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KRISLAI
Matėme ir girdėjome 
Nikita Chruščiovą. • ♦
Įdomus interview.
;Ką jis sakė?
Gerina santykius.

Rašo R. Mizara

Kiek milijonu amerikiečiu 
praėjusį sekmadieni matė ir 
girdėjo kalbant Nikitą Chruš
čiovą, niekas negalį pasakyti, 
bet kiekvienas sutiks su tuo, 

-Pad jį matė ir girdėjo labai 
daug žmonių, daug milijonu 
žmonių.

Pirmą kartą mūsų šalies is- 
’twijoje vienas Įžymiausiųjų 
Tarybų Sąjungos paimgūnų 
per televiziją kalbėjo ameri
kiečiams— kalbėjo Chrušč:o- 
vas ištisą valandą — nuo 
3:30xki 1:3<> P. M.

Chruščiovo interview su 
' amerikiniais korespondentais 
Amerikos žmonėms perdavė 
Columbia Broadcasting Sys- 
tenr.os tinklas, išsiplėtojęs per 
visas Jungtines Valstijas.

Su Chruščiovu kalbėjosi 
CBS kompanijos korespon
dentai Stuart Novins ir Daniel 
Schorr, taipgi niujorkiškio 
dienraščio Herald Tribune ko
respondentas B. J. Cutler.
* Chruščiovas turėjo du ver
tėjus — Tro.janovskį ir Su
ch odri o vą.

Viskas ėjo, mano nuomone, 
laTbai sklandžai.

Verta priminti technikos 
progresą, kinis įgalino tai pa
daryti.

Gegužės 31 dieną Chruščio
vo pasikalbėjimas su ameriki
niais korespondentais buvo 
nutelevizuotas jo raštinėje 
Pvremliuje, o sekmadienį jis 
jau buvo rodomas Amerikoje1 
Kaip viskas greit ir t’kšliai 
tyirvo atlikta!

Sekmadienį amerikietis ga
lėjo sėdėti prie’ televizoriaus 
ir matyti ir girdėti tai, kas ir 
ko klausė Chruščiovo, ir ką 
Chruščiovas atsakė klausė
jams penktadieni-

Tarybų Sąjungos KP pir
masis sekretorius, tenka pri
minti, atrodė gerai. Jis vilkė
jo šviesų vasarišką garnitma, 
baltus marškinius ir tamsią 
nektaizą. Jis atrodo jau žilas 
ir pilkokas.
, Jei Chruščiovas būtų kalbė
jęs angliškai, o ne rusiškai, 
tai bet kas būtų galėjęs iš 
pamatymo pasakyti, kad jis 
.y’ra gal newyorkietis, gal či- 
kagietis, gal sanfrancisk ietis 
koks nors profesbrius 'ar vi
suomenininkas, gerai žinąs ką 
įkalba. •

Užsilaikė Chruščiovas lais
vai, tarytum televizija būtų jo 
duona kasdieninė. • Linksmas, 
dažnai šypsojosi; nesivaržė 
atsakyti į kiekvieną korespon
dentų iškeltą klausimą. Atsa
kinėjo kukliai, bet aiškiai ir 
įtikinančiai.

Pridėti tenka h- tai: Chruš
čiovui kalbant, tuo pačiu kar
tu vertėjas ;vertė jo kalbą 
angliškai. Buvo taip suderin
ta, kad vertimas buvo labiau 
girdimas; kiekvieną žodį buvo 
galima lengvai suprasti.

* Prie geriausių norų nebūtų 
galima čia atpasakoti visą 
Chruščiovo korespondentams 

t atsakymų turinį.
Jiš priminė, jog Tarybų Sąr 

junga sekamų ketverių-penke- 
rių metų bėgyje . pralenks

(Tąsa 4-tam pusi.)

Vokietijos katalikę vyskupas 
draudžia tikintiems balsuoti 
už socialdemokratus kandidatus

Komunistų partija išrinko savo 
sekretorius: generalinio nerinks 
iki ateinančio suvažiavimo 1959

Bonna.— Italijoje, kur 
vyriausia kairi partija yra 
komunistai, katalikiška hie- 
rarchi ja atvirai draudžia 
tikintiems už komunistus 
balsuoti. Vyskupai grasina 
tikintiems ekskomunikavi- 
mu, jeigu jie atiduos savo 
balsus už komunistus. Už 
socialistus, ypatingai deši
niuosius socialdemokratus, 
balsuoti galima, sako Itali
jos vyskupai-.

Bet čia, Vakarų Vokieti
joje, kur vyriausia masinė 
darbininkų partija yra so
cialdemokratai, katalikiška 
hierarchija prieš juos atsu
kę tuos pačius ginklus, kaip 
Italijoje prieš komunistus.

Pradžią padarė kovingas 
klerikalas reakcininkas 
vyskupas Kelleris. Jis atsi
kreipė į visus Rein-Vestfa- 
lijos katalikus, sakydamas, 
kad bažnyčia draudžia bal
suoti už “marksistiniai be
dieviškus socialistus”. Jo 
atsikreipimą jau pakartojo 
daugelis katalikų kunigų 
kitose Vakarų Vokietijos 
dalyse. Bavarijoje, kur ka
talikišku klerikalija ypa
tingai reakcinė, tokios rū
šies propaganda prieš so- 
cialdemokratus vedama jau 
senokai.

Apie du trečdaliai Vaka
rų Vokietijos darbininkų 
balsuoja už socialdemokra
tus. Bet dauguma Vakarų 
Vokietijos fabrikų darbi
ninkų taipgi yra gimę ka
talikų tikėjime (bendrai 
gyventojų tarpe katalikai 
Vak. Vokietijoje sudaro 45

Darbo unijų 
kovos lauke
San Francisco. — Hawaii 

krovikų- uostininkų unija 
(kuri yra dalis Bridgeso 
vadovaujamos unijos ir kai- 
riečių vadovaujama), pasi
rašė tarpusavės pagalbos 
paktą su AFL-CIO unijo
mis Hawaii saloje.

New Yorkias. — Bendras 
AFL ir CIO komitetas čia 
tyrinėja .diskriminaciją 
prieš puertorikiečius kai 
kuriose unijose.

Maskva. — Tarybiniai u- 
niversitetai duos pirmenybę 
ir pirmoje eilėje priims tuos 
jaunuolius, kurie tarnavo 
armijoje, arba dirbo metus 
kitus pramonėje arba kolū
kiuose. Jaunuoliai, kurie 
po gimnazijom baigimo dy
kaduoniavo keleris metus, 
iki nutarė stoti universite
tan, turės nemažai sunke
nybių būti priimtiems. Nau
jas patvarkymas taikomas 
prieš kai kurių geriau už
dirbančių tėvų yaikus, ku
rie kartais linkę dykaduo
niauti.

Taipei. —Japonijos prem
jeras Kiši sustojo Formozo- 
je ir tarėsi su Čiąngu.

proc.). Katalikiška hierar
chija tikisi su tokios rūšies 
draudimais bent dalį dar
bininku atitraukti nuo bal
savimo už socialdemokra
tus.

Socialdemokratų spauda 
sako, kad bažnyčios maišy- 
masis į balsavimus krikščio
niams demokratams, tai y- 
ra Adenauerio partijai, ne 
tik nepadės, bet dargi pa
kenks.

15 Vokietijos 
jaunų rekrutų 
paskendo upėj
Kempten. — Vakarų Vo

kietijoje dabar iškilo skan
dalas, panašus į tą, kurį A- 
merikoje praeitais metais 
sukėlė jaunų marinų pa
skendimas per manevrus: 
čia žiaurus feldfebelis-ser- 
žantas įsakė savo naujokų 
kuopai per pratimus žengti 
upėn. Vanduo buvo sriau
nus, dugnas slidus, ir nau
jokai negalėjo išsilaikyti. 
15 paskendo, kiti kaip nors 
dasigavo prie krantų.

Seržantas, senoviško prū
siško styliaus puskarinin
kis, suimtas. Jis sako, kad 
nekaltas, nes “tik mokino 
karius kaip būti kietiems”. 
Jis sako, kad “Kaizerio ar
mija, Hitlerio Wehrmach- 
tas arba dabartinis Bun- 
deswehras — tai vis tas 
pats dalykas — kareivis tu
ri būti kareivis. . .”

Vakarų Vokietijos spau
da, ypatingai socialdemo
kratinė, plačiai rašo apie šį 
atsitikimą, reikalauja, kad 
seno tipo žiaurūs militaris- 
tai būtų pašalinti iš kari
nių jėgų vadovybės.

Izraelio seimas išreiškė 
pasitikėjimą Ben-Guricnui

Jeruzalė. — Izraelio par
lamentas išreiškė pasitikėji
mą premjerui Ben-Gurio- 
nui ir pritarė Eisenhowerio 
doktrinai Artimuose Ry
tuose. Už doktriną balsavo 
5i9 deputatai, prieš 5 ir 39 
susilaikė nuo balsavimo. Už 
balsavo visos dešinės, cent
rinės grupės ir socialdemo
kratai. Penki prieš balsa
vusieji yra komunistai. 39 
depuatai, kurie priklauso 
dviem kairių socialistų par
tijoms, susilaikė nuo balsa
vimo.

Miestui tvarkyti šiemet 
paskirta 3,200 tūkstančių 
rublių — 800 tūkstančių 
rublių daugiau negu pernai. 
Vėliausios žinios

Washingtonas. — Per ke
turias šventiškas Atminimo 
Dienos savaitgalio dienas 
automobilių nelaimėse A- 
merikoje užsimušė 382 žmo
nės — žymiai mažiau, negu 
tikėtasi.

2,000 JAV mokslininkų prieš 
atominius sprogdinėjimus; jų 
tarpe Nobelio prizų gavėjai
Pasadena. — 2,000 žy

miausių Amerikos moksli
ninkų pasirašė po manifes
tu, kuriame reikalajama 
sulaikyti atominiai-vande- 
nilinius sprogdinėjimus. 
Mokslininkai rimtai įspėja, 
kad tie sprogimai nuodiją 
orą ir sudaro pavojų žmo
nijos sveikatai. Pasirašiu
sių tarpe randasi Nobelio 
premijos laimėtojas ir pa
saulinio garso mokslinin
kas prof. Linus Pauling. Jis 
yra chemijos specialistas ir 
gerai nusimano apie tuos 
sprogdinėjimus. Tai jis vy
riausiai prirengė minimą

Aukščiausias teismas rado 
Du Po nt kaltu nusižengime o 

anti-trustiniam įstatymui
Washingtonas. — Aukš

čiausias teismas išnešė 
sprendimą, kad E. I. du 
Pont de Nemour ir jo kom
panija, vienas didžiausių 
Amerikos bilijonierių, nu
sižengia anti-trustiniam į- 
statymui. Iškelta, kad du 
Pont kontroliuoja apie 23 
procentus General Motors 
akcijų Cšėrų), kas duoda 
du Pontui vadovaujančią 
ranką tos korporacijos rei
kaluose, nors ji oficialiai 
nuo jo nepriklausoma.

Aukščiausias teismas tą 
nuosprendį išnešė keturiais 
balsais prieš du. Trys teisė
jai nedalyvavo. Už du Pont 
pasmerkimą pasisakė tei
sėjai Brennan, Warren,

T

Vėliausios

Pasaulio naujienos
Paryžius. — Katalikų 

partijos Pflimlin dar vis 
bando organizuoti kabine
tą. Jis turėjo pasikalbėji
mus su socialistų vadais ir 
bando Nudaryti katalikų- 
socialistų dominuojamą ka
binetą, bet kol kas be pa
sekmių.

Washingtonas. — Aukš
čiausias teismas nusprendė 
duoti naują bylos sprendi*- 
mą Mine-Mill organizato
riui Clinton Jencks, kuris 
kaltinamas buvime komu
nistu to nepripažįstant uni
jiniame apklausinėjime. 
Teismas taipgi nutarė to
liau gvildenti Smitho akto 
narystės punktus. Tas lie
čia komunistų vadus Light
foot ir Scales, kurie teisia
mi po ta Smitho įstatymo 
dalimi.

Tokyo. -— Įvyko didelis 
mitingas demonstracija 
prie Britanijos ambasados. 
Japonai protestavo prieš 
britų nutarimus laikyti dar 
bandomus sprogdinėjimus 
prie Christmas salos Pacifi- 
ke.

manifestą ir suorganizavo 
kitus mokslininkus, kad jie 
pasirašytų.

Kitas Nobelio premijos 
laimėtojas, kuris randasi 
pasirašiusių tarpe, yra pro
fesorius H. J. Muller, gene
tikas, kuris tyrinėja pavel
dėjimo ypatybes. Jis laikosi 
nuomonės, kad atominiai- 
vandeniliniai sprogdinėji- 
mai yra pavojingi ne tik 
dabar gyvenantiems žmo
nėms, bet ir ateinančioms 
kartoms, nes vaikai gali pa
veldėti negalavimus, ku
riuos sukelia oro užnuodiji- 
mas strontiumu.

Black ir Douglas, o prieš 
Burton ir Frankfurter.

Aukščiausms teismas sa
vo nuosprendžiu,' sakoma, 
prives prie to, kad du Pont 
atsisakys dalies savo akcijų, 
jas pard'Ls. bet. sakoma, 
jas lengvai gali supirkti ki
tos jo subsidijos, kurios 
skaitosi nepriklausomom ir 
gali imti ilgus metus, iki 
teismai vėl susektu nusižen
gimus anH-t rastiniam įsta
tymui.

Kad du Pont nesirūpina 
dėl teismo nuosprendžio, sa
koma, rodo faktas, jog jo 
akcijos Wall Street biržo
je tuojau po sprendimo ne. 
tik nenukrito, bet dargi pa
kilo.

Londonas. — Nusigink
lavimo derybose tarybinis 
delegatas Zorinas ragino 
amerikietį delegatą Stasse- 
ną neatidėlioti pačių ame
rikiečių plano patiekimo.

Washingtonas. — Buvęs 
aukštas Valstybės depart- 
mento pareigūnas George 
F. Kennan, kuris skaitomas' 
Sovietų Sąjungos reikalų 
ekspertu, įspėjo Ameriką 
neignoruoti Chruščiovo in
terviu pasiūlymų. Tuo tar
pu Valstybės departmentas 
sako, kad bus pasiųsta Ta
rybų Sąjungai eilė klausi
mų, kad iš ten labiau 
smulkmeniškai ir konkre- 
tiškai būtų pasisakyta 
klausimais, kuriuos iškėlė 
Chruščiovas, ypatingai a- 
pie karinių jėgų ištrauki
mą, c

Alžyras. — Nacionalistai 
išsprogdino 6 bombas vidu- 
miestyje francūzų kvartale. 
Santykiai tarp arabiškų na
cionalistų ir francūzų kolo
nistų darosi vis labiau į- 
tempti.

New Yorkas. —Amerikos 
J. V. Komunistu partija ne
išrinks generalinio sekreto
riaus ir pirmininko iki a- 
teinančio savo suvažiavimo 
1959 metais. Kol kas, kad 
pabrėžti kolektyvinės vado
vybės principą, nacionali
nis komitetas išrinko sep- 
tynius sekretorius, kurie 
sudarys kaip ir sekretaria- 
tą. Išrinkti sekretoriai yra 
sekami:

Gyvenimas 
Lietuvoje

Mūsų korespondento

Vystoma Respublikos 
maisto pramonė

Vilnius. — Sparčiai vys
tosi respublikos maisto pra
monė. Šiemet produkcijos 
gamyba pramonės įmonėse 
palyginti su praeitais me
tais padidės 17 procentų.

Nuolat stiprinama mais
to pramonės gamybinė ba
zė. Kaune baigiama staty
ti viena stambiausių mecha
nizuotų duonos kepyklų, ku
ri kas parą duos 80 tonų 
duonos ir pyrago gaminių. 
Naujos duonos kepyklos 
statomos Vilniuje ir Palan
goje. Dar šiemet pradės 
veikti daržovių džiovinimo 
gamyklos pirmoji eilė Tau
ragėje. Ši įmonė pirmą kar
tą gamins Lietuvoje mėsos 
-daržovių konservus. Ple
čiamos ir modernizuojamos 
12 veikiančių maisto pra
monės įmonių.

Sparčiais tempais vysto
ma mėsos ir pieno produktų 
pramonė. Pokario metais 
dešrų gaymba padidėjo 8.5 
karto, sviesto ir sūrių — 7 
kartus, nugriebto pieno 
produktų 4 kartus. Dabar 
Vilniuje statomas mėsos 
kombinatas, kuris per pa
mainą pagamins 30 tonų 
mėsos ir 10 tonų dešrų. A- 
lytuje statoma sviesto ga
mybos įmonė.

Iš viso Šiemet maisto pre
kių ir mėsos bei pieno pro
duktų gamybai asignuoja
ma apie 40 milijonų rublių.

Naujas mokslinis darbas 
. apie Pranciškų Skoriną
Daugiau kaip prieš 400 

metų viename Vilniaus na
me buvo atidaryta anks
čiau nežinoma įmonė. Tai 
buvo pirmoji Lietuvoje 
spaustuvė, įsteigta “mokyto 
vyro Pranciškaus Skorinos 
iš Polocko”.

Šio baltarusių mokslinin
ko švietimo veikla žinoma 
toli už jo tėvynės ribų. 
Prieš atvykdamas į Lietu
vą; P. Skorina spausdino 
knygas Čekijos Pragoję. A- 
pie jo gyvenimą buvo rašy
ta daug mokslinių, veikalų. 
Prie jų prisidėjo dar vie
nas veikalas “Pranciškus 
Skorina — Vilniaus spau-

Benjamin J. Davis, se
kretorius negrų reikalams; 
Eugene Dennis (buvęs ge-» 
neralinis sekretorius), sel 
kretorius nacionaliams rei? 
kalams; Fred Fine, sekreto
rius darbo reikalams; 
Hyman, Lumer, sekretorius 
apšvietos reikalams; Sid
ney Stein, sekretorius or
ganizaciniams reikalams.

Po to išrinkti dar du spe
cialiai sekretoriai: Earl 
Durham, sekretorius jauni
mo reikalams ir Carl Ross, 
sekretorius farmų reika
lams.

William Z. Fosteris, bu
vęs partijos pirmininkas, 
išrinktas, pirmininku-eme- 
ritu, postui, kuris panašus 
į garbės pirmininko.

Taipgi pradėta sudaryti 
komisijas, kurios pradės 
įgyvendinti praeitame Ko
munistų partijos suvažiavi
me padarytus nutarimus.

Jeruzalė. — Izraelio už
sienio reikalų ministerijos 
pareigūnas M. Lešemas sa
ko, kad Egiptas atnaujino 
partizaninius veiksmus 
prieš Izraelį.

Liverpool. — Edenas su
grįžo Anglijon.

dos pradininkas”,;"kurią iš
leido Lietuvos Valstybinė 
politinės ir mokslinės lite
ratūros leidykla.

Monografijos autorius — 
Vilniaus Valstybinio V. 
Kapsuko vardo universite
to mokslinės bibliotekos di
rektorius L. I. Vladimiro
vas, kruopščiai išstudijavęs 
bibliografinę medžiagą ir 
originalius paties Skorinos 
leidinius, jis patikslino dau
gelį jo biografijos ir moks
linės veiklos faktų. Be kita 
ko, veikale atskleidžiama 
priežastis, dėl ko-literatū
roj e Skorina klaidingai va
dinamas Georgijum. Auto
riaus’ pateiktos žinios at
meta tam tikrą tendencin
gumą buržuazinių istorikų, 
kurie nutylėdavo tikrąją 
reikšmę vieno stambiausių 
XVI amžiaus kultūrinių 
veikėjų, koks buvo P. Sko
rina.

GERIAUSIAS 
SPEKTAKLIS

Neseniai įvyko komisijos, 
skirtos geriausiam teatrinio 
festivalio spektakliui išaiš
kinti, posėdis. Geriausiu 
1956-1957 m. m. teatrinio 
sezono spektakliu buvo pri
pažintas Kauno Valstybinio 
muzikanto dramos teatro 
spektaklis — J. Grušo tra
gedija “Herkus Mantas.”

Šis spektaklis atstovaus 
mūsų respublikos teatri
niam Pabaltijo teatrinio 
festivalio metu, kuris vyks 
respublikos sostinėje gegu
žės 26—birželio 3 dienomis.
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DAR APIE5-ĄJĮ AMENDMENT^
LAISVĖJE jau buvo rašyta apie tai, kaip šalies 

Aukščiausias Teismas žiūri į JAV Konstitucijos. Penktą- 
• jį Amendmentą (pataisą), ir kaip jis žiūri į tuos, kurie 
juo naudojasi, kai esti pašaukti liudyti' prieš save.

Prieš daugiau kaip savaitė laiko Aukščiausias Teis
mas ir vėl tarė tuo klausimu savo žodį. Šiuo kartu teis
mas sprendė advokato Max Helperin apeliaciją.

Adv. Helperin buvo kadaise pašauktas į Grand džiū- 
rę aiškinti kai kuriuos dalykus, susijusius su federalinei 
valdžiai taksų už pajamas mokėjimą ar nemokėjimą (tai 
čia mažai svarbu). Ten Helperin atsisakė į kai kuriuos 
klausimus atsakyti, vadovaudamasis Penktuoju konsti
tucijos amendmentu.

Kai įvyko teismas, teisėjas, instruktuodamas džiūrę, 
priminė tą faktą, kad adv. Helperin prie Grand džiūrės 
naudojosi Penktuoju amendmentu, tarytum sakydamas 
prisaikdintiems teisėjams: Helperin esąs kaltas dėl to, 
kad jis “slėpėsi” už Penktojo amendmento.

Helperin buvo nuteistas kalėjimai!.! Tuomet jis ape
liavo į Aukščiausią Teismą.

Pastarasis surado, kad žemesniojo teismo teisėjas 
padare klaida 'primindamas džiūrei tai, kad jis, Helpe
rin. naudojosi Penktuoju amendmentu. Tai metė ant 
Helperino bloga nuožiūrą. Teismas vienbalsiai nutarė, 
jog naudojimasis Penktuoju amendmentu yra pilniausiai 
teisus ir legalus kiekvienam asmeniui; tasai amendmen- 
tas Padeda asmeniui išsisaugoti nuo savęs įkriminavimo. 
Todėl Helperin bvlą žemesnysis teismas turįs iš naujo 
svarstyti, jei valdžia tokią bylą už ves. , s

BET TAI, KAS pasakyta viršuje, nėra viskas. Čia 
norisi priminti ir kai ką kitą, ryšium su Penktuoju a- 
mendmentu.

Prieš kai kurį laiką išėjo iš spaudos knyga, kurią 
parašė Harvardo universiteto teisių fakulteto djekanas 
prof; Erwin N. Griswold. Knyga pavadinta: “The Fifth 

’ Amendment Today”.
Profesorius Griswold ten aiškina, jog Penktasis a- 

mendmentas yra viekas kertinių Amerikos žmonių laisvių 
akmenų. Kiekvienas asmuo turi teise tuo amendmentu 
naudotis, niekas negali pasakyti, kad tas, kuris juo 
naudojasi, esąs kaltas arba kaip nors “nužiūrėtas”.

Tuojau po tos knygos pasirodymo išstojo su knyga 
kitas asmuo. Sidney Hook, New Yorko universiteto filo
sofijos fakulteto profesorius. Sidney Hook kadaise šlie
josi prie komunistų,, vėliau, sakoma, jis buvo trockistas, 
o šiuo metu yra bendradarbis social-demokratų ir, gali
mas daiktas, pats virto socialdemokratu. Sidney Hook 
pasimojo profesoriaus Griswoldo knygą sukritikuoti, na, 
ir iis pats parašė knygą^— “Common Sense and the 
Fifth Amendment”.

Šitoje knygoje Sidney Hook kritikuoja Harvardo 
universiteto profesorių ir išvedžioja, jog, girdi, kiekvie
nas, kuris naudojasi Penktuoju amendmentu. esąs, jei 

< ne visai, tai kiek nors kaltas, nes. girdi, jis turįs ką nors 
užslėpti, nenorįs savo “griekų’ viešai pasakyti.

Mums, žinoma, rodosi, jog Sidney Hook čia pasista
tė uodu, norėdamas nugalėti dramblį.

Įdomiausias dalykas yra tas: Aukščiausias Teismas, 
darydamas sprendimą Helperino byloje, rėmėsi profeso
riaus Griswoldo knyga, »ą net citavo savu sprendime.

Taigi, netiesioginiai, Aukščiausias Teismas parodė, 
jog Harvardo profesorius yra teisūs, jis galvoja, sam
protauja taip, kaip kiekvienas sąžiningas amerikietis. 
Teismas jo nuomonę ne tik užgyrė, o ja net remiasi, da
rydamas savo sprendimus.

Iš kitos pusės, Aukščiausias Teismas (žinoma, ne
tiesioginiai) uždavė per nosį straksėtojui Sidney Hook. 
Smarkiai uždavė!

Jau kelintą kartą Aukščiausias Teismas patvirtina 
Penktojo amendmento svarbą ir neliečiamumą. O tai 
suteikia .būdą apsigynimui tiems amerikiečiams, kuriuos 
bando terorizuoti visokie inkvizitoriai.

APIE RINKIMUS TORONTE
KANADIŠKIS Liaudies Balsas rašo:
“Spauda pranešė, kad Progresyvė Darbo Partija no

minavo savo kandidatus, J. Wier ir A. Buller, gerai ži
nomus kovotojus už darbo žmonių reikalus, Toronte dis- 
triktuose, kurie federaliniuose rinkimuose vadinami Tri
nity ir Spadina konstituencijomis. Tai du rinkiminiai 
distriktai Toronte, kur per daugelį metų buvo išrenka
mi pažangūs atstovai į Ontariios seimelį. Tik šaltam ka
rui įsisiūbavus pažangiečiai buvo sumuoti kapitalistinių 
partijų kandidatų. Aišku, šiuose distiktuose gyvena 
daug pažangių žmonių ir yra galimybių išrinkti pažan
gius atstovus.

“Trinity konstituencijoje CCF pastatė Dr. Ancevi- 
čių. Tai labai neišmintingas žingsnis. Viena, CCF šioje 
apylinkėj niekad neturėjo žymesnės įtakos. Nei vieną 
kartą ji neišrinko savo žmogaus nei į jokią valdvietę, 
kai tuo tarpu čia pažangiečiai buvo išrenkami. į miesto 
valdybą, į provincialį seimelį per daugelį metų. Kita,

Rudens vakaras. Klybų pir
kioje jau tamsu. Ant gobtūrė- 
lio spinksi lempelė, lauke stū
gauja vėjas, lietus į langus teš
kia.

Vienmarškinis, nugarą į sie
ną atrėmęs, ant suolo sėdi 
Klybas ir pypkę rūko. Pa
trauks, patrauks, dūmus išpūs, 
žvilgtelės į šalį, ir vėl traukia. 
Klybienė ant priekrosnio in
dus plauna, — tik girdėti, 
kaip pliuškena vanduo ir 
kaukši į dubenį metami šaukš
tai.
■ —Kažin kada pareis? Taip 
sutemo, užsimena Klybienė.

— O ką veiks neparėjusi? 
bumbteli Klybas ir nusispjau
na. Jis taip pat nerimsta: su
temo, o duktė vis negrįžta.

Suplautus indus Klybienė 
sudeda ant lentynos ir, paė
musi mazgotę, šluosto aplais
tytą priekrosnį. Klybas atsi
stoja, žengia į vidurį aslos, na- 
sirąžo, dar į langą pažiūri ir 
sėdasi ant lovos. Įremia alkū
nę į kelius ir, ranka pypkę 
prilaikydamas, toliau smilkai.

— Taj kažin, ar mėnuo da
bar labai vėluojasi? tylą nu
traukia Klybienė.

— Ką čia vėluosis — nese
niai buvo pilnatis.

Staigči kieme suloja šuo, 
kažkas pasibeldžia T prieme-

— Parėjo. — Klybas grei
tai pakyla nuo lovos ir eina 
į leisi i.

— Ir eini vienmarškinis.
— O kas? Negi šalčiai.
Bet koks abiejų nusivyli

mas, kai duryse pasirodo ne 
duktė, o kaimyne Gaidienė — 
susivėlusi ir rūgščios minos 
moterėlė.

— Ar dar nemiegate? — 
klausia Gaidiene, gudriai dai
rydamasi. — O aš bijojau, kad 
nerasčiau atsigulusių.

— Kur čia gulsi taip anksti, 
— sako Klybienė. Jai net keis
ta — dar nevėlu, o ši apie mie
gą kalba.

— žinoma, dabar nakties 
marios —, užtenka miego, — 
pasitaiso viešnia.

Klybas tuo tarpu vėl sėdasi 
ant lovos.

— Kodėl gi nesėdi? Sės
kis, —■ paprašo Klybienė.

— Dėkui... kad laiko netu
riu,— kalba sėsdamos!. —Pa
sižiūrėjau, kad pačių švieselė 
iange dar šviksi ir atbėgau, 
sakau, gal mielių gausiu ko
kią kruopelę pasiskolinti. Ra
gaišį jau kada įmaišiau, bet 
nekyla ir tiek, i Matyt, mielės 
senos. Gal turi kiek sudžiovi
nusi? Kai nusipirksiu — ati
duosiu.

— Pažiūrėsiu, gal kiek ir 
rasiu, — sako Klybienė ir pa
mažu išslenka į kamarėlę.

Gaidienė apsidairo, į Klybą 
pasižiūri, o akyse liepsnelės, 
aštrios'kaip peiliuko ašmenys.

— Tai kurgi Augutė, kad 
nematau? Gal išėjusi kur?

— Į susirinkimą... su paskai
ta kažkas atvažiavęs.

— šit kaip! —-nustemba

Iš kamarėlės grįžta Klybie- 
r:ė su mielėmis — Jeigu bus 
dar nepersenusios...

Gaidienė paima mieles.
— žinoma, kaip kas, — sa

ko truputį palaukusi, — bet 

Dr. Ancevičius nėra tas žmogus, apie kurį galėtų spies
tis darbo žmonės, ypač socialistinių minčių. Ir kanwie- 
žinoma, kad jis buvo vienas iš energingiausių Goebelso 
propagandos aparato žmonių. Užtenka prisiminti tuos 
laikus, kada Hitlerio armijos žygiavo į rytus. Ir kokį 
tuomet jis entuziazmą rodė naujos Europos kūrėjams. 
O vėliau naciai buvo pasirinkę jį už savo komisaro pa
dėjėją Ostlande.

“Argi tam kanadiečiai kraują liejo ir galvas guldė, 
kad už kiek metų Kanados parlamente sėdėtų žmogus, 
■-kuris taip uoliai stengėsi pateisinti nacių kruvinus žy
gius, jų užsimojimą padaryti iš Lietuvos savo provinciją. 
Tai būtų pažeminimas Kanados parlamentui. Jeigu CCF 
vadovybė žinotų viską apie Ancevičių, ji veikiausiai ne
leistų jam gadinti CCF vardą”.

aš savųjų neleidžiu.
-— Kur neleidi ? — susidomi 

Klybienė.
— Nagi į tuos visokius jau

nų! susirinkimus. — Gaidienė 
pasikaso galvą, pakišusi rąn- 
ką po skarele, paskui skarelę 
pasitaiso.

-j—Kodėl gi neleidi? — ste
bisi Klybienė.

— Ot, neleidžiu ir tiek, 
sakiau, kad nė kojos ten nc-

visi
- Mat...
rkioje valandžiukę
Gaidienė nežymiai žvilg- 

į Klybus: jai smagu, kad 
abu lyg musę kandę.

— žinoma, kaip kas supran- 
, U— toliau pila Gaidienė,— 
t man tokie susirinkimai, 
ir stumdosi i k i išnaktų, 

gniaužosi, glėbesčiuojasi p o 
patamsius — nepatinka. Aš 
savo Onai ir Alduteį pasa
kiau: žiūrėkit jūs man !

Klybienė klausosi: ką ji čia 
dabar kalba? “Gniaužosi, 
stumdosi”... Apsaugok, pone 
dieve, jei ir Augutė taip! Ta 
viena mergaitė, kaip akies

— Na, jau nei taip yra, nei 
ką, — ginčija Klybienė.

— O ar matei ? — kerta 
kaip kirviu ši, nugirdusi Kly- 
bienės balse nerimo gaidelę.

— Nemačiau, bet vis jau...
— Užtat ir nesakyk, kaimy

nėle, jei nematei. Kokie ten 
susirinkimai — visi žino. Se
niau svietas nebuvo taip pasi
leidęs — ir tai ko nebūdavo! 
Kas gi atsitiko su Lukošiūnų 
Rože? Naktimis lakstė, lakstė 
ir prisilakstę; Kepurę pakrei
pęs bernas nuėjo savo keliu, o 
ji ir pasiliko prie brolio,.., 
dabar tebėra brolienės 
stumdėle. O kokia slauni 
vo, pagirta! Neduok, dieve, sa
kau !.. Aš ir meldžiuos, ir po
terius kas vakaras kalbu, kad 
dievas sergėtų.

Vėl skarelę pasitaiso.
— Bet mano ne lakstūnės 

— negaliu skųstis. Joms susi
rinkimai, vakaruškos, kaip sa
ko, nei šilta, nei šalta.

Nusikikena negarsiai.
Klybas pakyla nuo 

nueina prie durų, pasisemta iš 
kibiro vandens. Atsigėręs pa
kabina skardinėlę ant vinies ir 
vėl sugrįžta. Klybienė, prie 
kronies pasistačiusi rėčkelę, 
plaunasi rankas, nors neseniai 
jas jau plovės?.

— O ir per, didele 
šiais laikais negalima
kėti, — dar kiek palaukusi 
prideda Gaidienė. — Anąkart 
Pavilionytė ėjo iš kolūkio — 
ii ne taip vėlu jau buvo tik 
šast iš krūmų kažkoks vyriškis 
ir prie jos. Gerai, kad merga 
tvirta, greita — pabėgo, o jei 
ne — kažin kaip būtų buvę...

Gaidienė, sukėlusi Klybams 
nemaža abejojimų, pakilo nuo 
suolo, padėkojo už mieles ir 
išsiskubino “ragaišio permai- 
syti”.

Viešnią išleidusi, Klybienė 
vėl ima krapštinėtis apie puo
lius, apie lentynas — lyg nie
ko ir nebuvę, 
prie kailinių, 
kabo, pažiūri 
pažiūri kitoj,

Ir 
pa- 
bu-

lovos,

drąsa 
pasiti-

Klybas nueina 
kurie ant sienos 
vienoj kišenėj, 
o grįžęs sėdasi

ant lovos ir dar labiau šnirpš
čia, lyg slogą turėdamas.

Klybienė žvilgteli į jį.
— Ale ir kalba atėjusi. Nei 

taip yra, nei ką — tik kad lie
žuviu malti...

— Kaip nėra ? — bumbteli 
Klybas. — Jei kalba, tai ir 
yra. — iš piršto neišlauši

Jam pikta, kad pati tokia 
rami. Greit ir vidurnaktis, 
dukters nėra, o ji rami!

— Ką čia neišlauš...
— žinoma, yra! — surinka 

piktai. — Tik. tu niekad nieko 
n e m ata i i r - n e žinai.

— Mat, ir jis dabar. Lyg 
pirmą kartą mergaitė išeitų. 
Ir išeidavo, ir pareidavo. O 
jei taip galvoji, tai kairi leidi 
įeikėjo neleisti.

— Kam leidi- — p a m ė g- 
džioja Klybas. Kaip gi nelei
si ? Močiai juk patinka, 
duktė laksto

— A, jau močiai, 
kas, tuoj močia kalta. Saky
tum, lieptum neiti, — ir nei
tų.

Klybai visai susibarė. Jis 
prikaišiojo, kad ji dukters 
pusę visada laikanti. Jei tik 
jis ką pasakąs, tuoj užsisto- 
janti — abidvi vieną dūdą pu- 
čiančios. Užtat jis ir nesikisąs.

— Dabar džiaukis, — žėrė 
vyras, — pareis po išnaktų, 
ko geroi dar kokį žentą parsi
ves, ir galėsi šokinėti aplin-

kad
Kam leidi...

Kas tik

Šeimininkėms
Žemiau paduotieji receptai 

yra iš šiandienines Lietuvos. 
Juose mums įdomu ne vientik 
tas, kaip jos gamina, bet taip 
pat ir tas, iš ko gamina. Greta 
to, norisi žinoti dabartinius tų 
patiekalų pavadinimus. Ati
trukusioms nuo gyvosios kal
bos, mums šie receptai prime
na daug ką užmirštą ir teikia 
kai ką naują.

Lietuvoje vis dar daug re
ceptų rašoma produktų kie
kius žymint svoriais —gra
mais. Tačiau:

Paprastųjų patiekalų recep
tai, kaip žemiau paduotieji, ir 
ten daugiausia pažymima 
mieromis, ne svoriais.

Šie receptai tilpo Vilniaus 
žurnale “Tarybinė moteris”.

Sk. V-a

ANKSTYVOSIOS 
DARŽOVĖS

Ankstyvieji kopus tai, 
morkos, burokėliai, salotos, 
rūkštynės, ridikėliai, kra
pai turi labai daug vitami
nų. Todėl pavasarį reikia 
jų kuo daugiau valgyti.

žalios salotos
Salotų lapus supiaustyti 

į 2—3 dalis, užpilti salotų 
uždaru, išmaišyti, sudėti į 
salotinę ir pabarstyti smul
kiais krapais.

Salotų 4 dalys, uždaras 
penktoji dalis.

Salotos su kiaušiniais
x Salotas užpilti grietine, 

sumaišyta su kapotais kiau
šiniais, druska, cukrumi ir 
actu, viską gerai išmaišyti, 
sudėti į salotinę ir pabars
tyti krapais.

Kiaušiniai ir grietinė sudaro 
apie pusę viso patiekalo, salo
tos kitą (kiek didesnę) pusę; 
priedai pagal skonį.

Salotos su agurkais
Paruoštas salotas ir plo

nais griežinėliais supiausty- 
tus šviežius agurkus užpilti 

| uždaru, išmaišyti ir, sudė
jus į salotinę, apibarstyti 
krapais.

Salotos ir agurkai po lygią 
dalį sudaro 4 dalis, uždaras 
penktąją dalį.

šviežių agurkų salotos
Agurkus nuplauti, su- 

piaustyti plonais griežinė
liais, ir, sudėjus į salotinę, 
užpilti uždaru arba grietine 
ir pabarstyti krapais.'

Agurkų 4‘ dalys, uždaro ar 
grietinės penktoji dalis.

SALOTŲ UŽDARAI
Salotas galima užpilti 

majonezo padažu, grietine 
arba actu bei augaliniu 
aliejumi.

kui! — Virto - aukštielninkas 
į lovą, ranką po galva pasi
bruko ir traukia pypkę.

Tokie vyro žodžiai KlyLie- 
nei kaip pagaliu per galvą! 
žodžių neberasdama, ji vėl 
plaunasi rankas. Paskui, 
šluostydamasi jas į prikyštę, 
eina prie lango ir žiūri. Naktis 
atrodo tamsesnė negu visada. 
Ir mėnesio nebepatekėjimas, 
neduok, dieve!

— Ko guli atsigulęs, — są- 
ko vyrui, — geriau nueitum 
ir parsivestum,

— Eik, kad nori! Kaip žinai 
išleisti, taip žinok ir parsives
ti !

— Neik, neik, — mostelėjo 
ranka, — gulėk....

Ji pilasi šiltą vandenį į ki
birą ir, protarpiais niūniuo
dama, rengiasi mazgoti stalą.

Toks jos ramumas Klybui 
tiesiog peilis po kaklu, šūste
lėjo iš lovos, greitai 
diržiuką, ir suriko:

— Jūs nemanykit, 
tylėsiu! Aš neleisiu 
naktimis!

čiupo nuo gembės kailinius, 
užsivilko, užsismaukė kepurę.

— Kai nuėjęs pašventinsiu 
lazda — tada žinos!

(Pabaiga tilps šiame skyriu
je birželio 12 d. laidoje)

susiveržė

kad aš 
daužytis

Miami, Fla.
• Laimėjo kovą dėl kūdikio ,

šešeri metai atgal žydų 
tautos Mr. ir Mrs. Melvin Ellis » 
paėmė auginti dešimties dieniu 
senumo mergaitę nuo nevedu- 
sios merginos Bostono prie
miestyje. • Ellisai. pasiturinti 
žmonės, gražiai, padoriai au
gina mergaitę, myli kaip tik
rą savo dukterį. Bet keleriais 
metais vėliau tikroji motina 
pradėjo reikalauti, kad tie 
žmonės atiduotų mergaitę jai, 
o ji suradusi kitus jai tėvus,* 
katrie bus katalikų tikėjimo, 
kaip kad pati motina (rokuo- 
ja, ji nežinojus pirmiau, kad 
Ellisai yra žydai). Kadangi* 
Massachusetts valstijos įstaty
mai reikalauja, kad kūdikis i 
būtų auginamas tokio tikeji* 
mo kaip tėvai, tai motinai bu
vo gerai tuomi naudojantis iš 
jų reikalauti, atimti kūdikį.

Ellisai gerokai susirūpino 
tuomi, nes per tiek laiko pri
pratę, pamylėję mergaitę, taip 
pat pergyvenę gero ir blogo 
auginant ir dabar imk ir ati
duok. Jie patyrė, kad Floridos 
valstija neturi tokio įstatymo, 
tai persikėlė čionai ir apsigy-5 
veno Miami Beach. Manė, kad 
jau čionai galės ramiai pagy
venti, bet ir čionai juos sura
do. Pareikalavo, kad būtif * 
grąžinami atgal į Mass ir bau
džiami kaipo padegėjai vaiko 
(kidnappers) už ką jų laukė 
didelė bausmė.

Miami vietiniai dieniniai 
laikraščiai plačiai apie tai ra
šė, išgarsino po plačią Ameri
ką. Daug žmonių susidomė
jo tuo dalyku, pradėjo laiškus 
lasyti užtariant Ellisųs ir la
bai daug laiškų gavo Floridos ’ 
gubernatorius Collins ragi
nant neduoti išvežti į Mass, ir 
bausti, nes jie tą mergaitę ne
vogė, bet įdukterino (adopti- 
no). Gubernatorius Collins, iš
tyręs dalyką, nusprendė, kad » 
Ellisai, auginę per šešeris me-* 
tus mergaitę, turi teisę ją tu- ' 
rėti ir auginti ir toliau kaip 
savo dukterį , • j»

Dabar Ellisai labai džiau
giasi tuomi. Mergaitė, vardų 
Hilda, jau eina pradinę mo
kyklą, sveika, linksma kad tu
ri gerus augintojus. Rodos ir 
tikra motina turėtų būti to
kiem žmonėm dėkinga už Unf, 
nes ji pati nenori auginti, nors 
dabar jau esanti vedus, bet,* 
rodos, ne su tos mergaitės tė
vu.

Perpiovč moteriai gerklę, ♦ 
kad .nedavė bučkio

Moteriai sėdint ant suoliuko 
prie gatvės kampo laukiant 
buso vakare atėjo prie jos Ru
dolph Herring 20 m. amžiaus,1 
kurio ji niekad nebuvus ma
čiusi ir pareikalavo duoti jam 
bučkį. Jai atsisakius, perpiovė t • 
gerklę, pasiėmė krepšiuką su 
pinigais ir nubėgo. Tuom lai
ku buvo daugiau žmonių sker
sai gatvę, katrie mate tą įvy
kį ir girdėjo moters šauksmą, f 
liet niekas nėjo jos gelbėti. 
Nuvežus į ligoninę, moteris 
susveiko, o R. Herring už kiek .

į laiko buvo suimtas ir prisipa- ■ 
žino prie kaltės. Dar daugiau, 
jis pasisakė, kad labai daug 
moterų esąs išprievartavęs, 
nekatras net ir nužudęs.
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Majonezo padažas
Į porcelianinį indą įmuš

ti kiaušinio trynį, įberti Į 
druskos ir išmaišyti. Po to 
pilti po šaukštelį augalinį 
aliejų, kiekvieną. kartą jį 
gerai išmaišant su tryniu. 
Kada trynys su aliejumi su
daro vientisą masę, įpilti 
acto. Jeigu padažas išėjo 
labai tirštas, įpilti šaukštą 
šilto vandens. Galima dar į 
padažą pridėti ketvirtadalį 
arbatinio šaukštelio pa
ruoštų garstyčių, kuriąs 
reikia su tryniais sumaišy
ti kol dar nesupiltas aliejus.

Pusė stiklinės augalinio 
aliejaus, —r 1 trynį, 1 valgo
mąjį šaukštą acto.
Grietinės uždaras su

t

Sumaišyti grietinę su 
druska, pipirais, actu ir 
cukrumi.
—Pusę stiklinės grietinės— 
1 valgomąjį šaukštą acto; 
druskos, cukraus ir pipirų 
pagal skonį.

actu

Today's Pattern

K
Klausinėjamas pasirodė ga

na žiaurus, kuomet buvo foto- • 
grafuojamas, tai spjaudė j- ' 
žmones. *

Saulutė

937236 - 50 Jw’ W f

Printed Pattern
. Printed Pattern $372: Women’? 
Sizes 83, 38, 40, 42, 44. 46. 48, 60 
Size 86 takes 4U.yards 35-inch.

Užsakymą su 35 centais) 
(pinigais, ne stampomis) 
ir pažymėjimu formos 
numerio ir dydžio siųski
te: Pattern Dept., 110-12 
Atlantic Avenue, Rich
mond HUI 19, N, Y.

IMPREGNUOTŲ 
LIETPALČIŲ VALYMAS

Lietpaltį pakabinti ant pa
kabos ir valyti lauke arba vo
nios kambaryje. Jis valomas 
minkštu drabužiams valyti še
pečiu, mirkomu į išplaktas 
muilo drožles arba šiltame y 
vandenyje ištirpintus skalbi- : 
mo miltelius... Po valymo liep-M 
paltį perplauti švariu vande
niu — po dušu.

Džiovinti nenuimant nu# 
pakabos, pavėsyje.

Terpentino, benzino, valant 
dėmes lietpaltyje, nenaudoti.

........... . .................... >j

2 pusi. Laisvi (Liberty) Trečiad., birželio (June) S, 
’j V. ‘ v' ' i ■ h 4
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JONAS KAŠKAITIS

'.Nuo seminarijos iki Amerikos
/ (ATSIMINIMAI)

’ ¥ (Tąsa)

Ir atsivėrė mūsų abiejų minčių, abe
jonių ir sąjūdžių sriautas. Kad pradėjom 
kalbėtis, visą mielą naktelę išsikalbė- 
jom. Atvirai, broliškai, draugiškai.

Kiek mąn kartų pirma, tuoj nuo pir
mutinio mūsų seminarijoj pasimatymo, 
— kiek man norėjosi draugiškai, atvi
rai pasikalbėt su Avižoniu, ir vis kaip 

'tai trūkdavo drąsos ir pasiryžimo. Na, 
tai dabar. . . Ir išsikalbę jom, išpažintį 

» vienas kitam atlikom. Tai ir Avižoniui 
4tąipo pat, kaip ir man brendo ir augo 
susipratimas, kad seminarijoj jam ne 

.vieta, kad kunigu būt jam nelemta.
10 /

Ir kaip lengva, kaip gera paskui pasį- 
darė! Vaikštom, būdavo, ir kritiška a- 
kim permatom tą ar kitą seminarijos bei 
kunigavimo smulkmeną. Ir jau nebetaip 
mygomės prie knygų. Laisvesnė mums 
padvelkė atmosfera. Jau mes nusistatėm, 
nusisprendėm vieną, kurią gražiu diene
lę nusivilkt šitas pagarbias juodas suk
neles ir pamest seminariją. Ar tik mes du 

♦tokie atskalūnai? Ne. Yra daugiau, bus 
daugiau. Galima jau buvo pastebėt ne
pasitenkinimo bruoželių vienur ir kitur. 
Lapkritis, gruodis jau eina.

* • Sumaliau iš lengvėlio pratint ir savo 
sesutę, kad ji suprastų dalyką, kad ne
pasidarytų jai didelio nelaukto smūgio. 
Parašiau jai keletą kritiškų pastebėlių 
apie seminariją, ant atviruko, kur stovė
jo gražus Mintaujos gimnazijos paveiks
las. Štai, sakau, čia tai buvo visai kita 
vieta, kitas gyvenimas . . tai netaip 
kaip dabar, šitam dvasiniam kalėjime 
merdėt ir dvasiškai nykt.

Juozui Buzeliui parašiau ilgiausį siun
tinį. Smulkučio, suglausto rašto prira
šiau aš jam apie 40 puslapių ant plono 
popieriaus. Žinoma, Skierstonas man iš- 

’nešė tą laišką miestan ir įmetė į pašto 
dėžutę. Skierstonas jau žinojo apie ma-

• no nusiteikimą. Jis sakė manąs, kad to- 
*kių bus ir daugiau. Pagaliau ir jis pats 
nusprendė pamest čia šitą darbą semina
rijoj: nusibodo ir jam. Pamokas lotyniš
kas aš jam vis viena tebetęsiau ir toliau.

Po keliolikos dienų gavau iš Mintaujos 
nuo Buzelio liūdną laišką. Mano tą ilgąjį,

BROCKTON, MASS.
Petronėlė Mineikienė mi- 

♦rė savo namuose gegužės 22 
d. Pernai rugsėjo mėn. pra
džioje mirė jos vyras Jonas 

»Mineikis. Abudu buvę su
laukę po 84 metus amžiaus. 
Senatvėje manė pasilsėsią, 
bet abudu sunkiai sirgo ir 
kančiose mirė.

1 Šermeninėj buvo daug 
lankytojų — vietinių ir iš 
visos apylinkės. Daug gra-

• žiu gėlių. Laidotuvėse bu»- 
vo daug dalyvių—arti šim
to automobilių vyko į kapi
nes. Matėsi daug apšvietos 
mylėtojų ii- menininkų. Pa
laidota Melrose laisvose 
kapinėse. Atsisveiki n i m o 

#kalbą pasakė Geo. Shimai- 
tis, primindamas velionės 
nuveiktus darbus apšvietos 
ir meno srityje. Ji priklau
sė prie Biručių ir Vienybės 

•p’ašalpinių draugysčių. Pa
liko liūdesy dvi dukteris— 
Anną ii< žentą Leon Bou
vier, Stellą ir B. Stanley ir 
du anūkus. Visi gyvena pa
liktuose tėvų namuose, 93 
Martland lAve., Brocktone. 
Didžiausia tėvų buvo laimė, 
kad turėjo gera# dukteris ir 
žentus, kurie juodu senat
vėje ir sunkioje ligoje ge
rai' prižiūrėjo.

Tėvų pastangomis, Mi- 
neikytės išmoko lietuvių 
rašybos ir gramatikos, taip- 
gi muzikos. Anna Minei- 

4 kytė keletas metų atgal bu
vo pasižymėjusi solistė ir 
pianistė ne tik Montelloj, 

* bet ir Bostono apylinkėj ir 
Chicagoj ir Brooklyne.

Mineikiai Montelloj apsi- 
£ gyveno prieš 61 metus.

Pirmiausia skaitė Keleivį, 

paskui Laisvę nuo pat pir
mų jos numerių.

Kai lietuviai įsisteigė , čia 
savo Lietuvių Tautišką 
Namą, tuomet prasidėjo di
delis apšvietos ir kultūros 
veikimas: prakalbos, kon
certai, teatrai, operetės. 
Pas Mineikius žmonės gau
davo nakvynes iš toliau at
važiavę, kaip tai: Bagočius, 
Smelstorius, V. Andrulis, 
L. Prūseika, Baranauskas, 
muzikai M. Petrauskas, E. 
Šugeris ir kiti. Taipgi juo
du buvo dideli kultūros na
mų patriotai ne tik vietinio 
Lietuvių Tautiško Namo, 
bet ir Amerikos Lietuvių 
Kultūrinio Centro, Rich
mond Hill, N. Y. Buvo jam 
davę paskolą ir pirko 10 
Šerų. Turėjo ir dienraščio 
Laisvės Šerų, kuriuos prieš 
mirsiant padovanojo Lais
vei. (Teo š. ;

PADĖKA 
j

Mirus mūsų . mamei, dė
kojame visiems už simpati
jas, už gėles, atvirutes, už 
skaitlingą tankyną ą šerme
ninėj ir skaitlingą dalyva
vimą laidotuvėse. Dėkoja
me visiems, kurie kuo nors 
mums pagelbėjo laike šer
menų, graboriui E. With, 
(Vaitiekūnui), G. Shimai- 
čiui ir kitiems. Didelis šir
dingas ačiū!

• Anna Bouvier 
(Mineikytė) 

Žentas Lean 
Stella Stanley 

(Mineikytė) 
Žentas Boby ir 
Anūkai Robert ir 
Grandolina 
Stanley

smulkmeningą laišką jis turėjo skubiai 
sunaikint. Buvo jų būstinėj krata, tai jis 
vos vos sugebėjo įbegt į. išvietę ir įmest 
tą mano skrupulingą rašinį į skylę. O 
gaila man buvo labai. Tiek ten buvo su
rankiota faktų ir minčių! Maniau, bū
sią galima iš to padaryt ir nemažą kny
gelę. Na, ką padarysi. Reakcija, režimas 
carinis siaučia.

Artėjo tonzūros laikas, pirmojo pa
šventimo laikas. Klierikams turėjo nus- 
kust viršugalvius ir paskui iškilmingai 
atlaikyt pirmutinio pašventimo apeigas. 
Tai turėjo būt apie vidurį gruodžio men., 
regis, 17 d. Jau iš anksto, už’ poros die
nų, susitarėm apleist seminariją kaip tik 
tą tonzūros dieną, iš ryto, kad išeitume 
čieli, nepaliesti,^ Ir pasirodė, kad tokių 
pasiryžėlių bus nemažas būrys. Kaip ir 
kiti tokie pasiruošėliai, taip ir aš savo 
kunigiškus rūbus paleidau ant loterijos. 
Manoma buvo surinkt apie 150 rublių, 
tiek kiek tie rūbai man ir atsiėjo. Už
ims tai, žinoma, gerokai laiko, bet tai 
jau tokia tuomet buvo įsigyvenusi tvar
ka tarpe klierikų, kad susidarytų pagal
ba buvusiam konfratrui.

Na, štai ir ta gruodžio mėn. 17 diena. 
Koridoriuj, priešais rektoriaus duris, 
susitelkė didžiulis “atskalūnų” būrys, net 
36 klierikai! Visi abiturientai: Avižo
nis, aš, Paknys, Pšijalgovskis — iš ant
rojo kurso ir 32 pirmakursiai. Pabarš
kinta į rektoriaus duris, ir netrukus pa
sirodo tarpdury jis pats, prelatas Karo
sas. Prabilo vienas iš mūsų, pareikšda
mas, kad mes visi čia susibūrę išstoja- 
me iš seminarijos, atėjome atsisveikint 
ir atsiimt savo dokumentų ir popierių.
įžiūri nustebęs rektorius, pakrapštė 

pakaušį, suraukęs antakius: ,
— Ką gi dabar jūs, vaikeliai, sugalvo

jot? Jūs visi? Apleidžia! seminariją? 
kaipgi taip?

— Taip, dvasiškasis tėveli, visi aplei- 
džiam.

Išgirdęs nepaprastą susigrūmimą, iš 
gretimų durų išėjo kapelionas Valau- 
čius-Šutas. Patyręs, kas čia vyksta, mai- 
go pečiais, atsistebėt negali. Pamatė ma
ne, priėjo ir klausia pusbalsiai:

(Bus daugiau)

Plymouth; Pa.
Spaudos naudai piknikas 

jau čia pat, birželio 9 d., 
Kazlauskų farmukėje. Pra
sidės prieš 12 vai. dieną. 
Su pietumis ir pavakariais 
piknikieriams nereikės rū
pintis, nes bus gardžių ku
gelių, sūrių, hamės ir kito
kių valgių; taip pat ir gė
rimų taip, kad šiltoj dienoj 
trokšti neteks.

. V . 1

Birželio menesis bene bus 
puikiausias metų laikas, 
kuris su medžių ir pievų 
žaliavimu ir gėlių žydėjimu 
ir kvepėjimu vilioja kiek
vieną žmogų į atvirus lau
kus ir miškus pakvėpuoti 
tyru oru ir atgauti jėgų, 
kurias prarado miestų su
sikimšimo nešvankioj at
mosferoj.

■ Todėl, gerbiamieji. drau
gai ir simpatikai, prašome 
p a s i n a u d o ti šia proga. 
Kviečiame atvykti ir iš toli
mesniu miestu ir miestelių. 
Keliai, rodanti į Harveys 
Lake, visi geri į tą šoną, 
ypatingai nuo WilkesBar- 
sės ir Kingstono kelias 115, 
o 415-tas kelias .tiesiai į 
Harveys Lake, čia laikyki
tės po dešinei ir važiuoki
te aplink kampuotą ežerą, 
o privažiavę Amus e m e n t 
Parką pasisukite į dešinę— 
ir tik vieną mylią pavažia
vę pamatysite didoką stubą, 
kuri jau randasi prie 29 ke
lio. Tai čia ir bus tas mūsų 
piknikas.

Rengėjai

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.

So. Boston* Mass
Aną sekmadienį DP radi

jo programa visą pusva
landi pašventė Žadeikio at
minčiai. Pradžioje šūkavi
mas “laisvės ir dar laisvės.” 
Paskui seka maldos, prašy
mas dievo, kad Žadeikio vė
lė būtų įleista į dangaus 
karalystę. Net keli atpa
sakojo visus jo “didelius 
darbus -nuopelnus” tautos 
reikalams, jos laisvei. Pa
vaizduota, būk, va, yra lai
dojamas koks didžiūnas, o 
ne tik atskilusi nuo tautos 
nuotrupa, kurios bus trum
pas atminimas.

VILNIAUS RADIJAS
Vieną ketvirtadienį, 6:30 

vai vakare mūsų laiku, gir
disi iš Vilniaus radijo ap
skaičiavimas, kiek šiais me
tais jaunnuolių užbaigs 
aukštąjį mokslą Lietuvoje. 
Ten bus daugiau inžinierių, 
gydytojų, agronomų ir ki
tokių profesionalų. Besi
mokinančiųjų, kaip ir kitų, 
niekas nevaržo laisvės dai
nuot, savo parašytas poezi
jas skaityt, f e s t i v a 1 i u s 
rengt, įvairiais reikalais 
tartis — sava, lietuviška 
kalba. Kitą vakarą pasa
koja, liečiant kolūkius. Pri
mena ypač įdomų pasireiš
kimą. Viename buvusiame 
grafo Zubovo dvare kolū
kiečiams gerai sekasi. Vie
nok jie galvoja, jog dar lyg 
ko nors trūksta. Ir nuta
ria pakeisti pirmininką. Ir 
išrenka pirmininku Lietu
voje buvusį didžturtį dvari
ninką, amžiumi jau senyvą 
agronomą ir buvusį grafą 
Zubovą. Ir jam, buvusiam 
senojoje Lietuvoje didžtur
čiui dabar paėmus vadovy
bę, kolūkiečių gyvenimo ly
gis pakilo.

Šia proga leiskite man į 
pasisakyti: Kad ir manoj 
tėvelis buvo valakininkas,! 
vienok versdavosi vargin
gai. Grafas Pšesdeckis no
rėjo nužeminti mus, tą va- 
laką atimti ir kam kitam 
parduoti ar dirvonais pa
versti. Keliolika metų tę
sėsi byla su grafu Pšesdec- 
kiu, iki Zarasų Palotoj bu
vo laimėta, įrodant, kad 
baudžiavos prievolės buvo 
atliktos. Vistiek išperka
masis mokestis buvo didelis.

Pšesdeckio dvarai ir miš
kai supo mūs sodžių iš tri
jų pusių. Norint nors ža
garų gauti, pirma reikėjo 
matyti eigulį — ne tuščio
mis, bet su rubliu ar dviem.

Išmokau skaityti prie 
motinos, jai verpiant. Ir 
vieną kartą, kai jau garsiai 
skaičiau “Genovaitę,” o 
motina klausėsi,' sulojo ru
dis. Lango stikle1 ledą pa
trynus, žiūriu kieman — 
žandaras jau išsirioglina iš

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-— 
Gedemino salėje, 575 Joseph Ave.. Prašome ne- 
sivelinti atsilankyti.

Rengi mo Komis ėja

. Kviečiame ne tik baltimoriečius, bet ir iš tolimes
nių kolonijų atsilankyti. Mums labai linksma, kad 
philadelphiečiai puikiai rengiasi masiniai dalyvauti 
piknike. 'Linkime, kad tas paskatintų ir kitas kolo
nijas dalyvauti šiame piknike.

Rengimo Komisija
KELRODIS: Iš Philadelphia, Pa., imkite kelią No. 40 ir važiuokite 
iki Baltimorčs, privažiavę pirmą gatvę- Kresson St., sukite po kai
rei ir važiuokite iki Lombard St.; privažiavę Lombard St. sukite 
po kairei ir pervažiavę tiltą laikykitės tiesiai iki Holabird AvenucL 
čia sukite po kairei ir mailę ir pusę pavažiavus po kairei pusei bus 
pikniko vieta, o dideli vartai kareivių Camp—po dešinei. Iš miesto 
galima važiuoti 26th St. karu iki Holabird Avė. Išlipę eikite j 
vakarus pusę mallės. O busą No. 20 Dundaik reikia imti ant Bal
timore St., ir jis priveža ki jikmko viev.s.

P. S. Privažiavus Kresson St. reikia tėmyti orlaivių iškabas, 
kurios tiesiai veda i pikniko vietą.

! 3 pusi. Laisve (Liberty) Trečiad., birželio (June) 5, 1957

rogių. Mamyte, žandaras! 
Kavok, kur žinai, knygeles 
“Genovaitę” ir “Žyvatą”!

Čia pat sugriebęs, tuoj 
pas vištas įmečiau po pe
čium. Mūsų nelauktasis 
“svečias” žandaras ieškoti 
nieko neieškojo. Neatsime
nu, ką jis sakė. Gal caro 
sūnus ar duktė gimė. Bet 
ką nors pasakęs išvažiavo. 
Iš po krosnies išleidau viš
tas, pats įlindau pasiimti 
“literatūrą'.” “Genovaitė” 
susitepė vištų mėšlu.

Kur. dabar Pšesdeckių ai
niai bastosi, nežinau. Gal 
tarpe DP kartu šaukia 
“laisvės, laisvės.“
“KELEIVIS” SAPALIOJA

Keleivis “Iš pavergtos 
Lietuvos” daug visokių nie
kalų prirašo. Būk ten vis
ko trūksta, maisto esą sto
ka ir tt. Kad per apie 3 
metus Lietuvoje buvę vo
kiečių belaisvių keletas 
tūkstančių. Ir juos ten lie
tuviai šėrė kuo geriausiai. 
Jei ne lietuvių duosnumas, 
tai gal jie būtų badu išmi-, 
rę. Pagal aprašymą, > už 
maistą nemokėdavę, gauda
vę veltui pas ūkininkus.

Dvokia nacių propagan
da. Aist

Cleveland, Ohio
ŠIŲ METŲ PIKNIKAI
Pirmas šių metų piknikas 

įvyko gegužės 26 d. Nežiū
rint dar anktyvo sezono, 
oras pasitaikė nepa

prastai gražus,-todėl ir pik
nikas pavyko visais atžvil
giais. Beje, šis piknikas 
buvo surengtas mūsų dien-; 
raščių naudai; jį surengė’ 
LLD 15 apskritis.

Sekantis piknikas yra 
rengiamas LDS 55 kuopos. 
Jis įvyks birželio (June) 9 ’ 
dieną toj pačioj vietoj—A. I* 
Jasiūno piknikų vietoj, prie 
422 kelio. Kiek teko patir-
t i, rengėjai prie šio pikniko 
yra visu kuo pasiruošę ir 
kviečia visus piknikų lan
kytojus, o ypatingai vieti
nių kuopų narius, dalyvau
ti, taipgi geras skaičius ir 
akroniečių pasirengę šiame
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piknike pasirodyti.
Prie progos norėtųsi šiek 

tiek prisiminti dar apie 
vieną pikniką, kurį rengia 
LLD 15 apskritis bendrai 
su visomis Ohio kuopomis 
knygų leidimo naudai. Šis 
piknikas įvyks birželio 23 
d., bet tik keliais žodžiais

Naujosios Anglijos Lietuvių

Įvyks Sekmadienį

Birželio 9 June
Pradžia anksti — 10 valandą ryto

Bus graži dainų programa, kurią atliks

Jonas Sabaliauskas irOua Dirvelienė 
žymieji talentai iš Worcester, Mass.

•• Baltimore ir Apylinke
Puikiausia proga linksmam laiko praleidimui

Didysis
LAISVES PIKNIKAS

Rengia Am. Liet. Literatūros Dr’augijos 25 kuopa

Birželio 16 June
Pradžia 11 vai. ryto, muzika nuo 3:30 iki 8:30

Puikią dainų programą duos žymūs mien i n inkai

Aidsietyno Kvartetas iš New Yorko

Taipgi Finų Merginų Grupė
Dainuos ir šoks savo tautiškas dainas ir šokius

Jonas Sabaliauskas Ona Dirveliene
<. Tenoras Sopranas

♦

Maple Parke
La wrence—Methuen, Mass.

Kviečiame visus atsilankyti linksmai laiką pra
leisti gražiame parke prie gerų užkandžių su malo
niais draugai.

Rengėjai

VIETA SLOVAK NATIONAL HOME & PARK
6526 Holabird Ave., Baltimore, Md.

J. P. Lekavičiaus erkestra šokiams. Įžanga 75c.

apie tokį svarbų įvykį pa
minėti nepakanka. Kiek 
vėliau apie tai prisieis pla
čiau paminėti ir jo rengėjų 
norus bei siekius paaiškin
ti, kad atsilankiusieji žino
tų ir jaustų, kokią svarbią 
ir garbingą užduotį yra at
likę. J. Žebrys



/

New Jersey gubernatoriui 
Meyner iki šiol viskas sekėsi 
Kerai. Oponento iš demokratų

New Jersey naujienos

atrodė, kad 
frakcionizmo 
jie visi dirba 
pasirodo da-

partijos gubern. vietai neturė
jo. Kuomet republikonų du 
kandidatai varžėsi už kandi
datūrą gubernatoriaus vietai 
ir darėsi iškaščius. tai gub. 
Meyner žuvavo ir juokėsi iš 
savo konkurentų, kad jie pe
šasi savo tarpe.

Paviršutiniai 
dem. partijoj 
nesiranda, kad 
•sutartinai. Bet
bar, kad taip nėra, kad kova 
už vadovybę eina pusėtinai 
smarki. Dabar visą muzika 
dėl išrinkimo dem. gubernato
riaus pagadino Hudson Coun
ty. Hudson County yra skaito
ma demokratų tvirtove. Ji pa
laikydavo balsą dem. partijoj. 
Dabar kaip tik ir įvyko pešty
nės Hudson County Jersey Ci
ty komisionierių rinkimuose. 
Buvęs meras sudarė savo šlei
fą išrinkimui miesto valdybom 
Ir tą si eitą iržgyrė Hudson 
County lyderis, kuris užkaria
vo nabašniko Hague mašineri
ją. Meras J. B. Berry ir Coun
ty lyderis J. V. Kenny mane, 
kad jų, sleitas laimės be jo
kios abejonės, laimėjimas už
tikrintas.

Prieš Berry sleitą, kitą šlei
fą sudarė valstijos seimelio 
senatorius J. F. Murray, už
vardindamas “Victory 
et”. Ir visų nuostabai 
mus laimėjo “Victory 
tas”. Daugiausiai balsų 
sen. Murray. Iš Berry 
tik 156 dauguma balsų
jo tik pats Berry. Suprantama, 
pralaimėtojas visuomet gauna 
prastesnę vietą. Taip atsitiko 
ir su buvusiu meru Berry. Sen. 
Murray, gavęs daugiausiai 
balsų; rinkimuose, pasijautė, 
kad jisai dabar yra Hudson 
County bosas, ir kad Kenny ir 
Beny mašina sulaužyta. Ilgai 
nelaukęs sen. Murray pareika
lavo turėti konferenciją su 
gubern. Meyner’iu. .Ir tokia 
konferencija įvyko. Toj kon
ferencijoj šen. Murray parei
kalavo, kad gub. Meyner tuo
jau pripažintų Hudson Coun
ty jį bosu, o ne J. V. Kenny. 
Suprantama, tokiame atsitiki
me gubern. lieka tarp kūjo ir 
priekalo ir turi manievruoti, 
kad kaip nors frakcijas su-' 
taikinti, kaip nors jas paten
kinti.

Gubernatorius sen. Murray 
reikalavimą pripažinti jį bosu 
atsisakė, paaiškindamas, kad, 
girdi, nėra reikalo skubintis 
su pripažinimu, bet 
darbuotis bendrai už 
mą
tai, žiūrėsime, 
* ystysis: svarstysime, 
suosime ir padarysime kaip 
geriausiai galėsime labui mū
sų partijos. Sen. Murray išėjo 
iš konferencijos, atrodė, nepa
tenkintas. Reporteriai jo už
klausė: Ar jis rems išrinkimą 
gub. Meynerio? Jis atsakė: 
kad niekuomet nesąs balsavęs 
už republikonus.

Demokratų platformos komi
tetas išreiškė, kad jie nedės 
dem. partijos platformoj rei-1 
kalavimo, kad būtų įstatymas 
“Laisvė į darbą”, bet jie ko
vos prieš tokį įstatymą. Gub. 
Meyner prašo savo šalininkų, 
kad jie sustotų jį populiarinę, 
prirengdami į aukštesnę vietą. 
Užbaikime, girdi, gubernato
riaus išrinkimą pasekmingai, 
tuomet galėsime kalbėti apie 
kitus mūsų reikalus.

Tick- 
rinki- 
tike- 
gavo 
sleito 
praė-

gubernatoriaus. 
kaip

turime 
išrinki- 
Atlikę 

dalykai 
disku-

pasakykite jiems, kad jie žiū
rėtų, mano programą, nes tu
riu-labai, labai svarbią progra-
liią. Nagi, žiūrime, kas čia 
bus. Atsiveda jauną studentą, 
perstato, kad tai “kovotojas 
už laisvę Budapešte”. Klausia 
studento, kaip ten buvo, kaip 
jis kovojo? Studentas sako: 
Kuomet įvyko sukilimas Bu
dapešte, mes, girdi, Budapeš
to universiteto studentai, :rgi 
išėjome i gatvę. Kiek turėjo
me amunicijos, iššaudėme. Ką 
daugiau darėte? klausia Ed
wards. Turėjome slapstytis, 
kad nesuimtų. O kaip pabė
gote? vėl klausia Edwards. 
Apsirengėm darbiniais drabu
žiais. pasirendavojom. sunkve
žimį, susitarėme visi vienodai 
sakyti, kad važiuojam į dar
bą, į tą ir tą, vietą. Supranta
ma, važiavome link Austrijos 
rubežiaus. Ar jus nesulaikė 
policija? vėl klausa Ed
wards. Taip, girdi, keletą sy
kių sulaikė policija. Paklausi
nėjo, kur mes važiuojame. At
sakėme, kad į darbą, tai mūs 
ir nekliudė.

Edwards bandė ką nors 
daugiau išklausti iš studento, 
bet studentas nieko beveik ne
atsakė. Atrodė prastame ūpe, 
lig rodėsi, kad kas nors jį ap
gavo, išstūmė iš universiteto į 
gatvę papildyt prasižengimą 
prieš savo šalį, prieš savo tė
vynę. Ir atsirado nemalonioj, 
nesmagioj padėtyj. Edwards 
bandė pūsti burbulą prieš 
Vengriją, bet iš jo pastangų, 
iš jo to vakaro programos išė
jo didelis piš. Tačiau studen
tas buvo apdovanotas.

Vėl kitoje, Wallace, “The 
Big Surprise” progi’amoj išėjo 
pabėgėlė iš Ukrainos, su sku
duru užsirišus veidą. Progi’a- 
mosi vedėjas Wallące klausia 
kaip jos vardas ir kodėl ji už- 
sirišusi veidą. Moteris atsakė, 
kad ji negalinti sakyt, nes pa
likus gimines Ukrainoj, taipgi 
turinti daug neprietelių ir čia, 
Amerikoj, tai bijanti, kad jai 
neątkeršytų už jos pabėgimą 
ir neatkeršytų jos giminėms. 
Kitą savaitę toj pačioj progra
moj vėl buvo ta pati moteris 
su užsidengusiu veidu. Pro
gramos vedėjas klausia, kokį 
įspūdį padare jos apsilanky
mas šioje programoje pereitą 
sykį, Moteris/ atsakė, kad la
bai blogą. Ji girdėjusi nuo 
savo draugų ir gminių būk 
kas tai būtinai norėjo sužinoti 
apie jąją ir dabar jau ji bijan
ti, ir daigiau- toj programoj 
nedalyvausianti.

Jei kas tą moteriškę patyri
nėtų, tai veikiausia surastų iš 
jos kitą tokį Yuhasz. Tačiau 
televizoriai tokiu elementu 
naudojasi ir jiems dovanas 
duoda.

Ignas

Brockton, Mass.
Sunkiai susirgo ir pasi

davė operacijai mūsų gera 
vietinė veikėja Paulina Sin- 

operacija 
Phanent 

Main St. 
laimingai

kevičienė. Sako, 
pavyko. Randasi 
ligoninėje, 688 N.

Linkime jai 
pasveikti.

garsinta,

a—aasass.... "/'ii , ,, „sacgassxssssssssss....■■■ v t. ,77 ..................................■„aTr"ir 11 '.■■■■■■.. .
■ ’ 1 • ■■ • ■ .

Britanijos karalienė 
aplankysianti miestą
Londono “Sunday D i s- 

pateh“ sako, kad jau beveik 
ikrą, jog Britanijos karalienė 
aplankys Ameriką šios vasa
ros pabaigoje. Kvietimas jau 
įteiktas, bet ofiuiališkai 
nepriimtas.

Londono spauda sako, 
karalienė ir
šiai nori aplankyti 
ką, su kuriuom 
pažinę, nors čia trumpai 
nu metu abu buvo sustoję 
ji dar buvo* karalaite, 
Graikijos princas.

Karalienė išreiškusi
pamatyti miestą privatiniai, 
ne per oficialius priėmimus ar 
paradus, bet dar nežinia, ar 
tr.fri bus rasta laiko.

Teatruose
MSI

kad 
jos vyras labiau- 

New Yor- 
jie nėra susi- 

vie- 
kai

norą

WORCESTER, MASS.
Iš tikrųjų, brangumas vi

sokių produktų žmones va
ro tiesiog desperacijon. Nes 
ligi šiol dar tokių prajovų 
nebuvo girdėti. Nebuvo 
girdėti, kad nuo kapinių 
pavogtų gėles. O betgi ši
toje atominėje gadynėje tas 
dedasi. Anais ‘ metais aš 
nupirkau du gražius vazo
nus ir kad papuošti savo 
mirusios žmonelės Juzutės 
kapelį, New Britain, Conn., 
pastačiau nuvežęs vieną 
vienoj pusėj paminklo, kitą 
kitoj pusėj. Bet nuvažiuo
ju^ už trijų savaičių, žiūriu 
iri pats savo akimis netikiu: 
tebestovi tik vienas vazonė
lis, kito nėra. Niekšo kokio 
nuneštas!

Dabar, va, tik vakar — 
gegužės 30 — nuvažiuojam 
aplankyti Simono Janulio 
kapą Vilties kapinėse. Bu
vome pasodinę tris labai 
gražius vazonus. Bet... Je- 
zusėliau! Vietoje vazoųų, 
radonąę,4l‘W duobes, o nė 
vieno: vazono, nė vienos gė
lės!.. Tik pora žalumynė- 
lių, pigių žalumynėlių tebe
stovi. O visi trys gražūs 
vazonai kokio neprieteliaus 
išįrauti su visomis šaknimis 
ir nunešti ! Mes visi keturi 
—Simono žmonelė ir dukre
lė- ir mudu su žentuku, žiū
rėdami į savo duobes, kur 
tik prieš porą dienų didin
gai tebesišypsojo trys pui
kiausios gėlės, vazonai, ku
rie puošė velionio Janulio 
kipą, visi gailiai apsiver
kėme... Ir vos pajėgėme

pir- 
san- 
ko- 

vedamą 
buvo 

s a k o

New Yorko spaudoje
Pirmadienį visų New Yorko 

laikraščių svarbiausia žinia 
buvo Chruščiovo televizijos 
interviu. “Times” pespausdino 
pilną to interviu tekstą, 
mame puslapyje ilgoką 
trauką, taipgi visokius 
mentarus ir savo
straipsnį. Tas interviu 
sveikintinas dalykas, j 
“Times”.

“Daily Worker” pirmadie
nį ir antradienį perspausdino 
visą interviu tekstą.

“Uerald-Tribune, kurio ko
respondentas Daniel ■ Schorr, 
buvo vienas tų, kuris statė 
Chruščiovui klausimus, pa
šventė savo pirmadienio nu
meryje daug vietos tam inter
viu.

Nef ultra-reakciniai i laikraš
čiai, kaip tai “Daily” News” 
ir “Mirror”, interviu padarė 
savo vyriausiomis žiniomis, 
nors tonas tose žiniose buvo 
ne labai respektingas. .“Mirror 
savo vyriausią žinią antgal- 
viavo “Krush Plugs 
Peace”. Vedamajame straips
nyje “Mirror” sako, kad 
Chruščiovas (vedamajame jis 
jau vadinamas ne tik 
“Krush”, bet ir “Nikki”) 
“nieko naujo nepasakė,, neš 
ko gali būti naujo komuniz
me?” Esą, Chruščiovas šiaip 
televizijoje neblogai pasirodė 
“ir galėtų užimti kokio nors 
komiko vietą per vasaros se
zoną...”

Favogtu auto neilgai važinėjo
Peter Rahl, pasivogęs Dr. 

Aaron Feder automobilį, suso
dino savo tėvus, brolius, sese
ris, kad gražiai pasivažinėti. 
Bet netoli tevažiavo. Tik iki 
■policijos stoties.
« Visi areštuoti sakosi nieko 
nežinoję, kad auto buvo vog
tas. Tik Peter Rhall prisipa
žino, kad jis jį pavogė. Ka
dangi jis yra ir daugiau va
gysčių papildęs, tai j.'o laukia 
nemaža bausmė.

Iš Hungarijos pabėgėlis Yu- 
hasz norėjo pasidaryti hero
jum, pasidarydamas sau 
“žaizdas” ir apsilipindamas 
bandažu, nuduodamas, kad 
kokie tai agentai sumušė jį ir 
reikalavę kokių ten sekretnų 

•j popierių. Už tą melagystę ga
vo vienus metus į Middlesex 
apskrities kalėjimą. Ir gal būt 
bus deportuotas.

Kas prie to prirengia? Tai 
televizijos programos. Sykį 
mačiau “This is Your Life” 
programoj. R. Edwards, ati
darydamas programą šaukia:

Laisvėj buvo 
kad rengiamas draugiškas 
vakaras sukėlimui $10,000 
fondo birželio 15 d. Dabar 
pranešam, kad minėtas va
karas ’atkeltas ant birželio 
(June) 8 d; Bus Liet. Taut. 
Namo mokykliniam kamba
ry. Pradžia 7 vai.

Tai darom pasikalbėję su 
kitais veikėjais, kad galėtu
me geriau prisirengti prie 
7-osios apskrities pikniko, 
kuris įvyks birželio 9 dieną 
Lawrence, Mass.

Geo. SJiimaitis

jo padaryti? Koks beširdis 
išdrįso nuskriausti, apvogti 
numirėlį?!..

Ant rytojaus man Ėlenu- 
tė skundėsi, kad per visą 
mielą naktelę negalėjo už
migti iš to didelio gailesčio 

' irj piktumo. Man atrodo, 
kad tai daro ne koks kerš- 
ti'nčius, o tik asmuo dėl sa
vo skurdaus gyvenimo, dėl 
biednumo. 'Norėdamas pa
puošti savo giminės kapą, o 
neturėdamas centų gėlei 
nupirkti, tai priverstas pa
vogti. Bet tai baisiai ne
gražus ir smerktinas elge
sys! Jau jei man ir mirti 
reikėtų iš bado, nuo kapinių 
jokiu būdu nedrįsčiau gėlių 
vogti. Ir jeigu tokį vagį 
sučiupčiau, tai jam netektų 
ne tiktai gėlių vogti, bet nė 
kapinių netektų matyti per 
ilgus metus. S- Jurgis

PARDAVIMAI
Gi'osermė - Gasolino Stotis. Ma

žame mieste. 5 kambariai ir vonia, 
įskaitoma visas tavoras '(lock, stock
6 barrell) už $8,500. Imkite Route
7 ar 1 New Yorke » 15 mylių nuo 
Binghamton, N. Y. Kreipkitės laiš-

RANDAVOJIMUI
I

Išnuomojimui kambarys, tinkamas 
vyrui. Fornišluotas kambarys. Dėl 
platesnių informacijų prašome 
kreiptis po adresu 105» South 3rd

^Griebkite telefonus, pašauki- teTlefonu Pas Wal£e^ YieisJ' i St., Brooklyn, N. Y. Mrs. Jacina. 
• tesavofrentus dr gimines ir R. D. 1, Nineveh, N. Y. Tel. Harp-

(108409) (109-111)'

Birželio 12 Roxy teatras 
Manhattan e pradės rodyti 
naują filmą “Island in the 
Sun”. Tail filmas, apie, kurį 
jau iš anksto daug kalbama ir 
rašoma. Mat, tai filmas, kuris 
turi ką nors naujo: meilę tarp 
dviejų rasių asmenų. Vyriau
siose rolėse Joan Fontaine ir 
negras aktorius Harry Bela- 
fonte.

Jau iš anksto paskelbta, 
kad south Cąrolinoje rasistinė 
vietinė valstijos legislatūra 
uždraudė tą filmą rodyti, o 
kitos rasistinės pietin. legisla
tures be abejo padarys tą pa
ti. *

Biletai to filmo matymui 
jau dabar pardavinėjami te
atre.

šiandien, trečiadienį, Victo
ria teatras Manhattane pra
deda rodyti filmą “The Way
ward Bus” (“Paklydęs Auto
busas”). Filmas pagamintas 
pagal John Stenbęcko to pa
ties pavadinimo knygą, bet 
negalima sakyti, .kad filmas 
siekia knygos meninį lygį, o 
pati knyga irgi ne tarp ge
riausių Steinbecko- kūrinių.

Bene didžiausia to filmo 
silpnybė yra aktorių silpnu
mas. Jane Mansfield, kuri vai
dina vyriausioje rolėje, pasi
žymi figūra ir auksiniais plau
kais, bet tikriausiai ne vaidi
nimo talentu. Dan Dailey už 
ją žymiai geresnis, bet taipgi 
gan toli tikro aktoriaus.

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pust)

Ameriką pieno, sviesto ir 
sos gamyboje. • ; f

Tarybų Sąjunga stoja už 
tai, kad būtų sulaikyti atomi
nių ir vandenilinių bombų 
bandymai, kurie teršia-nuodi- 
ja atmosferą.

Jis stoja už daliną tuojauti- 
nį ginklavimosi sumažinimą.

Jis stoja už koegzistenciją: 
kapitalistinis ir soęialistinis 
pasaulis gali gyvent taikoje ir 
taikiai tarp savęs lenktyniuoti 
c k o n om i k o j e.. k ui turo j" e.

Jis pranašavo, j ogi nūdieni
nių amerikiečių anūkai jau 
gyvens socialistnėje santvar
koje ir stebėsis, kodėl jų tėvai 
nesuprato, kad socializmas 
yra pranašesnis už kapitaliz
mą.

Jis stoja už tai, kad Ameri
ka ištrauktų savo> ginkluotą
sias jėgas iš kitų kraštų, o 
Tarybų, Sąjunga iš Rytų Vo
kietijos, Lenkijos, Vengrijos ir 
Rumunijos.

Chruščiovas stoja įuž suda
rymą gerų santykių ypatingai 
taijp Amerikos ir Tarybų Są
jungos; už prekybos,! už kul
tūriniais pasiekimais* apsikei
timą.

Rodosi, tai vyriausieji , dės
niai pareikšti Chruščiovo atsa
kymuose. i

Man rodosi, Chruščiovo kal
ba padarė gero įspūdžio 
tiems, kurie jos klausė.

Tarp Amerikos ir Tarybų 
Sąjungos santykiams gerė
jant, man rodosi, anksčiau ar 
vėliau panašų interview galė
tų duoti Tarybų Sąjungos te- 
iėviz i j o s korespondentams 
mūsų šalies prezidentas ar ku
ris kitas žymus pareigūnas, ir 
tai galėtų būti televizuota ta
rybinėms tautoms.

Tai sudarytų geresnį tarp 
mūsų šalies ir TS susiĮ-pratimą.

Kodėl gi jĮMė' to neiti?!

Paul Muni paliko vyriausią 
rolę scenos veikale “Inherit 
the Wind”. Jo vietą perima 
Ed. Begley. Muni palieka šią 
rolę dėl silpnos sveikatos. Vei
kalas yra apie garsų civilinių 
teisių advokatą Clarence Dar
row

Po miestą pasidairius
Pilietybei ginti piknikas

Ą.meyįkinis sveturgimiams 
grntj komitetas ruošia trečią 
metinį pikniką birželio 23 d., 
Gamp Midvale, Wanaque, 
N. J.

Tai bus nepaprastas pikni
kas. Taį bus festivalis. Pro
grama bus įvairių tautų.

Labai svarbus klausimas 
šiame piknike bus iškeltas, tai 
sveturgimių. piliečių- gynimas. 
Daugeliui piliečių grasinama, 
pilietines teises norima su
spenduoti. šiame piknike ir 
šis klausimas bus aiškinamas.

Nuvažiuoti ir atgal grįžti 
busu tik $1.00 Galima gauti 
Biletus to komiteto raštinėje, 
49 tE. 21 St., N. Y. Tel. 
OR. 4-5058.

Paskerdė sesers vyrą

Žinomas protestantas 
Niebuhr prieš Billy...
žymus protestantų teologas 

profesorius Niebuhr smarkiai 
kritikuoją tuos protestantų 
pastorius, kurie remia evange
listą Billy Graham. Jis sako, 
kad protestantų pastoriai, ku
rie prisideda prie jo kampani
jos, niekina rimtą religiją, pa
tys tampa komercializmo 
skleidėjais.

Kaip žinia, didelė dalis vie
tinių protestantų dvasiškių ko
operuoja su Billy. Protestantų 
dvasininkai per pamokslus ra
gino savo bendruomenių na
rius lankyti Grahamo pa- 
inoikslus-masinius m i tingus 
Madison Square Gardenc. Tik 
unitarų. bažnyčia kaip tokia 
visa smerkia Grahamą.

Tuo tarpu Grahamas i savo 
masinius pamokslus Gardene 
dar įstengia kas vakarą su
trauki tarp 15,000 ir 18,000 
žmonių. Kaip ilgai jis Įstengs 
tokias minias sutraukti, neži
nia, bet jis planuoja čia pasi- 
l’ktj visą vasarą.

Grahamo pamokslai garsi
nami spaudoje,- per plakatus- 
posterius, radiją, ir televiziją, 
panašiai, kaip kad būtų cirkas 
arba teatras,

Finansine parama Laisvei 
visada reikalinga.

Urceno ir Nelson Otero 
areštuoti, ir kaltinami mirtinai 
subadę Felix Vargas, kuris at
ėjo pas savo žmoną prašytis 
susitaikyti ir vėl kartu gyven
ti. Mrs. Vargas broliai tada 
užpuolė švogerį ir supiaustė.

Areštuoti jie sako, kad ir 
Felix Vargas turėjęs peilį, ku
rį prieš juos panaudojęs.

Kongresmanas susirgo 
pamaldas belaikydamas

Kongresmanas A. C. Powell 
sekmadienį pamaldas savo 
bažnyčioje belaikydamas su
sirgo ir buvo nuvežtas ligoni
nėn. Jo klausyti pamaldų ir 
pamokslo buvo susirinkę apie 
2,000 parapijonų.

Pastorius Powell jau išryto 
jautė širdies silpnumą. Tačiau 
buvo pasiryžęs atlikti pamal
das. ,

Norėjęs užmušti žmoną 
ir pats užsimušti

Salvatore Berroa paršovė 
savo žnioną todėl, kad jinai 
atsisakė toliau su juo gyventi. 
Policijai jis pasakė, kad norė
jęs ir pats nusižudyti. Jo žmo
na kaltinąjį už romansą su 
kitomis moterimis. %

/

HELP WAITED MALE

JEWELRY ENGRAVER *
Raidžių jrėžimui ant sidabrinių * 

indų ir auksinių daiktų. Šaukite ar 
rašykite paduodami s&vo patyrimą 
ir paliudijimus. Tiffany & Co., 727 
5th Ave., New York 22.

(107-113)

šapoj Darbininkų—-Amžiaus 18-50.
Patyrimas nereikalingas. Aluminum 
Storm Window Kompanija. Mokanti 
ir suprantanti angliškai. Matykite 
Mr. Epervary, 9-4 P. M. EXCEL- 
LUM ALUMINUM PRODUCTS, 
102—ith A ve., Garden City Park, 
L. I. (103-112)

BUSINESS OPPORT UNITIES

PARSIDUODA GROCERY STORE 
•-Yonkers, N. Y. Yra ir kitų da- * 
lykų pardavimui; pastovus, seniai 
jsisteigęs biznis; geros sąlygos, gera 
ateitis, nelimituotos potencijos. Pri
vatus savininkas. Pirmas pasiūly- 
tojas $5,000 bus savininkas. P, O. 
Box 261. SP. 9-7084, Hartsdale, 
N. Y. i 1 (106-112)

PRANEŠIMAS
i RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 - kp. susirinkimas 
įvyks ketvirtadienio vakare, 
birželio 6, Liberty Auditorijo
je. Visi nariai kviečiami daly
vauti. Valdyba

REIKALAVIMAI *’
REIKALINGI KAMBARIAI

Senyvų žmonių pora nori gauti 
Brooklyne apie 4 kambarius (apart- * 
mentą). Turinčių išnuomavimui* 
prašomo rašyti, paduodant .antrašą 
ir apie kiek rendos, sekamu ant
rašu, F. • K., 110-12 Atlantic Avė., 
Richmond Hill 19, N. Y. EV. 7- 
1772.

Daugiau įvairių parengi- 
! mų Laisves naudai.

New Haven, Conn. — Birželio 16 tą 
F atkers’ Day, June 16th 

Tevij Pagarbai Pietūs 
Rengia patys tėvai plačiajai visuomenei

Newhavenieciai jau tradiciniai įgyvendino tėvų 
dienos pokylį. Praeities pasisekimai duoda ūpo 
tėvams ir vėl suruošti visuomeniškus pietus pa
simatymui ir pasivaišinimui gražiame miške.

Indian Grove Parke
Jones Hill Rd., West Haven, Conn.

-Geri Pietūs Tik Už$2.00
f ; / Y' Laikas 2-rą Valandą Dieną

BUS ŠOKIAI—GERA MUZIKA

Jei tą dieną ir lytų, pietūs vistiek įvyks, nes čia 
yra daug gražios pastogės, taip kaip salėje. 
Širdingai kviečiame iš visų Connecticut valstijos 
kolonijų visuomenę atsilankyti į šį gražų pokylį.

TĖVAI
KELRODIS: Iš West Haven centro važiuokite Platt Avenue. 

|Privažiavę mokyklą sukite po dešinei ir čia rasite 
Indian Grove parką.
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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.

i Tuojau užsisakykite vietą busu važiuoti į ši pik
niką. Busas iš Williamsburg išeis nuo Lituanrca 
Skvero 12:30. Iš Richmond Hill busas išeis nuo Li
berty Auditorium 1-mą valandą popiet. Kelionė tik 

$1.50 j abi pusi (round trip).

4 RU»I. LabvB'(Liberty) Trečiad birželio (June) 5, 1957

—»hi—xlybnrtąį

{




