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KRISLAI
L.Balso jubiliejus.
Rašyt. Bonoskis “Tiesoje.” 
Piknikas sekmadienį.
Mūsų vajai.

Rašo R. M i žara

šiemet, rudeni, sukaks 25 
metai, kai pradėjo eiti Kana
dos lietuviu savaitraštis Liau
dies Balsas.

Kanadiečiai rup ostiniai 
galvoja, kad savo laikraščio 
sidabrinį jubiliejų galėtu pa- 

•minėti juo iškilmingiau.
Nemaža Liaudies Balso 

skaitytojų yra ir Jungtinėse 
Valstijose. Jiems savaitraštis 
patinka ir jie ji nuolat prenu
meruoja

Galvokime apie tai, kad 
Liaudies Balso jubiliejaus pro
ga turėtume pasiųsti jam svei
kinimų, o kartu ir dovanėlių.

Kanadiečiams nėra lengva 
leisti Liaudies Balsą. Jiems 
talka visuomet buvo ir bus rei
kalinga iš visos pažangiosios 
lietuvių visuomenės.

•
Mus pasiekė Vilniaus “Tie

sa”.
Pasirodo, kad Vilniaus dien- 

’ rastis pradėjo spausdinti tęsi
niais amerikiečio lietuvio Phi
lip Bonoskio-Baranausko ro- 

. maną “Burning Valley”.
Lietuviškai šis veikalas pa

vadintas “Liepsnojantis s’e- 
jiis,”

Filipas Bonoskis šį romaną 
sukūrė jau prieš kelerius me
tus. Nemažas skaičius jo eg
zempliorių pasiskleidė ir tarp 
Amerikos lietuvių.

ši knyga, beje, buvo išvers
ta jau į keletą kalbų : lenkų, 
vokiečių, čekų ir kinų. Dabar 
ją Lietuvos literatai išvertė ir 

*į lietuvių kalbą; neužilgo, be 
abejojimo, “Liepsnojantis slė
nis” išeis knyga Lietuvoje.

, Na, o autorius Filipas Bonos
kis, girdėjome, jau baigia ra
šyti kitą romaną.

Sekamą sekmadienį, birže- 
lio 9 d., Naujosios Anglijos 
pažangieji lietuviai ruošia di
džiulį pikniką, kuris įvyks 
Maple Parke, palei Lawren- 
čių.

Pikniką rengia mūsų orga
nizacijų apskritys.

Tenka palinkėti, kad pikni
kas būtų; didelis ir sėkmingas.

»

Beje, šeštadienį, birželio 8 
dieną, montelliečiai - brockto- 

f mečiai taipgi turės pramogą. 
Ją ruošia Laisvės prietelių 
klubo nariai. Tikslas: padėti 
sukelti $10,000 fondą, būti
nai reikalingą, jei norime, 
kad Laisvė eitų dienraščiu.

Tą pačią dieną, šeštadienį, 
Rochesterio laisviečiai turės 
pažmonį, kurio pelnas eis j 
mūsų $10,000 fondą. Linkime 
jiems sėkmės! . '

Čia pat tenka priminti, jog 
mūsų Fondo vajus šiemet šlu
buoja. Greit jau* bus du mėne
siai, kai mes jį pradėjome, o 
dar nesukėlėme nei pusės.

Atsiminkime: beliko tik 
vienas mėnuo, skirtas šiam va
jui. Rūpinkimės, kiek begalė- 

, darni, kad laiku sukeltume 
reikalingą^pinigų sumą!

Vilnies dienraščio vadovybė 
paskelbė, kad Vilniai būtinai 
reikia sukelti nemažiau kaip 
$8,000, kad dienraštis galėtų 
eiti.

Vilniečiai pradėjo savo va-

Chruščiovas. Bulganinas ir 
Gromyko Suomijos sostinėje

Eisenhoweris atmetė J. A. V. mokslininkų 
raginimų baigti bombų sprogdinėjimus

Helsinkis. — Į Suomijos 
sostinę atvyko trys Tarybų 
Sąjungos vadai: K. P. gene
ralinis sekretorius Chruš
čiovas, premjeras Bulgani
nas ir užsienio reikalu mi- 
nistras Gromyko. Jie čia 
viešės iki Ateinančio ket- 

i virtadienio.
Minimi trys tarybiniai 

vadai atvyko Helsinkiu ge
ležinkeliu. Stotyje juos su
tiko prezidentas, premjeras, 
visas kabinetas, parlamento 
nariai ir beveik visas diplo
matinis korpusas.

Praeitais metais Suomi
jos premjeras Fagerholmas 
lankėsi Tarybų Sąjungoje. 
Tai jis tuomi pakvietė tary
binius vadus apsilankyti 
Suomijoje.

Vizitas yra oficialus ir 
bus daug ceremonijų, bet 
taipgi sakoma, bus nemažai 
pasitarimų, derybų ir dis
kusijų. Tarybiniai vadovai 
su savimi atsivežė nemažą 
ekspertų skaičių ir bus ap
tariami visi Tarybų Sąjun
gos. ir Suomijos santykių 
klausimai.

Visa Suomijos spauda, į- 
skaitant socialidemokratų, 
sveikina tarybinių vadų vi
zitą ir pabrėžia, kad Tary
bų Sąjunga įrodė visokiais 
būdais, įskaitant skolų, at
leidimu, kad ji yra draugin
ga Suomijai.

Visi pasikalbėjimai su 
tarybiniais vadovais čia 
bus vedami rusų kalboje, 
kurią gerai valdo visi se
nesnės kartos Suomijos po
litikai ir pareigūnai, nes 
prieš Pirmąjį pasaulinį ka
rą Suomija priklausė Ru
sijai.

Jau pasienio geležinkelio

Ba'ngkokas. —Septyni žy
mūs Tailando unijų vadai 
sugrįžo iš apsilankymo Ki
nijoje. Bet Bangkoko aero
drome apart unijų delegaci
jų jų laukė kiti — policijos 
agentai, kurie juos vietoje 
suėmė. Unijų vadai dalyva
vo Pekine Pirmosios Gegu
žės šventime. Tailando val
džia dabar sako, kad pra- 
šyd»ami pasportų jie neišaiš
kino, kur ir kokiems tiks
lams planuoja važiuoti.

Roma. — Lenkijos kardi
nolas Višinskis rengiasi 
šiomis dienomis išvykti na- . v mo.

jų su birželio pradžia*.
Kaip matome, abudu dien

raščiai reikalingi paramos. Ar 
galima ją sudaryti? Man ro
dosi, galima. ’

Sutinkame, šiemet čėsai sun
kesni negu buvo pernai, šie
met nemaža mūsų spaudos rė
mėjų jau patapo pensininkais, 
o tai reiškia, kad jų,' pajamos 
labiau aprėžtos. ' .

Tačiau yra dar daug žmo
nių, kurie dirba, kurie gali, sa
kysime, patapti Laisvės prie
telių klubo nariais, pasimo
kant po $25.

stotyse tarybinį traukinį su 
žymiais svečiais sutiko žmo
nių delegacijos su bukietais, 
nors traukinys, neturėjo lai
ko ten sustoti. Helsinkio 
radijas svečių garbei trans
liuoja rusišką muziką ir 
kalba apie istorinius ryšius 
tarp suomių ir rusų tautų.

Chruščiovas ir Bulgani
nas tarp kitko aplankys 
Suomijoje vietas, kur gy
veno Leninas.

Gyvenimas 
Lietuvoje

Mūsų korespondento
Ruošimasis festivaliui
Vilnius. — Lietuvos gele

žinkelininkai aktyviai ruo
šiasi. masiškai pervežti ta
rybinius ir užsienio Pasau
linio jaunimo ir studentų 
festivalio dalyvius.

Magistralė nuolat gauna 
naujus ištaigingus metali
nius vagonus, jų tarpe va
gonus su atskiromis 'kupė. 
Palangos ir Drusikininkų 
kurortuose yra atidaromos 
miesto bilietų kasos. Padi
dintas skaičius kasininkų, 
kurie tranzitiniams kelei
viams kompostiruos bilie
tus traukiniuose.

Sostinės stoties darbinin
kams ir Vilniaus rezervo 
palydovams organizuoti 
tarptautinių pervežimų tai
syklių mokymo kursai, o 
tain pat anglų ir ispanų 
kalbos kursai.

Artimiausiomis, dienomis 
traukiniai pradės kursuoti 
pagal vasaros planą, ku
riame numatyta eilė tiesio
ginių vagonų. Jais keleiviai 
galės nuvažiuoti iki reikia
mos vietos be persėdimų.

Didėja išlaidos gerbūvio 
reikmėms

Nemenčinė. — Rajono 
Darbo žmonių deputatų ta
rybos sesija šiomis dieno
mis patvirtino jai pateiktą 
svarstyti rajono biudžetą.

Pagrindinė dalis lėšų — 
apie 6 milijonai rubliu — 
skiriama rajono darbo žmo
nių socialinėms ir kultūri
nėms reikmėms patenkinti. 
Dabar rajone veikia dvi po
liklinikos, dvi ligoninės. 6 
felčerų punktai. Prie Ne
menčinės ligoninės šiemet 
įrengtas rentgeno kabine
tas, aprūpintas naujausia 
aparatūra. Plečiamos ligo
ninės. Rajono ligoninė ne
trukus. galės iš karto aptar
nauti stacionare iki šimto 
žmonių. Didinamas lovų 
skaičius ir Paberžės, ligoni
nėje.

Paskirtos sumos sociali
nėms ir kultūrinėms reik
mėms šiemet padidėjo, paly
ginti su pereitais metais, 
550 tūkstančių rublių. Žymi 
lašų dalis — 3,600 tūkstan
čių rublių — bus išleisti 
liaudies švietimo reikalams. 
Atidaromos dar dvi mokyk-

Washingtonas. —- Prezi
dentas Eisenhoweris savo 
spaudos konferencijoje pa
sakė, kad jis nesutinka su 
mokslininkų nuomonėmis, 
kad reikia tuojau baigti a- 
tominiai-vandenilinius ban
dymus. Jis sakė, kad būtų 
klaida sulaikyti tuos. ' ban
dymus prieš tai, kaip yra 
pasiektas tarptautiniu mas
tu. susitarimas visai už
drausti atominius-vandeni- 
linius ginklus.

Jis, betgi, sakė, kad bus 
stengtasi mažiau tų ban

Gomulkos kalba.
Poznanė. — Lenkijos ko

munistų lyderis Gomulka 
lankėsi Poznanėje, kur jis 
kalbėjo darbininkų masinia
me mitinge. Jis kalbėjo Ce- 
gielski fabriko kieme, tame 
fabrike, kur metai, atgal 
prasidėjo išstojimai ir de
monstracijos, kurias reak
cininkai paskui' pavertė ' į 
riaušes. Fabrikas tuo metu 
buvo žinomas po Stalino 
vardu.

Gomulka sakė darbinin
kams, kad komunistei su
tinka, jog Poznanės išstoji
mai buvo pateisinamas dar
bininkų valios išreiškimas 
prieš neteisėtumus ir neda- 
teklius. Jis sakė, kad tas, 
betgi, nepakeičia fakto, jog 
reakcininkai bandė teisėtus 
darbininkų reikalavimus 
išnaudoti savo tikslams.

Po Gomulkos kalbos jis 
atsakė į klausimus, kurie 
jam buvo statyti iš minios. 
Vienas darbininkas, jo klau
sė, ar Tarybų Sąjunga tik
rai gali garantuoti dabar
tinius Lenkijos rubežius 
prie ūdros ir Neisės, tai y- 
ra, Vokietijai priklausiusių 
sričių palikimą prie Lenki
jos. Gomulka atsakė, kad 
Sovietai tai garantuoja, bet 
Lenkija turi pasilikti išti
kima socialistinio bloko na
re.

Kad santykiai su Sovie
tais Turi būti geri, sakė Go
mulka, sutinka ne tik visi 
komunistai, bet kiekvienas 
patriotinis lenkas.

los Glintiškės ir Buivydžių 
kaimuose, steigiami penki 
internatai, kuriuose ■ gy
vens ir mokysis apie 200 
kolūkiečių vaikų. Išlaidos 
liaudies švietimo reikalams 
padidėjo 300 tūkstančiij 
rublių. Atidarius dvi naujas 
mokyklas, mokyklų skaičius 
viršys 50.

Plečiamos kultūros -švie
timo įstaigų tinklas. Dabar 
apylinkių teritorijoje veikia 
trys kaimo klubai, 33 klu- 
bai-skaityklos, 17 bibliote
kų, kuriose yra daugiau 
kaip 50 tūkstančių tomų 
knygų, šiemet naujas klu
bas bus atidarytas prie linų 
perdirbimo įmonės. Toliau 
radiofikuojami kolūkiečių 
namai. Iki metų .pabaigos 
bus įrengta dar 220 radijo 
taškų.

dymų pravesti ir gal nie
kad neprisieis išsprogdinti 
bandymuose tokią didžiulę 
vandenilinę bombą, kokią 
Amerika išsprogdino 1954 
metų kovo mėnesį.

Eisenhoweris sakė, kad 
tarp tų 2,000 mokslininkų, 
kurie pasirašė po raginimu 
pabaigti sprogdinėjimus, 
randasi daugelis, kurie ne 
genetikai arba fizikai ir 
“todėl nelabai nusimano a- 
pie tuos klausimus”. Jis ne
minėjo fakto, kad pasira
šiusių tarpe yra tokie eks

Pflimlinas negalėjo, 
tai Mauncury bandys

Paryžius. — Francūzija 
dar vis be valdžios kabinę-, 
to. Krikščionis demokra
tas Pierre Pflimlin beveik 
po savaitės visokių bandy
mų priėjo išvados, kad jis 
kabineto sulipdyti negali. 
Socialistai atsisakė jo ka
binetan eiti, jeigu jis į- 
trauktų dešiniai konserva
tyvius elementus, o konser
vatoriai atsisakė eiti, jeigu 
socialistų įtaka kabinete 
liktų žymi.

Tad, Pflimlin raportavo 
prezidentui Coty, kad nie
ko neišeis — ir jis po to iš
vyko į savo gimtinį Elzasą 
pasilsėti. Coty.desperacijoje 
vėl atsišaukė į lygšiolinį so
cialistinį premjerą Mollet, 
kad tas vėl sudarytų val
džią. Bet Mollet griežtai 
atsisakė.

Coty dabar gavo kitą 
žmogų, kuris bandys kabi
netą sudaryti. Jis yra Mau
rice Bourges-Mauncury,

Pasaulinė taikos taryba bandys 
• •> 

taikini izraeliečius ir arabus
Paryžius. — Pasaulinės 

Taikos tarybos pirmininkas 
prof. Joliot-Curie sako, kad 
taryba deda pastangas tai
kinti izraeliečius ir arabus. 
Joliot-Curie priėmė Izraelio 
kairijų socialistų partijos 
(APAM) atstovą J. Ma- 
jusą ir jam sakė, kad Tai
kos taryba gyvai suintere
suota taika Artimuose Ry
tuose. Kairieji Izraelio so
cialistai patys priklauso 
prie taikos tarybos, nors jo

Čiangas grasina britų laivams: 
Neturit teisės plaukti Kinijon

Taipei. — Diktatorius 
ČiAngas įspėjo britus, kad 
jie gali atsidurti nemalonu
muose, jeigu jie plės preky
bą' su Liaudies Kinija. Jis 
sakė, kad “nežinia, kas ga
li atsitikti su britų laivais”.

Kaip žinia, britai nuėmė 
embargo nuo prekiavimo su 
Kinija ir planuoja plačiai 
su ja prekiauti. Čianginin- 
kams tas labai nepatinka. 
Ir iki šiol, kuomet britai 
vedė apribotą prekybą su 

pertai, kaip Nobelio prizo 
laimėtojas Pauling, kuris 
tik toje mokslinėje srityje 
darbuojasi.

Persekioja Paulingą
Tuo tarpu paskelbta, kad 

senatinis komitetas jau rei
kalauja iš profesoriaus 
Paulingo prisistatyti. Jam 
bus statomi klausimai apie 
jo politinius ryšius. Tuo 
apklausinėjimu, sakoma, 
senatiniai reakcionieriai 
bandys profesorių piešti 
kaip komunistų bendrake
leivį, kad diskredituoti jį A- 

taip vadinamos Radikal-so- 
cialistų partijos žmogus. Ta 
partija, nežiūrint savo radi- 
kališko užvadinimo, yra 
gan konservatyviška.

Mauncury iki šiol buvo 
karo reikalų ministru. Jis 
yra savo partijos dešiniojo 
sparno žmogus (ne Mandes 
-France pasekėjas) ir stoja 
už “griežtą ranką Alžyre”. 
Iš kokių elementų jis ban
dys sudaryti kabinetą, ne
aišku, bet tas paaiškės sa
vaitės pabaigoje.

Francūzijos komunistų 
organas “FHumanite ’ atsi
šaukė į eilinius socialistus 
su raginimu daryti spaudi
mą ant savo vadų, kad par
tija pagaliau apsigalvotų ir 
eitų j bendrą frontą už liau
diškos valdžios sudarymą. 
Tas laikraštis sako, kad ir 
dabar dar galima sudaryti 
valdžią, kuri baigtų karą 
Alžyre ir kuri rūpintųsi 
Francūzijos žmonių gerove.

je turi atskirą delegaciją, 
nesusidedančią su komu
nistais, kurie turi kitą de
legaciją.

Sekančioji Pasaulinės 
taikos tarybos konferencija, 
tai yra, pildomosios tarybos 
praplėstas posėdis, įvyks 
Ceilono sostinėje Colombo- 
je birželio 10 dieną. Konfe
rencija tęsis savaitę ir jos 
vyriausia tema bus vande
nilinių sprogdinę j imu už
draudimas.

kinais, čiangininkų kariniai 
laivai laiks nuo laiko bandė 
sulaikyti britų prekybinius 
laivus, kurie plaukė į Ki
nijos uostus. Čiangininkų 
baterijos, kurios randasi 
Matsu ir Quemoy salose 
prie pat Kinijos kranto, ke
letą kartų apšaudė britų 
laivus ir juos sužalojo. Bri
tai protestavo, bet niekad 
nesiėmė griežtesnių žings
nių prieš čiangą, kuris 
veikia po Amerikos globa. 

merikos žmonių akyse.
Iš Ženevos tuo tarpu pra- 

nešama, kad Tarybų Sąjun
gos premjeras Bulganinas 
atsiuntė laišką tarptautinei 
Darbo organizacijai (ILO), 
kuriame jis sako, kad Ta
rybų Sąjunga yra pasiren
gusi tuojau pasirašyti pak
tą, kuris uždraustų visus 
bandymus.

Bulganino laiškas taipgi 
sako, kad Sovietai pasiren
gę mažinti ginklavimąsi, 
jeigu tik kiti kraštai rodys 
to paties noro.

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS i

Washingtonas. — Atsto
vų butas 290 balsų prieš 
117 priėmė nutarimą pa
švęsti keturias dienas civili
nių teisių biliui svarstyti.

Londonas. —- Nusiginkla
vimo derybos, nutrauktos 
šią savaitę, bus atnaujintos 
sekantį antradienį.

Budapeštas. — Vengrijos 
parlamente deputatas pro
fesorius Belą Karcsonyi ra
gino, kad iš mokyklų ir u- 
niversitetų būtų iššluoti 
visi elementai, kurie padė
jo sukilimui. Jis sakė> kad 
daug valdžiai, priešingų e- 
lementų dar randasi mo
kyklose. Jis taipgi ragino, 
kad marksizmo-leninizmo 
dėstymas būtų pravalomas 
mokyklose.

Atėnai. — Kipro arkivys
kupas Makarios, kuris da
bar gyvena tremtyje Grai
kijoje, planuoja vykti New 
Yorkan, kad galėtų kiprie- 
čių nacionalistų vardu kal
bėti Jungtinių Tautų sesi
jose. Jis tikisi, jog Jungti
nės Tautos sutiks jį išklau
syti, nors jis nėra oficialus 
jokios šalies atstovas.

Haga. — Olandija jau su
sitarė su Egiptu Suezo ka
nalo naudojimo klausimu. 
Tik Francūzija dar boiko
tuoja kanalą.

Havana. — čia girdisi iš 
tolo lyg bombardavimo gar-. 
sai ir manoma, kad tai 
Batistoš valdžios aviacija 
bombarduoja sukilėlius 
Pietrytinėje krašto dalyje. 
Valdžia paneigia, kad ji to
kius bombardavimus prave
da, bet neišaiškina, iš kur 
ateina tie garsai.

Tokyo. — Premjeras Kiši 
sako, kad Japonija pripa
žįsta čiangą, bet taipgi ne
stoja prieš prekybą su 
Liaudies Kinija.

Jungtinės Tautos. — Sau
di-Arabi ja kaltina, kad iz
raeliečių naikintuvas iš jū
ros bombardavo arabiečių 
pakrantės įtaisymus prie 
Tabbs, Akabos įlankoje.

Varšuva. — Lenkija pra
vedė naujus griežtus įstaty
mus prieš juodąją rinką.
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ĮVAIRUMAI
Lietuvos miškui ūkio

institutas

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

KITAS GERAS SPRENDIMAS
SEPTYNI Aukščiausio Teismo nariai prieš vieną 

praėjusį pirmadienį paskelbė tokį sprendimą: Jei val
džia (Justicijos departmentas) patraukia teisman asme
nį, tai ji privalo teisiamajam parodyti, kokius turi prieš 
jį liudijimus. O jei to parodyti nenori, tuomet neturi žmo
gaus teisti.

Konkrečiai, visas, dalykas yra tokis: Andai federa- 
liniame teisme buvo teistas darbo unijų veikėjas Clinton 
Jencks. Jį teisė už tai, kad jis būk tai sumelavęs, saky
damas, jog jis nepriklauso Komunistų partijai, kuomet 
iš tikrųjų jis jai priklausęs.

Kai teisme teisiamojo gynėjai (advokatai) klausė, 
iš kur Justicijos departmentas žino, kad Jencks priklau
sąs Komunistų partijai, jiems buvo atsakyta: mes tu
rime tam liudijimus. Kai buvo pareikalauta, kad tuos 
liudijimus arba liudininkus valdžia pristatytų teismui, 
kad gynėjai galėtų juos ištirti, ar apklausinėti, tai buvo 
atsakyta,, jog Justicijos departmentas ir jo skyrius FBI 
negalį to padaryti, kadangi tai galėtų pakenkti “šalies 
saugumui”.

Na, ir Jencks buvo nuteistas kalėjimam
Nuteistasis apeliavo į Aukščiausią Teismą. Pasta

rasis apeliaciią svarstė ir po apsvarstymo nutarė, kad 
valdžia neteisingai pasielgė, neišduodama tų “liudijimų”, 
kuriuos turėjo. O jeigu valdžia manė, kad iškėlimas vir
šun tų “liudijimų’ galėtų pakenkti “saugumui”, tai ne
reikėjo Jenckso teisti, nereikėjo prieš jį bylą užvesti.

Šis Aukščiausio Teismo sprendimas turi milžiniškos 
reikšmės visiems mūsų šalies žmonėms. Šiuo sprendimu 
teismas bando atitaisyti tas skriaudas, kurios yra daro
mos nekaltiems žmonėms, pasiremiant visokiais mela
giais.

Esti taip: įvairūs šniukštinėto jai, šnipeliai (apmo-

Miškai — Lietuvos gam
tos turtas, ir grožis. Ta
čiau pirmiau jie . buvo ne- 
gailesti ngai naikinami, 
ypač vokiškosios - fašistinės 
okupacijos metais, kai buvo 
tiesiog ištisai kertami patys 
geriausi medynai. Viso to 
pasėkoje šis didžiulis kraš
to turtas — miškai — buvo 
stipriai nuniokoti.

Po karo tarybų valdžia 
ėmėsi vykdyti didžiulius 
respublikos miškų ūkio at
kūrimų darbus. Ryšium su 
tuo iškilo visa eilė proble
mų, kurios reikalavo moks
liško išsprendimo. 1950 
metų pabaigoje LTSR Mi
nistrų Taryba nutarė orga
nizuoti Lietuvos TSR Moks
lų akademijos sąstate Miš
ku ūkio institutą. € V

Įsisteigęs institutas sutel
kė žymiausius respublikos 
miškų ūkio specialistus. Jų 77 J. ' 4» f •• •

tarpe buvo senosios kartos neJa
atstovai — M. Daujotas, M., 
Lukinas, M. Jankauskas, o 
taip pat tarybų valdžios 
metais išugdyti specialistai 
— L. Kairiūkštis, J. Butė
nas,. 'T. Kaputinskaitė, J. 
Gečys ir kt.

Nuo pat įsisteigimo die
nos institutas pradėjo na
grinėti problemą, kaip pa
kelti LTSR miškų produk
tyvumą ir išplėsti miškų 
fondą moksliniais pagrin
dais. Penktajame penkme-

kami ir neapmokami) parašo skundus į FBI, kad toks ar ityje (1951-1955 m. m.) bu- 
kitoks asmuo esąs L "" j—
no, kad FBI jų pavardžių viešai neiškeis, kad jie būsią bei Lietuvos pajūrio (Kur- 
saugūs. Vadinasi, jie galį meluoti kaip nori, bet kai rei- šių Neringos) smėlynų dir- 
kia stoti į teismą ir pasirodyti, kas jie esą, neina, jiems vos ir paruoštos atitinka- 
nereikia eiti, nes tai, girdi, pakenktų šalies saugumo rei- mos praktinės priemonės.

kitoks asmuo esąs “blogas”, šniukštinėtoiai-melagiai ži-;vo ištirtos Vilniaus krašto 
no, kad FBI jų pavardžių viešai neiškeis, kad jie būsią bei Lietuvos pajūrio (Kur-

kalams. ,
Esame tikri, kad nemaža, yra ir lietuviškų šniukšti- 

nėtojų, kurie daro skundus prieš pažangiuosius Ameri
kos lietuvių veikėjus. Jei jiems tektų stoti teisman ir pri
rodyti savo skundų teisingumą, jie, žinoma, to negalėtų 
padaryti, bet jie jaučiasi dėl to saugūs.

Dabar, kai Teismas tokį sprendimą tuo reikalu pada
rė, gal būt susivaldys daugelis šniukštinėtojų ir 'skun
dėjų/ ; ; ■

Aukščiausias Teismas savo sprendime pareiškė, kad 
Clintonui Jencksui turi būti duotas naujas teismas, ku
riame valdžia turėtų iškelti aišktėn jo skundėjus. O jei 
to valdžia nedarys, tai Jencks neturi būti teisiamas.

Ką dabar darys Justicijos departmentas, mes neži
nome) bet pasakyti galime tiek, kad šis sprendimas yra 
geras, naudingas Amerikos žmonėms.

ŠIOS BYLOS sprendime dalyvavo astuoni teisėjai 
(vienas nedalyvavo). Daugumos sprendimą parašė teisė
jas William Brennan. Na, o mažumos — Tom Clark.

Tom Clark yra buvęs Justicijos departmento sekre
toriumi (ministru), todėl jis aitriai kritikuoja daugumos, 
sprendimą. Jis sako, jeigu taip bus, kaip septyni teismo 
nariai reikalauja, tai FBI negalėsiąs ilgai laikytis.

i. Clarkui pritaria reakcionieriai Kongrese. Kai ku
rie jų jau ryžtasi pravesti kongrese naują įstatymą, ku
ris panaikintų šį Aukščiausio Teismo sprendimą, palie
kant viską taip, kaip ligi šiol praktikavo FBI.

Nežinome, kaip ten viskas išeis. (Tai, beje, priklau
sys labai daug nuo to, kaip Amerikos visuomenė į tai re- 

•. aguos.)
Mums patinka teisėjo Brennan pasakymas, kad, 

traukiant bet kurį asmenį į teismą, valdžia neprivalo 
dėti pastangų tik tam, kad ji būtinai turinti bylą laimėti. 
Ne! Teisėjas sako: valdžiai turi rūpėti, kad, bet kurį as
menį teisiant, teisėtumas turėtų būti atliktas, kad žmo
gus nekaltai nebūtų nuteistas!

VIS KĄ NORS NAUJO- SURANDA
LIETUVOS SOSTINĖ Vilnius senas miestas. Ja

me yra daug įdomių palikimų, svarbių istorijai ir moks
lui, bet ne visi tie palikimai dar ištirti. Tarybų Lietu
vos mokslininkai deda daug jėgų senovei ištirti. Prave
dami kasinėjimai, visokie tyrinėjimai miesto praeičiai 
pažinti.

Architektas A. Umbrasas aną dieną rašė Vilniaus 
spaudoje:/

f “Vilniuje, Gorkio gatvėje, numušus karo metu sude
gusių namų Nr. 12 ir Nr. 14 fasadų tinką, aptikti labai 
seni gotikos architektūros fragmentai. Tai iki šiol niekur 
nepastebėti nacionaliniai ornamentai, langai ir nišos 
profiliuotais angokrašciais, išmūrytais iš specialių, tam 
tikslui pagamintų plytų. Taip architektūriškai išdailin-

Rimtą dėmesį institutas 
skiria respublikos ąžuolynų 
atkūrimui. Siekiant atkur
ti ąžuolynus, svarbu buvo 
išaiškinti, kokios augavie- 
tės ąžuolams yra tinka
miausios. Atliktų tyrimų 
rezultate buvo paruoštos 
moksliškai pagrįstos reko
mendacijos Lietuvos TSR 
teritoriniam ąžuolynų fon
dui išskirti.

Buvo nagrinėta ir greitai 
augančios bei vertingos me
džių veislės—maumedžio — 
[veisimo Lietuvos miškuose 
perspektyvos. Tyrimo duo
menys parodė, kad maume
dis Lietuvos respublikoje 
gali būti sėkmingai augina
mas.

Atliktas Nemuno upės 
šlaitų tyrinėjimas ryšium 
su Kauno HES statyba. 
Apsaugoti šlaitams nuo 
erozijos procesų, o Kauno 
jūrai — nuo užnešimų, pa
ruoštos tam tikros priemo
nės. Instituto bendradar
biai tyrinėjo mišriųjų eglės 
su minkštaisiais lapuočiais 
'jaunuolynų ugdymo klausi
mus ir paruošė praktinius 
pasiūlymus.

Be minėtų miškų ūkio 
srities problemų, instituto 
bendradarbiai nagrinėja ir 
problemas, liečiančias miš
ko pramonę. Buvo išnagri
nėti miško ruošos organiza
vimo ir median i žavimo 
klausimai, kelmų rovimo 
būdai ir t. t. s

Vyriausybės pavedimu in
stitutas yra atlikęs didelį 
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tos buvusios gotikinio stiliaus gyvenamųjų namų sienos.
“Iki šiol buvo manoma, kad gotikiniai Lietuvos civi

linės paskirties pastatai yra visiškai išnykę ir apie jų 
išvaizdą mažai buvo žinoma. Radiniai sudaro vertingą 
medžiagą mūsų respublikos architektūros istorijai pa
žinti.

“Tyrinėjimus atlieka Mokslinė restauracinė gamybi
nė dirbtuvė”. .

darbą: paruošė perspekty
vinį penkiolikos metų (1951 
1965 m. m.) planą respub
likos miškingumui ir miškų 
produktingumui pakelti.

Institutas nuolat, teikia 
pagalbą liaudies ūkiui, o su 
gamybininkais yra palaiko
mi glaudūs ryšiai: drauge 
organizuojamos mokslinės 
ir gamybinės konferencijos, 
ekskursijos. Ruošia m o s e 
konferencijose su praneši
mais, be mokslo darbuotojų, 
dalyvauja ir gamybininkai, 
kurie supažindina su savo 
atsiekimais bei pasidalina 
praktinio darbo patyrimu.

Kūrybinis kontaktas su 
miškininkais - prakti kais 
vykdomas ir kita forma, 
būtent, per mokslinių ko
respondentų tinklą. Moksli
niai korespondentai, vado
vaujami instituto poskyrio 
vedėjo M. Daujoto, nagri- 

temą “Paprastosios

Bisiminimai apie 
revolver!© makštį

r t

Neseniai Lietuvos Valsty
binis Istorijos-Revoliucijos 
muziejus gavo iš Vasario 
revoliucijos dalyvio A. Ge
dimino naują eksponatą — 
zomšinę revolverio makštį, 

.šios revoliucijos metu paim
tą trofėjų. Mūsų prašomas 
Gediminas papasakojo apie 
šios revoliucijos įvykius.

Belgiško revolverio mak
štis, prieš 40 metų paimta 
iš užmušto caro policininko, 

1917 
kai 
ca-

primena audringas 
metų vasario dienas, 
sukilusi liaudis nuvertė 
rizmą.

Tuomet dirbau Petrogra
de, Putilovo gamykloje — 
vienoje didžiausių šalies ga
myklų (30,000 darbininkų), 
kuri jau tuomet turėjo tur
tingas revoliucines tradici
jas. Kėdainių apylinkės be
žemio valstiečio sūnus, tuo
met jau buvau įaugęs į ko
lektyvą, kuris buvo nusitei
kęs itin revoliucingai. Revo
liucinė buvo ir visa situa
cija šalyje — caro patval
dystė atvedė šalį prie pra
laimėjimo kare, ūkinės sui
rutės, bado.

Žiemą įvairiuose mūsų 
gamyklos skyriuose vyko 
streikai — darbininkai rei
kalavo padidinti darbo už
mokestį, duonos. 1917 me
tų vasario! 17 d. priklausiau 
prie darbininkų delegacijos, 
•kuri dalyvavo1 derybose su 
įmonės direkcija. Mes rei
kalavome pakelti užmokestį 
50 procentų, o taip pat pri
imti atgal į darbą grupę at
leistų darbininkų. Admi
nistracija grasino lokautu, 
o taip pat jaunų darbininkų 
išsiuntimu į frontą. ,

Nutarėm paskelbti visuo
tinį streiką. Į tai valdžia at
sakė griežtom priemonėm: 
buvo iškabinti skelbimai, 
kad ryšium su neramumais 
ir kuro stoka gamykla nuo 
vasario 22 dienos uždaro
ma.

Darbininkų pasipiktini
mas neturėjo ribų. BoKevi-

pušies dvimečių daigų iš- 
auginimas pajūrio smėlynų 
sąlygose.” Tokių įdomių 
temų, kurias nagrinėja 
praktikai, instituto moksli
niai korespondentai, būtų 
galima suminėti ištisą są
rašą.

Per pirmąjį savo gyveni
mo penkmetį Miškų ūkio 
institutas pasiekė žymius 
mokslinio darbo laimėji
mus, išryškėjo jo tolimesnių 
darbų gairės, išaugo ir 
mokslinės instituto jėgos. 
1955-1956 metų laikotarpy
je sėkmingai apgynė diser
tacijas ir įgijo žemės ūkio 
mokslų kandidato laipsnius 
M. Jankau skas, L. Kai
riūkštis, J. Butėnas, M. 
Lukinas ir J. Kauneckienė, 
kurių moksliniai darbai 
gvildena aktualiausius res
publikos miškų ūkio išvys
tymo klausimus.

Šeštojo penkmečio plane 
Lietuvos respublikos liau
dies ūkiui išvystyti yra at
skleistos didžiulės perspek
tyvos visų liaudies ūkio ša
kų tolimesniam vystymui. 
Daug bus nuveikta ir miš
kų produktingumo pakėli
mo bei miškų fondo praplė
timo srityje.

A. Kvedaras

kų partija pašaukė Petro
grado proletariatą pade
monstruoti savo solidarumą 
su putiloviečiais. Vasario 
22 dieną (pagal naują stilių 
— kovo 8 d.) Tarptautinės 
darbininkės dienos proga 
mieste vyko gausios demon
stracijos su šūkiais: “Šalin 
kara!” “Duonos!”v •

Kitą dieną miesto centre 
taip pat vyko didžiulės de
monstracijos su bolševiki
niais šūkiais. Jautėsi, kad 
kareiviai nenoriai padeda 
policijai vaikyti demons
trantus — jų tarpe buvo 
daug bolševikų, kurie turė
jo didelę įtaką.

Demonstracijos vyko ir 
sekančiom dienom. Sekma
dienį vasario 26 d. kartu su 
savo draugu darbininku 
Klenovskiu dalyvavau de
monstracijoje Nevskio pro
spekte. Policininkai žiauriai 
išvaikė šią demonstraciją. 
Grįžome niriai nusiteikę. 
Tą dieną man pavyko iš 
draugų gauti ginklą — na
ganą su šoviniais.

Kitą dieną nuotaika žy
miai'pasitaisė: darėsi aišku, 
kad kariuomenė pereina į 
revoliucijos pusę. Pirmieji 
pas mus atvyko kareiviai — 
gvardiečiai, kuriems vado
vavo buvęs putilovietis pus
karininkis. Mes juos suti
kome su dideliu entuziaz
mu. Toliau vis daugesni 
kariuomenės daliniai jun
gėsi prie darbininkų.

Vasario 28 d. darbininkai 
ir sukilę kareiviai likvida
vo keletą ginkluotų polici
jos postų, kuriuos valdžia 
buvo įrengusi Putilovo ga
myklos teritorijoje. Vieno
je šių operacijų dalyvavau 
ir aš. Policijos postas, kuris 
buvo i priešais dabartinę 
Korčiagino gatvę, mėgino 
priešintis, šaudė iš kulko
svaidžių. Tačiau kareivių ir 
ginkluotų darbininkų puoli
mo policininkai neatlaikė. 
Likviduojant šį postą susi
dūriau su policijos vach
mistru. Man pavyko iššauti 
pirmajam. Policininkas kri
to negyvas. Pasiėmiau jo 
pistoletą, kurio makštį iš
saugojau iki šių dienų.

Visą tą dieną pro Putilo
vo gamyklą į Petrogradą 
žygiavo sukilusi kariuome
nė. Vakare mieste degė po-

BUVĘS BURŽUAZINIS 
IR DABARTINIS 

JIEZNAS
Prisiminus Jiezną nuo 

vokiečių apleidimo po pir
mojo pasaulinio karo ir 
pradžios buržuazinio Lietu
vos valdymo laikų; Jieznas 
atrodė šitaip.

1918 metais, pradedant 
valdyti Lietuvą buržuazijai, 
tuojau buvo sutinkamas vo
kiečių raitelis su metaline 
lenta, pakabinta ant kaklo, 
tai buvo žandaras, ir Zig- 
mulį Adomą su vokišku di
deliu durtuvu, tai buvo, 
kaip jį vadino, lietuviškas- 
vokiškas policmanas.

Apleidus vokiečiams Lie
tuvą, įsikūrė lietuviška 
buržuazinė valdžia ir įstai
gos: valsčius, milicija, paš
tas ir pradinė mokykla, ku
ri ir dabar yra prie Stak
liškių kryžkelės. Ir viskas. 
Taip ėjo eįlės metų nero
dant jokio gyvybingumo.

Nuo 1918 iki 1940 metų. 
Jieznas pakito tik tiek, kad 
buvo išgrįstos akmenimis 
rinkos, įsteigtas penktas ir 
šeštas skyriai pradžios mo
kykloje, kuri buvo priva
čiame Mikalausko name, 
valstybinė biblioteka ir žy
dai pastatė pirtį, o mieste
lio inteligentija visuomet 
eidavo virš dviejų kilomet
rų į Liugeniškio kaimą, į 
Babiliaus surūkusią, ' dū
mais dvokiančią pirtį 
praustis. Po to vėl ėjo me
tai po metų be jokio paki
limo, tik kai kuris žydelis 
pasistatė namą, ir per visą 
eilę metų pastatė Acus Jo
nas vieną mūrinį namelį, 
per patekusią jam laimę.

Negalima pamiršti, žino
ma, ir tokios statybos, kuri 
vyko valstybės lėšomis. Tai 
valsčiaus mūrinis pastatas 
ir Žąsupio tiltas, kuris kai- 
riavo 3,600 litu. Tai buvo 
tuo metu aštuoniolikos ge
rų karvių vertė, o tiltas pa
stovėjo vos šešerius metus. 
Negalima nepaminėti to, 
kad tuo laiku už minėtą su
mą galima buvo pastatyti 
gelžbetoninį tiltą. Tai ir 
visas Jiezno pakilimas bur
žuazinės valdžios metais.

Jiezne buvusius tarnau
tojus buvo galima ant pirš
tų suskaityti: policijos — 
trys, valsčiaus — trys, paš
to — trys ir du mokytojai. 
Daugiau nebuvo nei įstai
gų, nei tarnautojų, nei dar
bo ir pragyvenimo.

Dabar, Tarybų valdžios 
metais, Jiezne šimtai darbi
ninkų ir tarnautojų. Jie 
turi darbą, užtikrintą pra
gyvenimo šaltinį. Yra as
menų, kurie dar pasako: 
“Buvo keli tarnautojai ir 
užteko, o dabar pridarė 
daugybę tų tarnautojų.” 
Tai tame ir esmė, kad tary
binė valdžia moka rasti iš
eitį ir duoda žmogui darbą 
ir savarankišką pragyveni
mą. O pagaliau dabar ir 
Jieznas nebe tas, koks jis 
buvo tais metais, kada už
teko tų kelių tarnautojų. 
O kurgi žmonės pirma dir
bo? Juk ne visi ūkius tu-
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licijos nuovados ir kitos vie
tos, kur carizmas mėgino 
priešintis.

Vasario revoliucija nuga
lėjo. Carizmas žlugo. Ta
čiau proletariato ir revoliu
cinių kareivių pastangomis 
tuomet pasinaudojo buržua
zija, kuri įkūrė savo laiki- 

vyriausybę. Prireikė 
dar atkaklios kovos, kol 
liaudis pasiekė Spalio per
galę.

A. GEDIMINAS

2 pusi. Laisve (Liberty) Penktad., birželio (June) 7, 1957

■' j A’* Hit?? £:**,»< ’A

re jo. Jie dirbo ponams ir * 
buožėms.

Dabar, per trumpą poka
rinį laiką, iš tos menkos ♦ 
pradinės išaugo vidurinė*; 
mokykla, yra kultūros na
mai, vaikų darželis,'ligoni
nė, kinas, biblioteka, sporto 
ir saviveiklos kolektyvai. 
Taip pat veikia vakarinė 
darbo jaunimo mokykla, į 
kurią vakarais susirenka 
rajono dirbantieji semtis - 
žinių. Pastatyta eilė visuo- * 
meninių pastatų, kaip pir
tis ir universalinė parduo- v 
tuvė, kuri savo stoviu ir* 
kultūrinių bei pramoninių 
prekių tūriu prilygsta bur- # 
žuaziniu metu buvusiai* 
Kauno parduotuvei. Perei
tais metais perduoti naudo
jimui Partijos komiteto rū
mai ir dviaukštis gyvena
masis pastatas. Vietoje 
anksčiau buvusios aikštės, 
kurioje telkšodavo balos, 
dabar miesto centre mato
me jaunais medeliais apso
dintą miesto sodą su garbės’ 
ir parodomosiomis lentomis.*»

Nėra abejonės, kad bur
žuaziniais laikais mažiau 
Jiezne buvo dviračių, negu t 
dabar yra lengvų mašinų/ 
Tai rodo, kad materialinis 
gyvenimas nepalyginamai 
pakilo. Dabar Jiezno ir jo 
apylinkių vaikai turi žais
lus ir apsirengimą, kurių 
prieš keturiasdešimt metų 
nė sapne nematėme. Bur
žuazinės valdžios metais iš 
72 Jezno mokyklą lankiu
sių vaikų, du mokiniai avė
jo batelius ir aš, trečias, tu
rėjau aulinius batus. Bet 
man nebuvo leista j uos. vi- < 
suomet avėti — tik šešta
dienį galėjau apsiauti eida
mas 8 kilometrus į Nibrius • 
namo ir pirmadieny ateiti į4 
Jiezną. Šiaip visi a vejom 
klumpėmis, knygas neše- 

į nlės tarbelėse, pasiūtose iŠ 
i naminės drobės. <

Dabar pas vaikus port
feliai, kuprinės, ką anais 
laikais galėjai pamatyti tik 
pas gydytojų ar Jiezno bur
žuazijos vaikus. Vienuoli
kos metų būdamas, t. y. 
1914 metais, pirmą kartą a 
pamačiau tuo metu buvusį 
mokinį Laužonį dviračiu 
važiuojant Jiezne. Dviratį , 
tada vadindavo “ožkute.” 
Labai tada stebėjomės, kad 
yra tokių “ožkučių” ir kad 
mokama jomis važiuoti.

Dabar Jiezne darbo žmo-1
nių vaikai, ketverių, penke- 
riu metu, dviračiais važinė- 
ja, ir nėra jokio nuostabu
mo. Visa tai jiems davė ta- * 
rybų valdžia. Tarybų val
džia suteikė mokytis tokias 
sąlygas, kurių dar niekas 
ir niekad neturėjo. A

Tie, kurie emigravosi iš 
Lietuvos, kaip žinoma, dau
giausia 1922-1937 metais v 
ir prieš tai buvo Jiezne, 
dabar jo tikriausiai neatpa
žintų. Neatpažįstamai pa
sikeitė Jieznas ir kas dieną 
vis auga ir gražėja.

Andrius Tamosimvas

Tokyo. — Grupė formo- 
zos politikų, kurie gyvena 
tremty Japonijoj ir sudaro į 
“Taivano respublikos pro
vizorinę valdžią”) ako, kad 
Čiango režimo dienos su
skaitytos. Tos grupės vadas 
yra tūlas T. Liao. Minima 
grupė nusistačiusi prieš 
čiangą, bet taipgi nesutin
ka su Liaudies Kinijos vai- , 
džia Pekine. Ji nori, kad | ® 
Taivanas būtų nepriklauso- C 
ma nuo Kinijos respublika.
Taivaniečiai nėra pilnai ki- 'g. 
nai, o atskira tauta, norS 
vartoja tą pačią kalbą, 
sako Liao grupė.

4-
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Toronto, Canada
DRAUGIŠKA IŠVYKA

*
Praėjusį šeštadienį įvyko 

draugiška išvyka į draugų 
’ Antanavičių farmą, esančią 

Upie 50 mylių nuo Toronto.
Draugai Antanavičiai yra 

plačiai žinomi kaip labUi 
draugiški ir malonūs žmo
nės, ir tas dar kartą buvo 
įrodyta, jiems sutikus pri
imti ir užleisti savo patal
pas gan didokui būriui to- 

♦rontiečių.
Suvažiavusieji pasivaikš- 

♦ Čiojom po tyrą orą, pasivai- 
.šinom, pajuokavom ir netgi 
padainavom. Vienu žodžiu, 

.linksmai praleidom laiką ir 
už tai esame draugams An- 
tanavieiams labai dėkingi.

Tačiau ši išvyka nebuvo 
vien tuščias pasilinksmini
mas. Susirinkusieji nusi
tarę, kad šia proga reikia 
paremti Liaudies Balsą, 
“pabalsuojant” už LB jubi
liejinio pikniko kandidatę į 
žvaigždes Iriną Antanavi
čiūtę. Na, ir pabalsavom. 
Kiek surinkta balsų, kol kas 
turi palikti paslapty, nes 
“konkurentai” neturi to ži

MIRUS

n*i

VINCUI GEIBIUI
Mes reiškiame širdingą užuojautą jo sūnui 

Pranui ir marčiai Lottie jų didelio 
liūdesio valandoje.

F. A. Šklėriai
M. Nikoš
Mrs. M. Brazis
P. A. Rodgers 
A. H. Salan
C. M. Plausch

A. Palton
J. Baniulis
J. Warner
J. Didzerskis
A. Leveckas

—Cleveland, Ohio.

noti.
Irina čia taipgi su visais 

dalyvavo ir ėjo fotografo 
pareigas. Gi mes visi poza- 
vom, kaip išmanydami gud
riau.

Taipgi reikia tarti širdin
giausią ačiū šeimininkėms, 
kurios padėjo draugei An
tanavičienei triūstis, o taip
gi ir vyrams, kurie parūpi
no to, kas reikalinga pa
našiose sueigose.

Taigi, šios išvykos rengė
jams, kaip ir draugams An- 
tanavičiams, didelis ačiū!

Dalyvis

Cleveland, Ohio
MIRUS

Vincui Geibiui
Noriu išreikšti širdin
gą užuojautą liūdesio 
valandoje sūnui Pra
nui Geibiui ir marčiai 
Lottie.

Vi ktorija Daraski eilė

Atsinaujindamas prenu
meratą pridek vieną kitą 
doleriuką Laisves paramai.

JONAS KAŠKAITIS j

Nuo seminarijos iki Amerikos
(ATSIMINIMAI)

(Tąsa)
11 ' / ■

Sutartą valandą aš jau ir ten. Namas 
kieme tvarkingas, švaru. Mane įleido aš
tuntos klasės gimnazistas, pilnakūnis, 
juodbruvis, veržlios išvaizdos, gal ko
kio stambaus pirklio sūnus. Nusivedė į 
'savo atskirą kambarį, atvertė ant stalo 
Homerio “Iliadą”. Prašo, kad aš jam pa-

• dėčiau išverst puslapį į rusų kalbą. Tai 
Jo užduotis rytdienai.

Oi, čia bus bėdos. Mintaujos gimnazi
joj mes knebinėjom “Odisėją”, “Iliados” 
nelietėm. Vadinas, tai man naujas daly
kas. Ir kalba vietomis kitoniška ir žo
džių nežinomų daugybė. Juntu, man ne
siseka susigraibyt. Vis tiek Rumšišskio- 
kas seka, klauso, iki pat galo. Paskui pa
davė man sidabrinį pusrublį ir pasakė 
nebeateit.

Nėr ko Įir- sakyt. Jutau smarkiai su- 
jkonfuzijęsj ir nemielas man buvo tas pir
mutinis nevykusiai užsidirbtas pusrub
lis. Pardūlinau namo, nusiminęs, nusivi
jęs. O pasiėjėt teko, vis ta pačia gana 
'švaria ir plačia gatve, gerą galą kelio.

Na, nepasisekė. Kasdien vis nueida
vau laikraščio raštinėn, ar nėra man dar 
kokios žinios. Nėra ir nėra. Bevaikščio
damas, apžiūrinėjau tą plačią, didžiąją 
Kauno gatvę. Tai tas pats Nikalojaus 
prospektas, kurs eina nuo pat geležin
kelio stoties, išilgai miesto, net iki se
minarijos rūmų. Dar vasarą ir rudenį 
teko man ten pereiti. Mačiau magazinų, 
krautuvių, restoranų. Mačiau guberna
toriaus nemažus raudono mūro rūmus, 

.dideliam parke, aukšta mūrine tvorą ap
linkui.

Kai kada kartu eidavo pasivaikščiot ir 
Mackiala. Tai jis man aprodė dar! ir 
*Kauno vyskupo namą ir taip kokius pa
status. Ir su kitais berniokais pasivalkio- 
davom po miestą, po Žaliąjį kalną, po A- 
leksotą ir apylinkes.

* Tuoj, kaip pamečiau seminariją, rodos, 
trečią dieną Mackiala nusivedė mane į 
lietuvių scenos mėgėjų susirinkimėlį, To
mo Žilinsko būstinėj. Labai nedrąsus pa
sijutau tarpe civilinių žmonių, kur bu
vo gal tuzinas jaunimo, jų tarpe keturios 
merginos. Taip buvau atpratęs nuo žmo
nių, taip sulaukėjęs, kad jutau drovus 
ir iš pirmo net nesugebėjau atitinkamai 
pasisveikint su mergaitėmis. Tuoj vie
nai iš krašto siekiau ranką bučiuot: mat, 
miestiškai apsitaisę, jos atrodė, kaip 
dvaro panytės. Mergina ranką atitraukė, 
ir man net ausys, jutau, pasidarė raudo
nos ir iškaitę. Gerai, kad tai įvyko kam
puty prie durų, tai gal niekas nepaste-

* bėjo mano sumizgimo.
Tomas Žilinskas plaČiabarzdis, plačia

petis juodbruvis vyras. Jo lieknas, žvit- 
4 rūs, aŠtraakis sūnus buvo aštuntos kla

sės gimnazistas. Grupelė tarėsi susimo- 
kyt ir su vaidint scenoje Keturakio kome
diją: “Amerika pirtyje”. Pats Tomas Ži
linskas ėmėsi būti kaip ir režisorium.

Paskirstė susirinkusiems vaidmenis, 
skaitė tekstą, paskirtieji aktoriai irgi 
skaitė balsiai ir ryškiai savo roles. Ži
linskas šį tą taisė,nurodinėjo. Davė ir 
man vaidmenį. Rolė buvo neilga, ir aš, 
vaikštinėdamas po gretimą kambarį, 
mokiaus atmintinai žodžius. Mackiala, 
žinoma, irgi turėjo vaidmenį jam pas
kirtą. Man teko gal trejetą kartų atsi
lankyt į šitą sambūrėlį.

Kolei spėdavo visi susieiti, ėjo tarškūs 
pokalbiai. Kartą buvo užėję du universi
teto.studentai, uniformuoti, išsipustę, at
važiavę Kaunan kalėdų atostogoms. 
Klausiaus, kaip jie gyrėsi savo studentiš
ku gyvenimu, išdaigomis, kaip jie mik
liai barstė sąmojus, prietikius, anekdo
tus, Jutau, kad labai toli man nuo jų,

Sekmadienį nuėjom į parapijos bažny
čią. Visai prie seminarijos, bet joj pirma 
to dar nesu buvęs. Su Mackiala užlipom 
ant “viškų”. Puikiai giedojo lotyniškai 
kvartetas: dvi merginos ir du vyrai. Dar 
gražiau skambėjo, negu Mintaujos baž
nyčioj. O man tos giesmės jau gerai ži
nomos iš seminarijos, tai net man pa
čiam norėjos įsiterpt ir giedot kartu. 
Vargoninkas buvo pats J. Naujalis.

Nuėjau kartą į Zanavackio knygų 
krautuvę. Norėjau pasipirkt kokių lie
tuviškų knygų, ypač Petro Kriaušaičio 
gramatiką, čia vėl truputį suklupau. 
Tuoj įėjęs, nusiėmęs .kepurę, pasakiau: 
“Tegul bus pagarbintas. . Man niekas 
neatsakė ir pora ten buvusiųjų į mane 
keistai pažiūrėjo. Supratau, kad čia ne 
mūsų kaimas, ir ne seminarija. Ko nore- • 
jau, čia negavau, tai grįžau atgal ir į- 
žengiau į Naujalio krautuvėlę.
’Naujalis laikė knygų ir muzikos da

lykų krautuvėlę, visai arti nuo semina
rijos rūmų. Iš užpakalinio kambario atė
jo mažo ūgio, juodais plaukais, smulku
tė moteris ir paklausė lenkiškai, ko man 
reikia. Aš pasakiau. Ji gal nesuprato, tai 
sušuko: “Jasiu, choCno tutaj: co to ten- 
panicz chce”. Matyt, tai būta Naujalio 
žmonos. Ji išėjo, o pasirodė aukšta, sta- 
tulinga Naujalio figūra. Priėmė su drau
giška šypsena. O gal jis mane pažino bu
vus klieriku? Tuoj atnešė Kriaušaičio 
gramatiką ir Julės Žemaitės vaikams va
dovėlį. Nusipirkau abi ir smagus išė
jau iš krautuvėlės.

Eidamas namo, galvojau. Kaip keista. 
Naujalis toks didelis, augalotas, stam
bus plaČiabarzdis vyras ir lietuvis, o jo 
žmonutė, kaip nykštukas, mažutė, smul
kute ir lenkutė. . . Kaipgi jie susiderina?

Štai gal jau ir dvi savaitės, kaip aš ne
ramus slimpinėju po Kauną, o darbo vis 
nesusirandu, nors kasdien užeinu pasi
klaust į laikraščio raštinę. Pagaliau! 
Radau laiškelį. Sunkia ranka lenkiškai 
parašyta, kad aš rytoj būčiau pas juos, 
nėj, tai iš ryto ir išvažiuotume pas juos 
pas Jasienskiųs, netoli nuo Vilkijos. . .

(Pabaiga)

Cleveland, Ohio
NUOŠIRDI PADĖKA 

VISIĖMS
Mirus Vincui Geibiui, 

mano tėveliui, noriu iš
reikšti širdingą padėką už 
suteiktą mums tokią malo
nią simpatiją mūsų liūde
sio valandoje.

Ačiū D. P. Draugijai už 
gražias gėles > ir grabne- 
šianis už gražų patarnavi
mą. Taipgi visiems už gė
les, d. A. Palton už tinka
mą kalbą ir visiems daly
viams už malonų paskutinį 
patarnavimą ir draugišku
mą.

Dar kartą ačiū visiems. 
Ilsėkis ramiai, mūsų bran
gus Tėveli!

Sūnus Pranas G c i b is 
ir marti Lottie

Chicago" 111.
I

CALDER-KLASTAUS-
KAITĖS PIANO 

REČITALIS
Julia Calder, norėdama 

patenkinti savo mokinius 
bei jų tėvelius ir kitus mė

gėjus, kasmet surengia pia
no rečitali. Tas duoda su- 
susiįdomavusiems progą iš
girsti jaunuolių skambini
mą ir pasigėrėti jų atsieki- 
mais. Šie rečitaliai būdavo 
miesto centre, būtent: Ly
on and Healy Concert Hall, 
64 E. Jackson Blvd.

Praėjusiais (1956) me
tais Mrs. Calder davė savo 
piano mokinių rečitalį gra
žiame turčių apgyventame 
rajone, Del Prado Hotel 
Crystal Ballroom, 53rd ir 
Hyde Pak Blvd, (prie pat 
Michigan ežero). Tikrai 
puošnioj salėje Mrs. Calder 
mokinių klausėsi apie 300 
žmonių, kuriuos jauni pia
nistai nustebino savo talen
tais. Kaip ir paprastai, 
rečitalį užbaigė Caldėrių 
duktė Elaine, paskambin
dama gražų kūrinį. Ji yra- 
gana gabi pianistė.

Sekmadienį, gegužės 19 
d., rečitalis įvyko Morgan 
Park Metodistų bažnyčios 
puošnioje salėje, prie 110th 
ir Longwood Drive. Mrs. 
Calder dabar turi tiek daug 
piano mokinių, kad šiemet

Plymouth, Pa.

■LINKSMAS PIKNIKAS .
Kviečiame visus, atsilankyti į šį pikniką, nes 

čia bus duodami geri pietūs. Prašome įsitėmyti, 
kad piknikas bus 

f

Birželio 9 June
Kazlauskų Farmoje

Keliai rodanti į Harveys Lake, ypač nuo Wil
kes-Barre ir, Kingston kelias 115. O kelias 415 
eina tiesiai į Harveys Lake, čia laikydamiesi po 
dešinei, važiuokite aplink kampuotą ežerą, o 
privažiavę Amusement Park, pasisukite po deši
nei ir tik vieną' mylią pavažiavę, matysite didoką, 
stubą, kuri randasi prie kelio 29. Tai čia ir bus 
mūsų piknikas.

Pikniko pradžia 12 valandą dieną
RENGĖJAI
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BROCKTON, MASS.
Šeštadienį, birželio 8, yra rengiamas drau

giškas vakarėlis; nuo kurio pelnas yra skiriamas 
sukėlimui Laisvei. $10,000. Bus Liet. Taut. Na
mo patalpoje, No. Main ir Vine Sts., Montello. 
Mass. Pradžia 7-tą valandą vakare.

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti. Vi
sos kolonijos darbuojasi sukėlimui savo dienraš
čiui fondo, pasirūpinkime ir mes tinkamai at
likti savo pareigą kaip apšvietą branginanti 
žmonės. Geo. Shimcdtis-

New Haven, Conn. —. Birželio 16'tą

Fathers! Day, June 16th 
Tėvų Pagarbai Pietūs 

Rengia patys tėvai plačiajai visuomenei 
X

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

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

Geri Pietūs Tik Už $2.00
Laikas 2-rą Valandą Dieną

BUS ŠOKIAI—GERA MUZIKA

Jei tą dieną ir lytu, pietūs vistiek įvyks, nesočia 
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 mokyklų sukite po dešinei ir čia rasite 

Indian Grove parką.
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prisiėjo duoti net du rečita
lius pagrečiu. Pirmame da
lyvavo apie 30 piano skam
bintojų ; antras atsibus bir
želio 9-tą toje pačioje vie
toje.

Mrs.'Calder taip išpopu
liarėjo, kad jos mokinių 
skaičius išaugo į armiją. Ji

tU< vargais negalais pajėgia 
aprėpti visus. Tėvai ir mo
kiniai, tačiau, ją myli ir 
gerbia kaip gerą mokytoją.

R. š.

Finansine parama Laisvei 
visada reikalinga.

Naujosios Anglijos Lietuvių

P I K N I K AS
Įvyks Sekmadienį

Birželio 9 June
Pradžia anksti — 10 valandą ryto

Bus graži dainų programa, kurią atliks

Jonas Sabaliauskas ir Oua Dirveliene
žymieji talentai iš Worcester, Mass.

Jonas Sabaliauskas Ona Dirveliene
Tenoras . Sopranas

Maple Parke
Lawrence—Methuen, Mass.

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

Rengėjai

Baltimore ir Apylinkė
Puikiausia proga linksmam laiko praleidimui

Didysis 
LAISVES PIKNIKAS

Rengia Am. Liet. Literatūros Draugijos 25 kuopa

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

Puikią dainų programą duos žymūs menininkai

Aidsietyno Kvartetas iš New Yorko

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

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

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

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. ;į

Rengimo Komisija
L

KELRODIS: Iš, Philadelphia, Pa., imkite kelią No. 40 ir važiuokite 
iki Baitimoreš, 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 Avenue; 
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 $t. karu iki Holabird Avė. Išlipę eikite | 
vakarus pusę mailės. O busą No. 20 Dundaik reiki.a imti ant Bal
timore St., ir jis priveža ki Jikniko vie*::s.

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

3 pusi. Laisvė (Liberty) Penktad., birželio (June) 7, 1957
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IS KU2UU0S LIETUVIŲ KOLONUOS
‘‘VADUOTOJU” 
NUSIVYLIMAS

San Paulo. — Kasdien 
mums tenka girdėti ir skai
tyti išsireiškimus, nukreip
tus prieš mūsų laisvą tėvy
nę ir jos kruopščius sūnus. 
Bendrame reakcijos chore 
neatsilieka nė kiek ir mūsų 
kler-fašistai, ir viską, kas 
Tarybų Sąjungoje vyksta, 
viską, kas pažangios liau
dies atsiekta bei siekiama, 
jie šmeižia, šmeižia, šmei
žia. Ko nors geresnio iš jų 
negalima ir laukti. Vieni iš 
jų ilgisi savo dvarelių, kiti 
—fabrikėliu, treti — šiltu 
vietelių, duosniai skurde 
vargusios liaudies išsunk
tais litukais apmo karnų. 
Vienu žodžiu, jie gatavais 
lagaminais taip ir laukia to 
momento, kuomet vėl galė
tų ponauti ir engti darbo 
žmones. Todėl tie praeities 
“atstovai” ir nori, kaip iš
manydami greičiau, anot 
pažįstamo, pasukti istori
jos ratą atgal. Tam tikslui 
jie viešai ir atvirai kreipia
si j kolon-kapitalistus, kad 
pastarieji kraujuje papluk
dytų liaudį, pasiekusią lais
vę ir savivaldą, po ilgų 
vargo ir kančių metų. Aiš
ku, jiems nerūpi kiekis au
kų, upės kraujo, jūros aša
rų. Jie begėdiškai kelia
klupsčiai maldauja, kad 
greičiau — kaip tiktai įma
noma greičiau, imperializ
mas pavartotų kuo ' žiau
riausius karo pabūki u.s 
prieš taikius ir savistovius 
darbb žmones.

Bet štai. Gyvenimas 
toks trumpas, laikas taip 
brangus, o mūsų ultra-tau- 
tininkų didysis “bosas” nė 
nesijudina išpildyti jų pa
geidavimus. Toks “boso” 
pasielgimas ve d a mūsų 
“vaduotojus” j desperaciją. 
Jie nebesiliauja. Prieina 
prie tokių kraštutinybių, 
kad net savo gaspadorių 
pradeda plakti. Koks di
dis nerimas apėmė ‘lais- 
vintojus,” atspindi čia lei
džiamame jų savaitraštyje 
“Mūsų Lietuva” Nr. 392 š. 
m. sausio 5 d., kurio net ir 
vedamasis pavadintas “Nu
sivylimas.” Jie tame “nusi
vylime” žlembia, kad “lais
vės čiampionas JAV-bės... 
jų augintinė ONU... visa^ 
didysis politinis ir valstybi
nis aparatas, lyg apkrėstas, 
užsnūdo, tartum vištos lai
ke pilno saulės užtemimo, ir 
nepabudo.” Kankinami des
peratiško nusivylimo, lie
tuviški fašisteliai tame pa
čiame straipsnyje sako, kad 
toji “tikrovė verčia žmogų 
atsisveikinti su daugybe 
vilčių, perkratyti savo nuo
mones žiaurių faktų aky- 
vaizdoje. Teks skirtis su 
tuo pasitikėjimu, kuris bu
vo nepagrįstai sudėtas į 
JAV-bių humanizmą ir tei
singumą, ir pradėti supras
ti, kad puikioji Laisvės sto- 
vyla, kuri puošia Niū Yor
ko uostą,

ir “pasirenki” tokį bei ki
tokį “politikos kelią,” bet 
faktas tame, kad kapitalis
tinė ekonomika nulemia ka
pitalistinės “politikos ke
lią.” Kapitalistinių intere
sų konjunktūra tiesia gai
res visai jų politikai. Ir 
jeigu tų “vaduotojų” kėslai 
ir įžūlumas nebūtų visiems 
žinomas, būtų galima ste
bėtis jų naivumu, kuomet 
jie užtikrina, jog “Biznio 
interesai pradeda diktuoti 
užsienio politikos kursą, ei
nant taip vadinamu realiz
mo keliu.”

Mūši) mažiems kraujo iš
troškusi ems poniukams pa- 
raminti, priminsime, kad ir 
jų didieji ponai pageidau- 
jo to paties, ko ir jie, tik 
visa bėda, kad prieš jų už
gaidas iškyla ir kas kart 
skardžiau ir griežčiau rei
kalauja savo dėmesio ir pa
garbos viešoji nuomonė, ku
rią sudaro plačios taikos 
žmonijos minių minios. Tą 
aplinkybę aiškiai atvaizda
vo paskutinieji įvykiai. A- 
gresyviškiausiųjų imperial- 
kapitalistinių sluoksnių už
gaidos tapo sutramdytos ne 
tik laisvojo social i s t i n i o 
bloko nenugalimu tvirtumu 
ir jo besąlyginiu pasisaky
mu už taiką, bet ir kapita
listinių šalių visuomenės 
nuotaikos, dėka kurios, be 
svyravimo užėmė taikos po
zicijas. O lietuviui darbi
ninkui ne pro šalį prisimin
ti, kad tie mūsų ultra-thu- 
tininkai klerikalai, skaitą 
save skaisčiausiais ’lietuviš
kos dvasios ir kultūros sau
gotojais ir krikščioniškos 
doroves įgaliotiniais, po 
avies kailiu jie nepailsdąmi 
galanda nagus ir dantis, 
kad pirmoje progoje juos 
giliai suleisti lietuvio dar
bininko kūnan. Paskutinie
ji įvykiai tą ryškiai apšvie
tė. Jie parodė fašistų žiau
rumą ir barbarizmą. Ke
lios baltojo teroro dienos, 
toli pralenkusios šv. BaL 
tramiejaus naktį, nuplėšė 
kontrrevoliucionierių kau- v .

New Yorko spaudoje
“Times” patiekė keli s 

straipsnius apie puertorikiečių 
padėtį New Yorke. To laik
raščio išvados yra tokios: dis
kriminacija prieš puertorikie
čius dabar yra švelnesnė, negu 
buvo keleri metai atgal, kuo
met imigracija iš Puerto Rico 
buvo pilname savo smarku
me; puertorikiečiai laipsniš
kai asimiliuojasi, jų vaikai vis 
labiau kalba angliškai, nors 
jie vis vien dar yra labiausiai 
izoliuota grupė New Yorke; 
ekonomini a i puertorikiečiai 
dar irgi stovi įžemiausiame ly
gyje, žemiau, negu T.cgrai. .

“Daily News’-’ , labai nepa
tenkintas, kad Amerika lei
džia Japonijoje teisti ameri
kietį kareivį, kuris nušovė ja
ponę. “Daily News” to nesako 
pilnai1 atvirai, bet iš vedamo 
straipsnio tono aišku, kad tas 
laikraštis laikosi nuomonės, 
jog nusižengimas leisti gelton- 
odžiams orientalams teisti 
amerikietį....

Vienas “ 
redaktorių tik 
Jugoslavijos, 
vada: 
n ištinę 
menka 
vį”.

Herald-Tribunc” 
ką sugrįžo iš 

Jo Įspūdžių su- 
Jugoslavija yra komu-
šalis, bet turinti “ne
kapitalistinį antspal-

HELP WANTED MALE

LDS piknike galėsime 
gerai pasivaišinti

Argi galime rasti patogesnę 
vietą mums visiems LDS na
riams ir prieteliams smagiai 
praleisti pusdieni, kaip LDS 
piknike birželio 16 d.?:

Great Neckas jau seniai pa
garsėjęs savo puošnumu. Pa
vasarinės gėlės dabar -visame 
gražume. O Kasmočiauš sodas 
taipgi visokių medelių ir gėlių 
pilnas.

' Tai ko daugiau reikia? Tik 
visi traukime ,Į pikniką. Kas 

busais — 
i K asm o-

automobiliaisį j kas 
visi surasi mV kelius 
čiaus sodą.

Brooklyn i cč i ams 
proga didžiuliu busu piknikai!

bus gera

Miesto taryba už 
Harrimana

važiuoti ir atgal grįžti. • Tai 
bus smagus pasivažinėjimas.

Rengėjai ruošiasi visus ir 
visas piknike pavaišinti. Bus 
visokių valgių ir gėrimų. Stalų 
gražiajame sode bus visiems 
pakankamai.

O jeigu pasitaikytų lietinga 
diena, tai bus gąlima irgi pik
iu kauti Kasmočiau's salėje.

Tad visi ruoškimės piknike 
dalyvauti. Norintieji vykti bu
su, jau dabar turėtų tam bilie
tus Įsigyti. O juos galima gauti 
LDS kuopose, taipgi Liberty 
Auditorijoje.

Pasimatysime LDS piknike.
LDS narys

Meno parodose
Kas norėtų pamatyti Picas

so parodą Moderniško meno 
muziejuje (53rd St. prie 5th 
Avė.) ir neturi laiko savaitga
liais arba dienos metu; tą ga
li padaryti ketvirtadieniais, 
kuomet muziejus specialiai 
atidarytas iki 10 valandos va
kare. Sekmadieniais nepatar
tina dabar tą parodą lankyti, 
nes muziejuje didelis susikim
šimas. Parodoje randasi ii* 10 
Picasso kūrinių, kurie tapo 
specialiai atskraidinti iš Mask
vos ir Leningrado.

JEWELRY ENGRAVER

Raidžių įrėžimui' ant sidabrinių * 
indų ir auksinių daiktų. Šaukite ar * 
rašykite paduodami savo patyrimų 
ir paliudijimus. Tiffany & Co., 727 
5th Ave., New York 22.

(107-113)

fiapoj 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—4th Ave., Garden City Park, 
L. I. (103-112)

ENGRAVER

Patyręs, mechaninis inžinierius.
Aukščiausios skalės mokestis "■— 

Jungtinių
skalės 

viršlaikiai. Turi i -būti 
Valstijų pilietis. j į

EB. 34555— L. I. ”
(110-116)

MALE and FEMALE

Pagerbs žymios poetės 
atminti

Roko galerijoje (Madison 
Ave. prie’74th St.) dabar ati
daryta prie tos galerijos pri
klausančių dailininkų rinktine 
paroda.. Parodoje dalyvauja 
ir R. Baranikas.

ACA

ko uostą, nėra JAV-bių 
simbolis, o tik puošmena.”

Joje mūsų kler-fašistėliai' 
nemažai vilčių turėjo; be
laukiant teko išimti lagami
nus ir paviešėti čia. Jiems 
tai ne prie dūšios. Už tai 
jie lieja pagiežą, sakyda
mi, kad JAV-bes “pamirš- 

. ta' žmogaus idealus ir jų 
7 vietoje pastato ekonominius 

interesus ir pasirenka eks
pansinės politikos kelią tų 
interesų tikslus pasiekti.” 
Proga jiems priminti, jog 
tuo ponai nieko naujo nepa
siekė. Nes tai, jau virš šim
to metų atgal, buvo moksliš
kai įrodyta. 0 jeigu jie 
žvilgterėtų į istorinį mate
rializmą, tai suprastų, kad 
dalykas ne tame, kad nori

tikrąją jų išvaizdą. Kokia 
puiki puota buvo žmonijos 
šakalams! Su kokiu pasi
gėrėjimu pasaulinė reakcija 
savo laikraščiuose ir žurna
luose kėlė į padanges nu
puolusių fašistų sadistinius 
elgesius ir iliustravo juos 
vandalizmo fotonuotrauko
se. Tie, kurie save išgarsi
no kaip atstovai, globotojai 
ir apgynėjai vakarų civili
zacijos, nesidrovėjo rodyti 
nekaltų žmopių lavonų nie
kinimą^ ir delnais plojo iš 
džiaugsmo! Ir vėl teko jau 
nekartą praliejusiai savo 
kraują už tikrus žmonijos 
tikslus garbingai Raudona* 
jai Armijai savo tauria 
krūtine apginti taikių, žmo
nių interesus ir sustabdyti 
kruviną žmogžudišką fašis
tų siutimą..

Šiandien jie iši pagiežos 
plaka net savo gaspadorius, 
bet jų tikslas lieka tas pats. 
Visi dori žmonės turi tą įsi
dėmėti. Ne tik įsidėmėti, 
bet jų tikslas lieka tas pats, 
dėsniu pasiryžimu kovoti už 
pasaulinės taikos įgyvendi
nimą. Reakcija jau puola į 
desperaciją.

Rimso sūnėnas

Forumas laikys pirmą 
mitingą

Socialistinės vienybės foru
mas, kuris neseniai Įsisteigė 
(American Forum for Social
ist Education) laikys savo pir
mą viešą mitingą ateinantį 
trečiadienį, birželio 12. Jis 
įvyks Comunity Church patal
pose, 40 East 35th St. tarp 
Madison ir 5th Avė., N. York. 
Pradžia 3 vai. vakare.

Forumo pirmininkas Mušte 
sako, kad vyriausieji pirmo 
mitingo tikslai yra du: protes
tuoti prieš senatinį komitetą 
ir ypatingai senatorių East- 
landą už bandymus užgniauž
ti forumą, ir taipgi, plačiau iš
aiškinti forumo tikslus.

šiame mitinge kalbės moks
lininkas švietėjas prof. String- 
felllow Barr, advokatas Con
rad Lynn, pacifiste pažangi 
katalikė Dorothy Day. 
formoj taipgi rasis 
Albert Blumberg, 
Farrell Dobbs, 
Doxie Wilkerson,
Clifford McAvoy ir kiti, 
visi, kaip ir kalbėtojai, atsa
kys į publikos klausimus.

Publikos klausimams ir at
sakymams bus pašvęsta žymi 
mitingo dalis, sako rengėjai, 
ir todėl mitingas bus labai 
įdomus, gyvas. Iš skelbimo at
rodo, kad įėjimas laisvas.

New Yorko miesto taryba, 
priėmė rezoliuciją, kurioje 
paremia gubernatoriaus Har- 
rimano nusistatymą nedarbo 
apdraudos klausimu. Kaip ži
nia, llarrimanas vetavo re- 
publikonų praspaustą bilių 
kiek didinti apdraudą, bet pa
daryti sunkiau tą apdraudą 
gauti.

* llarrimanas šaukia, specia
lią valstijos legislatures sesi
ją, kad iš naujo Įstatymui pla
ną svarstyti.

Miesto taryba atsikreipė į 
Icgislatūrą su raginimu sutik
ti su gubernatoriaus veto. Už 
tą rezoliuciją miesto taryboje 
balsavo 20 narių, 2 prieš. Jie 
yra republikonai Isaacs ir Bar
nes.

Birželio 11 prie Laisvės sta
tulos (Statue of Liberty) susi
rinks kultūriniai pažangių or
ganizacijų atstovai, kad pa
gerbti poetę Emma Lazarus. 
Tai bus paminėjimas E. La
zarus mirties 70 metų sukak
ties, taipgi paminėjimas nau
jai išleistos knygos apie ją 
“Emma Lazarus: Woman 
With a Torch” pasirodymo. 
Knygą parašė pažangi poetė 
Eve Meri am.

Kaip žinia, Laisvės statulo
je iškalti žodžiai “Duokite 
man jūsų prispaustus, perse
kiojamus...” yra iš Emma La-’ 
zarus vienos poemos.

Susirinkimas - paminėjimas 
prie paminklo bus pirmą va
landą popiet.1

galerija skelbia, kad 
sezoną patieks didelę 

dailininko Renato 
kūrinių parodą. Gut- 

vienas kovingiausių 
realistas,

Italijos 
Cuttuso 
tus yra 
Italijos dailininkų,
Italijos K. P. narys. Kai kurie 
jo paveikslai, išstatyti viešose 
parodose Italijoje, taip Įerzi
no klerikališką valdžią, kad 
buvo Įsakyta juos pašalinti.. Jo 
paroda žada būti labai Įdomi.

Po miestą pasidairius
177 studentai baigė mokslą 

Cooper Union kolegijoje

Cooper Union kolegija , iš
leido šiemet
artistus ir architektus. Tai bu
vo 98-tas’is metinis diplomų iš
davimas.

$3'0,000 PER MAŽA

Plat- 
komunislas 

trockistas 
komunistas 

darbietis 
Jie

Krisdama užsimušė
76 metų senutė Sara Fearn 

netikėtai prie savo apartmen- 
to parkrito Tr užsimušė.

93 milijonai tilto pagerinimui
Port Authority paskyrė 98 

milijonus doleri ui George 
Washington tilto pagerinimui.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

■--------1 .......V-....... ....        .
MERGINOS ,

Nuolatos, dėl dirbtuvės. Patyrusios 
ir be patyrimo. Puikiausios darbo 
sąlygos. Gera mokestis.

ED. 3-1555— L. I.
(110-116)

City Center galerijoje, 
kuri randasi prie City Center 
teatro, kas mėnuo paduodama 
rinktinė kokių 50 ar daugiau 
jaunų dailininkų kūrinių paro
da. Kas mėnesį iš apie 1,000 
patiektų kūrinių iškabinimui 
parenka apie 50; juos paren
ka vyresnių dailininkų ir mu
ziejų direktorių jury, šiose 
parodose jau yra 'dalyvavę ir 
keli lietuviai dailininkai, kaip 
tai Romas Viesulas ir kt. šio 
mėnesio parodoje dalyvauja 
lietuviais žinoma dailininkė 
May Stevens.

•BUSINESS OPPORTUNITIES

PARSIDUODA GROCERY STORE 
—Yonkers, N. Y. Yra ir kitų da
lykų pardavimui; pastovus, seniai t 
įsisteigęs 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. (106-112)

ŽINIOS K LIETUVOS

N e a tpažįsta-

Cornelius Vanderbilt aiški
no teismui, kad jam nepakan- 

177 inžinierius, ka tų $30,000 Į metus, ką jis 
gauna iš paliktų fondų. Jam 
reikią mažiausia $60,000 “tin- 
kamaitį” pragyvenimui.

“Mažytis” gaisras 15 
žmonių sužeidė

Bronxe kilęs vieno apart- 
mentinio namo miegruimyje< 
mažytis gaisras greit išsiplėtė 
ir 26 apartmentus sužalojo, 
vieną moterį ir 14 gaisragesių 
sužeidė, 30 šeimų liko be pa
stogės.

Senelis pasidarė galą
73 metų amžiaus M. Favvaz 

savo miegrūmyje nusišovė. 
Policijai raportuota, kad buvo 
prastos sveikatos ir nepasiten
kinęs gyvenimu.

, Iškrito pro viešbučio langą/ 
ir užsimušė /

Mrs. E. B.Pierce iškrito pro 
Hotel Martinique langą nuo 
9-to-aukšto ir užsimušė. Ji 
dirbo U. S. Public Health Ser
vice Hospitolėj ir buvo maisto 
ekspertė.

LAIMĖJO — MIRTJ

22 metu amžiaus James 
Voe norėjo pasirodyt, kad
gali greičiau išplaukti iš upės, 
kartu su savo draugu R. Rou- 
lete nušoko nuo Queensboro 
tilto Į upę. Jo draugas išplatr- 
ką, o Voe tik už poros dienų 
pasirodė vandenyje prie Tail
man salos — prigėręs.

jis

NEW YORK IR. NEW JERSEY APYLINKĖ

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo į 
3-sios Apskrities ir Kuopų

PIKNIKAS
Daug įvairumų, skanūs užkandžiai ir gėrimai

Įvyks Sekmadienį

ATSIMINIMAI
ir

Dabartis
Parašė L. Pruseika

Tai gyvi bruožai iš jo gyve
nimo, visuomenines veiklos, 
caro reakcijos metu pergy
venimai kalėjimuose, ištrėmi
mas į Sibirą ir- kiti erškėčiuoti 
takai jo kovoje už laisvę ir 
šviesesnį gyvenimą darbo 
žmonijai.

Knyga Iš 304 puslapių
Kaina tik $2.00

Laisvė
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y.

Sveikina
J. D. Bendokaitis sveikina 

Laisvės personalą. Jis rašo, 
kad parvyko namo ’’ Chicągon

J. Benclolf<aitis svečiavosi 
k c. 1 e t ą h d $ G< h ų Br c o k 1 y n e, 
Scraątbfte ir kitur po LMS su
važiavimo, įvykusio geg.18 ir 
19 dd. Jis buvo delegatas su
važiavime. Manoma, kad jo 
“atostogos” bus ir pelningos 
dienraščiui Vilniai, nes Bendo
kaitis buvo sutikęs keletą ge
rųjų Vilnies prietelių. Ačiū už 
linkėjimus, Juozai, bus malo
nu vėl jus kada nors pamatyt 
mūsų mieste.

MATTHEW A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

•DG**D6*

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

NAUJI GATVIŲ 
PAVADINIMAI 

*
Rokiškis

mai pasikeitė rajono centras.
Per pastaruosius metus atsira
do daug naujų gatvių, dar 
neturinčiu vardu. i . —

Rbkiškio miesto vykdomasis 
komitetas nutarė sutvarkyti 
gavtių pavadinimus. Bevardėj 
gatvių pavadinimus. Bevardė 
stačius gyvenamųjų namų, 
pavadinta žinomo revoliucio--4 
nieriaus, 1918 metais vadova-* 
vusio Rokiškio apskrities revo
liuciniam komitetui ir žuvusio 
kovoje su kaizeriniais okupan
tais, Edvardo Tičkaus vardu. 
Dar viena gatvė pavadinta jo 
bendražygio Pagirio vardu.

Buržuazijos valdymo me
tai^ 1-iokišl^yįe; Ęeno saldainių 
fabrike, dirbo Tarybų Sąjun
gos didvyrė Marytė Melnikai- 
tė. Kraštinė gatvė, kurioje gy
veno didvyrė, pavadinta jo£ 
\ardu. • ' •

Netrukus visi namai Rokiš
kyje pasipuoš lentelėmis si# 
naujais gatvių pavadinimais.

Miesto tarybos „vykdomasis 
komitetas iki Didžiojo Spalio 
40-ųjų metinių numatė įreng
ti 4 memorialines lentas — 
prie namo, kuriame 1918 me
tais posėdžiavo Rokiškio ap
skrities revoliucinis komitetas, 
prie namo, kuriame tais pa-< 
čiais metais vyko pirmoj’i ap
skrities partinė konferencija; 
prie namo, kur buvo paskelb
ta Tarybų valdžia Rokiškio 
apskrityje ir saldainių fabrike/ 
kur dirbo Tarybų Sąjungos 
Didvyrė Marytė Melnikaitė.

Kosespl

PRANEŠIMAS
RICHMOND HILL, N. Y.

LLD 185 kp.
birželio (June) 12 a.,
110-06 Atlantic Avė.

Nariai malonėkite
Kurie dar nepasimokję dūoklių 
kas pasimokėti. Valdyba.

įvyks'

Birželio 16 June
Prasidės 1-mą valandą popiet

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

Tuojau užsisakykite vietą busu važiuoti į šį pik
niką. Busas iš Williamsburg išeis nuo Lituanica g 
Skvero 12:30. Iš Richmond ĮJill busas išeis nuo Li
berty Auditorium 1-mą valandą popiet. Kelionė tik 

$1.50 zį abi pusi (round trip). <

S?

Lietuvių Kalbos

Žodynas
Išleistas Lietuvoje, 990 pusla
pių, kaina $5.00. Kartu su už
sakymu prašome prisiųsti 
pinigus.

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

ir

KELIAS Į LAIMĘ
Apysaka

Parašė R. Mizara
Nepaprastai įspūdinga apysa
ka iš’ lietuvio emigranto gy
venimo Amerikoje: apie neti
kėtą jo pralobimą, pagaliau 
grįžimą į Lietuvą, ten įsivėli
mą į klastingos meilės pink
les ir baigimą gyvenimo tra
giška mirtimi.

Knyga iš 370 puslapių 
Kaina $1.50

Laisvė
110-12 Atlantic Avė.

• Richmond Hill 19, N. Y

Išnuomojimui kambarys, tinkamas 
vyrui. Fornišiuotas kambarys. Dėl 
platesnių informacijų prašome 
kreiptis po adresu 105 South 3rd 
St., Brooklyn, N. Y. Mrs. Jacina.

(109-111)

REIKALAVIMAI
reikalingi KAMBARIAI f

Senyvų žmonių pora nori gauti 
Brooklyne apie 4 kambarius (apart- 
mentą). Turinčių išnuomavimui 
prašome rašyti, paduodant antrašą 
ir apie kiek rendos, sekamu a#t-

F. K., 110-12 Atlantic Avė.,
EV. 7,

l'HŠtl 
Richmond Hill 19, N. 
1772.

Penktad., birželio (June) 7, 1957.




