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KRISLAI
Labai ačiū.

Pas Bekampius.
Neturėtų Būti

“šermenys”.
Gražus pavyzdys.
Smūgis beprotybei.

Rašo A. Bimba

T

Praėjusį sekmadienį įvykęs 
baltimoriečių piknikas man 
labai patiko. Tai buvo smagi, 
linksma ir labai naudinga su
eiga. Baltimoriečiai laimingi, 
turėdami savo piknikams to
kią puikią ir parankią vietą.

Labai norisi karštai pasvei- 
, kinti filadelfiečiiis. Jie į pik

niką pribuvo didžiuliu bu su.
Piknike, kaip ir paprastai, 

darbavausi Laisvės fondo rei
kalais. Gavau dienraščiui gra
žios paramos.

Labai ačiū visiems pikniko 
dalyviams už tą gražią para
mą.
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Filadelfiečiaį man taip pat 
sakė kad jie smarkiai ruošia- 
si dalyvauti smagioje sueigoje 
pas Bekampius birželio 30 d. 
Ragino nepatingėti >r brookly- 
nieČius.

Mes apie tai pagalvosime.
Beje, Juozas Bekampis bu

vo skaudžiai susižeidęs. Bet 
■draugai Lipčius, Pieta ir kiti, 
minėta sueiga pas Bekampius 
susirūpinę, garantavo, kad 
birželio 30 d. Juozas jau ga
lės abiemis kojomis šokti.

širdingai linkiu d. Bekam
piai pilniausio susveikimo.
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, Beje, ateinantį sekmadienį 
įvyks labai svarbus išvažiavi
mas į Camp Midvale, N. J.

Išvažiavimą su ’ įvairiausiais 
.valgiais ir šauniausia sporto ir 
meno programa ruošia Ame
rikos Sveturgi'miams Ginti Ko
mitetas.
' Tai organizacija, kuri užsi
tarnauja visų mūsų nuošir
džiausios paramos. Ypač man 
atrodo, šiame piknike turėtų 
skaitlingai dalyvauti New Jer
sey lietuviai. Jiems ten netoli. 
Camp Midvale randasi Wana- 
(jiie, N. J.

Grupė mūsų net iš Rich
mond Hill planuojame daly
vauti.
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.Antradienį telefonu skam- 
(1bina vienas draugas ir kraute 

krauna protestų protestus, 
kritikų kritikas. Jis buvęs 
LDS apskrities piknike Great 

*Necke.
Jis sako: tai buvo labai pa

našu į šermenis. Nė muzikos, 
nė prakalbėlės!

Jis siūlo ateityje panašiuo
se piknikuose, apart alaus ir 
sodės, užfundyti smarkios mu
zikos ir truputį apšvietos.

<•' Jo nusiskundimas ir pasiū
lymas vietoje. Pramogų ren
gėjai prašomi susidomėti.
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Indijos premjeras Nehru 
pats sau nusimušė algą ir pa
ragino visus valdžios tarnau
tojus pasekti jo pavyzdį.

' Nehru pavyzdys sveikas ir 
sektinas visiems valdininkams. 
Iš jo pavyzdžio galėtų pasi
mokinti ir socialistiniai kraš
tai.

• Beveik visuomet valdiški 
e biurokratai tampa nebesukal

bamais biurokratais pirmoje 
vietoje todėl, kad jų algos 
bartais dviem ar trims kartais 
aukštesnės už šiaip piliečių 
įplaukas.

Tokios vietos pasidaro “šil
tos”, ir iš jų biurokratai nebe-

Stokime į Vajų Sukėlimui Laisvei 
FONDO

Prašome pasiskaityti įdomij laiškėlį, kurį, manėme, 
turėtų įsitėmyti ir pasekti pavyzdį kiti dienraščio rėmė- 
jai-skaity tojai. Skamba sekamai: “Gerbiami laisviečiai— 
rasite čekį sumoje $15.00. Mums važiuojant žuvauti su 
draugu Jonu, jis paklausė manęs, ar aš jau aukavau 
Laisvės fondui. Atsakiau, kad dar ne. Klausė, kiek duo
siu. Sakau, penkinę. 0 jis, sakė, duos dešimtinę. Tai čia 
rasite mūsų dovanų nuo dviejų žuvininkų. Su pagarba, 
J. Ambrose, New Britain, Conn.”

George Shimaitis, Brockton, Mass., prisiuntė $366.00. 
Jis didžiuojasi, kad gavo net 9 narius į Prietelių Klubą, 
du dubeltavai. Sako, kad brocktoniečiai gali lengvai 
peršokti worcesterieicus jų kvotoje. (Prietelių KL narių 
pavardės pažymėtos Pr. Kl. sąraše). Kiti aukojo seka
mai : ■

M. Benevičienė .................................   $11.00
O. Montellietė.................. • •................................10.00
A. P. Mickevičiai................................................ 10.00
F. M. Markevičiai ..................................... ;... 10.00
U. Zaleskaitė..   ................   10.00
P. O. Montelliečiai............. • •............................10.00

(Tąsa 4-tam pusi.)

Padėtoji mina 
atsiekė tikslą

Alžyras. — Netoli Tlem- 
ceno miesto alžyriški parti
zanai padėjo vieškelyje mi
ną, žinodami, kad netrukus 
ten pravažiuos francūzų 
karinis sunkvežimis. Sunk
vežimis atvažiavo. Jis buvo 
pilnas karių ir užvažiavo 
kaip tik ant minos.

Partizanai pro binoklius 
stebėjo įvykį iš kalnų. Jie 
matė sunkvežimį išlekiant 
aukštai oran, matė vėliau 
atskubėjusius ambulansus. 
Vėliau francūzų radijas 
pranešė, kad 10 kareivių 
žuvo ir daug sužeista. '

Nacionalinės, alžyriečių 
armijos štabas Tlemceno a- 
pylinkėje paskelbė, kad ka
rinė operacija pasisekė.

Maskva. —Lavonai dvie
jų amerikiečių, Mr. ir Mrs. 
Harvey M. Beuker iš Grand 
Rapids, iš čia išsiųsti Ame
rikon. Tie du amerikiečiai 
žuvo lenkiško orlaivio nelai
mėje prie Maskvos.

nori kraustytis. Kartais tiktai 
revoliucijos audra juos iš tų 
vietų išverčia. *

Paskutinis Aukščiausio teis
mo nuosprendis Smitho akto ir 
kongresinių tyrinėjimų reika
lais toks svarbus, toks didelis, 
toks džiuginantis, jog apie jį 
ilgai galvos visa demokratinė 
Amerikos visuomenė. Ypatin
gai mes, pažangiečiai, šį nuo
sprendį galime iš gilumos šir
dies pasveikinti.

čia ne vieta gilintis į nuo
sprendžio visą prasmę. Tatai 
rasite straipsniuose ir edito- 
rialuose.

Užtenka pasakyti', jog šiuo- 
mi savo istoriniu nuosprendžiu 
Aukščausias teismas sudavė 
skaudžiausią smūgį reakcinei 
beprotybei.

Nuo dabar bus sunkiau re
akcijai pasinaudoti Smitho ak
tu prieš Amerikos pažangie
čius.

Nuo dabar kongresiniai in
kvizitoriai nebebus taip drą
sūs Pirmąjį ir Penktąjį Kons
titucijos pataisymus kojomis 
mindžioti.

Lenkai stiprins 
ideologinį savo 
armijos pamatą

Varšuva. — Lenkijos gy
nybos vice-ministras Zar- 
zycki kariniame žurnale sa
ko, kad Lenkija imsis stip
rinti ideologinį pamatą ka
rinėse pajėgose. Tuo tarpu, 
kai armijoje pabrėžiama 
mintis, jog kiekviena socia
listinė šalis nepriklausoma 
ir turi teisę pasirinkti savo 
socializmo statybos ' kelią, 
kai kurie elementai tuomi 
pasinaudoja ir skleidžia re
akcines mintis.

Tie elementai skleidžia 
anti-tarybines nuotaikas, 
sako Zarzycki. Jiems pade
da faktas, kad praeityje 
tikrai buvo vienos šalies 
dominavimo virš kitos, kas 

Į kėlė nepasitenkinimo. Tiems 
elementams reikia atsakyti, 
sako jis, kad dabar Lenki
jos draugiškumas su Tary
bų Sąjunga yra kaip tarp 
lygių, kad tai nuoširdus 
draugiškumas, o ne pavir
šutiniškas.

Zarzycki taipgi sako, kad 
Lenkijos kariai, valstiečių 

[ir darbininkų sūnūs, turi 
būti nuodugniau mokinami 
apie socializmą. Seniau bū
davo sausos priverktos kla
sės, kurių visi kariai turė
jo klausytis, bet jie netap
davo įtikinti. Dabar beveik 
nieko nėra. O ko reikia, tai 
ne seno metodo ir ne dabar
tinio, bet naujo — disku
sijų karių tarpe, paskaitų, 
laisvų pamokų.

Kariniame žurnale iškel
toms mintims pritaria ir 
PPR organas “Trybuna Lu- 
du”.

Belgradas. — Jugoslavi
jos parlamentas vienbalsiai 
priėmė nutarimą kreiptis į 
visas didžiąsias valstybes 
su raginimu tuojau baigti 
termobranduolinius sprog
dinimus.

Atsinaujindamas prenu
meratą pridek vieną kitą 
doleriuką Laisves paramai.

Aukščiausio teismo nauji 
n u t ar ini a i iššaukė didelį 
pasitenkinimą visuomenėj 
Bet reakciniai elementai smerkia teismo nutarimus

Washingtonas. — Aukš
čiausiojo teismo nutarimai 
aprėžti kongresinių komi
tetų galią kamantinėti žmo
nes už polit. įsitikinimus 
ir aprėžti dalinai Smitho 
aktą, iššaukė didelį pasi
tenkinimą demokratiniai 
nusiteikusioje visuomenėje. 
Nurodoma, kad Aukščiau
sias teismas sudavė nemen
ką smūgį priespaudai ir ra- 
gangaudystei ir padėjo pa
matus sugrįžimui prie nor- 
mališkos Amerikos tradici
nės demokratijos.

Amerikos Civilinių Lais
vių Sąjunga (American Ci
vil Liberties Union) direk
torius Patrick Murphy pa
reiškė, kad teismo nutari
mas Watkinso byloje, tai 
yra, nutarimas, kad asmuo 
negali būti baudžiamas už 
atsisakymą kalbėti kongre
siniam komitetui apie savo 
įsitikinimus ir politinę veik
lą, yra didelis civilinių lais
vių laimėjimas.

Kita organizacija, kuri 
kovoja už civilines teises, 
Emergency Civil Liberties/ 
Committee, padarė panašų 
pareiškimą. Komunistų 
partijos nacionalinių reika
lų sekretorius Eugene Den
nis pareiškė, kad teismo 
nutarimai yra dar vienas 
žingsnis link demokratijos

Teisėjas bando 
Japonija teistą 
Washingtonas. — Fede

ralinis teisėjas Joseph C. 
McGarraghy nusprendė, 
kad Amerikos kariniai pa
reigūnai neturi teisės per
duoti japonams kareivį 
Girardą. Kaip žinia, Girar- 
das nušovė japonę moterį 
ir Amerikos karinis šta
bas, vadovaujantis Ameri
kos-Japonijos susitarimu, 
planuoja perduoti jį Japoni
jos teismui.

Valdžia apeliuoja teisėjo 
nuosprendį, nes randasi la
bai keblioje padėtyje. Jeigu

Kate ir kačiukai, —bet 
parduodami tik baltiem
Washingtonas. — Viena

me laikraštyje tilpo garsi
nimas, kad parduodama ka
tė ir penki kačiukai. Prie 
to pridėta, kad juos pirkti 
galės “geriausią sumą pa
siūlanti balta šeima’ , — 
kitaip sakant, pardavėjas 
reikalauja, kad naujieji sa
vininkai būtinai būtų balti, 
o ne negrai.

Pekinas. — Kiniia oficia
liai paskelbė ilgą teoretinę 
kalbą, kurią pasakė Mac 
Tse-tungas, ir apie kurią 
jau vesta daug diskusijų vi
same pasaulyje.

*
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atsteigimo.
Spaudos atsiliepimai mai

šyti. Demokratiniai libera
liniai la kraščiai, ka’p tai 
New York Post, Chicago 
Sun-Times, Washingtono 
Post, St. Louiso Pjst-Dis- 
pateh ir panašūs, teismo 
nutarimus sveikina. Vidur
kelio laikraščiai, kaip tai 
New York Times, Chicago 
Daily News ir panašūs, at
sineša rezervuotai, o tokie 
reakciniai, laikraščiai, kaip 
Chicago Tribune, New Yor- 
ko Daily News, Hearsto 
laikraščiai, Scripps-Howard 
laikraščiai ir panašūs, Auk
ščiausią teismą puola be
veik kaip išdavikišką.

Milleris apeliuoja
Dramaturgas Arthur Mi

ller, kuris tapo nuteistas 
metams kalėjime pana
šiu kaltinimu, kaip Wat
kins, dabar per savo advo
katus apeliuoja. Milleris pa
reiškė spaudai, kad jis pil
nas pasitikėjimo, jog dabar 
bus išteisintas, kadangi 
Aukščiausias teismas parė
mė teisę naudotis pirmuoju 
konstituciniu pataisymu 
kongresiniuose apklausinė
jimuose ir negalima žmo
gaus bausti “už panieką 
Kongresui”, kadangi jis 
atsisako kalbėti apie savo 
įsitikinimus ir veiklą.

neprileisti, kad 
kareivį Girard
būtų paklausyta teismo ir 
amerikietis kareivis nebūtų 
perduotas japonams, tas iš
šauktų ten didelį nepasiten
kinimą Japonijoje ir gal 
privestų prie tokių riaušių, 
kokios įvyko Formozoje.

Japonijoje tuo tarpu teis
miniai organai rengiasi 
teisti Girardą. Generalinis 
prokuroras Tosa Šato ma
no, kad Amerikos valdžia 
laimės apeliaciją Aukščiau
siame teisme ir federalinio 
teisėjo įsakymas nega- 
liuos.

Kaip Sardinijoje buvo
* papirkinėti balsuotojai

Roma. — Sardinijos salo
je, kuri priklauso Italijai, 
įvyko rinkimai. Komunis
tai, kurie anksčiau turėjo 
22 proc. balsų, dabar turi 
17 proc. Komunistų spau
da sako, kad dešinieji, y- 
patingai monarchistai, at
virai papirkinėjo balsuoto
jus. Turčiai dalino žmonėms 
batus — tik po vieną, dešir 
nes kojos — su pažadu, kad 
jeigu komunistai gaus ma
žiau balsų, jie gaus antrą 
batą, — kairįjį.

Gori. — Šiame Gruzijos 
mieste atidarytas naujas 
Stalino muziejus.

Vėliausios%

Pasaulio
Taipei. — čianginis teis

mas čia pradėjo. teisti 40 
asmenų, kurie dalyvavo 
anti-amerikietiškuose išsto
jimuose.

Roma. — Po kelių dienų 
bandymų Merzagora pa
skelbė, kad jis negali su
daryti valdžios. Valdžią su
daryti dabar pabandys 
krikščionis demokratas 
Fanfani.

Helsinkis. — Suomi jon 
dviejų dienų vizitui atvyko 
Indijos premjeras Nehru.

Washingtonas. — Admi
nistracijos civilinių teisių 
bilius Atstovų bute praėjo 
286 balsais prieš 126.

Paryžius. — Naujasis 
premjeras Bourges-Mau-

Teisėjas įsakė 
išleisti laisvėn 
R. Thompson a
New Yorkas. — Federali

nis teisėjas Edmund L. Pal
mieri įsakė išleisti iš kalėji
mo po $25,000 kaucija-už- 
statu komunistų vadą Ro
bert Thompsoną. Thompso- 
nas, kuris yra Antro pa
saulinio karo veteranas ir 
Sidabro žvaigždės laimėto
jas už drąsą, buvo teistas 
su originaliais K. P. nacio
nalinio komiteto nariais. 
Jis 1949 metais tapo nuteis
tas ketveriems metams ka
lėjimo, bet pasišalino ir gy
veno kaip politinis tremti
nys Californijos kalnuose. 
1953 metais FBI agentai jį 
suėmė. Jis tada tapo nuteis

tas dar ketveriems metams 
už teismo panieką, kadangi 
neprisistatė kalėti.

Thomsono advokatai tei
gia, kad už neprisistatymą 
kalėti negalima bausti dau
giau kaip metams kalėjimo. 
Thompsonas jau atsėdėjo 
originalią bausmę po Smi
tho aktu ir 17 mėnesių ant
rosios pabaudos.

Teisėjas Palmieri išnešė 
sprendimą, kad Thompso
nas turėtų rastis laisvėje po 
užstatu, iki Aukščiausias 
teismas nuspręs, ar jo ant
ras nubaudimas yra lega- 
liškas.

Thompsonas nesveikas. 
Jį kalėjime užpuolė fašisti
nis pabėgėlis iš Jugoslavi
jos, kuris jam suskaldė 
galvą. Jis ilgai radosi kalė
jimo ligoninėje ir dabar jo 
kaukuolėje dar randasi me
talo gabalas.

New Yorko Komunistų 
partijos pirmininkas Davis 
ir sekretorius Charney 

atsikreipė į kairiečius su ra
ginimu kuo greičiau sukel
ti reikalingą sumą, kad 
Thompsonas galėtų išeiti 
laisvėn.

Ottawa. —Konservatorių 
partijos vadovas Difenba- 
ker bando suorgnizuoti 
naują Kanados valdžią.

I I
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naujienos
noury laimėjo pasitikėjimo 
balsavimus 296 balsais 
prieš 269. Už jį balsavo ra
dikalai, socialistai ir komu
nistai — prieš visos dešinio
sios grupės. Bet manoma, 
kad ateityje, balsuojant 
apie Alžyrą, komunistai už 
jį nebalsuos, ir jis ieškos 
paramos dešinėse grupėse.

Berlynas. — Lenkijos 
Gomulka atvirame automo
bilyje važinėjo per rytinio 
Berlyno gatves kartu su 
Ulbrichtu ir ‘ juos sveikino 
didelės minios. Kartu su 
Gomulka čia vieši ir Cy- 
rankevičius.

Bagdadas. — Irake suda
ryta nauja valdžia. Prem
jeru yra Ali Jawdat.

Egiptas nupirko į 
tris submarinus

Kairas. —- Egipto spauda 
patvirtino žinias, kad trys 
tarybiniai submarinai at
plaukė į Egipto uostus. Už
sienyje buvo pranešta, kad. 
tie trys submarinai lankosi 
Egipte ir vienas jų bus “pa
liktas egiptiečiams”. Bet 
dabar paaiški, kad tai bu
vo ne vizitas, o submarinų 
pristatymas juos visus 
nupirko Egiptas.

Egiptas ir be šitų turi, sa- • J 
koma, keliolika submarinų.

r- ........................................... .........  1 ■ ■ /
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Ketvęri metai ;
atgal nužudė j
Rosenbergus

New Yorkas. — Vakar, 
trečiadienį, birželio 19 d., 
sukako ketveri metai, kaip 
elektrinėje kėdėje Sing- 
Sing kalėjime netoli New 
Yorko tapo nužudyti Ro- 
senbergai. Jų egzekucija ta
da sukėlė audringas protes
to demonstracijas visame 
pasaulyje;

Mirties sukaktuvės vakar 
paminėtos jų artimųjų 
draugų. Prie jų kapo Long 
Islande padėtos gėlės, “Dai
ly Worker” ir “National 
Guardian” perspausdino ei
lėraštį “If We Die”, kurį 
savo sūnamš trumpas lai
kas prieš mirtį parašė Et
hel Rosenberg.

Toronte. — 43 asmenys 
čia susižeidė dviejų tramva
jų (gatvekarių) susidūrime. 
Vieną tramvajų operavo 
naujas vairuotojas, moki
nys. Jis, sakoma, dabar bus 
atleistas iš darbo.

Stockholmas. — Nehru, 
kuris jau lankėsi Danijoje 
ir dabar yra Suomijoje, 
laukiamas čia, Švedijoje. 
Jis taipgi apsilankys Nor
vegijoje. •

Alžyras. — Prancūzai sa
kosi nukovę 25 alžyriečius 
kareivius. ■ , j J

*
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DU DIDŽIOS SVARBOS TEISMO 
SPRENDIMAI

PRAĖJUSĮ, PIRMADIENĮ šalies Aukščiausio Teismo 
paskelbti du sprendimai turi didžiulės reikšipės visiems 
Amerikos žmonėms.

Pirmas sprendimas — dėl Kongreso komitetų “tyri
nėjimo”.

Antras — dėl Smitho įstatymo.
Paimkime pirmąjį.
Iki šiol per pastarųjų eilę metų visokie kongresi

niai komitetai terorizavo darbo unijų veikėjus, moksli
ninkus, aktorius, rašytojus, redaktorius ir kai kuriuos 
eilinius darbininkus.

Pasišauks jie tave ir prokuroriškai varys per še- 
, rengą, klausinėdami visokių asmeniškų dalykų, klau

sinėdami, kur tu priklausai ar priklausei, kas buvo tie 
žmonės organizacijose bei sueigose, kur tu dalyvavai?

Jei tu atsakysi, kad ten ir ten priklausei, tuomet 
inkvizitoriai tau sakys: išduok tuos, kuriuos matei, ku
rie ten priklausė ar buvo. Jei atsisakysi būti šnipu, at
sisakysi išduoti, tai tu “pažeminsi” Kongresą ir už tai 
eisi kalėjimam Jei pasakysi, ko inkvizitoriai, ragangau- 
džiai nori, tuomet, aišku, jau tu būsi padavęs “velniui 
pirštelį” ir ilgainiui tave visą pasiims.

f Dėl to daugelis žmonių, pašauktų “liudyti”, atsisa
kė į klausimus atsakinėti, bet atsisakė, vadovaudamiesi 
Konstitucijos Penktuoju amendmentu. Kitus, kurie to ne
padarė, teismai siuntė kalėjimam

Balandžio vidurys. Vidur
dienį jau kaitina saulė, ima 
pilkėti išarti kalneliai, bet, 
žiūrėk, po valandėlės sau
lę užstoja debesėlis, pūsteli 
šaltas vėjas, sklaidydamas 
beržynėlių baltus snaigių 
sūkurius. Beregint, pašiur- 
pęs nuo vėsos, paspartini 
žingsnius. Aukštais, senais, 
topoliais apsupta alėja pa
suku į švytinčią ant kalne
lio baltais pastatais sodybą. 
Tai buvę Pavermenės dva
ro rūmai, kur nuo baudžia
vos laikų šeimininkavo dva
rininkai — T r u s k ovskis, 
Bžezovskis, Brunopas. Da
bar čia įsikūrusi Truskavos 
apylinkės septynmetė mo
kykla ir kultūros namai. 
Mokykloje mokosi 153 mo
kiniai, iš jų 117 — “Leni
no keliu” kolūkio narių vai
kai.

Mokytoja Barbora Matu
lienė pedagoginį darbą dir
ba jau 25-ti metai. Truska
va — jos gimtinė. Čia ji 
mokytojauja jau 18 metų, 

—Dabar vis mažiau bepa
sitaiko ž m o n i ų , kuri e 
draustų ar trukdytų savo 
vaikams baigti septynmetę. 
Baigusieji ją gali mokytis 
toliau, ruoštis kokiai 
nori profesijai, kokios ši iv 
dis geidžia, — kalba 
kytoja. — O man dauti

ir jauni iš visos apylinkės, 
net šimtametė senutė 
Pečelionienė ateina, o kino 
seanso ji nepraleidžia nė 
vieno.

—Turime moterų chorą, 
šokių ratelį kuriame, kaip 
ir darbo metu laukuose, 
pamatysi ne tik jaunuolius, 
bet ir .senius. Ir šoka seny
vieji mikliai, taip ištrypia, 
i š 1 i mg u o j a ^“Kadrilių,” 
“Krakoviaką,” “Vengerką” 
—jauni dar taip nesugeba. 
O vasarą per • gegužines — 
tai tikros lenktynės: jauni
mas savo šokius, o seniai— 
savuosius šoka, stengiasi, 
kurie gražiau!

met gaunu, nes karvių pie
ningumas kyla. Kaip nekils 
—ganyti moku: rytą anksti 
išgenu, kol nekaitina sau
lė,, nelaikau per dieną krū
voje sustatęs, pavarinėju. 
Duok karvei šieno — karvė 
duos pieno! Moku savo jau
nystės amatą!

tik

JOHN T. WATKINS yra darbo unijose veikėjas 
Illinojaus valstijoje. Jis buvo 1954 metais, kongresinio 
komiteto pašauktas “liudyti ’ ir jam buvo statyti klau
simai: ai* priklausai Komunistų partijai? Watkins atsa
kė, ne. Ar veikei kartu su žinomais komunistais darbo 
unijose? Watkins atsakė: taip.

Aa! Jeigu taip, tai išduok mums čia tuos komunis
tus, Įvardink, juos. Watkins atsakė, kad jis to nepadar.y- i 
siąs, nes tai .kongresiniam komitetui nereikia 
Jei ,ii< taip veikė, tai buvn jo biznis.

Na, ir už tai Watkins buvo paduotas teismui, 
mas ji nubaudė įkalinimu ir pinigine pabauda.

Watkinso byla pasiekė Aukščiausią Teismą, 
rasis pasakė, jog kongresinis komitetas, šitaip klausi
nėdamas Watkinsą, nuėjo “per daug toli į lankas!.”

Kitais žodžiais: Aukščiausias Teismas patvarkė, jog 
kongresiniai komitetai neturį teisės kištis į asmeninius 
žmogaus reikalus. Jie neturį teisės reikalauti iš žmigaus 
tokių informacijų, kokių reikalavo iki šiol. '

Šiuo sprendimu teismas aprėžė kongresinių komi
tetų veiklą, o tuo pačiu kartu jis, Teismas, “uždavė per 
nosį” žemesniems teismams, kurie siuntė nekaltus žmo
nes į kalėjimus tik dėl to, kad jie atsisakė būti šnipais!

To pasėkoje, visa eilė žmonių, tarp jų ir dramatur
gas Arthur Miller, kurie naudojo tokią taktiką, kokią 

j naudojo Watkins, dabar, veikiausia, bus laisvi nuo ka
lėjimo.

ną trūkumą, pav., menką 
atlyginimą artojams. Tuo 
tarpu eilinis statybininkas, 
kuris “kirvį j akmenį pa
trynė ir eina švilpaudamas, 
išvertęs krūtinę,” uždirba 
po 700-800 darbadienių, 
nors daugelis iš jų net rąs
to nemoka nutašyti.

Vienodi jo rimai, nedaug 
jo eilėse gražių žodžių, bet 
daug tiesos. Užtat žmonės 
ir mėgsta, gerbia savo po
etą ir pasakorių.

lauką link vieškeliuko, kur 
raudonuoja drenažo vamz
deliu krūvos. }

Saulė kyla aukštyn. Ly-* 
džiu akimis tolstančią pra
kaulią senio figūrą. Jis nė 
neatsigręžia. Žiūri kažkuy 
į tolį, kur pro Pavermenės 
beržynėlį baltuoja naujoji 
kolūkio karvidė su šimta- 
sparniu vėjo varikliu, į 
naujas gryčias, baltuojan
čias prie kadaise neišbren
damo vieškeliuko, i didžiu- 
les kelmų ir krūmokšnių są- 
valkas buvusių brūzgynų* 
vietoje, ir man rodosi, kad 
jis kuria naują “dokumen-^ 
tą” apie gyvenimą, kuris * 
vis labiau įsitvirtina ir kei- 
č i a Truskavos apylinkės 
veidą, apie jėgą žmonių, su-1 
sibūrusių i didelį,- draugiš
ką kolektyvą, žengiančių to
kiu keliu, kokį nurodė jiems 
tas, kurio vardu jie pava
dino savo kolūkį.

' * Ramygalos rajonas
Kolūkis “Lenino keliu”

—Aprašykite mūsų Ja- 
nionį, — sužinojęs, kuo aš 
domiuosi, pradžiugo IV-sios 
brigados, kolūkietis Pilipo- 
nis. — Tokio žmogaus jūs 
niekur nerasit: beraštis, o 
sudeda tokias eiles, kad ki
tas ir mokytas taip greit 
nesudėtų. Gyvena jis ne 
per toliausiai — 5-6 kilo
metrai... , (

Į Šukionių kaimą atėjau 
temstant. Janionio sodybė
lė dūlavo pačioje pamiškė
je. Mane pasitiko prie ži
dinio sėdįs aukštas, kiek 
palinkęs žmogus. Kai pa
sakiau jam, ko ieškau ir ko 
atėjau, jis tik pečiais gūž
telėjo:

—-Ar galiu patikėti, kad 
dėl tokio prasto, neraštingo 
senio išmislijimų mokytas 
žmogus tokį kelią ei|ų? Ar 
tik nesijuokiate, tamsta?

Tik prieš pusiaunaktį, kai 
apie daug ką pašnekėjom, 
jis ūmai kreipėsi j žmoną, 
dar gana stipriai atrodan
čią moterį:

—Mama, kur laikraštis? 
Toks įpratimas,.— paaiški
no senis: — rašto nepažįs
tu, bet rankoje privalau 
laikraštį turėti.

—“Dirvos” kolūkiečiai 
juokavo, kad Mikulevičius 
9 kaimus ubagų gavo... — 
pradėjo jis deklamuoti, ne
pakeldamas akių nuo laik
raščio, apie “Lenino keliu” 
kolūkio pirmininko Mikule- 
vičiaus pirmuosius žings
nius ir “Dirvos” kolūkio 
“šlėktas” bei tinginius. Oi 
kliūva jiems; klausiausi pa
statęs ausis. O Janionis bė
rė ir bėrė, kaip iš rašto.

Pabaigė, pažiūrėjo į ma
ne mėlynom akim, perbrau
kė pirštu tamsių ūsų kuokš-

Anksti rytą Janionis, pa
sikinkęs kumelaitę, jau 
ruošiasi išvykti.

—Kur, dėde? — paklau
siau.

—Ogi drenažo vamzdelių 
vežioti. Čia, štai, aplink 
mano gryčią, kiek apmatai, 
vien balos, brūzgynai riog
sojo. Dabar jiems galas at
eina. Greit čia bus išdrėnuo- 
ta, derlinga žemė, šiemet 
200 hektarų nudrenuosim.

Senis atsisveikinęs nu
darda per šalnos sutrauktą

—Piemuo aš patyręs, šį 
amatą gerai moku, — nuo 
septynerių metų išėjau pas 
svetimus žmones. Ne van- 
dravoti, — ganyti, duoną 
pelnytis, — pasakoja kol
ūkio kerdžius Kazimieras 
Penkauskas. Ilgai ganiau. 
O kai prakutau, dirbau pus
berniu, vėliau bernu. Žmo
gų samdinį ūkininkas vary
davo daugiau nei gyvulį. — 
Bėk tik, bėk! — kitu žo- 
džių ir negirdėdavai.

Prisimenu, palei Šiau
lius, Normančiu kaime, tar- 
navau pusberniu pas buožę 
Žainį. Be manęs, dar buvo 
ir bernas. Nueinam gulti 
į šaltą seklyčią jau- po vi
durnakčio. Nespėja mums 
kojos sušilti, o šeimininkas 
jau barškina į sieną: “Vai
kiukai, vaikiukai, gal jau 
pramigot?!..” Ir keliamės, 
ką darysi. Žmonės sako: 
“šuo piktas paėdęs, o žmo
gus — alkanas.” Kaip ne
pyksi—padės, būdavo, bliu- 
dą sriubos, o joje dangus 
matytį. Ir neišbėgsi, net 
tėvui nepasiskųsi, kad sun
ku, kad badu marina.

Dabar, kai žiūriu, vai
kams augt — laimė, o kai 
kurie, velniūkščiai, dar mo
kytis pritingi. Per kelmą 
dar nepersi rita, o jau kepu
rėti, čebatuoti, o aš pats’ 
beveik visą gyvenimą vyžas 
nešiojau. Mokyklos suole 
neteko sėdėti. Su kastuvu 
daužiaus po visą Lietuvą, 
kasdamas griovius, tvarky
damas upes, tiesiau geležin
kelį Kužiai-Telšiai, dar vė
liau dirbau prie plento Ra- 
mygala-Panevėžys. Kasiau, 
skaldą nešiojau, pats akme
nis skaldžiau...

Nuo sunkaus darbo jis su- 
kumpo, bet liko, kaip ir 
jaunystėje, darbštus, rūpes
tingas. Dabar Kazimieras 
laukia sušylant pavasarė
lio. Sužaliuos beržynėliai, 
jis su vaikais vėl išvarys 
kolūkio bandą. Į “Lenino 
keliu” kolūkį jis atėjo 54- 
siais. Pirmininkas Mikule- 
vičius paskyrė kerdžium.

—Apsidžiaugiau prie se
nojo amato grįžęs, — tęsia 
Penkauskas. — Per vieną 
sezoną šiame kolūkyje at
sistojau ant kojų. Uždir
bau 750 darbadienių. Ga
vau iš kolūkio karvę, įsigi
jau visko; juk ne gramais 
gavau, o po 3 kilogramus 
grūdų ir po 6 rub. už dar
badienį.

Ganau 85 melžiamas kar
ves Pagelupyje. Ganau, 
kaip jaunystėje. Bet dabar 
niekas manęs nebara, o dar 
pagiria, — premijas kas-

BYLA Nr. 184
teisėja Vilimienė, peržiūrė
jusi bylą, nustatė, kad iš 
tikrųjų pažeistas įstatymas, 
ir nutarė priimti skundą 
teismui išnagrinėti.

...Teismo posėdis. Už 
teisėjo stalo
teris — Vilimienė. Šalia jos 
du liaudies tarėjai: Salomė
jos Nėries vardo vidurinės 
mokyklos mokytojas Pranas 
Kazlauskas ir Eidukevi
čiaus vardo odos-avalynės 
kombinato odų sukirpėja 
Stasė Jogminaitė.
Posėdžių salėje gausu žmo

nių. Į teismą atėjo “Pun-’ 
tuko” gamyklos formuoto
jai, kitų cechų darbininkai, • 
buhalterijos, administraci- > 
jos atstovai.

Formuotojų vardu kalba 
darbininkas Jasinskas. Jis 
išdėsto reikalo esmę. Ja- 
sinsko žodžius pilnumoje 
patvirtina formavimo ce
cho viršininkas Daugėla.

Gamyklos juriskonsultas 
Petras Armanauskas pa
skaito ištrauką iš įstatymo 
apie tai, kaip privaloma ap- * 
mokėti viršvalandžius.

Kaip gi galiu aš nusta
tyti, kas ir kada dirbo? — * 
sako teisme gamyklos di
rektorius.

—Apie tai reikėjo anks
čiau pagalvoti, prieš tai; kai.
davėte sutikimą leisti dirb
ti viršvalandžius, — atsako 
Vilimienė. — Tai ne pasi
teisinimas.

Liaudies teisėja ir tarėjai 
tarėsi neilgai. Visiems bu
vo aišku: darbininkams rei
kia sumokėti tiek, kiek 
jiems priklauso už darbą.

Teismo nutarime dėl by
los Nr. 184 sakoma: “Ap-

_ „ . mokėti per dvi savaites
valandas, o kurią — dau- j darbininkams skirtumą 
giau, ir todėl sunku per-* 
skaičiuoti pagal dienas.

—Tai ne mūsų reikalas, 
-—reikalavo formuotojai. i

—Jeigu jūs nesutinkate 
sumokėti kiek privalo pagal 
įstatymą, mes kreipsimės į 
profsąjungą. '

Direktorius apgailestavo, 
bet taip nieko ir nepadarė.

Darbininkai kreipėsi į 
profsąjungos įmonės komi
teto pirmininką Kazimierą 
Petrauską, kuris, susipaži
nęs su*reikalu, surado, kad 
formuotojų feikal avimai 
yra teisingi. “Nesutinka, 
—sake jis,-—nieko, per teis
mą išreikalausime.”

Greitu laiku Vilniaus Sta
lino rajono liaudies teismo 
antrojoje apylinkėje atsira

(Laiškas iš Vilniaus)
...Vilniaus “Puntuko” ga

mykla gavo skubų užsaky
mą papildomai pagaminti 
žemės ūkio mašinas. Kad 
užsakymas būtų laiku at
liktas žymiu mastu priklau
sė nuo formuotojų. Jie 
apie tai žinojo ir todėl kiek
vienas jų per pamainą nu
dėdavo daugiau detalių, ne
gu paprastai. Tačiau labai 
jau mažai laiko liko: ga
mykla galėjo pavėluoti pri
statyti mašinas.

—Mes galime pasilikti ir 
dirbti viršvalandžius, — pa
siūlė cecho viršininkui for
muotojas Vytautas Jasins- 
kas,— kitaip nesuspėsime.

—Tai, žinoma, būtų labai 
gerai, — nudžiugo Daugė
la, — bet reikia susitarti 
su profsąjungos gamykliniu 
komitetu, kad. jis leistų 
dirbti po pamainos.

įleidimas buvo gautas. 
Formuotojai kasdien pasi
likdavo d i r b t i valandai, 
dviem, o kartais ir trim- 
keturiom valandom. Užsa
kymas buvo .atliktas laiku.

Kai formuotojai gavo 
darbo 'užmokestį, pasirodė, 
kad už viršvalandžius jiems 
sumokėjo skaitant viduti
niškai po 2 valandas per 
dieną. * Tuo buvo pažeistas 
darbo įstatymas ir buvo 
kiek sumažintais darbininkų 
darbo užmokestis. Pagal 
įstatymą už pirmas dvi va
landas reikėjo mokėti darbo 
užmokesčio pusantro karto 
daugiau, o už likusias—du 
kartus daugiau.

Darbininkai kreipėsi į di
rektorių. Jis paaiškino, kad 
dabar sunku nustatyti, ku
rią dieną jie dirbo po dvi

jauna mo-

mo
rn o- 

kytis taip ir neprisiėjo. 
Mokytojų seminarijon i 
Panevėžį tekdavo visą parą 
arkliais važiuoti, nes kito 
susisiekimo tuomet dar ne
buvo. Keliai rudenį ir pa
vasari būdavo neišvažiuo
jami. Gaisų pelkynai už- 
tvindavo.

Dabar jų nebėra. Vai
kams buvo didžiausia pra- 

žinoti. Smogą stebėti, kaip juos
I sausindamas dirbo Ramy- 

o teis-įgalos MTS ekskavatorius, 
'Jis iškasė didžiuli 4 kilome
trų ilgi0 griovį, ir pelkė 
išnyko. Ir žmonių gyveni
mas dabar šviesesnis. Anks
čiau pirkios būdavo be grin
dų, mažais langeliais. Da
bar, štai, prie Šėtos vieške
lio kiek baltuoja naujų me
dinių namų! Tai — kol
ūkio, III brigados naujoji 
gyvenvietė. Čia jau pasi
statė gryčias buvę bežemiai 
Vainauskas, Gustas, Saka
lauskas, kiaulių fermos ve
dėjas Aksinaitis, kolūkio 
sąskaitininkė J anušonienė. 
Daug naujų namų išdygo 
Truskavoje, Viduliaukio ir 
Petkūnų kaimuose. Dar 
šiais metais pasistatys na
mus naujosiose kolūkio gy
venvietėse Adomaitis, Jese- 
vičius, Banevičius, Valenti
navičius, Liužinas, Ardavi- 
čius ir kiti kolūkiečiai.

Kolūkis radiofiku o t a s. 
Vainausko naujame name 
jau groja ^muzika, ant lan
gų užuolaidos, šviečia nau
jos grindys... Neseniai bu
vo apsvarstytas kolūkio 
elektrifikavimo projektas. 
Sekančiais metais naujosio
se gyvenvietėse sužibės 
elektra.

Pasta-

KITAS SPRENDIMAS Aukščiausio Teismo buvo 
padarytas dėl Smitho įstatymo.

Teismas sprendė bylą 14-kos Kalifornijos komunis
tų veikėjų. Visi jie buvo nubausti kalėjimu ir didelė
mis piniginėmis pabaudomis.

Už ką? ' - ' . . , . /<
Už tai, kad jie, pasak tų, kurie kaltino ir teisė, darę 

suokalbius agitavimui už amerikinės valdžios nuvertimą 
jėga ir prievarta!

Daug tokių nuteisimų jau buvo padaryta. Daug žy
mių amerikiečių, darbininkų judėjimo vadų, jau atbu- 
yo savo bausmes po penkeris, po trejus metus kalėji
me, o kai kurie dar tebėra kalėjimuose.

Pirmiau Aukščiausias Teismas užgyrė žemesnių 
tbismų nuosprendžius-nuteisimus.

Bet šiuo kartu, Kalifornijos komunistų veikėjų by
loje, teismas jau kitaip prašnekėjo.

Aukščiausias Teismas nutarė, kad penki iš tų ke-. 
tnriolikos, buvo nuteisti visiškai nekaltai ir jie Ituri būti' 
laisvu Na, o dėl. kitų devynių: teismas surado, kad že
mesniajame teisme, kur jie buvo teisti, neužtenkamai 
buvo įrodytas jų kaltumas, jų nusižengimas įstatymui. 
Todėl, Aukščiausias Teismas tarė: tiems devyniems (jei 
valdžia taip nori) turi būti duotas naujas teismas!

Teismas šakė, kad negalima žmogaus kaltinti nusi
žengimu Smitho įstatymui už tai, kad tas žmogus skai
to arba mitinguose dėsto savo pažiūras apie tai, jog 
kapitalistinė vąldžia, kai ji netinkama, gali būti žmonių 
nuversta jėga ii- prievarta. Apie tai galima kalbėti ir 
rašyti, teismas sakė; galima reikšti savo pažiūras, savo 
įsitikinimus. Tik tuo atveju bus nusižengta Smitho įsta
tyčiui, kai“ asmuo atsistojęs publikoje, šauks, ragins 
Žmones imtis ginklo valdžia nuversti. (Bet Amerikos 
komunistai, kiek mums žinoma, to niekad nedarė.)

Daug maž tokią nuomonę pravedė Aukščiausias 
Tėismas. i

Teisėjai Douglas ir Black nesutiko ir su tuo:

—Smagūs pas mus žmo
nes, — kalba
apylinkės Kultūros namų 
direktore Vancevičienė, — 
jeigu organizuoji ką, žinai 
— žmonių bus. Pastatai 
veikaliuką — suguža seni

Truskavos

Jie $ake, Smithio įstatymas iš viso yra hekonstituciinis, 
tioidel jį reikiia atmiešti!

Kitais žodžiais, šiuo reikalu Amerikos žmonės lai
mėjo, bet laimė jo tik daliną pergalę, nes Smitho įstaty

mas dar vis. galioja.
Bet tai nereiškia, kad šis Aukščiausio Teismo spren

dimas nėra geras!
Laimėta daug!

■Apie šiuos abudu teismo'nutarimus mes dar turė- 
sime ne kartą pakalbėti. " ‘ ♦

—Ar nenusibodo klausy
ti? — paklausė.

—Jei mokėčiau rašyti, 
kažką gražiai parašyčiau ir 
ne taip vienodai. Dabar ki
taip nemoku, — apgailes
tauja Šeimininkas ir pasa
koja: — Kai jaunas buvau, 
su tokiais “dokumentais” 
jau mane toliausiai kvies
davo į vestuves, į vakaruš
kas. O prie Smetonos la
bai bėdos spaudė, ne dai
nos, bet anstolis rūpėjo. Tik 
dabar, ačiū dievui, duonos 
ir pinigo turiu, ko man 
daugiau reikia. Sūnus — 
traktorininkas, gerai uždir
ba, o ir aš dar krutu, nors 
ir septintą dešimtį einu. 
Man ne vien juokai ir pasa
kos rūpi, o žmonių gyveni
mas. Pamato mane artojai 
ir apstoja: pasakyk, dėde, 
“kritiką,” pasakyk!

—Tai mano “dokumentą” 
apie mūsų kolūkį jie “kriti
ka” vadina. > Šitą “kritiką” 
aš Naujųjų — 1957 metų 
sutikimui sudėjau, Kolūkio 
kultūros namuose publikai 
sakiau, — nusišypso Janio
nis.

Išgirstu ištisą poemą” 
apie kolūkio darbus ir žmo
nes, šlapią vasarą ir anks
tyvą žiemą:.
“O jūs, brigadieriat,

ar negalėjot darbininkų rasti, 
Su statybininkų bobom bulves,

burokus su šilima nukasti...”

Teisingai jis
prie statybos dirbančių 
ūkiečių žmonas, kurios 
giniauja, vengia darbo:
“Gryčioj siuvinėja paduškaites, 
O daržas jos ligi kelių

žole apžėlęs...”

Įžvalgiai, aštriai jis. pa-; 
stebi ir kritikuoja kiekvie-

išjuokia 
kol- 
tin-

tarp faktinio ir išmokėto 
darbo užmokesčio. Teismo 
išlaidas turi apmokėti at
sakovas.” . . ■

M. Simonaitis

VAISTAŽOLIŲ KLAUSIMU

Vilniuje įvyko pasitarmas 
vaistažolių paruošų ii’ apsau
gos klausimais. Jį surengė 
Vyr. Farmacijos valdyba. Pa
sisakiusieji pasitarime prof. 
A. Minkevičius, Vilniaus b’ ta- \ 
nikes sodo vedėja E. Ručins
kienė, Vaistažolių perdirbimą 
fabriko direktorius J. Danila? 1 
vičienė ir kiti aptarė prieme
nes vaistingųjų augalų apsau
gai sustiprinti. Vaistažolių pa
ruošoms padidinti numatyta 
plačiau pasitelkti į šį darbą 
visuomenę, retų vaistingų, aiu 
galų apsaugai ir tyrimui orga
nizuoti rezervatus ir kt. , ‘ ' ■

M. Šimkūnaitė

v *
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Brockton-Montello, Mass.

vėl keltuvu pasiekiame visų aukš

Gera Muzika Šokiams

pra-

pastatyti dar viena 
mintis jau realizuo-

prašomi moterų 
prisidėti aukomis

su
jos 
sų-

grožiu. 
naikinami 
čiai.

DIDŽIOJO NEW YORKO APYLINKE 
Literatūros Draugijos Il-sios Apskrities ‘

LINKSMAS PIKNIKAS

Kapruno slėnio žemiausioje

BIZNIERIAMS

Būti kokiame nore biznyje 
nesiskelbti — tai ta* pats,

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

gimtųjų namų ne
pradėtas ir nebaig- 

apsileidinlas, abe-

Liepos 4 July
Prasidės 1 vai. ir tesis iki vėlumos

=±B= 
■■MM

pikniko reikalai, 
įvyks Liepos 4 d., 
Tautiško Namo

ir 
kaip mirksėti gražiai mergi
nai tamsoje. Tu pats žinai, 
ką darai, bet niekas kitas to 
nežino . . . Nori apie savo biz
nį žmonėms pranešti, — pasi
skelbk ir nuolat skelbias Lals*

Pelnas skiriamas išleidimui knygos

Gydymo Istorija
’ Parašė

Dr. Jonas Stanislovaitis ir
Dr. Antanas Petriką

(Bus daugiau)
> i-**-

•s-

Visuomenės parania-bi’itina
Kuriame Tarybų Lietu

vos kampelyje beatsilanky
tume, kuria įvairiapusio 

t m ū s ų liaudies gyvenimo 
sritimi pasidomėtume, vi
sur rasime džiugių pasikei
timų ir naujovių: priešaki
nės kultūros šviesa vis la
biau nušviečia ir miestą, ir 
kolūkį.

Džiaugdamiesi ir didžiuo
damiesi šiandieniais kultū
riniais laimėjimais, mes su
gebame prideramai įvertin
ti ir tą turtingą, įvairų kul
tūrinį palikimą, kurio bazė
je daugelis jų yra iškovoti.

Memorialinės lentos kovo
tojų už darbo žmonių laisvę 
ir laimę, įžymiųjų kultūros 
veikėjų atminimui pagerb
ti; didžiuliai pažangiųjų 
praeities rašytojų knygų ti
ražai ; moksliniai darbai 
apie lietuviškosios naciona-

restauravimas — akivaiz
dus partijos ir vyriausybės 
d i d e 1 i o rūpinimosi* tuo, 
kas gero buvo sukurta iki 
mūsų, pavyzdys; kartu visa 
tai byloja apie darbo liau
dies dėkingumą savo 
nums, paaukojusiems 
labui jėgas ir energiją, 
gebėjimus ir talentą.

Pasidairykime po Vilnių: 
senoji katedra, Kot r y n o s 
bažnyčia ir daugelis kitų 
istorinių - kultūrinių ir ar
chitektūrinių paminklų lyg 
iš naujo atgimė; restauruo
jama Gedimino pilis,’ jos 
bokšte bus įruoštas Vil
niaus miesto istorinis mu
ziejus. Restauruojama ir 
konservuojama Trakų pilis. 
Konservuoti garsieji Poškos 
Baubliai Bijutuose. ! Šiau
liuose pernai pradėtas tvar
kyti Sukilėlių kalnelis, sie

linės kultūros kūrėjų gyve-'kiant tinkamai pagerbti žu- 
nimą ir veiklą; architektu-jvusių 1863 metų sukilimo 
rinių ir istorinių paminklų'dalyvių atminimą. Lietu-

vos Mokslų akademijos Is
torijos institutas kasmet 
ruošia ekspedicijas Lietu
vos piliakalniams ir senka
piams tirti, kurių rezulta
tai labai reikšmingi studi
juojant mūsų krašto praei
tį, lietuvių tautos seniausių 
laikų kultūrą.

Objektų, kuriems atstaty
ti, remontuoti ir apsaugoti 
vyriausybė skiria ir lėšas, 
ir. specialiai paruoštų žmo
nių, galima priskaičiuoti la
bai daug. Ateityje istori
nių paminklų, o taip pat 
vietų, susijusių su revoliu
cijos veikėjų, kultūros ir 
meno žmonių vardais, res
tauravimo ir apsaugos dar
bai bus dar labiau plečiami. 
Jiems vadovauti ir kontro
liuoti prie Lietuvos Kultū
ros ministerijos pereitais 
metais įsteigta speciali 
įstaiga — Paminklų apsau
gos inspekcija. Nors inspek
cijos teisės ir darbuotojų 
skaičius tuo tarpu gana ri
boti, bet reikia tikėtis, kad 
ilgainiui ji taps tikrai au-

G. ZIMANAS

2,000 kilometrų po Austriją
' , (Tąsa)

Nepaprastai gražią, šviesią ir saulė
tą dieną išvažiavome į kalnus apžiūrėti 
Kapruno stoties. Pati mintis ' pastatyti 
prie Kapruno hidroelektrinę kilo jau la
bai seniai. Pagrindinė sąlyga hidroelek
trinei pastatyti yra Kapruno slėnis. Jis 
nusidriekęs per 12 kilometrų su bendru 
1,200 kilometrų kritimu. Pats slėnis tar
tum padalintas į dvi pakopas, sudaryda
mas dvi dideles daubas susmauktais 
kraštais. Specialistams jau seniai kilo 
mintis užtvenkti vandenį šiose daubose, 
pertveriant sąsmaukas betoninėmis už- 
tvakomis. Ta mintis iškilo jau 1926 m., 
bet statyba pradėta tik 1936 m.,o vėliau 

‘buvo nutraukta karo ir po karo vėl buvo

Dabar jau statyba beveik visiškai 
baigta. Pastačius užtvankas sudaryti du 
milžiniški tvenkiniai — Mozerbodeno — 
2,035 metrų aukštumoje ir Vaserfalbo- 
deno — 1,672 metrų aukštumoje. Be to, 
Mozerbodeno tvenkinys dar sujungtas 
su trečiu, kiek mažesniu — Margarico 
tvenkiniu — 2,000 metrų aukštumoje. 
Hidroelektrinės pastatytos dvi — viena 
tarp Mozerbodeno ir Vaserfalbodeno ir 
antra 
vietoje

Pagal savo pajėgumą Kapruno elek
trinė nėra labai didelė — iš viso apie 340 
Tūkstančių kilovatų, bet pagal savo tech
ninius savumus ji gana įdomi.

Hidroelektrinės apžiūrėti iš pradžių 
važiavome savo autobusu. Bet aukščiau 
kalnuose saugumo dėlei leidžiama važiuo-

• ti tik nedideliu tarnybiniu autobusu. Vė
liau kelias vis siaurėja, net mažas auto
busas nebevažiuoja. Sėdom į keltuvą. 
Kartu su mumis ant to keltuvo pastato 
ir mus atvežusį autogusiuką —- vėliau 
dar bus galima juo pavažiuoti. Ir paga
liau — vėl keltuvu pasiekiame visų aukš
čiausią — Mozerbodeno užtvanką.

Kalnai, kaip ir jūra, visuomet savotiš
kai nuteikia žmogų. Vaizdas tarytum 
yienodas, bet kartu ir naujas. Nuosta
bus reginys atsiveria kylant į kalnus 
keltuvu. Akinančiai žiba saulės šviesoje 
baltos kalnų viršūnės —- ledynai ir am
žino sniego laukai. Jie atrodo čia pat, o 

’iš tikrųjų iki jų dar daugiau kaip pus- /; 
kilometris.

Kai kalnų viršūnės jau skendi saulės 
šviesoje, slėnių ji dar nepasiekė. Ten 
rūksta, sklaidosi miglų kamuoliai. O štai 
slėnių jau nebematyti. Keltuvas pląukia, 
viršum uolų, ant kurių Jau visiškai nėra 
jpkios augmenijos. Kur bepažvelgsi — 
beribis uolų vandenynas, tarytum suban- 

ų gavęs ir staiga suakmenėjęs.
Nelengva buvo čia statybininkams. 

Kiekvieną cemento maišiuką, kiekvieną 
. geležies toną reikėjo atgabenti keltuvais. 

Be to, dirbti čia galima tik maždaug 100 
dienų per metus — likusį laiką blogas

• oras. Dabar susisiekimui čia kalnuose 
4prakirsti tuneliai — iš viso apie 40 kilo
metrų!

Kapruno hidroelektrinė savotiška. Tai 
1 ^elektrinė-akumuliatorius. Ji privalo ne 

tik gaminti elektros energiją, bet ją ir 
akumuliuoti. Jos uždavinys yra visų 
pirma taupyti vandenį, o tuo pat, žino
ma, if elektros srovę. Vasarą vandens

• yra daug upėse, nes kalnuose tirpsta 
sniegas ir ledynai. Bet žiemą jo trūksta. 
Kaip sulaikyti vasaros vandenis? Milži
niški Kapruno tvenkiniai įgalina tatai 
padaryti.

Bet Kapruno hidroelektrinė duoda 
dar ir kitų galimumų. Austrijoje būna 
laikotarpiu, kai elektros energijos yra 
per daug. Taip būna vasaros metu; taip 
gali būti naktimis, kai daug įmonių] ne
dirba, Kur dėti tokiu metu energijos per
teklių?

Kapruno hidroelektrinė išsprendžia ir 
šį klausimą. Tarp abiejų tvenkinių — 
Mozerbodeno ir Vaserfalbodeno—pasta
tyta ne tik hidroelektrinė, bet ir siurb
liai. Kai yra energijos perteklius, palei
džiami šie siurbliai, ir jie varo vandenį 
iš žemesnių tvenkinių į visų aukščiau
siai esantį Mozerbodeno tvenkinį. Vė
liau, kai reikia energijos, galima leisti 
vandenį iš Mozerbodeno į žemesnį Vaser
falbodeno tvenkinį pro elektrinės turbi
nas ir gauti elektros energiją. Tiesa, 
dalis panaudotos energijos (apie 30 pro
centų) jau nebegrįš, bet nereikia pamir
šti, kad, pagailėjus šių 30 procentų, nu
eitų niekais visa perteklinė energija.

Pagrindinė elektrinė yra pačioje apa
čioje, kur prie Zalcacho upės baigiasi 
Kapruno slėnis. Vanduo iš Vaserfalbo
deno, perėjęs per žemutinės hidroelekt
rinės turbinas, patenka į Zalcacho upę. 

' Tačiau tuo dar nesibaigia jo darbas. Ga
vusi didelį kiekį vandens iš kalnų, Zal
cacho srovė pasidaro stipresnė, sraunes
nė. Ryšium su tuo kilo mintis prie Zal- 

, cacho upės vidupio 
hidroelektrinę. Ta 
jama.

Kapruno jėgainė yra, be abejo, didelis 
Austrijos mokslininkų, darbo žmonių 
laimėjimas!

KUR GI TOJI SOCIALINĖ TAIKA?
Vieną rytą, kai atėjome pusryčiauti 

į puošnią savo viešbučio “Ambasadoro” 
valgyklos salę, prie mūsų priėjo iberis 
(vyresnysis padavėjas) ir, padėdamas 
ant stalo kraitelėje porą bulkučių, pasa
kė:

— Tai viskas, ką šiandien turime, bet 
ir tos vakarykščios: streikuoja kepėjai

Mums tai nebuvo naujiena. Jau vakar 
dienos spaudoje buvome skaitę apie pra
sidedantį įspėjamąjį vienos dienos kepė
jų streikų.

Per visą mūsų būvimo Austrijoje lai
ką oficialūs asmeny^ su kuriais mes su
sitikdavome, įmonių vadovai įtikinėjo, 
kad Austrijoje pasiekta socialinė tai
ka.

Austrija, esą, neturinti stambių kapi
talistų. Tai ne Jungtinės Amerikos Val
stijos, kur viešpatauja milijonieriai ir 
bilijonieriai. Austrijos įmonininkai yra 
patys inžinieriai, administratoriai. Svar- 
biausos pramonės šąkos Austrijoje na
cionalizuotos, priklauso valstybei, vei
kia darbo unijos, visi protingi darbiniu-, 
kų reikalavimai patenkinami. Austrija— 
nedidelė šalis, kodėl ji turi silpninti sa
ve klasių^ kovomis tuo laikui kai impe
rialistai tyko jos laisvės ir nepriklauso^ 
mybės. Taip ar maždaug taip įtikinėjo 
mus dažnai. 4

toritetinga ir veiklia įstai
ga, sugebančia plačiau ap
rėpti respublikos ribose 
esančių istorinių paminklų 
ir kitų globos reikalingų 
kultūrinių, istorinių /objek
tų tinklą.

Tačiau tokių — įskaiton 
paimtų ir dar imtinų — 
praeities paminklų yra tiek 
daug, jie tokie įvairūs pa
gal paskirtį bei specifiką ir 
taip išmėtyti po visą, respu
blikos teritoriją, jog minė
toji inspekcija, o taip pat už 
šį darbo barą atsakingų 
įstaigų darbuotojai, vieni— 
be plačiosios visuomenės 
paramos — visko padaryti 
nepajėgs. Į šį darbą turi 
įsijungti, plačioji visuomenė 
— kolūkiai, mokyklos, klu- 
bai-skaityklos, kultūros na
mai, bibliotekos, galiau, vi
si, kam brangus darbo liau
dies kultūrinis palikimas, 
tuo labiau, kad didelės da
lies kultūrinių, istorinių pa
minklų apsauga ir priežiū
ra nereikalauja nei ypatin
gų lėšų, nei specialaus pasi
ruošimo.

Pasodinti ant rašytojo 
kapo gėlių arba naujai nu
dažyti tvorelę... Argi tam 
reikia didelių sugebėjimų? 
Nesunkiai tą galima pada
ryti bet kurio klubo-skai
tyklos aktyvo, bet kurios 
mokyklos jaunųjų literatų 
jėgomis.

Kapsuko miesto kapinėse 
palaidota liaudies rašytoja 
Žemaitė. Kapas kuklus, bet 
kaip gražiai kasmet jis 
tvarkomas! Mes galime tik 
pasidžiaugti ta meile ir pa
garba, kurią rodo šio mies
to moksleiviai ir visuomenė 
įžymiajai lietuvių tautos 
dukrai.

O štai kitas pamokantis 
Taktas. Užpraeitą vasarą 
Leningrado radijo darbuo
toja M. Dobrotvor s k a j a, 
lankydamasi Puškino .mies
to Kazanės kapinėse, apti
ko užmirštą, krūmais apau
gusį antkapį. Vos įskaito
mas užrašas skelbė: ‘‘Lie-Į 
tuvių proletarų poetas Ju
lius Janonis (Vaidilos Ai
nis) 1898-1917.” Po kelių 
dienų' Leningrado rašyto
jai, Puškino miesto parti
nių, tarybinių ir visuome
niniu organizacijų darbuo
tojai antkapį ir užrašą ap
valė, kapą sutvarkė ir apso
dino gėlėmis. ’ 1

Tai—tikrai gražūs pavyz
džiai. Tačiau jie dar, gali
ma s’akyti, tik paskiri. Tu
rime atvirai pripažinti, kad 
kitokių, priešingų, pavyz
džių turime kuf kas dau
giau. Štai keletas jų.

Girkalnyje palaidotas lie
tuvių dramaturgijos pradi
ninkas Aleksandras Fromas 
Gužutis. Jo kapas apaugęs 
piktžolėmis, susmegęs, ma
tyt, seniai rūpestingų ran
kų tebestas. Nejaugi tai 
nebado akių Girkalnio mo
kyklų mokytojams ir moksl
eiviams? O gal jie'apie šį 
kapą nieko nežino? Jeigu 
taip, tai dar blogiau...

Nelabai tegerbia tryškie
čiai Lazdynų Pelėdos atmi
nimą. Jos kapas taip pat 
apleistas. Nesutvarkytas 
Simand Daukanto kapas 
Papilėje. Argi galėtų šių 
vietovių gyventojai reika
lauti, kad minėtuosius ka
pus tvarkyti ir nuolat pri
žiūrėti važiuotų kas nprs iš 
Vilniaus?

Anykščių a p y 1 i n k ės... 
Daug širdžiai artimų var
dų susiję su šia puikia A- 
nykštijos vietove. Ant aukš
to Šventosios kranto palai
dotas r'ašytojas Jonas Biliū
nas.- 1 Ne per toliausiai -r- 
sodyba, kurioje rašytojas 
gimė. Čia ir žinomoji Anta
no Baranausko klėtelę... A- 
nykštenai didžiuojasi, kad

iš. jų apylinkių yra kilę to
kie įžymūs žmonės. Bet vien 
didžiuotis nepakanka.
kia dar ir gerbti šių žmo
nių atminimą.

Žinoma, neteisinga 
apkaltinti šio rajono moki
nius ar mokytojus, kad jie, 
pavyzdžiui, nesutvarko A. 
Baranausko klėtelės arba 
Jono Biliūno gimtosios so
dybos. Šie darbai jiems ne 
pagal jėgas. Tačiau ko žiū
ri rajono vadovai, ypač kul
tūros skyrius? Kodėl jie 
nemato, kad Baranausko 
klėtelė vos tesilaiko, kad J. 
Biliūno 
montas 
tas?

Toks 
jingumas įžymiųjų žmonių 
atminimui rajono kultūros 
skyriaus darbuotojams gar
bės nedaro.

Joniškio rajonas negali 
pasigirti istorinių ar kultū
rinių paminklų gausumu. 
Ir vis dėlto čia stengiama
si, kad tie paminklai būtų 
prižiūrimi ir tvarkomi. Vi
sam šiam darbui vadovauja 
Joniškio rajono kultūros 
skyriaus darbuotojai, ir už 
tai jų negalima nepagirti.

Iš joniškiečių nemažai ga
lėtų pasimokyti ne tik A- 
nykščių, bet ir visos eilės 
kitų rajonų atsakingi dar
buotojai. Pavyzdžiui, sa
lantiškiai. Argi ne dėl Sa
lantų rajono vadovų kal
tės buvo suniokotas labai 
reikšmingas kapiny n a s ? 
Kiek daug įdomiausių ir 
įvairiausių archeologinių 
radiniu buvo sunaikinta 
vien dėl to, kad Salantų- 
Notėnų vieškelio statyto
jams patiko Laivių kapiny
no žvyras...

Valdžios įstaigų bei vi
suomenės dėmesio taip pat 
turėtų užsitarnauti ir par
kai, susiję su svarbiais 
praeities įvykiais. O šų 
mūsų respublikoje nemaža.

Garsus Žagarės parkas. 
Jame auga įvairiausių, la
bai retai mūsų respublikoje 

' užtinkamų medžių rūšių. 
Čia galima būtų puikiai pa
ilsėti, pasigėrėti žavingais 
gamtovaizdžiais. Šis parkas 
reikšmingas ne tik savo 

1863 m. čia buvo 
sukilę valstie- 

1905 m. Žagarės ir 
apylinkių revoliucionieriai 
ruošdavo mitingus; hitleri
nės okupacijos metais jame 
buvo šaudomi tarybiniai 
žmonės. Juk reikia kaip 
nors pagerbti jų atminimą! 
O šiandien Žagarės parkas 
— pasigailėtinoje padėtyje. 
Kodėl? Todėl, kad jis pa
dalintas keliems x šeiminin
kams: ligoninei, vidurinei 
mokyklai ir kultūros sky
riui, žirgynui ir MTS. Tik
ro, rūpestingo šeimininko 
parkas ir neturi.

Ne geriau, o gal dar ir 
blogiau atrodo Rokiškyje 
esantis parkas. O juk jo is
torija taip pat turtinga ir 
įdomi, čia yra pastatas, 
kuriame 1918-19 metais bu
vo įsikūręs karinis revoliu
cinis štabas. Jis minimas 
A. Gudaičio - Guzevičiaus 
romane “Kalvio Ignoto tei- 

’Sftfe?’ Parkas yra, galima 
sakyti, vienintelė vieta 
mieste, kur rokiškiečiai ga
lėtų praleisti laisvalaikį 
gamtos prieglobstyje.

Nerūpestingumas, o nere
tai ir abejingumas svar-. 
biam praeities paminklų 
priežiūros ir apsaugos rei
kalui daro didelę žalą: dau
gelio istorinių vertybių mes 
galime netekti visiems lai
kams. Ir todėl negalima 
laukti. Reikia nedelsiant* 
susirūpinti, kad laikas ir', 
gamtos jėgos netaptų dau-' 
gelio širdžiai brangių daly
kų griovėjais. Viši — pra
dedant atit i n k a m p m i s

įstaigomis ir baigiant pio
nieriais — imkimės istori
nių, kultūrinių paminklų 
apsaugos ir priežiūros. 
Kiekvienas iš mūsų tegul 
junta pareigą prisidėti prie 
šio kilnaus ir labai reikalin
go darbo.

Tegul nelieka neprižiūri
mo nė vieno reikšmingo 
praeities paminklo ! Saugo
kime ir globokime juos tik
rai rūpestingai, tikrai šei
mininkiškai.

A. Gricius
(Iš “Literatūra ir Menas”)

Brockton, Mass.
Antanas Biliūnas pasida

vė operacijai. Sako, viskas 
gerai pavyko, ligonis eina 
geryn. Jis yra Laisvės 
skaitytojas ir šv. Roko pa- 
šalpinės draugystės ir Skeet 
Klubo pirmininkas. Dabar 
randasi Phaneuf Hospital, 
o gyvena 63 Beacon Park, 
Brockton 14, Mass.

LLD 6 kp. specialus su
sirinkimas įvyks birželio 22 
d., Lietuvių Tautiško Na
mo kambariuose, 8 Vine St. 
Pradžia 7 vai. vakare. Pra
šomi visi nariai ir Laisvės 
skaitytojai dalyvauti susi
rinkime, nes bus apkalbėta 
Laisvės 
Piknikas 
Lietuviu 
parke.

Taipgi 
klubai
valgiais moterų stalui. Šie
met moterų stalą tvarkys 
southbostonietės. Mot e r ų 
stalas visuomet duoda ge
ras pasekmes, todėl, gerbia
mieji, kas kuo galėsite pri
sidėkite prie moterų stalo, 
—padarykite jį turtingą.

Geo. Shimaitis

Cleveland, Ohio
ŠIRDINGA PADĖKA ' ■ • • • T*TV..- •
Mirus mūsų mylimam tė

veliui, Juozui Stripeikai, 
norime išreikšti širdingą 
padėką visiems už gražias

LLD 22 kuopai, Mr. ir 
Mrs. A. Kaminskams, J. B. 
Bulkams, M. Geležinienei, 
P. M. Žiburiams, J. J. Ži
buriams ir visiems gi
minėms ir d raugams — 
už gražias gėles ir malonų 
patarnavimą; d. Žebriui už 
gražią kalbą, grabnešiams 
už malonų patarnavimą ir 
visiems palydovams.

Taipgi didelis ačiū V.
Daraškienei ir jos šeimai už 
paramą. Ačiū draugėms už 
dovanas: A. Mack, tetai Ži- 
burienei, M. Žiburienei, F. 
Davidson, E. Gabriūnie- 
nei, A. Rodgers už pagalbą 
virtuvėje, ir visiems, kurie 
kuo nors pagelbėjo mums 
liūdnoj valandoj.

Dar kartą ačiū visiems. 
Jeigu kas praleista, pra
šom atleisti.

Dukterys:
Onutė, Helena 

Sūnūs:
Juozas, Franas 
Stripeikai

Ilsėkis, brangus Tėveli, 
amžinai!

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

Didysis Laisvės Piknikas
Su labai įdomia programa

Įvyta sekmadienio popietį.

Liepos 14 July
šauni Dainų Programa ''

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

Pradžia l»mą vai. d., Įžanga 75c.

3 pusi. Laisvė (Liberty) Ketvirt., birželio (June) 20, ĮMPĮ



Vajus Sukėlimui $10,000 Fondo
(Perkėlimas nuo pirmo puslapio)

A. V. čerkasas.....................................  5.00
M. Tamulevičienė .........   5.00
J. A. Cook .........................    5.00
A. Valantukevičia ....................    ...... 5.00
A. Sauka .......................................  ...... 5.00
A. H.............  ..............    5.00
K. Ustupas ................... ..............  . . .. /........... 5.00
J. Vaitiekūnas ..  ..............  5.00
Paul Sinkevičienė  ...............  5.00
P. O. K. ....................... .......... 2.00 
Julė Stigienė ....... ....................  .... 2.00
Teresa Kaminskienė -- - - --------- - -.,......... 2.00
A. ir P. Orintai .........     2.00
Alex Lukas .. .........      1-00
L. B. .. .... .. .. ........... ;......................  LOO

New Yorko^/WaZliikn
W W A VZ A -m «■ * HKarščiai čia

BUSINESS OPPORTUNITIES

PRIETELIŲ KLUBAS
Kastancija Kalvelienė .................      • $50.00
George Shimaitis .............. • • .. . .............. . . 50.00
F. K. čereškai .......      25.00
LLD 6 kp. .. .......... .......... ..... 25.00 
Moterų Apšvietos Klubas .......   .... 25.00 
Alf. ir J. Skirmontai -- ------------ ......................... .  25.00
V. Žilis ................. .  .......... . . 25.00
J. K. Sireikiai .. ......................... •..........  25.00
Viršminėti yra visi montellieciai.
S. ir M. Meisonai, Miami, Fla. ................ 50.00

atneša daug 
sunkenybių
Dideli karščiai, kurie s'au

te visą praeitą savaitgali ir 
šios savaitės pirmą dali, atne
šė didmiesčiui nemažai sunke
nybių. Patys karščiai, per ku
riuos temperatūra siekia apie 
94 laipsnius ir drėgnumas ore 
padaro I gyvenimą nekokiu, 
ypatingai žmonėms, kurie dir
ba tvankiose dirbtuvėse, ir pa
našiose vietose. Bet tai dar ne 
viskas —L kadangi daugelyje 
vietų dabar naudojamas elek- 

oro atšaldymrs (a ir 
ing), taipgi vartoja-

Miesto tarnautojų unijos 
gal bus pripažintos kaip 
turinčios pilnas teises

Fignole čia 
Jis be cento

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

AUKOS
. M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn. .......... $15.00 
Jonas Aukščiūnas, New Britain, Conn..........  10.00
A. Verkutis, So. Windham, Conn........ ..........  •.. 10.00
P. V. Gasper, Grand Rapids, Mich. .............  10.00
M. G., Waterbury, Conn................................  10.00
Richmond Hill kaimynas ...................... 10.00
B. Tuškevičius, Scranton, Pa. .......................... • • 10.00
P. Niukas, So. Boston, Mass. ............................  10.00
Jonas Sabanskis, Elizabeth, N. J. .................. .... 5.00
J. Daugirdas, Wilkes-Barre, Pa. ..................  5.00
Laisvės skaitytojas, Lewiston, Me. ......................   5.00
Mary Gaddis, Benton, Ill. .. • •......... .............. 5.00
V. Macy, Voluntown, Conn. ...........  • •.. 5.00
J. Ambrose, New Britain, Conn. ........................  5.00
Anna Jensen, Yucaipa, Calif.............-.................. 4.50
F. Kuklis, Wilkes-Barre, Pa. ............. ...... .......... 2.00
A. Zalders, Collinsville, Ill.      • •...........  2.00
A. Baronas, San Francisco, Calif. ............. ■........... 2.00
Ch. Vachunas, Harrisburg, Ill. ................ ...... 2.00
C. Ivanauskas, Lanark, W. Va............................ 2.00
Joseph Labunaitis, Pittsburgh, Pa. ...............   1.00
Iš anksčiau gauta $3,792.24. Dabar įplaukė $561.50

Viso gauta $4,353.74. Dar reikia $5,646.26.

trinis 
condition! „i, _ j
rna daug1* ventiliatorių, tai stai
ga didelę našta užpuola ant 
elektros

Tad, pirmadienį ir antradie
nį stokavo elektros jėgos kai 
kuriose Brooklyno ir Bronx 
vietovėse. Con Edison kompa
nija, kuri tiekia elektrą mūsų 
didmiesčiui, sako, kad priside
da ir kita bėda: nuo saulės 
įkaitinti i laidai įstengia per
duoti malžiau elektros, negu 
šalti — ir tie laidai šiomis die
nomis tikrai įkaitę...

Taipgi daugelyje vietų jau
čiasi vandens stoka. Kadangi 
daugelis namų savininkų lais
to savo darželius švirkšliais, ir 
kadangi švirkšliais naudojasi 
ir vaikai, kurie maudos'- prie 
namų, kad atsivėsinti, tai dąu* 
gelyje miesto dalių spaudimas 
menkas ir kai kur visai per 
kai kurias dienos dalis negau
nama vandens.

Daugelis senyvų ir širdies li
ga sergančių žmonių per 
karščius jaučiasi blogai ir yra 
mirčių, kurių priežastimi skai
tomi karščiai.

stočių.

New Yorko miesto darbo 
reikalų komisijonierius Ha
rold Felix išdirbo planą, kurį 
jis dabar patiekia majorui 
Wagneriui. Tai yra planas, 
kad miestas pilnai pripažintų 
savo tarnautojų unijas ir kad 
unija, gavusi daugumą tar
nautojų tame ar kitame mies
to tarnybos skyriuje, turėtų iš
imtines teises atstovauti visus 
tarnautojus — kaip ta» jau 
yra privatinėje pramonėje.

New Yorke yra apie 200,- 
000 miesto tarnautojų. Kai 
kurios Jų grupės, kaip tai mo
kytojai, daugumoje priklauso 
prie unijų, bet kai kurios gru
pės, kaip tai miesto raštinių 
darbininkai, nepriklauso. Bet 
ar su unijomis ar dar no?;; jie 
miesto traktuojami kaip neor
ganizuoti ir kiekvienas tar
nautojas traktuojamas kaip 
asmuo ir jis save atstovauja 
algos reikalavimuose.

Jeigu Waglie) is priimu Fe
lix planą, tai padėtis pasikeis. 
Manoma, kad tuo atveju tuo-

jau susiorganizuotų ir tos 
miesto tarnautojų grupes ku
rios kol kas dar visai neturi 
unijų arba tik užuomazgas.

Unijos, kurios labiausiai su
interesuotos miesto tarnautojų 
organizavimu, yra American 
Federation of State, County 
and Municipal Employes, taip
gi Vežikų-tymsterių unija, ku
ri jau veikli miesto tarnautojų 
šoferių tarpe.

Kaip tas 
jus, nežinia, 
beveik visi 
susiskaldę į 
rių
mos, ir tokiu 
visus 
joms prisieitų susilieti, bot čia 
klausimas keblus. Kairiečių 
vadovaujama Mokytojų unija 
(Teachers Union) norėtų įs.;- 
lieti į Mokytojų gildiją, kurie 
priklauso prie AFL-CIO. bet 
gildija nenori tokio įsiliejimo. 
Be ,to vidurinių mokyklų mo
kytojai dar turi savo asociaci
ją, ir t.t. .

paiiestų mokyto- 
Nors mokytojai 

suorganizuoti, jie 
kelias unijas, ku-

nei viena neturi daugu- 
būdu negalėtų 

atstovauti. Toms uni-

New Yorko spaudoje
Per paskutinius kelis mėne

sius “Times” pakartotinai ra
šė apie tai, 
randasi prie suIrutės slenks
ti), kad toje šalyje viešpatau- 

beveik civilinis

kad Indonezijįa

šiam raštui einant spaudon, gavome dar daugiau laiškų 
• iš kitų kolonijų, reikale vajaus. Bus sutvarkyta ir pa

skelbta rezultatai.
Širdingai ačiū viršminėtiems rėmėjams ir darbuoto

jams. .
Laisvės Administracija

Cleveland, Ohio
OHIO LLD REIKALAI
Pora mėnesių atgal LLD 

Ohio 15 Apskritis laikė me
tinę konferenciją, kurioje 
be kitų vietinių reikalų pla
čiai apkalbėta ir knygų * lei
dimo galimybės, ir prieita 
prie išvados, kad prie da
bartinių aplinkybių vien tik 
narių duoklėmis jokiu būdu 
kiek stambesnės knygos ne
bus galima išleisti, todėl 
LLD apskritys bei kuopos 
turi tuo susirūpinti ir ięš- 
koti tinkamų būdų sukelti 
bent kiek tam reikalui fi
nansų, kad Draugija galė
tų savo užsibrėžtą tikslą 
laiku atsiekti, tąi yra, bent 
vieną knygą per metus iš-| 
leisti.

Konferencijai atrodė, jog 
ar tik nebus vienas iš dvie
jų geriausių būdų finansų 
sukėlimui, tai surengti tam 
tikslui kokį pažmonį ar 
pikniką. Ant vietos nutar
ta ir vykdoma gyvenimam

Ohio LLD 15 Apskritis 
bendrai su visomis Ohio 
kuopomis rengia pikniką, 
kurio visas pelnas yra ski
riamas knygų leidimo fon
dui. Piknikas įvyks birže
lio (June) 23 dieną A. Ja- 
siūno (buvusioj Rūbo) pik
nikų vietoj, prie 422 kelio, 
tarpe Welshfield ir Park- 
man miestukų.
'Kviečiami visi Clevelando, 
Akrono,Youngstowno ir ki
tų apylinkės miestukų ap- 
Švietą mylinti lietuviai da
lyvauti ir tuo minimą svar

bų reikalą paremti.
Neblogas buvo dar ir ki

tas Apskrities konferencijos 
nutarimas, kuris irgi ver
tas dėmesio, tai yra: mi
rus nariui, vietoj gėlių, įdė
ti į abu mūsų dienraščius li
kusiai šeimai užuojautos 
pareiškimus, apmokant 
jiems tą sumą, kurią kuopa 
užmoka už gėles.

Sumanytojai šių pakaitų 
aiškino maždaug šitaip: 
Daleiskime, mūsų kuopoje 
metų bėgiu miršta 5 nariai; 
mes paimame iš kuopos iždo 
$50 ir nunešame gėlininkui, 
kuris dažniausiai dar ir 
mūsų idėjos priešas, tai ar 
ne geriau būtų tuos pinigus 
pasiųsti mūsų dienraš
čiams, kurie su mielu noru 
patalpins užuojautos pa
reiškimus ir dar šį tą apie 
jo gyvenimą bei nuoveikius.

Po miestą pasidairius
Saulė sutirpina gatves

Nuo nuolatinio saulės spin
dulių karščio Brooklyne kelios 
gatvės yra nebegalimos nau
doti, nes jose smala pavirto į 
košę. Vietomis cementines 
gatvės suskilo ir susivartė.

Gengsteris nušautas

Frank Scalise nušautas vie
nos Bronxo grosernės tarpdu
ryje. J i s buvo gengsterio 
Charles (Lucky) Luciano pa- 
gelbininkas.

Rezignavo Queens 
demokratų pirmininkas

James A. Philips, Queens 
pavieto demokratų pirminin
kas, rezignavo iš tos vietos, 
kai patyrė, kad demokratai jo 
nestato į Queens boro prezi
dentus. Jie pasirinko tai vietai 
valstijinį senatorių James J. 
Crisoną.

į miestą suvažiavo gan 
daug masoniškų delegatų

Nors masonų suvažiavimas 
vyksta 
Buffalo
valstijoje, didelis skaičius de
legatų atvyksta ir čia, kad pa
matyti didmiestį. B u f falo 
mieste randasi 15,000 tų ma
sonų. Kadangi dauguma maso
nų yra pasiturinti žmonės, tai 
jie atvyksta New Yorkan pa
sisvečiuoti naktiniuose klubuo
se. Kai kurie net atvyksta 
taksiais, nors Buffalo gan L

ja netvarka, 
karas ir 1.1. Savo editorial uose 
“Times” net ragino Indonezi
ją ‘‘tvirčiau paimti save į ran
kas”, susitvarkyti...

Na; dabar Indonezijos pre
zidento Sukamo iniciatyva In
donezijoje šalia valstybės 
kabineto ir, parlamento suda
ryta nacionalinė taryba, ku
rion įeina visų demokratiųių 
partijų atstovai, ir tos tarybos 
užduotis yra atsteigti tvirtesnę 
L v a r k ą J n d o n e z i j o j e.

Atrodytų, kad “TimeT* tų-J 
retų būti patenkintas, bot ne. 
Tas laikraštis dabar vedama
jame straipsnyje sako, kad 
Sukamo įsteigė “politbiurą” 
pagal Maskvos ir Pekino- pa
vyzdžius. Kodėl “politbių- 
ias”? Ogi todėl,, kad į nacio
nalinę tarybą įeina “devyni 
komunistai arba bendrakelei
viai”.

Sunku pasakyti, ką “Times” 
Indonezijoje skaito bendrake
leiviu, ir ką ne, bet priimkime, 
kad visi devyni yra komunis
tai arba jiems artimi. Tai kas? 
Komunistai yra viena stipriau
sių Indonezijos partijų. Su
kamo ir kiti racionalistai at
mena, kaip kovoje prieš olan
diškus okupantus korę.unistai 
buvo drąsiausieji tarp drąsių
jų. Tad kodėl jų dabar nepri
traukti prie Lendre nacionali
nio krašto atstatymo ’darbo?

sias teismas išnešė nuospren
džius, kurie suduoda smūgius 
Smith o aktui ir kongresiniams 
tyrinėjimams, tai “News” tik
rai įniršo. Anot to rėksn?ngo 
reakciniai republikoniško laik
raščio, Aukse, teismo teisėjai 
yra, jeigu ne patys komunis
tai. tai bent jti suvedžioti inte
lektualai - liberalai,- kurie pri
rengia raudoniesiems perimti 
Amerika...

čia dabar randasi Fignole, 
kuris per kokią savaitę buvo 
Haiti respublikos laikinu pie- 
zidentu ir kur 
ninku klika.

Fignole yra dar apyjaunis 
žmogus, negras, kaip yra be
veik visi Haiti gyventojai. An
gliškai jis nekalba, nes Haiti 
žmonių kalba yra fra ne Ozų. 
Vienok, jis taipgi vartoja is
panų kalbą, kuri vartojama 
gretimose prie Haiti šalyse — 
Kuboje, Domininkų, respubli
koje ir t. t.

Fignole per vertėjus pasa
kojo laikraštininkams, kad jis 
randasi labai sunkioje padėty
je. Jis praeitą savaitę staiga 
tapo karininkų suimtas, išvež
tas i laukus ir ginklu privers
tas pasirašyti po rezignacijos 
dokumentu. Po to jį nuvežė Į 
aerodromą, kur jau buvo at
vežta jo žmona. Juos Įsodino Į 
orlaivi ir išskraidino Flondon.

Dar geras dalykas, sako 
Fignole, kad ten Haiti konsu
las ji sutiko ir įteikė šimtą do
lerių, nes karininkų klika de
portavo jį be centė kišenėje. 
New Yorke jį taipgi sutiko 
Haiti diplomatiniai atstovai, 
kaip matyti, pritaria jam, o ne 
karinei klikai, nors jie neat
sisako aną valdžią atstovauti. 
Taigi, vietiniai diplomatai jį 
išlaiko, bet Fignole nežino, ko
kia bus jo atęitis, nes nuosavų 
pinigų jis dar vis nei cento ne
turi.

nuvertė kari-

. PARSIDUODA FLORIST FDT, 
įsteigta 1933 m., puikiausia proga, 
patraukli kampinė,, dirbtuvė. Par
davėjas privatus asmuo. Puikus pir
kinys. Nebrangiai. Gerai įsisteigęs 
biznis. Leeds Florist, 701S Cooper 
Ave., Glendale, L. I. HE. 3-0488. 
BO. 1-7710. (120-122)

ne New Yorke, o
mieste New Yni. ko

Gavo tris diplomus

21 metų Joyce Horwitz bai
gė mokslą vienu kartu trijose 
mokyklose ir gavo tris diplo
mus.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

Lietuvių Kalbos
Žodynas

pusla- 
su už

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

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

KELIAS Į LAIMĘ
Apysaka

Parašė R. Mizara

CAMP MIDVALE—GRAŽI* 
PIKNIKUI VIETA

Sekmadienį, birželio 23, * 
Įvyksta svarbus tarptautinis, 
piknikas Camp Midvale, Wa
naque, N. J. 4

Camp Midvale yra pagarsė
jusi vieta geriems piknikams 
ir atostogoms praleisti. Tai 
viena gražiausių vietų. Ten ga
lima ir pasimaudyti ir saulės 
spinduliais pasikepinti.

Programa bus įvairi. Pats 
tikslas taipgi labai svarbu^: 
persekiojamiems s v e t urgi- 
miams ginti.

Už vieną dolerį busai nuve
ža į pikniką ir parveža. Bušai 
išvyks nuo 49 E. 21st St, N? • 
Y., 10 vai. rytoJr grįš 7 vai. 
vakaro. r

Automobiliais galima va
žiuoti 46,23 ir 202 keliais iki ' 
Pompton Lakes, važiuoti 
Ringwood Ave iki Midvale, 
Westbrook Valjey Rd. ir 
Snake Den Rd. iki Camp Mid
vale.

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

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

1

I

du 
nai- 
San 

kurie

Du italų karo laivai 
atplaukė į New Yorką

J New Yorka atplaukė 
Italijos kariniai laivai — 
kintuvai San Giorgio ir 
Marco. Tai du laivai
dalyvavo tarptautiniame lai
vynų parade prie Virginijos. 
New Yorke jie pasiliks kokią 
savaitę.' San Giorgio ir 
Marco a b u priskirti 
NATO.

Birželio 23 d. įvyks piknikas Lie-* 
tuvių Tautiško Namo parke, Win
ter St. ir Keswick Rd., 1 vai. dieną. 
Rengia Cambridge’aus Lietuvių 
Klubas. Vietiniai ir iš apylinkės 
kviečiami dalyvauti, praleisti sma
giai laiką. Bus muzika, valgių ir 
gėrimų. Reng. Kom. (119-121)

San 
prie Finansinė parama Laisvei 

visada reikalinga .

Pasinaudokite
Grožine literatūra

Prošvaistės
Jono Kaškaičio—Dr. J. J. Kaškiaučiaus jaudinanti pęezija 
ir trumpa autoriaus biografija. Susipažinkite su jo gy
venimu, mokslu ir literatūrine kūryba. 256 puslapių, 
DABAR TIK 75c.

USNYNE — Istorija Poezijoje

Tiesa, gėlių puokštė yra 
gražus žestas prie mirusio 
nario karsto, bet tuo pa
prastai pasirūpina šeima ir 
artimieji, šioji puošmena 
tęsiasi tik dieną, ir ją mato 
ir žino dažniausiai tik šei
mos nariai, o pareiškimus 
apie jo mirtį spaudoje ma
tys visa pažangioji visuo
menė ne tik šioj šaly, bet ir 
Lietuvoj, nes nemažai mūsų 
dienraščių pasiekia Lietu
vą.

Šį konferencijos tarimą 
dar svarstys kuopos, ir nė
ra abejonės kad jį užgirs, o 
gali būti, kad jį paseks ir 
kitos kuopos. J. Žebrys

Jau nekuris laikas, kaip 
“Daily News” veda aštrią 
puolimo kampaniją p ries 
Aukščiausiąjį teismą, kuris, 
anot “News”, daro vieną nuo
laidą komunistams po kitos. 
Bet dabar, kuomet Aukščiau-

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

Knyga iš 370 puslapių
• Kaina $1.50

Laisvė
( 110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y.

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.

PROŠVAISTĖS
širdį Jaudinanti 
Jono Kaškaičio

Poezija
Taipgi trumpa autoriaus 
biografija, kuri labai 

įdomi
Knyga IS 8S0 puslapių * J

Kaina tik 11.50 * *
■ i

Laisvė H
110-12 Atlantic Avė. . • •

. Richmond Hill 19, N. Y. 1 >
♦»»*>«>«« «*♦♦♦♦♦♦♦«♦♦♦*♦';

ATSIMINIMAI
ir

Dabartis
Parašė L. Prūseika

* <
iTai gyvi bruožai iš jo gyve
nimo, visuomeninės veiklos, 
caro reakcijos metu pergy
venimai kalėjimuose, ištremi

amas 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

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

I

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.
MArk.t 2-8172

* • - -v.

Džiaugsmai ir Sielvartai

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