
t

LAISVE—LIBERTY ‘
Vienintelis lietuvių kalboje 

dienraštis Rytinėse Valstijose
Dalls Queens apskrityje (N. V. 8$11.00
Kanadoje ...........  —______ ..... 11.00
Kitur užsienyje _____ __ ________ , 15.00
Metam prenumerata:
Jungtinėse Valstijose __..............,__ 10.00

Pavienio egzempl. kaina 5 centai

' ..........    Sįs
LAISVE—LIBERTY

The Only Lithuanian dally In
Eastern States

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

Telephone Virginia 9-1827
PRICE 5c A COPY ,

No. 112 Richmond Hill 19, N. Y., šeštadienis, birželio (June) 8, 1957 METAI 47-ti

KRISLAI Profesorius Pauling sako: Vėliausios Senatorius Magnuson sako:
Marksas išaiškino.
Apgavikas apmovė 

apgavikus.
Galileo ir popiežiai.
Kaip užburtas ratas.

Rašo A. Bimba

Kodėl tebetyli Amerikos 
darbo unijos? Juk jos turėtu 
kovoti prieš naujo karo pavo
ju ir už uždraudimą atominiu 
ginklą. Paprasčiausia logika 
Jo reikalauja. Bet jos kol kas 
nieko nedaro.

Kodėl?
Daugeliui šis klausimas ne

suprantamas.
Todėl reikia kreiptis pas 

Marksą suradimui atsakymo.
Anais laikais Marksas pla

čiai gvildeno Anglijos darbi
ninką konservatizmą. Jis su
rado, kad britu imperialistai, 
plėsdami kolonijas, vieną kitą 
kąsnelį turi numesti ir savo 
šalies darbininkams. Todėl 
viršutinė darbininku dalis pri
prato tokiais trupiniais nau
dotis ir palaiko savo imperia
listu plėšikavimą.

„ Ar tuo išaiškinimu galima 
išaiškinti ir mūsų, Amerikos, 
darbininką konservatizmą ?

Ir galima ir reikia išaiskin-
■ti.

Abudu didieji karai davė 
Amerikos kapitalizmui ne
svietiškus pelnus. Dalis ją ne
išvengiamai nubyrėjo ir ant j 
didelės dalies darbininką sta-
lu.

Jie priprato prie “gerą lai
ką“, prie “pralobimo“. Gink
lavimąsi*' palaiko tą pralcbi- 
mą. Tai visi žino.

Štai kame visa paslaptis 
„mūsų šalies organizuotu dar
bininku konservatizmo!

Vienas gudrus apgavikas 
’labai skaudžiai apgavo Vaka
rą Vokietijoje ahti-sovietinius 
apgavikus. Jo vardas yra Kari 
Stiel, dar kitaip Baron Rolf 
von Falkenberg-Gans.

Jis, būk pabėgęs iš Sovietų 
stovyklos, atbėgo Vakarų Vo
kietijon. Jis baisių dalykų pri
pasakojo. Jis pradėjo rašinėti 
apie tuos baisumus ir gavo di
delius pinigus. Kalbėjo per 
radiją ir televziją. Praturtėjo!

Bet dabar pasirodė, kad jis 
, paprastas kriminalistas, nieka

dos nebuvęs jokioj Sovietų Są
jungoje. Dar daugiau: pasiro
do, kad toje pačioje Vakarų 

# Vokietijoje Stiel arba Falken
berg-Gans ieškomas kaipo kri* 
minalistas!

Apgavikas apmovė apgavi
kus. Dabar pastarieji spjau
dosi tokiais mulkiais pasiro
dę!

' Praėjusiais metais gruodžio 
mėn. žurnale “Bulletin of the 
Atomic Scientists” kunigas 
Dubarle stojosi religiją suže- 
nyti su mokslu. Ar jis per ne- 

' žinojimą, ar su tikslu svietui 
akis apmulkinti, pasakė: “Ga
lileo nuteisimas ir pasmerki
mas buvo klaida, bet tas -pa
smerkimas buvo bažnyčios at
šauktas“.

To paties žurnalo š. m. geg. 
mėn. laidoje George Calling- 

’ gaert parodo, kad joks popie- 
w žius Galileo pasmerkimo ne

atšaukė, kad jis, Galileo, te- 
besiranda katalikų bažnyčios 
prakeikty sąraše, pilnai ir ofi- 

‘ daliai.
Sučiuptas už liežuvio, kuni

gas Durable dabar teisinasi.
(Tąsa 4-tam pusi.)

Mielai išaiškinsim 
senatoriams faktus

Pasadena. — Prof. Linus 
Pauling, chemikas, kuris 
laimėjo Nobelio prizą ir šią 
savaitę pasirašė po mani- 

I festu prieš vandenilinius 
j sprogdinėjimus, dabar Šau- 
ikiamas senatiniame komite- 
I te liudyti.

Prof. Paulingas, betgi, 
del to nenusimena. Jis sako, 
kad žino jog Eastlando va
dovaujamas komitetas jį 
šaukia tik tam, kad jį kal
tinti politiniai, bet jis pa
naudos tą progą ir išaiš
kins senatiniam komitetui, 
kokie yra tikrieji faktai 
apie atominių ir vandenili
nių bombų bandymus. Jis 
sako, kad nežino, ant kiek 
senatoriai yra informuoti

Indijos K oni u n i s t ų partija 
nori gauti dvigubai narių

Deli. — Indija turi apie 
300 milijonų gyventojų, bet 
Komunistų partija toje ša
lyje yra palyginamai ma
žiukė narių skaičiumi — ji 
turi tik 125,000 narių. Jos 
įtaka nemenka ir ji turi 
daug draugiškų organiza
cijų, bet narių skaičius yra, 
kaip tai išsireiškė neseniai 
jų žurnalas “Crossroads”— 
“mikroskopinis”.

Dabar Komunistų parti
ja nutarė per ateinančius 
tris mėnesius padvigubinti 
partijos narių skaičų. Par
tija sako, kad palyginant 
su 1952 metais komunistu v

Bandoma išsisukti iš perdavimo 
teisės japonams teisti Girardą
Washingtonas. — Fede

ralinis teisėjas išnešė nuos
prendį, kad Amerikos kari
nės jėgos Japonijoje dar 
neturi teisės perduoti Ja
ponijai kareivį Girardą, 
kuris nušovė japonę mote- 

' rį. Girardo advokatai šioje 
šalyje stengiasi, kad jis bū
tų sugrąžintas šion šalin.

Kaip žinia, armija nuta
rė, su Valstybės departmen- 
to pritarimu, perduoti Gi
rardą japonams, nes to rei
kalavo visa Japonijos vie
šoji nuomonė. Dabar Vals
tybės departmentas atsira-

16 negrų užsimušė, kai 
jų sunkvežimis apvirto
Fayetteville, N. C. — 16 

negrų lauko darbininkų, ku
rie buvo vežami sunkveži
miu j darbą pupelių lau
kuose užsimušė, kai sunk- 
vežimis-trokas susidūrė su 
traktoriumi ir apvirtęs už
sidegė.

Jeruzalė. — Izraelis ati
darė jūrinio susisiekimo li
niją tarp savo uosto Elath 
ir Burmos, Somalijos ir 

j Kenijos.

ir ar iš viso nori būti infor
muoti, bet — “mes jiems 
aiškinsime ir gal kas nors 
prilips”.

Paulingas taipgi pasisakė 
apie prez. Eisenhowerio pa
stabas. Kaip žinia, trečia
dienį prezidentas spaudos 
konferencijoje sakė, kad 
pasirašiusieji mokslinin
kai maišosi į ne savo rei
kalus, nes nenusimano apie 
juos. Prof. Paulingas sako, 
kad tai nesąmonė, nes pasi
rašė žymiausieji genetikai, 
biologai, chemikai ir kiti 
mokslininkai, kurie kaip 
tik nusimano apie tą didi 
pavojų, kurį vandeniliniai 
bandymail neša žmonių 
sveikatai ir ateinančioms 
kartoms.

gauti balsai rinkimuose pa
dvigubėjo, bet narių skai
čius liko tas pats.

Indijos Komunistų parti
jos centro komitetas sako, 
kad gauti daugiau narių tu
rėtų būti nesunku, tik rei
kia paskleisti supratimą, 
kad K. P. yra masinė orga
nizacija, o ne parinktų 
žmoniij elitas.

Centro komitetas taipgi- 
išreiškė pasitikėjimą, kad 
komunistinė administraci
ja Keralos provincijoje į- 
stengs nugalėti visas sun
kenybes ir pasidarys pa
vyzdžiu visai Indijai.

do nemalonioje padėtyje. 
Amerikos federalinio teis
mo nutarimas galioja ar
mijai, bet jeigu Girardas 
dabar būtų atimtas nuo ja
ponų jurisdikcijos ir grą
žintas Amerikon, tas iš
šauktų Japonijoje didelį ne
pasitenkinimą, gal tokius 
įvykius, kaip buvo Formo- 
zoje.

Jeigu Girardas bus grą
žintas šion šalin, tai japo
nams bus bandyta aiškin
ti, kad atsakinga ne Ame
rikos valdžia ir armija, o 
teismai, kurių negalima 
perkalbėti. . .

Maskva. — Čia atidaryta 
didžiulė departmentinė 
krautuvė “Vaikų pasaulis”, 
kurioje pardavinėjimą tik 
žaislai ir kiti vaikų reik
menys. Krautuvė turi 1,800 
tarnautoju ir kasdien gali 
aptarnauti 150,000 pirkėjų. 
Krautuvėje nuolat rodomi 
vaikų filmai, randasi salęs 
žaidimui, lėlių teatrai ir 
t. t.

Berlynas. — Vakarų Ber
lyne streikuoja apie 1,000 
autobusų vairuotojų.

Pasaulio naujienos
* t

Paryžius. — Naujasis 
kandidatas į premjerus 
Bourges-Maunouryšakė 
savo partijos susirinkime, 
kad jeigu jis sudarys kabi
netą, jis beveik visame ka
me turės sekti Mollet poli
tiką. Maunoury yra radi- 
kal-socialistas.

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris, apgy- 
nos sekretorius Wilsonas 
ir valstybės sekr. Dulles iš 
lėktuvnešio “Saratoga” ste
bėjo laivyno manevrus ne

Mes būsime draugiški, bet 
neitrališkL sako suomiai

Helsinkis. —Bankete, ku
ris buvo duotas Chruščiovo,. 
Bulganino, Gromyko, Mi- 
chailovo, Serevo ir kitų 
aukštų tarybinių svečių 
garbei kalbėjo Suomijos 
premjeras Sukselainen. Jis 
kalbėjo apie suomių ir So
vietų draugystę, bet pakar
totinai sustojo prie minties, 
kad Suomija yra neitrališ- 
ka šalis.

Bulganinas atsakė, kad 
Tarybų Sąjunga gerbia 
Suomijos neitvalumą ir ne
priklausomybę ir nori drau
gingų santykių su ja kaip 
lygūs su lygiais. i

Chruščiovo, Bulganino ir 
kitų vadovų sutikimas bu
vo iškilmingas, bet Suomi
jos valdžia, matyt, bandė jį 
padaryti ir šaltoku. Pasie
nyje premjeras ir visas ka
binetas mažoje geležinkelio 
stotyje laukė tarybinių sve

Epidemijos Indijoje
Bombėjus. — Sveikatos 

departmento pareigūnai sa
ko, kad šiame Indijos did
miestyje, kuris turi 3 mi
lijonus gyventojų, influen
za serga 350,00Q. žmonių. 
Tokios epidemijos čia pir
miau nėra buvę.

Kalkuta. — Kalkutoje, 
kuri turi daugiau kaip tris 
milijonus gyventojų, be
veik kiekvienoje šeimoje y- 
ra sergančių flu.

Albanai apie Tito
Tirana. — Albanijos ko

munistų spauda, kuri tik 
kelios savaitės • atgal vedė 
griežtą kampaniją prieš Ti
to, dabar jo 65-o gimtadie
nio proga atspausdino 
straipsnius, kuriuose jis 
vadinamas žymiu komu
nistu ir savo šalies laisvės 
kovotoju.

Buenos Aires. — Argen
tinoje pasirodo vis daugiau 
peronistų užrašų ant sie
nų ir tvorų: ’“Vagis ar ne 
vagis, mes norime Perono”. 
Mat, dabartinė valdžia iškė
lė, kad Peronas daug va
giliavo, susikaupė milijoni
nius turtus.

toli Floridos. “Saratoga ’ 
yra didžiausias Amerikos 
lėktuvnešis, 60,000 tonų.

Budapeštas. — Vengrijos 
parlamente įneštas pasiū
lymas, kad pilietybė bū
tų atimta nuo asmenų, ku
rie pabėgo iš šalies.

Varšuva. — Poznanėje 
padėti vainikai prie pra
eitais metais neramumuose 
kritusių kapų. Vainikai 
padėti prie visų — prie 
liaudies milicininkų ir prie 

i demonstrantų kapų.

čių. Jų taipgi laukė Suo
mi j os-Sovietų draugingu
mo sąjungos žmonės ir ke
lios kitos pažangios delega
cijos, bet geležinkelio sto
ties viršininkas tas delega
cijas pastatė “per klaidą” ki
toje platformoje, taip, kad 
jos atsirado kitoje pusėje 
traukinio.

Helsinkyje geležinkelio 
stotyje tarybinių svečių 
laukė ir garbės, karinė sar
gyba. Korespondentai sa
ko, kad. Bulganinas ir 
Chruščiovas žiūrėjo į suo
miškas uniformas, kurios 
labai panašios į vokiečių, 
“be šypsenų, lyg atsiminę 
tuos laikus, kuomet suo
miai šalia naciu kovojo 
prieš TSRS. . .”

Vėliau, kuomet tarybiniai 
svečiai važiavo per miestą 
ir juos sveikino Helsinkio 
darbo žmonės, nuotaika 

' buvo visai kitokia.

“Spaudos laisve” Ankaroj
Ankara. — Kasim Gulėk, 

leidėjas republikonų laik
raščio “Ulus”, nubaustas 
$4,500 už straipsnį, kuris 
buvo įtalpintas jo leidžia
mam laikraštyje.

Redaktorius Subaši nu
teistas kalėjiman astuo
niems mėnesiams. Straips
nio autorius Berkef taip 
pat nuteistas 8 mėnesiams.

Straipsnyje buvo kriti
kuojamas Turkijos premje
ras Mendbres.

Pirks ant išmokėjimo
Prekybos ministras D. 

Pavlovas pranešė spaudos 
atstovų konferencijoje, kad 
ir Tarybų Sąjungoje bus 
įvesta sistema ne vienu kar
tu užmokėti už pirkinį, bet 
laipsniškai r- po tiek ir tiek 
rublių j menesį.

Popiežiaus bulvių sriuba
Roma. —Šveicarietis dak

taras Paul Nieham tvirtina, 
kad bulvinė sriuba išgelbėjo 
popiežiaus gyvastį, kada jis 
prieš, tris metus buvo labai 
sunkiai sudirgęs. Jis nese
niai parašė knygą. Dėl jo 
pareikštų minčių tarpte 
daktarų kilo polemika.

Prekiauti su kinais 
dabar neišvengiama
Washingtonas. — Senato 

komercinio komiteto pirmi
ninkas Magnusonas (demo
kratas iš Washingtono) sa
kė kad prekiauti su Liau
dies Kinija yra neišvengia
ma. Jis sakė, kad prez. Ei
senhoweris gerai pasakė, 
kad negalima amžinai su
laikyti prekybą su tokia di
dele šalimi, kaip Kinija. 
Magnusonas sakė, kad ne
teisinga sakyti, jog pre
kiaudami su kinais mes 
jiems padedame statyti 
tvirtą industriją. Faktas 
yra, kad kinai norėtų pirk
ti pas mus mašinas ir in
dustrinius gaminius. Kuo 
labiau mes atidėliojam pre
kybą su, kinais, tuo labiau

Dar 120,000 lenkų sugrįš 
iš Tar. Sąjungos Lenkijon

Varšuva. — Lenkijos ži
nių agentūra PAP sako, 
kad Tarybų Sąjunga priža
dėjo grąžinti Lenkijon dar 
120,000' Lenkijos piliečių 
arba lenkų tautybės žmo
nių, kurie nori grįžtei Len- 

t kijon. Tarybų Sąjunga jau 
repatrijavo Lenkijon šim
tus tūkstančių žmonių.

Lenkijos piliečių Tarybų 
Sąjungoje atsirado įvairais 
būdais. Vieni pasitraukė į 
Tarybų Sąjungą, kuomet 
naciai okupavo Lenkiją, ki
ti perėjo sieną vėliau, dar. 
kiti atvyko į TSRS per Va
karus, kad stoti į lenkiškas 
divizijas, kurios kovojo ša-

Gyvenimas 
Lietuvoje

Mūsų korespondento

Miškų sodinimas
.Kaunas. — Punios šile at

skiruose sklypuose greta 
pušų žaliuoja jauni, anks
čiau nematyti medeliai. Jie 
panašūs į uosius, bet kvepia 
apyniais, o jų žievė švelni, 
kaip aksomas. Tai Amūro 
šerentis '• kamštinis me
dis, kuris gerai prigijo Lie
tuvos žemėje. Čia taip pat 
prisitaiko Korėjos ir Sibiro 
kedrai, raudonasis ąžuolas^

Šių rūšių medžių augina 
senas miškininkas-prakti- 
kas S. Tuminauskas, vienas 
aktyviausių Lietuvos miš
kų ūkio mokslinio tyrimo 
instituto korespondentų. 
Nuolat bendradarbiauda
mas su moksliniais dar
buotojais, miškininkas-mi- 
čiurininkas išvedė daugiau 
kaip dešimt tuopų‘hibridų, 
kurie vietos sąlygomis la
bai greitai auga. Geriausių 
formų hibridai įdiegiami į 
miškų masyvus vegetatyvi
niu būdu. Girininkas I. 
Kriščiūnas po ilgų stebėji
mų pasiūlė apželdinti pajū
rio smėlynus alksnių, ber- 

mes verčiame juos greičiau 
per pasiaukojimus ir sun
kias pastangas statyti sa
vo pramonę.

Kaip žinia, senatinis ko
mercijos komitetas netoli
moje ateityje pradės svar
styti prekybos su Kinija 
klausimą. Prieš prekiavimą 
su Kinija smarkiausiai sto
ja dešinieji republikonai su 
sen. Knowlandu priešaky
je, kuris, žinomas kaip ar
šus Čiango rėmėjas ir to
dėl kartais vadinamas “For- 
mozos senatoriumi”.

Sen. Potter, kuris taipgi 
yra Magnusono vadovauja
mo komiteto narys, sako, 
kad prekyba su laiku ves 
prie pripažinimo.

lia tarybinės armijos. Len
kų taipgi buvo politinių ka
linių tarpe darbo stovyk
lose, taipgi tarp į belaisvę 
patekusių karių, nes vokie
čiai verstinai ėmė kai ku
riuos lenkus. į s&vo karinius 
dalinius.

Be to, Tarybų Sąjungoje 
iš anksčiau gyvena nemen
kas lenkų skaičius. Nors jie 
ne Lenkijos piliečiai, tie jų, 
kurie nori vykti gimtinėn 
Lenkijon, dabar gauna lei
dimus taip padaryti. ’

Sakoma, kad repatrija
vus tuos 120,000, Tarybų 
Sąjungoje neliks lenkų, a- 
part tų lenkiškos kilmes ta
rybinių piliečių, kurie ne- - 
turi noro Lenkijon vykti.

Makarios į premjerus
Atėnai. — Arkivyskupas 

Makarios turi ambicijų tap
ti Graikijos premjeru. Tas 
nepatinka dešiniųjų partijų 
vadovams.

Karači. —Bagdado pakto 
šalys (Britanija, Irakas, I- 
ranas, Turkija ir Pakista
nas) nūtarė sudaryti savo 
karinį štabą. Tame štabe 
savo atstovus turės ir ame
rikiečiai.

Roma. — “Unitą” sako, 
kad visi Lombardijos slė
nio laukų darbininkai dabar 
suorganizuoti į darbo uni
jas.

žų ir baltosios akacijos so
dinukais. Mokslininkai pa
tikrino praktiko išvadas ir 
teigiamai jas įvertino. Rie
tavo miškų ūkio girininkas 
P. Narvilas perdavė insti
tutui įdomią medžiagą apie 
tikslingumą auginti pseu- 
doeugą ne rytinėje Lietu
vos dalyje, o vakarinėje, 
kur šis medis geriau auga, 
duoda didesnį sėklų dai
gumo procentą ir ūgiu pri
lygsta maumedžiui.
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CHRUŠČIOVAS IR SOCIALIZMAS
AMERIKOJE

PIRMIAUSIA, sutikime su tuo, jog Nikita Chruš
čiovas, TS KP Centro Komiteto sekretorius, yra žymus, 
gilus marksistas. Nes, jei kitaip sakytume, tai mes ap- 
gautume save ir savo skaitytojus. O mes tai padaryti nie
kad netrokštame.

Gerai, N. Chruščiovas — žvmus marksistas. Jis mo- 
ka populiarinti marksizmą. Kada jis pasako žodį arba 
sakinį, tai priverčia kiekvieną pagalvoti. Kai kada at
rodo, jog Chruščiovo pasakymas to ar kito dalyko atro
do “menkavertis”. Bet tai tik iš paviršiaus žiūrint. Jei 
pasvarstytume jo žodžius, jo pasakymą tuomet supras
tume, kad jis “ne juokavo”, tai sakydamas.

” •
MUMS (šių žodžių rašytojui ypatingai) buvo labai 

įdomus N. Chruščiovo vienas išsitarimas, pasakytas 
praėjusį sekmadienį, besikalbant su amerikiniais radijo 
ir spaudos korespondentais. Atsiminkime, kad mes kal
bame apie N. Chruščiovo interviu su amerikiniais ko
respondentais, kuris buvo transliuotas per radiją JAV.

N. Chruščiovas, visai paprastai, visai žmoniškai, 
mūsų nuomone, tarytum juokaudamas, pasakė ameriki
niams korespondentams daug maž taip:

“Jūsų anūkai gyvens socialistinėje santvarkoje, ir 
jie stebėsis, kad jūs, jų tėvukai, nesupratote, jog socia
listinė santvarka yra pranašesnė už kapitalistinę”.

Tai, iš paviršiaus žiūrint, yra paprastas pasakymas. 
Nieko jame nėra nauja, ypatingai tiems, kurie yra su- 
sipžinę su [Markso mokslo ABC.

Argi ' mums nėra kiekvienam žinoma, jog kapita
listinė sistema ne amžina? Argi mums nėra supranta
ma, jog kiekvienas, kuris gimė, turi mirti.? Jeigu as
muo, žmogus, pasiekęs tam tikrą amžių, net ir neužkrės
tas ligų, turi mirti, tai turi mirti ir esamoji visuomeni
nė sistema, visuomeninė santvarka.

Kapitalistinė santvarka yra feodalizmo dukra. Po 
kapitalizmo bus socializmas, pirmasis komunizmo lai
kotarpis. O vėliau — komunizmas. Tai užginčyti tegali 
tik visiškai politiškai tamsus, “negramotnas” žmogus.

DeL TO, mūsų nuomone, buvo labai kvailas daly
kas išstoti Earl Browderiui ir sakyti nerimtus dalykus.

Po Chruščiovo kalbos, praėjus apie šešioms valan
doms, per radiją (tiesa, per kitą “tinklą”) buvo trans
liuotas pasikalbėjimas su Earl Browderiu, gan apygabiu 
žmogumi, kuris prieš dvyliką metų buvo JAV Komunis
tų partijos generalinis sekretorius, kurį partija vėliau 
išmetė iš savo eilių.

Gal taij buvo padaryta tyčia, gal netyčia, bet taip 
buvo!

Kai Browderis buvo paklaustas, ar jis sutinkąs su 
N. Chruščiovo pasakymu, kad mūsų ainiai gyvens socia
listinėje santvarkoje, tai jis, nusišypsojęs (tarytum tai 
buvo tam vieta, tarytum tai buvo juokas), atsakė daug 
maž taip: sutinku, kad bus socializmas, bet ne tokis, 
kokis yra Tarybų Sąjungoje. Tai, esą, bus “jeffersOninis 
socializmas”.

Browderis buvo paklaustas: ar jis mano, kad so
cializmas Amerikoje ateis revoliucijos keliu ar demokra
tiniu, balsavimo keliu. Į tai jis atsakė, kad į Ameriką 
socializmas ateis “demokratiniu keliu ’. Jis tarytum pa
juokė Chruščiovą.

AR TAI REIKeJO? Chruščiovas juk nesakė, kaip 
į Ameriką ateis socialistinė santvarka. Jis tik priminė 
neišvengiamybę. '
: Dar W56 metais TS Komunistų partijos XX suva
žiavime buvo pasakyta, kad į kai kurias šalis (o tai, vei
kiausia, turėta mintyje ir. Amerika) socializmas galima 
būtų įgyvendinti demokratiniu būdu.

Vėliau po to JAV Komunistų partija pakartotinai 
skelbė, jog Amerikoje socializmas bus įgyvendintas par
lamentiniu būdu.

Tai kodėl Browderis turėjo šaipytis?
Mums atrodo, kad jis kaž kaip šaįposi iš to, kas 

yra neišvengiama, iš to, kas istorijoje yra užrašyta kaip 
būtina.

• •
TIESA, gal Chruščiovas padarė nedidelę klaidą, 

^akydamas korespondentams, kad jų anūkai gyvens so
cialistinėje santvarkoje Amerikoje..

Chruščiovas kalbėjo į gan jaunus vyrus: apie 30-40, 
metų amžiaus vyrus.

Chruščiovas gal padarė klaidą tuo, kad per daug toli 
“nustūmė” socialistinę santvarką Amerikoje.

Padaro klaidų ir kiti.
Prieš apie 30 metų į Tarybų Sąjungą buvo nuvykęs 

pasižvalgyti žymusis Amerikos rašytojas Theodore Drei- 
seris. Grįžęs iš ten, jis parašė knygą, kurioje, daug 
maž taip sakė: dar mano gyvenime aš tikiuosi matyt tai, 
kas dabar vyksta Tarybų Sąjungoje. į

Rašytojas Dreiseris nenumatė. Tai buvo per skubus 
dalykas, per skubi pranašystė.

Britanija atšaukė embar
go ir pasisakė, kad ji ves 
platesnį biznį su Kinija, su 
kitomis socialistinėmis val
stybėmis, taipgi su Šiauri
ne Korėja ir Vidurinių Ry
tų liaudiškomis valstybė
mis. Tai skaudus smūgis 
šaltojo karo politikai.

Washingtone kalbama, 
kad Britaniją paseks ir ki
tos europinės valstybės, ku
rios yra prisidėjusios prie 
embargo. Neišvengiamai ir 
Azijos valstybės, Japonija 
ir kitos, eis Britanijos keliu, 
nes ekonominė krizė prie to 
jas veda, Dėdės Šamo al- 
mūžnos joms atsibodo.

Kiek kalbų,-kiek pagyrų 
skleidžiama, kad būk Sovie
tų Sąjunga ir kitos socialis
tinės šalys jau esančios 
ant bado kranto kaipo pasė
ka šaltojo karo ir embargo. 
Mūsų šalies vice-preziden- 
tas Nixonas ir kiti reakci
niai valdininkai skelbė: be 
šūvio iššovimo socialistinių 
Šalių valdžios bus nušluo
tos ir tose šalyse užviešpa
taus kapitalizmas. Tačiau 
tokios “laimės” belaukdami, 
reakcininkai susilaukė sau 
graudingo nusiminimo — 
trūko lankai šaltojo karo 
bačkos.

Šaltasis karas pasuko ne 
tuo keliu, kuriuo imperia
listai mierijo. Vietoje socia
listinių šalių sunaikinimo, 
jie pridusino kapitalistines 
šalis. Besilaikant embargo, 
Britanijos, Francūzijos, I- 
talijos ir kitų Atlanto Pak
to valstybių ekonomija atsi
dūrė krizėje.

Bilijonai iš mūsų taksais 
išrinktų pinigų “almūžno- 
mis” buvo sukimšta Euro
pos kapitalistams prašant 
laikytis šaltojo karo ’— em
bargo, boikotavimo socia
listinių šalių gaminių, 
ir kas tuo atsiekta?

Aiškus dalykas, kad 
tasis karas skaudžiai 
vargino ir socialistines 
lis. Bet socialistinės šalys, 
šaltojo karo varginamos, 
neįpuolė į desperaciją, ne
nustojo vilties atsiekimui 
taikos. Vis ■ pakartotinai 
kvietė kapitalistines Šalis į 
konferencijas baigimui šal
tojo karo kvailybės; jos siū
lė ir tebesiūlo sustabdyti 
atominių ir hydrogeninių 
ginklų gaminimą; jos net 
sugestuoju tuos visai žmo
nijai pavojingus ginklus 
sunaikinti.

Bet kapitalistinės šalys 
mažai į tai tekreipė 
šio. Tik paskutiniu laiku, 
kada jau visur liaudis1 pra
dėjo bruzdėti prieš atomi
nių ginklų gaminimą ir 
prieš šaltojo karo politiką, 
tai jau ir kapitalistinių ša
lių valdžios pradeda galvo
ti apie nusiginklavimą.

Sekant šaltojo karo įvy
kius, prisimena patarlė: 
nekask duobės kitam, nes 
pats gali į ją įkristi. Ta pa
tarlė labai pritinka šiai si
tuacijai. Bebandant badu 
išmarinti socialistinių ša
lių žmones, patys šaltojo 
karo 1 šalininkai atsidūrė 
prie slenksčio ekonominės 
krizės.

Pas mus žmonės bėdavo- 
ja dėl aukštų taksų, europi
nėse šalyse nedarbas, kolo

Na

šal- 
pri- 
ša-

dėmė-

nijų brūzdėjimas už nepri
klausomybę stumia vis gi
lyn į krizę. Iš tos krizės iš- 
bridimųi, aišku, reikia ieš
koti platesnio biznio.

Išmintingai anglai daro, 
eidami prie platesnio biz
nio su 
Neišvengiamai juos paseks 
ne tik europinės, bet ir A- 
zijos šalys. t

Britanijos atsimetimas 
nuo embargo Washingtone 
sukėlė daug susirūpinimo. 
Valstybės departmentas, 
kurio .galva yra John Fos
ter Dulles, koresponden
tams davė pareiškiipą: Mes 
esame labiausia Nusivylę 
Britanijos paskelbimu. . . 
J: V. laikysis savo visuoti
no embargo ant visos pre
kybos su raudonąja Kinija.

Senatorius Knowland, 
republikonų frakcijos Se
nate vadas, labai užpykęs 
ant britų už atsimetįmą nuo 
embargo. Jis mano, j kad už 
tai britams reikia keršyti. 
Jis gązdina britus, kad ki
nai išvys juos iš Hong Kon
go, kai ekonominiai sustip
rės.

Kiti du senatoriai, demo
kratai, kurie yra užsienio 
reikalų komisijose;, kalba 
skirtingai. Senatorius' Ful
bright, iš Arkanso, išsi
reiškė taip: “Britanijos žy
gis ' tai yra pasėka tolimes
nių liudijimų ' kaip bergž
džias yra mūsų nusistaty- 
hnas linkui Kinijos”' Labai 
teisinga senatoriaus pasta
ba. i

Senatorius Smathers, iš 
Floridos, pasisakė: “Aš pa
siūlyčiau J. V. pasekti Bri
tanijos vadovybę iri tuojau 
pradėti padavinėjimą Ki
nijai nestrateginių medžia
gų”. i

Iš visko matyti, jog biz
niui rinkų išalkęs šaltojo 

i karo vilkas — didysis biznis 
— laipsniškai jau traukiasi 
nuo embargo. Vienur atvi
rai, kaip Britanija; pasis
kelbė plačiai vesti biznį su 
Kinija ir kitais boikotuoja
mais kraštais, kitos šalys 
jau prekiauja su draudžia
momis šalimis. Jungtinėse 
Valstijose didelis spaudi
mas yra iš didžiojo biznio, 
kad atšaukti embargo.

Iš tų įvykių galiina pa
sidžiaugti, nes tai 'reiškia 
gęsimą'karo isterijos. Taip
gi iš pasitarimų Londone 
dėl nusiginklavimo matyt 
kibirkštis vilties; gal prieis 
prie kokio nors rimtesnio 
susitarimo. į

Senatorius Mike Mans
field gana rimtai! reika
lauja, kad be atidėliojimo 
būtų sušaukta Jungtinių 
Valstijų, Tarybų Sąjungos, 
Britanijos ir Francūzijos 
valdžių vyriausių 1 galvų 
konferencija tartis dėl nu-i 
siginklavimo ir bendrai ge- 

. rinimui tarpvalstybinių 
santykių. Galima tikėtis pa
saulinės politikos pakaitų į 
gerąją pusę. ’

Pranis Papilietis

tautomis.

Londonas. — Iš Australi
jos, Amerikos ir Kanados 
grįžęs eks-premjeras Ede
nas sako, kad jis visai ne
apgailestauja, kadi įsakė 
pravesti invaziją prieš E- 
giptą.

Tačiaų, šiandien, po N. Chruščiovo kalbos, net kai 
kurie republikonai su juo sutinka. Jie sako: taip,, socia
lizmas neišvengiamas, link jo mes einame;

; VISA TAI, pasakysime atvirai, verčia kiekvieną a- 
merikietį giliai pagalvoti ir pamąstyti.

O jei jis tikrai galvos, tki suras: kapitalizmas, nėra 
amžinas, kaip nėra amžinas niekas pasaulyje. Jo vietą 
turės užimti kita santvarka, kuri iš tikrųjų yra niekas 
kitas, kaip socializmas. , j \

Jonas Kaškaitis

Ir vėl pavasaris!
Ploni pūkai—tinkliukai žalsvo šydo—

Prigludę gaubia krūmus ir miškus:
Tuoj pumpurai išsišiepė—pražydo...

Ir čiulba ulba! Oras toks traškus!
Laukan, laukan! Nušvitę kviečia lankos, — 

Nusitiesė aksomo kilimai...
Bėgioja, šoka, vingiuoja, rangos,

Spartuoliai gyviai — čirkščioja linksmai!
Lauke ir aš: tolyn, tolyn vis moja

Saulėtos erdvės, šypsena gamtos: 
širdy džiugu — lėkte net lekia kojos —

Rodos suplazdės, kaip kitados!...
Pilnai, lengvai kilnojasi krūtinė, —

Pavasaris sužadina darban:
Ir mylima vaidenasi tėvynė, —

Kad jai talkon! bet... tai svaja ir gan...
Tegul svaja... pavasarinio ryto—

šalių saugumo, sambūrio, taikos...
Tuoj nuo pečių akmuo tau nusirito,—

Taikos ištroškę broliai nemiegos!...

to laiko gyvena Francūzijoje. Jis tokiu 1 
būdu yra beveik tiek francūzas, kiek is
panas, nors francūziškai iki šios dienos 
kalba su kat’aloniškai-ispanišku akcentu.

Ka’p jaunas meno studentas Picasso 
Francūzijoje gyveno skurde. Iš namų jis 
pinigų negavo, paveikslus labai retai 
pardavinėjo ir dažnai tiesioginiai bada
vo, bet gavęs keliolika frankų pirmoje 
eilėje p’rkosi dažų ir audeklo, tik antroje* 
eilėje duonos.

Per kelerius metus Picasso piešė tra
dicinius paveikslus ir pasirodė šiek tiek* 
žinomas kaip gabus dailininkas, bet tai 
nebuvo t’kros jo karjeros pradžia. Jo 
tikroji karjera prasidėjo, kuomet jis pa-> 
sidarė svarbiausiu tapybos braižybos 
i novatorium — jis daugiau negu bet 
koks kitas dailininkas sukūrė naujų 
stil’ų, jis sulaužė daugiau įsigyvenusių 
tradicijų, priimtų dogmų. Tas jį prive
dė ir prie tam tikrų kraštutinybių, ku
rių daugelis nesupranta, bet visi turi 
pripažinti jo inovatoriškumą.

Lai šitokios pavasarinės viltys
Mus pasaulinei! sutelkia talkon!

Lai sutrupės imperialistų iltys,—
Ir laisvos tautos eis bendron vagon!

O taip ii; bus! žinokim, brangūs broliai!
Laikyk’im tik pavasarį galvoj:

Tik drožkim bendrą atkirtį lig tolei,
Kol šalys pražydės plačioj talkoj...

Lai plinksi mūs’ širdy šventa liepsnele,
Lai nevilties tamsoj ji neužges!

Ji vis gyvent, mylėt, kovot mus kelia:
Ji pro miglas į saulę mus nuves’

Skambėk, žydėk, gaivus pavasarėli,
Sužadink drimbas, tinginius visus,—

Kad iš letargo stropiai atsikėlę, 
žygiuotų ten, kur karžygis drąsus.

Balandžio 26, 1957

Pablo Picasso
Sąryšyje su d’džia jo kūrinių paroda, 

kuri dabar išstatyta New Yorko Moder
niško meno muziejuje, šioje šalyje dabar 
labai daug kalbama ir rašoma apie Pi
casso. Ne tai, kad šiaip jis užmirštas 
asmuo—Picasso yra bene labiausiai ap
rašytas ir apdjskusuotas dailininkas. 
Joks kitas dailininkas savo gyvenimo 
metu nesusilaukė tokio įvertinimo ir pa
garsėjimo. Picasso nėra didelis garbė
troška ir todėl jis net neužlaiko pas save 
visų apie jį parašytų knygų, bet jeigu jos 
būtų sudėtos į vieną vietą, jos sudary
tų didžiulį knygyną. Tokio garso savo 
gyvenimo metu nesusilaukė nei Leonar
do da Vįnci, nei Remrandtas, nei Michel
angelo, nei joks kitas tapybos galiūnas.

Taip, Picasso yra nepąprasta* pagar
sėjęs. Bet nuomonės apie jį toli ne vie
nokios — jis faktinai yra pilnas priešta
ravimų dailininkas, kas paaiški, jeigu 
trumpai peržvelgsime jo karierą ir kūry
bą. Ne tik jis yra prieštaravimų pilnas, 
bet ir nuomonės apie jį yra griežtai 
prieštaraujančios.

Picasso iš vienos pusės yra Francūzijos 
Komunistų partijos ofic’alus narys, iš 
kitos pusės jis yra buržuazijos ir ^buržu- 
azinės inteligentijos estetų pamylėtas 
moderniškas dailininkas; iš vienos pu
sės jis moka piešt* ir braižyti klasikiniai, 
tradiciniai, beveik taip, kaip da Vinci, iš 
kitos jis yra vis naujų formų ieškotojas. 
Iš vienos pusės jis yra kehamas į pa
danges kaip inovatorius, kuris suranda 
yis naujus kelius mene,1 iš kitos jis smer
kiamas kaip degeneruota, išsigimusi įta
ka, kuri suvedžioja jaunąją dailininkų 
kartą.

Kas jis iš tikrųjų yra ir kaip galima 
vertinti jo kūrybą? Duoti pilną atsaky
mą be galo sunku, nes čia įvelta labai
daug klausimų—estetinių, istorinių, po
litinių ir t. t. Gal geriausias būdas kiek 
labiau suprasti Picasso, tai susipažinti 
su jo gyvenimo keliu. .

Picasso gimė 75 metai atgal Ispanijo
je, Katalonijoje. t Jo tėvas, buvo taipgi 
dailininkas ir meno mokytojas, bet ma
žai žinomas. Jaunas Pablo Picasso mo
kėsi savo tėvo vadovaujamoje akademi
joje. Turėdamas 15 metų jis mokėjo taip 
gerai braižyti ir tapyti, kad kai kur’e 
tais metais tapyti paveikslai dabar ka
bo muziejuose.

Dar visai jaunas būdamas Picasso at
vyko Paryžiun studijuoti meną ir nuo

Picasso yra didžios vaizduotės, ieškan-
čio būdo, neramios galvosenos ir nepa-?» 
prastos energijos žmogus. Štai kodėl jis
negalėjo pasitenkinti tradiciniu me
nu — jis ieškojo sau įkvėpimo Afrikos 
negrų pr’inityviškame mene ir negini ' 
genčių ceremoninėse kaukėse ir skulptū
roje, senovės graikų tapyboje, Oriento 
dekoracijose, egiptiečių mene. Picasso 
iš kiekvieno šimtmečio ir šalies įstengė 
pas’imti ką nors ir naujai išversti, pri
taikyti prie dabarties stiliaus, sukurti 
naujus stilius. Tas jį privedė, kartu su 
kitais inovatoriškais dailin^kais, prie 
kubizmo ir kitų naujų meno rūšių.

Bet reikia atsiminti, kad Picasso n‘e- 
kad nebuvo ir nėra pilnai abstraktinis 
menininkas. Kaip “iškraipyti” mums 
neatrodytų dalyka* jo meney jie visvien 
paremti tam tikrais vaizdais, tam tikro-’ 
mis mintimis, figūromis, kurias galima! 
atpažinti. Picasso nėra dalininkas, ku- * 
ris tik derina spalvas ir linijas—jis yra- 
greičiau minties ir vaizduotės dail’nin- 
kas. štai kodėl, nors jis pralaužė pir
mus ledus moderniškiems stiliams, jis 
pats nėra ultra-modernistas.

Polit'niai Picasso visuomet buvo pa
žangus žmogus, kaip tai yra, galima pa
sakyti, dauguma dailininkų. Bet per il
gus metus jo pažangumas buvo palai
das, miglotas. Jis buvo pusiau anarchis
tas, pusiau liberalas. Kartais- jis flirta
vo su n’hilizmu. Tik po Pirmojo pašau-* 
linio karo jis pasidarė socialdemokrati
nių nusistatymų žmogumi, o Antrojo pa
saulinio karo metu — komunistu.

♦

Kuomet naciai okupavo Francūziją, 
Picasso liko Paryžiuje. Nacia* nedrįso 
jo liesti, neš jis turėjo pasaulinį presti
žą. Jis net leido vokiečiams karininkams * 
ir kareiviams aplankyti jo atelje, jo stu
diją. Tik prieš atsisveikinant jis kiek
vienam vokiečiui įteikdavo reprodukciją > 
jo kūrinio “Guernica,” kuris varduoja 
žiaurų nacių žygį bombarduojant Ispa- , 
n i jos miestelį Guernicą... .

Dabar Picasso gyvena Valourris mies
telyje Francūzijoje, prie Viduržemio jū- * 
ros. Pas jį dažnai apsilanko Francūzi
jos Komunistų partijos vadas Thorezas, 
poetas Aragonas ir kiti komunistai. Jis* 
dalyvauja Pirmosios Gegužės mitinguo
se ir demonstracijose, daug aukoja savo 
partijai—Komunistų partijai.

Jo menas, betgi, neturi vteo socialist!- 4 
nio pasaulio arba komunistinio judėjimo 
pritarimo. Visas pažangus pasaulis mie
lai sutiko jo nupieštą taikos emblemą, 
balandį, kuris tapo taikos judėj’mo sim-4 
boliu. Jo didis kūrinys “Guernica” skai
tomas dideliu antifašistiniu paveikslu. 
Bet bendrai imant dauguma niarksisti-
nių kritikų jo meną skaito nuo žmonių 
skonio atitolusiu ir liaudžiai nepriimti* 
nu. Pats Picasso ir kai kurie jam pri
tariu kairiečia* jaučia, kad judėjimas 
turi klaidingą priėjimą, kad, nors Pi
casso menas dabar masėms nesupranta
mas, jis bus tokiu ateityje ir yra vertin-
gas. ,

Bet minint jo 75 gimtadienį pažangus ■ ; 
pasauks, tie, kurie jo meną mėgsta, ir 
tie, kurie jį kritikuoja, visvien Picassą 
sveikina kaip pažangų, nuostabiai enei$> 
gingą ir vaizduotės pilną žmogų, kurisf 
linki gero darbo žmonėms jr yra vieiias 
jų tarpo. Z?. B.

—
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BUTKŲ JUZE
Prieš dešimt metų, ba

landžio 22 d. mirė lietuvių 
f poetas Butkų Juze (Juozas 

Butkus) Butkų Juzė gi
mė 1893 metų liepos 9 d. 
Pažvelsio km., Kulių valse., 
Kretingos apskr. (dabar 
Plungės ra j.). Jo tėvai tu
rėjo vieno, hektaro žemės 
sklypelį, kuris negalėjo iš
maitinti gausios, septynių 
žmonių šeimos. Būdamas 
»15 metų, Butkų Juzė išvy
ko į Liepoją, kur mokėsi 
batsiuvio amato, čia jis 

^pradėjo rašyti ir pirmuo
sius savo eilėraščius. Vė- 

' liau, pats pasiruošęs, įsto- 
•jo į Telšių gimnazijos penk
tąją klasę.

Pirmojo imperialistinio 
karo metais drauge su ki
tais moksleiviais Butkų Ju
zė buvo pasitraukęs į Vo
ronežą, kur besimokyda
mas gimnazijoje, susitikda
vo su Julium Janonių. Bai
gęs gimnaziją, jis vienerius 
metus studijavo Maskvos 

. universitete. •

ratūros įtakos tiek turinio, 
tiek formos atžvilgiu.

Idėjiniu ir meniniu po
žiūriu svarbus Butkų Juzės 
eilėraščių rinkinys “Darbas 
ir prakaitas,” išleistas 1928 
metais Rygoje. Jame poe
tas ryškiai pavaizdavo vals-

lėraščiuose j is apdainuoja 
didžius per tvarkymus, 
vykstančius Lietuvoje, liau
dies džiaugsmą.

Paskutinis poeto eilėraš
čių rinkinys išėjo jau po jo 
mirties, 1953 metais.'

Butkų Juzė rašė ne vien 
eilėkraščius. Jis taip pat 
paliko scenos vaizdelių, pje
sių, straipsnių. K—as

Darbininkų Sveikata
J. J. Kaskiaucius, M. D.

sugrįžo 1918 metais. Visą 
bu ržuazi j os viešpa ta vi m o

’laiką Lietuvoje Butkų Juzė 
buvo valdančiųjų klasių 
persekiojamas. Jis net še
šis kartus buvo suimtas ir 
kalinamas.

Pirmasis Butkų Juzės ei
lėraščių rinkinys — “Že
mės liepsna” pasirodė 1920 

- metais. Jame poetas svei
kina revoliuciją, džiaugiasi 
liaudies laimėjimu. Jis ti
ki, kad revoliucija laimes ir 
Lietuvoje. Tačiau jo kūry
ba dar nelaisva nuo deka
dentinės simbolistinės lite-

Juozas Butkus 
t iečių skurdą, buržuazinės c- <k y
santvarkos neteisybes, de
maskavo reakcinės katalikų 
dvasininkijos veiklą.

Su didžiuliu džiaugsmu 
Butkų Juzė sutiko Tarybų 
valdžios atkūrimą Lietuvo
je. Savo eilėraščiuose, ra
šytuose tuo metu, jis svei
kino naują rytą.

Išvijus iš Lietuvos fašis
tinius grobikus, poetas su 
visa energija įsijungė į ta
rybinio gyvenimo atstatytų
jų gretas. Kurį laiką jis 
vadovavo Telšių dramos te
atrui, tvarkė Telšių krašto
tyros muziejų, dėstė Klai
pėdos mokytojų institute, 
aktyviai dalyvavo Lietuvos 
TSR Tarybinių rašyto j ų 
sąjungos veikloje. Savo ei-

MENO MEISTRŲ 
GASTROLĖS

Klaipėda.—A- Žerri pje
ses “šeštasis aukštas” 
spektakliu savo gastroles 
čia baigė Kapsuko dramos 
teatro kolektyvas. Be šio 
spektaklio teatro trupė uos
tamiesčio jauniesiems žiū
rovams parodė G. Matvieje- 
vo pasaką “Užburta klum
pe.”

Šiemet miesto darbo žmo
nės žiūrėjo Baltijos laivyno 
dramos teatro pastatymą— 
Bernardo Shaw pjesę Misis 
Uoren profesija,” Maskvos 
Centrinių geležinkelio kul
tūros namų akrobatinio an
samblio pasirodymus, klau
sėsi Albanijos solisto Stav- 
ri Rafaelio ir įžymiosios 
Tarybų .Uzbekijos daininin
kės ir šokėjos Tamaros 
Chanum koncertų. Su pa
sisekimu čia taip' pat kon
certavo Lietuvos Valstybi
nio akademinio operos ir 
baleto teatro solistai, Lietu
vos Valstybinės filharmo
nijos styginis k v a r t etas, 
Baltijos laivyno dainų ir 
šokiu ansamblis, v

PASIVAIKščIOJIMAS, 
MANKŠTA

Senyvam žmogui ■ būti
nai reikia bent kiek pasi
vaikščioti. Nusisėdėjimas, 
sustingimas, sutingimas ga
dina sveikatą ir ' sendina 
žmogų. Dabar daug yra be 
darbo v laiką leidžiančių 
"draugų, gyvenančių pensi
ja) bei šalpa. Tokie ; jau pa
gyvenę. draugai daug sau 
žalos, daro, jei visai apsilei
džia, sutingę drybso ar sė
di kur tvankiam,;■ prirūky
tam kambaryje.

Labai šitaip negerai. 
Išeikite būtinai pasivaikš
čioti, bent po pusvalandį. 
Geras laikas —- tai tuojau 
p0 pietų. Išėjot, tai ir eikite 
susimildami, ne * lapsėkite 
vos kojas pavilkdami. Žen
kite gyvai ir sparčiai, kaip 
ir per muštrą. Žingsniuoki
te drąsiai ir greit. Nuo to
kio greitoko vaikščiojimo, 
jūs ir savaime pradėsite 
giliai kvėpuot O tai labai, 
labai naudinga. • Gaivina 
visą organizmą, miklina 
raumenis. Be mankštos, be 
pasivaikščiojimo raume
nys pirma laiko suplonėja, 
vysta ir nustoja savo įpras-

tinio tąsumo, tęslumo, elas
tingumo.

Seniokas susikūprina, pa
meta pritinkamą laikyseną 
ir stotą. Tai nebegerai. 
Neduok sau susiriest, susi- 
traukt į kuprą. Įprask pa- 
laipsnui kasdien išeit pasi
vaikščiot. Kirsk smagiai, 
ženk plačiai ir sparčiai. Po 
kelių savaičių ir mėnesių,, 
nuo tokio pasivaikščiojimo, 
pasijusi jaunesnis ir vikres
nis.

Nebijok oro. Jei kartais 
atrodo į lietų, tai kas V 
Kirsk sparčiai ir tiek. Jei 
turi lietsargį, gerai. Jei 
neturi, kitą kartą, jei kaip 
atrodo apniukęs oras, pasi
imk lietsargį. Pasivaikščiok 
bent po gerą pusvalandį. 
Pirmiau buvę sustyrę rau
menys iš lengvėlio prasi
tęs, prailgės, ir visas kūno 
raumenų tonas, pasidarys 
normalesnis. . Galva bus 
lengvesnė ir linksmesnė, 
mintys blaivesnės. Pasi
vaikščiojęs, gali pogulio pa
gulėt pusvalanųėlį, o paskui 
vėl ką krapštykis, dirbinėk, 
skaityk, rašyk. Pakvėpuok 
giliai bet kada, kada tik at
simeni;

CHICAGO, ILL

Atsinaujindamas prenu
meratą pridėk vieną kitą 
doleriuką Laisvės paramai.

Liaudies meno meistrų 
kūrybos paroda

VILNIUS. — Vilniaus Kraštotyros 
muziejuje vyksta Respublikinė liaudies 
menininkų-mėgėjų paroda. Joje ekspo- . 
nuojami geriausieji liaudies meistrų 
darbai, atrinkti iš neseniai vykusios šia
me pačiame muziejuje Vilniaus m. liau
dies, kūrybos parodos ir rajoninių paro
dų. Penkiose muziejaus salėse ekspo
nuojamas 651 kūrinys: ornamentiniai 
audiniai, tapybos, grafikos, skulptūros, 
keramikos eksponatai, medžio, gintaro, 
odos, metalo dirbiniai, mezginių pavyz
džiai ir kt.

Didele dalis eksponatų lietuvių liau
dies motyvais išaušti audiniai: staltie
sės, rankšluosčiai, lovatiesės, kilimai, 
taut’niai rūbai. Geriausiai užsirekomen
davo Biržų, Daugų, Tytuvėnų, Utenos 
,rajonų audėjos. Lankytojų akį patrau
kia rinktinės bei kaišytinės lovatiesės, 
pasižyminčios spalvų darnumu ir nepa
prastai dailiais tautiniais raštais, ketur
nyčiai, aštuonianyČiai ir šešiolikanyčiai 

'rankšluosčiai.
Iš tapybos darbų ypač Išsiskiria kol- 

ūkietės L. Meškaitytės (Jurbarko ra j) 
<niniatūrinių peizažų ciklas akvarele — 
“Mano gimtasis kaimas.” L. Meškaitytės 
darbai pasižymi nepaprastu kruopštu
mu, miosirdzhv gamtos pajautimu, subti
liu spalvų derinimu. Paminėtini nuotai
kingi R. KrasninkeviČiaus (Kapsuko ra
jono) peizažai; įdomi panevėžiečio P. 
ČipPo darbų kompozicija, šiaulietės I. 
Kaziukaitytės akvarelės; įsimena vilnie
čio B. Grušo “Senutės portretas.” Žino
masis medžio drožėjas vilnietis J. Lau
rinkus ir šioje parodoje pasirodė esąs 
nepalenkiamas savo srities meistras. Jis 
meniškai taikliai perteikia literatūrinių 

‘ “Don Kichotas”)

vienės molio figūrėlės bei žaislai vai
kams.

Meninio siuvinėjimo bei mezgimo dar
bų šioje parodoje labai mažą. Gražūs 
yra kaunietės O. Navikaitės siuvinėti 
paveikslėliai —* iliustracijų ciklas pasa
kai “Eglė žalčių karalienė,” vilnietės B. 
Januškienės vilnoniai mezginia’—piršti
nės, kepuraitės, šerpės ir kt.

Ši paroda skirta besiartinančiam jau
nimo festivaliui. Geriausieji parodos 
eksponatai bus atrinkti ir siunčiami į Vi
sasąjunginio festivalio metu organizuo
jamą parodą; ji . '

G. Juodvalkytė

;r; herojų (“Tartiufas,”
charakterio bruožus, puikiai valdo “kap- 

► rizjngą” medžiagą—medį, kiekvieną įvy
kį ir reiškinį vaizduoja tikrai kūrybiš
kai ir su įkvėpimu. Pažymėtini ir bir
žiečių medžio drožėjų darba’: M. Kėše- 

pasakos mo-lio “Kolektyvinė statyba”—pasakos mo- 
* tyvais ir A. Bolnos “Sena sodyba” bei 

“Gubos.”
r Vilniečiai M. Rudys, A. Gutauskas, G. 

Kaktavičius ir kaunietis J. Kurpaite 
eksponuoja meniškus odos dirbinius: 
moteriškus rankinukus, seges, albumus, 
dėželes ir kt. Labai dailios ukmergietes/ uv<iciea ii ku naudi culiuos lininei gieies 
M. Daraškevičienėš ‘r kaunietės Rižako-

X -J 4 ;* • * i -
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E. MIEŽELAITIS

Pavasaris
Ant upės kranto mano namas stovi. 
Ir nors jame seniai aš gyvenu, 
bet iki šiol nematė jo pastogė 
žavingesnių pavasario dienų...
Negali būt, kad pernai šis šnekutis 
sode giedojo man taip pat linksmai, 

. Negali būt, kad nuo pirmos žibutės 
taip pat melsvai švytėjo šie namai.
Negali būt, kad pernai toji upe 
atrodė man tokia pati švari.

• O argi saulei, būdavo, čia rūpi / v 
ilgiau pabūti mano kambary! - '
Negali būt, kad kregždėms po šiuo stogu, 
lizdelyje sulaukusioms šeimos, 
ir rūpestingam šito namo žmogui 
tiek pat čia pernai teko šilumos.
Negali būt, kad, atidarius langus, 
tiek laisvo oro gaudavo širdis.
Pavasaris kasmet linksmesnis lankos 
šiame name^—kaip laukiamas svetys
Įeina jis ir alksnio žirginėlį, 
ir paukščio giesmę, skraidančią lauke,; 
lietaus lašelį, ir padangių mėlį 
įeidamas atsineš drauge.
Atgijęs namas džiaugiasi ir skendi 
atokaitoje, laimėj ir žieduos.
Ir paprasčiausiai čia, jaučiu, gyventi 
erdviau man daros, negu kitados.
Patyrusi pavasario dvelkimą, 
atgyja ir poetiška giesmė.
Ir akyse aiškiau ryškėti ima 
darbe žmogaus gyvenimo prasmė.
Ant upės kranto mano namas stovi. 
Pavasariškai čia aš gyvenu, 
nes iki šiol nematė jo pastogė 
prasmingesnių ir gražesnių dienų...
Vilnius

IŠ VILNIEČIU 
SUSIRINKIMO

Pereitą šeštadienį, birže
lio 1 d., Mildos svetainėje 
įvyko Vilnies direkcijos ir 
kolonijos veikėjų susirinki
mas. Susirinko apie pus
šimtis draugų ir draugių, 
kurie labai rimtai apsvars
tė Vilnies dienraščio padė
tį ir jo išlaikymą.

Trumpai raportavo Vil
nies a d m i n i stratorius J. 
Pauliukas apie ,laikraščio 
p’adėtį ir jo finansinį stovį. 
Jis pabrėžė reikalą pravesti 
bendrovės dalininkų suva
žiavimo tarimą sukelti $8,- 
000 popierio fondui. Šiuo 
reikalu kalbėjo L. Prūseika 
ir V. Andrulis. Pastarasis 
perskaitė atsišaukimą į vi
sus vilniečius bei kolonijų 
veikėjus, raginantį visus 
pasidarbuoti sukėlimui $8,- 
000 dienraščio p a r a m o s.

Perskaičius atsišaukimą, 
kalbėjo visa eilė draugų ir

draugių, pareikšdąmi, kad 
nėi‘a kitos išeities, kaip tik 
stoti į vajaus darbą ir 
stengtis sulyg išgale įdėti 
savo darbo dalį, kad pra
vestame dalininkų suva
žiavimo tarimą. Susirinki
mo dalyviai vietoje sudėjo 
pusketvirto šimto dolerių. 
Iš nedidelio būrelio tai la
bai graži pradžia. į

Dabar kolonijose vturėsim 
visur darbuotis, ' kaip susi
rinkimuose, taip ir parengi
muose, piknikuose bei-įvai
riuose pažmonyse.

Vilnies pavasarinis pik
nikas jau nebetoli ir reikia 
visiems darbuotis, kad su
trauktum kuo daugiausia 
publikos. Santa Fę parkas 
yra didelis ir jame galės su
tilpti tūkstančiai žmonių.

Tad visi vilniečiai gar
sinkime savo mylimo dien
raščio pikniką, kad |jis bū
tų skaitlingas ir visais at
žvilgiais pasekmingas.

i - \

Geros Žinios Dovanų Siuntimui
įvairių rūšių rūbus; vartotus ir naujus, medžiagas ir maistų.

Taip pat galite siųsti visokius vaistus.
PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

Per visiems žinomą
WE 8-8491 WE 4-7838

ROUN D THE WORLD TOURISTS 
vicnintqlf atstovą Pacifiko pakrašty.

334 No. Fairfax Ave.* Los Angeles 36, Calif.
Jūs galite siųsti savo artimiesiems į Lietuvą.

Plymouth, Pa.

LINKSMAS PIKNIKAS
. Kviečiame visus atsilankyti į šį pikniką, nes 

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

Birželio 9 June
Kazlauskų Farmoje

Keliai rodanti j Harveys Lake, ypač nuo Wil
kes-Barre ir Kingston kelias 115. O kėliau 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

.... . 'T11; "■'i' ■ĮfimiįjĮliųiĮiį Įfriįjrtpi

RENGĖJAI

Bekampiai Kviečia Jus
Jau skaitėte spaudoje apie Juozo Bekam

pio nelaimę. Jis iš aukšto puldamas susilaužė 
koją. Tai įvyko prieš porą mėnesių. Tačiau 
Juozas dar ir dabar vos tik ant kriukių pa- 
vaikštinėja.

Bekampiai yra vaišingi žmonės. Jie savo 
vasariniame rezorte kas metai suruošia gerus 
pietus ir pasikviečia ne tik savo draugus ir 
pažįstamus papietauti, bet kviečia visus iš arti 
ir toli atvykti ir įsigyti su jais pažintį, gražioje 
vietoje prie gerų pietų.

šiemet Bekampiai ruošia pietus sekmadie
nį, birželio (June) 30 d-, ir jie kviečia visus pa
silinksminimą mėgstančius žmones atsilankyti..

Bekampiai turi rezortą ant labai puikaus 
Atlantiko kranto, kur puikiausias pasimaudy
mas sveikatai naudingame jūrų vandenyje. 
Pas juos galite praleisti ir savo atostogas, nes 
jie . turi didelį namą su daugeliu puikių kam
barių. Parašykite jiems, pasitarkite dėl ato
stogų.

J. Bekampis, 147 13th St, Avalon, N. J.
Telephone: Avalon 7-5983

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

Baltimores Iškilme
Didvsis Laisves Piknikas

y .

Programą atliks pagarsėjęs

Aidsietyno Kvartetas
Iš New Yorko

Birželio June
Finų Merginų Grupe

Dainuos ir šoks savo tautinius šokius

16
SLOVAK NATIONAL HOME & PARK 

6526 Holabird Ave., Baltimore
Pradžia 11 vai. ryto 

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

Brockton-Montello, Mass.
Didysis Laisves Piknikas

Su labai įdomia programa

Liepos 4 July 
Prasidės 1 vai; ir tęsis iki vėlumos 

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

DIDŽIOJO NEW YORKO APYLINKĖ
Literatūros Draugijos Il-sios Apskrities

LINKSMAS PIKNIKAS. t . • . • . ■

Pelnas skiriamas išleidimui knygos

Gydymo Istorija
Parašė 

Dr. Jonas Stanislovaitis ir
Dr. Antanas Petriką

' Gera Muzika Šokiams
Įvyks sekmadienio popietį

Liepos 14 July
šauni Dainų Programa :

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



BROCKTON, MASS. HELP WANTED MALE

Prisiminimas
1955 m. birželio 14 mirė 

mano vyras ir šeimynos tėvas 
Pranas Banevicz. Suėjo dveji 
metai, kai liūdime mes.

Brangus mūsų Praneli, ilsė
kis Brocktono Melrose gražio
se kapinėse, šaltoj žemelėje. 
Liūdime aš, M. Baneviczienė, 
dukterys, Anna Yablonskis, 
Mary ir žentas Joe Komich ir 
anūkės.

M. Baneviczienė
Ta proga M. Baneviczienė 

aukoja Laisvas fondui $10.

Atlankiau sergančia laisvie- 
tę M. Tarnuievičienę. Perei
tais metais, kai atėjau ją at
lankyti, ji atsinaujino Laisvę. 
Tada sunkiai sirgo, negalėjo 
nė išl lovos atsikelti.

Dabar radau ją prie stalo, 
valgant pietus. Pasveikinau, 
švelniai paėmęs dešinę ranką, 
kurios ji nevaldo, taipgi ne
valdo ir kojos. Be dukterų pa
galbos negali pavaikščioti. Jos 
laimė, kad turi tris geras duk
teris, kurios .ją viskuo aprūpi
na Akys jos silpnos, tik dides
nės raides mato. Ji žinojo, 
kad Laisvės vajus eina sukėli
mui 10 tūkstančių dol. Ta 
proga paaukojo $5. Turbūt jai 
paskaitė dukterys, • daugiau
siai Betty..

Daug metų; kai tebeserga 
Antanas Čerkasas. Jį prižiūri 
jo žmona Veronika, pagelbsti 
ir brolis Dominykas čerkasas. 
Jo sveikata neina geryn Jis 
paaukojo Laisvės fondui $5.

P. SinkeVičia po operacijos 
eina geryn. Sako-, neužilgo 
galės važiuoti namo.

•

’ LLD 6 kp susirinkime birže
lio 3 d. finansų raštininkas iš
davė finansinį raportą ir pri
minė, kad kuopos visi nariai 
pasimokėjo metines duokles, 
išskiriant ' vieną. Nežinia, ką 
jis darys. Gal pasimokęs.

Buvo daug kalbėta apie 
Laisvės vajų sukėlimui 10 
tūkstančių dolerių ir apie 
Prietelių klubą. Jau prisirašė 
Moterų Apšvietos Klubas ir 
LLD 6 kp. , ir žilis. Tam tiks
lui turėsime draugišką vakarą 
birželio 8 d.

Mes, Montellos laisviečiai, 
parodysime, ką mes galime, 
gal pralenksime ir Worcerte- 
rj, gal nepamiršime ir Vilnies 
fondo.

Daug buvo kalbėta apie 
dienraščio Laisvės pikniką, 
kuris įvyks liepos 4 d. Rapor
tuota apie įžangos tikietus. 
Tikietai platinasi neblogai.

Nutarta turėti specialį su
sirinkimą brželio 22 d., Liet. 
Taut. Name, 7 vai.

FIRMA

PARCELS TO RUSSIA, INC.
Yra Pati Atsakomingiausia

Persiuntime Siuntinių į Tarybų Sąjungą 
(Lietuvą, Latviją, Estiją ir kitas).

Siunčiame su muito apmokėjimu čia ant vietos

Garantuojame pristatyt paliudymą su gavėjo parašu 
ir pareiškiame:

Mūsų prezidentas Mr. John Feigner šiomis dieno
mis tik grįžo iš Maskvos, kur jis susitarė su Inturistų 
įstaiga gana patenkintomis sąlygomis daryti siun
tinius kas dėl muito.

i . ■

Mūsų firma yra įgaliota apkainuoti dėvėtus dalykus pagal jos 
pačios nuožiūrą, ir’ iš savo pusės užtikrina teisingą ir nuoširdų 
įkainavimą, kas patenkintų siuntėją ir Inturistų ištaiga.

Mes taipgi lesame! Inturistų įstaigos įgalioti ruošti 
turistų kelionę iš Jungtinių Amerikos Valstijų į 
Tarybų Sąjungą, kaip individualių! žmonių, taip ir 
grupių.

Jeigu norite apsilankyti Tarybų Sąjungoje ■ 
tai kreipkitės pas mus: ,

PARCELS TO RUSSIA, INC.
1530 Bedford Ave., Brooklyn 16, N. Y.

Tel.: Ingersol 7-6465 Ingersol 7-7272

ssssKss=sssssaKKssssas5sasaaaaaafia^

Bus piknikų biznių sutvarky
mas: valgiai, gėrimai, darbi
ninkai, ir visa pikniko tvarka.

Būtų gerai, kad dalyvautų 
atstovai iš Norwoodo, S. Bos
tono, Stoūghtono ir Brjdgewa- 
tėrio.

••T"“ e*"**“

A. Bimbos prakalbą, pasa
kytą Montelloj 1926 m., sura
do A. Venslauskas. Pareikala
vus, prisiusime.

Laisvėj tilpo piknikų kalen
dorius, kurie atsibus Liet. 
Taut. Namo parke. Ten, kur 
pasakyta, piknikas S. Boston 
LDS kp. įvyks rugpjūčio 17 
ei., turi būti rugpiūčio 18 d.

Geo. Shimaitis

KLAIPĖDA. — Prekybi
niame jūrų uoste atliekami 
dideli darbai mechanizuo
jant pakrovimo - iškrovimo 
darbus. Tris mėnesius čia 
dirba uosto įrengimų ga
mybos ir montavimo Vaka
rų ruožo valdybos montuo
tojų brigada. Per šį' laikų 
uostas gavo naujų mašinų 
iš broliškųjų respublikų ir 
liaudies demokratijos šalių. 
Ždanovo uosto įrengimų 
mokykla atsiuntė tris šešių 
kubų anglies ir du dviejų 
kubę daugiažiauųius grei- 
ferius, iš Kijevo gamyklos 
“Krasnyj ekskavator” gau
ti universalūs ekskavatoriai 
“E-153.”’

Atiduoti eksploatuoti du 
10 tonų ir vienas 15 tonų 
portaliniai greiferiniai kra
nai, gauti iš Vokietijos De
ni o k r a tinęs Respublikos. 
Naujieji kranai pasižymi 
savo manevringumu ir di
egliu našumu. Baigiami re
konstruoti du trys pu- 
siauportaliniai kranai į 
portalinius.

Dabar pakrovimo-iškrovi
mo procesai mechanizuoti 
daugiau kaip 90 procentų, 
žymiai paspartėjo laivų ap
dirbimas, pakilo kompleksi
nio mechanizavimo lygis.

Iki metų pabaigos Klaipė
dos uosto darbuotojai gaus 
daug naujų mašinų, kurių 
tarpe 50 tonų ir 15 tonų 
plaukiojantieji kranai, ke
turi biriųjų krovinių triu
mų krautuvai, daug auto
matinių krautuvų, elektri
nių krautuvų ir kitų įren
gimų.

Daugiau įvairių parengi"
vakare, mų Laisves naudai.

NewWto^<M^Zlnloi
LIETUVIU TARPE

LDS PIKNIKAS BIRŽELIO 
16-Ą, GREAT NECK

Visi ruoškimės dalyvauti 
LDS kuopų piknike sekmadie
nį, birželio 16, Kasmočiaus 
>ode, Great Necke. Piknikas 
ruošiahias kuopų naudai. Ge
riausia pasidarbavusios kuo
pos galės daugiau uždirbti.

Tarėsi skaitlingai LDS 
piknike dalyvauti

LDS 1 kuopos susirinkimas 
įvyko birželio 4 d., Liberty, 
Auditorijoje. Narių nedaug? 
tedalyvavo.

Valdyba raportavo, kad 
kuopoje viskas tvarkoje. Kal
bėta apie vajų, raginta jame 
darbuotis, kad įrašyti naujų 
narių.

Apie pikniką, kuris įvyks 
birželio 16 d., plačiai kalbėta. 
Bušo bilietai jau pardavinėja
mi. Manoma turėti užtektinai 
norinčių busu keliauti. Kadan
gi piknikas ruošiamas Brook- 
lyno ^apylinkės kuopų naudai, 
tai 1-moji kuopa tikisi nema
žai pasidarbuoti ir tuomi savo 
iždą papildyti.

Nemalonus dalykas kuopie- 
čiams tai tas, kad randasi keli 
ligoniai:

Juozas Kovas tebesiranda 
Williamsburg General Hospi
tal ir pagerėjimo aiškaus dar 
nejaučia.

K. Levano darbe sužeistoji 
ranką dar neatgavo visos 
sveikatos. Vienok jis taip stip
riai ryžtasi nesveikatai nepa
siduoti, kad jau bandysiąs eiti 
į darbą.

Elzbieta Kasmočienė vis 
dar negali iš namų išeiti. Ofi
cialiai ją lanko V. Šibeikienė. 
Bet būtų gerai, kad ir kiti ar
timieji aplankytų savo kuo
pos narius ligonius, o ypatin
gai ligoninėje esantį Kovą.

Sekamas kuopos susirinki
mas įvyks liepos 2 d., Liberty 
Auditorijoje.

LDS narys
' -■ - -...

NESUMAIŠYTI VARDU
Spaudoje buvo rašyta, kad 

pažangaus unijisto Clinton 
Jencks byloje figūravo val
džios in f ormer i o J. W. Ford 
vardas. “Daily Worker” da
bar pastebi, kad J. W. Ford 
neturėtų būti sumaišytas su 
James W. Ford, žymiu1 negru 
komunistu ir buvusiu tos par
ti josi vice prezidentiniu kandi
datu, kuris nieko bendro su 
tuo infortneriu neturi.

Areštuotas prievartautojas

Em'met R. McKay areštuo
tas ir kaltinamas, kad jis įsi
veržęs į viehą jaunos motinos 
apartmentą ir radęs ją ran
kose laikančią 3 metų sūnelį 
ją apmušė ir išprievartavo.

Į vyles Sekmadienį

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

$1.50 į abi pusi (round trįjj),

Birželio 16 June
Prasidės 1-mą valandą popiet

■ ■ > 1

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

NEW YORK IR NEW JERSEY APYLINKĖ

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo;
3-sios Apskrities ir Kuopų

PIKNIKAS
Daug įvairumų, skanūs užkandžiai ir gėrimai

DuBois per
Aną vakarą teko stebėti 

įdomią televizijos programą 
— pažangus istorikas profeso
rius DuBois atsakę i klausi
mus per “Nightbeat” progra
mą. *

Kaip žinia, tą programą iki 
reseniaij vedė Mike Wallace ir 
jis vienąs statinėjo klausimus. 
Dabar jjs pasitraukė ii’ keli 
vedėjai (užima jo vietą. Bet 
programa lieka panašaus po
būdžio — apklausinėjami vi
sokio plauko jr nusistatymo 
y.monės,; pradedant nuo nakti
nių klubų komikų, baigiant 
aukštais dvasininkais, nuo ult- 
ra-konservatyvių fabri kantų 
ir baigiąnt radikalais. Toje 
programoj jau buvo apklausi
nėti žymūs rašytojai ir moks
lininkai, ir taipgi sensacinės 
asmenybės,, kurių svarba ne 
jų užsitarnavime, o fakte, kad 
jis kaip nors pagarsėjo...

Na, aną vakarą “Night- 
beat” mums patiekė tikrai 
garbingą asmenį, senuką (jis 
turi virš 80 metų amžiaus) 
negrą profesorių, kairietį, ku
lis veikia kartu su komunis
tais ir bendradarbiauja jų 
spaudoje, — DuBois.

DuBois programoje persta
tytas gan teigiamai: nurodyta, 
kad jis buvo vienas NAACP 
steigėjų, k a d redagavo 
NAACP organą “Crisis”, kad 
jis yra žymus istorikas, kad 
kandidatavo ALP tikete į se
natorius ir gavo 250,000 bal
sų ir 1.1.

Bet kuomet pradėta statyti 
politinius klausimus, tai pro
gramos vedėjai jau bandė 
DuBois’ą “Įklampinti”, pasta
tyti jį i nemalonią padėti. Bet 
jie apsiriko, manydami, kad 
DuBois neišsilaikys. Senukas 
profesorius dar gan tvirtas, 
kalba tyru, ryžtingu balsu ir 
įtikinančiai. Jis į visus klausi
mus atsakė ramiai, logiškai, 
tvirtai, pilnas pasitikėjimo 
savo įsitikinimais.

Ar jis komunistas? Taip, jis 
sutinka su komunistais pagrin
diniais klausimais ir jis save 
skaito tam. tikros rūšies socia
listu.

Kas yra Tarybų Sąjunga? 
Tarybų Sąjunga socialistine 
šalis, nors jam nepatinka te
nykštė biurokratija. Jis, betgi, 
skaito Tarybų Sąjungą pažan
giausia šalimi pasaulyje.

Ar jis sutinka su Chruščio
vu, kad dabartinės amerikie
čiui kartos anūkai gyvens po 
socializmu? Nežinia, ar anū
kai, bet kada nors ateinančios 
kartos Amerikoje po socializ
mu gyvens, nes kitaip negali 
būti, nes tą linkme juda gyve
nimas, nes amerikiečiai nepa
sitenkins amžinai gyventi po 
monopolijų valdymu...

Ir taip į kiekvieną' klausimą

televiziją
DuBois atsakė logiškai, įtiki
nančiai. Buvo jausta, kad pa
tys programos vedėjai yra pri
versti jį traktuoti, su tam tikra 
pagarba. Nėra abejones, kad 
dešimtys tūkstančių žmonių, 
kurie gal pirmu kartu klausė
si DuBoiso, kitaip pradės gal
voti apie kairiečius.

ŠĮ sekmadienį, birželio 9 
per CBS TV Camera Three 
programą bus duota paskaita 
ąpfe Picasso kūrinį Guernica. 
Paskaitą skaitys ir iliustraci
jas rodys Moderniško Muzie
jaus direktorius Alfred H. 
Barr, Jr. ši programa praside
da pusė po 11 ryto.

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo, pusi.)

Jis turėjęs mintyje ne oficia
lų bažnyčios prisipažinimą 
prie klaidos ir atšaukimą, bet 
neoficialų, šiaip, “praktiko
je”.

Galileo buvo 1632 metais 
katalikų bažnyčios pasmerk
tas ir prakeiktas, kam jis sa
kė, kad mūsų pasaulio' centru 
yra ne mūsų žemė, o saulė, ir 
kad ne saulė eina iš rytų j va
karus, o mūsų žemė sukasi 
ant savo ašies ir lekia aplinkui 
saulę. I

Kai skaitai, laikraščiuose, 
labai keistai skamba, kad se
nasis Beck nepasako tyrinėto
jams, jog jis pažįsta savo sū
nų, o jaunasis Beck, nesisako, 
kad jis pažįsta savo tėvą arba 
ką nors žino apie jį. Juokin
ga, ar ne ?*

Bet kad visiškai kvailai yra 
aiškinamas Įstatymas, tai ir 
gaunasi visiškai juokingi re
zultatai.

Jeigu pasisakysi tyrinėto
jams, kad tu tai ir tą žmogų 
žinai, pažįsti, su juo susieini, 
tai jau turėsi jiems išpasakoti 
viską apie jį — ne tik apie jį, 
bet ir apie jo draugus ir ben
dradarbius. Jau priverstas bū
si viską papasakoti, aąba atsi
dursi kalėjime!

O jeigu nesakysi, kad tu tą 
žmogų pažįsti, tai teismas ne
gali tave priversti ką nors 
apie jį pasakoti.

Tokia logika vadovaujasi 
abudu Beckai ir daugelis ki
tų žmonių, patekę į teismo ir 
tyrinėtojų rankas.

Klaidos pataisymas
Birželio 6-tos laidoje rašte 

apie Mary Krunglienės anūkę 
i)* apie seserį įvyko klaida. 
Krunglienės mirusios sesers 
pavardė buvo Diškevičienė. 
Už klaidą atsiprašau. D-ė

Sudarė pataisos tarybą
Majoras Wagneris pasirašė 

įstatymą, kuriuo įsteigiama 
pataisos taryba (Board of 
Correction). Tos tarybos na
riais yra algų negauną veikė
jai. Taryba prižiūrės Pataisų 
Departmentą ir jo jurisdikci
joje esantį kalėjimą.

Jūsų mylimieji ilgai nepamirš 
to puikaus vasaros gamtos grožio. 
Europiška atmosfera. Turime šei
mynoms vasarnamius už prieina
mą kainą, $600 už sezoną. Cabins, 
motels, dienomis ir savaitėmis. 
Rašykite ar telefonhjokite.

COLD SPRING LODGE 
Big Indian, Oliverea, N. Y.

Pine Hill 8115

Lietuvių Kalbos
Žodynas

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

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

Po miestą pasidairius
Coney Islande atidarytas 

naujas didelis akvariumas — 
žuvų ir kitų vandens gyvių 
“žvėrynas”, jeigu galima taip 
apie tuos gyvius išsireikšti. 
Naujo akvariumo pastatymas 
kainavo $1,500,000.

Akvariumas randasi prie 
board walko ir West Eight 
Street. Vasaros metu jis bus 
atdaras nuo dešimtos ryto iki 
dešimtos vakaro. Įėjimas 90 
centų suaugusiems ir 45 cen
tai vaikams.

Akvariumo viduje randasi 
beveik visų gyvių, kokių yra 
kituose didžiuose pasaulio ak
variumuose. Lauke randasi 
baseinas, kuriame laikomi 
Juoniai, jūros liūtai. Jie yra 
kaip ii’ “užprašinėtojai”, ku
rie turi lyg pritraukti žmones 
eiti Į vidų, — kitaip sakant, 
tikrame Coney Island karni- 
vališkai cirkiniame stiliuje...

• • •
Apie 100 žymių meno kul

tūros pasaulio žmonių, kurių 
dauguma newyorkieciai, pasi
rašė po peticija Kongresui, ra
ginant valdžią finansiniai 
lemti meną, steigti meno kul
tūros reikalų departmentą ar 
ką nors panašaus. Pasirašiu
sių tarpe randasi sekami:

Nelson W. Aldrich, Rose 
l'ampton, Samuel Barber, Le
onard Bernstein, Van Wyck 
Brooks, Al Capp, Paddy Cha- 
yefsky, Marc Connelly, Mrs. 
Norman Chandler, Stuart Da
vis, James T. Farrell, Walter 
Gropius, Helen. Hayes, Celeste 
Holm, Clare Boothe Luce, 
Henry R. Luce, Burt Lancas
ter, Howard Lindsay, Joshua 
Logan, Dr. Earl J. McGrath, 
Stanley Marcus, ’ Raymond 
Massey, Gilbert Miller and 
Grandma Moses, taipgi:

Dimitri Mitropoulos, Mari
anne Craig Moore, Paul Muni, 
Charles Munch, Reinhold Nie
buhr, Bishop G. Bromley Ox- 
r.am, Vincent Price, Mrs. Og
den Reid, Fritz Reiner, Elmer 
Rice, Edward G. Robinson, 
David 'Smith, Rise Stevens, 
Gladys Swarthout, Ruth St. 
Denis, Charles Sheeler, Mark 
Van Doren, Mies van dar 
Tvoh e .V^ojafąTius Vandęrbil t 
Whitney, Darryl F. Zanuck, 
Fred Zinneman and Frank P. 
Z eidler.

Trijų vaikų motina laimėjo 
ketvirtą kolegijos laipsnį
38 metų amžiaus Mrs. An

na Kaplan Long Island uni
versitete laimėjo ketvirtą 
mokslo laipsnį. Ji augindama 
tris vaikus surado laiką mo
kintis universitete.

PRANEŠIMAS
RICHMOND HILL, N. Y.

LLD 185 kp. susirinkimas {vyks 
birželio (June) 12 d., 7:30 vakare, 
110-06 Atlantic Avė.

Nariai malonėkite atsilankyt. 
Kurie dar nepasimokję duoklių, lai
kas pasimokėti. Valdyba.

Išrodykite gražiai tose vestu
vėse ar parengime. Mes patar
naujame visiems Queens gyven
tojams. Turime tuxedos, frakų 
ir kitų vakarinių kostiumų. Kai
nos prieinamos.

GRAND TAILORS
83-05 Grand Ave., Elmhurst, L. I.

HA. 9-8260.

KELIAS Į LAIMĘ
Apysaka

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

Knyga iš 370 puslapių 
Kaina $1.50

Laisve
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y.

JEWELRY ENGRAVER
Raidžių {rėžimui ant. sidabrinių x- 

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

(107-113)

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

ENGRAVER *

Patyręs, mechaninis inžinierius.
Aukščiausios skalės mokestis — 
viršlaikiai. Turi būti Jungtinių* 
Valstijų pilietis.

ED. 8-1555—L. I.
į (110-116)

................................................... >

Vyrų—15. Parduoti ice-crcam.
Amžius nedaro skirtumo. Taipgi 
kolegijos bernai. $10 iki $15 į die
ną. Karštesnės dienos, geresnis už-‘ 

Idarbis. - Apie 6 mėn. darbas. Mes 
duodame įrankius. Patyrimas ne
reikalingas. 426 W. 46th St., N. Y. C.

(112-118)

MALE and FEMALE

' MERGINOS

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

ED. S-1555—L. I.

(110-11^) r

MISC. ADS

1955 A. C. 3 yard shovel-dozer. 
H. D. 15. Privatiškas savininkas. 
Daugeli metų gerai ištarnavęs, gera
me A-l mechaniškame stovyje. Ge
ras pirkinys. VI. 9-7160. Ozone 
Park, L. I.

(112-118)

Tow Motor LT 85. 1 tono darbas. 
108’’ liftas. Free lift 15”. A-l 
stovyje. Puikus pirkinys. Galima 
.matyt:

TOW MOTOR CO.
136 Rose Št., Newark, N. J.

BO. 9-2515—N. Y. C. v
(112-114)

Pajieškojimai
Ieškau savo dėdės — Jono Kriu- 

žiaus, Prieš antrąjj karą gyveno 
Brooklyn, N. Y., dirbo prie kriąu- 
čių. Turėjo du sūnus, vienas in
žinierius (mano pusseserė A. Vainei
kienė vardo neatmena), o antras', 
sūnus vardu Bruno, kunigas. Duk
ra pianistė. Jonas Kriužius gimęs 
Naudžių kaime, šakių apskrityje. 
Prašau atsiliepti, < arba kas žinote 
apie juos, malonėkite man pranešti, 
už ką būsiu dėkingas. Jonas Jakai- 
tis, 127 Adams St., Westboro, Mass.

(112-113)

Ieškoma Monika Gaidamavičiūtė- 
Skriduolienė, duktė Jurgio. Gimusi 
1885 m. Išvykusi iš Kauno srities, 
Raseinių apskr., Raudovės valsčiaus, 
Kanukų kaimo. Prašome rašyti šo
kamu adresu: Marijona Ciokienė- 
Jurgaitiene, Kauno sritis, Jurbarko 
rajonas. Raudonės Ryšių skyr., Rau
donės kaimas, Lithuania, USSR.

(112-113)
~~~

DVIRAČIŲ
Mūsų sandėlis pilnas. Turime 

parduoti Schwinn, Hector, Co
lumbia ir tt. Didysis English 3 
speed Sturmey Archer, $26.95. 
20 inch air tires. Ratai $24.50. 
Visi dviračiai sutaisomi ir sude
dami. Vakarais, iki 9 v. v. Sek
madieniais iki 5 v. v.
STUYVESANT BICYCLE & TOY 

142 First Ave., N. Y. C.
AL. 4-5200

..... ' '"Hf
NEVAŽIUOKITE AKLAI 

išklebusiais ratais, netvarkiais 
stabdžiais, tas stato j pavojų 
kiekvieno ir jūsų pačių gyvybę. 
Perbudavojame motorus, ištiesi
name ratus, sutvarkome stab
džius etc. Žemos kainos. Turime 
daug patenkintų kostumerių.

R. H. SCHWEIZER 
82-74 48th SL, Long Island City 

Tel. RA. 1-5153 »

MA1THEWA. 
j; BUYUS i 
: j ’ (BUYAUSKAS) ; 
II I

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

; t

4 pust Laisve (Liberty) Šėstadien., birželio (June) 8, 1957




