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KRISLAI
\Mlniuje ir Varšuvoje. 
Susidomėjimas.
T. Tilvyčio kritika. 
Skaitykite.

Rašo R. Mizara

Kol kas negauname žinių 
nei iš Vilniaus nei iš Varšuvos 
apie ten vykstančius įdomius 
k usūrinius lenkų ir lietuvių 
pasirodymus.

Vilniuje, pradedant su bir
elio 22 d. ir baigiantis su 
liepos 1, Lenkijos meno ir 
kultūros darbuotojai duoda 
vilniečiams koncertus, spek- 
raklius.

Varšuvoje tuo pačiu' laiku 
lietuviai atlieka tą patį.

Vilniuje žmonių dėmesį at
kreips Lenkijos valstybinis 
dainų ir šokių ansamblis 
“Slionsk”.

Kaip minėjau, abidvi deka
dos vyks tuo pačiu kartu.

Be šitų ansamblių, varšu
viečiai gėrėsis Lietuvos daili
ninkų ir rašytojų darbais.

O vilniečiai stebės Lenkijos 
meno ir literatūros kūrinius.

* 
•

’ Pasak Lietuvos spaudos, į 
Varšuvą buvo pasiųsta apie 
(iOO tarybinių dailininkų-gra- 
fikų darbų.

I Vilnių lenkai dailininkai 
taipgi prisiuntė savo darbų 
nemaža.

tai, kas dabar vyksta Vil
niuje ir Varšuvoje, turi milži
niškos reikšmės abiems tau
toms. Tarp šitų dviejų tautų, 
dviejų valstybių niekad ligi 
Šiol nieko panaŠaus nebuvo!

Buržuazijai valdant, tų ša
lių žmonės buvo vieni prieš 
kitus kurstomi, erzinami: Lie
tuvoje buvo išjuokiami lenkai, 
c Lenkijoje — lietuviai.

Bet štai, prasideda nauja 
4f^dynė: abidvi tautos, nusi- 
'kračiusios buržuazija, kuria 
"socializmą (tiesa, skirtingais 
būdais). Abidvi tautos siekia- 
si sugyventi draugiškai, apsi
keičiant gražiausiais pasie
kimais meno ir kultūros sri
tyse.

Aš manau, jog lenkai Lietu
va domisi labiau negu lietu
viai Lenkija.

Kodėl ?
. Todėl, kad patys žymiau
sieji lenkų rašytojai rašė apie 
Lietuvą.

Adomas Mickevičius savo 
raštuose dievino Lietuvą.

Beletristė Mariją Radzevi
čiūtė parašė keletą geriausių 
savo romanų apie Lietuvą.

Kai Prūsuose pasirodė J. 
Basanavičiaus redaguojama 
“Aušra”, rašytojas Kraševs
kis sveikino tą laikraštį, ap
gailestaudamas, kad jis nega
lįs rašyti lietuviškai...

Daug žymių lenkų, rašytojų 
buvo kilę iš Lietuvos. •

____ 9

Varšuvoje išleista (lenkų 
kalba) knyga “Lietuvių kul
tūros dienos”. Joje telpa že
maitės, P. Cvirkos, S. Neries, 
T. Tilvyčio, A. Venclovos, V. 
Mykolaičio-Putino, J. Baltu
šio kūriniai.

Tiesa, šį rinkinį, šią knygą 
Kritikuoja poetas T. Tilvytis, 

^prikišdamas lenkų rašytojams 
sekamą:

“IŠ turtingos, giliai realfeti- 
.Snės lietuvių literatūros jie 

(lenkų rašytojai) atrinko tuos 
būrinius, kuriuos mūsų skaity- 
ojai seniai pamiršo, kuriuos 
mes laikome silpniausiais,
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Kent paduos apeliaciją, prašys 
Aukščiausio teismo jam įteikt 
pasportą keliavimui j Europą

Washingtonas. — Apelia
cijų teisinas patvirtino Val
stybės departmento teisę 
neduoti pasporto dailinin
kui Rockwell Kent. Kaip ži
nia, jau kelinti metai Kent 
kovoja už teisę gauti pas
portą, bet Valstybės depart- 
mentas jam pasporto ne
duoda, nes jis atsisako sa
kyti, ar yra ar ne komunis
tas. Apeliacijų teismas taip
gi paneigė pasporto teisę 
Los Angeles daktarui W. 
Briehl.

Kent nori keliauti Euro
pon, ypatingai Tarybų 
Sąjungon, kur šį .rudenį į- 
vyks didelė jo kūrinių paro
da.

Kent sako, kad jis nenu
rims. Jis dabar paduos a-

Egiptas ir Sirija 
viena valstvbe?

f

Damaskas. — Sirijos pu
siau oficiališka žinių agen
tūra MEN sako, kad Egipto 
nacionalinė asamblėja lie
pos 22 d. nutars, kad Egip
tas ir Sirija turi susilieti į 
vieną federatyvę valstybę. 
Jau yra pakankamai įrody
mų, kad Sirija sutiktų su 
tokiu susiliejimu.

Tik vienas dalykas stojo 
kelyje: Egiptas ir Sirija ne
susisiekia teritoriniai. Bet 
nurodoma, kad yra tokių 
kitų valstybių pasaulyje. 
Taip, pavyzdžiui, vakarinis 
ir rytinis Pakistanas nuo 
viens kito atskirti plačiu 
Indijos plotu.

Iš Japonijos ištrauks 
ketvirtadalį armijos

Washingtonas. — Apgy- 
nos reikalų sekretorius 
Wilsonas sako, kad iš Ja
ponijos bus ištraukta apie 
25,000 Amerikos pėstininkų 
kareivių. Iš viso dabar Ja
ponijoje yra apie 100,000 
pėstininkų. Bet Wilsonas 
sako, kad tas nereiškia, 
jog amerikiečių jėgos Ja
ponijoje bus silpnesnės. 
Bus mažiau pėstininkų, bet 
bus daugiau kitko, — gal a- 
viacijos, atominių ir vande
nilinių ginklų ir t. t.

c visa tai, kas pas mus 
sukurta pagal socialistinio re
alizmo metodą, kas sudaro 
lietuvių, tarybinės literatūros 
svorį, leidėjai sąmoningai pra
leido, nesurado, atmetė...”

T. Tilvytis dėl to sako, kad 
Lenkijoje dar “tebėra gyvas 
išsigimusio formalizmo kul
tas.’’

Veikiausia, poetas Tilvytis 
yra teisus.

Apie tuos meno ir literatū
ros festivalius, kurie dabar 
vyksta Vilniuje ir Varšuvoje, 
mes tikimės neužilgo gauti iš
samesnių žinių.

Skaitytojo dėmesį kreipiu į 
Šiame Laisvės num. telpantį 
raštą “Varšuvoje ir Krokuvo
je”, taipgi į lenkų poeto Vh 
BronievskiO eilėraščius.

peliaciją Aukščiausiam teis
mui.

Apeliacijų teismo nuo
sprendis nebuvo vienbalsis. 
Penki teisėjai balsavo už 
pasporto nedavimą, bet 
trys reiškė nuomonę, kad 
Kent ir visi kiti, kurie at
sisako liudyti apie savo po
litinius įsitikinimus, vis 
vien turi teisę gauti pas- 
portus.

Amerikos kariai 
sužeidė keletą 
civilių japonų 1 
Tokyo. — Prie Tačikavos 

aerodromo amerikiečiai nu
tiesė naują nusileidimo lau
ką. Lauko įrengimui kelias
dešimt valtiečių triobų bu
vo nugriauta. Valstiečiams 
kiek atlyginta, bet toli ne 
tiek, kiek jie reikalavo, o iš 
viso jie nepageidavo iš savo 
ūkių keltis.

Dabar apie šimtas tų val
stiečių susirinko prie aero
dromo ir demonstravo šauk
dami “Jankiai, vykite na
mo!” Vietoje pašaukta ja
ponų policija, kaip to rei
kalauja taisyklės, patys a- 
merikiečių kariai, jų kari
nė policija (MP) pradėjo 
varyti japonus ir kelius 
rimtai sužeidė.

Visa Japonijos spauda 
plačiai rašo apie šį atsitiki
mą.

Darbo unijų 
kovos lauke
Dayton, Ohio. —Lau 

Blower kompanijos fabriko 
darbininkai veda streiką 
jau kelintą savaitę. Strei- 
kieriai' priklauso prie Plie
no darbininkų unijos. Dar
bininkai reikalauja pakelti 
algas ant 20 centų valan
dai. Unija sako, kad polici
ja naudoja žiaurumus prieš 
streikierius, suėmė 15 pi- 
kietų, apmušė kelis streikie
rius. . ',

,Niew Yorkas. — Po 10 
mėnesių streiko didelio 
Dempsey { restorano darbi
ninkai laimėjo. Jie išsikovo
jo kontraktą, kuris garan
tuoja 35 valandų darbo sa
vaitę. Ta pati unija dar ve
da streiką ištakingame nak
tiniame Stork klube. ‘ Ten 
streikas jau irgi užsitęsė 
arti metų.

Urugvajus suėmė grupę 
peronistinių tremtinių

Montevideo. — • Urugva
jaus policija suėmė 15 pero- 
nistinių treūitinių, kurie čia 
varė politinę darbuotę. Jie 
priklausė prie tam tikro pė- 
ronistinio i kontr-revoliuci- 
nio štabo, kuris vedė dar
buotę ne vien už perversmą 
Argentinoje, bet ir prieš 
Urugvajaus valdžią, sako 
policija.

•f, ' • ■
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Labai Velinasi Sukėlimas Laisvei
$10,000 FONDO

V. ž., Plymouth, Pa., prisiuntė blanką ių $981 aukų 
(korespondencija tilpo). Aukojo:

LLD ir Susiv. pikniko pelnas 
Eva Čereškienė ......... . .........
D. Dergentis ...................
F. M^ankauskas • •.................
V. J. Kazlauskai .. .............
V. OJ Žilinskai .. .....................
Milder ir E. Kasparienė .... 
O. Krutulienė .. . . •• .........
Plymouth© Jaunuolis...........
Ona ir Marytė Čerkauskaitės 
Ella įSacavage .. • •............
Senas Laisyietis..................
M. Pacenkienė .....................
K. Farmerka........................n

M. Yodkugienė.....................
Grigaičiai...............................

10.00 
10.00- 
10.00 

. 6.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 2.00 
. 2.00 
. 2.00
• 2.00 
. 2.00 
. 2.00
• 2.00

• Po$l/Medelis, Senis, A. Valinčius, J. šermukšnis, L. 
Yanušaitis, L. Liutackas, M. Truikis, E. Gelažauskienė.

P. Beeis, Great Neck, N. Y., pridavė blanką ir $62. 
Aukojo: I

M. Adomonis ............ ...
F. Klastom Huntington ..
J. Kupčinskas.................
J. Shimaitis............... ......
Mrs. Ė. Jamack, Flushing
J. Linda, Douglaston .. .
P. Bečis............................
Laisvės Rėmėjas ...........

$10.00
. 10.00

. 7.00
. 5.00

. 5.00

. 5.00
.. 5.00

. 5.00

. 3.00

. 3.00
. 2.00
• 2.00

O. Lukauskienė........................................
J. Laūžaitienė .. •.. ........... .......... . .. .
T. Aiihutienė-Vizdžiūnienė, Port. Wash. .

| ----------
George Stasiukaitis, Cliffside, N. J., prisiuntė blanką 

ir $51 aukų. Aukojo:

K. Detenčius • •
E. Petkevičienė
J. ir A. Bakunai

PRIETELIŲ KLUBAS
Geo. Stasiukaitis .. .. ............................... .
A. Grigaitis, Jennings, La. (anksčiau davė) 

(Tąsa ant 3 puslapio)

.. $10.00 
,.. 10.00 
. .. 2.00 
.... 2.00 
.... 2.00

$25.00
. 15.00

Prancūzai Alžyre išvarė iš 
sodvbų 300.000 gyventojų,-- 

, didelės minios be pastogės
Alžyras. 4— Laikraštis tuose kraštuose.

“France-Soir” sako, kad 
francūzų kariniai pareigū
nai kai kuriose Alžyro sri
tyse pradėjo masinį civili
nių gyventojų išvarymą iš 
savo kaimų ir sodybų. Išti
sos, sritys paskelbtos “už
draustomis”,| ir visi civili
niai, gyventojai išvaryti. 
“France-Soir^ sako, kad a- 
pie 300,000 žmonių išvary
ti iš savo sodybų netoli Tu- 
nisijos rubežiaus, Philipyi- 
lle srityje ir

Francūzų 
ministerija-pripažįsta, ka< 
tokie “evaku 
vėsti, bet teigia, Kad jie pa
lietė tik apie 10,000 žmonių. 
Ministerija s^ko, kad eva
kuoti prisiėjo, nes norėta, 
kad bombarduojant parti
zanus, nenuKentėtų civili
niai gyventojai. Bet mi
nėtas laikraštis sako, kad 
tai tik išsisukinėjimas. Gy
ventojai tapoJišbldkšti iš sa
vo namų todėl, kad, jie pri
taria nacionalistams. Iš
blaškymas pn 
pabauda, panašiai, 
pačiai elgdavosi okupuo-

kitose vietose.
karo reikalu

avimai” pra
šia,-kad jie pa-

avestas kaip 
, . kaip

M

’’

Pirmasis šios vasaros viesulas 
jau užmušė virš 20 žmonių; jis 
dabar siaučia Mississippi'slėny
New Orleans. — Pirmasis 

šios vasaros uraganas-vie- 
sulas, pavadintas “Audrey” 
(jie vadinami pagal raidy
ną) jau pareikalavo nema
žai aukų. Lousianoje ir Te- 
xase užmušta virš 20 žmo
nių — kiek tiksliai nežino
ma, nes kai kurios vietovės 
atkirstos nuo likusio pasau
lio, kadangi viesulas nu
traukė visus telefono-tele- 
grafo laidus.

Bandit, nužudė 
virš 40 žmonių 
Meksikos kaime

Meksikos Miestas. *— 
Ginkluotų banditų būrys at
jojo į Pachuca srities kai
melį San Lorenzo Achote- 
pec, suvarė visus gyvento
jus į aikštę ir nušovė virš 
40 asmenų, įskaitant mote
ris, vaikus ir senius.

Banditų motyvas dar ne
žinomas ir policija praveda 
tyrinėjimą. Galimas daly
kas, sakoma, kad banditai 
norėjo atsiskaityti su gy
ventojais, nes gyventojai iš
davė kelius suimtus bandi
tus policijai.

. Įvykis sukėlė daug ko
mentarų. Meksikoje. Spauda 
ragina valdžią imtis griež
tesnių žingsnių prieš gink
luotus banditus, kurie dar 
tebeveikia visoje eilėje kal
nuotų Meksikos sričių.

Penktadienį, laikraščiui 
einant spaudon pranešta, 
kad viesulas juda tiesiai į 
šiaurę ir siaučia Mississippi 
slėnyje.

Lousianoje uraganas la
biausiai paliete Cameron ir 
Orange applinkes, o Texas 
Porth Arthur. Apie 20,000 
gyventojų turėjo laikinai 
evakuotis iš namų pajūry
je, nes siautė labai didelės 
bangos.

Orange beveik visi gy
ventojai paliko savo namus 
ir slėpėsi rūsiuose. Žalos 
pridaryta milijonais. Rau
donasis Kryžius ir kariš
kiai gelbsti nukentėjusiems.

Susirėmimai tarp jankių 
ir gyventojų Vokietijoiįe
Miunchenas. — Kaip pra

neša agentūra ADN, dauge
lyje Vakarų Vokietijos 
miestų įvyko amerikiečių 
kareivių susidūrimai su gy
ventojais. Jų metu keli vo
kiečiai sunkiai sužeisti.

Augsburge du amerikie
čių kareiviai, užpuolę vo
kietį, kelis kartus smogė 
jam vėzdu per galvą. Viena
me miesto restorane ameri
kiečių kariai sukėlė mušty
nes, kuriose buvo sunkiai 
sužeistas vokietis.

Niurnberge šeši Ameri
kos kariuomenės kareiviai 
sumušė du vokiečius.

Jugodavijos-Bulgarijos 
draugystės pasirodymas

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

Kai kurie išvarytų gy
ventojų gavo pastoges ki
tur, bet dešimtys tūkstan
čių liko be pastogės ir gy
vena didžiabsiame skurde 
laukuose. Išvarymas pra
vestas labai žiauriu būdu—■ 
francūzų kariniai sunkve
žimiai atvykdavo į kaimelį, 
įsakydavo valandos ar pus
valandžio bėgyje visiems 
gyventojams susirinkti kai
mo centre su minimumu sa
vo mantos, ir jie tuojau 
tapdavo išvežti ųž keliolikos 
mylių į laukus arba kal
nus. Dažna} francūzų ka
riai kaimą padegdavo.

“France-Soir ’, kuris a- 
pie tą, viską praneša, yra 
socialistų' krypties laikraš
tis, o tie žiaurumai Alžyre 
pravedami po tų pačių so
cialistic ministro Lącoste 
priežiūra. .

Maskva. — Tarybinis ra
dijas patvirtino žinią, kad 
Sibire, Baikalo ežero srity
je įvyko rimtas žemės dre
bėjimas.

Seoulas. — Amerikos ka
riniai jet orlaiviai skraidinė
jo virš Pietinės Korėjos, bet 
pranešama, kad tie orlaiviai 
nebus laikomi Pietinėje Ko
rėjoje, kaip iš anksto buvo 
manyta. Vietoje to, jie pasi
liks Japonijoje, iš kur į Ko
rėją gali atskristi į labai 
trumpą laiką.

* »

Maskva. — Maskvos radi- 
kad Britanijos 

suvažiavi-

Sofija. — Kiustendilio o- 
kolijos Slavčeto kaime Bul
garijos—Jugoslavijos pa
sienyje įvyko tradicinis Bul
garijos ir Jugoslavijos pa
sienio zonos gyventojų 
draugystes susitikimas. 
Septintą valandą ryto iš a- 
biejų pusių buvo atidaryta 
siena, ir tūkstančiai , žmo
nių pasileido vienas kito pa
sitikti. Susitikime dalyva
vo Bulgarijos statybos ir 
statybinių medžiagų minis
tras Vidinskis, Serbijos 
Liaudies skuspščinos narys 
Mitovas, abiejų šalių masi
nių ir politinių organizacijų 
atstovai. Nuoširdžiai vykęs 
susitikimas padėjo sustip
rinti Bulgarijos ir Jugosla
vijos tautų draugystę.

Meka. — Prasidėjo mu
sulmoniškos pilgrimiados 
periodas. Mekon atvyks a- 
pie 200,000 užsienio pilgri- 
mų.

jas sako, 
Bendruomenės 
me nėra jokios vienybės. 
Kanada ten atstovauja A- 
merikos reikalus, Australi
ja, Naujoji Zelandija ir Pa
kistanas irgi vis labiau po 
Amerikos įtaka, o tik Indija 
ir Ceilonas pilnai stoja už 
neitralumą.

Poznanė. — Poznanėje į- 
ko praeitų metų išstojimų 
paminėjimas. Fabrikuose 
sulaikytas darbas keliolikai 
tylos minučių. Ant kritusių 
kapų padėti vainikai. Ce
remonijose dalyvavo val
džios, Komunistų partijos 
ir utiijų atstovai.

Finansinė parama Laisvei 
visada reikalinga.

žemės drebėjimas siautė 
Baikalo srityje Sibire
Washingtonas. — Pagal 

seismografus, mokslinius a- 
paratus Amerikoje, Japo
nijoje ir kitur, nustatyta, 
kad didelis žemės drebėji
mas įvyko Rytiniame Sibi
re. Drebėjimo centras bu
vęs netoli Baikalovęs netoli Baikalo ežero. 
Instrumentai rodė, kad tai 
buvo didelės jėgos drebėji
mas ir jis būtų atnešęs 
daug žalos, jeigu būtų į- >
mas ir jis būtų

yra labai retai'apgyventa.
Iš pačios Tarybų Sąjun- 

gis kol kas apie tą drebė
jimą dar nepranešta.

* '-.'■‘•L' '
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KINIJOJE
PRIEŠ TREJETĄ dienų Pekine, Kinijos Liaudies 

Respublikos sostinėje, atsidarė Tautinio Liaudies Kon
greso (parlamento) sesija. Dalyvauja 1,060 deputatų, jų 

; tarpe Mao Tse-tungas, ir kiti žymūs, valdžios pareigūnai. 
L‘ Atidarius sesiją, Kinijos premjeras ir užsienio rei- 
'-kalų ministras Chou En-lajus sakė kalbą, padarydamas 
“ ‘tarptautinės padėties ir naminių reikalų apžvalgą. Jo 

ištisos kalbos mes negavome — o ji, matyt, ne tik labai 
< įdomi, bet svarbi.

Kalbėdamas apie tarptautinę situaciją, Chou En-la-
• jus pasakė, jog kario pavojus dar vip tebėra gyvas.
• “Būtų galima”, sakė kalbėtojas, toliau “sušvelninti
• tarptautinę padėtį, o imperialistiniam kariniam blokui
• būtų galima priimti ko-egzistencijos principą, jei mes 
I pajėgsime apvienyti tarptautiškai visas jėgas, ir jei tą
• kovą uz apvienijimą ryžtingai tęsime toliau ’.

Chou En-lajus sakė, jog sušvelnėjimas tarptautinės 
; padėties parėjo iš keleto faktorių, jų tarpe:

Tarybų Sąjungos geri siūlymai nusiginklavimo
• klausimu.
• Egipto liaudies pergalė prieš anglų-francūzų agre- 

- sorius.
Didėjanti rolė Azijos ir Afrikos šalių; tokių, kaip 

Indija, Burma, Indonezija, Čeylonas, Egiptas ir Sirija.
Pažymėtinas Japonijos liaudies kovos prieš ameri

kines okupacines jėgas išsivystymas.
Žmonių bruzdėjimas, reikalaujant taikaus sugyve

nimo, tose šalyse, kurias kontroliuoja Jungt. Valstijos.
Chou En-lajaus nuomone, didelės svarbos turi For- 

mozos žmonių demonstracija, neseniai įvykusi Tapei 
mieste prie amerikinių įstaigų.

. Kiek tai liečia įvykius Vengrijoje, Chou En-lajus ma
no, kad jie sutvirtino, o ne susilpnino, socialistinių šalių 
stovyklą.

Tokie svarbesnieji bruožai buvo iškelti jo kalboje 
apie tarptautinę situaciją.

ILGESNĘ KALBOS dalį Chou En-lajus paaukojo 
apžvelgimui naminių reikalų.

VILNIUS. — Diena iš 
dienos stiprėja dviejų bro
liškų respublikų — Lietu
vos ir Baltarusijos — ga
mybiniai ir kultūriniai ry
šiai. Dabar, kai ruošiama
si įvyksiančiam Maskvoje 
Pasauliniam jaunimo festi
valiui, Lietuvos ir Baltaru
sijos meno mėgėjai pradėjo 
ypač dažnai lankytis vieni 
pas kitus — dainų šventė
se, apžiūrose, koncertuose...

Prieš daugelį mėnesių 
mes iš draugų baltarusių 
priėmėme festivalinę kul
tūros estafetę, kuri dabar 
eina per Lietuvos mietus 
ir kaimus. Šiaulių miesto 
liaudies dainų ir šokių an
samblis su dideliu pasiseki
mu. koncertavo Maskvoje, 
gastrolėms į Baltarusijos 
Slonimo ir Novogrudoko 
rajonus buvo išvykę Šiaulių 
rajono Bubių tarybinio ūkio 
liaudies dainų ir šokių an
samblis. O neseniai drau
gai baltarusiai buvo atva
žiavę atsakomajam vizitui.

...Pirmas susitikimas įvy
ko prie senosios Medininkų 
pilies (Naujosios Vilnios 
rajonas). Čia autobusais 
atvažiavo Molodečno srities 
Smorgonės Kultūros namų 
šokėjai, Gardino srities kol
ūkio - milijonieriaus “Zna- 
mia Sovietov” (“Tdrybų 
Vėliava”) choras, darbo re
zervų saviveiklos kolekty
vas. Šiltai sutiko Vilniaus 
brangius svečius. Vakare 
Kapsuko vardo Valstybinio 
universiteto aktų salėje 
įvyko didelis draugystės 
koncertas.

Senasis Nemunas skalau
ja ir Lietuvos, ir Baltaru
sijos krantus. Daug pui
kių-daimj apie šią upę yra 
sukūrusios abi tautos. Dai-

sijos TSR atstovai buvo su
tikti su duona ir druska, 
merginos padovanojo sve
čiams gražias tautines juos
tas. Tą pačią dieną įvyko 
didelis draugystės vakaras.

Rengti tokius dviejų kai
myninių respublikų meno 
saviveiklos koncertus, vaka
rus ir susitikimus tapo pui
kia tradicija.

Praėjo iš viso tik kelios 
dienos, kai išvažiavo drau
gai baltarusiai... Ir štai jau 
vėl iš Molodečno gautas 
laiškas: “Atvažiuokite kon
certams f mūsų srities ra
jonus, brangus draugai lie
tuviai !” Šis pakvietimas 
priimtas: į Molodečno, Vi
leikos ir Ppstovų rajonus 
draugystės koncertams iš
vyksta Utenos rajono meno 
saviveiklos dalyviai.

Tegu stiprėja šis kūrybi
nis bendradarbi avimas ! 
Daugiau tokiiį puikių susi
tikimų !

VL. BRONIEVSKIS I
Gegužes Pirmoji

Mūsų vėliava plaukia virš sostų... 
..nes ant jos darbininkų kraujas...

Boleslav Červinski, 1881

Tema? — kaip upės. Vieta? — pasaulis. 
O tikslas?—Laimė. Priešas—kapitalas. 
Iš už grotų mes žvelgėm į saulę, 
tiesos pasiilgę be galo.
Švęst gegužio jau minios renkas, 
ir sostinių gatves mes užimsim. 
Su mumis? Duoki draugiškų ranką. 
Mes, kaip brolį, priimsim, pakviesim.

V. Svironis

Liesdamas agrikultūrą, kalbėtojas minėjo, kad ji nose skamba praeities var- 
praėjusiais metais nukentėjo, kad derlius buvo ne toks, gai ir didžioji mūsų dienų 
kokio žmonės tikėjosi. laimė. Žilasis Nemunas ta-kokio žmonės tikėjosi. ... L‘

Blogiausia buvo tai, kad praėjusiais metais Kini- p0 abiejų tautų draugystės 
jęs žemę labai nusiaubė potvyniai. Tokių potvynių, to-1 simboliu. Gal ~ būt, todėl 
kių gamtos “išsišokimų”, kokie lietė šalį 1956 metais, j ypač karštai klausytojai su- 
Kinija nebuvo mačiusi pastarųjų 20 metų bėgyje, sakė tiko baltarusių dainą “Ei,
kalbėtojas.

Kinijos upės galingos, didelės ir jos dažnai išsilieja. 
Dabartinė liaudies vyriausybė deda pastangas tiems pa
vojams (potvyniams) suvaldyti, juos pažaboiant, bet tai 
ne vienos dienos darbas. Tai milžiniškas uždavinys, ku- 

j rį Kinijos liaudis, be abejonės, išspręs, bet išspręs tik
/ eilės metų bėgyje, kada pramonė bus tvirta, kada di-
I džiules mašinas, daug jų, bus galima įjungti į kovą su 

gamta, kad ji būtų suvaldyta.
Kinijos pramonė auga, plečiasi. Pavyzdžiui, per*pa- 

staruosius keleris metus Kinijoje buvo nutiesta 5,270 my
lių geležinkelių. Tai daugiau negu tris kartus, kiek 

Į Kuomintangui valdant buvo nutiesta per 22 metus.
■ Pradėta statyti 800 visokių didžiulių projektų, fab- 
/ rikų, upėms suvaldyti priemonių; pradėtas statyti tiltas 
Į Į per didžiulę Yangtze upę.
/ Chou En-lajus pripažino, jog daug talkos-pagalbos 

teikia Kinijai Tarybų Sąjunga, bet palyginti su tuo, 
| , kiek Kinijos liaudies valdžia jau įvezdino pinigų į pra- 
1 -monę, užsieninė pagalba yra maža, tik apie 2.3 procento 

visų įvezdinimų. Kitais žodžiais, Kinijos liaudis pati sa
vo jėgomis ryžtasi atsistoti ant tvirtų kojų pramoniš-

į «;kai.
Už sekamų penkerių metų Kinija jau pasigamins 

V 16,300,000 tonų plieno!
Bendrai, Chou En-lajaus kalba, liečianti Kinijos da- 

į? bartį ir ateitį, buvo optimistinė.

CHOU EN-LAJUS lietė ir žmonių nuotaikas. Jis 
priminė, jog socialistinė santvarka (visai natūralu) visų 
žmonių dar neperauklėjo, neišmokė, neįdiegė jiems mei- 

jF;,lės socialistinei santvarkai. ■ > ' * į.
■f \ Kalbėtojas pripažino, jog Kinijoje y p nemaža kapi- 
1 balistinių likučių, yra ir jų advokatų, kurie norėtų, kad 
g Kinija būtų grąžinta atgal į kapitalistinį santvarką. Tie 
I į elementai dirba, veikia, daro viską savo kėslams pasiek- 
n ti. Jie išnaudoja ypatingai praėjusių metų sunkumus, 
/ potvyniu?; jie bando, kiek gali, liaudį agituoti, kad “pa- 

siektisavo”. s

( Tokiems Chou/ En-lajus davė ryškų atkirtį: To ne- 
sulauksite! Kįnija nesitrauks iš pasibrežto (socialisti
nio) kelio. Ji juo eis. O tie, kurie drįstų imtis netinkamų, 

i nedemokratiškų priemonių “ant savo pkstatyti”, bus 
suimti ir nubausti.

Žymioji Kinijos veikėja, buvusio tos šalies prezidęu-

“Ei, 
Nemunai brangusis!,” ku
rią sudainavo solistas S. 
Samsonovas, kolūkio “Zna- 
mia Sovietov” chorui pri
tariant. Po puikios dainos 
“Partizanų apkasai” buvo 
sudainuota lietuvių liaudies 
daina “Už jūrelių, už mare
lių,” o po baltarusių šokio 
“Juročką” (“Jurgelis”) la
bai temperamentingai buvo 
atliktas lietuvių šokis “Ku
bilas.”:

Ilgai plojo žiūrovai po 
kiekvieno koncerto nume
rio, ir daug dainų svečiams 
teko vėl ir vėl kartoti...

O po koncerto jaunimas 
apsikeitė dovanomis, festi
valiniais ženkliukais. Ilgai 
tą vakarą netilo erdvioje 
salėje muzika...

Tautų draugystės šventė
mis virto ir kiti susitikimai 
su draugais iš Baltarusijos. 
Su dideliu pasisekimu įvy
ko koncertas Kaune. Pas
kui baltarusių delegacijos 
nuvyko į Šiaulius. Svečius 
pasitiko motociklininkų bū
rys su abiejų broliškų res
publikų vėliavomis. Mieste, 
Pergalės aikštėje, Baltaru- _____  \_____ i

Naujovė reguliuojant 
gatvių judėjimą

Vilniaus gatvėse kasmet 
didėja autotransporto ju
dėjimas. Gatvių judėjimo 
reguliavimas šviesoforais 
su rankiniu valdymu neuž
tikrina nenutrūkstamo 
transporto judėjimo san
kryžose. Klausimą,’ kaip 
likviduoti transporto pra
stovėjimą sankryžose ir pa
gerinti technines reguliavi
mo priemones, pradėjo na
grinėti miesto autotrans
porto darbuotojai T. Kar
penko ir V. Popovas.

Ilgi ieškojimai davė gerus 
rezultatus. B u v o sukon
struotas ir pagamintas 
e 1 e k t r oninis automatons 
šviesosforo signalų perjun
giklis. Žalia šviesa visada 
dega centrinėse magistra
lėse. Pasirodžius transpor
tui iš šoninės gatvės, įsi
jungia elektromagnetin i a i 
elementai,. nutiesti gatves 
dešiniąja puse- Jie ąudaro 
kelio paviršiuje magnetinį 
lauką ir automatiškai rea
guoja į artėjantį bei prava
žiuojantį autotranspo r t ą . 
’Savo ruožtu, jautrūs ele
mentai duoda impulsinius 
šviesoforo signalus..

Jei sankryžoje susidaro 
didelis judėjimas, automa
tiškai įjungiama laiko re
lė, kuri per nustatytą lai
ko tarpą perjungia švieso
forą, kad transportas būtų 
praleistas per sankryžą.

Nauji automatiniai švie
soforo signalų perjungik
liai išbandyti gatvėse ir ar
timiausiu laiku bus įrengti 
miesto magistralėse.

Tokyo. — Du Japonijos 
aerodromai, Matsušimos. ir 
Cuikos, kuriuos iki šiol val
dė amerikiečiai, dabar bus 
perduoti pačių japonų avia
cijai.

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

& "‘O
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to Sun Yat-seno našlė, tuo pačiu klausimu parašė straips
nį j Kinijos Komunistų partijos organą “Dienos naujie- 
nas’V^ Ji kritikuoja tuos “demokratus0, leurie kalba prieš 
valdžią/ kurie agituoją prieš socializmą. Madanie Sun 
Yat-sen sako: tie,’ kurie kovoja prieš komunistų vado
vybę, prieš socialzįną, nori atsukti atgal istoriją, nori 
atiduoti Kiniją kapitalistams, kad jie plėštų ir rįokiotų 
tą salį. Taip negalimą, taip neturi būtį, ąakė žymioji 
moteriškė. ( ’

Nėra lengva per tąip trumpą laiką perauklėti žmo
nes. Tačiau Kinijos j Liaudiės Respublika yra pasiryžusi 

rtio iš pa^ėžtojO

moteriškė. \

nes. (. .... „4 , .....
tai padaryti, nesitraukiant nei co' 
į socializmą.2 pu*!« Labvft (Liberty) Šeitad., birželio (June) 29, 1057
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nes svetur dar kariauja 
su bankais, su sostais dėl duonos.
Mūsų vėliava? Ji tik raudona, 
nes ant jos darbininkų kraujas.
Ir dabar štai mes stovim 
(kaip kadais nepalūžę) 
Dodzėj, Varšuvoj ir Žiradove 
Mes ėjom į Pirmą Gegužį 
vis tiek, kaip į mūšį.
Sostai, bankai tebėr prisigūžę.
Laikykite vėliavą,— . ;
ji juk mūsų.
Buvo metai Penkti, buvo Septyniolikiai, 
Peterburgas parodė įkvėpimo galią.
Priešų gaujos dar buvo palikę,. 
Paskui švito Didysis Spalis.
Vėliava ta pati virš Madrido 
plevėsavo ir ritmiškai skrido, 
ji ir kalneGromoso, irGžibovskio aikštėj, 
ir dabar mes su ja Didžią Šventę 

apvaikštom.
Nebus jau sostų, nebu^s ir bankų, 
pralaušim frontus Kuomintangų, 
sumindysim Sity ir Uolstritus 
visur laisvė išauš kaip rytas.
Mes patys taiką apgynę atrasim— 
brolybė visoms bus rasėms.
Kaip į ateitį, Pirmo Gegužio žygin! 
Lai visur mūsų vėliavos žydi!
Visi darbo įrankiai turi 
paskirtį aiškią, ir vieną.
Pritapk prie jų ir literatūra, 
ir žodis tas bus kaip plienas.
58 metus 
jau turi Pirmas Gegužis,
O drauge, papuoši pasaulį, jei tu 
darbe ir kovoj nepalūši.

Varšuvoje ir Krokuvoje
Lietuvių ir lenkų tautųx istorija per

pinta daugybe politinių, ekonominių ir 
socialinių gijų. Anksčiau, buržuazijai 
valdant mūsų kraštą, buvo keliamos 
įvairiausios tamsiosios abiejų tautų isto
rijos pusės — feodaliniai vaidai, grobi
kiški senovės valdančiųjų klasių sieki
mai. Kapitalistams ir dvarininkams na
cionaliniai kivirčai. buvo reikalingi savo 
eskploatatoriniams siekiams užtikrinti..

Praėjo tie laikai. Išnyko tautinių ir 
neapykantos socialinės šaknys. Mūšų 
tautos eina vienu keliu, keliu į šviesių 
ateitį.

Nuolat stiprėja broliški ryšiai tarp 
mūsų šalių, štai, visai neseniai Vilniuje 
lankėsi svečiai iš Lenkijos, Varšuvoje 
buvojo Lietuvos kultūros'darbuotojų de-. 
legacija, vis plačiau keičiamasi knygo
mis, laikraščiais, žurnalais... Mes džiau
giamės vieni kitų ekonominiais ir kultū
riniais laimėjimais. Įvyksiančios abiejų 
tautų dekados dar labiau sustiprins šią 
nuoširdžią draugystę. . ;

“Literatūros ir meno” redakcija krei-f 
peši į vieną iš neseniai Lenkijoje viešėju
sių lietuvių kultūrinės delegacijos narių 
—LTSR Kultūros ministerijos Meno rei- J 
kalų valdybos viršininką V. PEČIŪRĄ,1 | 
prašydama jį pasidalinti su skaitytojais 
savo įspūdžiais. V. Pečiūra pasakoja: ■ ’

Poniatovskio tiltas
Keliai suardyti, 
griuvėsiai vien pūna; 
istorija 
to dar nematė. .
Bet “dar nežuvo,” 
ir niekad nežūna, 
mes ją atstatysime 
patys!
Kyšo lig dangui 
Varšuvos laužas. 
Užvirė darbas 
ir nugali vislab. 
Iš-jjergalės laužo, 
skeveldrų garbės 
Tiltą mes tiesiam 
per Vislą.
Liaudis, 
kur priešui 
nenulenkė sprando, 
užtaiso spragas. 
Su liaudim šita 
nepaklysime.
Stulpus ligi dangui 
pakeiki!
Į tolį ir priekį, 
į pergalę 
ir socializmą!
Tiltas šis liaudžiai, 
darbo jis masėms, 
lai niekas dabar 
neaplenkia jo.
Reikia polėkio, 
darbo ir laiko.
Statome tiltą mes— 
Lenkiją. ?

Vertė Antanas Miškinis

“Kai lėktuvas išnėrė iš debesų, mūsų 
žvilgsnis krito į stambius miško plotus, 
kurių properšose margavo gyvenvie
tės su gražiai įdirbtais laukais. Krašto
vaizdis beveik nesiskyrė nuo mūsiškio, 
tik vietomis keistai atrodė nedideliais rė
žiais sukarpyta žemė, kuriuose žaliavo 
žiemkenčiai.

Miško pakraštyje pastebėjom didin
gai vingiuojančią upę, mums priminusią 
Nemuną. Spėjome, kad tai Visla, ir mū
sų spėliojimaš pasitvirtino, — neužilgo 
pasirodė didelio miesto siluetas su didin
gu Kultūros rūmų bokštu. Tai—gražioji 
Varšuva, kuri prieš 12 metų buvo negai
lestingai fašistų sunaikinta, kurioje žuvo 
apie 800,000 žmonių... -

Mūsų delegaciją šiltai sutiko Lenkijos 
LR Kultūros ir meno viceministras R. 
Zaorskis, Lenkijos - Tarybų Lietuvos 
Sąjungos Draugystės draugijos vicepir
mininkas Z. Chainas, draugijos sekreto
rius T. Ksnionžekas ir eilė kultūros bei 
meno darbuotojų, su kuriais teko tartis 
dėl lietuvių ir lenkų kultūros dekadų, t

Buvo nustatyta, kad mūsų respubli
koje ir Lenkijoje dekados įvyks tuo pa
čiu laiku — nuo birželio 22 d. iki liepoę 
1 d., jų metu bus pasikeista kultūros vei
kėjų delegacijomis, kino filmais, liaudies 
meno ir grafikos parodomis, teatro so- . 
listų grupėmis, liaudies dainų ir šokių 
ansambliais. •

Būnant Varšuvoje, mums teko susitik
ti su rašytojais, kompozitoriais,, artis
tais, žurnalistais, radijo darbuotojais. t 
Mes įsitikinome, kad susidomėjimas Ta
rybų Lietuvos kultūriniu gyvenimu Len- < 
kijoje yra didelis, bet, deja, čia dar la
bai maža težinoma apie mūsų rašytojus, 

' kompozitorius, dailininkus, artistus ir j^ 
kūrybą. * • •

Letuvių ir lenkų kultūros dekados, be 
abejo, padės tvirtą pagrindą tolesniam, 
kultūriniam bendradarbiavimui ir su-

»

kultūriniam bendradarbiavimui ir su
stiprins draugystės ryšius.

Mūsų delegacija, viešėdama Le 
Liaudies Respublikoje, turėjo ga 
plačiai susipažinti su Varšuvos ir Ėro-’ 
kuvos I 
me dėkingi draugams 
mius koncertus ir puikių lenkų teatrų 
spektaklius.

Neišdildomą įspūdį mums paliko ne-? 
toli Varšuvos esanti gyvenviete 
va Volia, kurioje yra Šopeno namas-mu
ziejus. Pagal gražią tradiciją, 
metu kas sekmadienį Šopeno namę 1 
ta jo kūrinių koncertai, kuriuose- 
vauja geriausieji lenkų ir iš svetur 
kę pianistai. Mums teko girdė 
pianisto, tarptautinių konkursų lai 
to Edvino Kovaliko koncertą 
sakyti tą nuostabų jausmą, kai 
tingos muzikos garsai pro nam 
skrieja į parko erdves, kur tarp | 
senų liepų paunksmėje, jų ‘ ’ 
tai žmonių.

Didelį malonumą mes turėjome 1

kultūrinėmis įstaigomis. Mes esą- 
kingi draugams lenkams už ido- i

f

Ak

Nesivčlinkite, Laisvės Prieteliai
Tuojau pasisakykite, kad stoj.atė i Lais- 

yčs priateiių eilęC jei vianų kartu neišgalite _ .
įmokėti mptinės duoklės $25, Pasisakykite, vydamiesi Valstybinio dainų ir

- i rneiMiĮjmpradekite ansamblio “Slionsk”
• ' samblis dekados



G. ZIMANAS

(Tąsa)
« Norisi iš visos širdies palinkėti geriau
sios sėkmės šiems kukliems didvyriams, 
dirbantiems sunkų ir atsakingą darbą, 
reikalaujtant didelės revoliucinės ištver
mės ir begalinės ištikimybės proletaria
to kovai.

Kaip diena nuo nakties, taip skiriasi 
nuo komunistinės spaudos vadinamoji 
“nepriklausomoji ’ spauda, pilna sensa- 

<cijij, kriminalizmo ir pornografijos.
— Kodėl jūs vadinate save “nepriklau- 

somais”, — paklausiau vieną tokio laik
raščio darbuotoją.

’ — Mes nepriklausome nuo jokios par
tijos, jokia partija nešeimininkauja mū- 

*sų laikraštyje.
— Jūs nepriklausote nuo jokios bur

žuazinės partijos, — įsiterpė į kalbą Čia 
pat buvęs vienas žurnalistas-komunis- 
tas, — bet jūs priklausote nuo buržuazi
jos, nes jūsų laikraštis yra įmonė, pri
klausanti kapitalistams, o jie moka sau
goti savo. klasinius interesus.

Tai — gan taikliai pasakyta. Vadina
mieji “nepriklausomieji” laikraščiai yra 
Ištikimi buržuazijos tarnai. Jie neturi jo- 

r kio padorumo, jokios etikos. Jiems tinka 
visos priemonės, ir ::š jų puslapių sklin
da biauriausias šmeižtas prieš komunis

čių partiją, Tarybų sali, tarybinę spau
dą. Jie tvirkina savo skaitytoją, gadina 
jo skonį. Tai spauda, kurioje dirba parsi
davėliai ir biznieriai, prekiaujantieji sa
vo plunksna, savo sąžine.

Mums esant Austrijoje, vyko įdomi 
byla. Teisiamųjų suole sėdėjo Liudvikas 
Svoboda, buvęs krosnių fabrikantas, vė
liau nupirkęs laikrašti, žinoma, “nepri
klausomą”.

Šis “žurnalistas” buvo teisiamas už 
mėginimą apiplėšti banką — apiplėšimas 
nepavyko, nes policija laiku sučiupo plė
šikus. Teisme Svoboda pasakojo, jog jis 

•tikrai pasamdęs gaują plėšikų, kad jie 
apiplėštų banką, bet padaręs jis tai a- 
naiptol ne savanaudiškais tikslais — ne, 
jis tik norėjęs gauti s.ensacinių žinių sa
vo laikraščiui....

Žinoma, visi šie išsisukinėjimai buvo 
sugriauti, nes plėšikų gaujos dalyviai 
prisipažino. Tačiau nepaisant to, byla 
buvo nagrinėjama ilgai, o spauda — ta 
pati “nepriklausomoji” (Svobodos pas
tangos vis dėlto nuėjo veltui) — apraši-

Kolektyvas, kurį sudaro 110 dalyvių, 
.yra pasiekęs labai aukšto meninio meis- 
jtriškumo, pač chorinėje srityje. Ansam
blio direktorius ir meno vadovas yra ži
nomas kompozitorius Stanislavas Hady- 

cna. Ypač gilų įspūdį palieka klausyto
jui jo daina “Ondrašek,” apdainuojanti 
Beskidų kalnų plėšiką, gynusį vargšus ir 
persekiojusį ponus. Labai šiltai buvo 
sutikta daina “Karolinka,” kur solo par
tiją atliko talentinga dainininkė Uršulia 
Sivy. . -

Po koncerto mes turėjome labai šiltą 
draugišką susitikimą su ansamblio daly
viais ir vadovais. Susitikimo metu an
samblio meno vadovas Stanislavas Hady- 
na ir ansamblio dalyviai pareiškė savo 
gilų pasitenkinimą tuo, kad jie turės 

‘forogos dalyvauti lenkų kultūros deka- 
'doje Lietuvoje. Jie išreiškė pageidavi
mą susitikti su LTSR Valstybiniu nusi- 

, pelniusiu liaudies dainų ir šokių ansam- 
oliu bei išmokti lietuviškų dainų. Gaila, 
kad mes tuo metu dar tiksliai nežinojo
me, kad toks susitikimas įvyks perva
žiuojant ’abiems ansambliams per sieną

1 stotyje “Kuznicy.”
. Toje pačioje salėje mes taip pat m atė

mė kitą aukštos muzikinės kultūros ko* 
'lektyvą — Tadeušo Sygietinskio vardo 
Valstybinį dainų ir šokių ansamblį “Ma- 
zovše.” Turtingi kostiumai, puikiai su
režisuota programa, ypatingai darnūs va.
šokiai sužavi kiekvieną klausytoją. Šis ...Štai mes vėl tarp debesų ir po dviejų 
ansamblis skiriasi huo “šlionsko” tuo, valandų matome mūsų gražiosios Neries 
kad visas kolektyvas ir dainuoja, ir šoka.
Be to, savo programoje jis turi dainų ir 
šokių, atliekamų etnografiškai kaimo 
kapelai pritariant, šio ansamblio direk
torius ir meno vadovas Mira Ziminska- 
Sygietynska taip pat' labai domėjosi mū- 

'sų chorine kultūra, mūsų liaudies šo- 
’ kiaisl f ' ' .

Varšuvos ir Krokuvos teatruose mes 
žiūrėjome visą eilę įdomių pastatymų:

, Lenkų Valstybiniame teatre — Adomo 
Mickevičiaus “Vėlines,” Lenkų karinia
me teatre — F. Godricho ir A. Hacketo 
‘/Anos Frank dienoraštį,” Valstybiniame7 
Varšuvos operos teatre — Guno “Faus-

po Austriją
nėjo bylą kuo plačiausiai. Svoboda buvo 
nubaustas, bet ne smarkiai, o kadangi 
jis kurį laikė sėdėjo iki teismo,( tai jis 
buvo išleistas tuoj po bylos.

Nežinau, ką jis dabar veikia, bet rei
kia manyti, kad jis vėl nusipirko kokį 
nors “nepriklausomą” laikraštį ir jo skil
tyse įrodinėja, kad Tarybų Sąjungoje nė
ra spaudos laisvės.. .

TURIZMO ŠALIS
Vienoje mes gyvenome > puošniame 

“Ambasadoro” viešbutyje. J
Tai — vienas iš žinomiausių Vienos 

viešbučių. Mums tebesant Austrijoje, 
ten gyveno ir Indonezijos prezidentas 
Sukamo. Jau vestibiulyje jūs sužinote, 
kad šiame viešbutyje savo laiku lankėsi 
Markas Tvenas (Mark Twain), kad jį 
mėgo kompozitorius Leharas, kurio gar
bei salėje ir kituose kambariuose sienos 
papuoštos jo kūrinių gaidų nuotrauko
mis.

Viešbučio 1 salėse ir koridoriuose 
skamba anglų, prancūzų, italų, vokiečių 
kalba. Čia ir anglų lordai, ir amerikoniš
ki turtuoliai, ir italų pirkliai. Viešbučio 
darbuotojai moka prancūziškai, angliš
kai, itališkai. Panašūs vaizdai visame 
mieste. Gatvėse, krautuvėse, teatruose 
jūs girdėsite daug užsienio kalbų, par
davėjai krautuvėse nešioja specialius 
ženklus, kurie rodo, kuriomis užsienio 
kalbomis jie moka kalbėti. Tokius pat 
ženklus turi ir policininkai.

Austrijoje viskas daroma, kad būtų 
išplėstas turizmas. Turizmas maitina 
Austrijoje tūkstančius žmonių, o de
šimtims tūkstančių jis yra papildomo už
darbio šaltinis. Jis yra taip pat milži
niškas užsienio valiutos šaltinis..

Puikias sąlygas turizmui Austrijoje 
sukūrė pati gamta. Nuostabūs kalnų re
giniai, nemaža garsių gydomųjų šalti
nių, geros sąlygos alpinizmui, vandens 
sportui prie ežerų, slidžių sportui žiemą 
— visa tai savaime sutraukia daugybę 
lankytojų iš užsienio.

Bet Austrijoje nemaža ir padaryta 
turizmui vystyti. Turizmui reikia vieš
bučių, viešo maitinimo. Austrijoje vi
soje šalyje — nepaprastai tankus vieš
bučių, viešo maitinimo įstaigų tinklas, 
daugybė pensionų, restoranų.

(Bus daugiau)

tą,” E. Modžejevskos vardo Krokuvos 
Senajame teatre—M. Baluckio komediją 
“Atdaras namas” ir kitus.

Mums būnant Varšuvoje, Lenkijos - 
Tarybų Sąjungos Draugystės draugija ir 

1 Lenkijos Kultūros ir meno ministerija 
išvystė didelę veiklą lietuvių rašytojų, 
kompozitorių ir dramaturgų kūriniams 
pouliarinti. Lenkijos Radijas paruošė 
keletą radijo laidų, skirtų lietuvių kul
tūrai. Draugija — įdomų lietuviškos 
muzikos koncertą, įrašytą į magnetofono 
juostelę, kuri bus išplatinta visoje eilėje 
Lenkijos klubų ir transliuojama kartu 
su ruošiamomis paskaitomis lietuvių kul
tūros dekados dienomis. Šiomis dieno
mis draugija išleido leidinį “Lietuvių 
kultūros dienos,” kuriame atspausdinti 
Žemaitės, P. Cvirkos, S. Nėries, T. Til
vyčio, A. Venclovos, V. Mykolaičio-Puti
no, J. Baltušio kūriniai, mūsų liaudies 
daiųos ir aprašyti liaudies šokiai. Šis 
leidinys, kaip mums aiškino draugai 
lenkai, yra pirmasis glaudus abiejų tau
tų spaudos bendradarbiavimo žingsnis. 
Šiuo metu ruošiamas specialus žurnalo 
“Pšijazn” (“Draugystė”) numeris ir kt.

Šiltoje, abipusio draugiškumo nuotai
koje nepastebimai praėjo beveik dvi sa
vaitės. Po karštų rankų paspaudimų ir 
nuoširdžių linkėjimij “iki greitb paši- 
matymo” mes atsisveikinome su Varšu-

vingiuotus krantus, Gedimino bokštą.
Grįžę tėviškėn, perdavėme mūsų kul

tūros ir meno darbuotojams nuoširdžius 
draugų lenkų linkėjimus, kurie paska
tins juos pasirodyti Lenkijoj^ su geriau
siais sąvo kūrybiniais pasiekimais.

Mūsų Solistai, dailininkai ir LTSR nu-Mū;
sipeliięs dainų ir šokių liaudies ansam
bly intensyviai ruošia dekadinę progra
mą. Dabar, vykstančios dekados koncer
nų programų peržiūros rodo aukštą mū
sų meninių jėgų subrendimą ir gilų no-, 
rą toliau stiprinti lietuvių-lenkų drau
gystės ryšius.”’. . • ■- y.,.; (

(Iš “Literatūra ir manas")

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

AUKOS
S. Umbrasas, West Lynn, Oregon .. . /..
Draugas iš Floridos .. .............................. . .
Mary ir Al. Dobinis, Cambria, Hts., L. I.
M. Y. Agotėlė, Woodhaven, N. Y..............
Juozas Baubonis, Kenosha, Wis..................
Geras Draugas, Brooklyn, N. Y. ■ • .. ..
,K. Krukonis, Marlboro, Mass/................ .
J. Bonza, Danbury, Conn. .. .. .. .........
Kaimynas, Richmond Hill,. N. Y. ...............
J. Jakelevičius, E. St. Louis, Ill. • .............
A. Kalazevičius, Pittston, Pa.................    .
A. Zynsky, Medford, Mass.......... ...
J. Česnius, Waterbury, Conn. • • ...........
B. Adams, Brentwood, L. I......................... .
Iš anksčiau gauta $6,157.74. Dabar įplaukė $347.00. 

Viso gauta $6,504.74. Dar reikia $3,405.26.
Vajus eina prie užbaigos. O dar reikia sukelti didelę 

sumą pinigų. Prašome tų, kurie dar neprisidėjo, pasis
tengti prisiųsti dovanas pirma, negu vajus baigsis — 
baigkime su pilna kvota!

Dėkojame rėmėjams ir tiems, kurie pasidarbavo rin
kime dovanų.

Laisves Administracija

IN BEAUTIFUL
HOUSTON, TEXAS 

BAPTIST MEMORIAL HOSPITAL, 
has unusually attractive vacancies for

GRADUATE NURSES (REG.) FOR GENERAL DUTY 
Openings in obstetrics, medical, surgery an<d psychiatric 

Good working conditions, 5 day week. Splendid personnel policy
SMARTING SALARIES $285-$315

$25.00 Bonus for late shift
Living quarters available in modern 7 story nurses building at 
$30 per month lor private room. These are permanent career 
positions. Good opportunity for advancements. 485 bed hospital.

Write ful details of education and experience to: 
DIRECTORS OF NURSES

Baptist) Memorial Hospital
HOUSTON, TEXAS ////■v >

Worcester., Mass., 
Pik n i kas ŠurumBurum

LD 11 kuopa, įvyks Sekmadienį,Rengia ALI 
Birželio-Junc 30, Olympia Parke. Kviečiame vi
są apylinkę į 
žiai laiką prhleisite ir 
dysite. O LIJO moterys pagamins skanių valgių 
išalkusius pavalgydinti, ir ištroškusiems bus ko 
atsigerti. Bps specialiai iškepti Coney Islando 
Hot Dogs. ■

šį pikniką, nes čia tyrame ore gra- 
gražiame ežere pasirnau-

Kviečia Rengėjai
3 nnnnnnnrommnmnntTm nntmtnaiiifr ū

DOVANU SIUNTINIAI I SOVIETŲ SĄJUNGA, UKRAI
NĄ, LATVIJA LIETUVĄ, ESTIJĄ, BALTGUDIJĄ

Pirmos klases angliškos medžiagos siutams, paltams, suknelėms ir 
visokiems kitiems aprčdalams; prie namų daiktai, maistas, vaistai 

ir sergamojo kambario reikmenys. Taipgi daug kitų daiktų.

DĖKA SPECIALIŲ SUSITARIMŲ UŽSIENIUOSE 
MŪSŲ PRISTATYMAS YRA GREITAS

Viskas apmokama, apdrausta, iškaitant ir muitą, 
nemoka. Pristatym^ kvitą su priėmėjo parašu įteikiama siuntėjui. 
Subvės tik už vienoj bloko nuo mūsų: išlipkite 23rd Street stotyje.

ŪSAM CORPORATION
Dcpt L. r

158 W- 23rd St. (3-či2S lubes), New York, N. Y. Tel. WAtkins 4-6150

Priėmėjas nieko

_________________________________ _________________ _______ uiimmutiiwiuimirn

PARCElLs TO RUSSIA INC.
Labiausiai patikima firma pasiuntimui paketų 
į Sovietų Sąjungą, Latviją, Lietuvą, Estiją, 
Ukrainą ir kįtur, informuoja Newarko žmones, 
kad per didelį visuomenės reikalavimą jie atida
rė savo skyriaus ofisą Newarke po manadžmęnt 
tu Messrs. ROMAN & VARISH, po antrašu:

263 MARKET STREET, NEWARK, N. J.
Telefonas Market 2-6937

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

Telefonai: IN. 7-7272 ir IN, 7-6465

iiiumuuui

............ ....... ............... ............ ...................... ........ . ........................ ........

a a • ’ U . ’ . . 1 < i. . ’ ' ' . .

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

Taip pat galite suįsti visokius vaistus.
PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

Per visiems tįhomą
l . ■ . • * ' ■ ’ . • ' • .

WE 8*8491 WE 4*7838 

roundI
^ien'riteli at'itpvfl Pacifiko pakrašty.

384 No; ivfc Los Angeles 86, Čallf. 

fįis galite sirysti sd^o arti^ieaieins į Lietuvą

VASMiW• M/*

, <

.. $12.00 

... 10.00 

... 10.00 

... 10.00 

... 10.00 

... 10.00 

.... 5.00 
.... 5.00 
.... 5.00 
...... 5.00 
.... 5.00 
.... 5.00 
.... 2.00 
.... 2.00

8 metų berniukas §ove 
j savo prižiūrėtoją. . .
Eureka, Calif. — 8 metų 

berniukas čia susibarė su 
12 metų mergaite, kuri bu
vo palikta kaip jo prižiurę-

Liepos—July

Iš visos Amerikos trau
kite į Brockton, Mass., į di
dįjį Laisves pikniką, kuris 
bus Lietuvių Tautiško Na
mo Parke —gražiajame pu
šyne,. Winter St. ir Keswick 
Rd., Montello, Mass. Puiki 
programa, muzika, valgiai 
ir gėrimai. Įžanga tik 50c.

tojaM— “baby sitter”. Jis Iš
traukė savo tėvo pistoletą 
ir ją sunkiai sužeidė. Mer
gaitė Terry Gerrits randa
si ligoninėje.

ATSIMINIMAI

Dabartis

Tai gyvi bruožai iš jo gyve
nimo, visuomeninės veikios, 
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 304 puslapių 
Kaina tik $2.00

Laisve
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y.

Bušai į Laisvės Pikniką 
Liepos14 tą — 4th of July 

Brockton — Montello, Mass.

Tuojau kreipkitės į komisiją ir užsisakykite 
vietą busu važiuoti į Laisvės Pikniką.

Bušai eis iŠ sekamu miestų:

So. Boston, Mass.:
Busas išeis nuo Kliubo patalpos, *318 Broadway, 

12:15 P. M. Prašome nesi vėlinti. O atsargai prašo
me ^bostoniečių, kurie važiuosite automobiliai# kiek 
vėliau ir turėsite vietos, užsukite prie kliubo, ir jei 
rasis pavėlinusių busą, paimkite ir atvežkite | pikniką.

M. KAZLAUSKAS
122 G St, So. Boston, Mass.

Nashua. N. H.:
Busas ’išeis 10 vai. ryto nuo 36 High St. Būkite pa* v 

skirtu laiku. Norinčiųjų važiuoti prašome tuojau 
kreiptis į komksija:

J. Egeris, telefonas 2-2204
M. žiedelis, telefonas 3-3865

New Yorko Apylinke
Literatūros Draugijos II-sios Apskrities

Pelnas skiriamas išleidimui knygos

GYDYMO ISTORIJA
Parašė Dr. J. Stanislovaitis ir Dr. A. Petriką

< Įvyks sekmadienio popietį <

Liepos 14 July
Steamboat Inn Parke
91 Steamboat Rd., Great Neck, N. Y.

Pradžia 1-mą vai. <L, Įžanga 75c.

Iš Brooklyno eis busas, kelionė $1.50 į abi pu
ses, iš anksto įsigykite buso bilietą. Bus išeis:

Iš Williamsburgo 12 vai. dieną nuo Lituanica 
Square, Union Avė ir Stagg Street

Iš Richmond Hili 12:30 d. dieną, nuo Liberty 
Auditorium, 110-06 Atlantic Avė.

Gera Muzika Šokiams
Brooklyno Aido Choras 
Vadovaujamas Mildred Stensler 
Atliks Gražią Dainų Programą

Visi apšvietą branginanti žmonės privalo at
silankyti į šį pikniką ir tuomi prisidėti prie iš
leidimo labai svarbios knygos. Tuo pačiu kartu | 
čia ir patys turėsite daug malonumo. ' $

RENGĖJAI

..... .. Į ' 1 'I-1 'Į.................... ■> . I »■— fc ,1111 ..................................................

3 pusi. Laisve (Liberty) Šeštad., birželio (Jone) 29,

m



5T Lawrence, Mass. ^
Methuen miestelis kyla 

gyventojais. Stato naujus 
gyvenamuosius namus ap-, 
link visą miestuką, kuris 
turi didelę teritoriją — ga
lima sakyti, keturis kartus 
didesnę už Lawrenco mies
to: Politikieriai pakele tak
sus. Bedarbiams bus bloga. 
Kai kurie bus priversti pa
likti stubas, nes negales iš
simokėti. Kas bus toliau, 
nežinia. Taksai kyla, gyve
nimo produktai kyla, šio
mis dienomis duona pa
brango vienu centu. O apie 
mūsų mėsą tai nėra ko ne 
kalbėti.

Antonio Boshara tik po 
(Jviejų sakaičių apsižiūrėjo, 
S d -buvo apvogtas. Vagys 

lesė $1,650. Pinigai buvo 
įdėti į baksą ir stovėjo mie
gamame kambaryje. Poli
cija ieško vagių. Boshara 
gyvena po num. 37 Elm St.

Nereikėtų tiek<pinigų lai
kyti namie, nes, atsitikus 
kokiai nelaimei, sakysime, 
gaisrui, tai ir dingtų, ne
reikėtų niekam juos nė 
YPgti-

Viena senė, 92 metų am
žiaus, pasimirė. Kol ji gyva 
buvo, niekas nežinojo, kad 
ji turi daug pinigų. Tik jai 
mirus pradėta ieškoti ir su
rasta, kad senė turėjo 50 
tūkstančių dolerių. Ką ta 
senė manė, sunkų pasaky
ti. Bet ir vagys nežinojo, 
kad ji tiek pinigų turi; jie 
būtų ją aptaisę.

- MM •

Moterų Piliečių klubas 
turėjo išvažiavimą Maple 
parke birželio 23 d. Oras 
buvo geras, buvo daug ir 
piknikiefių, ypač jaunesnio- 

\ sios kartos, nemaža buvo 
atvykę su vaikučiais. Vai
kams šiame parke po me
džiais pažaisti yra puiki 
vieta, nes jie čia saugūs, ga
li bėgioti ir jų niekas neu- 
važinės.

Haverhillio ir Lawrenco 
žmonės ne juokais rengiasi 
važiuoti į Laisvės pikniką 

i liepos 4 d., kuris bus Mon- 
I teitoje. Ignas Chulada, J. 
* Šupetris ir haverhillietis J. 

Mosavičius sako, kad busas 
'jau suorganizuotas, važiuo
tojų jau užtenka, Dabar vi
si laukia liepos 4 dienos, 
■----- - ------------ t -t/. i r ' - — 

Pietus Pas 
Bekampius

Labiausiai patikima firma siuntimui paketų į Sovie
tų Sąjungą, Latviją, Lietuvą, Ukrainą su apmokėtu 

muitu ir garantuotu pristatymų, yra
PARCELS TO RUSSIA, INC., 

1530 Bedford Ąve., Brooklyn 16, N. Y.
Mūsų firma taip suorganizuota, kad kiekvienas siunti

nys yra išsiunčiamas Į 2-3 dienas ir pristatomas Į 6-8 sa
vaites. Pąk eta i oro: keliu pristatomi Į 8-10 dienų.

' Jūs galite pasiųsti naujus arba naudotus drabužius, maisto pro
duktus, visokių rūšių vaistus, siuvamas mašinas, akordionus ir kitką.

Mes garantuojame grąžinamąsias kvitas Su priėmėjo parašu. Mūsų 
firma atdąra kasdien, įskaitant sekmadienius, nuo 9:00 A. M. iki. 
6:0d P. M. šeštadieniais nuo 9:00 A. M. iki 4:00 P. M.

Mūsą Telefonai: IN*. 7-7272 ir IN. 7-6465 ‘

kelias
9-tas

KELRODIS: Iš New Yor
ko ir jam artimųjų New Jer
sey miestų važiuokite ROUTE 
9 pro šalį Atlantic City. Už 
apie 30 mylių už Atlaritic City 
bus AVALON.

Birželio 30 June
Pradžia 2-rą vai.

traukti pas Be-Ar jau pasirengę traukti pas Be
kampius sekmadienį birželio (June) 
30-tą dieną? Esate maloniai kvie
čiami; Bekampių retortas 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 getus 
pietus. Nepraleiskite šios puikios 
grogas. Tuojau ruoškitės važiavimui 

• gerai įsitėmykite Bekampių ant
rašą ir telefoną: r

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

Telephone: Avalon 7-5983

, ............................. .............- ---------- ------------------ ' ’...... ‘....

4 puti. Laisvi (Liberty) šeštad., birželio (June) 29, 1987
7 ■ ♦ *:--r‘ ' ’• / ■ ■ -

, M^SŲ SKYRIAI:
NEW YORK CITY
78 Second Aye’«
New York , 3, N. Y.
ORchard 4-1540
DETROIT
11601 Jos. Campau Ave.
Detroit 12, Mich.
TOwnsend 8-0298
HARTFORD

~ 651 Albany Ave.
Hartford, Conin.
Chapel 7-5164

'Mes esame autorizuoti per INTOURIST organizuoti išvykas dėl 
paskirų asmenų ir grupių iš Jungtinių Valstijų į Sovietų Sąjungą. 
Jei Jūs norėtumėt aplankyti 'Sovietų Sąjungą, kreipkitės į mus,

“-LZZLS TO RUSSIA, INC.
1530 Bedford Ąve., Brooklyn Y.

' telefonai: IN. 7-7272 ir IN. 7-6465
.....................     II I ■ ... m...........Aliumi . ||II,|.| ■»^1 I

tkr« MUKO MTISTS

kad galėtų šauti į Montellą.
Draugas George Shimai- 

tis sako, kad jis jau pasi
rengęs pasitikti svečius. 
Gaspadinės pasitiks su lie
tuviškais valgiais, o barten- 
deriai pasirengę pasitikti 
su gėrimais.

Bostono pagarsėjusi vyrų 
dainininkų grupė, vadovau
jama S. Pauros, mokosi dai
nas. Stasys Paura ryžtasi 
eiti lenktynių su New Yor- 
ko pagarsėjusiais daininin
kais, kuriems vad o v a u j a 
Mildred Stensler.

Visi, kurie piknike bus, 
džiaugsis! S. Penkauskas

> . 7

Brockton, Mass.
L.L.D 6 kuopos mėnesinis 

susirinkimas jvyks liepos 1 d„ 
Lietuviu Tautiško Namo kam
bariuose,j 8 Vine St. Prašomi 
vis nariai dalyvauti susirinki- 
meė nes tinkamai apkalbėsime 
Laisvės pikniko reikalu^ — 
pikniko, kuris Įvyks liepos 4 
d., Lietuvių Tautiško Namo 
Parke, Winter St. ir Keswick 
Rd., Montello, Mass.

Paskutinis pakvietimas
Laisvės piknikas Įvyks lie

pos 4 d., tai yra ketvirtadie
nį po pietų. Parke gražios pu
šys, žolė žaliuoja, gėlės žydi, 
kvepia oras. Ten suvažiuosim 
iš visos Naujosios Anglijos 
apšvietą mylinti lietuviai.

Bus gera muzikalė progra
ma. Dainuos So. Bostono vyrų 
grupė, vadovybėje S. Pauros. 
Dalyvaus vienas iš Laisvės re
daktorių. šokiams gros Art 
Mason orkestras.

.Moterų stalas turės visokių 
valgių, gėrimų. Visiems bus 
“good time”. Geo. Shimaitis

Haverhill, Mass.
Važiuosime!

Liepos 4 d. dienraščio Lais
vės metiniame piknike, kuris 
yra rengiamas Lietuvių Tau| 
tiško Namo Parke, Montello, 
Mass., Haverhillio lietuviai tu-; 
rėš skaitlingą, representaciją.*

Važiuosim Į pikniką dideliu 
busu ir automobiliais. Jau bai
giami suregistruoti važiuoto
jai Į pikniką. Kelionė busu Į 
pikniką ir atgal, $2 ypatai. i

Busas išeis pu o Lietuvių 
Klubo Namo, 324 River St.., 
11 vai. ryto. Visi užsiregistra-s 
vę važiuoti Į Laisvės pikniką 
malonėkite pribūti pas busą 
paskirtu laiku, kad nereikėtų 
laukti ir galėtume išvažiuoti 
be jokio trukdymo. A. D.’

NewYorko^^^Zinloi
SERGA

Serga draugė K. Sinko
Jau nud seniai mūsų d. K. 

Sinkevičiūtė yra kankinama 
ligos, bet vis kiek galėdama 
laikėsi, nepasidavė ligai, nes 
buvusi visą laiką labai aktyvi, 
smarki — netaip lengvai tokie 
žmonės - pasiduoda ane ko
kiem. sunegalėjimams. Bet li
ga Įveikia ir paguldo visokius 
dyūtuolius, neklausia, kas tu 
tokis, ar tu sutinki • su tuom, 
ar ne.

Kiek, laiko atgal gavau 
laišką nuo jos, kad gydytojas 
lanko kas dieną, bet skaus
mai baisiai kapkina ir nesi
duoda gydyti, negerėja. Svo
riu irgi nupuolus labai daug, 
bet turinti viltį; kad pasveiks. 
Tai nusidžiaugiau, nes vasara 
ateina. Tuose kalnuose, kur 
j: gyvena, puikus tyras oras, 
viskas gražiai žaliuoja, tiktai 
džiaukis ir gėrėkis — kas turi 
sveikatą ir dar gali gėrėtis. 
Maniau, kad dabar jau ji bus 
sveika. Bet taip nėra. Liga be
širdė nežiūri gamtos grožybių 
nei nieko.

Gąunu vėl laišką. Sako: nei 
kiek nepagerėjus ir gydytojas 
suradęs, ' kad reikalinga jai 
viduriuose operacija. Bet da
bar persilpna operacijai, dar 
lurįs daktaras duoti stiprinan
čių gyduolių, kad užtektinai 
sustiprėtų, tai' tada turės eiti 
į ligonbutį.

Labai gaila geros drauges. 
Kada jauna būdama gyveno 
mieste, tai visur ėjo, veikė su 
darbininkais. Išsikėlus gyven
ti toli nuo miesto, negalėdama 
asmeniškai dalyvauti, ji ne
pamiršo ten palikusių drau- 
gų-draugių. Tankiai finansiš
kai paremdavo L., daug kar
tų yra prisiuntusi pačios pa
darytų sūrių ar kitokių nuo 
farmos produktų.. Ne vienas 
pasidžiaugė valgant skanėstus 
kuriame nors Laisvės paren
gime.

Apart to, ji buvo korespon
dentė, bendradarbė mūsų 
spaudos. Kada tiktai surasda
vo kiek liuoso laiko, tai vis ką 
nors parašydavo į laikraštį. 
Jos mintys visuomet buvo, su 
dauguma darbo žmonių.

Katrie draugai turi automo
bilius ir vasarą važiuoja į 
ląukus tyru oru pakvėpuoti, 
būtų gerai, kad atlankytų ser
gančią draugę.

Linkiu tau, draugute, kant
rybės, ištvermės ligą nugalėti, 
pasveikt, gerai sustiprėti ir vėl 
būti sveikute, tvirta ir links
ma kaip pirmiau kad būdavai.

E. V.

Miesto taryba
J

gal jau turės
2 negrų nariu

New Yorko miesto taryboje 
dabar randasi vienas negras 
narys — Earl Brown, atsto
vaujantis Harlemo sritį. Vie
nu metu taryboje radosi ko
munistas Ben Davis — bet vi
suomet buvo tik vienas negras 
— tokia jau yra “tradicija”, 
nors proporciniai imant pa
gal gyventojų skaičių, negrų 
miesto taryboje turėtų rastis 
keli.

Dabar atrodo, kad po šio 
rudens rinkimų taryboje bus 
bent du negrai nariai, nes 
Brooklyno Bedford - Stuyve- 
sant disitrikte demokratai no
minavo negrą Daniel Diggs. 
Kadangi demokratai tam dis- 
trikte visuomet gauna persve- 
riamą daugumą, tai nėra abe
jonės, kad Diggs laimės prieš 
republikoną. Taipgi nėra abe
jonės, kad Earl Brown bus 
perrinktas Harleme. Tad, 
pirmu kartu miesto taryba 
turės d ir negru.

Negrai ir puertorikiečiai 
dar galėtų atstovauti ir kai 
kurias Bronx ir Queens sritis, 
kur negrai sudaro daugumą. 
Taipgi negrai, kurie tam tin
kami, galėtų atstovauti iii sri
tis, kur negrai ne būtinai su
daro daugumą, bet prie to 
politikieriai — būk jie demo
kratai ar republikonai, —į dar 
nepriėjo.

Teatruose
Victoria teatre rodomas nau

jas filmas apie Orleano Mer
gelę — “Saint Joan”, parašy
tas pagal George Bernard 
Shaw veikalą. Vyriausioje ro
lėje vaidina naujokė, 17 metų 
mergaitė Jean Seberg, kuri 
niekad anksčiau nevaidino fil
muose arbe teatre.

Ji gražuolė, bet, deja, ne
pakankamai stipri tokiai ro
lei, sako dauguma kritikų.

Vienas kritikas taip apie ją 
išsireiškė:

“Joan, kaip ją vaizduoja 
savo dramoje George Bernard 
Shaw, yra pilnakraujė jaus
minga mistike, kovose užkie
tinta ir kančių krikštyta — 
pranašas ,ir pasiaukojėlė, he
rojė ir moteris, angelas ir 
žmogus. O Jean Seberg, kaip 
ji nebandytų vaidinti ir būti 
rimta, yra pirmoje eilėje, ir iš 
išvaizdos ir iš užsilaikymo, — 
medaus saldumo jaunuolė, 
kuri sukelia neramybę jauno 
vyro širdyje, bet kuri toli, toli 
nuo Joan...’’

PHILADELPHIA 
832 North 7th St. 
Philadelphia 23, Pa. 
WA. 3-1747
CHICAGO 
3741 W. 26th St. 
Chicago ,23, Ill.
NEWARK 
263 Market St. 
Newark, N. J. 
Market 2-6937
LOS ANGELES 
121 So. Vermont St. 
Los Angeles, Calif.

. Dunkirk 5-6550 V

Uždarė mokyk., 
vaikučiai dabar 
žaidžia gatvėse

šį savaitgalį užsidaro visos 
New Yorko miesto pradžios 
ir vidurinės mokyklos. Jos už
sidaro dviejų mėnesių vasaros 
atostogoms. Pažangių moky
tojų o r g a nas “Teachers 
News” štai ką sako apie tas 
atostogas:

Didžiulė dauguma vaikų 
per vasarą lieka mieste. Dau
guma jų žais gatvėse ir šali
gatviuose. Miestas neturi pa
kankamai žaidimo aikštelių, 
plaukiojimo baseinų (swim
ming pools) ir panašių įrengi
mų, kad patenkinti bent pusę 
vaikų. Padėtis apgailėtina.

Mokytojų padėtis irgi nege
resnė. Dauguma mokytojų vie
toje atostogų eina dirbti prie 
laikinų vasaros darbų. Vieni 
mokytojai dirba kaip patarė
jai vaikų stovyklose, kiti lieka 
mieste ir dirba prie visokiau
sių darbų — kaip veiteriai- 
kelneriai restoranuose, kaip 
ledų pardavinėtojai, raštinių 
darbininkai ir t.t.

Mokytojai apmokami už 
atostogas, bet jų algos tokios 
mažos, kad jie sunaudoja tuos 
pinigus per dešimt darbo mė
nesių (jie gauna, dešimt Čekių, 
iš kurių jie turėtų pasilikti 
tam tikras sumas vasarai...)

“Teachers News” sako, kad 
dar daug teks kovoti, iki ir 
mokinių; ir mokytojų padėtis 
bus pagerinta.

New Yorko policija sąryšy
je su mokyklų paleidimu įspė
ja vairuotojus, kad jie atsar
giau vairuotų automobilius 
gatvėse, nes dabar visur mai
šysis daugiau vaikų.

Tommy Sands, jaunas, nau
jai iškilęs dainininkas, šiomis 
dienomis buvo vadovaujančiu 
aktorių Roxy teatro spektak
lyje scenoje.. Teatras visuo
met turi asmenų veiksmus sce
noje greta naujausio filmo. 
Dabar teatre rodo filmų “Is
land in the Sun”. Scenoje taip 
pat naujas spektaklis “Sum
mer Festival”.

CArYGrMT . 
frank SinvurA 
Sophia Ipren.

tn STANLEY KRAMER S 
MONUMENTAL FILMING OF *

PRIDE PASSION’

DABAR RODAMA CAPITOL Theatre Broadway at Bist St.

New Yorko spaudoje
“Times” puslapiuose at

spausdintas laiškas nuo Daniel 
Fignole, Haiti laikino prezi
dento, kurį karihiai sukilėliai 
ištrenkė iš^,šalies ir kuris da
bar gyvena New Yorke kaip 
tremtinys.

Fignole sako, kad Haiti 
rengiamasi prie rinkimų, bet 
karinė klika, kuri’ ten dabar 
laiko galią savo rankose, ne
nori prileisti laisvų rinkimų. 
Bet jis, Fignole, save skaito 
kandidatu ir jo rėmėjai dės 
pastangas, kad jam būtų leis
ta sugrįžt šalin, kad jie galėtų 
priešrinkiminėje kampanijo
je dalyvauti. Jis prašo visų 
demokratiniai nusistačiusių 
amerikiečių, kad jie jam duo
tų moralinę pagalbą, kad būtų 
daromas spaudimas ant kari
nės klikos Haityje, kad ji 
prileistų laisvus rinkimus.

•
“Daily Worker”, kairiečių 

organas, plačiai rašė apie J. 
W. Fordo laidotuves, atspaus
dino vedamą straipsnį apie di
delį nuostolį, kurį jo mirtyje 
aplaikė Amerikos darbininkų 
judėjimas.

Pažymėtina, kad paskuti
niu laiku prieš mirtį Fordas 
buvo vienas griežčiausių to 
laikraščio kritikų. Jis laikėsi 
nuomonės, kad po Gates- 
Clark-Max vadovybe tas laik
raštis yra tapęs revizionistiniu, 
ne - marksistiniu ir t.t. Vienas 
jo viešas laiškas, kuris tilpo 
“Daily Worker’’ skyriuje 
“Speack your Piece”, net kalti
no redaktorius pro-rasizme. 
Tas laiškas iššaukė daug at
sakymų, kuriuose skaitytojai 
ragino Fordą atsiprašyti re
daktorių už nepamatuotus 
kaltinimus.

Nežiūrint tų ideologinių ne
sutikimų, Fordas tame laik
raštyje pagerbtas kaip nuo
seklus kovotojas už tuos pa
čius idealus, kurių laikosi pats 
laikraštis.

Po miestą pasidairius
Slauge atmušė užpuoliką

Margaret Nolan, prieš tre
jetą mėnesių atvykusi iš Airi
jos, ėjo Highbridge Parku į 
ligoninę. Tuo metu užpuoli
kas ją pasigavo ir bandė iš
prievartauti, nudraskė jos 
drapanas, bet ji užpuoliką at
mušė. Spėjęs pagrobti $6 ir 
laikroduką jis prasišalino.

Advokatas neteko laisnių
Forest Hills advokatas Sa

muel J. Gould neteko laisnių 
advokatūrai praktikuoti. Jis 
apkaltintas kaip prostitu
čių agentas ir 1952 metais ka
lėjo 90 dienų, taipgi buvo tu
ją laiką uždarytas protinių 
ligų ligoninėje.
Laikraščių leidėjai reikalauja 

išleisti kOresponddentus
# Kinijon

American Newspaper Pub
lishers Association reikalauja 
valstybes sekretoriaus išleisti 
vykti Kinijon tuos korespon
dentus, kurie tik, nori ten 
vykti.

IT STANDS 
AS THE 
GREATEST 
YOU HAVE 
EVER SEEN!

TECHNICOLOR* 
VISTAVISION*

HELP WANTED MALE
Shipping Clerks. Jamaica apy

linkėje. Mokanti angliškai. Paty
rė prie addressograph (adresavimo) 
mašinos, ir mechaniškai nusimaną. 
5 dienos. Puiki apylinkė. Apdrau- 
dos planas, kompanijos pašalpos. 
Mr. Newman. AX. 1-9100.

HELP WANTED—FEMALE ‘

MOTERIŠKA
Prie abelno namų darbo. 2 die- 

nas j savaite. Gera alga. Wood
haven apylinkėj. Skambinkite VI. 
7-6011. Jeigu neatsilieps, tai skam
binkite FL. 8-9187.

(127-129)

BUSINESS OPPORTUNITIES

Combination Pizzeria, Bayonne, 
N. J. Gali būti pakeista i bet kokį 
kitą restauranto biznį. Centralinėje 
vietoje. Bayonnės puikiausia vieta. 
Mirtis šeimoje, našlė parduoda, su 
nuolaida. Hemlock 6-8966. šaukite1 
rytais. 391 Broadway, Bayonne, 
N. J. (125-131)

ROCKAWAY PARK, L. I., par
siduoda restaurantas, pilnai įreng
tas. Puikiausia vieta, subway L. I. 
R.- R. Gerai įsisteigęs biznis, per 
dabg-daug metų toje vietoje. Pri
vatus savininkas, parduoda labai 
prieinamai. Apskritų metų biznis. 
208 Beach 116th St., Rockaway 
Park, L. I. GR. 4-9558.

(125-127)

BUCERN®. Staten Islande, Port 
Richmond. 2 stiklinės dėžės, išdėstyt 
mėsą, 2 šaldytuvai, dideli-įeinami. 2 
pjaustymo mašinos, 1 elektrinis mė
sai pjūklas. 2 svarstyklės, 1950 tro-*> 
kas. Oru-vėdinama. Gross $65,000. 
Savininkas apleidžia vietą, nori 
$5,000. GI. 2-9565. (121-129)

TRUCKS . »
FORD TROKAS 1954 F 500 mode
lis, 12 pėdų Van Body, 7 pėdų plo
čio, 6 pėdų aukščio. Privatus savi
ninkas parduoda už $1,100 pilna 
kaina, geras pirkinys. A-l stovyje, 
leidžiama išbandyti. Galima 
matyti prie Gas station, Forest 
Ave. ir Merrick Rd., Massapequa, 
L. I. PY. 8-7277.

(126-132)

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-mos kuopos susirinkimas 
jvyks antradienį, liepos 2 d., 7:30 
vai. vakare, Liberty Auditorium, 
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti. Ku
rių duoklės nemokėtos mąlonėkite 
ateiti ir užsimokėti, kad nesusi- 
spenduotumė.t Valdyba (127-128)

ELIZABETH, N. J. k
LDP klubo susirinkimas įvyks lie

pos 5 d., 408 -Court St., 7 v. v. 
Kviečiame visus klubo narius da,- 
lyvauti, nes bus svarbių reikalų 
aptarti. Kom. (127-129)

Policistas kaltinamas 
dokumentų vogimu

Policistas Patrick Tatnjna- 
ro Kings pavieto, teisme kalti
namas išvogimu svarbių Poli
cija Department*) •dokumen
tų. Jam paskirta $1,500 kauci
ja.

Protestuoja dėl nedavimo 
Rooseveltienei leidimo

American Civil Liberties 
Union pasiuntė valstybės de
partments protestą dėl atsi
sakymo išduoti RooseveltieneĮ 
leidimą vykti Kinijon. Reika
lauja tą reikalą persvarstyti.

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

R. H. SCHWEIZER 
32-74 48th St., Long Island City 

Tel. RA. 1-5153

DVIRAČIŲ
Mūsų sandėlis pilnas. Turime 

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

142 First Ave^ N. Y. O.
AL. 4-5200

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

426 Lafayette St.
Newark 5, N.J.'
MArket 2-S173




