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KRISLAI
Iniciatyva diplomatijoje. 
Dar viena auka.
"Medicini.šk a propaganda”.
Trečias vanduo nuo 

kisieliaus.
Svyruoja, arba galvoja?

Rašo A. Bimba

Visi žino, kaip svarbu yra 
diplomat) i<<*<* Luti iniciato
riais — sumanytojais ir pravo- 
dčiais visokiu žygiu. Visi 
taip pat kalba, kad mūsų di- 
olomatai nmnoka būti inicia
toriais. lie tik 'traukiasi irgi- 
nasi.

štai pora vėliausiu atsitiki
mu. Sovietai kviečia Ameri
kos ginkluotu jėgų štabu pir- 
minmki.s pas save i svečius. 
'Jūsų diplomatai k\i<tima at

meta.
Kinija siūlo Amerikai, kad 

įvyktu pasitarimas tarpi* Kini
jos premjero Chou En-lai ir 
mūsų valstybės sek rotoriaus 
John Koster Dilbos. Ta pati 

* i torija: Ammika pasiūlymą 
atmeta.

Kaip i tai žiūri pasaulis? 
Ką apie tai galvoja Azijos 
tauto*. ? Joms t.e atmetimai, 
ai'ku, parodo vieną dalyką: 
Amerika nenori tartis ir susi-

Kongro o m amerikinės vei
klos komitetas pradėjo perse
kioti įžymųjį dainininką Paul 
Robesoną. Ji rengiasi nukry- 
žavoti — pasodinti kalėjimam

Kuo jisai tam komitetui nu
sidėjo? Ogi D’omi. kad jis 
atsisakė būti pataikūnu ir- sa
vo idėją išdaviku.

Vis-* pažangioji Amerika 
eis Robo-onui talkon nuo už
puoliku ir ink-, izitoriu apsi
ginti.

Reikia pripažinti, kad De
mokratą partijos pirmininkas
Air. lauhr pasakė didelę tei-j 
‘.vbę, kai jis primetė Balta
jam Varnui varymą “medici
niškos propagandos’’ su tais 
pn-z. Eisenhou orio susirgi
mais. Taip tikrai ir daroma. 

/ Kiekviename pranešimi* apie
Eisenhowerio sveikatos stovį 
vis priduriama, kad jis .jau 
beveik sveikas. kad jis tik
rai galės vėl kandidatuoti į 
prezidentus ir t. t.

Jau net ir akliausias gali 
b matyt. jog čia republ ikonai

darosi sau politinio kapitalo. 
Sarmatos jie neturi jokios. Net 
gydytojai paversti propagan
distais už Eisenhou erio kan
didatūra.

.Leonardas šimutis ir Pijus 
. Grigaitis pasigyrė, kad Amo- 
1 rikos Lietuviu Taryba gavusi 

•s valdžios labai didelį ir svar
bą laiška. Draugas sako, kad 
laišką pasirašo koks ten Beam 
iš valstybės departmento. Ja- 
me Beam kalba apie tai, ką 
sekretorius Dulles kalba apie 
Pabaltįjį. Nieko nesakoma 
apie prez. Ei.senhovverj ir jo 
nuomonę.

Naujienos gudravo.įa: jos 
nepaduoda, kas tą laišką pri
siuntė ir pasirašo.

Tikrai tik trečias vanduo 
nuo kisieliaus. Jau Ir Dulles, 
matyt, tarybininkus ignoruo
ja.

Pranciškonu Darbininke 
(birž. 8 d.) telpa Mečio Mus- 

' teikiu laiškas net iš Vak. Vo
kietijos. Musteikis verkia, kad 
ten gyvenančius lietuvius la
bai veikia nau joji Tarybą Są-1

i ASTUONI TYRINĖJIMAI 
! UŽGRIUVIMO 6 VAI K U 
! BROOKLYN NELAIMĖ I

Brooklynas. — Visa Wil- 
! liamsburgo apylinkė randa
si didelio liūdesio padėtyje. 
Žmonės dar vis negali atsi
peikėti iš to pritrenkime, 
kuri jie aplaikė išgirdę, 
kad šeši maži vaikučiai bu
vo gyvi palaidoti ant Grand 
St. Extension, kur yra ka
samas tunelis pravedimui 
požeminio kelio.

Jau pradėti penki mies
tą vi tyrinėjimai tos šiur
pulingos nelaimės. Bus ieš
koma kaltininkų, kaip tai 
galėjo atsitikti, kad gero
kai pakastas tunelis nebuvo 
apsaugotas nuo vaikų. Be

1 Artistas Kent po labai 
! sunkios operacijos

Plattsburgh, N. Y.—Įžy- 
■ musis pažangus artistas ir 
buvęs IWO prezidentas pui
kiai sveiksta po labai sun- 

' kios ant inkstų operacijos, 
kuri jam buvo padaryta 
gegužės 24 d. Dabar jau 

i sugrįžo namo ir čia toliau 
gydosi. Iš inkstų buvo iš
imtas akmuo. Kent jau 
gyvena 74-tus metus.

i Vokietijos socialdemokratai 
į už neutralę Vokietiją

Bonna. — Vakarų Vokie- 
j tijos. Socialdemokratų par- 
į tija paskelbė savo užsieni
nės politikos programą. Tai 
labai svarbi programa. Šios 

' programos pagalba jie tiki- 
> si nuversti Adenauerio re
žimą ir paimti Vokietijos 
vairą į savo rankas.

Socialdemokratai reika
lauja, kad suvienyta Vokie
tija būtų neutrališka šalis 
tarpe Rytų ir Vakarų. Jie

Pasmerkė 1945 metais 
atom-bombos numetimą

Tokyo. — Čia nugirsta iš 
Maskvos per radiją, kad 
Tarybų Sąjunga nepritarė 
prezidėnto Trumano įsaky
mui 1945 m. mesti atominę 
bombą ant Japonijos mies
tų Hiroshima ir Nagasaki. 
Per radiją pranešėjas sako, 
jog tai buvo iš Amerikos 
pusės grynai politinis žy
gis, nes ji jau gerai žinojo, 
kad Japonija rengiasi pasi
duoti.
jungos politika. Jis sako:

“Deja, su- apgailestavimu 
reikia pasakyti, kad keistis 
pradėjo kai kuriui mūsą tau
tiečių, gyvenančią svečiose 
šalyse, galvosena. Yra jau ir 
mūsą tarpe pradedančiu svy
ruoti, kurie mano, o gal išti- 
krąją So v. Sąjungos politika 
tiksliai keičiama. . . Yra net 
tokią, kurie jau galvoja, kad 
gal ir į Lietuvą grįžti nebūtu 
jau taip bloga...”

Gerai ir teisingai tie tautie
čiai galvoja. Gerai būtų, kad 
jie dasigalvotų iki sugrįžimo.

I to, Kings County prokuro
ras Silver ves savo tyrinė
jimus. Įsimaišo ir valstijos 
valdžia net su dviem skir
tingais tyrinėjimais.

Tuo tarpu apylinkės tė
vai skundžiasi, kad jie ne
turi užtenkamai policijos 
apsaugos. Sako, kad per 
ištisą savaitę nei vieną ry
tą nepasirodė joks policis- 
tas perleidimui vaikučių 
skersai gatvę, kai jie eina į 
mokyklą. Pasirodo, kad 

i nuo kasamo tunelio užtva
ras tą popietį buvo nuim
tas. Kas. ir kodėl jį nuėmė? 

: Gal tyrinėjimuose paaiškės.

Tito pritaria Sovietų 
politikai link Vokietijos

Maskva. — Jugoslavijos 
prezidentas Tito viešai už
gynė Tarybų Sąjungos nu
sistatymą Vokietijos suvie
nijimo klausimu. Jis irgi 
sako, kad prie tos vienybės 
reikia eiti atsargiai ir pa
laipsniui. Toks Jugoslavi
jos nusistatymas, aišku, 
sustiprins Sovietų poziciją.

taipgi reikalauja, kad tiek 
Rytų, tiek Vakarų milita- 
riniai blokai būtų likviduo
ti.

Šis vokiečiu socialdemo
kratų nusistatymas yra di
delis smūgis Vakarų fronto 
šalininkams. Jų nusistaty
mas beveik pilnai paremia 
Tarybų Sąjungos nusistaty
mą, kuris irgi reikalauja 
neutrališkos Vokietijos ir 
paleidimo militarinių blokų.

Norės Amerikos politi
kos pilno išryškinimo

Paryžius. — Francūzijos 
užsienio reikalų ministras 
Pineau, pribuvęs Amerikon 
ateinančią savaitę, parei
kalausiąs aiškaus pasisaky
mo, kur Jungtinės Valstijos 
stovi Artimų jjų Rytų ir 
Šiaurinės Afrikos klausi
mais. Francūzijos valdžia 
esanti visiškai nepatenkin
ta dabartiniu Amerikos nu
sistatymu.

Spėjama, kad Pineau pa
siūlys Amerikai laikyti ke
turių didžiųjų valstybių pa
sitarimą viršuje paminėtais 
klausimais. Tuose pasita
rimuose turėtų dalyvauti ir 
Tarybų Sąjunga. Bet, kaip 
žinia, Amerikos vyriausy
bė tokiam pasitarimui kol 
kas nepritaria.

The Hague. — Daugiau 
kaip 10,000 Holandijos sta
tybos darbininkų išėjo strei
kam Jie reikalauja G proc. 
algų pakėlimo.

Prezidentas jau prade
da eiti savo pareigas

Washingtonas. — Prezi
dento Eisenhowerio sveika
ta po operacijos taip gerai 
taisosi, jog jis jau daug 
daugiau gali išlipti iš lovos 
ir pasivaikščioti. Jis jau 
gali atlikinėti tam tikras 
prezidentystės pa r e i g a s. 
Jau pasirašinėja įvairius 
d o k limentus. Trečiadienį, 
pavyzdžiui, Eisenho w e r i s 
išdirbo gerą pusvalandį. 

{Taipgi jis pradeda priimi
nėti oficialius vizitorius.

Metodistai stoja už 
daliną nusiginklavimą

Green Bay, Wis.—Čionai 
įvykęs Wisconsino metodis
tų suvažiavimas pasisakė 
už didelį sumažinimą apsi
ginklavimo. Metodistai sa
ko, kad pilnai užtenka tik 
tokio apsiginklavimo, koks 
yra reikalingas paląikymui 
namie tvarkos. Metodistai 
taip pat siūlo, kad ameri- 
kos himnu būtų priimta 
daina “America the Beauti
ful,” vieton “Star Spangled 
Banner.”

Brazilijoj persekiojami 
kairiečip org. veiksmai

Rio de Janeiro .— Brazi
lijos naujasis prezidentas 
K u bi t s ch ek j au p radėjo 
persekioti kairiečių vado
vaujamas darbo žmonių or
ganizacijas.. Šiomis dieno
mis jis uždarė Rio de Ja
neiro Porto darbininkų uni
ją ir Lygą dėl nacionalinio 
išsilaisvinimo. Numatomas 
ir tolimesnis darbo žmonių 
organizacijų persekiojimas.

KEISTAS SKUNDAS
United Nations. — Itali

jos kolonijos Somaliland 
valdžia prašo Ju n g t i n i ų 
Tautų pagalbos “apsiginti 
nuo Egipto.” Skundžiasi, 
kad Egipto valdžia varan
ti propagandą už kolonijos 
prisijungimą prie Arabų 
lygos, kaip greitai jinai 
gaus nepriklausomybę. O 
nepriklausomybė jai paža
dėta 1960 metais.

Dideli dari nerių laimėjimai 
Holandijos rinkimuose

Amsterdam.—praėjusį sek
madienį Holandijoje įvyko 
parlamentariniai rinkimai. 
Didelių laimėjimų pasiekė 
socialistų vad o v a u j a m a 
Darbo partija. Net jos va
dai, sako, nesitikėjo tokių 
laimėjimų. Šimto vietų par
lamente po šių rinkimų 
jie turės 44 vietas. Pir
miau turėjo tiktai 33 vie
tas. Paskui seka Romos 
Katalikų liaudies partija' su 
33 vietomis. Manoma, kad 
ir po šių rinkimų Holan- 
diją valdys darbiečių ir ka
talikų koalicija. «»

Holandijoje viešpatauja

Dvi unijos pakartojo 
susitarimą susilieti *

Cincinnati, Ohio.—Amal
gamated Meat Cutters and 
Butchers Workmen unija 
čionai laiko savo konvenci
ją. O tos pačios pramo
nės United Packinghouse 
Workers of America unija 
savo suvažiavimą čia pat 
laikys ateinančią savaitę. 
Jau pirmiau buvo padary
tas susitarimas dėl abiejų 
unijų susiliejimo. Bet lai
kas bėgo ir susivienijimas 
neįvyko. Dabar abiejų uni
jų prezidentai vėl pasi
rašė, kiek pataisę, tą pačią 
sutartį dėl vienybės. Ma
noma, kad dabar šios dvi 
unijos tikrai susivienys.

Graikija skundžia britus 
Jungtinėms Tautoms

United Nations, N. Y. — 
Graikijos delegacija Jung
tinėse Tautose padavė ofi
cialų skundą prieš Britani
ją. Graikai reikalauja, kad 
Kipro klausimas būtų 
svarstomas būsimoje Ge
neralinės Asamblėjos sesi
joje, kuri įvyks lapkričio 
mėnesį. Graikų skunde sa
koma, kad britai Kiprą pa
vertė į koncentracijos sto
vyklą. Jie ten turi 20,000 
geriausios armijos, specialę 
policiją, šnipų tinklą ir tt. 
O tas tik parodo, kaip 
įtempti pasidarė tarpe tų 
dviejų šalių, Graikijos ir 
Britanijos, santykiai.

Negrai tėvai užvedė 
bylą prieš segregaciją

Miami. — Negrai tėvai 
užvedė federaliniame teis
me bylą prieš segregaciją. 
Jie reikalauja, kad jų vai
kai būtų priimti į esančią 
baltųjų mokyklą.
APLEIDO IR š. KORĖJĄ

Seoulas. — Čia gautas 
pranešimas, kad Jungtinių 
Tautų paliaubų komisijos 
inspektoriai jau apleido ir 
Šiaurinę Korėją. O iš Pie- Į 
tinęs Korėjos jau pirmiau 
inspektoriai buvo išvaryti. 
Juos išvarė amerikiečių ka
rinė komanda, reikalaujant 
Syngman Rhee.

p r o p o r c ionalė atstovybe. 
Balsų gavo sekamai: Dar
bo partija 1,871,990, arba 
apie 33 prpcentus; Katalikų 
partija — 1,815,242, arba 
apie 32 procentus. Kitos 
įvairios partijos gavo po 
mažai balsų. Komunistų 
balsai pusėtinai nupuolė, 
palyginus su pirmesniais 
rinkimais. Šiuose rinki
muose už komunistus buvo 
paduota tiktai apie 5 proc. 
balsų, o pirmiau jie turėjo 
apie 6 procentus.

- Viso Holandijos rinki
muose dalyvavo 5,730,000 
balsuotojų.

ADENAUERIS IR DULLES 
IŠSIGANDĘ SOVIETU 
NAUJOS POLITIKOS

Washingtonas. — Po ilgų 
diskusijų ir pasitarimų 
Vak. Vokietijos kancleris 
Adenauer ir Jungt. Valsti
jų sekretorius Dulles pa
skelbė bendrą komunikatą. 
Jame sa’koma, kad jie tarė
si trimis klausimais: suvie
nijimu Vokietijos, dėl nau
josios Tarybų Sąjungos po
litikos ir apie sustiprinimą 
NATO. Visais klausimais 
jie buvę vienodos nuomo
nės. Jie reikalauja, kad So
vietai įrodytų “savo nuošir
dumą pirma, negu jais, So
vietais, bus galima pasiti
kėti.” Jie kaltina Sovietus 
už tęsimą Vokietijos pada
linimo. Abudu griežtai sto
ja už militarinį sustiprini
mą NATO ir paskubinimą 
Vokietijos apginklavimo.

Bet šis Dulles ir Adenau
erio komunikatas nepasako 
visos pasitarimų istorijos. 
Tuojau po paskelbimo ko
munikato Adenaueris laikė 
spaudos konferenciją ir ten 
išdėstė plačiau savo politi
kos gaires. Čia jis pareiš
kė, kad Sovietų naujoji po
litika “daug pasėkminges-

Unija-pranionė susivienijo 
eksportavimui anglies

Washingtonas. — Tai, ką 
pasiūlė United Mine Work
ers unijos prezidentas John 
L. Lewis prieš ketvertą me
tų, dabar tapo įkūnyta gy
venimam Tapo sudaryta 
penkiasdešimt milijonų do
lerių korporacija, kuri rū
pinsis eksportavimu anglies 
užsienin. Tai pirmas toks 
atsitikimas Amerikos pra
monės istorijoje, kad orga
nizuoti darbininkai ir kor
poracijos suvienytomis spė
komis griebtųsi tokių pa
stangų.

Dalykas, mat, tame, sako 
unijos vadai ir anglies kom
panijos, kad anglies varto
jimas Amerikoje eina kas
met mažyn'. Anglies pra
monės gyvena didžiausią 
krizę. Tūkstančiai ir tūks
tančiai mainierių netenka 
darbo. Gi pareikalavimas

Britai jau apleido 
Suez Canal Zoną

Egiptas. — Be jokių di
delių ceremonijų britai iš
traukė savo laivyną iš Suez 
Canal Zonos, kurią jie tu
rėjo okupavę per pastaruo
sius 74 metus. Britų bri- 
gadierius Lacey pareiškė, 
jog tai esanti liūdniausia 
Britanijos laivyno istorijo
je valanda. Bet Egipto ar
mijos generolas Azouni pa
sakė, kad tai yra “links
miausia valanda Egipto is
torijoje.”

Užsiprenumeruokite Laisvę 
dabar, kaina vis dar $8.00. 

nė už pirmesnius grūmoji
mus karštu karu.”

Toliau: Adenaueris pa
reiškė įsitikinimą, kad jei
gu Vakarai nenusileisią ir 
laikysią tvirtą nusistatymą, 
Sovietai nusileisią ir pasi- 
duosią Vokietijos suvieniji
mo reikalais. Jis pats, Ade
naueris, niekuomet nesutik
siąs atskirai tartis su So
vietais dėl Vokietijos ap- 
vienijimo. Jis griežtai prie
šingas sumažinimui Jungti
nių Valstijų ir Britanijos 
ginkluotų pajėgų Europoje. 
Toks sumažinimas, girdi, 
reikštų užkvietimą Sovie
tams pradėti karą. Jis rei
kalauja, kad Vak. Vokieti
ja būtų pilnai apginkluota 
ir pilnai įtraukta į visus 
NATO veiksmus.

Washingtonas. — Senato 
sub-komitetas dėl konstitu
ciniu teisiu žada ištirti bu
vusio senatoriaus Harry 
Cain parodymus, kaip žiau
riai ir neteisingai yra atlei
di nė ja m i valdžios tarnauto
jai.

Amerikos anglies užsienyje 
yra didelis ir dar vis auga. 
Bet kaip ten tą anglį pri
statyti ?

Pranešime pati e k i a m a 
faktų. Tie faktai parodo, 
kad vien tik laivu perveži
mas per vandenyną ir pri
statymas Europon kainuo
ja tiek pat, kiek jos iškasi
mas ir nugabenimas į uos
tus. Bendrai sudaryta kor
poracija bandysianti pri
statymo anglies Europon 
kaina sumažinti. Ji ban
dysianti statyti tam tikslui 
geresnius ir didesnius lai
vus ir tt.

Kaip tos bendros pastan
gos pasibaigs ir ar jos pa
dės anglies pramonę išves
ti iš nuolatinės krizės, tai 
jau kitas klausimas. Tik 
ateitis galės parodyti.

JAU GĄSDINA 
DEMOKRATUS

Washingtonas. — South 
Carolines gubern a t o r i u s 
Timmerman sako, kad jis 
ir kiti diksikratai tikrai 
organizuos 'trečią partiją, 
jeigu demokratai pastatys 
kandidatu į prezidentus 
jiems nepatinkamą žmogų. 
Dauguma diksikratų, kaip 
žinia, yra jau pasisakę už 
Stevensoną. Jiems labai 
nepatinka pietietis Kefau- 
veris.

ORAS NEW YORKE
Iš> ryto giedra, popiet 

gali būti lietaus.

'■f
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. GERAS SPRENDIMAS
PRAĖJUSI PIRMADIENĮ šalies Aukščiausias Teis- 

mas padarė kitą gerą sprendimą civilinių laisvių saugo
jimo reikale.

Teismas pareiškė, kad valdžios įstaigos neteisingai 
ir neteisėtai persekioja, šalina iš darbų taip vadinamus 
“subversyvinius” tarnautojus ir darbininkus. Tąjį spren
dimą teismas padarė šešiais balsais prieš tris.

Kongresas, kaip žinia, suteikė šalies prezidentui 
galią paleisti iš tarnybos tokius asmenis, kurie skaito
mi “nepatikimais,” bet valdžia tegali paleisti tik iš to
kių vietų, kurios skaitomos svarbiomis šalies saugumui. 
Kitais žodžiais, valdžia gali paleisti iš vietos žmones, jei 
jie dirba prie darbų, kurie skaitomi slaptais, kurie yra 

gy vy b i n i a ms interesams.
Besinaudodamas tuo Kongreso sprendimu, valdinės 

bet kokių darbų asmenis, prieš 
šniukštinėtojas ką nors pasakė, 

darbų be jokių tyrinėjimų, 
be jokių prieš atleistuosius

la ba i ?

įstaigos atl
-kuriuos ta?
Daug žmonių buvo atleisti iš 
be jokių apklausinėjimų, 
liudijimų pristatymo.

Vienu iš tokių paleistų iš darbo tarnautojų buvo 
Kendrick Al. Cole, tarnavęs Federal Food and Drug 
tyrinėtoju, inspektorium. Mr. Cole reikalavo, kad būtų 
pateikti Įrodymai jo “subversvvumo,” kad būtų pasta-

Seniausiam Lietuvos muziejui 
100 metu ■ 

C-

Prieš šimtą metų — 1856 i ir K. Tiškevičiai, A. Kirko- 
m. balandžio mėn. 29 (17) j vas, L. Kondratavičius-Siro- 
d.—Vilniuje buvo atidary-komlė, 
tas “Senienų” muziejus. Tai 
buvo pirmas viešas muzie
jus Lietuvoje. Tiesa, ii' 
anksčiau buvo asmenų, ku
rie turėjo didesnius ar ma
žesnius muziejinius rinki
nius. Pavyzdžiui, dar XVI 
a. Verkių dvaro rūmuose 
buvo archeologinių radinių 
kolekcijos. Nemažus rinki
nius turėjo i s t o r i k a s T. 
Narbutas, kuris juos vadi
no tiesiog “Lietuvos mu
ziejumi.” XIX a. pradžio
je ypatingai populiarūs bu
vo D. Poškos rinkiniai 
Baublyje. Tačiau visi jie 
būdavo prieinami tik nežy
miai visuomenės daliai.

Įsteigti pirmąjį 
muziejų iniciatyvos 
E. Tiškevičius. Eil 
sijos miestų tuo metu bu
vusių muziejų ir mokslinių 
draugijų pavyzdžiu jis su- 

i manė įsteigti pana-ų mu- 
i ziejų bei mokslinę draugi- 
• ją Vilniuje. 1848 m. E. 
i Tiškevičius kreipėsi Į Vil- 
! niaus generalgubernatorių,

provincijos muziejų su is
torijos, archeologijos, dai
lės, gamtos, ūkio ir kitais

Kraševskis, A. 
Flateris ir kiti. Komisija 
buvo užsimojusi paruošti 
krašto archeologinių pa
minklų tyrinėjimų apžval
gą, metodinius nurodymus 
paminklų tyrinėtojams, su
registruoti archeologinius 
ir istorinius paminklus ir 
atlikti eilę kitų darbų. Ta
čiau daugumai Komisijos 
nariu šis darbas buvo sve-1 
timas, ir jie jame nedaly
vavo. Todėl tyrimo srityje 
nuveikta labai nedaug: te
buvo paruošta ir išleista 
pora Komisijos “Metraš
čio” sąsiuvinių ir archeolo- 

: ginio skyriaus katalogas.
Vilniaus generalguberna- 

viešą | toriaus Muravjovo įsaky- 
ėmesi į mu Laikinoji archeologinė 

komisija buvo uždaryta, iš 
muziejaus išimta dalis is
torinių eksponatų; jie vė
liau buvo perduoti buvu
siam Rumiancevo muziejui 
Maskvoje: E. Tiškevičius 
pašalinamas iš muziejaus 
vedėjo pareigų. Iš biblio
tekos ir rankraštyno buvo 
sudaryta Vilniaus viešoji 
biblioteka, papildyta po 
1863 m. sukilimo uždarytų 
vienuolynų ir kai kurių

skyriais. Prie muziejaus bu- dvarininkų bibliotekų kny-
vo numatyta įsteigti bibli- gomis. Ši biblioteka ir su-

; Vilniausioteką. Tuo būdu, muzie- fiarg dabartines ...... .
jjus turėjo būti svarbi švie- ValstybinioV.Kapsukovar-
; timo ir mokslo įstaiga. Ta- j0 universiteto mo 

vietinė dvarininkija bibliotekos pagrindą. . ..i v • j ciau
j atsisakė šį sumanymą pa
remti lėšomis.

1 1851 m. E. Tiškevičius su 
tūkstančiai. Jie j panašiu projektu vėl krei- 
ir dargi tuomi

sprendinui, tu

geras, pavojingas. Pagaliau, Mr. Cole sakė, kad jo dar
bas nėra joks slaptas darbas, kad jis, netgi jei ir būtų 
“subversyvus,” ten dirbdamas, nieko negalėtų pakenkti 
šalies saugumui.

Jis kreipėsi į teismą ir jo byla pasiekė šalies Aukš
čiausią Teismą. Na. ir šis teismas pripažino, jog Mr. 
Gole.yra teisus, jog valdžia, pašalindama jį iš darbo, 
nusižengė tam įstatymui, kurį Kongresas išleido 1950 
metais.

Taičiu, kaip Mr. Cole, gal būt buvo 
paleisti iš darbų, jiems atimta duona 
jie tapo pažeminti visuomenės akyse.

Einant šituo Aukščiausio Teismo
retų būti į darbus grąžinti visi tie, kurie buvo netei
sėtai paleisti. Bet klausimas, ar taip bus padaryta.

Einant šiuo teismo sprendimu, turėtų būti padary
tas galas tiems tarnautojų ir darbininkų neteisėtiems 
•atleisdinėjimams iš vietų tik dėl to, kad koks nors abla- 
vukas juos paskundė.

Bet klausimas, ar valdžios Įstaigos to klausys. Teis
mo nutarimas yra vienas dalykas, d jo gyvenimai! vyk
dymas—kitas.

Aukščiausias Teismas, kaip žinia, pakartodamas nu
tarė, kad visose visuomeninėse mokyklose mūsų šalyje 
būtų panaikinta segregacija, bet ji dar vis nėra panai
kinta ir nežinia, kada bus.

Aukščiausias Teismas nutarė, kad visose susisieki
mo priemonėse, traukiniuose ir busuose, būtų panai
kinta segregacija. Bet ji dar vis nėra panaikinta ir 
nežinia, kada ją panaikins.

Tas pats gali būti ir čia. Viskas priklauso nuo val
dinių įstaigų, ypatingai nuo justicijos departmento. Jei 
jis pasiryš vykdyti šį Tukščiausio Teismo sprendimą, 
tai Amerikos žmonės lengviau atsidus, o jei ne, nieko 
neišeis.

NEPATAISOMAS MELAGIS
ABEJOJAME, ar yra kur nors pasaulyje kitas toks 

melagis, kaip Naujienų Pijus Grigaitis.
Atrodo, kad tas žmogus yra apsigimęs melagiu ir 

be melavimo jis gal negalėtų gyventi.
Mūsų laikraštį P. Grigaitis nuolat vadina “parsida

vėlių laikraščiu.” Per virš 30 metų jis nuolat ir nuolat 
skelbia, būk Laisvė gaunanti pinigų iš Maskvos, būk 
Kremlius mus šeria!

Ir taip diena iš dienos tas žmogelis mus niekina, 
mus šmeižia, vis meluodamas, vis plepėdamas niekalus!

Na, o jeigu mes pareikalautume, kad P. Grigaitis 
įrodytų, kad Kremlius mums davė nors vieną centą, 
ar jis tai galėtų įrodyti?

Jis negalėtų, nes mūsų laikraštis savo gyvenime nė
ra gavęs ne vieno cento iš Tarybų Sąjungos.

Laisvėje dirbusieji ir dirbantieji žmonės iki šiol nė- ologiniai radiniai ir' kt.
kaira gavę nei vieno cento iš.Tarybų Sąjungos, nors 

kurie jų, iš-tikrųjų, turėtų kiek tiek gauti už savo raš
tus, ten išleistus.

Bet P. Grigaitis, gerai žinodamas, kad mes niekad 
negavome ir negauname iš Tarybų Sąjungos jokio cen
to, nuolat ir nuolat meluoja, skelbdamas, būk mus 
Kremlius šeria!

Na, tegu jis meluoja, tai jo amatas.
P. Grigaitis tur būt galvoja taip: pameluosiu—il

giau gyvensiu. Bet jis turi žinoti, kad ir melagiai gauna

rinės okupacijos metais žy
miai nukentėjo. 1918 m., 
liaudžiai paėmus valdžią į 
savo rankas, buvo imtasi 
žygių sutvarkyti muziejų 
reikalus. Tarybinės vyriau
sybės nutarimu iš buvusio 
“Senienų” muziejaus ir Lie
tuvių mokslo draugijos bei 
Lenkų mokslo m y 1 ė t o j ų 
draugijos muziejinių rinki- permažos ir 
nių buvo įsteigtas Istorijos sios patenkinti 
ir etnografijos muziejus, o 
jo vedėju paskirtas J. Ba
sanavičius. Muziejui buvo 
paskirtos dabartinio Vals
tybinio pedagoginio institu
to patalpos. Lietuvos ir už
sienio buržuazijai užsmau
gus Tarybų valdžią Lietu
voje, muziejaus organizavi
mo darbas nutrūko.

1921 m. “Senienų” 
ziejaus eksponatai buvo 
grąžinti atgal į universite
to patalpas ir čia kelerius 
metus gulėjo sandėliuose 
netvarkomi. 1926 m., uni
versiteto vadovybei išsky
rus patalpas, rinkiniai buvo 
sutvarkyti, ir 1933 m. ati
darytas Vilniaus universi
teto Archeologijos muzie
jus, kurio fondai pasipildė 
1933-1939 m. vykdytų bu
vusių Vilniaus vaivadijoje 
archeologinių tyrinę ji m ų 
medžiaga.

Išvadavus Vilnių iš hitle
rinių okupantų ir atkūrus 
Lietuvos Mokslu akademi
ją, buvusiojo “Senienų” mu
ziejaus (vėliau universite- nėra pakankami dėl sieki
te Archeologijos muziejaus) 
rinkiniai kartu su universi
tetui priklaususio Etnogra
fijos muziejaus rinkiniais 
bei .buvusiu Lietuviu moks- v t

mu

lo mylėtojų draugijos rin
kiniais buvo perduoti LTSR 
Mokslų akademijos Istori-Prie

Vilniaus viešosios biblio-1 jos institutui ir i 
tekos liko ir “2 
muziejus, tapęs g r y n a i •>

į peši į carinę . vyriausybę, 
j siūlydamas steigiamajam 
; muziejui atiduoti savo ar- 
! cheologinius rinkinius.
1851 m. rudenį šis pasiū- 

■ lymas pasiekė carą, kuris 
■ant prašymo užrašė: “Iš 
savo pusės kliūčių nema- 

, tau, bet su reikiamu atsar
gumu.” Vykdant šį caro 

i nurodymą, prasidėjo beveik 
i ketverius metus užtrukęs 
' švietimo, teisingumo ir vi- 
; daus reikalų ministerijų 
i bei kitų įstaigų susirašinė- 
i jimas. Tik 1855 m. gegu- 
| žės 11 d. (balandžio 29 d.) 
1 buvo patvirtinti “Senienų” 
i muziejaus ir prie jo stei- 
: giamos Laikinosios arche- 
‘ ologinės komisijos nuosta- 
itai. Muziejui buvo paskir
sta dabartinė Vilniaus Vals
tybinio V. Kapsuko vardo 
universiteto mokslinės bi
bliotekos rankraščių sky- 

i riaus skaitykla — Šmugle- 
i vičiaus salė.

Dėl lėšų stokos baldu 
! įsigijimas bei rinkinių tvar
kymas užsitęsė, ir muziejus ponatų buvo evakuota į už- 
buvo atidarytas tik 1856 m. frontę. Neišvežti ekspona- 
balandžio 29 (17) d. Jis iš Į tai liko be globos ir kaize- 
karto sukėlė gyvą visuome
nės susidomėjimą. Vien fik
1856 m. jį aplankė apie L- 
000 žmonių, o 1857 m.-apie 
12,000 lankytojų. Visuome
nė rėme muziejaus veiklą, 
turtino jo fondus. Antai,
1857 m. 256 asmenys pado
vanojo muziejui 3,131 eks
ponatą. Jų tarpe buvo mo
netos, piešiniai, dokumen
tai. seni spausdiniai, arche-

i Siekiant gauti daugiau 
i lėšų, į Laikinąją archeolo- 
Iginę komisiją buvo įtrauk
ta daugiau kaip 200 žmo
nių—buvusio Vilniaus uni
versiteto profesorių, dvasi
ninkų, dvarininkų, tarnau
tojų. Komisijos narių tar
pe buvo asmenų, kurie do
mėjosi krašto istorija ir ar- 

Icheologija: T. Narbutas, E.

mo mokslo privatinėse mo
kyklose?

Visoje valstijoje jaučia
ma didžiausia mokytojų 
stoka. Tuo reikalu skun
džiasi visų miestų ir kaimų 
apšvietos tarybos. Bet iš 
kur tie mokytojai atsiras, 
jeigu norintiems tos profe
sijos siekti jauniems žmo
nėms mokyklos neprieina
mos

Paimkime ' Albany mo- • 
kytojų valstijinę mokyklą. 
Ji gavo 2,393 aplikacijas. 
Bet mokykla tokia maža, 
jog ji galėjo priimti viso 
labo tiktai 600 studentų.

Visoje valstijoje veikia 
vienuolika mokytojų paruo
šimo kolegijų. Jos praėju
siais metais gavo prašy
mus nuo 13,419 jaunų žmo
nių, norinčių į jas įstoti ir 
mokintis mokymo profesi
jos. Bet kas pasidarė? Pa-

New Yorko valstija turi 
geroką skaičių visuomenės 
užlaikomų aukštųjų moky
klų — kolegijų bei semina
rijų. Bet dabar paaiški, 
kad tos mokyklos yra ir 

neprisirengu- 
visus šios 

valstijos " jaunųjų žmonių 
poreikius.

Pasirodo, kad tūkstančiai 
ir tūkstančiai kvalifikuotų 
jaunų vyrų ir moterų no
ri įstoti į valstijos kolegi
jas, bet negali įstoti. Ir ne
gali todėl, kad jiems jose 
nebėra vietos. Paimkime 
New Yorko miesto ketu
rias kolegijas — Hunter, 
Queens, Brooklyn ir City. 
Jose dienomis mokosi 26,- 
816 studentų. Kita tiek ar
ba daugiau ima naktinius 
kursus. Viso labo jose ran
dasi apie 76,000 studentų. 
Atrodo gana daug. Betgi 
faktas yra, kad desėtkai ir 
desėtkai tūkstančių vaikinų I sirodė, kad vietos tėra dėl 

•• m « < t i rv ▼ i ii 1(1 m 1 t r i 1 I 1 t i v «» 1 1bei merginų, baigusių vidu
rines mokyklas, nori pa
tekti į minėtas kolegijas, 
bet jų pastangos ir aplika-

pasakoma, kad miesto kole
gijose jiems nebėra vietos! 
Kur jie dėsis? Į kokias ki
tas aukštąsias mokyklas 

! jie įstos, kuomet jų ištekliai

5,319 aplikantų. Daugiau 
kaip pusė kitų aplikantų, 
pilnai kvalifikuotų siekti 
mokytojų profesijos, buvo

legijų sienų.
Ką daro valstijos seime

lis ir valdžia pašalinimui 
tokios nesveikos padėties

nieko nedaro. B.

Kodėl seni turi trumpą atmintj?
Kai kurie senstelėję žmo- de Janeiro mieste, valdiško 

nės dažnai nusiskundžia,; iždo departmento aukštieji 
kad atmintis labai sutrum- pareigūnai ilgoką laiką gal- 
pėjo. Sako: ot, padedi kokį 
nors svarbų ir reikalingą

vojo susirūpinę ir jokiu 
būdu negalėjo suprasti, dėl 
ko taip staigiai visoj šalyj 
pritrūko smulkių variniu 

Vėliau susekė, kac

iš jų su- daiktą ir į trumpą 
Senienų” i darytas Istorijos-etnografi- užmiršti, kur padėjai.

• ' ■ ■ ' J ba daugelis užmiršta1 gerai pinigų?
pažįstamų žmonių pavar- į žmonės tirpina varinius pi-

jos muziejus.
Šis muziejus dabar yra 

vienas iš stambiausių res
publikoje. Jo fonduose 
šiandien yra apie 20,000 ar
cheologinių eksponatų, 100 
tūkstančiu numizmatu, 27 
tūkstančiai etnografinių, 12

Žymesnę veiklą muziejus 
išvystė XIX a. pabaigoje, 

I kai 1884-1902 metais mu
ziejaus vedėju dirbo arche
ologas F. Pokrovskis. Jis 
išleido papildoma kataloga,v p i tukstanciu istoriniu ekspo-paruose dideli albumą, ku-1 e v
riame paskelbė svarbiausią 
“Senienų“ muziejaus me
džiagą.

Remiamas Maskvos ar
cheologų draugijos ir buvu
sios Peterburge Archeolo
gijos komisijos, F. Pokrovs-

;natų, apie 18,000 negatyvų 
Į ii* kitos medžiagos, pade- 
j daneios pažinti lietuvių tau
tos istoriją 
laiku, v-

Ar-

pažįstamų žmonių ] 
des, miestu vardus, atsilan- 
kyti į svarbius susirinki
mus ir daugelį kitų svar
bių dalykų. Del to beveik 
visi seniai su trumpomis at
mintimis kaltina senatvę.

Tačiau senėjimo priežas
čių tyrinėtojas Dr. Jones iš 
Californijos universi t e t o I 
griežtai paneigia tokį klai-

nigus moliniuose puoduose 
ir parduoda metalą laužo 
pirkliams, gaudami dvigu
bai daugiau, negu pinigų 
vertė. Pregresas

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Washingtonas. — Atsto-

nuo seniausių j dingą žmonių manymą. Dr. vų butas 273 balsais prieš 
Jones moksliškai priparo- 122 priėmė bilių, kuris nu- 

Deja, muziejaus fondai c]o, paf] atminties trumpu- kerta užsienio pagalbos 
, iki šiol neprieinami plačio- mas paeina ne nuo senyvo programą vienu bilijonu ir

Jones moksliškai priparo- 122 priėmė bilių, kuris nu-

sioms darbo žmonių ma- 
kis pirmą kartą suregistra- sems, nes nerandama jam 
vo buvusių Vilniaus, Kau- tinkamesnių patalpų. Šiuo
no ir Gardino gubernijų ar
cheologinius paminklus, ir 
paskelbė šią medžiagą ar
cheologiniuose šių guberni
jų žemėlapiuose.

Iki pirmojo pasaulinio 
karo muziejuje susikaupė 
apie 4,000 archeologinių ra
dinių, (9,000 numizmatų ir 
nemažas kiekis kitos 
rios medžiagos.

Pirmojo pasaulinio 
metu dalis muziejaus

metu muziejaus eksponatų 
dalis sukrauta universiteto, 
dalis Istorijos instituto pa
talpose.

A. Tautavičius

ivai-

karo 
eks-

Neišyežti ekspona-

Waslungtonas. — Vakarų 
Vokietijos kancleris Ade
nauer prašo, kad Amerika 
aktyviau darbuotųsi už Vo
kietijos suvienijimą. Tuo- 
mi jis netiesioginiai paro
dė nepasitenkinimą dabar
tine Amerikos politiką lin
kui Vokietijos.

Dizelinis traukinys lekia per plačiasias Lietuvos 
lygumas

HH

amžiaus ir ne nuo fiziškų šimtu milijonų dolerių. Val
kūno trūkumų (išskiriant džios vadai 
silpnapročius), bet dėl to, .‘žada kovoti prieš tokį 
kad seni žmonės nevartoja I kapojimą, 
savo proto kaip reikėtų j
vartoti. • į ~

i

Dr. Jones kaltina senyvo džia 
amžiaus žmones už jų di- džios 
delį apsileidimą protiškame pasmarkinti 
neveiklume. dar 1

Jeigu kiekvienas asmuo, gelyje vietų vergiją. Ypač 
senstant, daugiau, galvotų, plačiai 
žingeidžiai domėtųsi pasau
liu ir visais jame įvykiais, 
ne tik politiniais, bet ir vi
sais naujais išradimais — 
technikos stebuklais, kurie 
stebina pasaulį, tai su jų 

I atmintimi būtų kitaip.
i Dr. Jones dar prideda 
j savo tyrinėjimo atradimus.

Jeigu kurie žmonės turi 
trumpą atmintį be tam ti
krų kūno fiziškų sukri ki

minų, tai jie privalo daugiau 
galvoti, protauti, ir domė
tis visais gyvenimo įvy
kiais. Tiktai lavinimasis ir 
tobulinimas proto iki pat 
mirties gali išlaikyti gerą 
ir ilgą atmintį. Nes dau
guma senių mano, kad jie 
ilgai gyvendami daug visko 
matė, tadgi dabar nėra kuo 
įdomautis ir veltui kvar
šinti savo galvas. Tok,s 
manymas yra labai klaidin
gas.

Brazilijos sostinėje, Rio

susirūpinę ir 
nu-

Calcutta. — Indijos
išleido visiems
organams įsakymą

i kovą prieš 
tebegyvuojančią dau-

val- 
val-

praktikuojamas jau
nų merginų pardavinėji
mas.

Oslo. — Norvegijos val
džia priėmė Sovietų pa
kvietimą prisiųsti Maskvon 
militarinių jėgų vadus į 
aviacijos dienos ceremonu 
jas. Kaip žinia, aviacijos 
diena įvyks birželio 24-tą.

nutarė eiti teisman ir ko
voti prieš Alabamos už
draudimą tai organizacijai 
veikti. Pirmininkas Tobiai 
sako, kad toks uždraudimu 
sulaužo šalies konstituciją.’

VVashingtonas. — Senato 
juridinė komisija nutarė 
pasiūlyti Kongresui, kad jis 
apkarpytų Aukš č i a u s i o 
teismo galias. Reakciniai 
senatoriai mano, kad šiais 
laikais teismas perdaug 
“sauvaliauja.” ♦

2 pusi. Laisvė (Liberty). Penktad., Birželio (June) 15, 1956
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J. Baltušis

(Tąsa)

—Žiūrėk ir tu, dėkis į gal- 
,yą. Kaip smulkiai gyvena 
^monės, a
' —Kaip “smulkiai”?!—ne
supratau aš. — Tu jau la
bai rupus!

r—O tu jau ir pyksti, a? 
Pats žiūrėk, juk nebe pirš
tu penimas! Kas gi čia? 
Niekalai, blizgučiai, dažyto 
stiklo šukės... Kaip ko
kiem a p r i k o n a m pasi
džiaugt paberta! Ei, jau
nas dar tu, nieko nenuma-

Aš iš tikrųjų nieko nenu
maniau ir žiūrėjau į Pe
trą akis išpūtęs. Šitiek gė- 
i-ybių prikrauta, visomis 
vaivorykštės varsomis spin
duliuoja visas miestelis, 
žmonės sugūžėjo iš visų pa
sviečių, o jam—smulku?!

—Paaugsi — suprasi, — 
‘*4iyg atspėjęs mano mintis, 

vėl prabilo Petras. — Protą 
turi aiškų, tik labai neta
šytą... Skaityti tau reikė
tų daugiau. Ar skaitai tu?

—Mama, paleisk ranko
vę!— pasigirdo balsas prie 
vienos palapinės. — Mama, 
ki man darai sarmatą ant 
viso kermošiaus! Aš tau 
sakiau; nupirksiu skarą, 
tai ir nupirksiu, ot!..

Šaukė jaunutis berniokė- 
lis, apsiavęs išbristais pus
bačiais ir jau gerokai įtrau
kęs. Švarkas atsegiotas, 

^plaukai išsidraikę, ant pe
ties ilga barankų virtinė. 
Priešais jį trypčiojo mažy
tė vyžota moterėlė, raukš
lėtu lyg laukinis obuoliukas 
veidu.

—Vyžų žmoniškų neturiu, 
o Ui griauni skarą... Nie- 
1* man nereikia, pasitau- 
sok juodai dienelei. — kal
bėjo ji, įsikibusi sūnaus 
rankovės. — Ar žinai žmo
gus, kokia negalė rytoj už
grius? Nepirk, nemėtyk 
pinigų!

—Mama, o aš pardaviau 
save ar nepardaviau? Par
daviau! Aš magaryčias su- 
gėriau ar ne? Sugėriau! 
AŠ su gaspadoriais gėriau, 
mama! Tu girdi? Jie sė
di, ir aš sėdžiu... prie vie
no stalo, a! Jie pusbonkį, 
ogi ir aš pusbonkį. .tėkšt 
ant stalo, ir stovi mano 
pusbonkis...

—Ir gerai, vaikeli, ir ačiū 
ponui dievui, kad nepasi
duodi. ..

—Tėkšt, ir yra pusbon
kis. ..

—Tik nusipiginai tu, Un- 
taniuk... Bulvių visą pus- 
pūrę prakišai, arklio nepa
derėjai... Kas gi dabar 
man daržą apars?
' Berniokėlis nubraukė nuo 
kaktos prakaituotus plau
kus, žektelėjo, įsibedė aki
mis j motiną.

—Mama ,o ko tu pyksti? 
Išauginai durnių, o dabar 
pyksti ?!

Ir staiga užtraukė:
• Bereik, motinėle,
Mane auginai.
Bereik mažutėlio 
Nenuskandinai...

X Užtraukė jis labai links
mai, tik paskui kažkas už
sikirto jo gomury, gaisas 
sudrebėjo.

—Mama, tu nemeluoji!— 
suriko visa gerkle. — Ap
gavo mane žalčiai! Taip, 
apgavo, kad .. O tau ska
rą perku! Man ant ran
kos davė, matai? — atkišo 
rankoj sugniaužtą popieri
nį pinigą.

Ir Čia jis pamatė Petrą- 
Ilgai žiūrėjo, kratydamas 
rralvą,. lyg netikėdamas sa- 

o akimis. Šlitiniuodamas

43 pusi.
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priėjo artyn, įsikabino vie
na ranka Petrui į atlapus, 
antrojoj vis tebelaikyda
mas pinigą.

—Petrai Petriuk. __ 
laisvas tu, a? O aš girtas, 
matai? Su dideliais gasp'a- 
doriais gėriau, ir tu man 
nieko nepadarysi! Mamai 
skarą nupirksiu, nebus ji 
be skaros, ot! Ir linksma 
man, ot! . . . Einam išgert, 
aš ant rankos gavau!

Berniokas šaukė vis ty
liau, nuleido galvą. O kai 
vėl ją pakėlė, tai tankiai 
mirkčiojo akim, nykščiu 
nuspaudė nuo jų ašarą.

—Pardaviau save, Pet
riuk, — sumurmėjo. — Vėl 
pardaviau, a? 0 vis sa
kiau, gal šiemet prie malia- 
racijos eisiu arba plūktinių 
gurbų statyt, vis atodūsis 
šioks toks... Nebėr nieko... 
Sugertos magaryčios, a?

—Duokš pinigus!--griež
tai pasakė Petras.

Vyrukas paklusniai ištie
sė. ranką, atgniaužė saują.

— Imk, man nieko nerei
kia__

—Ir man nieko nereikia, Į 
— atsakė Petras. — Ati-1 
duok motinai! Pats _^iti- 
duok! /

Berniokėlis valandėlę žiū
rėjo į Petrą. Jo veidas 
ėmė šviesėti.

—Teisingai tu sakai — 
Kad tave velniai, kaip tei
singai tu sakai! — sušuko 
dž i augs m i ngu ba Įsu. — M a- 
ma! Še tau pinigai, ir bėk 
iš mano akių! Arklį nusi- 
samdysi, daržą įdirbsi, o 
skarą... skarą aš tau kitą
met nugriausiu!

Moterėlė, negaišuodama, 
nuvirvino per minią tolyn, 
kietai gniauždama saujoj 
prakaituotą pinigą. Vyru- 

• kas žiūrėjo iš paskos, kol 
tik užmatė motinos nuga
rą, o paskui staiga pasisu
ko ir nušlitiniavo priešin
gon pusėn, vis mataruoda
mas rankom ir kažką mur
mėdamas.

—Acha-a! — išpūtė su
sitvenkusį krūtinėj orą- — 
Šitaip, brol. Na, tai ką? 
Gal bažnytėlei! užsuksim?

—Ogi tu bolševikas, Pe
trai! Kaip gi tu bažnyčion 
įeisi?!—nustebau aš.—Tau 
negalima!..

—Taip galvoji? — šyp
telėjo jis. — Nagi pažiū
rėk..

Ir pasuko prie didžiųjų 
bažnyčios durų. Aš nuse
kiau iš paskos, bis dar ne
tikėdamas jam.

—Visur reikia eiti, bro
lau, — vėl prabilo Petras. 
—Visur eit, viską matyt, 
viską žinot... Kitaip ir mir
si toks pat asilas, koks už
gimti! Supranti?

Bažnyčioje buvo jau po 
sumos, bet prie visų alto
rių traškėdamos tebedegė 

! žvakės. Kvepėjo tirpstan
čiu vašku, tarpais kodylo 
dūmais, prakaitu, milu ir 
degutu, kuriuo ne vienas 
maldininkų buvo išsitepęs 
savo aulinius batus. Žmo
nių — nei praeiti, nei pra
plaukti. Vi-eni dūr klūpojo, 
kiti buvo tiesiog susėdę ant 
žemės, bet daugumas sta- 
čiavo, žvelgdami į sakyklą, 
iš kur sakė pamokslą šie
metinis mano šeimininkas 
klebonas Raudys- Buvo jis 
apsivilkęs baltą kamžą, ap- 
dygiuotą gražiais mezgi
niais, užsikabinęs ant kaklo 
ilgą stulą su auksu siuvinė
tais kryžiais:

—Naktinėse vakaruško
se, nibrėse ir pasidaužy- 
muose išleidę savo dukras, 
džiaugiatės jūs: jau ką ber

nai šokdina, ką ne, o mano 
dukrelės tai nepaleidžia 
nuo rankų! O nežinote, 
kad tai nuodėmės slibinas 
įšliaužė į širdį jūsų ir jū
sų vaikų!..

Staiga jis grįžtelėjo mūsų 
pusėn. Pasigirdo šnabždė
jimas. O Petras stovėjo sau 
ramiausiai ir žiūrėjo tiesiai 
į kleboną. Timptelėjau jį 
už rankovės:

—Petrai, maunam iš
čia.-.

—O ko?—atklausė jis.
—Kailiu galim gauti...
—Iš tiesų sakau jums: 

kaip šventasis Jurgis nu
galėjo slibiną, taip nugalė
ti turim mes visus pagun- 
dinimus! — vėl sugriaudė 
atsikosėjęs mano šeiminin
kas, — Ir kaip slibino gal
vos po šventojo Jurgio ka- 

| nopomis, taip turi būti su
gėdinti ir paminti visi at
skalūnai ir nevertieji die
vo maloniu!...

—Petrai, bėkim, bus blo
gai! — vėl timptelėjau už 
rankovės.

(Bus. daugiau)

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Karštas pritarimas

KAUNAS. — Miesto darbo 
žmones su dideliu pasitenkini
mo jausmu sutiko Valstybiniu 
pensijų Įstatymo projektą. 
Fabrikuose, gamyklose, Įstai
gose vyksta pasikalbėjimai, 
skirti šiam dokumentui ap
svarstyti. Darbininkai ir tar
nautojai nuoširdžiai sveikina 
naująją tarybinės vyriausybės 
priemonę, skirtą darbo žmo
nių gerovei kelti, ir su nauja 
jėga Įsijungia Į socialistinį 
lenktyniavimą už šeštojo 
penkmečio piano Įvykdymą 
pirma laiko.

“Inkaro” kombinato cechuo
se agitatoriai šatkevičienė, 
Katilius, Kovzel ir kiti suren
gė pasikalbėjimus. Jų m.etu 
visi darbininkai vieningai pri
tarė įstatymo projektui.

—Nuo pat .jaunystės dirbau 
lentpjūvėse pas kapitalistus,— 
pareiškė V. Kapsuko - Micke
vičiaus vardo spaustuvės dar
bininkas Savickas.—šalia ma
nęs dirbo senesnio amžiaus 
žmones, kuriuos, netekus 
sveikatos, kapitalistai išvyda
vo i gatvę. Pasenusiais ir in
validais niekas nesirūpino. Ne
žinojau, kas manęs laukia 
ateityje. Visai kitaip mūsų— 
tarybinėje šalyje. Jau dabar 
aš gaunu senatvės pensiją. 
Pagal naująjį įstatymo pro
jektą mano pensija bus tokia, 
kurios' visiškai užteks pragy
venimui.

Aštuntosios darbininku jau
nimo vidurinės mokyklos mo
kytojų kolektyvo mintis išreiš
kė 70 motų mokytojas Gvil
dys :

—Aš esu visiškai ramus dėl 
savo senatvės, — pareiškė jis.

T—nas

DOTNUVA. — Prasidėjus 
pavasario sėjai kaimyniniai 
“Vosyliškio” ir “Vienybės” 
kolūkiai sudarė tarpusavio so
cialistinio lenktyniavimo su
tartį. Vosyliškiečiai įsiparei
gojo grūdines kultūras pasėti 
per 10 dienų. Kolūkyje prasi
dėjo masinė sėja. Didelę pa
ramą kolūkiams teikia Bart
kų niškio MTS Kemzūros va
dovaujamos traktorinės briga
dos mechanizatoriai, kurie 
dirba dviem pamainomis. 
Naktimis ruošiamos iš rudens 
suartos dirvos, o dienos metu 
jos apsėjamos. Mechanizato
riai Stasys Rainys, Bronius 
Poška ir Albertas Prakopi- 
mas, viršydami pamainos už
duotis, per pirmąsias keturias 
dienas miežiais, avižomis ir 
mišiniu apsėjo daugiau kaip 
100 hektarų dirvų. Pirmuo
sius hektarus grūdinėmis kul
tūromis apsėjo “žiburio” ir 
“Lenino keliu” kolūkiai..

MIRUS

Pranui Marcinkevičiui
May 31, 1956
Seffner, Fla.

Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai Agnes, 
sūnums William ir Stanley, jų žmonoms 

ir anūkams.

Marie & John Koch
Mr. & Mrs. C. Tamashunas 

Mr. & Mrs. Balzai Krause 
Margaret & Al Walley 

Mr. & Mrs. Vigan 
Dr. & Mrs. Swiont 

Mr. & Mrs. Maisun

—Miami, Fla.

Floridą aplankius
Pastaruoju laiku nema

žai ir lietuvių pasiėmę ato
stogas aplanko Floridą, 
ypatingai žiemos metu, nes 
ten nėra šalčių, klimatas 
palankesnis. Jau gerokas 
skaičius senesnio amžiaus, 
gyvenančių ant pensijos, 

i žmonių ten pastoviai apsi
gyvenę ir, matomai, jie pil
nai pasitenkinę; kurie ten 
bent keletą metų pagyvena, 
tų su jokiais pažadais iš 
ten neišviliosi.

Savu laiku apie tą taip 
vadinama saulėta Florida 
ir mūsų laikraščiuose buvo 
daug rašyta ir diskusuota, 
todėl į smulkmenas eiti nė
ra reikalo, nes nėra tokio 
dalyko, kuris visiems vie
nodai patiktų ir vienodai jį 
įvertintų. Tačiau, abelnai 
imant, man atrodo, kad tie, 
kurie ten pastoviai apsigy
vena, klaidos nedaro, o ypa
tingai pensionieriai.

Jaunesniems žmonėms ten 
kiek sunkiau, nes industri
jos ten yra labai mažai, o 
jeigu ir surasi kokį užsi
ėmimą, tai atlyginimą gau
si žymiai mažesnį, negu 
industrinėse .žieminėse vals
tijose. O pragyvenimas be
maž toks pat; yra šiek tiek 
produktų, kurių kainos kiek 
žemesnės, bet daug skirtu
mo tas nesudaro. O jeigu 
butą turėsi, renduoti, tai 
mokėsi kur kas aukštesnę 
rendą negu šiaurėj, o ren- 
dos ten irgi keičiasi sezo
nais. Žiemos mėnesiais jos 
iškyla gana aukštai, nes 
tuomet privažiuoja daug 
turistų iš visų kraštų, taip 
kad kartais ir sunku kam
barius gauti.

Kainos moteliuose už po
rą kambariukų 40-50 dole
rių savaitei, o jeigu kiek 
arčiau prie maudynių, tai 
dar aukščiau. Tokiu būdu 
žmonės, kurie pasirenka 
ten pastoviai apsigyventi, 
įsigija savo namus. Namų 
kainos ten žymiai žemes
nės, nes ten nereikia nei 
skiepų, nei šilumos siste
mų; ten už 10-12 tūkstan
čių dolerių galima įsigyti 
vidutiniškai gerą namuką, 
o vietomis dar už mažiau. 
Žinoma, ten, kaip ir visur, 
kaina priklauso nuo pasi
rinktos apylinkės.

Didesniuose miestuose, 
kaip Miami, St. Petersburg 
ir Tampa, pastoviai apsigy

Siunčiam Maistą Lietuvon su Garantija
I

Mūsų vaistinė yra įgaliota priimti užsakymus dėl maisto paklėty siun
timo j Lietuvą ir J visą Rusiją su Amerikoje apmokėtu iš anksto muitu 
ir su garantija, kad pakietas bus pristatytas tam, kam jis siunčiamas. 
Bukletai yra gatavi.

Pakietas Nr. 1. Kaina $26.00. Jame yra V/j sv. bekono, U/2 sv. jau
tienos, 1 sv. taukų, 3 kenai pieno, 5 sv. miltų, 2 sv. ryžių, 3 sv. cukraus 
ir % sv. šokolado.

Pakietas Nr, 2. Kaina $32.00. Jame yra 2 sv. kumpio, 2 sv. jautienos, 
2v. bekono, 2 sv. taukų, 3 kenukai sardinių, 5 sv. miltų, 2 sv. cukraus ir 
% sv. kakao.

Viskas gerai supakuota Tik atsiųskite čeki ir nurodykite, koki pa- 
kietą norite siųsti, o taip pat aiškiai parašykite gavėjo adresų. Muitai 
i paminėtas kainas jrokuoti. Rašykite:

Vytautas Skrinska, savininkas
IDEAL BHHARMACY — KELLY SQ. — WORCESTER, MASS.

venusių lietuvių yra nema
žai. Kaip žinoma iš praei
ties, tai ir dabar jie yra pa
sidalinę į sroves ir kiekvie
na jų veikia savose ribose 
ir saviems reikalams.

Pažangiųjų lietuvių vei
kimas, turint omenyje da
bartinę padėtį, yra gana 
geras. Tai mes matome iš 
pranešimų mūsų spaudoje. 
Kiek tai teko patirti, jie 
daug daugiau veikia negu | 
skelbiasi, o tai yra labai 
sveikas polinkis.

Nuvykus į Miami, buvo 
noras anksčiau ar vėliau 
surasti ir aplankyti savo 
ilgametį draugą V. Paukš
ti, v

Su V. Paukščiu pirmą kar
tą teko susitikti 1910 me
tais Gegužės Pirmosios mi
nėjime, Glasgow’e, Škoti
joj. Aš buvau dalyvis, o 
V. P. kalbėtojas. Kaip ži
noma. V. P. buvo rašytojas, 
o ne oratorius, ir kalbėto
ju būti jam nesisekė; ta
čiau jis gana gerai nušvie
tė Gegužės Pirmosios reikš- į 
mę. Į

Esant Miami, teko daly
vauti jų piknike. Ten su
sitikome nemažai draugų— 
vietinių ir iš kitų miestų, 
jų tarpe ir draugus Paukš
čius. Už poros dienų ap
lankėme jų namus, apžiū
rėjome jų kuklų namelį, o 
ypatingai domėjomės jų 
taip gražiai apžiūrėtu 
įvairių vaismedžių sodeliu. 
Keletą valandų praleidome 
pasikalbėjimams įvairiais 
klausimais. Prisiminė ir 
apie deportacijos teismą, 
kurį jis laimėjo, ir po visų 
tų šturmų žadėjo dažniau 
rašyti į mūsų spaudą, bet, 
deja, tie jo troškimai ne
išsipildė.

Ten esant, teko patirti, 
jog buvo susirgęs, bet ne
manėme, jog tai būtų koks 
pavojus, ir tik į St. Peters- 
burgą atvažiavę sužinojo
me ąpie drg. V. Paukščio 
mirtį. Gaila, kad taip įvy
ko — neteko nė jo laidotu- [ 
vėse dalyvauti. (

St. Petersburg© lietuviai, 
kaip ir visur kitur, irgi nė
ra vienminčiai, bet jie nėra 
taip griežtai pasidalinę. Jie 
suranda bendrą kalbą bent 
nekuriais klausimais, o tai 
reiškia, kad jie linkę kar
tais pagerbti ir svetimą 

mintį, jeigu ji nėra veid
maininga.

Iš tiesų, rimtai pažvelgę 
į minimų minčių pasidali
nimo klausimą, surasime, 
jog. nėra mums mažiausio 
reikalo karščiuotis, jeigu 
mūsų kaimynas vienu kitu 
klausimu turi skirtingą nuo
monę. Man rodos, jog yra 
daug geriau visiems kartu 
bendrai veikti, kiek tai ga
lima, negu pasiskirsčius į 
grupeles vieni kitus pra
vardžiuoti, kaip nekuriose 
vietose yra praktikuojama.

J. žebrys

Cleveland, Ohio
Atleidinėjimai iš auto 
industrijos

Buvo paskelbta, kad balan
džio bei gegužės mėnesiais 
darbai pasidaugins, pradės 
priiminėti darbininkus į dar
bus. Bet birželio 6 komerci
nė spauda paskelbė, kad Cu- 
yahogos ir Lake apskrityse 
esą pasižadėjusios 302 darba
vietės, kad iki liepos 15-tai 
galėsiančios priimti ar atleis
tus grąžinti prie darbų apie J 
3,000 darbininkų. Bet grei-1 
čia u tie visi pažadai yra daro
mi nutildymui bedarbių auto 
darbininkų, kurie jau nejuo
kais pradėjo reikalauti iš U- 
AW viršininkų, kad jie imtų
si griežčiau už gavimą auto 
bedarbiams - pašalpos, darbų 
ir sutrumpinimą darbo savai
tės iki 3 dienų su 4 dienų al
ga.

Sulyg bedarbių pašalpos iš
mokėjimo direktoriaus pas
kiausiu pranešimu, čia gau
nančių bedarbės pašalpą esą 
26,000, tarpe kurių esą 75 
nuošimčiai vyrų ir apie treč
dalis moterų. Bet pašalpą 
gaunančių bedarbių skaitlinė 
dar nesusako, kad tik tiek 
tėra bedarbių, nes bedarbiai 
gavę pašalpą per 36 savaites 
yra atleidžiami nuo jos. Kiti 
daviniai rodo, kad čia bedar
bių skaičius yra daug dides
nis. Paėmus Fisher Body tik 
vien iš Ciot Road skyriaus at
leido 15 nuošimčių darbinin
kų. Prie tam dar daug dar
bų iškėlė į Hamilton, Ohio, 
kuriame Fisher Body turi 
įrengusi modernišką dirbtuvę 
su įvairiomis automato maši
nerijomis h1 dar prie tam yra 
baigiama įrengti panaši dirb

Greit Persiunčiam Pinigus Lietuvon
Mes dabar turim susisiekimą su Lietuvos T. S. R. Bankais ir greit 

pasiunčiam pinigus Lietuvos žmonėms su garantija. Už Amerikos doleri 
Lietuvoj žmonės gauna 4 rublius.

Pinigų persiuntimas kainuoja: pasiuntimas nuo $5 iki $400 kainuoja 
$1.65. Per 10 dienų pinigai nueina. Siunčiant per Trans-Atlantic Cable 
pinigai nueina per 36 valandas, bet persiuntimas kainuoja $5 (iki 300 
dolerių).

Visi, norintieji pasiųsti pinigų į Lietuvą, kreipkitės į mus, atsiųskite 
adresą ir pinigus, o mes persiusime j Lietuvą.

Vytautas Skrinska, savininkas
IDEAL PHARMACY — 20 KELLY SQ. — WORCESTER. MASS.

New Haven, Conn.

Fathers Day Pietūs
Rengia L.L.D. 32-r'a Kuopa

Įvyks Sekmadienį

Birželio 17 June
Prasidės 1-mą valandą dieną

Indian Grove Park
WEST HAVEN, CONN.

Bilietas $2.00 Asmeniui

Kviečiame, visus Conn, valstijos lietuvius į 
tą gražų pokili, kur turėsite daug sau malonu

mo.
KELRODIS: Atvažiavę j West Haven centrą pasiklauskite 

kelio j Janns Hill Road, čia rasite naują mokyklą, pasisukite 
po dešinei ir čia rasite Indian Grove.

Prašome nesi vėlinti, būtume labai dėkingi, 
kad visi susirinktumėte nurodytu laiku.

KOMISIJA

tuvė Mansfield’e, į kurią 
taipgi bus išvežta daug darbų 
iš Clevelando. Taip pat dar
bininkai yra atleidinėjami iš 
Fordo, Chevrolet, White Mo
tors ir iš kitų stambesnių au
to industrijų.

O dirbančių darbininkų ir
gi kas kart darosi sunkesnis 
pragyvenimas, ypatingai ty
rintiems šeimas, nes daugely
je dirbtuvių dirba tik 4 die
nas į savaitę ir viršlaikių dar
bai panaikinti. 

* * ♦
Atidai visų LLD 190-tos 
kuopos narių

Visi LLD 190 kuopos nariai 
isitėmikime ir būtinai daly
vaukime bendrame su 22 kuo
pos ir su LLD 15-tos apskri
ties komiteto nariais susirinki
me, kuriame visi kartu prisi-, 
rengsime prie bendro pikniko, 
kuris tapo nutartas apskrities 
konferencijoje surengti ap- 
švietos labui. Susirinkimas 
įvyks sekantį penktadienį, bir
želio 15, LDS Klubo svetainė
je. Prasidės 8-tą vai. vakare. 
Dar kaitą esate nuoširdžiai 
prašomi visi būtinai dalyvau
ti. J. N. S.

Avalon, N. J.
Visi pas Bekampius į 
Avalon, New Jersey

Rengtas sąskridys, proga 
atidarymo sezono, buvo be- 
gailestingai sulytas. Nežiū
rint į tai, būrelis prietelių iš 
Baltiinorės, Camdeno ir Phi- 
ladelphijos suvažiavo ir visi 
gražiai ir linksmai praleido
me laiką.

Birželio 10 d., įvykusiame 
baltimoriečių piknike, teko 
patirti, kad labai daug drau
gų iš daugelio miestų rengė
si pas mumis atvažiuoti geg. 
2.7 d. ant mūs rengto sąskri- 
džio, bet dėlei lietingo oro 
nevažiavo. Visi patarė, kad 
sąskridys turi įvykti ir kad 
geriausias laikas turėti sąskri- 
dį sekmadienį, birželio 24 d.

Visi nori pas mus atvažiuo
ti, visi nori linksmai praleisti 
laiką. Bus pagaminta visokių 
valgių ir paruošta visokių gė
rimų. Tas viskas bus nemo
kamai.

Taigi dabar visi pas mumis 
sekmadienį, birželio 24 d. An
trašas: 147 13 St., Avalon, 
N. J. *X

Visus' kviečia
Bekampiai



Brockton, Mass.
Sunkiai susirgo Eddy Sklut, 

sūnus M. Skintu. Buvo Gad- 
dard Hospitalyje, o dabar nu-
vežtas i Bostono General Hos
pital. Šeima ir giminės tuo 
labai susirūpinę. Skintai gy
vena po mnn. 108 Arnes St., 
Brockton, Mass.

Zuzana Abišaliene jau se
niai nesijautė gerai; dabar 
pasidavė operacijai Gaddard 
Hospitalyje. Sako, operacija 
nusisekė gerai. Gyvena 87 
Upland Rd., Brockton. Mass.

Ligoniams linkiu greit pa
sveikti.

Geo. Shimaitis

Hartford, Conn.
ATSIPRAŠYMAS

Moterų Klubo žaiski vaka
rėlyje. renkant aukas Laisvei, 
įvyko nemaloni klaida. Pažy
mėta, jog VVindsoro farmerys 
aukojo $1. turėjo būti $5.

Rinkėjas draugo atsiprašo. 
Gal kieno nors ir kito pra
leistas vardas arba aukos su
ma. Jei tokių rastųsi, praneš
kite bile kam Laisvės Choro 
svetainėje, kad praneštų O. 
šilkienei, tai bus galima 
atitaisyti klaidas. Iš naujo bus 
paminėti vardai ir tikroji au
kos suma.

Visų aukos jau Laisvės Įs
taigoje.

Rinkėjas V. J. V.

Gražiai pasveiko
Kelios savaitės atgal buvo 

pusėtinai sunegalavęs mūsų 
senas pažangietis veikėjas Ju
lius Kalvaitis. Tik todėl jo 
nesimatė keliuose paskutiniuo
se parengimuose.

Trečiadienį Julius aplankė 
Laisvę. Smagu buvo su juo 
pasiveikinti ir išgirsti, kad 
jo sveikata jau beveik pilnai 
pasitaisiusi. Tikiu, jog nuo 
dabar mes vėl matysime Julių 
Kalvaitį su jo maloniąja žmo
nele Maryte visuose mūsų di
deliuose ir mažesniuose pa
rengimuose.

— ... — im i i —— • • —

Būrys čekoslavu 
lankosi tėvynėje

I
Iš New Yorko i Čekoslova

kiją išskrido 36 čekų kilmės 
amerikiečiai, ši yra pirmoji 
pokarinė grupė. Jie visus tuos 
metus teiravosi progosi ieški- 
nėjo leidimų išvykimui į savo 
tėvų šalį, bet vis negaudavo.

American Civil Liberties 
Union išleido atsišaukimą i 
prezidentą Eisenhoweri, į re- 
publikonus ir demokratus 
Kongrese, kad priimtų civili
nių teisių programą. Toji pro
grama esanti sulaikyta -Kon
greso komisijoje.

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Piknikas. Lietuvių Taut. Namo 
Parke, Winter St., ant Keswick 
Rd. Jvyks birželio 17 d.. 1 vai. die
ną. Kurie nevažiuosite j 7-tos ap
skrities pikniką, Lawrence, tai 
prašome dalyvauti vietos piknike. 
Rengia Moterų Ap.švietos Klubas. 
M. Potsienė ir T. Kaminskienė.

Ren'g. Kom. (115-116)

NEW HAVEN, CONN.
Tėvu Diena, birželio 17 d. 

kurie klausėte per laiškus kas 
vietos, tai pranešame, kad bus

Tie 
link 

vi-
siems, tik pribūkite laiku, nes pie
tūs bus lygiai 1 vai. dieną.. Gaspa- 
doriai ir gaspadinės visi dirba, kad 
priimti svečius. Važiuodami klaus
kite kelio Jones Hill Rd., čia prie 
naujos mokyklos, pasisukite apie 
200 pėdų ir tuoj Indian Grove Park.

J. S. K.
(115-117)

Visų tautų piknike 
turės visokiy valgių

Liepos 4-ą Įvyksiančiame Vi
sų Tautų piknike bus daug 
puotų vienoje. Tai galima pa
sakyti ne vien tik apie pro
gramą, bet ir apie valgius.

Komisijų paskiausiame susi
rinkime buvo pranešta, kad 
to darbo ekspertai jugoslavai 
ant žarijų keps čielas aveles 
(barbecued lamb). Pernai bu
vusieji negalėjo atsivalgyti to 
skanėsto. Vengrai vėl virs gu- 
lašą ir turės tų nepaprastai 
maistingų ir skoningų pyragų. 
Ukrainai vaišins dešromis. 
Daugelis kitų grupių parduos 
savo tautinius valgius.

šiam piknikui prisideda ir 
lietuviai, parduodami iš anks
to įžangos tikietus. Prašo Įsi
gyti pas juos, lik tuo mes ga
lime parodyti mūsų tautinės 
grupės talką ir paremti svo
tu rgim i ų teisių gynimą.

Piknikas rengiamas to.)o pat 
vietoje, kur būna dienraščio 
Laisvės piknikai. Rep.

Pagerbs Įkalinto 
darbininko žmoną

Politinių kalinių laisvėms 
ginti komitetas šio šeštadienio 
vakarą vykdys pobūvį pagerb- 
t i M rs. R e b e c c a M i n d e 1, k u - 
riai šiomis dienomis sueina 70 
metų amžiaus.

Pramogoje taipgi pažymės 
daliną laimėjimą teisminės ko
vos atgavime kovingiems se
nukams pensijos. Tuo patimi 
bus paremta kova už pilnuti
nį laimėjimą, sustabdymą per
sėk io limo.

Nuo Mrs. Mindei buvo at
imta pensija tiktai dėl to, kad 
jos vyras Jacob yra nuteistas 
ir Įkalintas po Smith Aktu, po 
minties kontrolės Įstatymu.

R. Moses turės aiškin
tis miesto tarybai

Miesto taryba nutarė pasi
šaukti Robert Moses, parkų 
komisijonierių, dėl pasiaiški
nimo. Prieš ji yra iškelta vi
sokių skundų. Dėl jo eina di
deli ginčai. Pa v., dar ir šian
dien tebeginčijama apie jo pa- 
simojimą atkirsti kavalką nuo 
Central Parko ir pavesti pri- 
vatiškam naudojimui. Bet, ži
noma, Moses yra vėtytas ir 
mėtytas politikierius: jam ne
bus sunku išsisukinėti.

Unijos nariai užgyrė 
naująją sutartį

American Guild of Musical 
Artists unijos nariai užgyrė 

! susitarimą sir Metropolitan 
Opera kompanija. O tai reiš
kia, kad operų pastatymo se
zonas prasidės numatytu ru
dens laiku. Artistai laimėjo 
algų pakėlimą.

PARDAVIMAI

Parduodame daug įvairių vartotų 
daiktų - Toiletų sėdynių, elektri
nių prosų, prosinimui lentų, virtuvės 
stalą su krėslais; stiklines duris, 
tinkamas iš lauko. Visai naujas 
Carpenters working bench ir geras 
elektros piūklas, taipgi daugelį kito
kių hardware smulkmenų. Viskas 
labai prieinama kaina. Galite pa
prastais vakarais iki 9 vai. vak. 
šešt. ir sekm. ištisą dieną. Va
žiuokite BMT Brighton' Beach trau
kiniu, išlipkite ant Kings Highway 
stoties. Geo. IJ twin, 1814 E. J9th 
St., Brooklyn, N. Y. (116-117)

MAISTO Pakietas Lietuvos Žmonėms S-l
Siunčiame maisto pakietus j Lietuvą. Ypatingai patariame siųsti pa- 

kietą Nr. S-l, kuriame yra šie maistingi dalykai:
1 svaras kenuoto sviesto pirmos rūšies: 3 sv. taukų (Armour kenuke);

1 sv. Armour bekono pirmos rūšies; 2 sv. Armour kumpio kone; 1 sv. 
kenuotos jautienos pirmos rūšies; 1 sv. pieno milteliuose; 14 uncijų kon
densuoto pieno kenuke; 6 sv. geriausių miltų; sv. geriausios arbatos:
1 sv. geros kavos ir 1 sv. kokao. šito pakloto kulną yra $49.80 su muitu 
ir pasiuntimu.

Kreipkitės J mus, nurodykit pakieto Nr. S-l, atsiųskite adresą ir pini
gus. Pristatymas garantuotas.

Vytautas Skrinska, savininkas
* IDEAL PHARMACY—29 KELLY S Q.—WORCESTER, MASS.

4 jjuil, Laisvi ( Liberty ).Penk tad., Birželio (June) 15,1956

Piknikas Great Necke įvyks 
jau Šį sekmadienį

Brooklyniečkii no juokais 
ruošiasi busti ir automobiliais 
vykti. Didžiulis bvsaz; išeis 
nuo Lituanica Skvero lygiai 1 
vai. po pietų. Jis dar sustos 
prie Lietuvių Kultūrinio Cen
tro paimti daugiau keleivių. 
Tada drauge visi drošime į 
pikniką, į Kasmočiaus sodą, 
G i-e a t Neck, N. Y.

Visi tur būt jau žinoto, kad 
piknikas Įvyks sekmadieni, 
birželio 17 d.

Birželio ?> d. tojo pačioje 
vietojo gražiai piknikavomo.

Nors iš ryto oras buvo lietin- 
; gar., bet po piet saulutė de- 
į besis nugalėjo. Tai buvo sma- 
i gus piknikas. Dalyviai džiau
gėsi atvykę.

Manome, kad ir birželio 17 
' diena bus graži, saulėta. Bet 
i jeigu pasitaikytų ir lietus, tai 
j nereikia nusigąsti. Bus pasi- 
• įuosta tada gražioje Kasmo- 
j čia u s salėj’e vieta piknikauti. 
j Taigi, gražu ai- lietinga, pik- 
I nikas įvyks ir visi ruoškimės 
i jame dalyvauti.

J. G.

Iš teismo sales...
Septynių dabar teisiamųjų 

darbininku vadu! komunistu 
j advokatas Charles T. Duncan 
| prašė teisėjo, kad jis Įsakytų 
išbraukti iš teisminių rekordų 
daugumą prokuratūros liudy- 
m ų.

Duncan argumentavo, kad 
didelė daugii'ma tų lindynių 

i susidėjo iš samdomu Šniukštų 
Į pasakojimu, kurie nieko ne- 
turi su tikroviniais įvykiais 
nei teisiamųjų teorijomis. Ki
la žymi dalis lindynių buvo 
knygos, brošiūraitės, prie ku
rių parašymo, leidimo ar net 

■skleidimo teisiamieji asmeni
niai neprisidėjo.

JAV distrikto teisėjas Bicks 
sprendimą atidėjo.

Duncan, negras advokatas 
iš. Washingtono, visą dieną 
praleido aiškindamas, del ko 
tie prokuratūros liudytojų pa
sakojimai turėtų būti praša
linti iš teismo užrašų.

Kai kurių tų liudymu ne
tikslumą Duncanui parodmū- 
jant ir paisai teisėjas reiškė 
abejingumą jiems. Pavyzdžiui, 

[teisėjas reiškė nuostabą nag- 
! rinčjant Amie Fiorės liudy- 

I mą. l-'iore sake, būk Martha 
! Stone tūlame mitingi' New 
• Jersey sakiusi, kad gal rei
kėsią “kraujo praliejimo’’ lai-

mojimui komunistų siekių, j 
Bet ten pat sakiusi, kad Ame-i 
likos darbininkai gyveną ge- 

Įriau už Tarybų Sąjungos dar
bininkus. čia teisėjas ii- pa
stebėjo, kad atrodo nelogiš
ka norėti lieti krauįa už blo- Ij gosiu gyvenimą.

Ypatinga šiame liudyme 
(kaip ii* daugelyje kitų) yra 
tas, kad už tą neva sakytą 
Marthos Stone kalbą teisia
mas Sid Stein, ne jinai. Esą, 
Šteinas tame mitinge buvęs, 
tos kalbos klausęsis. Gi tas 
tai ir buvo pats svarbiausias 
liudymas prieš Šteiną.

Šteinas buvo areštuotas Ka- 
| lifornij’oje. Originaliai kaltin
tas gelbėjime Robertui Thom
pson u i slėptis nuo kalėjimo, 
dabar yra teisiamas su new- 
yorkiočiais einant Smith Ak

liu. T-as

Benjamin Bass, kuris buvo 
[dingės prieš išgirdimą jo pa
ties byloje nuosprendžio, su
grįžo. Sako: buvau teismą 
apleidęs todėl, kad pilnai pa
sitikėjau savo- advokatu. Ži
nojau, kad mane išteisins.

Dešimtis Hiroshimos 
merginų išvyko namo

Dešimtis buvusių atominės 
bombos eksplozijos Hiroshi
mos mieste sužalotų merginų 
išvyko namo.

Jos ir 15 kitų merginų bu
vo New Yorkan atgabentos 
virš metai atgal. Jos čia per
gyveno daugybę operacijų, iš
kentė daug kančių pastangose 
bent kiek atitaisyti tos pabai
sos sužalotą veidą, sugrąžin
ti jam žmonišką išvaizdą.

Viena jaunuolė paskiausiu 
laiku nebepergyveno vienos iš 
daugelio operacijos, jos širdis 
nebeišlaikė. Su šiomis grįž
tančiomis vykstantis japonas 
daktaras išvežė ir mirusio
sios^ Tonioko Nakabayashi pe
lenus.

Merginas išlydėti Idlewild 
lėktuvų stotyje susirinko apie 
100 asmenų, geraširdžiai bu
vusieji jų globėjai čionai, taip 
pat ii* kai kurios iš čia liekan
čių toliau gydytis merginų.

Buvęs majoras Įtartas 
nesumokėjime taksų

New Yorke taksų valdinin
kai svarstė skundą prieš bu
vusi miesto majorą ir vėliau 
J. V. ambasadorių Meksikai, 
prieš William O’Dwyeri.

Valdžia sako, kad jis už 
1949-51 metų laikotarpį sko
lingas $20,520. Stambiausia 
viena skola esanti už rinkimų 
kampanijai gautus $10,000 
aukų.

Bats O’Dwyer nestojo teis
man. Jį atstovavo jo brolis 
advokatas Paul O’Dwyer. Jis 
tikrino, kad brolis tų $10,000 
negavęs ir bendrai nesąs sko
lingas.

Teatruose
Koncertu vakarais* ».

pagerbs muzikus
žvaigždžių po žvaigždėmis

teatre, Lewisohn Stadiume. šį 
sezoną astuoni iš 3,0 koncertų 
ruošiami 8 žymiems kompozi
toriams pagerbti. Tais vaka
rais visa ^programa sudaroma 
iš jų muzikos.

Čaikovskiui ir Beethovenui, 
skaitomiems tarp koncertų 
lankytojų mylimiausiais, ski
ria po du vakarus kiekvienam. 
Čaikovskio pirmasis Įvyks bir
želio 21-ą, sezono pirmąją sa
vaitę (sezonas prasidės 18-ą), 
o antrasis paskutinę savaitę, 
liepos 28-ą, Pirmajame orkes
trui vadovaus Pierre Monte- 
aux ~ir gros garsusis smuiko 
solistas Mischa Elman.

Beethovenui skirtos progra
mos Įvyks birželio 26 ir lie
pos 3-ą.

Birželio 30-oji skirta muzi
kai dviejų Straussų, Richardo 
ir Johann (viens kitam ne gi
minės).

Kiti keturi specialiai pager
biamieji yra šių laikų ameri
kiečiai (dir dar tebegyvena). 
Tais keturiais yra Cole Porter, 
Gershwin, ir Rodgers -Ham- 
merstein. Jų- visų veikalai 
gausiai tebestatomi ant Broad
way ir kituose mūsų šalies te
atruose.

NEW YORK
HELP WANTED FEM. T" ------------------ __JL
Nainį) darbininkė. Patyrusi. Re

zidencinis viešbutis. Biskj raštinės 
darbo. šeštadieniais laisva.

380 Riverside Dr. MO. 3-1200 

(Singer) (110-116')

Namų darbininkė. Patyrusi. 
Guolis nuosavam kambaryje. Pui
kūs namai. Gera alga. 2 mokyklą 
lankanti vaikai. Skambinkite pirm 
10 vai. ryto ar po 6 vai. vak.

BU. 4-0710.
(110-116)

Slaugės, RN. prižiūrėjimo par
eigoms. Nuo 12-tos nakties iki 
8 v. ryto. Alga nenustatyta. Nuo
latinis darbas. Puiki proga ilgam,- 
bendradarbiavimui. 1543 East N. Yų: 
Avė., B’klyn. EV. 5-0804.

(110-116)

REGISTRUOTOS SLAUGES
Privatiškos pareigos. Geros dir- 

banČiom sąlygos. Telegrafuokite, 
šaukite ar kreipkitės pas:

KATHARINE BILTZ
Bucks County Nurses Registry 

225 N. Pine St., Langhorne, Pa.
SKyllne 7-2312

(114-117)

Moteriškė. Prie pataisymų. Paty. -
naši prie geresnės rūšies suknelių.

Gera alga, nuolatinis darbas.
ROSE LAIKEN

2261 Broadway, N. Y. C.
TR. 7-3296

(116-118)

JAMAICA HALL
Bar And Grill

Didele salė dėl banketų ir kito
kių pokylių. Privatiniai rūmai 

dėl mažesnių parių.
168-15 91st Avenue

tarpe* 168 St .ir Jamaica Ave.
Telefonai:

JAmaica 3-9606 OLympia 8-9892

BAY RIDGE WATCH & 
CLOCK REPAIRING 
Ekspertiškai pataisome.

Vietos ir užsieninių išdirbysčių. 
Visas darbas garantuotas.

O. C. LARSSEN 
555—86th St., Brooklyn

4 th Ave. Sub.
BE. 8-1433

ATLANTIC MARINE
Išnuomojame 16” Sea Dorys

Su ar be motorų. Saugūs, Geri 
ir Sausi.

$7 j dieną. Nuo Manhattan va
žiuokite Sunrise Highway iki So. 
Grove, laikykitės į pietus ant So. 
Grove, paskui į kairę ant Jeffer
son.
11 Hudson Ave. FR. 8-2170

Norwegian Embroidery
& Gift Shop

R. Hendrickson, savininkas 
5612—8th Ave., B’klyn. IIY. 2-7617

Turime Norvegiškų lėlių, pada
rome mėgsti n his ant užsakymo. 
Antspaudinčs medžiagos, piešinių, 
išdekoruotų medinių dalykėlių. 
Darome antspaudas ir apsifiliavi- 
iną.

. Del
SKANIŲ PYRAGAIČIŲ 
Tortų Ir Kavinių Tortų 

įvairiems Parengimams
' Hugest uojame

KRAMER’S PASTRIES
1643 2nd Ave., (85-86 Sts.) 

LEhigh 5-5955
i ...................................—------------------------------------------ --------

Seniausia Camera Krautuvė Bay
ridge. Prisi ruoškite nusifotografa
vimui vasaros metu. Turime Ca
meras, filmų, ir padarome fotogra
fijas. Autorizuotas agentas dčl Bell 
ir Howell, Kodak, Graflex.

SHORE ROAD FOTOSIIOP
8527—3rd Ave. (arti 86th St.)
Brooklyn BE. 8-0570

LENTŲ PAGAL MIERĄ
Dėl Mouldings Millwork, Statyto
jams medižagos, knygoms lentų; 
padarome spintas pagal užsaky
mus. Atdara šeštadieniais.

■ “Patarnavimas su šypsena” 
CHELSEA LUMBER CORP.

71—8th Ave., CH. 2-6196-7

MATTHEW A.i;
BUYUS

I (BUYAU8KA8) I ’
1 J ‘
: laidotuvių :;

DIREKTORIUS !

426 Lafayette St- ■
;■ Newark 5, N; J.

MArket 2.5172
MASAŽAVIMO 

INSTITUTAS 
Masažuojame bile dalį kūno. 

Amžius nerubežiuolas. 
Sekamos lekcijos Liepos 2-rą. 

Katalogas veltui. 
Įsteigta 1916. 

Lillian F. Phillips, Direk. 
The Swedish Institute 

Licensed by N. Y. Stale 
750—-8th Avė. (2nd fl., cor. 46th) 

N. Y. 36. 
Mokytojai Daktarai ir 

Profesionalai. Circle 6-3191

Hans and Willy Schauter’s 
GERMAN-HUNGARIAN 

BAR & GRILL
576 Fairview Ave., Ridgewood— 

Brooklyn, N. Y.
I Tel.: EVergreen 2-9044 

Headquarters for German-Hun
garian Sport Club.

Lunch — 12-1 .

TAI DIDELIS PATYRIMAS FILMOSE!
WILLIAM HOLDEN *♦ DEBORAH KERR

( Film oje

THE PROUD AND THE PROFANE
Su THELMA RITTER ir DEWEY MARTIN. Parašyta ir 
. režisuota George Seaton’o. Pagaminta Wm. Perlberg’o.

Paramount Filmą Per Vistavision. Dabar rodoma

ASTOR Theatre, Broadway & 45th St.

Brooklyno Philharmonia 
paskelbė programą

Brooklyno Philharmoniškas 
Orkestras paskelbė antrąjį 
specialų jaunukams pritaiky
tų koncertų, sezoną.

Vienas tų koncertų yra pri
taikytas Amerikos tautiniam 
reikalui. Vasario 9-os koncer
tas vadinamas prezidentų fes
tivaliu, o kiti du ryšium su 
metinėmis šventėmis: gruo
džio 15-ą ryšium su krikščio
nių Kalėdomis ir žydų Chanu
kah, o balandžio 13-os kon
certe kai kuo atžymės Vely
kas ir Passover.

Tie koncertai Įdomūs tim, 
’kad jie vykdomi jaunukams 
suprantamomis formomis ir 
įvairiais instrumentais. Viskas 
taikoma jaunukus pakurstyti 
į susidomėjimą muzika.

Business Opportunity

Grožio Sallonas. Ideališka dėl poros. 
Brooklyne. Geras skaičius kostume- 
rių. Gera vieta; geras pasiūlymas. 
Pardavimo priežastis, ženybos. Pir
kite tiesiai nuo savininkės.

AP. 7-8502. AP. 7-0686

(113-119)

Ideal for couple. G roc. - Delicates
sen. Yorkville area. 6 days. Good 
income, low rent. Asking $6,500. 
Buy direct from owner, lock stock 
& barrel. 319 E. 93 St., Tr. 6-5057. 

(115-121)

Rakandų Apmušin.ėjinio biznis. Ide
ališka porai. Pirkimui ar išnuo
mavimui. įsteigta 15 m. Tavoras, 
mašinerija viskas ant vietos. Sa
vininkas gali būti jūsų pardavėju! 
$3,000. Biznis beveik užtikrintas, 
pirkite tiesiai nuo sav. 376 Atlantic 
Avė., B’klyn. . (115-121)

NEW YORKO APYLINKĖS LDSI KUOPŲ

PIKNIKAS
Visus Didžiojo New Yorko LDS narius irnenarius 
kviečiame i ši gražų sąskridj labdarybės reikalui.

Įvyks Sekmadienio Popietį

Birželio 17 June
Gražiame Sodie, Tyrame Ore

Kasmočin Pavilione
91 Steamboat Rd., Great Neck, N. Y.

Pelnas nuo šio pikniko yra skiriamas padengimui 
delegatų lėšų, vykstančių į LDS seimą liepos 

mėnesi, Worcester, Mass- v 7 7

Pikniko Pradžia 1-ą Vai. Popiet
/

Iš Brooklyno (Williamsburg) busas išeis 1-ą vai. 
nuo Lituanica Square, Iš Richmond Hill 1:30 

vai popiet nuo Liberty Auditorium.

Slaugių Tvarkytoja. Naktimis. 5 
dienų savaitė. 40 vai. savaitė. 11 
vai .vak. iki 7 vai. ryto. Gera al
ga. Maža privatiška ligoninė, ša* 
kite Supt. 9-5.

AS. 4-8100

(116-122)

Operavinio Rūmo Tvarkytoja.
Pirm, iki penkt., 5 dienos. 

40 valandų savaitė.
Alga bus mokama pagal gabumą. 

Kreipkitės pas Supt.

AS. 4-8100
(116-122)

HELP WANTED-MALE

ELECTRICIAN

1-mos rūšies Mechanikas
Prie įtaisymo Vielų Namuose

Nuolatinis darbas jn v
TO. 7-2870—WA. 3-6873

(116-119)

Staliorius. 2-ros rūšies vyras, jau
nas. Galintis prikabinti duris ir 
įtaisyti stalčius, etc., prie naujų ra^ 
kandų. Turintis bent kiek įrankių. 
Ideališko darbo sąlygos. Alga ne
nustatyta. TRANSORIENT, 25-16 
50th St., Woodside.

(116-122)

Kepėjas. Kepėjo pagelbininka.s.
Taipgi patyręs kepėjas prie stalo.

Darbas Rockaway.
Alga nenustatyta.

Skambinkite CO. 6-1331. 1—4 p. m.

(116-122)

Superintendent. Reikalingas paty
ręs dėl 39 šeimų apart men t o. Ke
turių rūmų apartmentas, priskai- 
tant gerą algą, šaukite dėl pasita
rimo. PResident 3-1566. Tiktai va
karais. .

(114-116)

REIKALINGI 
PAGRINDINIAI VYRAI

Patyrę- budavotojai ir pagelbininkai 
Kreipkitės prisiruošę darbui 

7:15 A. M. 
THE FERRIGNO 

FOUNDATION COMPANY > 
1800 Park St., Hartford, Conn. 

AD. 3-6278.
(111-117)

Prie rakandų užbaigimo. Patyręs 
vyras. Mokantis visą darbą, ga
lintis viską prižiūrėti. Gera pro
ga, liberališkos apdraudos. J. M. 
A. Decor. EI). 4-1420. 447 Un»į? 
Ave., Westbury, I.. I. Z,y

(115-121)

MALE and FEMALE

Slaugės. Vyrai ar moterys. Re
gistruoti New Yorko valstijoj. Pri
vatiška sanitorija. Taipgi norime 
ir laisniuotų praktikuojančių slau
gių. Graži vieta. Kl. 9-8440. •

(11^16)

REAL ESTATE

Coney Island. Su nuostoliu par
duodame bungalows; pirmoje stubo- 
je 5 rūmai, porčius, aliejinis pečius, 
7 bungalow vienetas, visi išfomi- 
šiuoi. Turistai vasaros metu. Tessel, 
2872 W. 32nd St., B’klyn. ES. 3-4631 

(109-115) 
-------------------------------------------------v

Ar Tamsta jau gavai / 
vei naują skaitytoją? Jei 
tai pasirOpink gauti.
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