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KRISLAI
Praėjusį sekmadienį.
Buvo smagu.
Prisimenu.
Apie R. Baraniką.

Rašo R. M i žara

Praėjusį sekmadienį teko 
. praleisti gražiajame Indian 

Grove parke, West Haven. 
Conn.

Indian Grove parkas — vie- 
' nas gražiausiųjų parkų, ku

riuose lietuviai turi piknikus: 
jį puošia ne tik milžiniški me
džiai, o ir tai, kad parke yra 
ir kalnas, ir slėnis — žmogus 
gali' pasirinkti tokią vietelę, 
I.okjos tik nori.

Parkas priklauso geram mū
sų bičiuliui Medeliui. y

Taigi sekmadieni ten įvyko 
piknikas-pietūs tėvams pa
gerbti.

šiemet žmonių buvo ma
žiau negu pernai tuo pačiu 
laiku.
. Gal būt šiemet nebuvo dėta 
užtenkamai pastangų organi
zavimui- akstinimui žmonių, 
'kad jie vyktų į pikniką.

Smagu pasikalbėti su vai
šingais Connecticut valstijos 
pažangiečiais. k

Jie visi pilni ūpo ir pasitikė
jimo. pažangiuoju žmonių ju- 

/ dėjifnu. Dalykus jie supranta. 
Mūsų spaudos reikalais jie 
sielojasi lygiai kaip ir mes, ku
rie stovime prie dienraščio iš
leidimo.

Pikniko dalyvĮiai sudėjo 
Laisvei apie pusantro šimto 
dolerių. Be to, visas pelnas, 
kiek jo ten bus, rengėjai sa
lė, bus atiduotas į Laisvės 
fondą.

Iš newyorkiečių 
būvyje tebuvo tik 
A Juškevičiai, P. 
niai, Ieva ir šiuos 
šantysis.

šiame po- 
šeši: W. ir 
ir N. Buk- 
žodžius ra-

Prieš šešioliką metų, tą die
ną, kai hitlerinės a r m i- 
jos iš pasalų užpuolė Lietuvą 
ir kitas tarybines re; _ 
nevvhaveniečiai tame pačiame

ic ueiuvci » . . ... . -r.
smihlikas skirtinga nuo likusios Kl-

_________  .„... nijos. Palyginant su Kinija, 
.*• parke turėjo didžiulį pikniką jTibetas iki revoliucijos bu- 

— tai buvo sekmadienis.K ,Jie buvo pakvietę mane 
sakyti piknike kalbą.

Galite sau įsivaizduoti, 
kis tuomet buvo visą mūsų 
žmonių ūpas. Jis buvo labai 
prislėgtas, nepasakius kitaip. 
Man teko, aišku, kalbėti “bė
gamaisiais klausimais“, o jų 

’priešakyje stovėjo ginkluota
Hitlerio invazija į Tarybų Są
jungą.
f Vadovaudamasis v i sųpir
miausia tuo, jog istorijos loko
motyvo nieks negali atsukti 
atgal, v a d o v a u d a m asis 
tarybinių tautų jėga, Raudo
nosios armijos ir jos Vadovy
bės išmintimi, aš tuomet, at
menu, drąsiai pranašavau:

— Hitlerizmas - fašizmas 
bus sumuštas, demokratinis 
pasaulis laimės, nežiūrint to, 
kad šiandien hitlerinės armi
jos yra galingos ir didelės! . 
, Tokios pažiūros tuomet, ži-

A nortia, laikėsi mūsų laikraštis, 
visa 
viso

pa-

ko-

a « L ■: '

tokios pažiūros laikėsi 
pažangioji Amerikos ir 
pasaulio visuomenė!

• Mes buvome teisūs!
Ir praėjusį sekmadienį

buvo labai smagu pikniko da-
(Tąsa 4-tam pusi.)

man

•i

Darbo unijų 
kovos lauke
Washingtonas. — AFL ir 

CIO organizacijos jau pil
nai susiliejo 24 valstijose, 
tai yra, pusėje šalies. Ki
tur AFL ir CIO dar tebe
veikia atskirai, nors pri
klauso prie suvienyto na
cionalinio AFL-CIO.

Mahwah, N. J. Kuomet 
didžiuliame vietiniame For
do fabrike temperatūra vi- 

das nedirbo, 
kiek atvėso.

visi darbininkai, 2,500 jų 
išmaršąvo ir per tris valan- 

iki fabrikas 
Direktoriai ir 

prižiūrėtojai turėjo' išsis
kubinti iš savo atšaldytų 
(air conditioned) raštinių, 
kad sulaikyti konvejerius, 
kuriuos darbininkai paliko 
judančius.

Washingtonas. — Krau
tuvių tarnautojų (Retail, 
Wholesale and Department 
Store Union) unija priėmė 
rezoliuciją prieš vandenili
nius bandymus.

Tibeto žmones 
patys tvarkys 
savo valstybę
Pekinas. 4- Kinijos val

džia skelbia, kad beveik vi
si administraciniai parei
gūnai kinai bus ištraukti 
iš Tibeto, ir patys^ tibetie
čiai tvarkys savo šalį. 
Kaip žinia, Tibetas yra au
tonominė Kinijos dalis. Ti
betiečiai yra atskira nu<? 
kinų tauta, vartoja atskirą 
kalbą.

Ekonominiai socialinė 
santvarka Tibete žymiai

nijos. Palyginant su Kinija,

Į vo labai atsilikusi dalis., kur 
autokratiniai religinė vie
nuolynų (lamaserijų) hie
rarchija valdė šalį.

Nors Tibete dabar prade
dama statyti socializmą, bet 
ten dar yra ne 'tik kapita
lizmo, bet ir feodalizmo lie
kanų.
• Tibete dabar įsteigta sa
va liaudies armija, bet ten 
dar taipgi yra kinų karinių 
dalinių.

Italijos senato

Togliatti, Neimi 
pas Merzagorą

Roma. - 
pirmininkas Cesarė Merža- 
gora, kuris stengiasi suda
ryti naują kabinetą, pri
ėmė komunistų vadą Pal- 
miro Togliatti ir kairiųjų 
socialistų vadą Pietro Nen- 
ni. Jis kalbėjosi su jais at
skirai ir bandė sužinoti, 
koks jų atsinešimas į jo 
planus sudaryti valdžią.

Nenni jam sakė, kad kai
rieji socialistai eitų vald-

Teismas aprėžė kongresinių komitetų galią kamantinėti 
žmones už įsitikinimus, sudavė nemenką smūgį ir Smitho 
aktui, išteisino 5 komunistu
Washingtonas. — Aukš

čiausias teismas išnešė ei
lę nuosprendžių, kurie žy
miai sutvirtina civilines 
teises ir suduoda nemenkus 
smūgius ragangaudystei. 
Vienas nuosprendis žymiai 
aprubežiuoja kongresinių 
komitetų galią kamantinė
ti žmones už jų politinius 
įsitikinimus, už kairios 
spaudos skaitymą ir pana
šius dalykus. Žmonės, ku
rie tyrinėtojams neatsako 
apie savo privatinius įsiti
kinimus, apie tai, su kuom 
jie draugauja, ką jie skaito 
ir kur dalyvauja, negali bū
ti nubausti už panieką 
Kongresui, sako Aukščiau
sias teismas.

Taipgi nuspręsta, kad 
Smitho akto dalis, kuri pa
daro nusikaltimą valdžios 
santvarkos pakaitos teori
jos dėstymą, yra nelega
lus. Galima platinti ir mo
kinti teorijas, kad valdžia 
turi būti pakeista, santvar
ka pakeista (kaip tai dėstė 
Marksas arba šioje šalyje 
Jeffersonas) ir tai ne nusi
kaltimas — nusikaltimas y- 
ra tiktai tiesioginis įstaty
mų laužymas.

Unijisto Watkins bylia
Nuosprendį apie kongre

sinių komitetų galią Aukš
čiausias teismas padarė Vi- 
durvakarių unijisto vado 
John T. Watkinso byloje. 
Watkins buvo žemesnių 
teismų nuteistas už “panie
ką Kongresui”. Jis tada 
kongresiniam komitetui at
sisakė kalbėti apie pažįsta
mus komunistus ir apie sa-

Lakūnas mirė vairuojant 
orlaivį su 29 keleiviais
Grūnd Island, Neb. — 

Kapitonas Horton Hale, 53 
metų amžiaus, mirė nuo 
širdies smūgio vairuodamas 
TWA orlaivį, kuriame tuo 
metu buvo 29 keleiviai. 
Kap. Hale skraidinėjo kaip 
pilotas per 17 metų.

Katastrofos neatsitiko, 
nes pagelbinis lakūnas, kap. 
Girard, perėmė pilotavimą. 
Hale, miręs, liko savo sėdy
nėje iki orlaivis nusileido.

žion, jeigu gautų garantijų, 
kad valdžia praves žymias 
socialines reformas. Toglia
tti sakė, kad komunistai 
valdžią remtų, jeigu jon 
būtų įtraukti kairieji so
cialistai, bet jis nemato, 
kaip toje pačioje valdžio
je gali rastis ir taip vadina
ma Liberalų partija, kuri 
yra ' konservatyviškiausia 
iš visų centristinių parti-' ♦ • ** ■ .

1 m* ' .i ■ 

vo politinius įsitikinimus, 
teigdamas, kad konstituci
nis pirmas pataisymas ga
rantuoja žmogaus privati
nę laisvę neatsakyti į to
kius klausimus.

Aukščiausias teismas da
bar nusprendė, kad unijis- 
tas Watkins buvo teisus, 
kad jis turėjo teisę į klausi
mus neatsakyti ir kad kon
gresinis komitetas neturi 
teisės jį kaltinti už ,panie
ką, o teismas neturėjo tei
sės jį nuteisti.

Panašus nuosprendis pa
darytas ir marksistinio te
oretiko profesoriaus Paul 
M. Sweezy byloje. Jis irgi 
atsisakė atsakyti apie sa
vo politinius įsitikinimus 
ir jis irgi buvo žemesnių 
teismų nuteistas už panie
ką, o dabar Aūkščiausio 
teismo išteisintas. Sweezy 
yra vienas > “Monthly Re
view” redaktorių ir New 
Hampshire universiteto 
dėstytojas.

, Palies ir A. Millerį j :
Beveik nėra abejonės, kad 

Aukščiausio teismo nuos
prendis -palies ir dramatur
gą A. Millerį, kuris pana
šiai kaip Watkins, Sweezy 
ir daugelis kitų tapo že
mesnių teismų nuteisti “už 
panieką Kongresui“. Mille- 
rio advokatai, kurie pada
vė apeliaciją, yra įsitikinę, 
kad jis bus išteisintas.

Šis Aukščiausio. ‘ teismo 
nuosprendis, sako stebėto
jai, reiškia, kad naudojan
tis pirmu konstituciniu 
pataisymu, žmogus turi pil-

Haiti karine junta kalina 
virš tūkstančio demokratų
Port au Prince. — Kari

nė Haiti junta (taryba), 
kuri praeitą savaitgalį nu
vertė laikiną prezidentą 
Fignole, pravedė masinius 
areštus ir suėmė virš tūks
tančio demokratiniai nusi
teikusių žmonių. Daugu
ma suimtųjų yra darbo 
žmonės, ; kurie demonstravo 
už Fignole.

Vyriausias juntos vado
vas yra gen. Kebreau. Jis 
išsiuntė karius į. miestą su

New Yorkas. — AAA 
skelbia, kad 1956 metais 
automobiliai užmušė 7,950 
pėstininkų, tai yra 50 ma
žiau, negu 1955 metais. Bet 
auto nelaimėse bendrai žu
vusių skaičius kiekvienais 
metais darosi didesnis.

Pekinas. — Pekino' radi
jas sako, kad jeigu viskas 
eis gerai, tai Kinija turės 
labai gerą derlių šiais me
tais.

. įsake iš naujo teisti devynis
na teisę neatsakyti tyrinė
tojui, kokius laikraščius jis 
skaito ir prenumeruoja, ko
kius susirinkimus lanko ir

Komunistų išteisinimas
Nuosprendis apie Smitho 

aktą padarytas 14 Vakari
nio pakraščio komunistų 
byloje. Tai buvo Aukščiau
siojo teismo “antras žvilgs
nis” į Smitho aktą. Praei
tyje Aukš. teismas b[uvo 
patvirtinęs Smitho aktd le
galumą, ’ bet dabar žymią 
jo dalį atmeta. Aukščiau
sias teismas nusprendė, kad 
žmogus negali būti nutei
siamas vien už tai, kad jis 
skleidžia arba dėsto teori
jas, kad istorijoje viena 
santvarka kartais, pakei
čia kitą per revoliucijas, 
perversmus. Kitaip sakant, 
marksizmo-leninizmo dės
tymas nėra nusikaltimas. 
Apie santvarkos nuverti
mus istorijoje ir tu nuver
timų teisėtumą kalbėjo ir 
didis Amerikos demokratas. 
Jeffersonas.

Iš to sekant, Aukščiau
sias teismas priėjo išva
dos, kad penki Vakarinio 
pakraščio komunistų va
dai, kurie 1|952 metais ta
po nuteisti po Smitho ak
tu, faktinai niekame nenu
sikalto — jie tik platino 
marksistines- komunistines 
mintis, o tai ne nusikalti
mas. 9 kiti turi būti že
mesnių teismų perteisti iš 
naujo, sako Aukščiausias 
teismas. .

' ...

Tiesioginiai išteisintieji 

nuogais durtuvais ir auto
matais rankose ir įspėjo 
gyventojus, kad kiekvienas 
anti-valdiškas išstojimas 
bus sutiktas kulku lietumi.v

Fignole, kaip žinia, de
portuotas iš šalies ir jis da
bar randasi New Yorke.

Visi stebėtojai sako, kad 
dabartinė Haiti valdžia 
labai nepastovi ir ji nesilai
kys ilgai, nes perdaug yra 
pasipiktinimo prieš ją ir 
ji bus nuversta.

San Francisco. — Vaka
rinio pakraščio krovikai 
uostininkai per savo ko
vingą uniją išsikovojo 8 
centų į valandą algos pa
kėlimą.

Teheranas. — Amerikie
tis majoras Mathisack čia 
iškrito pro ketvirto aukšto 
langą ir užsimušė. Mano
ma, kad jis buvo išsigė
ręs.

vienas teisėjas, 
(buvęs generalinis 

kuris pats bu- 
ragangaudis), 
Sprendime a- 
aktą jis irgi 

Prieš sprendi-

komunistų vadai yra Hen
ry Steinberg, Rose Chernin 
Kusnitz, Frank S. Spector, 
Philip M. Connoly ir Al 
Richmond. Pastarasis yra 
kairaus laikraščio “People’s 
World’ redaktorius.

Spręsta ne vienbalsiai
Nuosprendžiai Aukščiau

siame teisme padaryti ne 
visai vienbalsiai. Sprendi
me apie kongresinius ko
mitetus 
Clark 
prokuroras, 
vo žymus 
stojo prieš, 
pie Smitho 
stojo prieš.
mą stojo dar du teisėjai, 
liberališkieji Douglas ir 
Black, bet iš kito taško, — 
jie norėjo, kad ne tik 5, 
bet visi 14 komunistų bū
tų tiesiog išteisinti.

Mokslininkas nusižudė
Tuo tarpu, kai paskelbta, 

kad Aukščiausias teismas 
padarė tokius svarbius nu
tarimus už civilines teises, 
žinia atėjo, kad jaunas (41 
metų amžiaus) gabus 
mokslininkas William K. 
Sherwood nusižudė, nes jį 
sukrėtė faktas, kad jis tu
ri eiti ir būti kamantinėja- 
mas kongresinio komiteto. 
Sherwood buvo žymus pro
fesorius, vėžio ligos tyrinė
tojas. Jis nusinuodijo Ca- 
lifornijoje. Jis paliko raštą, 
sakydamas, kad kongresi
niai kamantinėtoj ai truk
do jo darbuotę ir stumia jį 
desperacijom Jis paliko 
žmoną ir 4 vaikučius. . .

Prie jos sužadėtinio 
stovėjo jaunas, gražus...

Melbourne. — Australi
jon laivu atplaukė jauna 18 
metų graži graikaitė Vasili- 
ki Mastrogiannopoulou. Ji 
atvyko ištekėti už 26 metų 
amžiaus George Tsipiras, 
kurio ji niekad nematė, a- 
part iš fotografijų.

Kada Vasiliki pastebėjo 
George jos laukiant, jinai 
jį pažino, bet jis taipgi at
rodė . žymiai senesnis, negu 
fotografijose. O šalia jo sto
vėjo koks tai jaunas, aukšto 
ūgio garbanuotų plaukų 
vaikinas. Vasiliki ėjo ne 
prie Tsipiraso, o prie sveti
mojo. ..

Sekąnčią dieną viskas 
paaiškėjo policijos stotyje, 
kur George atėjo pasiskųs
ti, kad Vasiliki kur tai pra
nyko, nors ji turėjo rastis 
laive. Pasirodė, kad Vasiliki 
išteka už Igniatadeso, kito 
graiko, bet jauno ir gra
žaus, kurį ji sutiko Tlieną 
anksčiau. . .

Daugiau įvairių parengi* 
mų Laisves naudai

y

VFXIAUSIOS
ŽINIOS

/ 
Washingtonas, Aukš- 

čiausias teismas nusprendė, 
kad valdžia neturėjo tei
sės “ne lojalumo sumeti
mais” pašalinti iš tarnybos 
diplomatą John Steward 
Service. Service vienu me
tu buvo McCarthy smar
kiai puldinėjamas.

Washingtonas. — Ameri
kos laivynas sako, kad trys 
tarybiniai submarinai at
plaukė Egiptan. Laivynas 
taipgi turįs žinių, kad vie
nas tų submarinų perduotas 
egiptiečiams.

Berlynas. — Į Rytų Vo
kietiją atvyko Gomulka, 
premjeras Cyrankevičius ir 
užsienio reikalų ministras 
Rapackis. Lenkų delegaciją 
geležinkelio stotyje sutiko 
visas Vokietijos Demokra
tinės Respublikos valdžios 
sąstatas. <

New Yorkas. — NBC, 
kuri užrekordavo televizijos 
interviu su Chruščiovu, da
bar planuoja gauti tokį 
pat interviu nuo Tito. Jis 
jau davęs sutikimą.

Tarybiniai karo 
laivai plauksią 
pro Dardanelus

<

Ankara. — Tarybų Są
junga pranešė Turkijos už
sienio reikalų ministerijai, 
kad dvi grupės jos karinių 
laivų praplauks pro Bosfo
ro ir Dardanelių sąsiaurius. 
Tie laivai iš Jodosios jū
ros plauksią Baltijon, kur 
dalyvaus manevruose.

Pirmoji grupė praplauks 
pro sąsiaurius birželio 20 
ir 21 dd. Ji susidarys iš 
kreiserio ir dviejų palydo
vų.

Kaip žinia, pagal tarp
tautinius įstatymus kiek
viena šalis turi pranešti 
Turkijai. apie praplaukian
čius pro minimus sąsiau
rius laivus, bet Turkija ne
turi teisės neleisti jiems 
praplaukti.

r

Žaibas užmušė 
3 golfininkus
Scranton, Pa. — Vietinia

me Country Club golfo lau
ke žaibas užmušė tris golfi
ninkus, kurie audros metu 
ieškojo užuovėjos po me
džiu, nekreipdami dėmesio 
į taisyklę, kad griaustinio 
metu geriau būti atvirame 
lauke, o nė po medžiais. Už
muštieji yra daktaras H. 
D. Richard, John Whitmire 
ir Fred McWilde.

Finansine parama Laisvei 
visada reikalinga
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PRIIMTI!
TARYBŲ SĄJUNGA pasiūlė, mums rodosi, kiekvie

nai taikos trokštančiai tautai, kiekvienai valstybei pri
imtiną pasiūlymą reikale atominių ir vandenilinių bom
bų bandymų sulaikymų.

Pasiūlymas kiekvienam suprantamas, jis labai aiš-

Nutarkime, sako Tarybų Sąjunga, kad per sekamus 
dvejus-trejus metus nebūtų eksploduota nė vieha atominė 
bei vandenilinė bomba bandymų tikslais. 4

Kaip tai įvykdyti gyveniman? Kas turėtų būti vi
so to kontrolėje? Tarybų Sąjunga ir čia siūlo kiekvie
nam labai suprantamą siūlymą. i

Ji sako: tegu Jungtinės Tautos paskiria komisijas, 
kurios nuolat budėtų Amerikoje, Anglijoje ir Tarybų 
Sąjungoje (tik šios trys šalys iki šiol teturi atomines ir 
hidrogenines bombas ir jas bando). Tegu kiekviena tų 
komisijų turi su savim seismografus ar kitokias priemo
nes, kuriomis galėtų surasti, apčiuopti kiekvieną ato
minės bei hidrogeninės bombos sprogimą. Jeigu kuri iš 
tų valstybių sulaužytų savo prižadą (neeksploduoti bom
bų), jeigu ii vistiek eksploduotų jas, ji būtų tuojau su
čiupta ir apkaltinta: pastatyta prieš visą pasaulį, kaip 
sutarčių laužytoja.

Mums rodosi, geręsnio pasiūlymo šiuo metu nieks 
negalėtų sugalvoti.

Jeigu taip, tai kodėl jo tuojau nepriimti? Kodėl nepa
daryti pirmo žingsnio ginklavimosi sumažinimui?

Ir taip galvojame ne tik mes, taip galvoja milijonai 
žmonių.

Antai Britanijos Darbo partijos vadovas H. Gaits- 
kell pasakė: priimkime šį Tarybų Sąjungos pasiūlymą 
kuo greičiausiai, o priėmę, vykdykime jį gyveniman ryž

tingai ir šventai.
Aiškus daiktas, šis Gaitskellio pareiškimas nėra iš

laužtas iš piršto: tai pareiškimas, kuriam pritaria mili-

MOTERŲ KAMPELIS
Mokėkime vertinti tai. 

ką turime
(87 m. amžiaus senutės 

laiškas iš Kauno)
Aš turiu aštuoniasdešimt 

septynerius metus. Jau ir 
akys nusilpo, ir klausa nebe 
ta, bet vistiek dar domiuo- 
siu, kas darosi pasaulyje, 
žiūriu ir stebiuosi. Visai ki
tas dabar pasidarė gyve
nimas. i

Kai aš buvau dar jauna, 
atsimenu, žmonėms labai 
mirdavo vaikai. Man gimė 
keturi vaikai, ir trys iš jų 
numirė dar mažiučiai. Juos 
vežti pas daktarus neturė
jome litų, gydėme, kaip pa
tys išmanėme, o vaikai vis 
mirdavo. Ar gali būti mo
tinai didesnė nelaimė?

Visas mano gyvenimas 
buvo tikra nelaimių virtinė. 
Kai vyras pradėjo senti, 
gyventi darėsi vis blogiau. 
1930 metais jį išvarė iš fab
riko kaip seną ir nebetinka
mą/ Pensijų tada nebuvo— 
pasenai, tai ir d vesk kur 
nori. Ko tada mes, seniai, 
neprasimanėme — ir dar
žoves turguj pardavinėjo
me, ir karvę mėginome lai
kyti, o pieną parduoti. Ga
liausiai -mano vyras numi
rė.

Iš vaikų užaugo tik vie
nas sūnus. Jis dirbo fabrike 
ir vis keikdavo Smetonos 
valdžią, kad ji tik ponus ir 
fabrikantus palaiko. Ketu
riasdešimt pirmais me
tais, kai prasidėjo karas, 
mano sūnus išėjo su Raudo-

krautuvėse vis yra ir yra. 
Mano atsarga jau ;ir gesti 
pradėjo, o nusipirkti gali
ma vis šviežių. Pilna krau
tuvėse ir cukraus, mėsos, 
kiaušinių. Jokio vargo su 
maistu nebeliko. Taip ir 
jaučiasi, kad vyriausybė 
stengiasi žmones visa kuo 
aprūpinti. Matyt, sustiprė
jo žemės ūkis, daugiau pro
duktų pagamina, daugiau 
gali miestui duoti.

Žinoma, yra dar ir sun
kumų. Matau, kad jau
niems žmonėms dabar bū
na gana sunku gauti butų. 
Žmonių mieste vis daugiau, 
nes fabrikai smarkiai auga, 
o gyvenamų namų per ma
ža statoma. Reikia daugiau.

Bet kartais pikta darosi, 
kai pažiūriu į kai kuriuos 
jaunuolius. Jie vaikšto ir 
purkštauja kaip kačiukai: 
tas negerai, tas blogai, ot, 
užsieny tai tvarka. Ak, jūs, 
žiopliukai, ką jūs žinot, ką 
jūs matėt!. Buržujai man 
atėmė ir vaikus, ir vyrą. 
Prisižiūrėjau jų gyvenimo. 
0 už dabartinį gyvenimą 
mano paskutinis sūnus gal
vą padėjo. Ir tikrai galiu 
pasakyti — ne veltui.

Magdelena Petkevičienė

Kauno gyventoja

Išdavikė širdis
kopų vingiuoja takelis

i jonai Anglijos darbo žmonių : tai Anglijos liaudies bal- ja armija Trejus metus
sas. ;

Taigi mes ir sakome: reikia priimti Tarybų Sąjun
gos pasiūlymą, Veikia kuo veikausai jį vykdyti gyvenį- 

• man! . i

BEJE, šis Anglijos laboristų vadovo balsas surado 
gerą atbalsį ir Jungtinių Valstijų senate.

Štai, senatorius Fulbright (demokratas iš Arkansas 
valstijos) kaip tik su tuo visu dalyku sutinka ir ragina 
Amerikos vyriausybę, kad ji tai darytų. Kartu šis se
natorius kaltina Washingtono vyriausybę dėl to, kad ji 
neturi nuoseklios taikos politikos.

KIŠI AMERIKOJE
KAI ŠIE žodžiai skaitytoją pasieks, Japonijos prem

jeras Nobusuke Kiši jau bus Amerikoje.
Jis čia atvyksta tartis su mūsų šalies vyriausybe. Jis 

čia atvyksta po to, kada apsilankė visoje eilėje Azijos 
; kraštų. Išvykdamas iš Tokio, Kiši pasakė: jo tikslas su* 
cementuoti, sudrūtinti ryšius tarp Amerikos ir Japoni
jos, Tačiau, kyla klausimas, ar jis tai galės padaryti, jei 
norės pildyti Japonijos daugumos žmonių norus?

. Japonijos žmonės nori, kad toji šalis sumegztų arti- 
'mus ryšius didžiąja Kinija; jie nori, kad Japonija 
galėtų laisvai su ta šalimi prekiauti; jie nori, kad ameri
kiečiai ištrauktų savo militarines bazes iš Okinavos sa
los, taipgi ir iš pačios Japonijos.

Geri ryšiai, tvirti tarpvalstybiniai ryšiai tegali būti 
tik tuomet, kai abiejų šalių žmonės juos tvirtins.

Ną> matysime. Vienas turi būti aišku: Kišio vizitas 
Washingtone atkreips dėmesį ne tik japonų, o ir plataus 

•pasaulio. Visi nekantriai lauks, ką jis čia gaus.

200 KANADIEČIŲ FESTIVALYJE
KANADIŠKIS LIAUDIES BALSASV y i* • x

“Kanados Jaunimo Festivalinis Komitetas raportuo
ja, kad jau 175 jauni kanadiečiai užsiregistravo vykti į 
šeštąjį Pasaulinį Jaunimo Festivalį, kuris. įvyks Mas
kvoje šią. vasarą. Užsakytas antras orlaivis. Manoma, 
kad susidarys netoli dviejų šimtų.

“Festivalyje, kaip yra pranešama, bus 30,000 jauni
mo iš 120 kraštų.

“Kanadiečiai atidarys festivalį su spalvingu žygia
vimu liepos 28 dieną. Festivalis tęsis 15 dienų ir bus pa
rodyti visų šalių meniniai atsiekimai.

“Kanadiečių delegaciją sudarys jaunimas iš įvairių 
kampų, įvairiausių užsiėmimų, įvairiausių socialių, reli
ginių ir politinių pažiūrų. Kanadiečių grupe planuoja 
.pastatyti du tautinius koncertus ir dalyvauti keturiuose 
tarptautiniuose koncertuose. Taipgi daugelis ruošiasi 
dalyvauti įvairiose sporto ir kultūros lenktynėse.

“Planuojama turėti šokius (square, dance) viename 
iš Maskvos skverų.

“Daromi žygiai, kad būtų išstatyta festivalyje dėl 
parodps ipdijonų, eskimų ir francūzų rankdarbiai ir kiti

neturėjau apie ji jokios ži
nios, o sugrįžus Raudonajai 
armijai man.pranešė, kad 
jis žuvo taisydamas ryšių 
liniją Oriolo fronte. Taip ir 
likau viena kaip pirštas. 
Maniau, kad gyvenimas 
jau baigtas.

Bet Tarybų valdžia ma
nęs neužmiršo—man pradė
jo mokėt pensiją. O neseniai 
įėjo įstatymas, kad pensi
jos dar padidinamos. Aš 
gaunu tiek pinigų, kad man 
vienai jų visiškai pakanka, 
dar ir lieka, galiu savo gi
minių vaikams ką nors pa
dovanoti. O ar taip rūpinosi 
senais žmonėmis Smetonos 
valdymo laikais? Kai nuei
nu pas gydytojus, už gydy
mą nieko nereikia mokėti. 
Bet juk valstybė gydyto
jams moka! Taip išeina, 
kad tie .pinigai prisideda 
prie mano pensijos. Ir 
džiaugiuosi žiūrėdama į 
kaimynų vaikus — visi jie 
sveiki ir linksmi. Dabar re
tas atsitikimas, kad vaikas 
mirtų. Labai retas. Kiekvie
ną ligą tuoj išgydo. Tas juk 
taip pat valstybės pinigais/

Pastaraisiais metais aš 
ir visos mano kaimynės pa
stebime, kad pragyvenimas 
labai smarkiai gerėja. Se
niau pas mus, Šančiuose, 
kaltais pritrūkdavo cuk
raus, miltų, mėsos produk
tų. Susidarydavo prie krau
tuvių eilės. Kam kam, o 
mums, moterims, tos eilės 
daūg sveikatos atėmė. Bet 
paskutiniu metu krautuvėse 
visk ko pilna. Aš -maniau, 
kad tai tik laikinai, prisi
pirkau gėrą maišo galą mil- 
-tų ir paslėpiau. Bet, pasi
rodo, apsigavau — miltų

Tarp
Ir dingstą pajūrio smėly...
Einu. Kvepia jaunos pušelės, 
Ir šlama berželiai žali.
Dangum debesėliai
Praplauk ia,
O man ir džiugu, ir graudu,— 
Sugrįžti širdis kažką šaukia, 
Vadina brangiuoju vardu...
Nejau vėl tą vardą kartoji, 
širdie, išdavike širdie?!
Tylu. Tiktai jūra banguoja, 
Ii* klyksmas žuvėdrų girdėt...
Nereikia grąžint, kas praėjo, 
Nors tai ir be galo brangu, — 
Po vėtrų dangus išgiedrėja, 
Nurimsta verpetai bangų... *
žiūriu į nurimusį plotą,
Iš laimės ir skausmo tyliu...
Ir kam tau, širdie, dar kartoti, 
Ko pats aš užmiršt negaliu?

Eug. Matuzevičius

O. POSKAITIENĖ

j Antroje šeimoje
Gorkiė gatvė. Pilki, tamsio

mis ąžuolinėmis durimis rū
mai. šaliai durų nedidelė lentu
tė su užrašu “Mokykla-inter- 
natas”.

čia, uz šitą gatvės triukš
mo neįsileidžiančių durų, nuo 
šių metų rugsėjo pirmosios gy
vena, dirba ir mokosi daugiau 
kaip du šimtai vaikų. Jų tėvai, 
globėjai gali ramiai dirbti. 
Vaikai atiduoti į patyrusių pe
dagogų rankas, kurios gal ne 
vieną kartą turės sustabdyti 
vaiką ten, kur jo, gal būt, ne
sulaikė tėvai... i

Aš UŽMIRŠAU...
Kai pirmą kartą įeini į vai

kų miegamąjį ir akimis per
meti baltutėles loveles, atro
do, kad patekai į pievą, vieno
mis ramunėmis pražydusią — 
taip šie visi vaikai iš pirmo 
žvilgsnio, panašūs vienas į Įei
tą. Bet vos tik jie pakelia gal
vas, tuoj pamatai, kad vieno 
akys žiūri į tave abejingai, ki
to — su nepasitikėjimu, dar 
kito — atvirai ir tiesiai. O kai 
vaikai1 sukyla ir linksmu ūžė
siu- pripildo visą erdvų rūmą, 
— kiek skirtingų charakterių 
slepia jų vienodi mėlyni tre- 
ningėliai!

Bene geriausiai valkus pa
žinsi valgykloje.

Auklėtoja Regina Sargūnai- 
tė labai atidžiai seka savo šeš
tokų elgesį prie stalo. Sekma
dienį, po pasimatymo su ma
ma, jos kuklėtinis Vytas iš 
svečių kambario

ku žygdarbiu”.
— Duokš kamuolį, mes eisi

me žaisti, o tu pabudėsi prie 
durų, kol meistras vėl užrak
tą sutaisys. ’

—1 Bet, drauge auklėtoja, 
aš nenorėjau...

— Atsimink, Pauliau, sie
kiant tikslo, ne .visos priemo
nės yra geros. Pagalvok.

Auklėtoja apsįsuko ir nu
skubėjo su kamuoliu rankose 
į kiemą pas šūkaujančius, 
linksmus vaikus. O Paulius iš 
lėto uždarė duris ir atsirėmė 
į sieną...

nuėjo prie

Bet atsisė- 
maigė pirš-

Gyvenimas čia tik prasidėt 
jo. Ir, toli gražu, ne toks ra
mus, linksmutis, kaip atrodo, 
iš pirmo žvilgsnio Jis pilnas 
netikėtumų, vingių, nesėkmių 
ir šviesių pergalių, nes čia 
kiekviename žingsnyje kovo* 
jama už žmogų. Ir svarbiau
sia, šioje kovoje kasdien, kas 
valanda, laimi gėris.
Kaunas

pa-

išėjo apsi
krovęs skanėstais. Kelios po
ros godžių; akučių nulydėjo jį 
ligi vartų, bet Vytas nepasiū
lė obuolio net savo artimiau
siam draugui Juozukui, Ir da
bar, vaikams pietaujant, auk
lėtojai labai įdomu stebėti, 
kaip Vytas elgsis prie stalo.

O jis, nelaukdamas nieko, 
jau pastvėrė samtį ir, užgrie
bęs kuo daugiau tirščių, pylė
si karštą, garuojantį viralą į 
savo lėkštę. Ir ką tu pasakysi! 
Juk auklėtoja tik vakar vaka- 
ic kalbėjo Vaikams apie drau
giškumą, apie tai, kad prie 
stalo reikia pirma patarnauti 
draugams, o tik po to pačiam 
pradėti valgyti. Atrodė, kad 
ir Vytas suprato ją, 
šiandien per pusryčius 
vaikus apdalino duona, 
bar jis ir vėl tik apie 
galvoja.

Auklėtoja ramiais 
niais priėjo prie jų stalo ir at
sistojo priešais Vytą. Berniu-

nes dar
visus

O da-
save

žings-

Printed Pattern

Šeimininkėms
SILKIŲ PAŠTETAS

Silkę gerai išmirkyti, iš
imti kaulus ir sukapoti. Po 
to dėti 2—5 virtas bulves, 
pipirų, acto ir alyvoje pa
kepintų svogūnų ir vėl vis
ką gerai sukapoti. Norint 
galima dar pridėti 1—2 kie
tai išvirtus kiaušinius. Ka- ’ 
da masė jau paruošta, idėti 
į apvalios ar pailgos formos 
indelį, apipilti pakaitinta į 
alyva ir paduoti į stalą*

Farširuoti kiaušiniai
Kietai išvirtus kiaušinius 

nulupti, skersai arba išil
gai perpiąuti ir atsargiai 
išimti trynius. Į trynius pa
gal skonį įdėti sviesto, įpil
ti saldžios arba ' rūgščios 
grietinės, įberti krapų. Visą 
masę gerai ištrinti ir sudėti 
atgal į baltymus; Po to kiau
šinių puseles sudėti į plokš
čią lėkštę ir apipilti majo
nezu arba grietine.

(Receptai iš Lietuvos)

S'V,

V3

9081
SIZES 

14i/214’/2-24J4 n

Printed Pattern 9081: (for 
shorter, ftiller AfcUrė) : Half Sizės

Prįnted Pattern 9081: 
tortėr, fi

14V6, 18V4. 20Ų*. 22iA. 24U.
Size 161/4 lakes 4 H VaFds 3t>-inch.

meniški kūriniai.
“Kadangi yra užsakytas antras orlaivis, tai dar yra 

vietos dėl tų, kurie norėtų prisidėti prie šios delegaci
jos. šis pėhkių savaičių ‘trlpks* kainuoja $550. Įėiria dvi 
savaitės po Europą. Orlaiviai išvyksta, iš jįaltono liepos 
22 dieną?', .• Y; . .. 1

Užsakymą sti 35 centais) 
(pinigais/ ne stamponus) 
ir pažyme j i m u formos 
numerio ir dydžio siųski-
(ė: Pattern DeptM HO-liŽ 
Atlantic AveftUii, Rich
mond HiU 19, N. Y.

kas visu kūnu, palinkęs ant 
lėkštės, pūtė šaukšte pasemtą 
sriubą. Staiga jis pajuto įrem
tą auklėtojos žvilgsnį. Jo vei
dai tvykstelėjo raudoniu, nosį 
išpylė smulkūs prakaito laše
liai, bet jis nepakėlė galvos, 
o tik neramiai sujudėjo kėdė
je. Paskui berniukas neran
giai pakilo ir, nudelbęs žvilgs
nį į mažą dėmelę baltoje stal
tiesėje, tyliai pratarė:

—■ Drauge auklėtoja, aš vi
sai užmiršau...

Auklėtoja jam nieko neat
sakė. Ji tik pastovėjo prieš jį, 
susigėdusį, ir, galvos linklclė- 
jimu leidus jam sėstis, tuo pa
čiu lėtu žingsniu 
kito stalo.

Vytas atsisėdo, 
dęs nevalgė, o tik
tu trupinėlį šviežios, minkštos 
dponos... Jam buvę gėda, gė-, 
dą prieš draugus, kurie, tarsi, i 
nepastebėję jo išsišokimo, val
gė baltą, garuojančią ryžių 
sriubą...

VERTA SUSIMĄSTYTI...
Mažutė, trumpai pakirptais 

rusvais plaukeliais mergaitė, 
vardu Zita, labai mėgsta bė
gioti ilgu ir šviesiu internato 
koridoriumi. Koridorius jai 
patinka ne vien todėl, kad čia 
slidžios grindys ir galima
slidinėti, bet ir todėl, kad ja
me daugybė mažų baltų spin
telių, o jose — visas pirmokų 
turtas. Ypatingai Zitai patin
ka mergaičių kaspinai. Zitos 
plaukai trumpi, todėl ir kaspi
nų ji neturi. O ji taip norėtų 
jų turėti... Bet užtai vos tik ji 
viena ištrūksta į koridorių, pa
sijunta visų spintučių valdove. 
Ji su didžiausiu pasigėrėjimu, 
užmiršusi viską aplinkui, vars
to baltas blizgančias dureles. 
Įvairiausių spalvų kaspinai — 
mėlyni, balti, raudoni — išly- 1 
ginti ir tvarkingai sudėlioti > 
ant lentynėlių, tarsi šypsosi 
jai, Zitai. Staiga mergaitė lyg j 
įbesta sustoja. Liudos spintu
tėje gulėjo naujas naujutėlai
tis kaspinas. Jis švietė ne vie
na, bet iš karto kėliomis spal
vomis, lyg kokia vaivorykštė. 
Zita net pirštą įsikando,—taip 
ji norėjo nugalėti staiga ją 
apvaldžiusį begalinį norą — 
turėti kaspiną. Zita čiupo kas
piną, trinktelėjo spintutės du
relėmis ir pasišokinėdama nu
striksėjo į kitą koridoriaus 
galą. Ji tik pažais, pasi
džiaugs kaspinu, kol mergai
tės apsirengs, o paskui vėl jį 
padės į Liudos spintutę.

...Atrodo, čia nieko blogo 
neįvyko. Bet kažin, ar nesusi- 
mąstys pirmos klasės auklėto
jo, sužinojusi apie šią, iš pir
mo žvilgsnio nekaltą Zitos 
/silpnybę. O susimąstyti verta!

TIKSLAS IR PRIEMONĖS
Vieną saulėtą popietę vai

kai išbėgo į kiemą pažaisti 
kamuoliu. Bet sviedinio aikšte
lėje nebuvo* ir auklėtoja pa
siuntė du berniukus jį atnešti.

jau pasklido po 
dviem 

grupėmis, o berniukų su* ka
muoliu vis dar nebuvo. Auklė
toja pasiuntė t*aulių, kamba
rio seniūną, pažiūrėti, kas 
jiems atsitiko. Paulius iš kailio 
išsiners, bet pavestą uždavinį 
atliks. Jis kulka šovė į duris, 
galvotrūkčiais užlėkė laiptais, 
ir vos kaktomušom nesusidūrė 
sU draugais. Jie, radę darbo 
kambarį užrakintą ir nesuži
noję, pas ką yra raktas, nusi
minę kėblino žemyn į kiemą. 
Paulius tik metė paniekinantį 
žvilgsnį į tuos du berniukus ir 
dingo laiptų posūkyje. Tik 
puspadžiai jo sumirgėjo. Už 
kelių .minučių jis laiptų turėk
lu vėl nučiuožė žemyn ir nu
bėgo prie darbo kambario. 
Piktai paklebenęs rankeną, jis 
įkišo kažkokį surūdijusį gelž
galį į durų plyšį, dar kartą iš 
visų jėgų truktelėjo rankeną, 
ir durys plačiai atsidarė. Pau
lius įbėgo į kambarį, pastvėrė 
kamuolį, o kai jis atsisuko į 
dūris, ant slenksčio stovėjo 
auklėtoja. Ji, toli gražu, ne
buvo patenkinta jo “didvyriš-

' Vaikai 
aikštelę* susiskirstė 
grupėmis,

Chicago, III.
RUSAM TĖVAM 
GRĮŽTANT ATIMTAS 
JŲ KŪDIKIS

George ir Nadežda Koz» 
min, kurie atvyko Ameri
kon kaip dipukai 1950 m., 
antradienį po pietų iš La 
Salle str. stoties išvykoj 
New Yorką, kai buvo šeri
fų paimtas iš jų 9 mėn. kū
dikis Peter.

Šeimų teisėjas John H. 
Clayton Jr., nežiūrint Koz- 
minų advokato Stephen 
Love prašymo leisti jiems 
pasiimti jauniausią kūdikį, 
neatmainė savo įsako, ir 
Kozminų 4 vaikai lieka 
priežiūroje šeimų teismo. 
Tas buvo originaliai pa
tvarkyta 1953 m., kai Koz- 
minai pareiškė , norą grįžti 
savo gimtinėn Sovietų Są- 

! jungom Tada jie buvo pa-. 
1 j siųsti protinėn ligoninėn. , .

Kiti 3 jų vaikai, gimę Vo
kietijoje, randasi Baptistų 
bažnyčios prieglaudoje. Jie 
yra Richard 
George —- 8 metų, ir Paul 
—7 metų.

— Šis yra nelegališkiau- 
sias, paikiausias ir neprak- 
tiškiausias nuosprendis, ko
kį esu girdėjęs teisme, — 
sakė adv. Love. Jis pridė
jo: — Pasekmes gausime 
prastas iš to visame pasau
lyje, nes Sovietai mokės ge
rai panaudoti savai propa> 
gandai. J.

< 10 metų,

ALICE JONIKIENĖ 
LIGONINĖJE

Alice Jonikienė pasidavė 
ligoninėn, kur turės pergy
venti operaciją, šiuo tarpu 
Ji randasi Mt. Sinai Hospi-* 
tai, 2750 W. 15th PI.; kam
bario numeris 640. Kaip il
gai teks pabūti ligoninėje, 
dar nežinia. Jos gydytojas, 
Dr. Kaplitz mano, jog ne
ilgiau kaip 10-14 dienų.

Nepaprastas supuolimas: 
Kaip tik šiuo laiku pas Jo
nikus atostogas leidžia jų 
anūkė Kini Chasney, nere
gė Kalifornijos Universite
to studentė. J ai sutiktuves ♦ 
ir pažmonį rengia LDS So
rority Mildos svetainėje/

Tuo tarpu linkiu draugėj 
Jonikienei kuo greičiausiai 
pagyti ir maloniai praleisti 
laiką su mylima anūke, ku
ri po atostogų vėl grįš prie 
studijų. Draugas

Brockton, Mass.
Pas mils viso Laisvės fondui 

sukelta $401.00 Mes montel- 
liečiai sukelslme kvotą lygiai 
$500. Birželio 9 d., Lawretfce 
piknike kalbėjaus sti worces-* 
teriečiii J. Skliutu/ matomai 
jaU nusiminęs, mes montellie- 
čiai-Iaisvicčiai galime imti ' 
šų. Turime 9 Prietelių Klubo ’ 
narius.

Geo. Shimaitio
. *“
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Dvidešimt dienų Korėjoje
(Kelionės įspūdžiai)

Lietuvos sporto mėgėjai 
t dar gerai prisimena, kai 

,Korėjos Liaudies Respubli
kos krepšininkai viešėjo Ta
rybų Lietuvoje. Nuo tada 
ir užsimezgė abiejų respub
likų sportininkų draugys
tė. Suprantama, su kokiu 
džiaugsmu mūsų krepšinin
kai sutiko Fizinės kultūros 
ir sporto komiteto prie 

- KLDR Ministrų Tarybos 
kvietimą aplankyti jų šalį.

Korėja, korėjietiškai la
bai poetiškai vadina m a 
“Čoson” — Ryto ramybės 
šalis, mūsų delegacijai buvo 

’ nepažįstama valstybė, ypač 
sportiniu atžvilgiu. Mes 
daug girdėjome ir skaitėme 
apie didvyrišką Korėjos 
liaudies kovą prieš ameri
kiečių grobikus, apie milži
niškus atstatymo tempus 

' pokario metais, bet lankytis 
šioje šalyje nė vienam iš 
mūsų nebuvo tekę. I

Mūsų delegacija, kurioje 
, 'buvo 28 žmonės, išvyko iš 

Vilniaus balandžio 17 d. A- 
erodrome mus sutiko Korė
jos sporto komiteto; jauni
mo organizacijų atstovai. 

» Jie labai šiltai pasveikino 
, pirmąją lietuvių sportinę 

delegaciją, atvykusią į Ko
rėją.

Pirmąją viešėjimo dieną 
mes susipažinome su mies
tu. Pchenjanas — laikino
ji KLDR sostinė. Šis mies
tas ne kaitą buvo svetim
šalių grobikų puolamas. Bet 
neilgai pasilikdavo jame 
priešai, kiekvieną kartą 
miestas juos nugalėdavo.

Pchenjanas nuo senovės 
buvo istorinis ir kultūrinis

* Korėjos centras. Jis visuo-
• met buvo brangus Korėjos

tarp-Korėjos Liaudies Ar
mijos ir “Žalgirio” krepši
nio komandų. Į stadioną 
susirinko apie 30 tūkstan
čių žiūrovų, nors jame tel
pa tik 20 tūkstančių. Li
kusieji įsitaisė ant kalno 
šlaitų. Varžybas stebėjo 
Korėjos Liaudies Demokra
tinės Respublikos vyriausy
bės nariai, o taip pat Tary
bų Sąjungos ir visų kitų 
socialistinės stovyklos šalių 
atstovybių Korėjoje darbuo
tojai.

Kaip žinoma, tiek vyrų,' 
tiek ir moterų komandų su
sitikimus laimėjo mūsų res
publikos krepšininkai.

Žiūrovai labai šiltai priė
mė Tarybų Sąjungos sporto 
atstovus. Išėjus mūsų ko
mandoms į aikštelę, keletą 
minučių truko ovacija tary
binės šalies tautų garbei. 
Žiūrovai labai objektyviai 
vertino žaidimą ir plojo už< 
tikrą meistriškumą.

Vakare, po rungtynių, 
kai kurie mūsų delegacijos 
nariai lankėsi teatre “Mo- 
ranbon” iškilmingame po
sėdyje, skirtame 87 metų

viršūnių. Jos išmėtytos plo
te, kurio ilgis iš šiaurės į 
pietus siekia 100 kilometrų, 
o plotis rytų-vakaru krypti
mi—60-80 km.

nūs, išvykome į Vonsaną 
susitikimams su vietos 
krepšinio komandomis. Žai
dimų žiūrėjo apie 20 tūks
tančių žmonių, žiūrovai 
mus, kaip ir Phenajane, la
bai šiltai sutiko. Mokslei
viai tarybinių svečių garbei 
sugiedojo demokratinio jau
nimo himną.
, Vidaus reikalų ministeri
jos Sporto draugijos- centro 
taryba Vonsano miesto ko
mandų vardu įteikė mums 
šilkinę vėliavą. Joje įrašy
ta: “Tegyvuoja negęstanti 
brolybė ir draugiškas soli
darumas tarp Korėjos ir 
TSRS tautų, susivienijusių 
bendroje kovoje už taiką vi
same pasaulyje, . socializmo 
ir komunizmo statyboje.”

Gegužės 1 dieną m.ūsų de
legacija buvo pakviesta į 
Pchenjano miesto darbo 
žmonių šventinę demonstra
ciją, kuri vyko lozungu: 
“Šalip Amerikos agresorius 
iš Pietų Korėjos.”
Gegužės 1-osios demonstra

cija Pchenjame praėjo labai 
Demonstrantų

SKAITYTOJU BALSAI
LAWRENCO PIKNIKAS I kai elgėsi. Ponija buvo pla-

(A M • mnl i nCii irtrrirn -i i n i Pn m n An

gimimo dienos., 
pasibaigus, buvo demonst
ruojamas kinofilmas “Pro
logais.”

Vėliau, Pchenjano demo
kratinio jaunimo sąjungos 
kvietimu, mes apžiūrėjome 
Pchenjano tekstilės fabriką. 
Kaip papasakojo draugai 
korėjiečiai, anksčiau čia bu
vo mažytis skurdus fabri
kėlis. Dabar jo vietoje iš
augo didelis tekstilės kom
binatas. Janie dirba apie 

_____ . „ 8,000 žmonių. Kombinatas 
liaudžiai, nes su šiuo mies- ’ turi apie 60 tūkstančių 
tu yra susijusios visos ko- verpsčių ir 200 v e^rp i m o 
rėjiecių tautos kovos dėl 
laisvės, dėl pergalės. 1910 
metais Japonijos imperia
listai okupavo Korėją. Jie 
grobe ir naikino kultūrinius 
šalies paminklus. Visa šalis 
ir Pchenjano miestas pavir
to baze japonų agresijos, 

.nukreiptos į žemyną. Ko
rėjos liaudis pateko į žiau- 

' rią priešų priespaudą.
Dar ir dabar Pchenjane 

‘ryškiai matyti barbariško 
Korėjos karo žymės. Ta
čiau nemaža, ir padaryta at
statant miestą. Po karo vi
sa korėjiečių tauta, vienin
gai atsiliepdama į Korėjos 
Darbo partijos ir respubli
kos vyriausybes kvietimą 

‘ nesavanaudiškai padedant 
Tarybų Sąjungai, Kinijos 
ir Liaudies Respublikai ir 
broliškosioms liaudies de- 

/ mokratijos šalims; per 1954 
ir 1955 metus nutiesė ma
gistralinę gatvę, pastatė1 

^.daugybę pastatų svarbiau
sioms įstaigoms, eilę gyve
namųjų namų.

Tą pačią dieną mes paki- 
. lome į Moranbono kalną, 

‘ esantį miesto centre, kuris 
nuo seno žinomas savo gro
žiu ir atsiveriančiais nuo jo 
A’iršūnės vaizdais, šis kal
nas pavadintas Moranbonu 
todėl, kad jis labai panašus 
į bijūną — moraną. Jame 
yra daug paminklų, pavil
jonų ir šventyklų, požemi
nių ir antžeminių kultūros 
rūmų, puikus stadionas ir 
įvairios kultūrinės įstaigos. 
Moranbono kalne pastaty
tas paminklas didvyriškąją i 
Tarybinei Armijai, išvada- 

«vusiai Korėjos liaudį nuo 
t japoniškųjų imperialistų. 

Tai obeliskas — Chiabant- 
ehab.

' Balandžio 21 d. Pchenja
ne, M o r a n b ono stadione, 
įvyko pirmas susitikimas

sukakčiai nuo V. I1. Lenino spalvingai.
Posėdžiui kolonos tiesiog skęste sken-

staklių, gautų iš Tarybų 
Sąjungos gamyklų. Fabri
kas !per dieną išleidžia iki 
20 tųkstančių metrų med
vilninių audinių. Žaliavą 
audiniams tiekia Tarybų 
Sąjunga ir Kinijos Liaudies 
Rešpublika.

Balandžio 22 dieną mūsų 
delėgacija išvyko į Vonsa
ną — KLDR miestą-didvy- 
rį. Prieš karą jame buvo 
apie 170 tūkstančių gyven
tojų. Šiuo metu jame yra 
apie 70 tūkstančių. Impe
rialistai buvo visiškai su
naikinę miestą ir uostą. Ka
ro metu gyventojai slapstė
si kalnuos^Lvedė parti za-

Iš Vonsano autobusais 
nuvykome į Kesoną. Pake
liui stebėjome, kaip sugrio
vė šalį karas. Kiekviename 
mieste ir kaime, kiekvieno
je gyvenvietėje matyti 
agresorių padarytos žaiz
dos. Štai, šalia plento ei
nąs geležinkelis visiškai iš
draskytas. Jis dabar spar
čiai atstatomas, kaip atsta
toma ir visa Liaudies Ko
rėja.

Draugai korėjiečiai sako: 
“Nematei Kymga n s a n o 
Deimantų kalnų — nematei 
Korėjos.” Mūsų' delegacija 
dvi dienas praleido Kesone, 
šių kalnų rajone. Tos die
nos ilgai liks mūsų ’atminty
je. Tai iš tikrųjų puikus 
gamtos kampelis. Deiman
tų kalnai, susigrūdusios uo
los, sraunu s upeliai s u 
kriokliais, derlingi žalioją 
laukai, tankūs, beveik ne
įžengiami miškai, vešli am
žinai žaliuojanti subtropinė 
augmenija, visa tai palieka 
neišdildomą įspūdį. Pasak 
ekskursijos , vadovo, Kym- 
gansano kalnuose yra apie 
12 tūkstančių įvairiausios 
formos ir struktūros kalnų

t>UsL Laisvi (Liberty) Trečiad., birželio (JUnė) 19, 1957

Po demonstracijos įvyko 
draugiški susitikimai tarp 
KLDR ir Lietuvos krepši
nio rinktinių. Stadione ir 
ant kalnų šlaitų stebėti 
rungtynių susirinko apie 20 
tūkstančių žiūrovų.

Gegužės 2 dieną mūsų de
legacija apžiūrėjo išsivada
vimo karo muziejų. Jis vi
sas sukurtas . Liaudies Ar
mijos rankomis. Muziejuje 
e k s p o nuojami paveikslai, 
fotonuotraukos, skulptūros, 
maketai, kurie rodo Liau
dies Armijos karių patrio
tizmą ir didvyriškumą, o 
o taip pat šlovingus Kinijos 
liaudies savanorių žygius.

Gegužės 3 dieną atvyko
me į Kersono miestą. Jis 
yra įpiečiau Pchenjano per 
179 km. Seniau tai buvo 
cent ralizuotos biurokrati
nės Korė valstybės sostinė. 
Ištisus 500 metų jis buvo 
svarbiausias Korėjos kultū
ros centras. .Išvadavus šalį, 
šis senas istorinis miestas 
dėl grobikiškos imperialistų 
ir Ly Sin Mano klikos po
litikos, negalėjo atkurti savo 
ekonomikos ir kultūros, o 
karo metu labai nukentėjo 
nuo agresorių bombardavi
mo, kurio metu sugriauta 
ir sudeginta daug istorinių 
paminklų.

Po to, kai Kesonas grį
žo į liaudies rankas, jis, bū
damas prie pat demarkaci
nės linijos, vystosi, įgauda
mas svarbią reikšmę ekono
miniu ir kultūriniu atžvil
giais.

Mes apžiūrėjome kara
liaus Kon Mino ir jo žmo
nos kapavietę, kuri yra per 
32 km. į pietvakarius nuo 
Kesono. Po to apžiūrėjome 
Kesono plantacijas, kuriose 
auginamas ženšenis. Tai 
augalas, išgarsėjęs savo gy
domosiomis savybėmis. Ke
sone auginamas ženšenis iš 
Seno garsėja savo kokybe 
gretimose šalyse.

Gegužės 4 dieną aplankė
me visame pasaulyje išgar
sėjusį Panmyndžono mies
tą, kur besididžiuojantieji 
savo jėga imperialistai ir 
jų sėbrai, neįveikę didvy
riškos Liaudies Armijos ir 
Kinijos liaudies savanorių 
gynybos, buvo priversti pa
sirašyti susitarimą dėl* pa
liaubų. Sutartis buvo pasi
rašyta didžiulėje, ąpie 900 
kvadratinių metrų ploto 
turinčioje patalpoje. šį pa*

Birželio 9 cl. buvo graži 
diena. Pasimaudę ir saulės 
spinduliais pasikaitinę Car- 
son’o pliažoje, So. Bostone, 
patraukėme į Lawrenco pu
sę. Nemažas būrys pažan
giečių nukeliavo pasimatyti 
su progresą mylinčiais ge
gužinėj Maple parke tautie
čiais.

Gražiame pavasario žalų
jų y n a i s pasipuošusiame 
parke per trumpą laiką pa
simačiau su nekuriais pa
žįstamais ir giminėmis. 
Malonu buvo su visais, kiek 
laikas leido, pasimatyti ir 
pasišnekėti. Be asmeninių 
reikalų, kalbėjome ir' apie 
visuomeninius klausimus. 
Apie ką daugiausia kalba
ma? Apie dabartinį ‘‘Lais
vės” finansinį Vajų ir Lie
tuvoje gyvenančius ir nau
ją santvarką steigiančius 
mūsų brolius. Beveik visi, 
su kuriais kalbėjausi, rūpi
nasi, kaip geriau pagelbėti 
Laisvei jos vajaus laiku ir 
visada. Sunkus darbas, nes 
kurie metė dienraštį skaitę, 
kažkaip nuo jo atpratę ir 
nenori iš naujo užsiprenu
meruoti. Sako, gali vėl at
sirasti koks nors makartiz- 
mas-ir mus persekioti; no
rime nors senatvėje ramiai 
pagyventi. Bent man už
kalbinus Bostono ir apylin- 
k ė s lietuvius užsisakyti 
Laisvę taip atsako. O gal 
aš prastas siūlytojas... Per 
daugelį metų rėmusie j i pa
žangiąją spaudą, sulaukę 
senatvės, dolerius pamylė
jo... Nękurie remia siunti
niais į Lietuvą savo brolius, 
seses ir kitus. Tas yra la
bai gerai, bet yra tokių, -ku
rie ir tam priešingi...

ORGANIZUOTA 
PROPAGANDA, AR KAS?

Daug gerų, teisybę ra
šančiu žmonių, siunčia 
mums laiškus iš gimtinės, 
bet daugelyje iš jų, mano 
Supratimu, telpa organi
zuotos propagandos. Pavyz
džiui : beveik visi nenori 
dirbti kolūkiuose, ir dau
giausia dėl to, kad reikia 
dirbti; beveik visi laukia 
pundų iš Amerikos su auk
sais ir šilkais, darbinių ap- 
rėdalų jau pradeda nebe- 
paisyti; beveik visiems šir
dys išsiplėtę ir plaučiai su- 
kiurę, beveik visi bėgtų į 
miestus ir miestelius gyven
ti, jei jiems būtų leistina; 
kai kurie giriasi moką pa
gaminti alų, etc.

KĄ PRIIMTI ; 
Už TEISYBĘ?

JAV gyvenančių lietuvių 
eilėse kyla labai daug viso
kių minčių skaitant tuos 
laiškus. Karų nualintoj 
Lietuvoj, ' neabejotina, yra 
trūkumų. Bpt pagalvojęs 
prieini prie maždaug tokios 
išvados: Nusavinus stam
biąją nuosavybę, o nesuspė
jus jos vieton tinkamai pa
statyti organizuotą ūkiui ir 
pramonei vadovybę, ar ge
riau pasakius, tuoj pat at
sirado tokių, kurie, blogai 
kontrolei esant, savanaudis-

čiai išsivysčiusi fašistinės 
valdžios laikais; prisižiūrė
ję į anuos, gal kai kurie ir 
dabartiniai viršininkai ne
gali atsikratyti palikto po
nijos raugalo. Dėl to, at
rodo, eiliniai žmonės neturi 
ryžto sunkiai dirbti. Esą ir 
dabar kontorose prilindę 
bereikalingų skaitliuotojų 
ir visokiu raštininku.

Bent aš taip galvoju, 
skaitydamas visokius nusi
skundimus gautuose laiš
kuose. O kaip iš tikrųjų 
yra, tegalima būtų sužinoti 
bešališkam žmogui tik ten 
nuvažiavus ir gerokai pasi
dairius po dabartinę Lietu
va. ' A. K—ka* i

KNYGOS VAKARAS
Gyva buvo Vilniaus Valsty

binio V. Kapsuko vardo uni
versiteto Centriniuose rūmuo
se. Aktui salėje studentai, 
profesoriai ir dėstytojai susi
rinko i tarybinės knygos vaka
rą. J svečius; pas juos atėjo 
poetai V. Mozūriūnas ir buvęs 
universiteto auklėtinis. Just. 
Marcinkevičius.

Poetas V. Mozūriūnas 
pažindino susirinkusius su 
vo naujausiais eilėraščiais, 
Pančiais
prie kelio”, 
sutiko Just, 
kuris perskaitė keletą eilėraš
čių iš spaudai ruošiamo rinki
nio “žemė ir duona”. Knygos 
vakare savo kūrybą taip pat 
skaitė jaunieji universiteto li
teratai R. Stirgailaite ir A. 
Vencevičius.

su- 
sa- 
iei- 

j rinkini “šaltinis
šiltai studentai 

Marcinkevičių,

. 4 .*'• /
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R.i Sernas

SVEČIUOSE PASk ITALIJOS 
DAILININKUS

Iš Romos į Vilnių sugrįžo 
Lietuvos Tarybinių dailininkų 
sąjungos valdybos pirminin
kas V. Mackevičius. “Tiesos” 
k ores p o nd e litu i jis pasakojo:

— Kartu su grupe broliškų-

jų respublikų dailininkų aš 
buvau nuvykęs į stambią tai
komosios dailės parodą Flo
rencijoje. Be to, mes lankėmės 
Romoje, Neapolyje, Venecijo
je, susipažinome su Italijos 
meno lobynais, istoriniais pa
minklais, italų dailininkų kū
ryba ir gyvenimų.
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AVALON, N. J.

Pietūs Pas 
Bekampius

Birželio 30 June
Pradžia 2-rą vai.

Ar jau pasirengę traukti pas Be
kampius sekmadienį, birželio (June) 
30-tą dieną? Esate maloniai kvie
čiami. Bekampių rezortas dabar yra 
pačiame savo gražume, jūrų vanduo 
jau šiltas, o oras eina vis karštyn. 
Pas Bekampius puikiose maudynėse 
patogu karščiuose atsivėdinti.

Be to, Bekampiai duos jums gerus 
pietus. Nepraleiskite šios puikios 
progos. Tuojau ruoškitės važiavimui 
ir gerai įsitėmykite Bekampių ant
rašą ir telefoną:

Joseph Bekampis
147 13th St., Avalon. N. J.

Telephone: Avalon 7-5983
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BROCKTON-MONTELLO, MASS.
Iš Anksto Pasiruoškite Didžiajai Iškilmei

Laisvės
Piknikas

Įvyks Sekmadienį
Liepos 4 July

Piknikas Bus > 
Lietuvių Tautiško 
Namo Parke

Rengia Massachusetts lietuvių organi- 
zacijos. Pelnas nuo šio pikniko eis pa
ramai dienraščio Laisvės. Tad visi 
apšvietą branginantieji privalo būti

< • ■ "

Prasidės 1-ą valandą dieną ir tęsis iki 
vėlumos. Čia bus svečių iš visos Ame- 

. rikos. Pasimatykite su jais ir kartu 
pasilinksminkite tyrame ore prie ža
vios muzikos ir skanių užkandžių.

Winter St .ir Keswick Rd., Montello, 
Mass. Tai gražus pušynas. Čia būda
mi prisiminsite savo senosios tėvynės 
Pajangą. O gražios Liaudies dainos su
teiks jums tikrą Lietuvos atmosferą.

-------------------- -------- -—p---- 
statą * su korėjietiško sti
liaus stogu statybininkai 
pastatė per 5 dienas.

' Panmyndžionas yra de
markacinė zona, čia yra vy
riausioji būstinė karinės 
paliaubų komisijos, kuri 
stebi susitarimo dėl paliau
bų vykdymą ir svarsto jo 
pažeidimus.

Gegužės 7 dieną mūsų do- 
1 e g a c i j a atsisveikino su 
svetinga Korėjos liaudimi.

A. Gudanovicius, 
Kūno kultūros ir sporto 
komiteto prie Lietuvos 
Ministrų Tarybos 
pihriininkas

Šokiams Gros 
Art Mason’s 
Orchestra

Parkas atsidarys 11 vai. ryto, pikni
kas tęsis iki , 11 vai. vakaro. Visą po- 
pietį orchestras gros šokiams lietuviš
kus ir amerikoniškus kavalkus. Atsi- 
vėdinimui šalti gėrimai.

Garsioji South Bostono Vyrų Grupė
VADOVAUJAMA STASIO PAUROS DUOS GRAŽIĄ DAINŲ PROGRAMĄ

Kviečiame visus iš visos Amerikos atsilankyti, nes tą savaitę fabrikai nie
kur nedirba, yra laiko ii* iš toli atvažiuoti į taip gražų pasilinksminimą ii* 
taip prakilniam tikslui.

Rengefai
■ - ' ••...........>-
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SIUVĖJAMS PAKELTOS 
ALGOS

Apie 3,000 moteriškų paltų 
siuvėjų (cloakmakers), pa
sirašydami naują trijų me
tų darbo sutartį su samdy
tojais, laimėjo pakėlimą al
gų ir ant galo sutrumpini
mą darbo savaitės nuo 40 
ligi 37 14 valandų. Kirpė
jai ir trimeriai nuo liepos 1 
d. gaus $5 j savaitę dau
giau, o visi kiti siuvėjai— 
7%.

Prie to, 1958 m. nuo lie
pos 1 d. darbo savaitė bus 
sutrumpinta ligi 39 valan
dų, paliekant tą pačią algą. 
Akordiniai dar b i n i n k a i 
(piece workers), kad suda
ryti tą pačią algą, gaus pa
kėlimą ant jų uždarbio 
214%, o 1959 m. nuo liepos 
1 d. savaitė bus sutrumpin
ta ligi 37 ¥2 valandų, pake
liant vėl 314%.

Iki birželio 30 d., 1959 m., 
už viršlaikį bus mokama 
laikas ir pusė, dirbant po 
5-tos valandos, o po to — 
dirbant vėliau, negu 4:30 
vai. vak.

AR GERAI PER DAUG 
ILGAI SAULE 

DEGINTIS?
Paprastai dabar priimta 

pas Kanados žmones, ypač 
pas miesto gyventojus, kad, 
vasarai atėjus, reikia kuo 
daugiausiai saule nuside
ginti taip, kad oda taptų 
veik juoda. Manoma, jog 
tai labai gerai sveikatai. 
Tačiau visai kitaip žiūri į 
tai medicinos mokslininkai. 
Tiesa, jie irgi pripažįsta, 
kad žmogui reikia saulės 
spindulių. Bet, sako, reikia 
tai atlikti su norma. Tą 
stiprų perspėjimą ypatin
gai padarė Kanados Medi
cinos žurnale du Toronto 
daktarai — N. Wong ir H. 
R. Rutten. Jie sako, kad 
per daug ir per ilgas saule 
nusideginimas, laikui bė
gant, gali padaryti daugiau 
žalos negu naudos. Ypatin
gai, jie sako, tas atsiliepia 
j žmogaus odą, ji per grei
tai susenėją, pasidaro 
šiurkšti, panaši į taip vadi
namą “peasant’s neck.”

SUSIŽIEDAVIMAS
Prieš porą savaičių Juo

zas Matusevičius susižieda
vo su Nancy Adomaityte. 
Neteko sužinoti, kada juo- 
d vie jų vestuvės įvyks.
LANKĖSI MONTREALE

Birželio 8 ir 9 dd. savait
galį čia buvo / 'atsilankęs 
Kostas Kilikevičius ii To
ronto. Aplankęs As'ayo du 
broliu, kitus gimines bei 
pažįstamus, grįžo namon.

Taipgi kiek ilgesniam 
laikui Juozo Urbanavičiaus 
sesutė atvažiavo svečiuose 
iš Jungt. Amerikos Valsti
jų. Nelaimei, tačiau, nesi
jausiant gerai, keletui die
nų turėjo atsigulti Dr. Ra- 
binovičiaus ligoninėje svei
katos ištyrimui.

SERGA
Marytė Glaveckienė aplai- 

kė operaciją. Ligonė ran
dasi Dr. Rabinovičiaus li
goninėje.

MIRĖ
t ■

Birželio 9 d. mirė Joana 
Rašienė, sulaukusi 74 metų 
amžiaus. J.

PASILINKSMINO, 
GRAŽIAI PARĖMĖ LB
Vasara jau čia pat ir 

žmonės gavę progą traukia 
iš miesto į laukus pakvė
puoti tyru oru, pasideginti 
saulės spinduliais. Nors 
šiemet vasaros pradžia nė
ra čia labai palanki—daž
nai palyja ir šaltoka, tačiau

ir tas žmonių nesulaiko. Ir 
štai pradžioje vasaros vie
ną gražų sekmadienį susi
telkęs gražus būrys montre- 
aliečių jaukioj vasarojimo 
vietoj, linksmai laiką pra
leido besivaišindami, ant 
galo prisiminė, kad šiemet 
Liaudies Balsas švenčia 25- 
kių metų savo gyvavimo su
kaktį. Todėl, pakėlus mintį 
ir dalyviams entuziastiškai 
pritariant, pradžiai vasa
rinės laikraščiui paramos, 
suaukota virš $200!

Aukojo sekančiai : po $10 
—A. M. P., B. Šalčiūnas, 
M. E. L, J. ir A. Lesevi- 
čiai, Helena, V. J., Paukš
tys, B. Kvietinskas ir West- 
monto Jurgis.

Verduniečiai—$8.
Po $5—K. Kiela, J. Tu- 

ruta, R. Dfaiverys, Vytau
tas, Tony, Vick Adams, 
Nellie, Rosemontiečiai, J. 
Kaųšylai, R. Matukienė, K. 
Kilikevičius, Jonas, L. Ki- 
siel, Berželis, Audokas, J. 
Rūtelionis, V. Sapkauskas, 
P. Trečiokienė ir M. Spai- 
čys.

Biznierius — $3.30 ir 
Marytė — $2. Viso čia su
kelta $203.30. '
Tai graži parama. Paim

kite ir kiti montrealieciai 
pavyzdį ir, bet kur pasitai
kius progai, paremkite 
Liaudies Balsą. Jūsų para
ma laikraščiui labai reika
linga vasaros metu.

Dalyvis

Toronto, Canada
AUTO NELAIMĖ 

Tonis Morkis su šeima tu
rėjo nelaimę važiuodami 
namo ant vieškelio 400. Jo 
žmonai Anei sulaužyta ko
ja. Kiti šeimos nariai svei
ki, tik labai sukrėsti.

SVEČIAI
V. M. Alenskai (buvusi 

Guoberienė) atvyko iš 
Montrealo pas savo vaikus 
ir mano pasisvečiuoti kokį 
mėnesi laiko.

Taip pat iš Jungtinių 
Valstijų atvažiuoja Alens- 
kienės duktė su dukrele ir 
anūke. '

MIRĖ
Birželio 6 d. mirė Anta

nas Galičinas, 61 metų am
žiaus, senas Toronto lietu
vis, pavienis.

Antanas Galičinas kilęs iš 
Lietuvos, Kėdainių apylin
kės. Prieš apie 30 metų at
vyko į Kanadą ir daugiau
sia gyveno Toronte.

Keli mėnesiai atgal, Bell
ville, Ont., mirė velionies 
brolis Stasys, kuris buvo 
gerai įsigyvenęs ir mirda
mas savo turtą buvo palikęs 
broliui Antanui, bet mirtis 
neleido pasinaudoti pali
kimu.

Laidotuvėmis rūpinosi F. 
Bočiulis, velionies A. Gali- 
čino draugas.

Trisdešimt šešerių metų 
amžiaus škotas imigrantas 
nužudė miegančius savo tė
vus, žmoną ir du savo vai
kus, o paskui sėdęs į au
tomobilį smogė į stulpą ir 
tuo būdu pats nusižudė.

Rep.

Waterbury, Conn.
KLAIDOS PATAISYMAS

Laisvėje birželio 15 d. 
apie mirusius waterburie- 
čius yra pasakyta: numirė 
Antanas Zasdauskas, o tu
rėjo būti Antanas Lazdazts- 
kas. Antra klaida. Pasa
kytą: birželio 3 d. mirė 
Juozas Baugas, o turėjo bū
ti Juozas Baužas.

Vilkaviškis

pietų. Stalai tuo- 
ir prasidėjo už- 
ir įsigėrimai. O

UETUVIŲ TARPE
LDS piknikas gerai pavyko
Sekmadienį turėjome rekor

dinį orą — apie 93 laipsnius 
karščio. Tai ir Kasmočiaus so
de buvo šiltoka. Bet į vakarą 
pradėjo atvėsti ir jau buvo 
begązdinąs lietus. Kadangi lie
taus nebuvo, tai pikniko pa
baiga buvo tikrai maloni.

Suvažiavo - susirinko virš 
šimtas piknikierių. Pilnas 
brooklyniečių busas pribuvo 
apie 2 vai. po 
jau prisipildė 
kandžiavimai
prie to pasigirdo ir liaudiškos 
dainos tai prie vieno stalo, tai 
prie kito. Atrodė, kad tai bus 
lenktynės, kuris smarkiau 
galės padainuoti. Susidarė ir 
geroka vyrų grupė. Bet mote
rys irgi nenorėjo pasiduoti.

Taip per visą gražią dienelę 
linksmai pikniką praleidome. 
Tik jau prietemoje pradėjo vi
si ruoštis į namus.

Prie svečių aptarnavimo 
dirbo: P. Beeis, J. Kupčins
kas, K. Benderis, J. Dainius, 
K. čiurlis, G. Čiurlienė ir jų 
duktė, B. Makutėnienė, A. 
Skairius, retkarčiais padėjo ir 
kiti. Baigiantis piknikui sodui 
apvalyti susidarė graži talka, 
tai darbas buvo greit atliktas.

Čia svečiuojasi chicagietis 
J. Pocius

Penktadienį čia atvyko Juo
zas Pocius, senas Chicagos gy
ventojas. Su tam tikrais reika
lais buvęs Washingtone, tai 
užsuko ir New Yorką pamaty
ti, taipgi Lietuvių Kultūrinį 
Centrą aplankyti. Tai pirmu 
kartu jis čia laikosi.

Pereitą savaitgalį jis čia 
gražiai praleido, šeštadienį J. 
Grybas jį pavežiojo pamariu. 
Sekmadienį dalyvavo LDS 
piknike, tai susipažino su 
daugeliu vietipių draugų.

Jūoząs Pocius yra stambus 
Lietuvį^ Kultūrinio Centro rė
mėjas. Jis yrą paskolinęs ne
mažą’pinigų sumą. Taipgi jis 
daug gelbsti ,ir chicagiečių 
centrui —- Mildai.

Dar ųenušisprendęs, kada 
jis Chicagon grįš.

Rep.

New Yorko spaudoje
“Daily Workeryje” telpa 

straipsnis, kurį parašė buvęs 
Komunistų partijos) pirminin
kas, dabartinis garbės pirmi
ninkas, M. 'Z. Foster. Fosteris 
aštriai kritikuoja rašytoją Ho- 
wardą Fasitą, nurodydamas, 
kad dabartinės Fasto nuomo
nės yra ne kas 
šauksmas prie 
priešui.

Jis sako, kad
jas, kuris turi milijonus skai
tytojų visame pasaulyje, įskai
tant socialistinius kraštus, 
Fastas turi tam tikras vadova
vimo atsakomybes prieš viso 
pasaulio darbininkus ir jau 
laikas, kad jis susiprastų ir 
elgtųsi atitinkamai.

“Times” gavo laišką 
vienos leningradietės,
ri prašo laišką viešai atspaus
dinti. Tai laiškas, kuriame ji
nai atsikreipia Į Amerikos mo
teris ir ragina jas darbuotis 
Už taiką. Prie laiško ji pride
da prašymą, kadi jai būtų pa
siųsta kopija atspausdinto 
laiško jeigu “Times’’ jį 
spausdins..

“Times” laišką atspausdino.

kitas, kaip 
pasidavimo

kaip rašyto-

nuo 
ku-

PROŠVAISTĖS
Širdį Jaudinanti 
Jono Kąškaičio

Poezija
Taipgi trumpa autoriaus 
biografija, kuri labai 

įdomi
Knyga ii 380 puslapių 

Kaina tik $1.50

BUSINESS OPPORTUNITIES

BROOKLYN, N. Y. Laundromat— 
ir Dry Cleaning, kilnesnė vieta 
Flatbush, Savininkas dėl nesveika- * 
vimo negali vesti dirbtuvės, turi

ApartmentiniŲ namij savininkai 
skleidžia rasistines mintis,— 
pelnai jiems stovi virš'yisko

Komitetas prieš diskrimina
ciją butuose New Yorke kal
tina, kad namų savininkai, 
jpatingąi apartmentinių na
mų, nesidrovi skleisti atvirai 
rasistines mintis. Kaip žinia, 
miesto taryboje bandoma pra
vesti įstatymą, kuris uždraus
tų rasinę diskriminaciją ne tik 
viešuose projektuose, bet ir 
privatiniuose. Dabai1 apart
mentinių namų savininkai ne
gali būti nubausti, jeigu jie 
atsisako nuomoti negrui, puer- 
toriki>čiui arba kitos mažumi- 
nės grupės asmeniui. Yra vie
tovių New Yorke, kur taipgi 
diskriminuojama prieš žydus, 
italus, sveturgimius ir t.t.

Savįninkų organizacija, ku
ri žinoma kaip Real Estate 
Board, paskleidė apie 100,000 
lapelių praeitą savaitę. Tuose 
lapeliuose balti nuomininkai 
įspėjami, kad naujas bilius 
“priverstų juos gyventi kartu 
su grupėmis, kurios nepagei
daujamos”. Savininkai teigia, 
kad jie turi teisę nuomoti ar
ba nenuomoti kam tik nori.

Bet komitetas prieš diskri-

minacią sako, I kad savinin
kams virš visko rūpi pelnai. 
Jie nori segregacijos, nes ta 
segregacija jiems labai nau
dinga. Dažnai tie patys savi
ninkai, kurie turi apartmenti- 
nius namus, kuriuos nuomo
ja baltiems, turi ir apartmen- 
tinius laužynus Harleme, ku
riuos nuomoja negrams ir pu- 
ertorikiečiams. Nors tie 
“apartmentai” yra tikri lūšny
nai, nuomos ten aukštos, kar
tais tokios, pat aukštos, kaip 
už gerus apartmentus. Bet, ka
dangi yra getų-segregacijos 
sistema, tai negrai ’mažai vil
ties turi kiltu r apartmentus 
gauti, ir priversti mokėti aukš
tas nuomas už 1 usnynus, o sa
vininkams daugiau pelno, nes 
tų lūšnynų beveik nereikia 
taisyti...

J komitetą prieš diskrimina
ciją įeina 25 organizacijų at
stovai. Tas komitetas dabar 
veda kovą, kad būtų praves
tas įstatymas prieš diskrimi
naciją. Bilius žinomas po .jo 
autorių Sharkey-Isaacs-Brown 
vardu.

Po miestą pasidairius
Central Park ežeruose da

bar sekmadieniais patruliuoja 
peųki policiniai motorlaiviai, 
kurie prižiūri, kad viskas bū
tų tvarkoje. Ypatingai tie po
licininkai turi daug darbo to
kiais karštais sekmadieniais, 
koks buvo praeitas. Jie tarp 
kitko turi užtikrinti, kad —

niekas nesimaudytų ežeruo
se;

kas irstėsi laiveliu, turi tu
rėti marškinius, nepaisant, 
k a i p ck a ršta n e b ū tų ;

■ nebūtų žvėjojama ežeruose: 
jaunos porelės neužsuktų į 

tamsias žalumynais apaugu
sias įlahgas.

Praeitą sekmadienį šimtrif 
jaunų žmonių, negalinčių pa
siekti pajūrio dėl tolumo . ir 
transportacijos stokos, bandė 
maudytis Central Park eže
ruose... Policininkai visą die
ną tik varinėjo tuos atsivėsin
ti norinčius newyorkiecius.

Praeitą savaitę vietinė poli
cija pravedė kaip ir “ablavas” 
ir suėmė šimtus valkatų, gir
tuoklių, narkotikų naudotojų 
tprostitučių ir t.t. Bet naktinio 
teismo magistratas, pas kurį 
suimtieji tapo atvežti, išbarė 
policiją. Jis sakė, kad policija 
turi teisę suimti žmones, kurie 
atlieka nusikaltimus, bet ne
turi teisės suimti žmogaus 
kaip valkatos vien todėl, kad 
jis apdriskęs ii miega kur 
nors parke... t
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Motina ir vaikutis 
užmušti auto nelaimėje

: Gladys Edmonds ir jos 
savaičių sūnelis užmušti, kuo
met jų automobilis susidūrę 
su pieno tanko troku. Jos vy- 
i as auto vairuotojas sunkiai 
sužeistas. Troko vairuotojas 
visai nenukentėjo.

ATSIMINIMAI
ir •

Dabartis
Parašė L. Prūseika

Teatruose
Tarybinis filmas apie 
pilietini karą padarė 
gilų įspūdį Amerikoje

Praeito savaitgalio New 
Yorko laikraščiai recenzuoja 
naująjį tarybinį filmą “Ketur- 
dešimtpirmas” (“The Forty 
First”). Apie tą filmą ir jo tu
rinį. pas mus jau buvo rašyta. 
Tai, beje, filmas, kuris laimė
jo svarbų pryzą tarptautinia
me filmų festivalyje Cannes 
m i este, P ran c ū z i j o j e.

Vietiniai laikraščiai visi 
pripažįsta, kad tai labai įspū
dingas filmas. Kai kurie laik
raščiai, kaip tai “Herald-Tri- 
bune” ir “Post’’ prideda, kad 
tai “sunkios propagandos fil
mas”, bet taipgi sako, kad jis 
aukštai meniškas.

Palankiausiai apie šį filmą 
atsiliepia ‘Times’ kritikas, ku
ris sako, kad filmo grožis na
tūralių spalvų atžvilgiu yra 
didelis, kad iš to taško Ameri
kos filmininkai galėtų daug i.š 
‘The Forty First” pasimokin
ti. “Post”, kuris visus filmus 
paskirsto į kategorijas (blo
gas, apygeris, geras arba pui
kus) šį filmą vadina geru.

Minimas filmas rodomas 
Cameo teatre, 8th Avė. prie 
d 4 th St.

parduoti Kaina $7,000, tai barga- 
nas. j

Tel. UL. 9-2565

(113-119)

OCEANSIDE, L. I„ Auto viršų, fen
derių taisymo ir užbaigimo dirbtu
vė, 2,500 ketv. pėdų, 1 blokas nuo 
ligoninės, per 18 metų tame biznyje, j 
taip vadinamame Drive in — Drive 
out. Parduoda privatus savininkas. 
Ilgų metų lysas. Prieinama kaina, 
šaukite: RO. 6-9452. (113-119)

STATIONARY—LUNCHEONETTE 
naujas frontas, prieš mokyklą, pil- • 
nai aprūpintas tavoru, 3 rūmai gy
venimui, E. N. Y. sekcijoje. Daug 
žmonių ir didelis trafikas. Liga f. 
verčia parduoti. Maišyti klientai. 
Puikus pirkinys. Ratner, 2768 Pit-v 
kin Ave., Brooklyn, N. Y. AP. 7- 
4582. (116-122)

; Laisve I >
! 110-12 Atlantic Ave. y. • •
I Richmond Hill 19, N. Y. !! 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦!

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

Knyga iš 804 puslapių 
Kaina tik $2.00

’ Laisvė
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y.

W.

Katalikų rytinių apeigų 
vyskupas Senyšinas pašventi
no pamatus ukrainiečių kata
likų parapijinės mokyklos, 
kurią stato Manhattan©, 
East Sixth Street. I /
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KRISLAI
(Tąsa iš Dirmo pusi.) 

lyviams visa tai priminti.
Roko galerijoje, New Yor

ke, vyksta dailininkų darbų 
paroda. Iš viso ten turi išstatę 
po vieną kūrinį apie 100 pie- 
šėjų-tapytojų.

Praėjusio sekmadienio New 
York Times rašo:

“From, the welter of pic-v 
turės here, most of which are 
individual and many promise, 
some names stand out. These 
are: Anne Arnold, Rudolf Ba- 
ranik; Jean Cott; Mary Kell* 
ner; Peter H einmann; 
Hersh el Levit; Sam Spanier; 
Diane Vidito; Clifford Jack- 
son and Walter Williams.”

Iš šimto dailininkų, daly
vaujančių parodoj, Times iš
skiria dešimt, ir jų tarpe — 
mūsų Rudolfas Baranikas!

Jį tenka už tai pasveikinti!

Mažas gaisras sudarė 
daug išgąsčio

Moterų ligoninėje, 141
109 St., N. Yorke, kilęs mažas
gaisras sudarė daug dūmų ir 
išgąsčio. Slaugės griebėsi per
kelti motinas ir naujagimius 
j kitą ligoninės dalį. Gaisras 
buvo greit užgesintas.

CIO REIKALAUJA 
D1STRIKTŲ PERDALINIMO

CIO valstijinė taryba ragi
na N. Y. legislature : priimti 
patvarkymą, kad perdalinus 
rinkiminius senatinius ir asem- 
blėjinius distriktus, kurie nė
ra' teisingai išdalinti ir tuo pa
sinaudoja tam tikri kandida
tai. ;

Vaikutis matė tėvą 
paplaunant motiną

Trejų metų vaikutis matė 
tėvą R. Montanez duoniniu 
peiliu badant savo žmoną 
Martiną-,'kuri gavusi 11 įpio- 
vimų ant vietos pasimirė.

37 gaisragesiai buvo 
apdovanoti

Majoras Wagner is apdova
nojo medaliais ir po $500 37- 
nis gaisragesius, kurie geriau
sia pasižymėjo žmonių gelbė
jimu.

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

LLD 6 kuopos ekstra susirinki
mas įvyks birželio 22 d.,' Lietuvių ‘ 
Tautiško Namo kambariuose, 8 Vine 
St. Pradžia 7 vai. vakare. Kviečia
me visus narius, Laisvės skaityto- < 
jus ir pašalinius 1 dalyvauti, . tjus 
svarstomi Laisvės pikniko (July' 
4th). reikalai. Reikia turėti gerą 
talką. Kviečiame ir iš kitų mies
tų dalyvauti. Jleng. Kom.

..............— t

Birželio 23 d. įvyks piknikas Lie
tuvių Tautiško Namo parke, Win
ter St. ir Keswick Rd., 1 vai. dieną. 
Rengia1 Cambridge'aus Lietuvių 
Klubas. Vietiniai ir iš apylinkės 
kviečiami dalyvauti, pralėistt -sma
giai laiką. Bus muzika,^valgių ir 
gėrimų; • Reng. ? Koji}.' ‘ * (119-121)

> tJ

Lietuvių Kalbos
Žodynas

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

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

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 870 puslapių 
Kaina $1.50

Laisve
110-12 Atlantic Avė. 

Richmond Hill 19, N. Y.

MATTHEW A, i i 
BUYUS 

(BŲYAUSKAŠ) ;;

LAIDOTUVIŲ 
’DIREKTORIUS

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

Pasinaudokite
Grožine literatūra

Prošvaistės
Jono ;
ir trumpa autoriaus biografija.
veniniu, mokslu ir1 literatūrine kūryba. 256 puslapių 
DABAR TIK 75c.

Kaškaičio—Di^. J. J. Kaškiaučiaus jaudinanti poezija 
_ . Susipažinkite su jo gy-»

>

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

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

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

Džiaugsmai ir Sielvartai
Parašė A. Dagilis. Rinkinys labai įspūdingų eilių, 
136 puslapių/ kaina tik $1.00

Pavasario Godos
Stasio Jasilionio gražiausių eilių rinkinys, puslapių 256, 
kaina $1.00, DABAR TIK 75c.

Laisve




