galo mūsų vals
tijos — Crown Point. Koks 
keistas pavadinimas—“ka
rūnos smaigalys.” Tai vie
ta prie Lake Champlain, 
garsaus ežero 
vardu, 
vusius 
M. — 
savus.

francūzišku 
Apsistojome pas bu- 
braziliečius J. ir D. 
tai lyg ir savi pas

gal pusė ve i.

Malonūs, draugiški, susi
pratę ir labai apsipratę su 
visokiu gyvenimu ir viso
kiais žmonėmis. Vieta J. ir 
D, M. labai rami, 
mylios nuo kelio, graži, ži
noma ir šilta, kaip ir visur, 
vasara. Maudnynės labai 
arti—tik per “reservation” 
valstijos parką. O už mūsų 
vietovės (laikinos) —tiltas 
jau į Vermont valstiją. Tai
gi už mūsų jau baigiasi mū-

Istorikas, žinoma, rastų 
daug ką aprašyti, tai is
torinė vieta. Čia arti yra 
buvusis francūzų kaimas. 
—French Lost Village. Čia 
dar yra apkasų ir keletas 
kapų iš karo su anglais. 
Randama ir tų laikų ginklų 
ir kitokiu senienų iš tu ir 
senesnių laikų.

O toliau aplink mūsų vie
tovės kalnuotas apy linkės 
mus su Degučiu pavežiojo 
Juozas M. Tai 
dos centras.

geležies rū-

augo John 
beisbolinin-

Čia gimė ir
Podres, Dodge 
kas, lietuvių kilmės, iš se
nos pavardės Padriežas. Jo

RANDAVOJIMUI “MATTHEW A.n
Pasirendavoja 5 kambarių 

apartmentas, moderniniai 
taisytas, Ridgewoodc. 
$80. šaukite III. 
Klauskite Astrovo.

iš- 
Renda 

3,-3073. 
(73-74)

IŠNUOMOJIMAI

Išnuomonjąme fornišiuotą kamba
rį. Prieinamai. Skambinkite dėl 
platesnių informacijų nuo 9 v. ryto 
iki 9 v. vakaro. Klauskite Mary. 
GL. 5-1173. Adresas: 1090 Putnam 
Ave., Brooklyne.

SIŲSKITE DOVANŲ PAKUS JŪSŲ GIMINĖMS IR DRAUGAMS 
Patikimiausia firma išsiuntimui pakų į USSR: LIETUVĄ, UKRAINĄ, BALTARUSIJĄ, 

LATVIJĄ, ESTONIJĄ, ARMĖNIJĄ ir kitas respublikas.

Package Express and Travel Agency Co., Inc. 
(LAISNIUOTA PER USSR)

BROOKLYN—1530 Bedford Ave., kamp. Lincoln PL IN. 7-6465. IN. 7-7272 
NEWARK, N. J. — 312-14 Market St. Tel. MI. 2-2452. ML 2-1681

Siunčiami tik nauji daiktai—medžiagos, drabužiai, valgomieji produktai, gyduolės, siuvamosios maišnos. 
Pristatymas garantuojamas, taipgi adresato parašas. Visi kaštai, įskaitant muitą, apmokami išanksto. 

Kiekvienas pakas apdraudžiamas.
Mūsų klientų patogumui, mes turime įvairių aukščiausios kokybės medžiagoj prieinamomis kainomis. 

Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 ryto iik 4 popiet.
NEWARK0 RAŠTINĖ ATDARA ŠEŠT. IR SEKMAD., 9 V. R. IKI 4 V. DIENĄ. 
SECOND AVE. RAŠTINĖ ATDARA SĖST. IR SEKMAD., 9 

78—2nd Avė. >
New York 8, N. Y. 
ORegon 4-1540 

832 N. 7th St. 
Philadelphia 23, Pa. 
WAlnut 8-1747

karą. \
Bus rodomi du filmai. 

Vienas vaizduoja Kanados 
lietuvių delegacijos atsilan
kymą Lietuvoje, o kitas yra 
meninis veikalas, 
tas “Tiltu”. Tai 
įspūdingas filmas.

pavadin- 
didžiulis,

mo Kruonio valsčiaus, t. y. 
manojo. .

Mačiau ir Jono beisboli- 
ninko gimtinį namuką 
miestely Witherbee.

Iš lietuviu verslininku čia 
yra nemažai. Aplankėme, 
rodos septynis. Jų vietelė
mis galima pasigrožėti. Yra 
gana vietos visuose, ypač 
saliukės labai jaukios. O 
brangumu, tiesa, mums, ei
liniams vasarotojams, labai 
nrieinamos.

O, beje, beisbolininkas J. 
Podres yra mūsų šeiminin
kės (laikinės), po tėvais 
Padriežiūtės, pusbrolio sū
nus.

Čia įdėta dešimkė bus mū
sų gerų draugų auka Lais-

Buvęs Ridgewoodietis

Šešių vaikų motina nšs nepalaiko.

nudūrė savo vyrą
Brookhavene, Long Is

lande, susiginčijus žmona 
peiliu nudūrė savo vyrą. 
Harley Walls, dailide, kuris 
vėlesniu laiku neturėjo dar
bo, gėrė su .sava .broliais 
Jack ir Lawrence. Ir tuo 
kartu susiginčijo su savo 
žmona Irene, 33 metų, šešių 
vaiku motinia/

Pasekme buvo ta, kad mo
teriškė suvarė vyrui peilį į 
krūtinę, ir jis tuojau mirė.

Policijos stotyje Irene 
aiškino, kad vyras ją pastū
mėjo. Ji norėjusi suduoti 
vyrui kumščiu į krūtinę, 
bet “pamiršus”, kad turi 
rankoje peilį. Ir taip nety
čia savo vyrą nuidūrusi.

BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

*'06'* *36'*

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

■ : 426 Lafayette St.
. , A J-4. J.X A A A A A.LIftf.4. A J. J. AX A4.

651 Albany Ave.
Hartford, Conn.
CHapel 7-5164

11601 Jos. Campau Avė. 
Detroit 12, Mich.
TOwnsend 8-0298 '

Iš JUNGTINIŲ TAUTŲ
Hashim Jawad, naujas 

Irako respublikos atstovas 
Jungtinėse Tautose, sako, 
kad nėra jokio pavojaus iš 
Tarybų Sąjungos pusės ara
bu šalims, v

Jis atžymėjo, kad Irako 
respublika nori draugiškai 
sugyventi ir su Vakarais.

Jemenas prisiuntė Jung
tinėms Tautoms protestą 
prieš Angliją. Anglų lakū
nai bombardavo ir iš kul- 
kasvaidžių apšaudė ramius 
gyventojus Harib miestely- 

----------, - . - ------ o j \- 

vių puikiai žinoma vieta. | Je- 
Girdėtis, kad kai kurie ruo
šiasi patraukti ir į šį ban
ketą.

Šaunus banketas 
“Arrow Farmoje”

garsiosios Arrow Farm di
rektoriai ruošia didelį ban
ketą. Bus valgių ir gėrimų 
iki valios. Įžanga penki do
leriai ypatai. Tikimasi daug 
publikos. Vaišės prasidės 
7:30 v. v.

Ta garsioji pažangių ru
sų užlaikoma Arrow farma, 
dabar vadinama “Arrow 
Parku”, randasi prie Mon
roe, N . Y. Daugeliui lietu-

Rep.

Svečias iš Afrikos 
New Yorke

Dar visai jaunutės afri
kiečių respublikos Ghana 
premjeras Nkrumah šios 
savaitės pabaigoje laikysis 
Jungtinėse Valstijose. Sek
madienį jis lankysis New 
Yorko mieste. Jo pasitiki- 
mui ir priėmimui Harleme 
įvyks, didelė demonstracija. 
Jis taipgi dalyvaus televizi
jos programoje “Meet the 
Press”.

ISTERIKAI DŪKO
Penktadienį vos 18 susi

rinko taip vadinamų “veng
rų kovotojų” prote s t u o t i 
prie Tarybų Sąjungos dele
gacijos buveinės. Jie tada 
verkė, kad “Amerikos žmo- 

šeštadienį jų susirinko 
daugiau. Atsinešė pasiga
minę raudoną vėliąvą su 

| kuju ir piautuvu, tokią, 
kaip Tarybų Sąjungos. Gat-, 
vėje jie tą savo pagamintą 
“vėliavą” draskė, rėkė, ko-' 
jomis mindžiojo. Iš šalies 
žiūrint labai keistai atrodė 
tie isterikai, o, suprantama,! 
yra dar keistesni tie, kurie 
tų “kovotojų” užnugaryje 
stovi.

GIMDYMŲ KONTROLĖ
Protestonų Taryba reika

lauja tartis su New Yorko 
miesto sveikatos komisijo- 
nieriumi gimdymų kontro
lės reikalais. Taryboje yra 
ir kunigų. Jos nariai sako, i 
kad jeigu žmonės gali kont
roliuoti galvijų veisimąsi, 
tai jie turi teisę kontroliuo
ti ir žmonių gimdymo rei
kalus.

ADAM WIEGAN 
WATERPROOFIN G 

CORPORAi'ION
Above and Below. Grade Com

mercial. Industrial, Residential. 
All Work Guaranteed.
6-46 Clintonville St., Whitestone. 

Flashing 8-3888.

Brick Pointing—Masonry 
Restoration—Caulking—Grouting 
Cement Washing. Commercial— 

Residential—Industrial.
All Work Guaranteed. Upper 

Manhattan & Bronx.
J. G. WATERPROOFING CO.

824 W. 89th St. KI. 3-7004.

V. R. IKI i V. DIENĄ. 
1241 Ashland Ave. 
Chicago 28, Ill. 
HUmbold 6-2818 

121 S. Vermont St. 
Los Angeles. Calif. 
DUnldrk 5-5650

I

HELP WANTED MALE

BOYS OVER 18—TRAVEL! 
USA, Mexico, Hawaii & return. New 
cars furnished. English speaking 
foreigners acceptable. Can earn $125 
wk. Immediate cash advance. Must 
be neat & personable. Mr. Van 
Barker, Colllseuin House, 228 W. 
71st St., N. Y. C. (73-75)

Maža šeima ar vedęs vyras pri
žiūrėti farmą, 95 mailių nuo N. Y. 
miesto. Alga, priskaitant moderni
nį 4-rių kamb. namuką. Leidžiama 
laikytis vištų ir tt. Yra visi įtaisy
mai, 200 akrų žemės. Paliudijimai. 
Box J-22, Room 830, 11 W 42nd St., 
New York 36, N. Y.

MEN—MEN—MEN
Life Time Opportunity

FULL OR PART TIME
ALL YEAR ROUND

Excellent opportunity
FOR BIG EARNINGS

CALL IL. 8-6327
(73-75)

SLEEP IN—OWN RM. Bath, TV.
Country home in L. I. Must be 
kind io children. All modern 
work appliances. Must speak 
English. Recent references. $55 
week. Tel. Port Washington 7- 
1820 (73-75)

REAL ESTATE

OCEANSIDE
Su nuostoliu. Iš priežasties 

nesveikavimo. Arti šv. Antano 
parapijos. 3 miegrūmiai, 7 kam
bariai, 1% vonios. Garadžius. 
Kampinis plotas, lOO’x’lOO’. Me
džiai, daržas, viskas moderniška. 
Sietai, uždaras porčius. Visi 
elektriniai įvedimai. Nuo sienos 
iki sienos diVbnai. Salionas ir 
didele salė.

Arti bažnyčių, mokyklų, pirki
mo centro ir transportacijos. 
$22,990. Skambinkite po 4:30 vai.

RO. 4-2158.
(72-74)

MT. VERNON, Graham School 
area. Palatial custom-built field
stone and stuccoe home on large 
beautifully landscaped lol; 10 
rms, 4i baths, garage, full base
ment, fireplace and 2 screened 
glass enclosed porches, $35,000. 
Will discuss terms. Brokers pro
tected. Evening & weekends. MO. 
8-5985; weekdays FA. 4-0773.

(73-75)

BURNS BROS.
Fuel Oil 

Coal 
Oil Burners 

‘‘Nearly 100 years of 
Reliable Service” 
GLemnore 6-6500

is

Overhead Garage Doors
Also Electrically operated. In

stall now while the weather 
nice. Direct Factory Dist,

WALAAS 
OVERHEAD DOOR CO.

98-102 Lawrence Ave., B’klyn.
UL. 4-0066.

AIR FILTERS CO.
Distributors of Fiberglass 

‘‘Dustop” Air Filters. 
Authorized fabricator of special 
sizes.- Tremendous slection. 185 
sizes in stock.

32 E. 4th St., N. Y. C.
1 ORegon 3-5350.

CONCRETE
. Sidewalks, 

Floors, Patios 
cement work, 
specialty.
lyn.

PAUL ALLRED
401 Chauncey St. GL. 3-0009

CONTRACTORS
Driveways, Cellar 
and all types of 

Small jobs our
Anywhere in Brook-

JOHN KRAUSS, Inc.
117-09 Liberty Ave.

Richmond Hill, N. Y. 
(Smulkmeniškas pardavinėjimas) 

MĖSOS IR WURSTWAREN

UŽSIDARYS LAIVŲ 
STATYBOS FABRIKAS

Staten saloje Bethlehem 
Steel Co. su pabaiga z metu 
uždarys laivų statybos fabJ 
riką. Sako, neturi užsaky
mų laivų statybai. Laike 
Antrojo pasaulinio karo 
fabrike dirbo iki 10,000 
darbininkų. Didz i u m o j e 
statė karinius laivus.

Help Wanted—Female
REGISTRUOTOS SLAUGĖS

Pakaitomis — 3 iki 11; 11 iki 7. 
40 vai. savaitė. Periodiniai pakėli
mai. Asmeniška apdrauda, jskaitan’t 
Social Security. Atostogų iki 3 sa
vaičių. 12 dienų sirgimo apmokėji
mas: 7 metinės šventės. Blue Cross

Blue Shield, sveikatos ir nelaimių 
apdraudos. Alga pradžiai - nuo 3 iki 
11 vai., $74; nuo 11 iki 7 va., 72. 
Užmokami viršlaikiai. Užeikite arba 
rašykite.

DIRECTOR OF NURSING 
ST. CLARE’S HOSPITAL 

Schenectady, N. Y. Ex. 3-6601 
(74-76)

Stalų Patarnautojos. Gera alga, 
geri tipsai. Puikios darlio sąlygos.

J UNIOR'S RESTAUR ANT 
886 Flatbush Ave. Ext. 

Brooklyn. N. Y.
(72-74)

GIRLS OVER 18—TRAVEL! 
USA, Mexico, Hawaii & return. New 
cars furnished. Eng. speaking 
foreigners acceptable. Can earn 
$125 wk. Immediate cash advance. 
Must bo neat & personable. Mr. Vaflį 
Barker, Colliseum House, 228 W. 
71 st St., N. Y. C. .... (73-75)

Business Opportunity

Su nuostoliu, iš priežasties nesvei
kavimo. Saldainių krautuvė-valgyk
la. Inwood apylinkėj. Ant kampo. 
18’x65’, pilnai įtaisyta. Renda že
ma. Nuomavimas ant ilgo laiko. 
Skersai Manhattan Lanes Bowling 
Aliev. Prieinamai. LO. 9-9313.

(72-74)

REAL ESTATE

Elmont, South West. (Kamp. Mc
Clure ir Evans Ave., nuo Mea
cham Ave.) Cape Cod namai, visi 
mūriniai, Dormers, dideli atikai. 
Gera plumerystė, kanalizacija, vis
kas puikiai išdekoruota. Geras pri
važiavimas. CAPTITOLO & STEPH
ENS BUILDERS. GE. 7-8815.

(72-74)

Su nuostoliu. Našlė, priversta par
duoti gražų 2-jų metų, su 6 kamba
riais split level namą. Massapequa, 
L. I. 3 miegrūmiai, garadžius, ištai
sytas sklcjias, aluminiai sielai. Plo
tas 65’x 105'. Taksai žemi. Arti mo
kyklų, važinėjimo ir tt. 4’/a % ve
teranams mortgičius. LI. 1-2775.

(72-74)

East Meadow, L. I. Puikus mūn*. 
nis namas (Birchwood ir Field- 
stone). Cape Cod. 4 miegrūmiai, 2 
vonios. 60’x 100’ plotas. 5%, 20 m. 
mortg. Arti Super Markets. $18,500. 
IVanhoo 6-4934. (72-74)

Su nuostoliu. Bayside II'lls. Kam
pinis lotas 50’ x 100’, atskirtas mū- 
ririis namas. 3 miegrūmiai. IV2 vo
nios. 2 auto garadžius. Ištaisytas 
skiepas. Arti bažnyčių, mokyklų, 
pirkimo centro. Transportacija. BA. 
9-7455. (72-74)

• SHOPPERS GUIDE & J 
•, BUSINESS DIRECTORY •• •
• Th? business Men and Merch-J 
lants listed on this page have. 
Jbeeri serving the public for many* 
•years and are highly recommend-* 
Jed by the Lithuanian paper. J 
‘ Clip and save this handy Di-J 
•rectory as a guide to economical* 
land honest service. You will save, 
•lime and m o n e y by shoppingj
• through these columns. •

Vestuvės, bankietai ir pares. 
Puikioje atmosferoje. Vietos dėl 
10 iki 3(X) žmonių. Šokiai kiek
vieną penkt. ir šešt. Muzika GAY 
TONE TRIO.

HY-WAY INN
So. State Pkway iki Exit 21. 

3 blokai į pietus. FR. 8-9620 re
zervą ici joms. 482 Nassau Road, 
Roosevelt, L. I. Kainos žemos.

MODERNIZUOTI NAMAI
Gražios Virtuvės—Vonios 
Puikiai Ištaisyti Skiepai

MORVIN CONTRACTORS 
Dėl nemokamo patarimo.

Kainos žemos
ES. 6-5122.

ŠKLEPAI IŠVALYTI . 
IR SIENOS NUMAZGOTOS

Pirmos klasės darbas
Kainos Žemos

ROOSEVELT MARKS 
138-28 107th Ave., Jamaica, L. I.

OL. 8-6362

AIR CONDITIONING
Specialus išpardavimas. Nauji 

1957 ir 1958 modeliai. Įvedimas 
ir patarnavimas veltui. Visi ge
rai žinomų firmų.

SCOTT v
AIR CONDITIONING <

362 E. 72nd St., N.Y.C.
LE. 5-8585. ’
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