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KRISLAI
* Gera pradžia.
Ju žodžiai ir darbai.
Ką daryti su biurokratais? 
Trys smarkūs vyrai. 
Lojalumas draugui ir 

kraštui.

Rašo A. Bimba

Nors gal jau ir pavėluotai, 
bet reikia pasveikinti tuos, kir
lio suorganizavo “Socialisti
nės vienybės forumą’’. Susira- 

. tė keletas dė^ėtku vyru ir pa
sakė: Darbuosimės už tai, kad 
Amerikoje visos pažangios. 
\isos radikališkos grupės poli- 

' taniai susivienytu.
Jų tikslas prakilnus. Jų mi

sija garbinga. Gal jiems ir pa
vyks suvienyti mark \istines 
pasidali nisias ii- bosiniai)jan- 
c as grupes.

Prezidentas sako: As trokš 
hi nusiginklavimo.

Demokratu lyderis Adlai 
Stevenson sako: Tegu būna 
galas atominiam ginklavimui
si.

Tiktai gaila, k^d Aitie pui
kūs žodžiai nesutampa su tų 
vyru darbais.

Prezidentas reikalauja rnil- 
. žinišku apsiginklavimui lėšų. 
■Stevensono partijos žmonės 
(demokratai) Kongrese dar 
primeta Ike “silpninimą mū
ru militarinio pajėgumo“.

žodžiai griežtai skiriasi nuo 
darbu. Dar niekas nėra pada
ręs išradimo, kaip būtu galima 
politikierius priversti suderint* 
žodžius su darbais.

Dave Beck, sučiuptas šmu- 
geliaujant unijos narių pini
gais, yra juk auka netikusios 
sistemos. Kokia jau per sis
tema toje vežiku unijoje, kad 
jos prezidentas galėjo švaisty- 

• ti jos Šimtus tūkstančiu dole
rių 1

O, reikia pasakyti, kad pa
naši sistema vyrauja visose 
didžiosiose unijose.

« Dalykus šiek tiek pataisytų, 
jeigu unijų viršninkais žmo
nės galėtų būti tik apribotą 
laiką. Ištarnavo metus kitus, ir 

1 tegu eina laukan’
šitokia sistema būtų neblo

ga ir tuo požiūriu, kad joje 
daugiau unijos narių turėtų 
progą paviršiniu kauti ir jsisa- 

’ vinti unijizmo problemas.

David Platt, “Daily Worke- 
, rio” radijo, teatro, judžių ii' 

t< levizijos apžvalgininkas yra 
gabus laikraštininkas. Jo ko
pimuose rasi beveik visuomet 
gražių, sveikų, pamokinančių 

• minčių.
štai jo kolumna (“Daily 

Worker”, May 23d.) apie 
dramaturgą Arthur Miller, ak
torės Marilyn Monroe vyrą, 
autorių daugelio šaunių dra
mų, kuri dabar inkvizuoja 
teismas tik už tai, kad jis atsi
sakė išduoti kongresiniams in
kvizitoriams savo draugus nu
kryžiavimui. Tai šedevras!

David Platt paima tris vy
lus: Arthur Miller, anais lai
kais, dar prieš Civilinį karą 
pakartą John Brown ir šių 

* dienų rašytoją Johrr Stein- 
back. z

Tada, teisme, buvo reika
laujama, kad John Brown iš
duotų savo bendradarbius. 
Brown atsakė :

“Aš negaliu įvelti kitus. Aš 
atsakinėsiu laisvai ir nuošird
žiai viską apie save. Aš atsa
kysiu vską, kas suderinama su

Išstojimai Taivane buvo ne 
tik prieš amerikiečius, bet 

ir prieš pačius čianginius
Taipei. — Paaiški, kad 

nors riaušės ir išstojimai 
prasidėjo prieš amerikie
čius, jie paskui įgavo ir’ 
anti-čianginį charaketrį. Iš
stojimai, kaip tai jau buvo 
pranešta, qDi-asidejo, kai a- 
merikiečiu karinis teismas 
išteisino seržantą, kuris nu
šovė civilinį žmogų, kiną. 
Jis jį nušovė, nes, esą, ki
nietis per langą žiūrėjęs Į 
jo butą, kur tuo laiku ra
dosi žmona.

Pasipiktinusios kinu mi
nios. puolė ambasadą, ame
rikietišką informacijos 
centrą ir taipgi karini ko
munikacijos centrą. Į pir- 
pas dvi vietas jie įsiver
žė ir daug ką sunaikino. 
Per dvi dienas amerikiečiai 
nedrįso rodytis gatvėse, iki 
apie 23,000 čianginių karei
viu įvedė griežtą karinį 
stovį.

Bet pasirodo, kad kinie
čiu minios atakavo ne tik 
amerikiečiu įstaigas — jos 
puolė ir čiangininku polici
jos centrą ir bandėt išlais
vinti suimtus kalinius. 
Minioje girdėjosi ne tik 
Šauksmų prieš amerikie
čius, bet ir prieš čiangi- 
ninkus.

Sakoma, kad įvykiai pa
statė Čiangą ir jo režimą į 
labai nemalonia padėtį. 
Čia"go režimas išsilaiko A- 
merikos karinio laivyno ap
sauga ir tik Amerikos 
karine ir ekonomine pa
galba. Iš kitos pusės, čian- 
gininkai žino, kad Ameri
kos karinio teismo sprendi
mas, nevertinantis kiniečio 
gyvybės, iššaukė nepasiten
kinimo ir tuose kinuose, ku
rie amerikiečiams yra gan 
draugingi, jau nekalbant a- 
pie kitus.

savigarba, bet ne apie kitus”.
Ir jis laikėsi savo žodžio, ir 

jis buvo vergijos savininkų už 
tai pakartas!

Arthur Miller pasakė tą pa
tį. Apie savo veiklą ir įsitiki
nimus jis išpasakojo inkvizito
riams viską, bet griežtai atsi
sakė įvelti kitus, su kuriais jis 
politiniai bendradarbiavo ir 
draugavo.

Pakyla rašytojas J o h n 
Steinback ir gina Millerio nu
sistatymą. Savo pasisakyme 
vž Millerį ršytojas kelia įdo
mu klausima. Jis klausia:

Ar gali būti žmogus lojalus 
savo šaliai, jeigu jis nėra loja
lus savo draugams?

Tas, kuris, už dolerį arba iš 
baimės, sutiks parduoti ir iš
duoti savo draugus, savo gimi
nes, savo pažįstamus, savo 
bendradarbius, ar galima juo 
pasitikėti, kad jis taip pat ne
parduos ir neišduos savo ša
lies ?

Kitais žodžiais, sukčius, 
niekšas, šarlatanas, išdavikas, 
ij- pardavikas, dolerio medžio
tojas ir bailys negali būti ge
ru, nudširdžiu irprotingu ša
lies patrijotu... Tokia Stein- 
becko nuomonė.

Čiango valdžia labai nuo
lankiai atsiprašė amerikie
čių, o premjeras O. K. Yui 
net pasiūlė atsistatydinti, 
bet Čiangas rezignacijos 
nepriėmė.

Nušautojo kiniečio naš
lė reikalauja iš amerikiečių 
atlyginimo. Tai ji vadova
vo pirmajai demonstracijai 
prie Amerikos ambasados, 
iš kurios paskui išsivystė 
neramumai.

Apie įvykius Formozos 
sostinėje plačiai rašo visa 
Azijos spauda. Liaudies Ki
nijos laikraščiai sako, kad 
ko kito ir laukti negalima 
buvo, nes amerikietiško 
teismo sprendimas parodė, 
kad amerikiečiai žiūri į Ki
nijos Formozos žmones su 
panieka, žiūri kaip į savo 
koloniją.

Vengrai prašė 
JAV sumažinti 
pasiuntinybę

Budapeštas. — Vengrijos 
valdžia įteikė notą Ameri
kai ir prašo jos sumažin
ti savo ambasados sąstatą 
Budapešte. Amerikos am
basada čia turi 21 asmenį, 
kurie turi diplomatinį sto
vį, ir 13 nediplomatinių 
tarnautojų, tarp jų kelis 
sargus marinus. Bet tie 
marinai nedėvi karinių uni
formų.

Tik Tarybų Sąjungos am
basada turi daugiau asme
nų, v

Vengriškoji nota taipgi 
sako, kad Amerikos diplo
matinė pasiuntinybė pasku
tiniu laiku laikosi nedrau
giškai, boikotuoja visokius 
diplomatinius parengimus 
ir t. t.

D. Eisenhower is 
ir Adenaueris 
tarėsi slaptai 
Gettysburgas. — Prezir 

dentas Eisenhoweris ir Va
karų Vokietijos kancleris 
Adenaueris tarėsi čia ir 
Washingtone, bet slaptai — 
jų pasikalbėjimų temos ne
buvo skelbiamos. Čia, Ge- 
ttysburge Eisenhoweris ir 
Adenaueris tarėsi nefor
maliai per kokias tris va
landas.

Po to jis tarėsi su sekre
torium Dullesu.

Sakoma, kad vyriausiai 
buvo tartasi apie santykius 
su Tarybų Sąjunga, apie 
Vokietijos suvienjimą, apie 
Sovietų siūlymą sudaryti 
skersai Europą neutralizuo
tą zoną.

Pekinas. — Vorošilovas 
vėl Kinijoje. Jis įteikė Mao 
Tse-Tungui kvietimą atvyk
ti Maskvon. Mao kvietimą 
priėmė.

Vėliausios

Pasaulio naujienos
Taipei. — čiango policija 

praveda masinius areštus 
ir ieško “agitatorių”, tai y- 
ra, žmonių, kurie vadova
vo anti-amerikbniškiems iš
stojimams.

Washington a s. — čia vy
rauja įsitikinimas, kad 
Čiango policija dalinai kal
ta už užpuolimus ant Ame
rikos ambasados ir infor
macijos centro. Amerikie
čiai Formozoje sako, kad il
gokas laikas po minių susi
rinkimo ir užpuolimo pra
džios policija nepasirodė, 
tuomi duodama minioms 
progą įsikarščiuoti. Čiango 
valdžia, betgi, tą kaltinimą 
neigia.

Manila. — Amerikietis 
seržantas, kuris, nušovė ki
nieti ir dėl kurio visi^Tai- 
pei įvykiai prasidėjo, buvo 
sustojęs čia su savo šeima, 
bet jis išskraidintas namo, 
Amerikon. Amerikiečiai bi
joję, kad Filipinuose gy
ventojai kinai, taipgi fili
piniečiai, nesurengtų anti- 
amerikoniškos demonstra
cijos.

Paryžius. — Francūzija 
naujojo kabineto dar neturi 
ir vis labiau manoma, kad 
Mollet įpėdinis būsiąs tas 
pats Mollet, kad jis sudarys

Beck nekandidaftucs 
ĮIBT prezidentus

Washingtonas. — Vežikų 
-tymsterių unijos preziden
tas Dave Beck, kaip tai pa
aiški, jau neturi vilties lik
ti unijos vadu. Jis bus lai
mingas, sako jo artimi ben
dradarbiai, jeigu išsisuks 
iš kalėjiminės bausmės. Bet 
unijos vadu jis nebebus — 
ir vyriausiai ne dėl to, kad 
pačioje unijoje auga judėji
mas prieš jį, o dėl to, kad 
jis pats nebekandidatuos. 
Unijos suvažiavimas įvyks 
spalio mėnesį.

Bet galimas dalykas, kad 
Beck nebus prezidentu ir i- 
ki to laiko. Jis skelbia, kad 
šaukia specialų unijos pil
domosios tarybos suvažia
vimą birželio mėnesį. Tai

Alžyriečiai Paryžiuje nušovė 
franeūzams padėjusį politiką

Paryžius. — Vietiniai 
alžyriečiai nacionalistai nu
šovė alžyrietį Ali Chekkai, 
politikierių, kuris bendra
darbiavo su francūzais ir 
kuris skaitėsi francūzų ko- 
laboratoriumi kvislingu/ Jis 
tapo nušautas gatvėje, vie
toje, pro kurią tik kelios 
minutės anksčiau pravažia
vo prezidentas Coty,

Tuojau po atentato xPa
ryžiuje paplito gandai, kad 
alžyriečiai pašovė ne saviš
kį kolaboratorių, o prezi
dentą Coty. Fašistiniai e- 
lementai jau buvo pradėję 
burtis aplink alžyriečių gy

iš naujo kabinetą, nes kito 
kandidato neatsiranda. Bet 
tai dar nėra gau Įtinąs nuo
sprendis.

Varšuva. — Neoficialiai 
skelbiama, kad Gomulka ir 
Cyrankevičius išskrido į 
Maskva, v

Prag’a. — Svarbi Čekoslo
vakijos delegacija išvyks 
artimomis dienomis Jugo
slavijon.

Londonas. — čia atsinau
jino nusiginklavimo dery
bos po Jungt. Tautų globa. 
Ameriką jose atstovauja 
Stassen as.

Washington as. — Kon
gresinis komitetas pradėjo 
savo apklausinėjimus, apie 
atominiai vandenilinių ek's- 
plodavimų radioaktyvumo 
pavojų. Tuo tarpu Nevado- 
je naujieji sprogimai dar 
kartą atidėti. Pirmiau jie 

(buvo atidėti dėl nepalan- 
! kaus vėjo, dabar dėl to, kad 
menkas vejas ir radioakty- 
vės dulkės neišsisklaidys 
pakankamai.

Budapeštas. — Vengrijon 
atvyko Tarybų Sąjungos 
užsienio reikalu ministras 
Gromyko ir apgynos minis-' 
tras Žukovas.

nenumatytas posėdis ir ne
žinia, kam jis šaukiamas, 
nebent Beck per tą posėdį 
planuoja paskelbti savo re
zignaciją.

Iki visai neseniai Beck 
teigė, kad jis kandidatuos 
į kitą penkerių metų ter
miną ir “be abejo bus iš
rinktas’ . Judėjimas pačio
je unijoje prieš jo finansi
nes suktybes jį dabar įtiki
no, kad nėra Vilties išsilai
kyti. Vežikų unijos gene
ralinis sekretorius John F. 
English, • kuris praeitą sa
vaitę vietoje Becko tapo pa
skirtas AFL-CIO tarybos 
nariu, yra vienas numato
mų kandidatų į vežikų li
nijos prezidentus.

venamus kvartalus ir buvo 
kalbama apie skerdynes. 
Atskubėjo daug policijos ir 
nenuoramas nuramino.

Chekkai nušovimas iššau
kė didelį išgąstį tuose alžy
riečiuose politikieriuose, ku
rie remia francūzus. Iki 
šiol daugelis jų, bijodami 
likti Alžyre, kad nebūti 
partizanų nudėti, vis atva
žiuodavo pačion Francūzi- 
jon, bet dabar pasirodo, kad 
ir čia jiems nesaugu.

Ankara. — Žemės drebė
jimuose šiaurinėje Turkijos 
dalyje žuvo 50 žmonių.

Haiti valstybėje vėl eina 
kruvinos kovos; vyriausybė 
vėl perėjo į naujas rankas

Port au Prince. — Per 
visą praeitą > savaitgalį 
Haiti valstybėje virė nera
mumai, vyko kruvini susi
rėmimai tarp įvairių kari
ninkų ir karinių gru
pių bei civilių. Dabar bent 
kiek ramiau ir nauja vy
riausybė susidarė. Genero
las Cantave, kuris buvo pa
šalinęs valstybinę tarybą ir 
perėmęs vairą į savo ran
kas karinės valdžios vardu, 
dabar pats pašalintas. M. 
Fignole, civilinis politikas, 
tapo laikinu prezidentu.

šeštadienį Haiti valstybė
je buvo didžiausio sumuši
mo diena. Radijo stotis ke
lis kartus perėjo iš rankų 
į rankas. Vienu metu iš jos 
buvo transliuojamas atsi
šaukimas į gyventojus

Mušte atsisakė 
atsakyti Senato 
kamantinetojui

New Yorkas. — Rasisti
nis Mississippi senatorius 
Eastlandas, kuris yra se- 
natinio vidujinio saugumo 
sub-komieto pirmininkas, 
atsiuntė laišką protestan
tų pastoriui Mušte, kuris 
yra Socialistinės vienybės 
forumo pirmininkas. Kaip 
žinia, Mušte, kuris yra re
liginis pacifistas ir socia
listas, vadovauja tam fo
rumui, į kurį įeina kairūs 
socialistai, darbiečiai, troc- 
kistai, komunistai ir kiti.

Eastlandas laiškę reika
lavo iš Mušte atsakyti į 
klausimus apie forumą. 
Mušte atsakė laišku,, kuria
me jis sako, kad jis nema
to reikalo aiškintis, kad to 
jam neleidžia sąžinė ir pa
garba civilinėms laisvėms.

Gyvenimas 
Lietuvoje

Vilnius. — Daugelyje vie
tų sostinėje iškabinti plaka
tai (posteriai) “Visi į festi
valį!” Tai kalbama apie 
tarptautinį jaunimo festi
valį, kuris šią vasarą vyks
ta Maskvoje, kur dalyvaus 
jaunimo delegacijos ikš virš 
šimto kraštų, įskaitant A- 
meriką. Iš Lietuvos vyks 
daug jaunuolių. Festivalio 
plakatą nupiešė dailės stu
dentas A. Karetauskas.
U Vilniuje lankėsi Talino, 
Estijos pedagoginio institu
to studentų choras. Su cho
ru atvyko ir solistai bei 
instrumentalistai. Choras 
Vilniuje paliko gilų įspūdį.

Varėnos rajoninė biblio
teka suorganizavo konfe
renciją, kurioje skaityto
jai pasisakė ne apie kokią 
nors atskirą knygą, bet a- 
pie biblioteką bendrai — 
kaip ją galima būtų gerin
ti, kokių knygų jai reikia 

rinktis Port au Prince cent
re, kad protestuoti prieš 
generolą Cantave, bet trum
pas laikas po to ta pati sto
tis pradėjo atsišaukti į ka
riškius ir visus Cantave rė
mėjus, kad jie skubėtų re
žimui į pagalbą.

Naujasis prezidentas 
Fignole, kaip atrodo, turi 
nemenkos paramos, nes 
tuojau po jo prisaikdinimo 
mieste vyko didelės demon
stracijos jo paramai. Kai 
kurie demnostrantai nešė 
užrašus, kurie reikalavo 
gen. Cantave pašalinimo iš 
šalies arba įkalinimo. Kaip 
žinia, jis tik atsistatydino, 
bet lieka laisvėje.

Kiek žmonių žuvo susirė
mimuose, kiek yra sužeistų 
ir bendrai kokios apimties 
susirėmimai buvo, kol kas 
neaišku, bet tiek žinoma, 
kad Port au Prince ligoni
nėse yra didelis skaičius 
sužeistu.

Dabar miestas atrodo ra
mus, bet padėtis lieka į- 
tempta.

Į Tito minėjo gimtadienį 
j Sovietai jį pasveikino

Belgradas. — Prez Tito 
minėjo savo 65-ą gimtadie
ni. Ta proga vietiniame sta
dione įvyko didelis mitin
gas, kuriame dalyvavo apie 
70,000 žmonių. Skaityta 
daug sveikinimų, tarp jų 
šiltas sveikinimas nuo Ta
rybų Sąjungos premjero 
Bulganino.

Nc.w Yorkas. — Rockefe- 
llerio fondacija paskyrė 
$475,000 Lenkijos kultūri
ninkams. Stipendijos bus 
duodamos lenkams moksli
ninkams, studentams, įstai
goms ir t. t. Neseniai For
do fondacija davė .$500,000 
lenkams tokiems pat tiks
lams.

Londonas. — Amerikos 
Informacijos tarnyba čia 
atleido iš darbo 30 tarnau
tojų britų piliečių. Ameri
kos Informacijos tarnybos 
skyriai visame pasaulyje 
atleidžia dalį savo tarnaip 
tojų, kadangi Kongresas 
sumažino tos agentūros 
fondus.

Kairas. — Egipto valdžia 
davė leidimą Britanijai vėl 
operuoti savo orlaivių lini
ją per Egiptą. Britų orlai
viai vėl nusileis Kairo ir 
Alexandrijos aerodromuose.

Jakarta. —i Indonezijos 
policija suėmė ir padėjo po 
namų areštu laikraščio 
“Keng Po” redaktorių. Jo 
laikraštis, nepriklauso
mas, skaitomas įtakingiau
siu Indonezijoje.

gauti. Konferencijoje ak
tyviai dalyvavo kolūkiečiai, 
lygiai, kaip moskleiviai ir 
jaunimas.
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SAKO, TARPTAUTINĖ PADĖTIS 
GERĖJA

VALDINIUOSE rateli'uose Washingtone ir kai ku
rioje-spaudoje kalbama, jog neužilgo įtemptoji tarptau
tinė padėtis truputėlį atsileis. Sako, bus prieita prie 
šiokio tokio susitarimo ir dėl ginklavimosi sumažinimo. 
0 gal bus galima ir gerokai atšildyti šatąjį karą!

Visa tai gali būti dėl to, kad Londone buvo prieita 
prie kai kurių susitarimų tarp Amerikos, Tarybų Są
jungos, Anglijos ir Kanados atstovų, kurie ten ilgai ta
rėsi vardan Jungtinių Tautų, kurie ten tarėsi dėl gink
lavimosi sumažinimo.

Tie pasitarimai pertraukti, bet neužilgo ir vėl jie 
bus pradėti.

Vyriausias dalykas dar vis tebėra — atominiai ir 
vandeniliniai ginklai. Ar juos bandyti? Turint tuos 
ginklus, jei įvyktų karas, ką jie atneštų žmonijai?

Visi galvojantieji žmonės pripažįsta, kad atomi
nių ginklų bandymai kenkia žmonijai, jus sveikatai. 
Kenkia jie visaip: tiesiogiai tiems, kurie gyvena, kuriuos 
tos “nuotrupos” paliečia, i)' netiesiogiai — būsimajai 
gentkartei. Todėl tuos bandymus reikia būtinai tuojau 
sulaikyti.

Na, o kai dėl to, ką atominės ir vandenilinės bombos 
padarytų, jei prasidėtų karas, kuriame jos būtų naudo
jamos, tai visi sutinka, kad nebūtų nuo pavojaus apsau
gotas nei vienas pasaulio kampelis. Prezidentas Eisen- 
howeris, neseniai sakęs dvi kalbas, kurios buvo trans
liuotos per radiją ir televiziją, priminė tą patį. Jis sakė, 
jog Jungtinės Valstijos neišliktų nepaliestos, jei atomi
nis karas prasidėtų.

Amerika mestų viską naikinančias bombas ant 
Tarybų Sąjungos, pastaroji mestų atomines ir vande
nilines bombas ant Amerikos. Anglija leistų savo, bom
bas ant Tarybų Sąjungos, pastaroji tą patį darytų su 
Anglija.

Būtų sunaikinti ištisi miestai, ištisos sritys su mili
jonais žmonių. Iš atominio karo neišeitų nieks laimėtoju, 
nes kiekviena šalis pralaimėtų ekonomiškai, kultūriškai 
ir visaip. Tokiam karui prasidėjus, pasaulis atsidurtų 
ant prarajos kranto.

Šiandien yra pasaulyje trys valstybės, kurios gami
nasi atomines ir gal būt vandenilines, (daug baisesnes) 
bombas. Jomis yra: Amerika, Tarybų Sąjunga ir Ang
lija.

Neužilgo, sakoma, galės atominę energiją išvystyti 
ir aukštai ištobulinti ir Kinijos Liaudies Respublika. O 
kas gali užginčyti, kad to paties nepadarys ir Vakarų 
Vokietija, ir Japonija?

Dėl to dabar kalbama, jog Amerika, Anglija ir Ta
rybų Sąjunga būtinai privalo susitarti dėl atominių 
bombų gamybos ir dėl jų eksplodavirųų bandymų sulai
kymo. Taipgi galvojama susitarti, p'er Jungtines Tau
tas, kad jokia kita šalis nei atominių, nei vandenilinių 
bombų negamintų.

Jeigu visa tai būtų padaryta, tuomet pasaulis leng
viau atsidustų. Bet tai padaryti negalima be susitarimų, 
be prieteliškų derybų.

Čia ir kyla klausimas: kodėl gi nesušaukti kitos to
kios viršūnių konferencijos, kokia andai įvyko Ženevoj?

Dėl viso to, aišku, turėtų nuolat ir nuolat tarti savo 
žodį liaudis, žmonės, ypatingai Amerikoje.

Tegu eina lenktynės tarp kapitalistinių ir komunis
tinių valstybių, bet tos lenktynės turėtų būti kūryboje, 
statyboje, ekonomikoje, o ne atominių ginklų gamybos 
srityje.

•__

ĮDOMIĄ ANĄ DIENĄ kalbą pasakė Chruščiovas, 
TS KP Centro Komiteto pirmasis sekretorius.

Jis kalbėjo Leningrade. Jis vyriausią dėmesį kreipė 
į agrikultūrą, į jos pakėlimą. Jis kalbėjo už tai, kad juo 
greitesniu laiku Tarybų Sąjungos tautos pagamintų vi
sokių valgomųjų produktų.

Chruščiovas tvirtino, jog bėgyje sekamų keletos 
metų tarybinės tautos žemės ūkio produktų gamyboje 
pralenks Jungtines Valstijas. Ir tai, sakė kalbėtojas, su
darys didesnį efektą, negu sudarytų vandenilinė bomba, 
mesta į kapitalistinį pasaulį.

Be to Chruščiovas priminė, jog Tarybų Sąjunga 
nesirengia atominės, nei vandenilinės bombos naudoti 
prieš kapitalistinį pasaulį. Jis sakė, kad jo šalis stoja 
už tai, kad būtų uždrausta tas bombas naudoti bandy
mams, kad būtų uždraustas ių gaminimas.

<■ /Mums rodosi, Chruščiovo kalba buvo taikyta į tai, 
kas šiandien, kaip minėjome, yra neoficialiai kalbama 
Washingtone: į šaltojo karo “atšildymą”, į ginklavimosi 
mažinimą.

Dabar jau turėtų būti visiems aišku, kad atomi
nėje gadynėje pasaulinis karas būtų baisiausia žmo
nijai nelaimė. Na, o šaltasis karas kaip tik prie pasau
linio karo, prie “karštojo“, viską naikinančio karo veda.
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Ne vien mokytojas savo 
mokiniams apie žiląjį Ne
muną kalba!.. Jo' vardas 
suaugo su lietuvių liaudies 
širdimi, jo vardą tėvų tė
vai minėjo savo dainose, pa
sakose ir padavimuose. Ne
munas nuo amžių buvo lie
tuvių tautos istorijos stebė
tojas, kartu su savo vande
nimis nuplukdęs į marias 
nesuskaičiuojamas d a r b o 
žmonių ašaras, skausmus 
ir vargus, patirtus kovose 
prieš šunis-riterius, o vėliau 
prieš carizmo priespaudą ir 
lietuviško fašizmo smurtą. 
Į gintarinę Baltiją ’jis nu
plukdė 1919-1920 metais 
.sušaudytų pirmųjų kovoto
jų už Tarybų valdžią Lie
tuvoje kraują. Nemuno pa
krančių gojuose nuskambė
jo fašistinių budelių šū
viai, 1926 metais paleisti į 
keturių komunistų širdis. 
Jis nuplukdė ir Suvalkijos 
valstiečių sukilimo dalyvių 

(kraują ir jų artimųjų aša- 
iras. Nemunas kartu buvo 
ir lietuvių tautos džiaugs
mo, atkūrus Tarybų valdžią 
krašte, liudininkas.

Visa tai senesnės kartos 
žmonėms puikiai žinoma, 
nes jie savo širdimi tai 
pergyveno, savo protu tūks
tančius kartų pergalvojo. 
Tačiau šių dienų mokslei- 

jviams, kuriu vyriausių am
žiaus metai beveik sutampa 
su Tarybų valdžios Lietuvo
je atkūrimo metais, Nemu
nas jiems dažnai tereiškia 

| tik “didžiausią Lietuvos 
upę, tekančia pro Alytų ir 
Kauną.” Štai kodėl mūsų 
mokytojai jaučia pareigą 
papasakoti šių dienų jauni- 

jmui apie tuos pakitimus, 
kurie Tarybų valdžios me
tais įvyko senojo Nemuno 

i pakrantėje.

Pro Kauno 15-osios vidu
rinės mokvklos, esančios •
P e t r a š i ū n u ose. langus 'jaunieji draugai domisi bū-
moksleiviai stebi netoliese 
kylančius vis naujų namų 
pastatus, girdi šimtų maši- 
nu ūžimą. Tai ne papras
tas miesto triukšmas; už 
kokio šimto metrų nuo mo
kyklos, prie pat Nemuno, 
per nepilnus metus čia iš
augo nauja gyvenvietė —• 
Kauno hidroelektrinės sta
tytojų miestelis. Jame at
sirado naujos gatvės, pava
dintos “Taikos” ir “Mokyk
los” vardais. O mašinų ūži
mas reiškia, kad čia vyksta 
įtempta vienos iš didžiau
sių Pabaltijo elektrinių sta
tyba.

Kauno 15-osios vidurinės 
mokyklos mokytojai pasa
koja:

—Iš p r a d ž i ų mokiniai 
mus užvertė šimtais klausi
mų apie busimąją HES, 
Kauno jūrą, apie įvairias 
šios statybos detales. Ir 
suprantama: kas jiems at
sakys į šiuos klausimus, jei 
ne mes, mokytojai.
' Mokykla šią statybą sten

giasi panaudoti kaip gerą 
pavyzdį moksleivijos politi
niam auklėjimui. Daugu
mos mokinių tėvai — seni 
Petrašiūnų pramonės įmo
nių darbininkai, gerai žiną 
tas priežastis, kodėl sena 
lietuvių tautos svajonė — 
pajungti Nemuną savo va
liai —tegali būti Įgyvendi
nama tik Tarybų valdžios 
metais.

Živilė Rickevičiūtė .moko
si vienuoliktoje klasėje. Ji 
—pirmūne, mokyklos pasi
didžiavimas. Visada, kiek 
tik Živilės atmintis siekia, 
jos kambarėly šviečia elek
tros lemputė, energiją gau
nanti iš Petrašiūnų šilumi
nės elektrinės. Tačiau tik 
jos tėvas, pats dalyvavęs ei

Kur Nemunas teka
liniu darbininku, statant 
šią elektrinę buržuazijos 
valdymo metais, gali at
skleisti savo dukrai ir jos 
draugėms tas paslaptis, ku
rias nusinešė tylusis Nemu
nas. Rickevičius ir dabar 
dirba Petrašiūnų elektrinės 
turbinų skyriuje. Jis pri
simena, kaip užsienio kapi
talistai, vietinių “tautinių” 
biznierių padedami, stengė
si iš darbo žmonių už elek
tros kilovatą išplėšti net po 
2 su viršum lito.

—Akcinė bendrovė,—pa
sakoja moksleiviams Ricke
vičius,—iš Petrašiūnų elek
trinės kasmet gaudavo dau
giau kaip du milijonus litų 
gryno pelno!

O juk tai pinigai — ofi
cialiu, “mandagiu” būdu 
pavogti iš liaudies!

Ir kitų mokinių tėvai pri
simena, kodėl Smetonos 
viešpatavimo metais iš tolo 
buvo bijoma net Kauno hi
droelektrinės projekto. Jie 
gerai žino tuos liūdnai pa
garsėjusius kyšius, kuriuos 
iš užsienio firmų priėmė 
buvęs ministeris pirminin
kas Tūbelis, įvairaus plau
ko aukšti valdininkai, jų 
žmonos bei meilužės. Ėmė 
“tautos šulai” užsienio ka
pitalistų arbatpinigius ir... 
išsijuosę įrodinėjo, kad lie
tuvių tautai ir taip “Švie
sos per akis.” “Tauta,” ma
tyt, čia jie vadino gausią 
Smetonos ir jo valdininkų 
giminę...

Beveik kas diena čia at
silanko įvairios ekskursi
jos, daugiausia Kauno mie
sto mokyklų moksleiviai.

—Atrodo, — kalba Kau
no HES statytojų komjau
nimo organizacijos sekreto
rius Sasnauskas, — greitai 
reikės organizuoti atskirą 
biurą, norint patenkinti vi
sas ekskursijas. Na, bet 
tai labai gerai, kad mūsų 

simosios hidroelektrinės au
gimu.

Apsilankius HES, kiek
vienas jaunuolis suvokia, 
kad ši statyba yra galima 
tik todėl, kad lietuvių tau
tai padeda visos broliškos 
tautos.

Kauno HES adresu kas
dien ateina siuntos iš įvai
rių Tarybų Sąjungos mies
tų, nepaliaujama srove čia 
plaukia galinga Tėvynės 
technika. Susidomėję .moks
leiviai Stebi, kaip montuoja
mas galingas, šešiasdešim
ties metrų ilgio strėlės eks
kavatorius, iš karto savo 
kauše sutalpinąs septynis 
kubinius metrus grunto. 
Bet, kaip sakoma, reikalo 
esmę pedagogo padedamas 
mokinys suvokia ne kaušo 
talpoj. Svarbu tai, kad 
toks ekskavatorius pirmą 
kartą pasirodė Lietuvos že
mėje, atėjęs pavaduoti tūks
tančių darbininkų rankų, 
kurių buržuazijos viešpata
vimo metais niekas nepava
davo. Pakaunės rajonų gy
ventojų vaikai, šiandieni
niai aukštųjų mokyklų vy
resniųjų kursų studentai, 
dar prisimena tuos vaizdus, 
kaip “zimagorai” jėga rau
sė nusausinimo sistemos 
griovius per balas ir pel
kes...

O dabar, kad ir čia, Kau
no HES darbuose, vien bu
simosios užtvankos ir hi
droelektrinės centrinių pa
statų rajone galingų ekska
vatorių, žemsiurbių pagal
ba bus išimta apie vieną 
milijoną kubinių metrų 
grunto. Milijonas... Vaikų 
protas labiau suvokia, kai 
ekskursijai vadovaująs mo
kytojas šį skaičių pakeičia 
kitu — Kauno HES daubos 

dugnas bus 16 metrų že
miau Nemuno vandens.

Ir šį darbą hesunku at
likti, kai dauboje ūžia ga
lingi ekskavatoriai, ne vie
nas jų pirmąjį “krikštą” 
jau gavęs Gorkio HES prie 
Volgos ir kitų šalies hidro
elektrinių statybose. Gausi 
technika, kuri suplaukė ir 
plaukia į Kauno HES, mo
kytojui duoda progą paro
dyti nesavanaudišką, tikrai 
nuoširdžią broliškų tautų 
paramą Nemuno šalies gy
ventojams. ‘Tiek Živilės, 
tiek dešimtokės Birutės, 
tiek ir daugelio kitų moks
leivių galvose savaime kyla 
palyginimai apie iš tėvų ir 
mokytojų girdėtą buržuazi
nės Lietuvos pramonės 
menkumą ir visišką pri
klausomybę nuo užsienio 
kapitalo. Darbininkų vai
kų krūtines užlieja teisėto 
pasididžiavimo jausmas sa
vo plačiąja šalimi. Kaip ne- 
sididžiuosi, jei “anais lai
kais” jų tėvai net spyną du
rims pirkdavo sau... užsie
nietišku užrašu. Ką ten 
spyną — degtukų gamyba, 
ir ta buvo švedų monopo
listų rankose...

Taip, galinga technika 
daug reiškia. Tačiau su 
nieku negalima palyginti 
tos . paramos, kurią Kauno 
statytojams teikia broliškų 
tautų žmonės. Juk mūsų 
respublikos inžinieriai nėra 
vykdę tokių didelių statybų, 
todėl jiems į talką atvykda
vo draugai iš broliškų res
publikų. Visos statybos vir
šininkas Luchniovaš jau 
statė ne vieną šalies hidro
elektrinę. Kartu su juo dir
ba lietuviai inžinieriai Ur
bas, Kauno politechnikos 
instituto auklėtiniai Morkū
nas, Charūnas ir daugelis 
kitų. Geodezijos grupėje 
dirba ukrainietė Liudmila 
Fedorčenko, jaunuolis iš 
saulėtosios Gruzijos Cha- 
džas Muratas Toguzovas. 
Darbas, vienas tikslas jun
gia šiuos žmones. Lietuviš
kojo Nemuno pakrantėje 
matydamas nuo darbo pra
kaitu a p s i p y 1 u s į rusą, 
ukrainietį ir gruziną, moks
leivis visa, širdimi ima su
vokti, kad tokia draugystė 
galima tik socializmo šaly, 
kur visų tautybių žmonės 
svarbiausiu savo gyvenimo 
tikslu laiko kovą už visos 
liaudies geresnį gyvenimą,- 
komunizmo sukūrimą.

HES statyboje apsilankę 
moksleiviai įdėmiai stebi 
galingas mašinas, o svar
biausia — susikaupu sius 
darbininkus, kurių daugu
mos krūtines puošia kom
jaunimo ženkliukai., Kom
jaunuoliškos rankos... Jos 
statė ir Kpmsomolską prie 
Amūro, ir Dnieprogesą, ir 
Kuibyševo HES ir daug 
daug kitų darbų nuveikė 
mūsų tarybinės Tėvynės 
šlovei, šių rankų vairuoja
mi traktoriai neseniai varė 
pirmąsias vagas plėšininėse 
žemėse.

Užtenka pažvelgti į mo
kinius, ir jų veiduose gali 
išskaityti neslepiamą pasi
gėrėjimą. O ne vieno mo
kytojo galvoje kyla mintis: 

—Štai kur'tikra roman
tika. Mes gi kartais visai 
be reikalo galvą sukame ir 
svarstome: kurgi tos “ro
mantikos” ieškoti?

LLKJS IX sūvažiavimas 
Kauno HĘS statybą paskel
bė komjaunimo statyba. 
Štai kodėl jaunieji ekskur
santai čia sutinka daug jau
nuolių ir merginų, kurie, 
baigę ne tik septynmetes, 
bet ir vidurines ^respublikos 
mokyklas, atvyksta dirbti 
eiliniais darbininkais.

Kauno 12-ąją vidurinę 
mokyklą baigė Ekaterina 
Žvagulytė. Ji iš pradžių 
dirbo paprasta darbininke. 
Kaip pavyzdingą jaunuolę, 
nepadariusią gėdos savo 
mokyklos komjaunimo or
ganizacijai, vadovybė Eka
terina pasiuntė į Stalingra
dą, į kursus. Dabar mer
gina dirba betono mazgo 
laborante. Su brandos ates-' 
tatais čia dirba Algis Gu
davičius, statyboje broliai 
Vytas ir Juozas Janušai-. 
čiai ir daugelis kitų. Šių 
jaunuolių mokytojai šian
dien gali pagrįstai didžiuo
tis, gyveniman išleidę žmo
nes, mylinčius darbą, ati
duodančius visas jaunatviš
kas jėgas savo gimtajam 
kraštui.

Matydamas jaunus žmo
nes,’ negali negalvoti, kad 
jauna ir visa mūsų respub
lika. Juk ji baigia vos sep
tynioliktuosius savo gyve
nimo metus. Ta jaunystė 
dar labiau džiugina, ma
tant jos vaikus su pionie
rių kaklaraiščiais, atsar
giai aplenkančius dirban
čias mašinas, vyresniųjų 
klasių moksleivius, besido
minčius, kaip jų akyse kei
čiasi panemunė ties Petra
šiūnais. 

• • •
Kaip seniau, taip ir šian

dien žilasis Nemunas, ren
kąs savo vandenis iš Neries, 
Nevėžio, Dubysos, tūkstan
čių kitų Lietuvos upių ir 
ežerų, dar nerūpestingai ke
liauja į Baltijos marias. 
Tačiau netrukus jis ims 
sukti galingas hidroturbi- 
nas. Jų telkiama elektros 
energija nušvies naujus lie
tuviškus kaimus ir miestus, 
kurių gyventojai ima už
miršti liūdnas dainas apie 
Nemuną, varganą jo pa
krančių žmonių gyvenimą.

Gegužės Pirmosios proga 
ne vienoj Lietuvos apylin
kėj suskambės “Kur Nemu
nas teka”... Tai nauja, džiu
gi daina. Ji sujaudins ne 
vieną seną, gyvenimo šal
nos pasidabruotais plau
kais, pedagogą. Juk Nemu
no vardas labiausiai suaugo 
su jo, liaudies pedagogo, 
širdimi. Ir. pagalvos ne vie- 
na§, kaip keitėsi, laikui bė
gant, jo pasakojimai mo
kyklų klasėse nuo liūdnų 
liaudies dainų apie Nemu
ną komentarų iki džiugios 
dainos eilutės “Prie Nemu
no kitas išaušo jau rytas...” 
Kartu ne vienas žilstelėjęs 
pedagogas iš širdies tars 
savo jauniesiems draugams 
mokytojams:

—Auklėkite savo mokslei
vius mylėti ir branginti tą 
naują didelį gyvenimą, ku
ris tik tarybinės santvar
kos metais ėmė kunkuliuoti 
atgimusiose ir pajaunėju
siose senojo Nemuno pa
krantėse !

A. Šidlauskas 
Kauno HES !

(Iš “Tarybinio mokytojo’’)

Ankara. — Trys Britani
jos kariniai laivai aplankys 
Samsuną ir Amarsą, Tur
kijos uostus Juodojoje jū
roje.

!

Londonas. — Trys Nige
rijos provincijų negriški at
stovai apsilankė pas kolo- 
nialių reikalų ministrą 
Boydą ir įspėjo jį, kad Ni
gerija pradės kovą už ne
priklausomybę. Nigerija tu
ri apie 30 milijonų gyven
tojų.

Ar tamsta: turi Jono Kaš- 
kaičio poezijos knygą “Pro
švaistės”? Jei ne, tai* tuo
jau įsigyk. Kaina tik $1.00. 
Gaunama Laisvės knygy
ne.

Chicago, ID.
KULTŪRIETĖS MINĖJO , 

MOTINŲ DIENĄ
Moterų Kultūros Klubo \ 

susirinkimas įvyko gegužės . 
16 dieną. Jame dalyvavo 
labai daug narių, kas labai 
pagirtina. Buvo draugių iš 
šiaurinės miesto dalies ir 
net iš toliau — iš Michiga- 
no. Atvyko ir per daug me
tų buvusi klubo pirmininke 
ir jo steigėja d. Connie 
Rimkus.

Atlikus visus klubo rei
kalus, kurių buvo nemaža, . 
buvo vaišės, ir Motinų die
ną gražiai paminėjome.

Iš raportų pasirodė, kad 
“Vilnies” suvažiavimui iš 
iždo aukota $100 ir narės 
sudėjo $72. Reiškia, nepa
siekėme savo užsibrėžto 
tikslo pasveikinti dienraštį 
su $200. Bet daugelis na
rių aukojo kitom organiza
cijom, prie kurių jos ir jų 
vyrai priklauso. Mes ma
nome, kad tuos $200 sukėlė- 
me su. kaupu.

Vaišių sunešė- draugės: ♦ ♦ 
Samulionienė, Matuz, Sen- 
kevičienė, Uksienė, Chep- 
linskienė ir Morkevičienė. 
D-gė Morkevičienė vaišino * 
visas savo gimtadienio pro
ga, o ir nepaprastas gimta
dienis tai buvo, nes ji ar 
tik nebus seniausia mūsų s
klubo narė, sulaukusi 83 
metelių. Nežiūrint jos am
žiaus, ji vis tokia linksma 
ir draugiška, tad visos na
rės ją sveikino sūdainuoda- 
mos “Happy Birthday.”

Po to sekė trumpos kal
bos, daugiausia Motinų die
nos tema. Stipriai buvo iš- . 
reikštas pageidavimas, kad 
mūsų klube gyvuotų drau
giškumas. Įdomiai pakal
bėjo Mildred Friberg, ku
ri ragino motinas ir sene
les, kad protestuotų prieš 
rodymą visokių žmogžudiš- * 
kų filmų ir televizijos pro
gramų vaikučiam. Ji iškėlė 
faktą, kad Rytinėje Vokie
tijoje yra priimtas įstaty
mas, kuris baudžia tėvus, 
jeigu jie perka arba leidžia 
vaikučiams vartoti ginklus, 
kad ir žaislinius. F

Draugė Rimkienė taipgi 
pakalbėjo biskelį ilgiau, 
prisimindama, kai]) klubas ♦ 
buvo tveriamas, ir apie vi
sus buvusius sunkumus bei 
problemas, kas labai tiko 
tai dienai, nes šiais metais 
sukanka lygiai 20 metų, 4 
kai Kultūros Klubas susi
tvėrė. Paskui kalbėjo trum
pai visa eilė narių ir d. Sa- t 
mulionienė, klubo pirmi
ninkė—nuo valdybos.

Vienas nemalonus įvykis 
sudrumstė mūsų gerą nuo
taiką, tai buvo pranešimas, 
kad mirė mūsų geros kultū- 
rietės d. Matuka i t i e n ė s 
anūkas, vos tik 5’/i metų t- 
amžiaus. Narės labai ap
gailestavo ir ant greitųjų 
surinko aukų išreiškimui 
užuojautos, kuri tilpo “Vil
nyje.”

Labai didelis ačiū visom, 
kurios taip gausiai sunešė 
įvairių užkandžių ir gėri- * 
mų. Ačiū d. M. Elbraht ir 
kitoms už patarnavimą prie 
stalų ir virtuvėje. Taipgi 
ačiū draugėms, kurios au
kojo pinigais klubui: d. Ju
lia Keenan — $2; po $1 — 
Tautvaišienė ir Plečkaitie
nė.

Birželio 20 d. turėsime 
pusmetinį susirinkimą. Po 
to turėsime pertrauką porai 
mėnesių. Taigi, visos na
rės nepamirškite dalyvauti ’ 
pusmetiniame susirinkime.

ISiekorespondentė ♦ f

Išvenglimui slogų miego
kite nemažiau 8 valandų, 
saugokitės per daug nau
dojimo akohOlinių gėrimų.



JONAS KAšKAITIS

Nuo seminarijos iki Amerikos
(ATSIMINIMAI)

, (Tąsa)

E iš visų viršesnis auga baravykas, 
Valig dainuškos žodžių, “grybų pul

kaunykas”:
Platus, storas, pasputęs, lyg tartum 

(užklotas
Ant kieto, drūto koto bliūdaspalivotas.

Vinkšnos, šaltekšniai, liepos ir nesu-
* . (skaityti

Kitokių skyrių medžiai tarp jų išsklai-
♦ (styti.

♦
Jų lapais, jų žievelėm arba šaknim

4 (kieta
Nuo ligų ir padarų gydo visą svietą...
E mum, prastiem žmonelėm, tik žiūrėt 

(patogu,
Kai juos dengia apveizda žaliu lapų 

(stogu...

Vidunakty taip tyku, kad girdi, kaip 
(jaunas 

Lapas ar žiedelis ant šakelių kraunas, 
Kas ten šlama? e vėjo papūstas lapelis,

' • Egi gūžtoj nubudęs sujuda paukštelis..

Skamba tik skamba miškas: čia volun- 
„ (gė Ievą

‘Protina: “Ieva, Ieva, neganyk po pie- 
(vą!”

Ai! būdavo, būdavo iš mūsų šilelio — 
Didžiausio patogumo, gražaus ramu- 

(mėlio! . .
Pušys aukštos, lygios, geltonos, kaip 

(žvakės!
Viršūnės tik jų ūžė ir liemenys plakės.

Ai, ai! Bet kada, mintyse padrikai 
kartodamas “Anykščių šilelio” eileles, 
meilingai prisimindavau Viedarių kaimo 
galulaukėj dūluojantį mūsų gražutį miš
keli. . .

6t
, Kartą, po vakarienės, išėjus mums so

dan pasivaikščiot, prieina klierikas Jur
gutis ir klausia, ar aš tūrių balsą dai
nuot, ar mėgstu dainas. Kaipgi ne? Dar 
ir kaip mėgstu. Tai eime, girdi, aš pa
tikrinsiu jūsų balsą. Ir nusivedė į antrą
jį aukštą, į nedidelę auditorijukę. Ten 
prie fortepiono jau stoviniavo gražus bū
relis jaunuolių, sutanotų ir dar be suta
nų. Visų jų Jurgutis jau buvo patikrinęs 
ir sugretinęs balsus. Tikau ir aš.

Padalijo gaidų knygeles ir pradėjom 
dainuot. Pirma pačią lengvąją liaudies 
dainą: “Ant kalno karklai siūbavo”. 
Dainuot smagu, linksma, tai kad jau rė
žiam, sustoję, tai rėžiam! Jurgutis vis 
pirma suderina balsus ir lydi dainą su 
fortepionu. Ir pats tuo patim kartu 
skardžiai kerta tenoru. Gerai, puikiai! . 
Nagi dabar kitą, irgi lengvutę dainelę: 
ASėjau rūtą sėjau mėtą”. Ir šita išėjo 
nieko sau. Dargi vieną, truputį sudėtin
gesnę, bet visų labai mėgiamą: “Dainų 
dainelę, savo giesmelę”. Čia jau galima 
ir aukščiau paleist balsus: “Kalnai ant./ 
kalnų, ir ant tiį kalnų”.

Pagyrė Jurgutis, sako, bus geras mū
sų lietuviškas choras. Liepė namie išsi
rašyti kelių dainų gaidas.

Taip ir prasidėjo mūsų dainavimai. 
Susidarydavom tris kartus savaitėj ir 
škardėdavom po gerą valandą. Dainos 
buvo daugiausia J. Naujalio sukompo
nuotos: “Miškas ūžia, giria gaudžia”, 
“Ant krašto marių Palangos miestely”, 
/‘Kur upelis teka, šapalėlius neša”, “Kur 
banguoja Nemunėlis”, “Jei tėvynę myli 
ir trokšti jąi laimės”, “Jaunyste, stok, 
sparnais neplok”, “Baime, negraužk 
man krūtinės”, “Ai, žalias gražus rūte
lių darželis”, “Pasakyk mari, mergužėle, 
ar tu mane myli”, “Kur bėga Šešupė, 
kur Nemunas teka”.

Viena žymėtina ypatybė apie aną 
mūsų dainavimą buvo šitokia. Jei mes 
pradėjom kurią dainą, tai mes ją ir va
rom visą gražiai iki galo, nors ji ir ilga 
bebūtų. Tokiu būdu mes praversdavom 
ir poilgiai su kuria daina. Ir mums tai 
visai nenusibosdavo. Atvirkščiai. Mes 

%dar geriau įsidrąsindavom ir įsisavinda-
# vom jos gaidą ir lengviau išmokdavom 

atmintinai jos žodžius, visus jos pos
mus. Ir labai mes pamėgom tą mūsų dai- 
nnvimą. .Kad veždavom, tai net aplinkui

1 skardėdavo! Ir mes manėm, kad visi 
mėgsta pasiklausyt mū.# dainavimo.

Ir mėgdavo. Vaikščiodami po sodą, 
kiti klierikai kartais net stabtelėdavo 
ir klausydavos. Bet greit atsirado mums

ir skerspainė. Tai buvo anas susiraukė- 
lis keperza, kun. Liaudanskis. Kažkoks 
jis ypatingas tipas. Nepakęsdavo lietu
vių, nekęsdavo lietuvių kalbos, litvoma- 
nais pravardžiodavo, priekabių ieškoda
vo ir bardavos, niurzgėdavo. Ir jam ne
patiko tos mūsų dainos. Atbėgs auditori- 
jon ir išvaikys mus. Girdi, triukšmą ke
liam, mokytis kitiems trukdom. O mū
siškiai sakydavo, kad veikiausia mes jį 
pabudinom iš miego, jo poilsį sutruk- 
dėm. O gal ir to nereikėjo. Jis tiesiog 
kažkoks mizantropas, siauraprotis len- 
komanas. Tai ir kabinėjasi be reikalo.

Mes vis tiek neužsileisdavom. Išvaikė 
jis mus iš auditorijos, tai mes susibu- 
riam kur sode ir pradedam ten dainuoti. 
O ne, tai kiek palūkėję, vėl susirinkda
vom ton pačion auditorijon ir vėl dai
nuodavom. Arba nueidavom į kitą kokią 
atokesnę auditoriją. Kas jis mums toks, 
tas Liaudanskis? Jis negi rektorius, ne 
direktorius. Rektorius, kun. kanaunin
kas Karosas niekad mums nė žodelio 
priešingo netarė. Nei kitas koks vyresnis 
profesorius ar kapelionas. I-r už šitokį 
nešvankų užsipuldinėjimą, klierikai dar 
labiau jo nekęsdavo ir jį pajuokdavo.

Kauno parapijos bažnyčios vargoni
ninkas J. Naujalis kartais ateidavo į mū
sų dainų sambūrį. Jurgutis tuojau užleis
davo jam vietą prie fortepiono. Stambus 
vyras, aukšto ūgio, petingas, su didele, 
plačia juosva barzda, santūrus, ramių 
judesių. Balsas jo ne aukštas, bet švel
naus, malonaus tembro. Ilgai neužtruk
davo. Pasiklausydavo kelių mūsų daina
vimo posmų, padrąsindavo, pagirdavo ir 
išeidavo, palikdamas gražų įspūdį.

Artėjo kun. Karoso gimtadienis. Jis — 
seminarijos rektorius, žmogus tykaus, 
ramaus būdo, gal apie 50 metų amžiaus, 
apyžiliais plaukais, akiniuotas, žemo 
balso, vidutinio ūgio. Klierikai žinojo, 
jog po pietų jis savo kambary atsigulda
vo ir prisnūsdavo pogulio. Tai, mes, dai
nininkai, jau iš anksto susimokėm ati
tinkamą pasveikinimo dainą, lotyniškai: 
“Plurimos annos, plurimos annos”. Su
sitarę, tuoj po paskutinės pamokos, su
sibūrėm koridoriuj, prieš rektoriaus du
ris ir užriaumojom aną sveikinamąją 
dainą. O ji įsisiūbuoja stebėtinai skar
džiai ir didingai, “crescendo”, vis stip
ryn ir garsyn.

Bedainuodami, išgirdom, kad viduj 
kas pereina per kambarį ir sustoja ir 
vėl iš lėngvo eina. Sudrožėm visą saliu- 
taciją, ir tada durys atsivėrė ir .ant slen
ksčio pasirodė rektorius. Džiugus, nušvi
tęs. Padėkojo mums už gerus linkėjimus, 
ir netrukus mes išsiskirstėm. Kai susi- 
darėm vakarieniaut, tai atradom kiek
vienam padėta po du obuoliu.

Klierikų bažnytėlėn visi susieidavom 
kas rytas. Kartą į savaitę eidavau išpa
žinties. Išpažintį atlikdavom kurį pa
skirtą vakarą, o rytojaus dieną, prieš 
pusryčius, priimdavom komuniją. Iš- 
pažintininku sau pasirinkau bažnyčios 
istorijos profesorių. Ir nepadariau klai
dos: nuodėmklausis buvo nuolaidus ir 
tavęs perdaug nekamantinėjo, tai aš ir 
nesidrovindavau taip labai išpažint savo 
nuodėmių. Laikui bėgant, aš pradėjau 
pristigt nuodėmių, vis dėlto savo papro
čio nepamečiau: vis kas savaitė paleng
vindavau savo sąžinę. Daugelis darė tai- 
po pat, kaip ir aš, įskaitant Avižonį, 
nors tokio reikalavimo ir nebuvo. Buvo 
patarta eit išpažinties bent kartą per 
mėnesį.

Sekmadieniais visi klierikai “in corpo- 
re” maršuodavom į katedrą, kur didžią
sias mišias laikydavo pats Kauno vys
kupas Paliulionis, o jam patarnaudavo 
bent keli paskutinio kurso klierikai. 
Nuo seminarijos ligi katedros nemažas 
galas kelio: praversdavom gal bent 20 
min., visi darniai žingsniuodami. Naujo
kėliai, dar be sutanų, ėjom visi susibū
rę skyrium. Ir, pasiekę katedrą, mes, 
naujokėliai, nesutanoti, ir dievo buvei
nėj turėjom laikytis skyrium.

Sutanotieji klierikai visi laikėsi arti 
altoriaus, o mes, trumparūbiai, užkopda- 
vom siaurais laiptais ant zakristijos, ir 
tenai melsdavomės. Tik mes, daugiau 
nieko ten neleisdavom. Iš tokios paaukš
tintos vietos galima buvo stebėt visą 
publiką. Katedra didžiulė, aukšta, gal 
prieš ketvertą šimtmečių pastatyta. Ku
ris didžiųjų Lietuvos kunigaikščių ją 
pastatęs.

(Bus daugiau)

Prabėgo jau astuoni mėnesiai, kai palaidojom *

KLEMENSĄ MATULIONĮ
mano mylimą vyrą—abiejų sūnų tėvą.

Tai, anot Mairionio...
Maža linksmybės čia ant žemės,
Daug verksmų, skausmų ir kančių...
Retai dangus plačiai užtemęs
Prašvinta ant našlės galvos...

v Liūdime—MATULIONIENĖ
■ ir SŪNUS

i Pittston, Pa. I’ 

BROCKTON, MASS.
Sukėlimui Laisvei 10 tūks

tančių , dolerių fondo ' pas 
mus jau padaryta pradžia. 
Dar visai maža, bet jau tu
riu ant rankų kejetą desėt- 
kų dolerių ir vieną narį į 
prietelių kliubą. Bet aš ma
nau, kad mes ilgai nelauksi
me atlikti tą pareigą.

Kurie esate pasižadėję 
duoti aukų, prašau priduo
ti man arba kuriam kitam 
iš LLD 6 kp. narių. Mes

BEER-WINE-LIQUOR-IJCENSES
------------------------~1------------------------ ~

Notice is hereby given that license number 
L-1252 has been issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off-premises consumption at 
47-33 Junction' blvd., Corona. BELA R. FROM- 
MER ‘ BRW-ml7

NOTICE is hereby given that license 4RL- 
8266 has been issued to vfhe undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail in 
a restaurant under, the Alcoholic Beverage * 
Control Law for on premise - consumption at 
205-15 Hillside ave., Hollis. FELIX and SAL
VATORE MOLITE dba Leonardo's Rest. BRW

Notice is hereby given that license number 
L-737 has been issued to the undersigned 
to sell Liquor, and Wine at retail in a Li
quor Store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premises consumption at 
43-22 43rd ave., Sunnyjide. 'EDWIN J. MC
CARTHY, Inc. BT-m3l

Notice is hereby given that license number 
4RL-I584 has been issued to the undersigned 
to sell Liquor, Wine and Boer, at retail in a 
Restaurant under the Alcbholic Beverage 
Control Law for on premises consumption at 
163-01 Baisley blvd., Jamaica. ERNA BLANK 
dba Race Track Inn. BT-ml7

Notice is hereby given that license number 
4RL-6407 has been issued to the undersigned 
to sell Liquor, Wine and Beer at retail in a 
Restauran,t under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premiseš consumption at 
29-16 3 th ave., Long Island City. ANTHONY 
Sr. and JOSEPH M. LaBARBERA dba Green 
Acre! Restaurant and Bar- BT-ml7

NOTICE is hereby given that 4-RL- 
6983 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail in 
a restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
117-10 Hillside ave., Richmond Hill. ALFRED 
PAUL WOLFANGLE dba Glonn's Bar & 
Grill BEW-F22

Notice is hereby given that license number 
4RL-865I has been issued to the undersigned 
to sell Liquor, Wine and Baer at retail in a 
restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
69-15 Woodside Ave. Woodside. GEORGE 
T. SUTTON dba The Pond. BRW

Notice is hereby given that license number 
4RL-69I7 has been issued to the undersigned 
to sell Liquor, Wine and B>aer at retail in a 
restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
95-47 Roosevelt ave., Jackson Heights. MAR
GARET KEENAN dba Roosevelt Tavern. BRW

Notice is hereby given that license number 
L-1388 has been issued to the undersigned 
to sell Liquor and Wine at retail in a pack
age store for off premise consumption at 
28-33 Steinway st., Astoria. STEINWAY WINE 
& LIQUOR BRW

Notice is hereby given that license number 
L-5100 has been issued to the undersigned 
to sell Liquor and Wino at retail in a pack
age store for off premise consumption at 
24-04 34 ava., Long Island City. FRANK W. 
BERK., dba Queensview Liquors BRW

Notice is hereby given that license number 
4RW-88I7 has been issued to the undersigned 
to sell Liquor and Wine at Retail in a res
taurant under the Alcoholic Beverage Con
trol Law for on premise consumption at 
253-17 Northern blvd., Little Neck. RAY
MOND CERUASIO, NICOLA CERUASIO, 
CESARE DiCASA dba Italian Restaurant and 
Pizzeria. BRW

Notice is hereby given that license number 
L-1267 has been issued to the undersigned 
to sell liquor and win-a at retail in a pack-' 
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise consumption at 
161-19 29th ave., Flushing. IVAN KOVAC K

jau rūpinamės surinkti ir 
pasiųsti į fondą.

Fondo sukėlimui draugiš
kas vakarėlis įvyks šešta
dienį, birželio (June) 15 d., 
pradžia 7 vai. vakare, Liet. 
Taut. Namo Parke, Winter 
ir Keswick Dr., Montello. 
Kviečiame visus atsilankyti 
ir tuo pačiu kartu paremti 
spaudą.

Geo. Shimaitis

Notice is hereby given that license number 
L-5859 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail in a pack
age store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premises consumption et 
51-04 31st ave., Woodside. MAX BRUMER 
dba Lenihan Liquors. K-10

Notice is hereby given that license numbe,. 
4RL-6I97 has been issued to the undersigned 
to sell Liquor, Wine and Beer at retail in a 
restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
95-01 37 ave., Jackson Heights. HARRY 
HOLST dba Harry's Bar & Restaurant BRW

Notice is hereby given that license number 
L-306 has been issued To the undersigned 
to sell Liguor and Wine at retail in a 
Package Store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise consumption at 
223-03 Hampstead ave. Queens Village. 
FRANK J. TRINCA dba Trinca Liquors. BRW

Notice is hereby given that license number 
L-1276 has been issued to the ■ undersigned 
to sell Liguor and Wine at retail in a. 
Package Store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise consumption at 
40-02 69th st., Woodside. AUGUSTA POL- 
LANC dba Long Island Wine and Liquor 
Store. BRW

Notice is hereby given that license number 
L-1397 has been issued to the undersigned 
to sell Liguor and Wine at retail in a 
Package Sfore under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise consumption at 
143-lA Lakewood ave., Jamaica. RUFFEN H. 
COTTON dba Ruffen H. Cotton Wines and 
Liquors. BRW

Notice is hereby given that license number 
L-5039 has been issued to the undersigned 
to sell Liguor and Wine at retail" in a 
Package Store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise consumption at 
112-17 Linden blvd., Ozone Park. JOSEPH 
RAUCHWERGER dba Boulevard Wine and 
Liquor Store. BRW

Notice is hereby given that license number 
L-5819 has been issued to the undersigned 
to sell Liguor and Wine at retail in a 
Package Store under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise consumption at 
90-42 148 st., Jamaica. ALVIN BERNHEIM 
dba Alvin's Liquor Store. BRW

Notice is hereby given that license number 
4RL-83II has been issued to the undersigned 
to sell Liquor, Wine and Beer at retail in a 
Restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premises consumption at 
18-48 120th st., College Point. RALPH MA- 
RANDO dba Friendly Tavern. BRW

Notice is hereby given that license number 
4RL-4077 has been issued to the undersigned 
to sell Liquor, Wine and Baer at retail in a 
Restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premises consumption at 
40-04 69th st., Woodside. JOHN CASELLA 
dba Fisk Bar and Grill. BRW

NOTICE is hereby given that license 4RL- 
7484 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail in 
a restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
211-79 Jamaica ave., Queens Village. HANS 
GREINER dba Town Corner Bar'and Grill.

BT
Notice is hereby given that license number 

LL-850 has been issued to the undersigned 
to sell liquor and wine at wholseale under 
the Alcoholic Beverage Control Law at 35- 
10 Lawrence st., Flushing. ROBERT IM
PORTS, Inc. BRW

Notice is hereby given that license number 
4RL-8600 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail in a 
restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
25-53 Steinway st., Astoria. J. ONORATO N 
J. MIGNOGNA dba Bali Bar BRW

Notice is hereby given that license number 
4RL-8847 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail in a 
restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
141-16 Northern blvd.. Flushing. G, S. D. 
RESTAURANT Inc. BRW

Rochester, N. Y.—Pažmonys
Šeštadienį, 8-tą dieną birželio (June) įvyks 

pažmonys, kurį rengia Moterų ir Vyrų kuopos 
pagelbėjimui Laisvei sukelti $10,000 fondą. Vi
sus Laisvės skaitytojus ir visus lietuvius malo
niai kviečiame atsilankyti ir tuomi paremti šį 
svarbų reikalą.

Atsiminkime, gerbiamieji, kad be spaudos 
mes nieko nežinotume. Ypač iš Lietuvos Laisvė 
paduoda daugiau žinių negu bet kuris kitas iš 
lietuviškų laikraščių. Taigi rūpinkimės, kad 
Laisvė gyvuotų, dalyvaukime šiame parengime. 
Nevalgykite vakarienės namie, nes čia bus duo
dama skani vakarienė, pagaminta geriausių 
gaspadinių. Pradžia 6:30 vai. vakare. Vieta— 
Geclemino salėje, 575 Joseph Ave.. Prašome ne- 
sivėlinti atsilankyti.

R enęjimo Komisija

3 pusi. Laisvė (Liberty) Antradienis, geg. (May) 28, 1957

Vasariniai Parengimai
Pasinaudokite vasaros grožybėmis. Iš aprūkusių mies
tų traukime į tyrus laukus, kur žaliuoja miškai ir žydi 
gėlynai. Būkime lildsmuose sambūriuose su savo drau
gais ir pažįstamais, štai progos maloniems pasima
tymams ir pasilinksminimams:

NAUJOSIOS ANGLIJOS 
LIETUVIŲ PIKNIKAS

Graži dainų programa, kurią atliks

JONAS SABALIAUSKAS, TENORAS 
ONA DIRVELIENe, SOPRANAS

Birželio 9 June
Pradžia anksti—10-tą vai. ryto

Maple Parke
LAWRENCE-METHUEN, MASS.

Baltimores Iškilme
Didysis Laisves Piknikas 

Programą atliks pagarsėjęs 

Aidsietyno Kvartetas 
Iš New Yorko<

Finų Merginų Grupė
Dainuos ir šoks savo tautinius šokius

Birželio 16 June
SLOVAK NATIONAL HOME & PARK 

6526 Holabird Ave., Baltimore
Pradžia 11 vai. ryto 

Muzika nuo 3:30 iki 8:30.
* įžanga 75c

NEW'YORK IR NEW JERSEY APYLINKĖ 
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo

3-sios Apskrities ir Kuopų

PIKNIKAS
Daug įvairumų, skanūs užkandžiai ir gėrimai 

«
Įvyks Sekmadienį

. Birželio 16 June 
Prasidės 1-mą valandą popiet 

Steamboat Inn Park
91 Steamboat Rd., Great Neck, N. Y.

Brockton-Montello, Mass.
Didysis Laisves Piknikas

Su labai įdomia programa

Liepos 4 July 
Prasidės 1 vai. ir tęsis iki vėlumos 

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

DIDŽIOJO NEW YORKO APYLINKĖ 
Literatūros Draugijos Il-sios Apskrities 

LINKSMAS PIKNIKAS
Pelnas skiriamas išleidimui knygos

Gydymo Istorija
Parašė

Dr. Jonas Stanislovaitis ir 
Dr. Antanas Petriką

Gera Muzika Šokiams
/

Įvyks sekmadienio popietį
<

Liepos 14 July
šauni Dainų Programa

Steamboat Imi Parke
91 Steamboat Rd., Great Neck, N. Y.

Pradžia 1-mą vai. d., Įžanga 75c.
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Lawrence, Mass.
Pirmutinis šių metų paren

gimas pavyko puikiai. Nors 
diena buvo šalta ir ūkanota, 
bet turėjome svečiu ne tik iš
I. awrenco. o ir iš kaimynišku 
miestu: Haverhill, Denevers, 
Lynn. Nashua, Hudson. At
vykdami. svečiai atvežė ir 
kvietku bukietus padabinimui 
stalu.

Mūsų draugės gaspadinės— 
S. Penkauskienė, E. Krali- 
kauskienė, R. Chuladienė ir
J. Zinkienė, — turėjo pusėti
nai padirbėti, kad pavaišintų 
svečus. Prie stalų patarnavo 
jaunos mergaitės: M. Milvi- 
(taitė ir Key (atsiprašau, pa
vardės nežinau). Svečiai buvo 
linksmi.

Po užkandžių, S. Penkaus- 
kas padėkojo visiems už atsi
lankymą. Taipgi jis prašė 
LLD narius lankyti susirinki
mus. gauti naujų narių Į kuo
pa. Kurie dabar Įstos, tie gaus 
puikią, daktarų Stanislovaieio 
ir Petrikus parašytą, knygą. 
Nariai raginami pasimokėti 
savo duokles.

šis parengimas — banketas 
— Įvyko, kaip žinia, geg. 19 
(i.. Maple Parke. 

• • •
Kitas didelis parengimas 

pyks birželio 9 d., taipgi 
Maple parke. Tai bus. taip ra
kant. visos Naujosios Anglijos 
lietuvių sanskridis. Bus čia 
s\ečiu ir iš New-Yorko valsti
jos. Turėsime puikią progra
mą, — dainininkus O. Dirve- 
lienę ir Joną Sabaliauską, 
Worcestcrio Aido Choro vado
vą Joną Pirveli. Jie palinks
mins publiką.

Piknikas prasidės anksti ry
ti. — m valandą. Bus paga
minta lietuviškų ir amerikie
tiškų valgių ir gėrimų.

Kviečiame visas lietuvių ko
lonijas dalyvauti. LLD ir LDS 
apskričių piknikas pas mus 
esti tik vienas per metus, lo
dė! raginame šitų organizaci
jų kuopų valdybas ir veikėjus, 
kad jie organizuotų žmones 
atvykti į pikniką.

Visi būkime burželio 9 d. 
Maple Parke! 

• • •

Mirė ir tapo palaidotas Pet
ras Bagdonas. Buvo kilęs iš 
Talačiškių kaimo, Cobiškių 
parapijos — mano krajavas 
parapijonas. Paliko liūdesy 
brolį ir seseris Lietuvoj. Turė
jo 64 metus amžiaus, buvo 
nevedęs.. Mirusiajam amžinai 
ilsėtis, o giminėms — užuo
jauta !

S. Penkauskas

Brockton, Mass.
Piknikų Kalendoriais

Šią vasarą Lietuvių Tautiško Na
mo parke, Montello, Mass., piknikai 
jvyks sekamai:

Gegužės-May 30 (Memorial Day), 
Lietuvių Tautiškas Namas rengia 
pirmą pikniką, tai bus oficialus par
ko atidarymas. Pradžia 1-mą vai. 
dieną.

Birželio-June 2, Vienybės Drau
gystės piknikas.

Birželio-June 9, tuščia, pats Tau
tiškas Namas rengs mažą pikniką.

Birželio-June 16, LDS 67 kuopa 
(vietinė) rengia pikniką.

Birželio-June 23, Cambridge'aus 
Lietuvių Kliubas turės pikniką.

Birželio-June 30, Lietuvių Tau
tiško Namo parengimas.

Liepos-July 4, Dienraščio Laisvės 
metinis piknikas, rengia Massachu
setts valstijos lietuvių organizaci
jos.

Liepos-July 7, svetimtaučių (Li- 
bonon) piknlikas.

Liepos-July 14, LLD 6-tos kuopos 
piknikas.

Liepos-July 21, svetimtaučių Li- 
bonos Kliubo piknikas.

Liepos-July 28, So. Bostono LDS 
kuopos piknikas.

Rugpiūčio-August 4, Montello Mo
terų Apšvietos Kliubo piknikas.

Rugp.-Aug. 11, svetimtaučių (Ar- 
•menian) piknikas.

Rugp.-Aug. 17, So. Bostonb Lietu
vių Amerikos Piliečių Kliubo pik
nikas.

Rugp.-Aug. 25, Nauosios Anglijos 
Moterų Sąryšio piknikas.

Rugsėjo-September 1 ir 2, Labor 
Day, Apšvietos ir kultūros organi
zacijų piknikas.

Seni žmones daugumoje 
yra mervuoti. Gražios kom 
panijos yra puikus nervų 
atliuosavimas. Lankykite 
Laisves naudai parengi* 
mus del pasilinksminimo.

Cleveland, Ohio
LMS REIKALAI

Šiomis dienomis, tai yra 
gegužės 18-19 dienomis, 
įvyko L. M. Sąjungos su
važiavimas, kuris, aišku, 
dėjo visas pastangas ant 
kiek galima praplėsti me
ninę veiklą visose lietuvių 
kolonijose. Dabar tik beliko 
išklausyti suvažiavimo de
legatų raportus ir patirti 
visus suvažiavimo pasimo
jimus. Clevelando LMS 
kuopa, rinkdama delega
tus, paskyrė ir dieną, kurią 
jie išduos iš suvažiavimo 
raportus, ir apkalbės visas 
meninės veiklos galimybes 
ateityje.

Tas susirinkimas įvyks 
sekmadienį, birželio (June) 
2-rą dieną, klubo svetainė
je, 9305 Št. Clair Ave., 2- 
rą vai. popiet. T šį susi
rinkimą kviečiami ne tik 
kuopos nariai, bet ir visi 
vietiniai meno mylėtojai. 
Po susirinkimo bus vaišės.

LDS 55 KP. REIKALAI
Kuopos sekantis susirin

kimas įvks birželio (June) 
5 d. klubo svetainėje. Visi 
kuopos nariai kviečiami da
lyvauti. nes vra reikalas 
gerai pasiruošti prie kuopos 
pikniko, kuris įvyks birže
lio (June) 9 d., nes be ge
ro pasiruošimo negalima ti
kėtis gerų pasekmių. Pik
nikas įvyks Jasiūno pikni
kų vietoj (bu v. Rūbo), prie 
kelio 422^ . Kviečiami visi, 
o ypatingai nariai, atsilan
kyti ir visiem kartu links
mai dieną praleisti.

J. žebrys

UŽSIENIO
ŽURNALISTAI

LIETUVOJE
Tarybų Lietuvoje lankė

si viešinti Pabaltijo respub
likos liaudies demokrati
jos šalių žurnalistų grupė. 
Svečių tarpe buvo Vokieti
jos Demokratinės Respubli
kos telegramų agentūros 
ADN korespondentas Eri
ka Nieke ir “Nojes Doič- 
land” korespondentas Hein- 
cas Šternast Bulgarijos te
legramų agentūros kores
pondentas Boika Vapcaro- 
va ir Bulgarijos jaunimo 
laikraščio /‘Narodna Mla- 
clež” korespondentas Viole
ta Telalova, Čekoslovakijos 
telegramų agentūros atsto
vas Zdanekas Nohač, Korė
jos telegramų agentūros at
stovas Ko Sen Sun, Mongo
lijos Liaudies Respublikos 
laikraščio “Unen” kores- 
pontas Dambasurenij Ce- 
rendagva, Rumunijos Liau
dies Demokratinės Respub
likos laikraščio “Skintėja” 
korespondentas Aleksandru. 
Kympjanu bei Lenkijos’te
legramų agentūros PAP ko
respondentas Bronislavas 
Maltčakąs.

Svečiai buvo Kaune. Čia 
jie apsilankė “Kauno audi
nių” fabrike ir J. Janonio 
vardo popieriaus fabrike, 
kur susipažino su gamyba, 
kalbėjosi su darbininkais, 
buvo nuvykę j Kauno HES 
statybą. Svečiai aplankė 
Čiurlionio vardo dailės mu
ziejų, buvo susitikę su Kau
no aukštųjų mokyklų dės
tytojais, inteligentijos at
stovais. Kaune svečius pri
ėmė Kauno vykdomojo ko
miteto pirmininkas Piligri
mas.

Atvykę į Vilnių, žurnalis
tai apžiūrėjo sostinės tneno 
ir architektūros paminklus 
ir kitas miesto įžymybes, 
lankėsi teatre, buvo susiti
kę su žemės ūkio, Kultūros, 
Švietimo ministerijų atsto
vais, kurie papasakojo 
jiems apie Tarybų Lietuvos 
laimėjimus įvairiose liau-

NwYork()^/Wž/Zliil(H
Leidžia važiuot greičiau, 
- bet nėra skirtumo...

iki 4 0 my-

pripažįsta, 
nesudaro

Iki šiol policijos nustatytas 
greitis važinėjimui automobi
liais New York o miesto ribose 
esančiais vieškeliais ir parkų 
keliais buvo 3,5 mylios per va
landą. Dabar paskelbta, kad 
tas greitis pakeltas 
lių.

Bet pati policija 
kad gyvenime tas 
skirtumo, nes faktinai visi vai
ruotojai važiuoja greičiau, ne
gu to reikalauja taisyklės. Sa
koma, kad didesnė dalis vai
ruotojų ir iki šiol važiavo apie 
40 arba 45 mylių per valandą 
greičiu, o kai kurie ir 50 per 
valandą.

Yra n u omon i ii, kad policija 
turėtų nustatyti “reąlistinį 
greitį”, tai yra, greitį, kuris 
būtų artimesnis gyvenimui, ir 
tada, jeigu ir' jam vairuotojas 
nusižengia, policija jį tikrai 
galėtų bausti. Kaip dabar 
yra, policija nesulaiko tų au
tomobilistų, kurie važiuoja tik 
apie 10 mylių greičiau, 
te reikalauja taisyklės.

p ogu

Plymouth, Pa.
Spaudos naudai piknikas 

įvyks birželio (June) 9 die
ną Kazlauskų farm ūkė j e, 
tai yra, toje pačioje vieto1- 
je, kaip ir pereitą vasarą 
kad buvo . Piknikas prasi
dės 12 valandą, naujuoju 
dienos šviesos taupymo lai
ku. Įžanga į pikniką veltui. 
Tačiau galės gauti gardžiai 
užsikąsti ir išsigerti taip, 
kad su pietumis ir pavaka
riais piknikieriams nerei
kės rūpintis.

Manome, kad visi supra
site šio pikniko tikslą ir vi
si dalyvausite jame. Taigi 
kviečiame visus dalyvauti 
iš arti ir toli ir visos apy
linkės gerus draugus ir 
simpatikus dalvauti šiame 
naudingame piknike su mu
mis.

Kelrodis.į piknikų: Kai 
atvažiuosi t£ į K ings tono di
džiausią gatvę Wyoming 
Ave., tai tėmykite užrašus 
į Harveys Lake, kur daugu
ma į tą ežerą ir važiuoja, 
kur ir yra tiesus kelias į 
Harveys Lake. Privažiavę 
ežerą, laikykitės po dešinei 
ir važiuokite aplink ežerą, 
iki privažiuosite/ Amuse
ment Parką, nuo šito parko 
pasisukite į dešinę ir tiesiog 
pavažiavę vieną mylią pa
matysite nemažą stubą, tai 
ir bus Čia tas mūsų pikni
kas. Beje, ta stuba jau bus 
prie 29 kelio. ■

Visus širdingai kviečia 
pikniko rengėjai.

dies ūkio bei kultūros srity
se. Kai kuriuos užsienio 
spaudos atstovus labai do
mino pasiruošimas VI pa
sauliniam festivaliui. Tais 
klausimais jie kalbėjosi su 
Komjaunimo darbuotojais 
bei LTSR Nusipelniusio 
Dainų ir šokių liaudies an
samblio meno vadovu Šve
du ir kitais.

Vilniuje svečius priėmė 
LTSR Valstybinio plano 
komiteto pirmininkas Lau
rinaitis ir Lietuvos KP 
Centro Komiteto sekreto
rius Niunka.

Svečiai visur buvo šiltai 
sutinkami. Ypač draugiš
kas buvo jų susitikimas su 
Eišiškių rajono M. Melni- 
kaitės vardo kolūkio kolū
kiečiais, kur jie buvo nuvy
kę kelionės pabaigoje.

Po miestą pasidairius
Į New Yorką atplaukė šve

dų transatlantinis garlaivis 
Gripsholm, naujausias . ir di
džiausias Švedijos laivas. Kaip 
L ie k vienas 
v as, taip 
sutiktas 
ir laiveliai sirenomis 
ugniagesiui a i uosto 
švirkštė vandeni ir t.

kitas didesnis lai- 
ir Gripsholm tapo 

iškilmingai —- laivai 
tri ūbi jo, 
laivai 
t.

D i d žioji Picasso kūriniu 
paroda Moderniško meno mu
ziejuje yra toks didelis pasise
kimas, kad muziejus nuolat 
kimšte p r i k i m š t a s, sako 
spauda. Paroda atsidarė pra
eitą savaitę ir tęsis per du mė
nesiu.

Manhattano Globe teatras, 
rodantis filmus, parduodamas 
ir paverčiamas sceniniu teat.- 
lu. Globe randasi ant Broad
way.

New Yorker viešbutyje plie
no darbininkų unijos 4-tąsi s 
distriktas laikė suvažiavimą, 
kuriame svarbią prakalbą pa
sakė gub. H arri man as.

Prisiminęs apie skubintus 
tūlose valstijose “teisės į dar
bą” įstatymus, Harrimanas už
tikrino, kad New Yorko valsti
joje nebus toks įstatymas pri
imtas. Jis Įspėjo, kad reakcio
nieriai, pasinaudodami tūlose 
unijose esama korupcija, ruo
šiasi priešuniįinį bilių pasiūly-

Majoras Wagneris, kalbėda- 

reiškė, kad darbdaviai kalti 
dėl kainų kilimo ir tuomi pri
verčia darbininkus reikalauti

Garsiajame Jack Dempsey 
i’cstaurante, ant Broadway ir 
51 gatvės, 10 mėnesių streikas 
atšauktas.

Restaurantų d a r b įninku 
unija praneša, kad naujas vie
nų metų kontraktas pasirašy
tas. Derybose abi pusės pada
rė nusileidimų ir tada susitai-

Miestas skiria arti tris mili

Pasinaudokite
Grožine literatūra

Džiaugsmai ir Sielvartai
Parašė A. Dagilis. Rinkinys labai įspūdingų eilių, 
136 puslapių, kaina tik $1,.00

jonus dolerių pastatymui ketu
rių aukštų budinko p r i e 
Brooklyno Kolegijos knygyno.

Nadjas nąmas ttirės 2,500 
sėdynių įtalpos, bus kafeteri- 
ja, lekcijoms kambariai ir 
visi kiti mokiniams paranka
mai.

Transporto darbininkų uni
ja reikalauja, Transit Authori
ty atgal priimti tuos 21 mo- 
tormaną, kurie pereito birže
lio 14 d. buvo streiką paskelbę 
subvėse. Unija taipgi ragina 
apmokėti alga jiems už 12 sa
vaičių, kuriose jie buvo su
spenduoti ir iš darbo paleisti.

Unija nurodo, kad tekis 
Transit Authority žygis suda
rytų geresnius santykius tarp 
darbininkų ir bosų ir kad už
girstų kelią neatsakingiems 
elementams kokią nors ne
tvarką kelti.

Detektyvai tyrinėja,, 
kilo du gaisrai Coney
1 igon inė j e. Nu ž i ū r i m a, 
bus kieno tiksliai tie 
pradėti.

Abu gaisrai greitai užg’esin- 
Ligoninei padaryta apie 

nuostolių.

is kur 
Island 
ar ne- 
gaisrai

Ii.
$400

28 metų amžiaus Dr. M. Ri
nkių, ausų, nosies ir 

gerklės ligų specialistas, išgė
ręs nuodų pasimirė.

Jis paliko laišką, kuriamo- 
pareiškia, kad jis dėl tokio žy
gio nieko kito nekaltina, kaip 
tik pats save. Saužudystės 
priežasties nepaduoda.

PRANEŠIMAS
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BROCKTON, MASS.

.6 kuopos mėnesinis susirin- 
jvyks pirmadieni, birželio 
3 .d, pradžia 7:30 vai. va

Liet. Taut. Namo kambariuo-

LLD 
k imas 
1 June) 
kare,

nariai malonėkite 
susirinkime, nes 
svarbių reikalų,

dalyvauti 
turėsimo 

kaip tai

Visi 
šiame 
daug 
Laisvės piknikas liepos 4-tą ir mū
sų kuopos piknikas liepos 14-tą. 
Taigi, gerbiamieji nariai, esate pra
šomi dalyvauti ir pagelbėti surengti 
minėtus piknikas

Finansų rast. Gco. ShiniaHis
(104-105)

Pajieškojimai

Prošvaistės

USNYNE - Istorija Poezijoje

(103-104)

Ūkanos

Pavasario Godos

Laisve
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

Išleistas Lietuvoje, 990 pusla
pių, kaina $5 00. Kartu su už
sakymu prašome prisiųsti it* 
pinigus.

Jono Kaškaičio—Dr. 
ir trumpa autoriaus 
venimu, mokslu ir 
DABAR TIK 75c.

Stasio JasiHonio gražiausių eilių rinkinys, puslapių 256, 
kaina $1.00, DABAR TIK 75c.

Jauno lietuvio pastangos atsiekti profesijos, ekonominiai 
trūkumai, aštrus šeimyninis gyvenimas, politinės intrigos 
ir Įvairios kitos bėdos ir vargai. Parašė Mikas Rasoda, 
pusi. 342, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Moderninė Lietuvos istorija, gyvai ir jaudinančiai ap
rašyta poezijoje. Naudingas ir puikus pasiskaitymas. 
Parašė žymusis Lietuvos poetas TEOFILIS TILVYTIS.

puslapių 160, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

J. J. Kaškiaučiaus jaudinanti poezija 
biografija. Susipažinkite su jo gy-1 
literatūrine kūryba. 256 puslapių,

Paieškau giminių Jasiulevičių, Pe
tro ir Andriaus, Antano sūnūs. Prieš 
karą gyveno Brooklyn, N. Y. Lai 
patys atsiliepia, arba apie juos ži
nanti praneškite, turiu svarbių ži
nių. iš Lietuvos. Mrs. Anna Jen
son, 33569 Washington Dr., Yucaipa, 
Calif. (103-107)

Laisve 
110-12 Atlantic Avenue
Richmond Hill 19, N. Y.

Groserne-Gasolino stotis. Maža
me, mieste. 5 kambariai ir vonia, 
įskaitoma visas tavoras (lock, stock
6 barrel!) už $8,500. Imkite Route
7 ar 11 New Yorke. 15 mylių nuo 
Binghamtort, N. Y. Kreipkitės laiš
kais ar telefonu pas Walter Weist, 
R. D. 1, Neneveh, N. Y. Tel. 
Harpersville, N. Y. 5-1840.

(103-104)

Newyorkieciai matys 
naują tarybinį filmą
Cameo teatras (44th St. ir 

Sth Ave.) birželio 15-ą dieną 
pi adės rodyt naują tarybinį 
fi 1 mą (“K etų rd ešimtp irm as’ ’) 
“The Forty First”. Tai visai 
naujas tarybinis filmas, ku
ris neseniai laimėjo pryzą j 
tarptautiniame filmų festiva
lyje Cannes mieste 
joje.

Filmas 
nemenką 
traktuoja 
skirtinga 
niuose fil

Francūzi-

nes jis 
žymiai

kovo- 
nušo-

festivalyje 
sensaciją, 

temą, kur 
nuo anksčiau tarybi

niuose paliestų.
Filmo Įvykiai vystosi pilieti

nio Rusijos karo metu. Filmo 
herojė yra jauna partizane, 
kurį kovoja prieš baltagvar
diečius. Ji pagarsi kaip 
šaulė ir atsidavusi drąsi 
roja. Jau žinoma, kad ji 
ve 4(1 baltagvardiečių.

Ir štai ji per tam tikras ap
linkybes atsiranda neapgyven
toje saloje su baltagvardiečiu 
karininku. Jie priešai, bet jie 
vieni, ir jib viens kitą pradeda 
mylėti. Betgi, kuomet balta
gvardiečiai prisiartina prie sa
los, partizanė pasielgia 
partizanė, o ne kaip 
ir nušauna karininką 
fjmo pavadinimas), 
jai labai skaudu...

Apie ši filmą jau nemenkai 
rašyta vietinėje spaudoje, bot 
daugiausia iš sensacinio taško. 
Palauksime iki tas filmas at
eis ir pamatysime jį, kad įsi
tikinti, kokios tai rūšies kuri-

kaip 
meilužė, 
(iš to ir 
nors tas

MOTINA SUSIŽEIDĖ 
SŪNELIS MIRĖ

vę i 11 i a m sb u rg i e f ė V e ron i e a 
Mascia nusirito laptais su ca- 
vo trejų metų sūneliu. Motina 
susižeidė, sūnelis ligoninėje

1 mirė.

su.€

Taksų kolektorius nemokėjo 
taksų, papuolė kalėjiman

Joseph D. Nunan, brookly- 
nietis federalinių taksų kolek
torius, teis'me pripažintas kal
iu už nesumokėjimą savo tak-

Teisėjas paskyrė, jam pen- 
metus kalėjime išbūti.

Aš, Alaburdienė Mikasė, paieš
kai! savo giminaičio Vosyliaus Jo
no, Antano sūnaus, kuris man pas
kiausiu žinomu laiku gyveno Cle
veland, Ohio. Būtų malonu, kad 
jis pats atsilieptų, arba žmonės ži
nanti kur jis -randasi, suteiktų man 
jo antrašą, už ką būsiu dėkinga. 
Mikasė Alaburdienė, Kapsuko ra
jonas, Liudvinavo miestas, Lithua
nia, USSR. Arba praneškite sekan
čiu adresu: Pius Dennis, 30 Port
land Ave., Clifton, N. J.

(102-104)

Ieškau giminaičių Merkeliu, sū
nų vardai Jonas ir Petras, o duk
ters Onutė. Tėvo vardo tikrai ne
žinau — Jonas ar Adomas. Paieš
ko Purvinio Stanislavo duktė Ur
šulė, po vyru Girdžijauskienė. Ieš
komieji anksčiau gyveno 1920 m. 
Chicagoje. Prašau atsiliepti. Ur
šulė Girdžijauskienė, Raudonės paš
tas, Jurbarko rajonas, Kauno sritis, 
Lithuania, USSR.

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ, 
DIREKTORIUS

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

4 pud. Laiavž (Liberty) Antradienis, geg. (May) 28, 1957

HELP WANTED MALE

Wurstcmacher, patyręs (mėsinin
kas); prie nupjaustymo kaulų, pa-* 
tyręs. Gera alga tinkamam dar
bininkui. GROTE & WIEGEL, INC’., . 
73 Spruce St., Hartford, Conn. 
Jackson 2-4640—2-5861. *

G 02-105)

Kapoj Darbininkų—Amžiaus 18-50. 
Patyrimas nereikalingas. Aluminum 
Storm Window Kompanija. Mokanti 
ir suprantanti angliškai. Matykite 
Mr. Epervary, 9-4 P. M. EXCEL- 
L U M ALUMINUM PRODUCTS, 
102—H Ii Ave., Garden City Park, 
L. I. (103-112)

For Rent

žydų apgy- 
Prieinam-T

Persil ikrin-

Išnuomojame dvi krautuves, 30 
Avenue B, arti 3rd St., Manhattane. 
Puiki vieta. Daug žmonių ir trafi-1 
ko. Lietuvių, lenkų ir 
venta. Geras biznis, 
jenda ir geras leasas. 
kite. CA. 8-0498.

(99-105)*

Nusikaltimai apylinkėj
Praeitą savaitę netoli New 

Yorko, Fair Lawn apylinkėje 
New Jersey rastas kūnas už
muštos 15 metų mergaitės 
Ruth Star Zeitler. Ji pranyko 
dar kokios penkios dienos’ 
prieš atradimą. Atrodė, kad 
ji tapo išprievartauta ir pas
kui nužudyta, žudikas ją pa-' '• 
smaugė jos pačios diržu.

Ronald P. Marrone, 18 me
tų jaunuolis, prisipažino, kad t 
jis pasmaugė Ruth Zeitler* 
kai ji pasipriešino jo pasiryži
mui ją išprievartauti. J 
)) a.s i ž y m ėjęs m o k y k 1 o j e 
tas ir biblijos studentų 
(lentas. Prisipažindamas 
kaltės, jis dar pridėjo: 

atlc-’ 
prezi- 

prie 
“Die

vas atleis man už mano grio

eks-m avinas

W.estcheste-
New York o

Andrew «

Kovo mėnesį toje pačioje 
apylinkėje tapo nužudyta kita 
1,5 metų mergaitė, Victoria 
Zielinski. Už anos nužudymą 
dabar teisiamas 
Edgar Smith.

Rye miestelyje 
i io apskrityje prie 
14 metų; berniukas 
Casey nušovė savo motiną ir 
seserį, kadangi jos ragino jį 
daugiau mokintis. Pranešama, 
kad jo tėvas, kurį po to ištikę 
Širdies smūgis, dar tėbesiran- 
da pavojuje.

PARDAVIMAI
Cypress Hills, 8 šeimų mūrinis 

namas ir garadžius. Aliejum ap
šildomas, 4 apartmentai po 4 di
delius kambarius ir 4 apartmentai 
po 314 kampinius kambarius. Semi
detached, 10 pėdų driveway, privati- 
nė. Lotas 35x100, 24 metų senumo, 
moderninis? 4 tušti kambariai pir
kėjui,1 2 apartmentai be O. P. A. 
Pardavimo priežastis savininko ne
sveikata. įplaukos $7,183.20 j me
tusi Šaukite: TA. 7-673L (103-104)

Lietuvių Kalbos 

Žodynas

ATSIMINIMAI 
ir 

Dabartis
Parašė L. Prūseika

Tai gyvi bruožai iš jo gyve
nimo, visuomeninės veiklos, 
caro reakcijos metu pergy
venimai kalėjimuose, ištrėmi
mas į Sibirą irjtiti erškėčiuoti 
takai jo koy^č už laisvę ir 
šviesesnį gyvenimą darbo 
žmonijai.

Knyga iŠ 804 puslapių 
Kaina tik $2.00

Laisvė
, 110-12 Atlantic AVe.
Richmond Hill 19, N. Y




