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KRISLAI
Turėtų nusiskubinti 
Susikrimtę, atskirti 
30 metų atgal rašyta... 
Petro Cvirkos vardas

Rašo A. ŠILĖNAS

Rengiantis prie Ženevos

Lėktuvo incidentas 
nepakenks derybom

Pietų Afrikos žmonės laikė 
skaitlinga laisvės kongresą

Streikui artinantis

Didžiosios žinių agentū
ros nutiesė tikrą užtyĮėjimo 
užaugą virš Helsinkio, kur 
vyksta Pasaulinė taikos 
asamblėja. Visai mažai, tik 
menkutėmis nuotrupomis, 
pranešama apie tą suvažia
vimą. Taigi, turėsime pa
laukti, iki platesni praneši
mai mus pasieks vėliau.

Bet vienas dalykas jau 
aiškus:, tas pasaulinis tai
kos kongresas yra žymia7’ 
sudėtingesnis, margesnis, 
platesnius sluoksnius atsto
vaujantis, negu ankstyves
nieji, vykę Paryžiuje, Var
šuvoje, Vienoje, Vraclave 
ir tt.

Washingtonas. — Sekre-, stojo dienai/New Yorke, o 
torius Dųlles pareiškė, kad l trečiadienf išplaukė britų 
lėktuvo pašovimas virš Be- laivu namo. New Yorke jis 
ringo jūros tarp Sibiro ir lankėsi Gamtos istorijos 
Alaskos /nepakenks Ženevo
je vyksiančiai Keturių Di
džiųjų konferencijai. Kaip 
yra žinoma, amerikiečių 
patrulinis lėktuvas buvo 
tarybinių kovos lėktuvų pa
šautas virš jūros. Sovietai

muziejuje ir Warner tea
tre, kur matė Cinerama fil
mą. Jis taipgi turėjo ilgo
ką pasikalbėjimą su finan- 
sierium Baruchu. Apie ką 
jie tarėsi, nebuvo pranešta.

teigia, kad jis pašautas virš p* p t mt

jų teritorinių vandenų, OliriTlOS LJ 1111

Ši pasaulinė taikos asam- 
♦ blėja girdėjo konservatyvų 

nacionalistą iš Sirijos (ku
ris kritikavo Izraelį kaip 
pavojų pasaulinei taikai) ir 
katalikišką vyskupą iš Ven
grijos, kuris kalbėjo kaip 
“ištikimas Romos bažnyčios 
ir popiežiaus tarnas.” Ji 
girdėjo socialdemokra tini 
Švedijos parlamento depu
tatą ir Francūzijos buržu
azinių radikalu atstovą; 
Pakistano musulmonų aukš
tą dvasiškį ir budistinį vie
nuolį iš Pietrytinės Azijos; 
egzistencialistinį filosofą iš 
Francūzijos ir marksistinį 
darbininkų vadą 
jos...

iš Ttali-

Amerika, — kad virš tarp
tautiniu. . c-

Dulles kalbėjo spaudos 
konferencijoje. Jis sutiko 
su Molotovo nuomone, kad 
pašovimas galėjo būti klai
da, nes oras tuo laiku buvo 
miglotas. Jis išreiškė nuo
monę, kad “pašovimas at
rodo esąs atsitiktinas inci
dentas, o ne simptomas tam 
tikros tendencijos.” Jis to
dėl išreiškė viltį, kad Ke
turi Didieji susirinks Že- 
nevon gerų noru ir susita
rimo apsiekimo dvasioje.

Manoma, kad tuomi lėk
tuvo incidentas uždarytas, 
nors dar nesutarta apie at
lyginimą. Sovietai sutinka 
atlyginti Amerikai pusę 
nuostolių, Amerika reika
lauja visos sumos.

Molotovas išvyko namo
Antradieni Molotovas su-* v

Washingtone
Washingtonas. — Čia at

vyko Burmos premjeras U 
Nu. Jau nekuris laikas, 
kaip jis šioje šalyje, bet jis 
praleido kelias dienas New 
Yorko ligoninėje savo svei
katos patikrinimui.

Washingtone jis matysis 
su Eisenhoweriu ir Dulle
st!. U Nu yra pareiškęs, 
kad jis “tiktai stebės ir ty
lės,” tai yra, neves jokių 
diplomatinių derybų. Vis
gi, kaip manoma, Pietryti
nės Azijos klausimai bus 
paliesti U Nu pasikalbėji
muose su prezidentu ir vals
tybės sekretorium Dullest!. 
Kaip yra žinoma, Burma 
priklauso prie neutralisti- 
nio Indijos vadovaujamo 
bloko Azijoje.

U Nu šioje šalyje viešės 
kelias savaites.

Johanesburgas.—čia įvy
ko skaitlingas negrų ir pa
žangių baltųjų atstovų kon
gresas, kuriame dalyvavo 
apie 3,000 delegatų. Strij- 
domo rasistinė valdžia pa
siuntė policiją ir kareivius, 
kurie visą laiką laikė kon
gresą apsupę. Žvalgybos 
agentai fotografavo kiek
vieną baltą delegatą.

Šį kongresą sušaukė Afri
kos Nacionalis Kongresas 
(negrų organizacija)', Afri
kos Indusų Kongresas, Pie
tų Afrikos Spa 1 v u o t ų j ų 
Žmonių Organizacija, (mu
latų) ir Pietų Afrikos De
mokratų Kongresas (mai
šyta organizacija).

Kongreso delegatai priė
mė Laisvės Čarterį, kuris 
sako, kad patys žmonės, tai

yra, juodoji gyventojų dau
guma, turi valdyti šalį. 
Taipgi priimtos rezoliuci
jos už žemės padalinimą, 
nacionalizaciją ir eilę kitų 
reformų.

Kongrese daugelį kartų 
buvo šauktas šūkis “Afri
ka,” sloganas, kurį naudo
ja negrai - nacionalistai, 
taipgi zulų kalbos šūkis 
“Majibujel”, reiškiantis 
“teateina.”

Gauta daug sveikinimų iš 
viso pasaulio kampų, tarp 
kitų iš Amerikos negrų 
dainininko Paul Robesono, 
rašytojo Howardo Fasto, 
Kinijos premjero Čou En- 
lajaus, Britų Guianos Pro- 
gresyvės Liaudies Partijos 
sekretorės Janet Jagan ir 
eilės kitų svarbių asmenų.

Jau gesina pečius 
plieno liejyklose

Pittsburghas. — United 
States Steel didžiose plieno 
liejyklose jau pradėta ge
sinti pečius, kad jie atšal
tų prieš ketvirtadienio vi
dunaktį, kuomet tikimasi 
prasidėsiančio plienininkų 
streiko. Unijos tuo tarpu 
rengiasi prie streiko — or
ganizuojami pikietai, pri-

Paskutiniai

sveikino 
ir Fran-

Tą Asamblėją
Belgijos karalienė 
cūzijos parlamento garbės 
pirmininkas Herriot, Hel
sinkio srities gubernatorius 
ir buvęs Meksikos preziden
tas Kardenas.

Kas sako, kad ši Asam
blėja Helsinkyje yra vien 
“komunistų sąskridis,” tu
rėtų nusiskubinti pas savo 
psichiat rą-gydy to j ą.

Desperatiškai, lyg bandy
dami pasipriešinti galin
gam ir viską apimančiam! 
taikos atmosferos augimui, 
lietuviški bėgliai Chicagoje 
susirinko Northwestern ge
ležinkelio stotyje, kad su 

• savo laužytos anglų kalbos 
iškabomis .vėl “pikietuoti” 
pravažiuojantį Molotovą.

Nėra abejonės, kad tie su
sikrimtę bėgliai jautėsi bai
siai izoliuoti. Juk jokia vie
tinių amerikiečių grupė ar 
organizacija, nei Legijonas, 
nei “Amerikos Revoliucijos 
Dukterys,” nei visokios pro
fesinės anti - komunistinės 
organizacijos, nerado rei
kalo arba įkvėpimo statyti . 
save ant tokios pajuokos. 
Ta “garbė” teko tiems žmo
geliams, kurie vienu metu 
jojo f ant Lietuvos žmonių 
sprando, o dabar savo dva
sinius namus rado Halsted 
gatvės saliūnuose...

Lygiai 30 metų atgal, 
(Tąsa 3-čiam pusl.J

Milijonierius ilgai 
tvirkino jaunametes
Mastapequa, L. L, N. Y.— 

Policija, suėmė baltagvar
dietį mil i j o n i e r i ų Ivaną 
Emerefą - Jerome, kuris į 
savo prabangius rūmus įsi
viliodavo* jaunas mergaites 
ir su jomis atlikdavo lyti-, 
nes orgijas. Kartais kelios 
mergaitės su juom būdavo 
vienu metu. Jauniausios 
buvo 12 metų, vyriausios— 
17-kos.

Ivanas Emerefas 1918- 
tais metais atvyko iš Ru
sijos kaip baltagvardietis 
emigrantas. Jis šioje šaly
je tapo išradėju - fabrikan
tu aviacijos, foto-aparatų 
ir instrumentų pramonėje, 
pakeitė pavardę į Jerome ir 
pasidarė milijonierium.

Jo nusikaltimai • surasti 
sekamu pūdu: gaisras įvy
ko jo namuose. Gaisrui 
dar einant jis žadėjo gais
rininkams $500, jeigu jie 
pelenuose ras geležinę dė
žutę su jam vertingais fil
mais. Policija susidomėjo 
tuomi ir įsakė* gaisrinin
kams jai patiekti rastą dė
žutę. Kai dėžutė buvo ras
ta, policija surado, kad tie 
filmai rodo, orgijas, — tai 
Emeref as - Jerome su slap
tu automatišku aparatu or
gijas filmavo.

Jis dabar kalėjime.

I Indai tęs bezdžionų 
siuntimą į Ameriką

New Delhi. — Indijos val
džia sutiko atnaujinti su
tartį su Amerika ir toliau 
siųsti kas mėnesį 10,000 
beždžionių. Tos beždžiones, 
jų jaknos, naudojamos Sai
ko skiepų gamybai.

Amerikoje buvo baimės, 
kad Indija kontrakto neat
naujins, nes religiniai ele
mentai Indijoje stoja prieš 
beždžionių ekspor t a v i m ą 
tokiems tikslams. Indusų 
tikyboje beždžionės skaito
mos šventomis. Indijos 
spauda bandė slėpti nuo re-1 
liginių gyventojų faktą, kad 
į Ameriką išsiunčiamos bez- 
džioi^s ten užmušamos, 
kad būtų išimamos jaknos. 
Bet religiniai elementai tai 
sužinojo ir paskleidė žinią, 
kas sukėlė daug protestų.

Bet Nehru valdžia pra
nešė, kad liepos pirmą eks
porto kontraktą atnaujins, 
nežiūrint, ar tas patinka 
tikybininkams, ar ne.

Tel Avivas. — Libaniečiai 
sulaikė Izraelio prekybinį 
laivą “Branka Fold,” kuris 
plaukė iš Turkijos Izraelin. 
Paskui laivas buvo paleis
tas. ■

Maskva. — Tarybų Są
jungos vadai dalyvaus Lie
pos Ketvirtos šventime 
Amerikos ambasadoje.

Valdžia atšaukė kai tinimu s 
prieš mokslininką Lattimore

Washingtonas. — Teisin
gumo departmentas prane
ša, kad atšaukia visus kal
tinimus prieš profesorių 
Owen Lattimore. Kaip yra 
žinoma, teismas išmetė du 
pagrindiniu kaltinimu prieš 
tą mokslininką. Valdžia 
dabar jaučia, kad negalima 
tikėtis jo nuteisimo remian
tis likusiais kaltinimais, ku
rie mažiau svarbūs. Grei
tu laiku prokuroras LeoA. 
Rover oficialiai atšauks kal
tinimus.

Tarp kito, teismas išme
tė kaltinimą, kad Latti
more melavo, sakydamas, 
kad jis nebuvo komunistų 
simpatiku ir jų idėjų sklei
dėju. Teismas nusprendė, 
kad tas valdžios keliamas

kaltinimas nėra daiktiškas, 
yra perdaug bendras ir mi
glotas.

Byla prieš Lattimore tę
siasi jau nuo 1952 metų. 
Jos esminis kaltinimas prieš 
Lattimore buvo, l^ad jis pa
dėjo komunistų judėjimui, 
tuo tarpu, kai tarnavo kaip 
Valstybės departmento pa
tarėjas Tolimųjų Rytų klau
simais.

Pats Lattimore visuomet 
teigė, kad, nors jo nuomo
nės kartais supuolė su ko
munistų nuomonėmis, jis 
niekad nenusikalto įstaty- į 
mams.

Šiuo metu Lattimore lan
kosi Europoje, kur duęda 
paskaitų eiklių keliose sos
tinėse.

pranešimai
Helsinkis.—Ukrainos 

legatas Pasaulinėje taikos 
asamblėjoje Aleks a n d r a s 
Korneičukas užtikrino, kad 
Tarybų Sąjunga yra pasi
rengusi sulaikyti visus ato
minius ir vandenilinius ban
dymus, jeigu kiti sutiktų tą 
patį padaryti.

Bonna. — Socialdemokra
tų vadas Allenhaueris Bun
destage (parlamento atsto
vų bute) sakė, kad dabar 
reikėtų svarstyti taikos, o 
ne ginklavimosi klausimus. 
Kancleris Adenaueris ir jo

de-

rengiamos iškabos, pasida
linama pareigomis.

Bet derybos tuo tarpu ne
nutrauktos. Fabrikantų or
ganas “Iron Age” duoda 
suprasti, kad jie jau pasi
rengę pakelti algas daugiau 
negu ant 10 centų valan
dai, ko laikėsi iki šiolei. 
Bet fabrikantų organas 
įspėja, kad visi darbininkų 
reikalavimai nebus paten
kinti.

Unija (United Steelwor
kers of America, CIO) iš
leido savo pareiškimą. Ja
me sakoma, kad siūlymas 
pakelti algas tiktai ant 10 
centų valandai yra “užgavi- 
mas” darbininkams. Plie- 
nininkai nurodo, kad auto- 
darbininkai išsikovojo žy
miai geresnius pagerini
mus, kad jie irgi pasiryžę 
tokius pagerinimus iškovo
ti.

Kartu su plienininkais 
rengiami streikuoti vario 
liejikai, priklausantieji prie 
pažangiečių vadovaujamos 
Mine, Mill and Smelter 
Workers unijos. Ta unija 
veda derybas su Anacon--------------- ----------------------- ~ ou

karo reikalų ministras, dos Copper kompanija Mon-

Britanijos spauda puola 
dekaną Hewlett Johnšoną
Londonas. '— Konserva

tyviai ir dešinieji - darbie- 
tiški laikraščiai smarkiai 
puola dekoną H e w 1 e 11 ą 
Johnšoną, kam jis iš Can
terbury katedros sakyklos 
drįso pasakyti, kad komu
nizmas ir krikščionybė yra 
du kilnūs idealai, kurie kar
tu gali palaiminti žmoniją.

Johnsonas, kuris yra an
tras savo svarba anglikonų 
dvasiškis, pamokslą sakė 
Canterbury katedroje, se
niausioje ir svarbiausioje 
anglikonų bažnyčioje. Jo 
palankumas komunizmui ir 
seniau buvo žinomas, bet 
jis šiuo kartu aiškiausiai 
pamokslo metu už komu
nizmą pasisakė.

Konservatyyiai laikraš
čiai reikalauja; iš anglikonų 
bažnyčios galvos arkivys
kupo Fisherid, kad “kas 
nors būtų dardma su deko- 
nu Johnsonu.”! Beaverbroo-

Blankas išdėstė planą, kaip 
jie tikisi savanorių pagal
ba sutverti naują Wehr- 
niachtą. » Adenauerits sakė, 
kad Rytų Vokietijoje orga
nizuojama 150,000 karių ar
mija “karui prieš mus.” So
cialdemokratai atsakė < šū
kiais “Nesąmonė!”

Washingtonas. — Atsto
vų buto ginkluotų pajėgų 
reikalų komisija nubalsavo 
28 halsais prieš 1 patvirtin
ti privalomos karinės tar
nybos pratesimą dar ketu
riems metams, taipgi dak
tarų mobilizavimą dviems 
metams.

Helsinkis. — Pasaulinėje 
taikos asamblėjoje kalbėjo 
garsusis britų f ii o so f as 
Bertrand Russell.

Roma. — Premjeru pa
skirtas Segni bando suda-

Jis rapor
tuos apie savo pastangai? 
prezidentui ketvirtadienį.

Detroitas. — Auto' dar
bininkų unijos (UAW-CIO) 
3-čio lokalo pirmininkas 
Pat Quinn įspėjo miesto 
valdybą, kad unijistai patys 
paims reikalą i savo ran
kas, jeigu policija neapgins 
negrų, kuriuos puola rasis
tai.

Rasistų gauja puola ne
gro E. Wilsono namą, 18199 

j Riopelle, nes jis “drįso isi- 
kraustyti i baltųjų apylin- 
kę.” - 
narys.

tanoje ir keliomis kitomis 
firmomis. Vario firmos 
taipgi nori duoti tiktai 10 
centų pakėlimą.

Plienininkų unijos prezi
dentas McDonaldas sako, 
kad jeigu streikas prasidės 
ketvirtadienio vidų naktį, 
jis bus tik prieš kelias di
džias firmas, ne visoje plie
no pramonėje. “Nugalėję 
didžiuosius, mes lengvai ap
sidirbsime ir su mažais,” 
sakė jis.

ko “Daily Express” pikti
nasi, kad Johnsonas “išnie
kino svarbiausią anglikonų ryti kabinetą, 
šventyklą, Canterbury ka
tedrą.”

Pro-darbietiškas “Daily 
Mirror” taipgi puola jį, 
nors bent kiek švelniau. 
Tas laikraštis sako, kad 81 
metų amžiaus Johnsonas 
“suvaikėjęs.” Komunistų 
organas “Daily Worker’is” 
pasveikino Johnšoną už jo 
atvirumą ir drąsą.

New Yorkas. — “Daily j 
Worrker’is” sako, kad pa- 
sportų skyrius atsisakė duo
ti pasportą to laikraščio 
korespondentui J. Clarkui, 
kuris nori vykti Ženevon, 
kad stebėti Keturių Didžių
jų konferenciją. “D. W.” 
sako, kad protestuos, ko
vos už pasporto gavimo tei
sę. i

Wilsonas yra UAW

Peronas vėl pradėjo 
suiminėti komunistus
Buenos Aires. — Perono 

valdžia suėmė penkius as
menis, kurie kaltinami ko
munizme. Jie taipgi kalti-' 
narni kaip atsakomingi už 
bažnyčių padegimą per pa
skutines riaušes.

Policija sako, kad vienas 
suimtųjų yra Jose Maria 
Ballesteros, mech a n i k a s, 
Komunistų partijos narys.

Peronistinė spauda da
bar plačiai rašo, jog ko
munistai buvo atsakomingi 
už riaušes prieš klerikalus, 
nors tuo metu ta pati spau
da tas riaušes drąsino ’ir 
teisino.

Teismas sugrąžino pažangų 
kultu r. cent rą Pittsburghe 

Pittsburghas. — Pennsvl- 
vanijos Aukščiausias teis
mas sugrąžino Pittsburgho 
žydų kultūros sąjungai jos 
centi'ą, kuris žemesnio teis
mo buvo nuo jos atimtas, 

kilmingai iš naujo atidary
tas liepos 6 dieną .

Gaza. — Jungtinių Tau-| Tas kultūros centras bus įš- 
tų komisija vėl suvedė Iz
raelio ir Egipto pareigū
nus, kad jie tartųsi apie 
pasienio incidentų sulaiky
mą.

ORAS NEW YORKE 
Giedra, šilta.
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DAR APIE TEISMO NUOSPRENDI
ANĄ DIENĄ Federalinio Apeliacijų Teismo nuo

sprendis pa sportų gavimo ir išdavimo reikale tebėra 
plačiai prisimenamas visoje Amerikos spaudoje. Mums 
dar neteko matyti jokiame laikraštyje to nuosprendžio 
pasmerkimo. Pradedant N. Y. Timesu ir baigiant Daily 
Workeriu, visa spauda nuosprendį sveikina. Tai be galo 
įdomu ir svarbu. Tas tik parodo, kaip ikišiol, per keletą 
paskutinių metų, Valstybės departmento pasportų sky
rius elgėsi arbitrariškai, neteisingai su tūlais žmonėmis, 
kuriems pasportai nebuvo išduoti. Kita, tąi parodo, kaip 
mūsų šalyje visa atmosfera pradeda atvėsti, blaivėti, 
taisytis gerojon pusėn. Visų vienbalsiai pripažįstama, 
kad šis teismo nuosprendis užduoda skaudų smūgį ma- 
kartizmo išugdytai isterijai.

Apeliacijų Teismas patvarkė, kad pasporto gavimas 
nėra amerikiečiui kokia tai privilegija, kurią lengvai 
gali užginti arba atimti Valstybės Departmento paspor
tų divizijoje sėdįs žmogus, bet teise,—viena pagrindiniu 
teisių, garantuotu šalies Konstitucijoje. Jeigu taip, tai 
ir pasporto gavimo teisės jokia valdžios įstaiga negali 
iš žmogaus atimti be teisminės procedūros. Jeigu žmo
gus kuom nors prasižengė, tai pirmiausia turi būti teis
me tas io prasižengimas įrodytas ir teismo pripažintas. 
Joks valdžios departmentas negali arbitrarįškai pasa
kyti: tu nusidėjai, tu prasižengei, tu kaltas, todėl, tau 
atimama teisė gauti pasportą, išvažiuoti iš šalies arba 
jon sugrįžti! Na, o kaip tiktai taip per keletą paskuti
nių metų elgėsi Valstybės departmentas. Daugybė ame
rikiečių, garbingų žmonių, veiklių visuomenininkų, 
mokslininku, menininkų, žurnalistų, laikraštininkų ne
gavo pasportų, nebuvo išleisti iš. Amerikos. Reikia ti
kėtis, kad šis teismo nuosprendis padarys galą šitokiai 
reakcinei beprotystei.

ŠIS APELIACIJŲ TE$SMO nuosprendis turi dar•* 
kitą, taip pat labai svarbią prasmę. Ją labai teisingai 
ir storai pabrėžia N: Y. Times (birželio 25 d.b vedamaja
me straipsnyje . Tas laSFraštis parodo, kaęksiuomi nuo- 
sprendžiu teismas sudavė smūgį valstybes prokuroro 
taip vadinamam sabversyvių sąrašui. iKi 'šiol užtekda
vo bile amerikiečiui užsitraukti valstybės prokuroro rūs
tybę ir patekti į jojo vedamą “subversyvių sąrašą,” ir 
jau toks žmogus nebeturi jokios vilties gauti pasportą 
išvažiavimui į užsienį, bar daugiau: prokuroras yra 
įtraukęs į savo sąrašą apie tris šimtus organizacijų su 
šimtais tūkstančių narių. Jau automatiškai visiems 
tiems amerikiečiams buvo atiminėjama teisė gauti pa
sportą. Paprašę pasporto, gaudavo atsakymą: “Jūsų 
kelionė užsienin nesuderinama su šalies gerove!”

Federalinis Apeliacijų Teismas savo nuosprendyje 
sako, kad toks Valstybės departmento poelgis yra' ne
teisingas, nepateisinamas, nelegalus, draudžiamas. Pa
tekimas į prokuroro subversyvių sąrašą ‘jokiu būdu ne
privalo automatiškai žmogui atimti konstitucinę, pilie
tinę teisę gauti pasportą ir važinėti po pasaulį. Ir čia, 
kitaip sakant, tiktai po teisminės procedūros, tiktai po 
to, kai teismas pripažins žmogų subversyvių, jis jau bus 
skaitomas prasižengusiu, ir tiktai tada Valstybės de
partmentas turės teisę bei galią spręsti duoti jam pa
sportą ar neduoti.

Reikia atsiminti, kad originaliai “subersyvių sąra
mas” prezidento (dar Trumano) patvarkymu buvo, įves
tas tiktai vienam tikslui: atkreipti dėmesį į įvairius val
džios departments, kad jie, samdydami valdinius tar- 

'nautojus, neimtų tų, kurie .randasi tokiame, prokuroro 
sąraše. Tas sąrašas niekur* kitur nieko nereiškė, netu
rėjo reikšti. Tik vėliau sąrašas buvo pradėtas vartoti 
terorizavimui amerikiečių, kurie išdrįso savo protu va
dovautis ir nepasiduoti reakcinėms užmačioms. Rei
kia tikėtis, sako N. Y. Times, kad nuo dabar tasai są- 

> rasas bus sugrąžintas į savo originalę prasmę.
Mes, žinoma, esame tos nuomonės, jog visas tas pro

kuroro sąrašas turėtų būti pasiųstas į gurbą. Jis yra 
piktas reakcijos įrankis terorizavimui geriausių žmonių. 
Jis yra priešingas šalies Konstitucijai. Kaip nelegalu 
ir neteisinga buvo jį pavartoti prieš amerikiečius pa
sporto gavimo reikale, taip nelegalu ir neteisinga yra 
jį'pavartoti visur kitur. Jis yra gėda ir pažeminimas 
mūsų demokratijai.

KORESPONDENTŲ ANTPLŪDIS
Iš MASKVOS PRANEŠAMA, kad ten užėjo tikras 

užsienio spaudos korespondentų antplūdis. Tiktai 1947 
metais, kai Maskvoje įvyko užsienio reikalų ministrų 
konferencija, panašiai buvo privažiavę tiek kapitalistinės- 
komercinės spaudos korespondentų iš visų pasaulio kam-

< PU.
u Šiandien pat, sako, jau randasi Maskvoje trisde
šimt šeši nekomunistinės spaudos korespondentai. Jų 
laukiama daugiau. Visos trys didžiosios amerikinės ži
nių agentūros ten turi pasiuntusios savo koresponden- .. . __ _ ____
2 pusi.—Laisvė (Liberty)-iKe t virt., birželio (June) 30, 1955

KAS KA RAŠO IR SAKO
KUR LINK 
“SUKO” TITO?

Kunigų Draugas yra įsi
tikinęs, kad Jugoslavijos 
prezidentas Tito jau aiškiai 
“suka į Maskvą.” Savo nuo
monei pagrįsti argumentus 
pasiskolina nuo tūlo Guna
ro D. Kumlieno, kurio 
straipsnį apie tai paskelbęs 
vokiečiu laikraštis “Rhi- 
nischer Merkur.”

Minėtas Kumlienas nuro
dinėja, pavyzdžiui, kad:

“Veik visi seniau suimti 
Maskvai ištikimi komunis
tai, kurių skaičius siekia 
apie 13,000, dabar jau pa
leisti. Net daugiau: jie 
beveik visi priimti atgal į 
vadovaujamąsias vietas ir, 
nė nemanydami kada nors 
vėl pakliūsią į kalėjimus, 
atvirai reiškia savo nuomo
nę.”

Kitas dalykas, tai, girdi. 
Balkanų paktas, į kurį įei
na Graikija, Jugoslavija ir 
Turkija, yra beveik pamirš
tas dalykas.

Kaip ir kodėl toks “pasi
keitimas”? Tito ne iš'gero 
vėl nuvažiavęs arba važiuo
jąs tiesiai į Maskvą! “Ini
ciatyva už grįžimą prie 
Maskvos,” teigiąs minėtas 
Kumlienas, “išėjusi iš 200,- 
900 senųjų kovotojų vete
ranų, sudariusių Jugoslavi
jos Komunistų Partijos 
branduolį ir karo metais 
kovojusių kartu su Titu 
partizanų eilėse.” Šitie du 
šimtai tūkstančių “užgrū
dintų, fanatiškiausių ir am
bicingiausių Jugosl a vijo s 
komunistų” niekuomet ne
pritarę Tito nusisukimui 
nuo Tarybų Sąjungos. Jau
nieji partijos rekrutai, vi
sa pusė milijono jų,, nega
lėję atsilaikyti prieš anuos 
du šimtus tūkstančių.

Mr. Kumlienas ir, su
prantama, Chicagos kunigų 
Draugas griežtai reikalau
ja, kad iš visa tp “Vakarai 
pasidarytų reikalingas iš
vadas.”

Bet ar tik čia vėl nebus 
reikalo su tomis perdjdelė- 
mis baimės akimis?/ Kaip 
ten nebūtų, iš to aiš'Ku{ kad 
mūsų,klerikalai labai nepa
sitenkinę pagerėjusiais san
tykiais tarpe Jugoslavijos 
ir Tarybų Sąjungos.

NAUJI TARPE JŲ 
NESUTIKIMAI

Tūlas St. Daunys, reiškia 
nepasitenkinimą “Amerikos 
Lietuvių Bendruom e ne s” 
padėtimi. Neseniai išginto
ji Bendruomenės taryba, 
susidedanti iš labai “gu
drių” ir “gabių” vyrų 
(daugumoje klerikalų, su
prantama), esanti apgau
dinėjama. Ji turėsianti pir
mą pilną posėdį liepos 2, 3, 
4 dd. Pasirodo, sako Dau
nys. kad tame susirinkime 
taip, pat pilną balsą turės 
ir “Loko” nariai. Gi jų 
esama nemažai. Jo nariai 
skirti. Jie nebeturi jokios 
organizacinės teisės. Jie, 
girdi, gali sudaryti tokią 
Bendruomenės vado v y b ę, 
“kuri nebeturės Tarybos 
pasitikėjimo” ( D r auga s, 
birž. 20 d.)

Tas “Lokas,” kaip žinia, 
yra iš Lietuvai priešiškų 
grupių atstovų sudarytas 
komitetas, kuris minėtą 
“Amerikos Lietuvių Ben
druomenę” suorganizavo ir 
pravedė rinkimus. Jame, 
matyt, klerikalai neturėjo 
daugumos. Jie gi nori vieš
patauti. Jie taryboje turi 
didelę daugumą. Todėl, ma
tyt, Daunys ir reikalauja, 
kad Loko nariai -nebekištu 
savo pirštų prie išrinkto
sios tarybos.

Iš to, kas viršuje pasaky
ta, aišku, kad tarpe kleri
kalų, menševikų ir smeto- 
nininkų auga nauji nesusi
pratimai. Galimas daiktas, 
kad busimajame tarybos 
posėdyje “Lietuvos vaduo
tojai” smarkiai apsipeš.

SMETONININKŲ “ROLĖ”
Sužinome, kad smetoni- 

ninkų Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos naujuo
ju pirmininku yra Dr. S. 
Biežis, čikagietis. Kaip ir 
kodėl adv. Olis, taip garsiai 
triukšmavęs “Lietuvos va
davimo” veiksniuose, tapo 
iš pirmininkystės išmestas, 
nepasakoma.

Kaip ten nebūtų, nauja
sis pirmininkas mums pa
pasakoja apie jo ir jo va
dovaujamos ALTS naują 
rolę. Kadangi, jis sako, 
“jau gerokas laikas kaip 
Lietuvos laisvinimo veiks
niuose nebėra pageidauja
mo ir reikalingo sutarimo,” 
tai jo Sąjunga “savo išga
lėmis ir įtaka dės pastan
gas visą tai šalinti. Ji ne
sileis į ginčus ką nors gin
ti ar teisinti, o tik nurodi
nės blogumus ir reikalą 
mūsų vienybės svarbieina 
darbams dirbti.”

Pasakysime: mes labai 
abejojame, ar Dr. Biežis 
turės daugiau pasisekimo 
už adv. Olį. ' Jeigu jis dar 
nežino, tai turėtu žinoti, 
kad visas tas “Lietuvos va
davimo” biznis yra neska
niai pašvinkęs raketas. Gai
la, kad Dr. Biežis nebesu- 
randa geresnio užsiėmimo.

| je niekas nekreips jokio dė
mesio į “Lietuvos vaduoto
jų” raketą, nes, sako jis, 
visu tuo reikalu yra veda
mas tylos boikotas.

“Dabar,” sako Kardelis, 
“kaip ir anuomet, vėl yra 
atėjęs tylos boikotas Pa
baltijo valstybėms. Ir JAV 
prezidentas D. JSisenhowe- 
ris ir valstybės sekretoriui 
J. F. Dulles, ryšium su ‘ke
turių didžiųjų’ konferencija 
yra pasakę svarbias kalbas 
apie tos konferencijos tiks
lus, bet apie Pabaltijo vals
tybes — visiška tyla. Tai 
yra blogas ženklas, kurio 
priežasčių mums šiandien 
nėra prasmės j ieškoti. Mes 
konstatuojame faktą, kad 
Pabaltijo valstybės nutyli
mos. ..”

Galimas daiktas, kad mū
sų prezidentas ir valstybės 
sekretorius pradeda skaity
tis su tuo faktu, jog Pabal
tijo valstybių “vadavimas” 
nebeturi jokios nė propa
gandinės reikšmės. Jos la
bai gražiai gyvena ir- ver
čiasi. Bile koks bandymas 
ant jų žmonių sprando su
grąžinti dvarininkus ir ka
pitalistus nueitų vėjais. Jei
gu taip, tai už tai nereikia 
prezidentą ir sekretorių 
barti.

NIEKAS NEIŠEISIĄS
Clevelando smetoninė Dir

va jokio pasitikėjimo ne
duoda busimajam Keturių 
Didžiųjų susirinkimui Že
nevoje, įvyksiančiam liepos 
antrojoje pusėje. O, žino
ma, nereikia nė aiškinti, 
jog už visą būsimą nesėk
mę bus kalta ta pati Mas
kva. “Žinodami Maskvos- 
valdovų klastingumą, gali
me iš anksto pasakyti,” sa
ko ta gazieta, “kad jiems 
tikrai nerūpi taika.” Todėl, 
suprantama, jie, tie “Mas
kvos valdovai,” ir Ženevos 
susirinkime nesielgs taip, 
kaip Balys .Gaidžiūnas ir 
kiti smetonininkai norėtų.

JIS SURADĘS 
“TYLOS BOIKOTĄ”

Kanadiškės Nepriklauso
mos Lietuvos bosas Jonas 
Kardelis muša trivogą. Jis 
irgi susirūpmęs ateinančią
ja Keturių Didžiųjų konfe.- 
rencija. Jis aiškiai perme
tąs, kad toje konferęncijo'-

tus. Associated Press turi net du. Paskui seka laik
raščiai: New York Times, New York Post, New York 
Herald Tribune, The • St. Louis Post-Dispatch, Be to, 
savo komentatorių- Maskvoje šiuo tarpu turi National 
Broadcasting Co. \

Tai labai puiku. Gal jau bent tįe laikraščiai pra
dės sarmatytis kalbęti apie “geležinę uzdąngą.” Gal bent 
jau tie liausis svietui pasakoję, kad “mes nieko nežino
me apie socialistinio krašto gvyenimą.”

Be to, mums atrodo, kad šis užsienio komercinės 
spaudos korespondentų antplūdis turės prisidėti prie 
pagerinimo santykių tarpe kapitalistinių ir socialisti
nių kraštų, padės "^koegzistencijos idėjai t giliau suleisti 
šaknis Amerikos ir Tarybų Sąjungos žmpnėse. Tai bus 
taikos reikalo laimėjimas. ą

MIRĖ JONĄ
91 METU

Jonas Vizbaras gimė 1864 
metais, gegužės 6 d., Kandra- 
nėlių kaime, Skapiškio para
pijoje. Jo tėvai, Juozapas ir 
Anelė Vizbarai, buvo maža
žemiai valstiečiai. Nors ir 
sunkiai materialiai versda
miesi, vistiek, paauginę, Jo
nuką leido į mokyklą. Nedaug 
teišgalėjo suteikti jam moks
lo; jis baigė tik pradinę liau
dies mokyklą.

> VIZBARAS. 
AMŽIAUS
skaitytojas. Pradėjus ^svei
katai silpnėti, jis pasijup.'no 
padalyti testamentą ir iš sa
vo santaupų paskyrė gražią 
dalį apšvietos reikalams.

Nors, kaip aukščiau pažy
mėta, mokyklos mokslo jis 
mažai tegavo, tačiau, per sa
ve besilavindamas, jis buvo 
gražiai apsišvietęs. Buvo lai
svų pažiūrų. Savo turto glo
bėjus jis prašė, kad po mir
ties jo kūnas būtų sukremuo- 
tas. Tas jo prašymas buvo 
išpildytas. Birželio 25 dieną 
aidokas būrys jo draugų, va
dovaujant laidotuvių direkto
riui Budreckiui, palydėjo jo 
kūną į Rosehill -K re materiją, 
Linden, N. J., kur jis buvo 
kukremuotas. Amerikoje iš 
giminių jis turėjo tik vieną 
brolvaikį Petrą Vizbarą. Su 
juomi giminingai sugyveno.

r

iįf

K LAIŠKU
Gaunu laiškutį net iš San 

Francisco. Atgal adresas: 
“Bernstein’s Fish Grotto, 
123 Powell Street.” Antro
je pusėje voko matau tą pa
tį didelėmis raidėmis “Bern
stein’s Fish Grotto.” Sa
kau, kvaila reklama net iš

Francisco. Numetu į 
gurbą. Bet pamisimu: rei
kia1 atplėšti ir pasižiūrėti, 
kokiais sumetimais man 
rašo, tasai “žuvininkas” net 
iš San Francisco^

Žiūriu gi, kad viduje 
gražia ranka gražiai lietu
viškai parašyta:

Birželio 23, 1955 
Heilo!

Kai pamačiau, kokia lini
ja žmonių laukia įeiti i 
United Nations posėdį, tai

Su tėvais Jonas Vizbaras 
gyveno iki 20 metų amžiaus. 
Skurdus valstiečio gyvenimas 
vertė jį galvoti apie plates
nę pasaulinę padėtį. Išvyko* 
jis į didmiestį Liepoj ų. Apie 
Liepoją jis dar nuo vaikystės 
dienų buvo prisiklausęs daug 
žmonių pasakų, kurios viliojo 
jį pamatyti tą miestą ir ten 
ieškoti sau laimingesnio gy
venimo, negu kad jo tėvai 
turėjo.

Nuvykus į Liepojų, jam pa
vyko. Jis ten gavo darbą'prie 
geležinkelio, patikrinimui iš
leidžiant traukinius. Bedirb
damas tą darbą gerokai pra
silavino techniškai ir dasigy
veno iki technikinio skyriaus 
viršininko. •

Įsigijęs pastovų darbą ir 
jau subrendęs į vyrą, Jonas 
Vizbaras Vedė Antosią Fi- 
revičiūtę, pasiturinčių • tėvų 
dukterį. Tačiau neilgai ta 
laimė težydėjo jų šeimoje.

1905 metais kilo Rusijoje 
revoliuciją, kuri smarkiai 
sudrebino žemę, kentėjusią 
po dvigalvio arelio (carų Ru
sijos) vėliava. Revoliucijos 
triumfas uždegė kovingumu 
ir jauno - Vizbaro sielą. Jis

Lewiston-Auburn, Me.
Įvairumai y

Įėjau kieman — žydras gė
lynas mirga pašaliais. Iš va
karų ir pietų pusių 7 gara- 
džių siena užtveria ’kiemą. Iš 
rytų pusės tūno gražus 12 
šeimynų namas. Ir iš žiemių 
šalies dvejų aukštų stuba. 
Automobilių kelią gaubia la
puoti medžiai. Tai yra ne j u- 
dinamas turtas P. Wildnerio 
— Laisvės skaitytojo. Petras 
su žmona yra kilę iš latvių 
kilmės ir buvęs caro karys. 
Jau sidabrinė plaukų spalva 
puošia jų senėjant gyvenimą. 
Beje, turi vasarnamį prie 
ežero sykiu su Laisvės skai
tytojais Steponavičiais ir mo
toriniu laiveliu plaukiodami 
dažnai žuvauja. čia gyvena 
n High School mokytoja 
Poškaitė.

Paėjęs toliau, žvelgiu — 
matyti iš 10 apartmentų pui
kus namas. Tai A. šilmkių, 
dirbančių įvairiuose parengi
muose.

Čia senukas Mažeikis ėjo 
darban ir nukrito nuo tilto 
—sunkiai serga namie.

Leonas -sunkiai serga — 
ir senatvė prie ligos priside
da. Jis spėjo perskaityti kny
gą apie dievus, ir mylėjo

visai dingo mano viltis. 
Bet man stovint pačiame 
ilgos linijos gale, ateina 
geltonosios rases žmogus ir 
sako: “Štai atliekamas bi
lietas, bet bėkime, nes. jau 
prasidėjo.” Iš džiaugsmo 
aš. jį netikėtai pabučiavau, 
ir davai bėgti pro virves, 
pro policiją, tiktai sustoda
mi parodyti bilietus. Ka
dangi jis buvo delegatas, tai 
viduje mudu persiskyrėme.

Radau kalbant Canados 
delegatą, o po jo sekė se
kretorius John Foster Dul
les . Kaip tik po ..Čechoslo- 
vakijos ženklu pirmutinėse 
eilėse publikos vietoje sėdi 

■ Molotovas su vienu atstovu.
Labai daug įdomumų ma

tome^
Gerų dienų,

Ona Stelmoka'ite
Širdingai ačiū už laišku

tį. Tik jau būk gera, Onu
te: kitą kartą nerašin.ėk 
laiškų su “Fish Grotto” re
klamomis ant abiejų voko 
pusiu. Neužtikrinu, kad jie 
nebus gurbe palaidoti, ne
išvydę’ nę dienos šviesos.

A. B.

Londonas. — 10,000 Lon
dono krovikų tvirtai laiko
si, nebaigia streiko, nors 
valdžia grąsina juos re
krutuoti. Iš šiaurinių Ško
tijos uo^tų atvykusios de
legacijos drąsinti Londono 
streikierius.

Tokyo. — Japonijos val
džią suėmę pepsins korėjie
čius, kurie rengėsi iš'va- 
žiuoti į šiaurinę Korėją.

stojo į kovotojų eiles. Kai 
caras Mikė sutriuškino revo
liuciją, Vizbaras buvo suim- i 
tas ir kartu su kitais revoliu
cionieriais buvo nuteistas ir 
ištremtas į Sibirą. Ten/ išbu
vęs apie dvejus metus, pabė
go iš Sibiro ir atvyko į Ame
rika.

Jonas Vizbaras, atvykęs į 
Ameriką, apsigyveno Eliza
beth, N. J. čia jis išsimoki
no barberio darbo. įsisteigė 
savo 'kirpyklą ir palaikė ją 
iki paskutinių savo gyvenimo 
dienų.

Įsisteigęs nuosavą biznelį, 
Vizbaras labai norėjo atsi
kviesti šeimą į Ameriką, bet 
jo žmona nesutiko vykti į 
Ameriką. Nors tas Vizba
rui buvo labai nemalonus da
lykas, tačiau jis jai užtai ne
keršijo. Jis čia gyveno vie
nas ir užlaikė Lietuvoje savo 
šeimą. Jis pats pasakojo, 
kaip jis prašydavęs žmonos, 
kad tik leistų vaikus mokslan. 
Džiaugėsi, kad žmona pa
klausiusi jo prašymo, leidusi 
vaikus į mokyklą. (š trijų 
Vizbarų -vaikų užaugo du : j 
sūnus Juozapas ir duktė An- 
tosė. '

Jis daug kalbėdavo apie 
dukterį Antosę. Ji — iš pro
fesijos mokytoja, gyvena ir 
dirba Lietuvoje. Su tėvu su
sirašinėdavo iki paskutinių jo 
gyvenimo dienų. Ji labai 
kvietusi tėvą grįžti į Lietu
vą ir tėvas rūpinosi leidimu 
grįžti, bet negalėjo gauti.

Vizbaras buvo linksmo bū
do. žmogus, tvarkus savo gy-; 
venime, ekonomiškas, bet pa-; 
ramai darbininkiško judėjimo* 
išmesti doleriuką-kitą jis nc- 
skūpaudavo. Buvo ALDLD 
narys ir ilgametis Laisvės ’

skaityti Laisvę.
A. Liaudanskienė nelabai 

sveikuoja. Da įstengia rendas 
kolektuoti ir vištas palesinti. 
Duktė iš Bostono dažnai at
vyksta motiną prižiūrėti. Vi
siems linkiu greito pasveiki
mo.

Atsibuvo čužų 25 metų ve
dybinio gyvenimo jubiliejus. 
Čiužas iš amato yra kriau- 
čius ir namie užlaiko siuvyk
lą. Skirtingų pažiūrų žmo
nes aprėdo. Tad mišri publi
ka buvo jų pokilyje. Sve
čias iš Bostono dovanojo auk
suotas žirkles. O pranciškonai 
— atpuskinį rožančių. Buvo 
ir vertesniu dovanų — -Luo 
kitokių grupių dalyvių.

Ir Beniuliai šventė 50 metų 
ženybinio gyvenimo jubiliejų. 
Daug žmonių dalyvavo — 
ir kunigai.

Čiužai ir Beniuliai lankosi 
įvairių srovių surengtuose pa
rengimuose.

K. Kubilienė

SĖJA VASAROJŲ
TRAKAI, V. 13 d. Ra

jono kolūkiuose plačiai išsi- 
vystė vasarinių kultūrų sėją- 
Lentvario MTS zonoje anks
tyvosiomis kultūromis apsėta 
apie 20JJQ hektarų. Gerai su
organizuoti lauko darbai “Per
galės” kolūkyje. Iš 552 hektą- 
rų pagal planą čia jau pasėta 
357 hektarai.

Rūdiškių MTS zonoje pir
mauja “Naujo gyvenimu” kol
ūkis. čia grūdinių - ąnkitinių 
kultūrų sėjos planas įvykdy
tas beveik 80 procentų. Sėjoje 
pasižymi Jasiulcvičiaus briga
da? Čia kasdien laukuose dir
ba 20 arklių.



V. VARGUOLIS

Surado žalmarge
Dar sykį pasikalbėkime apie 
Laisvės didžiuosius piknikus

kę girdėti apie vieną aukš
tai išsilavinusią ir rimtą 
veikėją, kuri “nusistačiusi 
griežtai prieš poezijos lei-

i i (Pabaiga)
F- Po kokių trejų metų mane iš tos 

prieglaudos išleido patį vieną “ant die
vo Valios,” nes aš jau buvau gal penkio
liktų metų — aš ir apie savo m-etus 
jiems nesakiau teisybės. Jie manė, kad 
aš jau šešiolikos metų, tai jau galiu už
sidirbti pats sau duoną. O kadangi aš 
buvau paklusnus ir niekad niekuo ne
prasižengiau nei įstaigos tvarkai, nei 
disciplinai, tai, išleisdami, dar ir kelis 
dolerius dėl pradžios gyvenimo įdavė. 
Aš atsitrenkiau į artimiausią miestelį 
ir bandžiau susirasti kokį nors darbą, 
bet tokiam vyrui, kaip aš, buvo sunku 
net ir restaurane gaut indus plauti. 
Neradęs laimės tame miestelyj, aš trau
kiau į kitą vis tos pačios laimės ieško
damas, bet namo grįžti bijojau. Nemi
riau badu, bet daug kartų buvau alka
nas, kaip šuo. Nekartą miegojau ko
kioj užkampėje po vežimu ar kur ki
tur. Atsitrankęs į Philadelphiją, par
davinėjau laikraščius ir valiau žmo
nėms eeverykus, bet nieks neišėjo, — 
sunku buvo susikrapštyti ant pragyve- 
niipo. Pagaliau, aš nusisprendžiau, 
kah valkatauti didmiestyje neverta, dar 
galinta pakliūti į nemalonias pinkles. 
Traukiau į pietus. Ir taip atsidūriau 
net į Texas valstiją. Ten irgi nebuvo 
pyragų^ gatavai iškeptų: ir ten teko pa
nešti šalto ir karšto, bet visgi šiaip taip 
man pasisekė gauti tarnystę pas stam
bų plantacijos savininką už piemenį ga
nyti avis. Nors užmokestis ir nebuvo 
didelė, bet ir darbas buvo nesunkus, o, 
prie to, savotiškai įvairus. Išjojai ryte 
paskui didelį avių tabūną, na, ir spa- 
kainas ant visos dienos, o kartais ir 
daugiau; niekas čia tavęs nesekioja, ne
žiūri, gyveni sau laisvas, kaip paukšte
lis, arba klajūnas. Ir taip aš piemenavau 
per keletą metų, net iki suaugau į vyrą. 
{ vyrą suaugęs, pradėjau galvoti, kaip 
čia įsikurti savystoviai, kad nereikėtų 
kitiems tarnauti. Turėjau susitaupęs 
jau kiek pinigų — nedaug, bet turė
jau. Mat, aš niekad nebuvau išlaidus 
ir stengiausi, kiek galėjau, taupyti sa
vo centus. Texas valstijoj buvo gana 
daug žemės, ir valdžia ją davinėjo tiem, 
kūne tik sutiko ant tos žemės gyventi, 
ją dirbti ir išnaudoti; davinėjo labai 
lengvomis, praeinamomis išlygomis, 
taip, kad su keletą šimtų dolerių galė
jai prasidėti šiokį tokį ūkį. Aš, turėda
mas jau gana prie avių auginimo paty
rimo, leidausi pats į tą avantiūrą. Ir 
šitokiu keliu aš, gavęs. nemažą žemės 
plotą, pradėjau pats ūkininkauti, pats 
auginti avis.

— Iš pradžių nebuvo lengva, bet aš 
Išsilaikiau, — daugelis neišsilaikė, — 
nors ir sunki buvo pradžia. Dabar jau 
galiu pasidžiaugti, kad gyvenu* neblo
gai, nors ir nesu turtuolis. Tai, ot, 
trumpai suėmus, mano buvo tokia ilga 
kelionė per tuos arti dvidešimtį metų. 
Jei smulkmeniškai reikėtų viską išpa
sakoti, tai labai daug laiko turėčiau 
praleisti. Na, ir dabar, kada aš jau įsi
kūriau, atsistojau, taip sakant ant kojų, 
pusprendžiau atlankyti šią mano gim
tąją vietą. O kad padaryti didesnį įs
pūdį ir didesnį surpryzą, tai aš ir pasi
trankiau kelias dienas pas farmerius 
iki suradau kaip tik tokią žalmargę, ko
kia buvo toji, dėlei kurios aš išbėgau 
iš namų. Na, ir aš maniau, kad aš, su
radęs tokią pačią žalmargę, ne tik kad 
nudžiuginsiu, padarysiu surpryzą ma
no mamytei, bet ir tam žiaurūnui tėvui, 
jei dar rasiu jį gyvą, nors aš abejojau, 
kad žmogus taip gerdamas, kaip mano 

Užrašykite Laisvę savo draugui

Brockton (Montello). Mass.
Paskutinis pakvietimas į Laisvės Pikniką. 

Tai bus dviejų dienų piknikas, kuris įvyks lie- 
pos-J.uly 3 ir 4 dienomis, Lietuvių Tautiško Na
mo Parke, Winter St. ir Keswick Rd. Pradžia 
12 vai. dieną.

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti, 
visi turėsime gerus laikus. Čia pasimatysime

daugeliu gerų draugų iš įvairių vietlį. Iš 
toliau atvažiavę į Montello klauskite. Winter 
Street, o pasiekę jį, klauskite Keswick Road.

Renginio Komisija

s

tėvas, ilgai gyventų. Bet aš tikrai ma
niau, kad rasiu mamytę dar gyvą ir pa
siimsiu ją pas save į Texas.

—■ Čia Jonelio balsas nusileido ir akys 
vėl ėmė rasoti.— Užbaigė senelis pasa
koti Antanui apie Jonelį.

— Dar daug būtų galima pasakyti 
smulkmenų iš tų visų įvykių ir pergy
venimų, kokių Jonelis pernešė ir man 
papasakojo ’, bet neverta eiti j smulkme
niškumus. Ir taip, Jonelis pabuvojo pas 
mane apie savaitę ar daugiau. Ar jam 
pavyko susirasti savo broliukas, sesutes 
ir kitus gimines, to aš dabar negaliu pa
sakyti, neatmenu, — atmenu, kad jis 
jų ieškojo.

— Jonelis, išvažiuodamas labai norė
jo, kad ir aš su juo važiuočiau, net ke
tino padėti man įsikurti, bet aš bijojau 
leistis į naujas, nežinomas keliones ir 
avantiūras, atsisakiau. Vienok, per il
gą laiką mudu apsikeisdavome laiškais, 
net iki Antrojo pasaulinio karo. Daug 
kartų jis mane kvietė atvažiuoti pas jį 
vakacijoms, bet aš ni-ekad neprisiren
giau, tai taip ir pasiliko. Bet veikiau
sia jau jo nėra gyvo, nes aš nuo jo jau 
nieko daugiau negirdžiu, o mirę laiškų 
nerašo.

Ir, užbaigęs senelis pasakoti, prisi
kimšo pypkutę šviežio tabako ir, užsi
rūkęs, pasakė Antanui sudie. Išėjo pro 
duris, greitai dingo niūrioje gatvėje.

* * *

Antanas, palikęs pats vienas, ilgai sė
dėjo, paskendęs į gilų susimąstymą. Jis 
ne tik kad perleido per savo galvą savo 
ilgų metų pereitus vargų dygliuotus'ke
lius, bet, štai, jis perleido ir tą visą se
nelio pasakojimą. Antanui dabar ro
dąs, kad kas būtų praskleidęs tą juodą 
uždangą ir parodęs jam, kaip gyveni
mas yra įvairus, keistas, žiaurus, bet 
įdomus ir nuo jo bėgti neverta. Net 
daug yra žmonių, kad ir miršta dėlei to 
žiauraus gyvenimo, o betgi laikosi į jį 
įsikibęs ir nenori palikti tą žiaurų gy
venimą. Jam rodos, kad jis ir vėl gir
di tą jos malonų, švelnų balsą: “Nebūk 
bailys ir nepamesk proto!” Ir taip An
tanas palaipsniui pradėjo aprimti, nors 
su didžiausia sielvartu, su širdį dras
kančiais skausmais krūtinėje. Jis, pa
galiau, jau ir pats pradeda suprasti ir 
atsipeikėti, kad kitokios išeities nėra — 
turi gyventi ir kovoti!"

Ir taip laikas bėga, besinešdamas vis
ką su savim į užmiršties jūrą, o kartu, 
nors paviršium, užgydo tą gilią jo šir
dyje žaizdą. Jis ėmė ramintis, persi
tvarkyti savo vienišą gyvenimą ir būti 
labai dėkingu tam seneliui, kuris kas 
priešpietį vis užeina pas Antaną pra
leisti valandą ar daugiau draugiškam 
pasikalbėjimui. Tas. pats senelis esąs- 
daug pergyvenęs rūsčių dienų su visais 
blogumais ir trūkumais, ir taipjau ir 
jis pats yra netekęs savo mylimos žmo
nos jau prieš kelioliką metų, tad jis at
jautė ir Antaną.

Povakariui artėjant, saulutė pradėjo 
draskyti tuos juodus debesis ir savo 
skaisčiais spinduliais pralinksmino ir 
pagyvino šį murzinu veidu klonį, kuris 
per kelias dienas, kaip mirčiai nu- 
smerktas, lindėjęs staiga pradėjo šyp
sotis.

Taip ir Antanas, it šis klonis, sken
dėjęs niūrumose, betgi, saulutei pasiro
džius, pradėjo linksmai, kaip vaikas, 
juoktis ir džiūgautis, pradėjo nurimti, 
jo veidas pradėjo blaivėti, nors šypsą ir 
negrįžo, — ta šypsą, kuris glostė jam 
veidą per daugelį metų, jąu dingo ant 
visados!

pusės važiuojant pro Wor
cester, Mass., geriausią va
žiuoti 9 keliu iki 123, sukies 
po dešinei ir važiuokite iki 
28 kelio, ir v$l po dęšinei 
sukitės. Privažiavus Brockto- 
no priemiestį, pirma skerske- 
lio šviesą, sukitės po kairei 
per tiltą ir rasite Winter St. 
Juomi pavažiavus ir bps po 
kairei Keswick Rd., tiesiai 
į parką.

Kas dovanų piknikui at
vesite, pridupkite jas prie 
moterų stalo. Kas iš pikni- 
kierių turėtų gauti jūsų dova
ną, pasidarbavimui ženklus 
gaukite nuo D. Jusiaųs. Įžan
gos tikietus sudėkite į tam 
tikrą dėžę tuojau atvykę j 
pikniką. Tai nepamirškite.

Visi, kurie turėjote pląti- 
nimui tikietų iš anksto, ma
tykite J. Jaskevičių ir atsis
kaitykite su juo, nes jis tu
rės išmokėti dovanas tuoj po 
meninės programos. 

A

Visi prisižiūrėkite, kad šių 
metų pikniko programoje 
bus kas tai tokio naujo, nes 
bus Worcesterio skambusis 
Aido Choras ir So. Bostono 
Vyrų choras. Iš New Yorko 
nuo Laisvės direktorių pribus 
žymi, daugelio metų veikėja 
ir visuomeninkė Katrina Pe
tį ikienė, ir eks -norwoodietis 
Jonas Grybas. Meninė pro
grama ir dovanų dalinimas, 
atsibus liepos 3 d., sekmadie
nį, po 5 vai.

Pikniko vyriausiu gaspado- 
liuni bus George Shimaitis. 
Programos tvarkytoju bus ir 
pirmininkaus programai J. 
Skliutas. D. J.

Mūsų piknikas yra rengia
mas dviemis dienomis. Liepos 
3 d., kaip jau minėta, tai di
džioji diena. Tai sekmadienis, 
čia bus ir dovanos išdalintos. 
Gi liepos 4 d. — antroji pik
niko diena. Čia taipgi gros ta 
pati Ari Mason Orchestra šo
kiams. Bus gražių grupinių 
liaudies dainų ir kitokių pa
sismaginimų. Visokių valgių 
Ir gėrimų per abi dienas ne
truks.

Gerieji prieteliai, dalyvau
kite ir širdingai paremkite 
dienraštį Laisvę per abu pik
nikus, Montello ir New Yor
ko.

J. M. Karsonas

dimą”!
• • • • •

Čekoslovakijos literatūros 
kritikas, kurio vardo šiuo 
momentu neturiu po ranką, 
rašo apie pasaulinius klasi
kus, su kuriais čekams da
bar tenka artimiau susipa
žinti. Jis mini jų tarpe 
Gorkį, Tolstojų, Balzaką, 
Majakovskį, Petrą Cvirką.., 
Taip, Cvirka, tas palygina
mai jaunas miręs besišyp
sančių akių energingas Lie
tuvos sūnus, dabar pasau
linėje literatūroje gerai ži
nomas. Lietuvos spaudoje 
jis tiesiog ir be rezervų va
dinamas žymiausiu lietuviu 
rašytoju, — visų laikų ir 
visų beletristikos, žanrų.

New Haven, Conn.
Mūsų naujienos z

LLD 32 kuopą laikė sųsį- 
rinkimą birželio 21 d. Kuo
pos reikalus atlikus, eita 
p.rię tėvų dienus parengimo. 
Pasirodė, kad,, tėvų diena 
buvo labai pąsčkįmingą. 
Pelnas Laisvei bus paskelb
tas vėliau. Rengėjai, kaip 
gaspadoriai, taip ir gaspa- 
dinės, taria ačiū visiems 
svečiams, kurie tiktai daly
vavo mūsų tėvų dienos pą- 
rengime.

Gauta linksma žinia, kad. 
Teresė Šoliūnas, kuri turė
jo didelę operaciją, jau pra
deda vaikščioti. Visi LLD 
32 kuopos nariai linki jai 
greito pasveikimo.

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.)

“Laisvės” 1925 m. birželio 
30 numeryje, viena bendra
darbė pasigenda poezijos: 
Keršto Širdies, Bųolio Sū
naus, Aurės Žvaigo. Ji taip
gi įtarią, kodėl tie poetai 
taip retai rašo: poetai daž
nai kitų adresuojami to
kiais komplimentais, kaip 
tai “Poezija yra kvailystės 
mišinys; geriausias poetas 
stovi tik vienu žingsniu nuo 
beprotystės...”

• • • • •

Padėkokime likimui, kad 
dabar, 30 metų vėliau, to
kių nuomonių negirdėti. 
Bet gan dažnai girdima 
nuomonė, kuri nei kiek ne
geresnė: esą, lietuviška po
ezija šioje šalyje yra pra
eities dalykas, esą, “žmo
nės jos nemėgsta.” Net te-

i

Haverhill, Mass.
Važiuosime į Laisvės pikniką 

• Didžiulis busas išeis 11 vai. 
ryto. Kurie norėsite važiuoti, 
prašomi pribūti paskirtu lai
ku. Vieta visiems gerai ži
noma : busas išeis nuo Gedi
mino Klubo-

Visus ir visas kviečia ko
mitetas.

ŠIAULIAI.— Čia pasibaigt 
miesto menines saviveiklos ap
žiūra, kur-ioje dalyvavo dau
giau1 kaip trys tūkstančiai sa
viveiklininkų, du su puse kar
to daugiau, negu pereitais me
tais. Apžiūros metu pasirodė 
27 chorai, 18 liaudies šokių 
ratelių, 7 dramatiniai kolekty- 

vąi, 3 pučiamųjų ir 4 skudu
čių orkestrai^ o taip pat eilė 
kitų kolektyvų ir pavienių at
likėjų.

Massachusetts Organizacijų

PIKNIKAS
Iš priežasties lietaus, Massachusetts Lietuvių 
Organizacijų piknikas 12-tą dieną birželio ne
galėjo įvykti, tapo perkeltas į rugpiūčio 7-tą d.

Visų organizacijų prašome tą dieną nieko nerengti 
ir jų narius kviečiame atsilankyti į mūsų pikniką. 
Tik prašome gerai įsitėmyti, kad piknikas įvyks sek
madienį, rugpiūčio-August 7-tą dieną, Maple Parke, 
Methuen, Mass.

šis piknikas yra tradicijinis Naujosios Anglijos Lie
tuvių piknikas. Jame visada būna svečių iš visos 
Naujosios Anglijos. Gi šiemet yra specialiai rengia
masi pikniką padaryti kuo įdomiausiu. O įdomiau
siu jis bus kai jame bus daug svečių.

Todėl prašome kolonijose iš anksto rengtis jame da
lyvauti. Piknikas prasidės anksti, 10-tą vai. ryto. 
Vięta Maple Parke yra pati gražiausia visoje Massa
chusetts, valstijoje. Tad čia atsilankę linksmai pra
leisite laiką.

Rengėjui

Brockton, Mass.
Didžiojo spaudos pikniko kai- 

ki/rios informacijos

Naujos,* Anglijos pažangių
jų lietuvių tradicinis Lais
vės piknikas, kaip ir praeity
je, įvyksta Amerikos nepri
klausomybės paskelbimo su
kakties proga ;—■ šiemet bus 
LIEPOS 3 ir 4 dienomis Lie
tuvių Tautiško, Namo Parke, 
Brockton (Montello), Mass. 
Kas metai, apart N. A. skait
lingos publikos, atvažiuoja n* 
tolimesnių svečių. Iš toĮiąu 
važiuojantieji, žiūrėkite že
mėlapyje, kur yrą Byocktojų 
nes Montello yra tik Brock-, 
tono priemiestis, tai ant že
mėlapio nėra. Nuo vakarų

Pranas Andriukaitis bu
vo nuvažiavęs į Miami, Fla. 
Ten apsipirko .namuką ir 
bandė lengvai pralęisti lįku- 
sį gyvenime laiką. Betį mir
tis atėmė tą norą. Pranas 
buvo parvežtas į New Ha- 
veną, kur randasi keli jo 
sūnūs ir dukterys, ir' čia 
tapo palaidotas. Velionis 
paliko liūdesyje tris supus 
ir šešias dukteris, taipgi 
daug anūkų. Nors Pranas 
buvo tikintis, bet dalyvau
davo mūsų parengimuose. 
Prano šeimai didelė užuo
jauta nuo jų draugų.

LDS Connecticut valsti
jos. 5-toii apskritis rengia 
išvažiavimą rugpjūčio 28- 
tą dieną lietuvių parke In
dian Grove, West Haven, 
Conn. Būtų nebloga kuo
pose pasitarti, ‘ kaip būtų 
geriau prie šio išvažiavimo 
prisirengti. LDS nariai bū- 
kįte tokie geri, patiekite 
savo mintis apskrities pir
mininkui Kuncai, o, komi
sija bąndys j(PSU norą iš-, 
pildyti.

• * — * <•
Mūsų biznieriai pradedą 

dabar rūpintis, kas čia bus, 
kad gal keli tūkstančiai mo- 
kinių apleis miestą. Mat, 
iš jų daug Į pagalbos tū
liems biznieriams buvo.

J. S. K.

Pati kalba arba rašymas 
dar nesudaro paties pikniko. 
Tai tik priemonė vykstanęio 
dalyko išgarsinimui.

Kad piknikas pavyktų kuo 
puikiausia, tai reikia visose 
kolonijose ir kolonijų visuose 
kampeliuose drausmingai - 
organizuotai veikti, kad pik
niko dieną nieks iš padoresnių 
lietuvių ii* šiai]) žmonės ne
pasiliktų namie besėdinti.

štai rytiečių du didieji fes
tivalinio pobūdžio piknikai, 
rengiami liepos 3 dieną Tai 
išvakarėse didžiosios šven
tės The 4-th of July.

Vienas iš tų piknikų įvyks 
pačiame New Yorke— Bro- 
oklyno apylinkėje, National 
Hall and Park 65-13 38th 
Avenue, Woodside, L. L, N.

Reiškia, pačių newyorkie- 
ęių rengiamas ir, kaip tokis, 
piknikas bus nepaprastai srna- 
gus ir įvairus. Ten bus tūk
stančiai žmonių.

Atminkime, visas didysis 
New Yorkas su plačiausia lie
tuvių aygarda iš New Jersey 
ir Pennsylvanijos valstijų, 
taipgi dalis Connecticut vals
tijos. Juk tie tūkntančiai žmo
nių, suvažiavę, sudarys ne
paprastą įvairumą.

O kad taip bus, tai tam 
nėra jokios abejonės, nes juk 
kiekvienas pažangesnis lie
tuvis turi savo širdyje meilę 
savo liaudiškam dienraščiui 
Laisvei, kad jį širdingai pa
remti ir finansiniai sustiprin
ti. Be to, juk ten dainuos 
New Yorko Aido Choras ii! 
Hartfordo Ląisvės Choras, 
n veikiausia išstos kitos me
ninės jėgos. O kas tos visos 
piknikinės procedūros nenorė
tų matyti?
Antras festivalinis piknikas 
yra Naujosios Anglijos lietu
vių piknikas, kuris tęsis per 

dvi dienas
Šis piknikas taipgi rengia

mas liepos 3 ir 4 dd., Monte
llo Lietuvių Tautiško Namo 
Parke. Brockton, Mass.

Didžioji pikniko diena bus 
liepos 3 d., sekamą sekmadie
nį. Piknikas prasidės nuo 
pat vidudienio ir tęsis iki 
vėlyvo vakaro.

Bus pravesta puikiausia 
• dainų programa, kurią pil
dys garsusis Worcesterio Ai
do Choras vadovybėje gerb. 
Jono Dirvelio. Taipgi South 
Bostono Laisvės Choro vyrų 
grupė vadovybėje gerb. Sta
sio Pauros, ir gal kitokios me
ninės jėgos.

Iš visų miestų suvažiuos 
tūkstančiai lietuvių apvaikš- 
čiojimui bei paminėjimui di
džiosios. tautinės šventės/ ku
rioje pasirašyta Neriklauso- 
mybės Deklaracija — The 
4th of July.

Minėdami tą kiltingą šven
tę, kariu paremsime savo my
limą dienraštį Laisvę, kuris 
nuoširdžiai kovoja už tuos 
principus, kurie atžymėti Ne- 
priklausojmybės Deklaracijo
je, ir už ką šios šalies žmonės 
taip ryžtingai kovojo, kad 
pasiliuosuotų nuo Anglijos to- 
riškų; valdovų.

Męs šį ' pikniką vadiname 
Naujosios Anglijos pikniku 
todėl, kad čia dalyvauja iŠ 
visų valstijų lietuviai: Massa
chusetts, Connecticut, New 
Hampshire, Maine, Vermont 
b; Rhode Island,. O be to, 

•daug suvažiuoja ir iš dar to
lesnių valstijų, kaip New 
Yorko. ir kitų.

Tik sykį per metus tokia 
'piknikinė iškilmė yra suren
giama, kaip spaudos pikni
kas, ir todėl esama tą dieną 
labai smagu, kur tūkstančiai 
žmonių susitinka, pasimato, 
meiliai pasivaišina ir pasi
džiaugia bei pasiguodžia gy
venimo nuotykiais.

1 Tokiame plačiame sąskry
dyje sutinkamas ir džiaugsmo 
ir apsiašarojimo sąjūdis. Už 
tai tokie rąomentai ilgam, 
ilgam pasilieka atmintyje!

Geriausia Vakacijom Vieta 
Hillside Acres, Milanville, Pa.

Telefonas Beachlake 24-R-25

Ant kranto Delaware River. Pilnai modemiškai 
įrengta vieta, šiltas ir šaltas į rumus suvestas van
duo. Puikiausias aptarnavimas maistu, šeimynišku 
stylium. Namie kepama kas dieną. Nuosavos farmos 
produktai. Rekriącijos salė. Visokie sportai.

Arti Geležinkelio, u’ Bažnyčios 
Kviečiame Ęamatytl $29.00 į Savaitę

Taipgi išnuomojama atskiri. namukai-Cottages, su 
ęlęktra, toiletais, gesintais pečiais ir moderniniais šal
dytuvais. Puikus, pasimaudymus. $200 už sezoną.

~ ’ - 'i t '■

8 psl.—Laisvė (Liberty)- įKętvirt., birželio (June) 30, 1955



Svarstys Klein planą 
fėro klausimu

Juozas Zakarauskas 
klubo manadžeris

Praėjusį penktadienį Ame
rikos Lietuvių Klubas turėjo 
savo narių susirinkimą. šis 
susirinkimas buvo specialiai 
(taip įvyksta k asm eta i) šauk
tas išrinkimui Klubo : 
džeriaus. Per keliolika 
Klubo mandžeriu buvo 

’ zas Zakarauskas. Po 
pasitarimų, klubiečiai ir 
išrinko manadžerium tą patį 
J. Zakarauską. Jis apsiėmė.

Po to klubiečiai turėjo 
kandžių ir alučio.

mana-
metų
Juo- 

neilgų 
vėl

uz-
NR.

SVEČIAI
irLaisviečius atlankė Jean 

Joseph Vigan iš Miami, Fla. 
Taipgi lankėsi kitose lietuvių 
visuomeniškose įstaigose. Ap
žiūrėjęs spaustuvę, . svečias 
dovanojo dienraščio reika
lams $10.

Svečių kelionės i šiaurines 
valstijas pirmuoju siekiu bu
vo vestuvės Mrs. Vigan sū
naus Bernard Jatul, Phila- 
delphijoje. Tačiau dešimti
mis metų pragyvenusiai ša
lies šiaurryčiuose (jinai pir
miau buvo Jatulienė, vaisti
ninko Povilo Jatulio žmo
na), Stoughtone, rūpėjo at
lankyti savo draugus. Tad jie 
tikisi svečiuotis daugelyje vie
tų ir susitikti šimtus savo pa
žįstamų piknikuose. Taipgi 
lankysis Niagara Falls, Det
roite ir daugelyje kitų mies-

Pijus Dennis iš Clifton, N. 
J., buvo atvykęs New Yorkan 
su reikalais. Ta proga at
lankė Lietuvių Kultūrniame 
Centre įsikūrusias įstaigas. 
Sveikatai tarnaujant, tikisi su 
visais pasimatyti Laisvės pik
nike.

Mitingas išlaisvinimui 
persekiojamos vadovės

Birželio 30 d. įvyks masi
nis mitingas tikslu paakstin- 
ti veiklą už išlaisvinimą 
Klaudijos Jones, įkalintos ei
nant minties kontrolės įstatu 
•— Smith Aktu.

Jones, negrų ir bendrai 
darbininkų vadovė, komunis
tė ir gegužės 11 d. jau atbu
vo trečdalį jai priteistos pa
baudos. Pagal Įstatymus ji 
galėjo būti išleista iš kalėji
mo po “parole” nuostatu, 
nai to išleidimo prašė, 
čiau kalėjimų viršenybė 
to nesuteikė, nors ta
dažnai suteikiama net krimi
nalistams.

Klaudijos kaimynai ir drau
gai, susibūrę į Komitetą ap- 

/ gynimui negrų vadų, kviečia 
visus atsilankyti į
pagelbėti ją išlaisvinti, 
tinge taipgi pagerbs jos 
vą, Charles 
Vieta: 
torium, 
Yorke.

Ji-
Ta-
jai

teisė

mitingą 
Mi- 
tė- 

Cumberbatch.
United Mutual Audi- 
310 Lenox Ave., New 
Pradžia 8 vai. vakare.

Ląivakroviai dar kovos 
prieš samdos sąlygas

Brooklyniečiai laivakroviai
nutarėSąvo unijos mitinge 

Šiuo tarpu prisilaikyti buvu
sio gubernatoriaus 
jiems uždėtos waterfront ko
misijos nustatytų samdoj są-

liko.
pareiškia, jog išlygos priima
mos ne iš noro, tiktai iki to 
laiko, kol jos bus įstatymiškai 
panaikintos.

Unijistai žada pasmarkinti 
veiklą, kad ta komisija, su 
visais jos nuostatais, būtų pa- 

. naikinta sekamoje New Yor
ko valstijos seimelio sesijoje, 
kuri prasidės sausio mėnesį.

Dewey

Sako, kitos išeities ne- 
Tačiau tuo pat syku

Senas Vincas atvyks i
Laisves pikniką

muose gyvenantieji. Laisvės)Senas Vincas, 
dienraščio Laisvės 
lietuvių spaudos

ilgametis 
ir kitos 
bendradar

bis, apysakų ir feljetonų
Išyktojas, užtikrina mums 
gą su juomi pasimatyti 
svės piknike liepos 3-čią 
na. Jis rašo:

PASIMATYSIME LAISVĖS 
PIKNIKE!

pro- 
Lai- 
die-

Labai esu pasiilgęs savo 
seny bičiulių, seniai matytų 
draugų bei draugių — brook- 
lyniečių ypatingai.

Kaip bus smagu, malonu 
susitikti, paspausti vieni ant
rų rankas ir pasikalbėti su 
Brooklyn© ir visos apylinkės 
draugais Laisvės piknike atei
nantį sekmadienį!

Tad iki pasimatymo, drau
gai iš arti ir toli!

SENAS

Kai svečiai iš kitų miestų 
suteikia mums malonaus įvai
rumo, džiaugsmo, tiktai jūs, 
artimieji, galite masiniai pri
pildyti parką, padaryti pikni
ką pilnutinai sėkmingu.

Piknikas įvyks liepos 3 d., 
National Hali ir Park, kam
pas 65th. St. ir 38 Avenue, 
Woodside, . L. I., N. Y.

Aido Choras
Visi choristai prašomi ikt- 

vykti į pamokas šį penktadie^ 
nį, nes turime pasiruošti dai
navimui Laisvės piknike, kur 
mus girdės nevien tik mūsų 
visų dienų prieteliai brookly
niečiai, bet ir svečiai iš tolimų 
miestų. Valdyba

Teismas įsakė leisti 
negrus maudytis prūde 

■

Ne-w Yorko valstijos aukš
čiausias teismas nusprendė, 
kad Bronkso maudynių prū
das ir pasilinksminimams par
kas privalo įsileisti negrus. 
Sako, jog nėba tokio įstato, 
kuriuo vadovaudamiesi galė
tų negrus atmesti.

Klausimas buvo kilęs Cast
le Beach Klubui aiškinantis, 
kad klubas esąs' privatinis. 
Teismas pareiškė, kad 13,- 
1)00 sezoninių kortų išduodąs 
klubas, kuris prie to dar įsi
leidžia 10,000 svečių, nebėra 
privatinis. Jis jau yra vieša 
pasilinksminimo vieta.

Pirmąją bylą prieš- klubą 
užvedė 1953 metais negrė, 
kuriai klubas atsisakė išren- 
duoti šlapelę, aiškinantis, būk 
visos jau išrenduotos.

New Yorko miesto tarybos 
nariai susidomėjo Kleino su
gestija numažinti fėrą iki 13 
centų ir iki 25 centų už du 
fėrus. Jis parodinėjo, kad 
tuo būdu miestas atgautų per 
metus 378 milijonus keleivių, 
kuriuos prarado po pakėlimo 
fėro iki 15 centų.

Fėro mažinimui gal pritars 
ir unija. Bet darbo valandų 
ir sąlygų klausimu Kleino 
pasiūlymai transporto darbi
ninkams nepatiks, mažintų 
jų privilegijas.

Miestinė biudžeto taryba 
užgyre planą statybai pigio
mis rendomis projekto prie 
157th St. ir 116 Avenue, Ja
maica. Kainuos $5,220,000. 
Talpins 400 šeimų.

su
yra 

informacija

Du jauni newyorkieciai 
žinojo, kad ir kaimuose 
policijos. Ta 
jiems kainavo po $10, kai
Fire Island policistas juos už
tiko maudantis nuogus.

VINCAS

jog tik- 
net iš 

tolimų 
O artimesnės

lietuvių kolonijos 
iki Chicagos

Užrašykite Laisvę savo draugui

svečių 
ir iš kitų

ir j

Jau turime žinių 
ra i turėsime 
Floridos 
valstijų, 
džiosios 
vakarus
šiaurę iki sienos bus atstovau
tos brooklyniečių rengiamame 
Laisvės naudai piknike, 
čiau: —

Svarbiausieji esate 
brooklyniečiai, taipgi artimų- I 
jų valstijų miestuose ir kai- I

Ta-

jūs,;

New Yorko miestas 
įteikė protestą prieš 
kėlimą telefono kainu

vyriau- 
varde 
yalsti- 

Service

New Yorko miestui 
sias patarėjas Brown 
miesto valstijos įteikė 
jos valdinei Public
Komisijai protestą prieš New 
York Telephone Co. užmojį 
vėl pakelti telefono 
Kompanija
lavusi, bet ji kainų 
kelti, kol negaus iš tos valdi
nės komisijos leidimo.

kainas.
yra to pareika- 

negali

Jeigu kompaniją patenkin
tų, namuose telefonų 
pakiltų mažiausia po 
per mėnesį, po $3.60 
tams. Biznyje pakeltų 
75 centus per mėnesį, 
tas, kaip vartotojas,
turėtų išmokėti stambias su
mas pinigų, kuriuos turėtų 
surinkti iš gyventojų vėl pa
kėlimais kurių nors taksų ar 
išradimais naujų taksavimų.

kaina

me- 
po 

Mies- 
taipgi

Unijistai atostogauja
New Yorkas, adatos in

dustrijos centras, pasiruošia 
atostogoms. Ateinančias dvi 
savaites visos kriaučių šapos 
bus uždarytos, išskyrus ma
žytes, kur siuvama asmeniškai 
užsisakomi drabužiai — kos- 
tumieriški. Užsidaro ir 
daug audyklų.

Apie 150,000 amalgameitų 
unijos narių, vyriškų drabu
žių siuvėjų, gauna atostogų 
su alga. Eilėje kitų, smul
kesnių industrijų, darbinin
kai taipgi yra išsikovoję ato
stogas su alga, nors šapos ir 
neuždaromos.

Moteriškų rūbų siuvyklos 
neuždaromos, tačiau ir tų siu
vyklų 
didelę

darbininkai gauna ne- 
atostogų laiko mokes-

Brook- 
mari-

NEW YORKO APYLINKĖJ
Dienraščio Laisves Metinis

Piknikas
su

Visų Laukiamas Dienra ščio Laisvės Piknikas 
Įvyks Sekmadienį, prieš 4th of July Šventę

ČIA DIENA 
LIEPOS-JULY

NATIONAL HALL & PARK
65-13 38th Avenue, Woodside, L. I., N. Y.

George Kazakevičiaus Orkestrą Šokiams

Puikią Dainų Programų Duos

Laisves Choras
Iš Hartford, Conn.

Vadovaujamas Wilma Hollis

Aido Choras
(Brooklyniškis)

Vadovaujamas Mildred Stenšlėr

Kelrodis Traukiniais ir Automobiliais

Gubernatorius ragino 
ragangaudžius veikti 
prieš vaiką kempes

Gubernatorius
kritikavo kempėms 
ti skirtą makartinį 
jos seimelio komitetą, 
jog jis nepakankamai 
ištirti įtarimus, kad 
darbininkų vaikams
rietės esančios “komunisti 
nes” ar “komunistų frontų’ 
užlaikomos.

Harrimanas 
prižiūrė- 

Valsti- 
Sako, 
veikė 
tūlos 

vasar-

Pirmieji toki įtarimai buvo 
iškelti 1954 metų vasarą, 
kai tik tuo laiku, kuomet atė
jo laikas vaikus kempėn vež
ti. To pasėkoje dvi įtarto
sios kempės tapo išbrauktos 
iš valstijinio prekybos 
riaus 
viečių 
sąraše
ri pasirašyti politines išpažin
tis.

sky- 
išspausdinamo vasar- 
sąrašo. Norinčių tame 
garsintis vedėjai tu-

Nesitenkinant tuo, Valsti
jos seimelis šį pavasarį pa
skyrė komitetą vykdyti šniuk- 
štinėjimą. Išbartas už ne
veikią, komitetas aiškinasi, 
kad jis negalėjo veikti, 
neturi pinigų.

nes

val- 
į statą, 

lėktuvams

Lėktuvą kompanijos 
laimėjo bylą prieš 
miestą gyventojus

Cedarhurst miestelio 
džia buvo priėmusi 
kuris uždraudė
skristi žemiau 1,000 pėdų.

Lėktuvų firmoms tas ne
patiko. Jos kreipėsi į Bro- 
oklyne esantį federalį teisėją 
Walter Bruchhausen. Jis pa
skaitė Cedarhurst valdžios 
nuosprendį nekonstitucingu.

Kadangi taip sprendė fe- 
deralis teisėjas, tuo nuospren
džiu gali naudotis bile kur 
krašte. Tad gyvenantieji po 
lėktuvų takais dabar kalba, 
kad lėktuvai vėl pradės jodi
nėti stogais, budinti iš mie
go. O jei kuris užkliuvęs už 
kamino nutūps ii* lovon, visa 
tai bus įstatymiškai padary
ta.

Miestelis buvo nutaręs už
drausti žemai skridimą tuo
jau po to, kai Elizabethe trys 
lėktuvai nukrito ant miesto.

Newark, N. J.
Išvažiavimas busu į Arrow Farm, 

liepos 3 d. Kas norės važiuoti, pra
šome paskąmbinti Russian-Ameri
can Komitetą ir užsisakykite vie
tą. Tel. MA. ' 3-5991. Busas išeis 
7:30 vai. ryto nuo 53 Broome St., 
Newarke.

(127-128)

NEW YORK
REAL ESTATE

Mount Vernon — Parduoda savi
ninkas 3 Šeimų namą. Randų $9,328 
ir užimt inas gražus apartmeiįtas.
Dideli rūmai, didelis skiepas, 4 
maudynės, 2 išeinamosios. Ant 81x 
149 žemės ploto. 2 karam atskiras 
garadžius. St. Ursula’s parapijoje. 
Arti visko. Mažas mortgage. Grei
tam pardavimui tiktai 
($2,000 nuolaidos del 
mo.) MO. 4-1798.

$29,500 — 
išdekoravi-

(124-127)

Virėja, Namų Darbininkė — Vidur
amžė. Patyrusi, gera alga, links
mos darbo sąlygos. Vieta užmiesty- 
tyje. Biznierių porai, (nėra vaikų).
Atskiras rūmas ir maudynė, Sau- { 
kite M. Strauss: WI. 7-1128.

(126-128)

Parduoda savininkas — Nepara 
Park, Yonkers, Westchester Co. 2% 
metai kaip statytas, 4 rūmų namas 
su ištisu attic. (2 rūmai ir maudy
nė). Mūrinis frontas. Arti mokyklų 
Ir bažnyčių. Savininkas apleidžia 
miestą. Greitam pardavimui tiktai . 
$17,500. YO. 3-2327.

(127-129)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

Gas Station — Parduoda savininkas. 
Ideališka vieta, Greenpoint, Brook
lyn, ant kampinio loto. Daug taisy
mo darbų. Puikiausia proga mecha
nikui. Turime parduoti sufnuosto- 
liais ($3000). Geras vyras gali da
ryti $100 uždarbio j savaitę.

EV. 3-9868.
(126-129)

Parduoda Savininkas — Bay Ridge, 
Brooklyn. Bar & Grill, įsteigtas per 
10 metų. Paėmos $900 į savaitę. 
Transportacijos srityje. 10 metų ly
tas. Kaina nustatyta greitam par
davimui. Šaukite (1—6 P. M.) — 

SH. 5-9731.
(127-129)

Septyni policistai įtarti 
buvus dalyviais auto trafikui 
privilegijų (už kyšį) davinėji- 
mo rakete.

New Yorko valstijoje pra
ėjusią savaitę vėl 5 asmenys 
susirgo polio. Nei vienas ne-• 
buvo čiepyti Salk čiepais.

Du.jauni marininkai atsidū
rė ligoninėje, kai jų auto at
simušė į stulpą ant vieškelio 
Westchester apskrityje. ^Vai
ruotojas buvęs užsnūdęs prie 
vairo. »

Miestas pardavė .seną gais- 
ragesybos laivą už $5,775. Jo 
statyba 1908 metais kainavo 
$97,800.

Puošnus Longchamps res- 
lauranas prie Broadway ir 
41 St. tapo apiplėštas antru 
kartu bėgyje trejeto su virš 
mėnesių.

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas« 
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias is viso pa
saulio.

DABAR! ši DIDŽIOJI NOVELĖ MATOMA 
PLAČIAME EKRANE!
ROBERT MITCHUM * OLIVIA DE HAVILAND 

ir FRANK SINATRA

NOT AS A STRANGER <
CAPITOL Teatras — Broadway, prie 51 st St.

Manhattan Beach, 
lyne, atidaryta nauja 
ninkystės bazė. Per ją turės 
pereiti išeinantieji tarnybon 
ir grįžtantieji iš jos. Ten at
liks visokių persiregistravimų, 
sveikatos, drabužių, algų ir 
kitus reikalus. Patalpų plo
tas užima 73 akrus.

KELRODIS: Iš East New York ir iš Williamsburg reikia važiuoti Independent Line 
traukiniu. Williamsburge tas traukinys gaunamas ant kampo Union Avė. ir Grand 
St.; taipgi Union ir Metropolitan Avės. Imkite traukinį į Queens pusę, išlipkite ant 
65th St. stoties.

Automobiliais važiuojant nuo Richmond Hill Queens Blvd., privažiavę1 69th St. 
sukite po dešinei, važiuokite iki pervažiuosite Roosevelt Ave., antrame bloke už Roo
sevelt Ave. sukite po kairei ir čia rasite National Hall and Park.

Važiuojant iš New Jersey ir iš New Yorko miesto, per Williamsburg tiltą, per- 
'"važiavę tiltą, laikykitės po kairei ir važiuokite iškeltu keliu į Long Island. Perva- 
' žiavę Kosciusko tiltą, ir dar iškeltą kelią, sukite po kairei į 65th PI. ir važiuokite 

skersai Queens Blvd, iki Roosevelt Ave. Čia sukite po dešinei, važiuokite iki 69th 
St., sukite po kairei į 69th St., antrame bloke vėl sukite po kairei ir čia bus parkas.

Nuo Whitestone Bridge važiuokite Northern Blvd, iki 76th St., .sukite po kairei 
į 76th St. ir važiuokite iki Roosevelt Ave.; sukite po dešinei į Roosevelt Ave., važiuo
kite iki 69th St., čia sukite po dešinei, antram bloke sukite po kairei, čia bus parkas.

Virš Roosevelt Ave. eina iškeltas traukinys (elevated), tai privažiavus 
pastebėti. Parkas yra tik už vieno bloko nuo Roosevelt Ave. Tarp 69th St. 
PI. ant Roosevelt Ave., pasiparkinę karus, galite, pėsti ateiti į parką.

ATVAŽIAVĘ TRAUKINIU:— Iš Grand Central stoties imkite Flushing 
nį ir išlipkite ant 69th Street stoties, čia yra parkas.

Iš Pennsylvanijos stoties imkite žemai po stotimi Independent Line 8th
(Queens) traukinį ir išlipkite ant Jacksoi^ Heights stoties. Išlipę aukštyn, paeikite 
keletą blokų atgal ir rasite pikniko vietą; l

WEST HAVEN 
Beer & Ales, Inc.
Pristatytojai geriausios rūšies 

importuoto ir vietos gaminimo 
alaus, ėliaus ir Stouts. Aptar

naujame restaurantus, sales, 
vestuves ir pares.

146-152 So. 1st Street, 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-5471

Garden City gyventojas H. 
Smith, 16 metų, nuvažiavęs į 
Chatham miestelį, atsimušė su 
auto į medį. Nelaimėje žu
vo su juo Važiavusi vietinė 
mergaitė, 14 m., ir jis pats, 
taipgi 1 jaunuolis sužeistas.

lengva 
ir 65th

trauki-

Avenue

faamMiOBWW

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

* * * ■!' * 4- ■!' ■!' ■!■ * * * * * ** ******

MATTHEW A 
BŪYUS 
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St- 
Newark 5, N. J.r\ 
MArket 2-5172

****♦****♦***>*******♦***4
4 I>uiL LaiwS (Liberty) iKetvirt., birželio (June) 30, 1955




