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^KRISLAI
Nors dar gyvas, bet

pirmas pasaulyje. 
Asipažino!

6 Medaus mėnesiui” 
praėjus.

Rašo A. Bimba

Ką “Audrey” pridarė...
Galingojo viesulo 
auk y skaičius jau 
pasiekęs virš 400

s tuose auga 
priešinaikmas karo 

' raięsimui Alžyre
taria mao

'P ' ' ii., ' . i i

kirtumai

Amerikos TV programoje
Mttiu ii ' 1 " iiritai'ia

II ' i_F‘ ! ' ! I : . j

ta 
no 
s

Pir

su Maskva--menki •
New Yorkas. -Colum- ir atskraidintas Amerikos

Toulouse, Francūzi j a.
Čia pasibaigė Francūzijos 
Socialistų ^partijos metinis 
suvažiavimas. JŠuyažiavi- 
mas parėdė, kacf priešingu- 
mas karo tęsimui Alžyre 
vis labiau auga, j Praeitais 
metais, kuomet suvažiavi
mas vyko Lille mieste, už 
karo tęsimų Alžyre balsavo 
3,308 delegatai, o prieš tik 
363. Šiuo kartu už karo tę
simų balsavo 2,547 delega
tė o prieš 1,277 delegatai, 
tai yra, apie trečdalis. Ka
dangi suvažiavimo delega
tai paprastai yra skaito
mi dešinesniųiš už eilinius 
narius, kuriuos jie atsto
vauja,, tai stebėtojai sako, 

' '"<rr------------ •--------

kad eilinių narių dauguma 
tikrai pasisakytų už karo 
baigimų, jeigu jų tarpe 
būtų pravestas referendu
mas.

Anti-karine opozicija bu
vo pasidalinusi į dvi grupes. 
Viena patiekė rezoliucijų, 
kad tuojau būtų pažadėta 
alžyriečiams pilna nepri
klausomybė, kita, kad bū
tų pradėtos derybos su Air 
žyro nacionalistais apie 
tam tikros autonomy jos su
teikimų Ąlžyrui. Smal
kiausiai prieš tas rezoliuci
jas darbavosi buvęs prem
jeras Mollet, kuris pats 
žymiai atsakingas už da; 
bartinę politikų Alžyre.

ir atskraidintas Amerikon 
perdavimui per TV.

Tito kalbėjo serbų-kroa- 
tų kalboje ir jo pa'reiškimai , 
buvo versti į anglų kalbų.

Jis sutinka su Mac
Tito sakė, kad jis sutinka 

su Kinijos liaudies vadu- 
Mao Tse-tungu, jog kiekvie
na socialistinė šalis turi 
savotiškų kelių į socializmų. 
Jis sakė, kad esminiai su
tinka su visomis mintimis, 
kurias Mao Tse-tungas iš
reiškė savo paskiausiose 
kalbose ir kurios dabar pla- į
čiai diskusūojamos visame r
pasaulyje.

Skirtumai nuo TS menki
Ideologiniai skirtumai 

tarp Jugoslavijos ir Tary
bų Sąjungos yra menki, 
sakė Tito, ir kas svarbiau, ■ 
tai kad «b| šalys siekia' 
paties,

New Yorkas. — Colum
bia Broadcasting System 
televizijos programoje Ju
goslavijos prezidentas Ti
to išreiškė savo mintis apie 
pasaulinius įvykius, Jugo
slavijos padėtį ir t. t. Pa
našiai ‘ kaip interviu su 
Chruščiovu, taip ir šis bu
vo fotografuotas ir rekor- 
duotas nekuris laikas atgal

liuose ir kaimuose budi ar
mijos kariai kaip sargy
biniai, kad neprileisti plė
šikavimo.

Prezidentas Eisenhowe- 
ris prisiuntė savo specialius 
atstovus. Gubernatorius 
Long helikopteriu skraidi
nėjo virš nukentėjusių sri- 
v • cių.

Lake Charles, La 
masis šios vasaros uraga
nas, pavadintas “Audrey” 
buvo vienas galiigiausių ir 
pavojingiausių Amerikos 
istorijoje. Oficialiai skelbia
ma, kad aukų skaičius jau 
pasiekė 350, neoficiališkai 
skelbiama, kad jau pasiekė 
virš 400, o Amerikos Rau
donojo Kryžiaus preziden
tas Greuntheris sako, kad 
nėra abejonės, jog žuvo 
bent, 500 žmonių.

' Dauguma žmonių žuvo 
potvyniuose, kurie tapo su
kelti Louisianos pakrantėse. 
Daugelis žmonių dar te
bėra užrėgistruoti kaip 
prapuolę, nes jų lavonai ne
surasti, bet gerai žinoma, 
kad jie nuskendo ir bangos 
jų lavonus nusinešė į Mek
sikos įlankų.

Sunkiausiai nukentėjo 
Cameron Parish miestelis. 
Tirmiausįa jis nukentėjo 
nuo paties viesulo, o pos 
kųi jjį užliejo didžiulei 
ros bangos.

Dauguma žuvusių yra 
francūzų kilmės louisianie- 
čiai, taip vadinami Cajuns, 
kurie ; vartoja išimtinai 
francūzų kalbų. Jie yra 
žvejai ir medžiotojai, ku
rie gyvena Louisianos pak
raščio pelkių apsuptuose 
mažuose kaimeliuose.

. Dešimtys tūkstančių tų 
žvejų dabar evakuoti giliau 
sausžemin- kadangi [jų kai
mai visai sunaikinti.

Creole miestelis, I kuris 
ir šiaip yra pelkių beveik 
izoliuotas nuo likusio pa
saulio, dabar visai negali 
būti pasiektas. Iš ten išsi
gelbėję \ gyventojai sako, 
kad apie 10,000 žmonių da
bar gyvena kaip tremtiniai 
kitose Louisianos vietose. 
Jie apgyvendinti bažnyčio
se, salėse, mokyklose ir 1.1.

Kai kuriose vietovėse 
jau prasidėjo griuvėsių ir 
skeveldrų apvalymas. Ar
mijos sapiorai-inžinieriai 
tame lošia vyriausių rolę. 
Amfibiniai džypai pasiekia 
tokias pelkėtas vietas, ku
rių, ■ kitaip negalima būtų 
pasiekti. ' !

Nukentėjusiuose mieste-

'/f

Iki šiol būdavo daug maž 
tokia taisyklė: Dailininkas, 
kuris nori išgarsėti, pirma tu
ri numirti.

Beveik visi didieji dailinin
kai išgarsėjo tiktai po jq mir
ties.

Kitaip atsitiko su Pablo Pi- 
J i s jau laibai garsus, 
ar tebėra gyvas ir pa- 

tapybos darbuose.
Sakoma, kad Picasso yra 

‘'Piešęs 10,0,00 paveikslų. IŠ 
savo kūrybos^jis yra tapęs 

.rfrjonieriumi.
Tai irgi sulaužymas “tai

syklės”, nes beveik visi didie
ji dailininkai mirė driskiais, 
skurdžiais.

Svarbu ir tai: Pablo Picas
so neslepia savo idėjų. Jis pri
klauso Francūzijos Komutis- 
tų partijai.

Visas svietas tai žino*, ,bet jo 
is gaudo ir už juos di- 
pinigufe moka.
as stambus kapitalistas 
>jasi, kad jis turi jsigi- 
26 l^casso piešinius.

.epaprasta dar ir taš, kad 
£fZapie jokj kitą pasauliniai 

o*amsėjusį dailininką nebuvo 
riek daug ir tokių plačių kriti
kų ir ginčų.

Apie Picasso, sakoma, yra 
parašyta ir išleista šeši šim
tai knygų. O kiek tūkstančių 
straipsnių ir straipsnelių apie 
jį yra tilpę spaudoje,/ niekas 
negali pasakyti.

Todėl, galima drąsiai Aąky- 
ti^iam dailininkui lygaus pa
saulis dar nėra matęs.

NAACP su

z 3 kūriniu 
) (ralius ] 

'Vien:

t

H.

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS
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Detroitas
važiavimus praeitų savait
galį pasibaigė masiniu mi
tingu Olympia stadijone. ML 
tinge dalyvavo apie 15,000 
žmonių, daugumoje negrai. 
Baltųjų dalyvių daugumų 
sudarė unjistai, auto-darbi- 
ninkų unijos nariai.

New Yorkas. — Eugene 
Dennis, Komunistų parti-

prez. Eišenhoweriui,! kuriat 
me jis ragina jį stoti už 
atominių ir * vandenilinių 
sprogdinėjiųių sulaikymų, 
taipgi už* visų atomįnių 
dirbtuvių suvalstybinimų.

Accra. — Į Ghanų atvyko 
Adlai StevensOnas.

Washingtonas. — Praeitų 
savaitgalį Washingtone a- 
tidaryta nauja mečetė, ku
rių pastatė 16 musulmoniš
kų kraštų atsovybės. Ati
daryme dalyvavo ir prezi
dentas Eisenhoweris.

Eugene

Į <3haną atvyko

■ ut

Mūsų, prezidentas Eisenho- 
weris, irgi neturi sau lygaus. 
Joks pirmiau buvęs preziden
tas viešai ir atvirai nėra pri- 

pažinęs prie bankrūto. PriešI mlias dienas jis pasakė, kad 
jis nežino ir neturi jokio su- 
pi^timo, kaip būtų galima pa- 
stw kelią pragyvenimo kili- 

4 ' mui! W- 
r * Todėl kainos' ant visko te- 

bękyla, o valdžia nė iš vietos 
nesijudina.

Ką gi valdžia darys, kuo- 
/ »tet joa galva prisipažįsta ne- 

■ turinti jokio supratimo, ką 
•į daryti ir kaip prieš tokią eko- 

ligą kovoti.

Iki giol, yeikia pasakyti, Iš, 
didžiosios Kinijos plintančios 

8 4 pasaulį buvo perdaug 
Mf. Taip atrodė, jog ten 
ili^mo statymas eina be 

&4icijos. * 
lango klika buvo au
ti? .ištrenkta į Formo- 
ijos buržuazinis ele- 
Kinijos ponija buvo 
Teikta, jog per tūlą 
ivoSųjglūšyta! Bet su 
Įdėjo susigriebti. x 
dabar dalykai atrodo, 
oje tos ramybės "me- 
knuo’’ bus praėjįs. 
alima suprasti iŠ išsi- 

Mao Tse-tung, Chou 
h? Madame .Sun Yat- 
t e įspėja socializmo 
į susivaidykite, arba, 
^drausti.
ĮE-. .
fta abejoti, jog smar
kios komunistų vado- 

įvairuoti yalsty-

Elektros audra 
įvyko Saulėje,

n ino

m '

Lakeland, Fla. — 300 bal
tai apsigaubusių ? kukluksų 
čia pravedė “motorizuotų 
paradų’. Jie važinėjo pa
maži automobilių virtinėje 
pro negriškų kvartalų. Po 
to jie laikė mitingų užmies
tyje, kur degino kryžius. 
Vienas kalbėtojas atakavo 
negrus, žydus ir Aukščiau
sių teismų. Jis sakė, kad 
ne tik negrai, bet ir žydai 
turėtų būti segreguoti.
i . ................... "> ...... ,i 'V /1'1'1';

bes laivą per visokias audras. 
Man atrodė, kad nusivils tie; 
kurie yra sudėję viltis ant 
kontr-revoliucijos laimėjimo 
Liaudies

Washingtonas. - 
ninkai sako, kad 
sprogimas, elektrinė audra, 
įvyko Saulėje. Tas sprogi
mas Saulėje, sako moksli
ninkai, yra geras ir blogas 
dalykas. Jis ge^as, nes atėjo 
kaip tik dabar, pradedant 
tarptautinius geofizinius 
metus, ir per tokius sprogi
mus mokslininkai turi, ge
ros progos teleskopais ir 
kitaip styrinėti Saulę. - Jis 
blogas, nes plveiki^ radijo 
susisiekimų pasaulyje. Per 
paskutines dvi dienas dau
gelyje pasaulio dalių radijo 
bangos buvo taip" sukliudy
tos, kad beveik negalima 
buvo klausytis programos.

Tarptautiniai geofiziniai 
metai prasidėjo oficiališkai 
šį pirmadienį. Juose daly
vauja beveik visi svarbesni 
kraštai, bet vyriausias ro
les juose lošia Amerika ir 
Tarybų Sąjunga. Abi šalys 
turi ekspedicijas šiaurinia
me ir Pietiniame ašigalyje, 
abi planuoja šiais metaių

- Moksli- 
didelis

-F j

tį
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įjirafęsitioja
Valstybės financial eks- giaū negu m 
pertai -
kad bet koks didesms kai; 
nų kėlimas gali privesti 
šalį arčiau prie infliacijos. 
Taipgi nūrodoma, kad plie
no kompanijų pelnai yra 
latai dideli ir kainų kėlimas 
nėra pateisinamas.

Plienininkų unijos (USW) 
prezidentas Dayid J. McDo
nald irgi griežtai pasmer
kė plieno kainos pakėlimų. 
Jis sakė, kad visokioms 
reikmenims pasėkoje pa
brangus, plieno darbinin
kai bus priversti reikalauti 
algų pakėlimo, po ko kom
panijos vėl rėks, kad turi 
kelti kainas... ' ;

Iii i u ..■■■iui.į—

Washihgtonaš|. <:j.. .1\ Sena
toriai; į ■
Gote (abu iš Tennessee) 
reikalauja^ kad valdžia pra- 
veą^l^mėjiįjh^ kokių ■ pa- 
m;o remiantis ; didžiosios 
plieno kompanijos šu Uni
ted States Steel priešakyje 
pakėlė plieno kainų ant $6 
tonai.

Sen. Gore yra sen a tinęs 
finansų komisijos narys. 
Jis sakė, kad klausinės iž
do sekretorių Humphrey 
šiuo klausimu. Kaip žini^, 
plieno kainos pakėlimas 
visuomet tuojau atsiliepia 
į kitas pramones ir visos 
kitos kainos pradeda kilti.

j * .' ■

Valstybes' finansiniai eks

Santykiai tarp Liaudies Kinijos 
ir Burmos darosi vis tampresni

Rangoonas. Santykiai 
tarp Liaudies, Kinijos, kur 
prie valdžios vairo stovi 
komunistai, ir Burmos, kur 
prie vairo stovi socialdemo
kratai; darosi vis tampres
ni. Kinai ir burmiečiai vi
suomet turėjo artimus tau
tiniai kultūrinius ryšius, 
bęt niekad kultūriniai san-. 
tykiai nebuvo tokie tamp
rūs, kaip dabar. v

Apie pusmetis atgal re
akciniai elementai Burmoje 
bandė bloginti santykiūš, 
naudodami tam tikrus teri
torinius nesusipratimus, 
kurie viešpatauja tarp Ki
nijos ir Burmos jaū šįmL 
mečiai. Tiems nesusiprati
mams išrišti dabar paskirta 
speciali komisija ir santy
kiai' vis gerėja. v

Kas mėnuo Burmon at
vyksta bent’ dvi kultūriniai 
meninės * visokie

Geležin- 
“Labor”

Darbo unijų 
kovos lauke
New Yorkas. ■ 

keliečių organas
vedafnajame straipsnyje sa
ko, kad Aukse, ‘teismas 
savo paskiausiais tarimais 
didžiai pasitarnavo civili
nėms laisvėms. “Labar” yra 
organu geležinkeliečių uni- 
jų-brolijų^ kurios 4uri dau
giau negu milijonų narių.

suva
žiavime unijistai delegatai 
pabrėžė, kad automatizaci
ja fabrikuose labiausiai 
kenkia negrams, nes dauge
lyje darbo vietų negrai 
neprileidžiami prie labiau 
kvalifikuotų darbų ir tokiu 
būdu negali tapti mechani
kais, kurie dirbtų prie ąu- 
tamatazuotų veiksnių.

Unijistai ragino NAACP 
labiau > kovoti prieš tokios 
rūšies diskriminacijų.

•< &

• .* •/ . • f

iš Kinijos teatrų. IŠ kitos 
pusės — Burmos ansamb
liai vyksta Kinijon.

Burmoje, be to, yra apie 
pusė milijono nuolat 
iiančių kinų ir. jų < 
dauguma draugiška Liau
dies Kinijai, nors ciajigi- 
nįai agentai bąhdo jų tar
pe veikti.

■ A ■ - -4 M

Las Vegas. Katalikas 
pacifistas O^on Hennacy 
baigė savo 12 dienų bado 
streikų už taikų, prieš H- 
bombas. Jis į^įdo 22 sv., 
bet jaučiasi, sako jis, neblo
gai. Hennacyyi* 
Worker” redakcijos narys. 
Per visų badavimo laikų jis 
čia vaikštinėjo ir pikietavo 
Atominės enėrgijį|v

—-—-....... ............

sveikatos reikalų ministeri-

Amerika duoda 
10 milijonu dol. 
Jordano jėgom 

Washingtonas.

tųis paskyrė dešimt milijo
nų dolerių Jordano gink- 
lutosioms pajėgoms. Pir
moji paskola arba dovana 
kaip ten nebūtų, buvo iš
leista algų kareiviams mo
kėjimui, sako Pentagonas, 
o su dabartine suma Jorda
nas pirks daugiau ginklų.
" 'MV.’’'*M :

Jordano valdžia dabar y- 
ra pilnut ^ro-vakarie tiška 
ir jos santykiai su Egiptu 
ir Sirija yra labai paaštrė- 
ję, net kalbama apie visiškų 
santykių su Egiptu nutrau-

Washingtonas. — Ameri
ka antru kartu šiais me-

Havana.— Santiago de 
Cubo mieste, rytinėj krašto 
dalyje, kur sukilimas stip
riausias, Batistos rėmėjai 
surengė masinį mitingų

yra k

J

ūksmingas ir veda 
učių vėžio. Ameri-

daugiausia buvo policinW 
įm, ginkluotų kareivių ir 
iš' Havanos atvykusių val
dininkų — šiaip žmonių D$* 
-Vėik nebuvo."/ •; ■'*:.■ ■ z'., 

lįiii į’.^i>»iĮi<iii-»f»'i i ■> j;
ft,

jau gr

y

S' /. .T1;-

— Socializmo ir ko- 
> statybos, šis Tito 

pareiškimas iššaukė nema
žai nuostabos; - Amerikoje, 
neš^buvo manyta, kad pro-, 
gramoje, kuri taikoma A- 
merikai, Tito-pabrėš savo 
nesutikimus su Maskva, bet 
jis per visų interviu darę 
kaip tik atvirkščiai — pa
brėžė solidarumų su Sovie
tais.

TS role Vengrijoije
Tito taipgi sakė, kad 

antroji tarybinė intervenci
ja Vengrijoje buvo reika
linga ir neišvengiama. Pir
moji intervencija buvo ne
reikalinga, sakė jis, nes iš 
pradžios . neramumai Ven
grijoje buvę liaudies ju
dėjimas ir be intervencijos 
tas judėjimas būtų tik s 
stiprinęs socializmų, t 
paskui, kai pradėta tų ju-\ 
dėjimų gniaužti, reakc 
kams pasisekė atsistoti si^- / 
kilimo priešakyje ir b 
pavojaus, kad reakcija į 
Ii perimti galių Ven^ 
ir gali būti atsteigtas fa
šistinis režirhas. Tarybų S 
junga gerai padarė, sak 
Tito, kai užgniaužė tas n 
akcines pastangas. Ji 
kė, kad Kadaro vj 
Vengrijoje turi vis 
žmonių pritarimo.

4

-

iii

1

įag|

I i, 
i

suprasti, kad jis 1

Tito sakė, kad Am 
rolė Artimuose Rytuose 
ra smerktina ir

-iniam kursui ir 
kia Amerikos in 
rolę Jordane, Ubai

Interviu su
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. LIETUVOS LIAUDIES ŪKIO TARYBA
ŠIŲ METŲ birželio 4 d. buvo sušaukta Lietuvos 

Aukščiausioji Taryba (parlamentas) sesijoms. Birželio 5 
; d. ten buvo priimtas įstatymas., kuriuo einant buvo įkur
ta Lietuyos Tarybų Socialistinės Respublikos Liaudies 

'įtikto taryba.
Pas mus jau buvo rašyta, jog Tarybų Sąjungos pra- 

; monės valdymas ir plėtojimas tapo pertvarkytas. Jis per
tvarkytas ta prasme, kad buvo decentralizuotas, patobu- 

' liptas jo valdymas, jo plėtojimas.
Per visą Tarybų Sąjungą tapo suorganizuota daug 

liaudies ūkio rajoninių tarybų, kurios valdys pramonę 
pagal rajonus. Einant tuo patvarkymu, tuo įstatymu, 
kiekviena tarybinė respublika valdo pramonę, esančią jos 
teritorijoje. Ne taip, kaip buvo seniau, kai daugelį pra- 

' .T monių valdė ministerijos,- esančios Maskvoje.
Daug tų ministerijų tapo panaikinta. Visai tai pa- 

*. daryta tam, kad pramonė galėtų dar labiau augti, kad
• jos augimu rūpintųsi juo daugiau žmonių vietose.

Lietuvos. Liaudies ūkio taryba, aišku, iįurės milžiniš-
• ką galią Lietuvoje, nes pramonė Lietuvos respublikoje 
jau pasiekė aukšto laipsnio, ir ji vis auga, vis nauji fab

rikai ir įmonės statomos.
Einant tuo įstatymu, tarybą sudaro pirmininkas

• ;(juo yra Eduardas Ožalrskis), pirmininko pavaduotojai 
*•: ir tarybos nariai. Be to, prie šios tarybos veiks, kaip pa-

~ tariamasis organas, Technikos-ekonomikos taryba.
f - Liaudies ūkio taryba, tačiau^ “visa savo veikla yra 

<#betarpiškai pavaldi Lietuvos TSR Ministrų Tarybai”, 
sako įstatymas. Kitais žodžiais, Lietuvos ministrų tary- 

. bą kaip buvo, taip ir pasilieka Liet, vyriausybe, kurios di
rektyvas, vadovybė privaloma visoms organizacijoms, 
/visam kraštui.
į. Ryšium su tuo panaikinamos sekamos Lietuvos mi- 
; nisterijos:

Lengvosios pramonės;
Mąisto prekių pramonės; v • •
Mėsos ir ’pienp produktų pramonės; j /;
Miestų ir kaimų statybos; :•
Miško pramonės;
Popieriaus ir medžio apdirbimo pramonės; ;
Statybinių medžiagų pramonės;

'Žuvies pramonės;
Komunalinio ūkio;
Vietinės ir kuro pramonės.
Kaip matome, panaikinus dešimt ministerijų, nema-

*ža jų tarnautojų lieka be vietų, todėl įstatymas ragina 
^vyriausybę, kad ji greičiausiu laiku kreiptų dėmesį -f tai, 
kad paleistieji iš vietų būtų greit aprūpinti darbu. Vi

ešas persitvarkymo darbas nutarta atlikti iki š. m. liepos 
mėnesio 1 dienos.

1

**

r J.., . ■■ ■» i '-Ip! ii!'. -

SUSITIKIMAI
(IŠ ATSIMINIMŲ)/»

Rašo K. Vairas-Račkauskas i
Pietų Afrįkbs Sąjungos 

kultūriniam gyvenimui 
praskaidrinti kartais už
klysta į tą nuošalų kraštą 
pragarsėję solistai, labai re
tai—operos, taip pat retai 
—rašytojai. 1931 metais 
lankėsi Keiptaune italų kil
mės Amerikos solistė iš Či
kagos Amelita Gali Kūrei 
ir ta proga suruošė koncer
tus didesnihose Sąjungos 
centruose.

Su Gali Kurči teko susi
pažinti viename priėmime 
pas p. Labi ją jo puošnioje* 
viloje Keiptauno priemies
tyje. Ji tada žavėjo |vėčius 
savo dangišku balsu, pa
tiekdama arijas iš operų ir 
visą eilę /italų liaudibs dai
nų.

Kiek vėliau Keiptaune 
apsilankė didysis anglų ra
šytojas G. B. S.—tie inicia
lai, žinomi pasaulio kultū
ringiems žmonėms, reiškia 
George Bernard Shaw.

Turėjome laimės susitikti 
su juo dėka mano gero bi
čiulio sinjoro Ernesto Ba
raiba.

Šį įvykį, palikusį širdyje 
labai malonius prisimini
mus, norėčiau atžymėti, juo 
labiau, kad neseniai minė
jome Bernardo Šou šimto 
metų gimimo sukaktį, be to, 
Tarybų Sąjunga pagerbė jį 
kaip savo bičiulį, išleisda
ma, pašto ženklu su Bernar
do Šou atvaizdu. e

Vieną karštą vasario mė-_ 
nėšio rytmetį tai buvo 
1932 metais — pas mane 
atvažiavo sinjoras Ernestas 
ir sinjora Končita Barai- 
bos. Su tais mielais ir aukš
tai kultūrihgąis į žmonėmis 
tekdavo aažnaf šttsltikihęti 
įvairiomis progomis ir kąri- 
tais, čia viešojoje miesto bi
bliotekoje, čia muziejuje.

Abu — sinjoras ir sinjo
ra Baraibos — baskų tau# 
tybės ir Pietų Afrikoje gy* 
veno jau keliolika mėtų.

Sinjoras Erheštas Barai
ba domėjosi lietuvių, kalba 
ir literatūra, ras damas 
daug bendro tarp baskų ir 
lietuvių ta prasme, kad tų 
dviejų tautų kalbos prakai
tomos, prie seniausiųjų Eu
ropos kalbų ir kad pirmo
sios abiejų tautų knygos 
pasirodė A^I-ihe amžiuje, 
beveik tuo pat metu bas- 
kų^kalba pirmoji knyga pa
sirodė 1545 metais. Antras 
panašumas tarp tų dviejų 
tautų — tai lietuvių ir bas
kų sugebėjimas išsaugoti 
savo senovės, kalbą,. savo 
puikias legendas ih padavi
mus ir kovotu už lajsVę ir W 
saugojimą /savo nacionalis
tinės kultūros.

< Baskų kraštas—prie Bis- 
kajaūs įlankos. Dalis jų 
apgyventos teritorijos  ̂yra 
Ispanijoje, kita dalis Pran
cūzijoje. Nors baskus, ku
rių priškaitoma pė!4 milijo- 
hą^ Veikė gymiai štiprešiiėš 
ispanų ir Jpraneūzų ktiltū*-

-
4

t

TAIGI LIETUVOJE vyksta milžiniška permaina. 
Lietuva įgauna didesnio ir atsakomingesnio autoriteto, 
kaip valstybė. O su tuo ant jos vyriausybės ir ant Liau
dies ūkib tarybos, taipgi ant rajonų krinta daug sunkes
nis ir sudėtingesnis uždavinys.

Tuo klausimu Vilniaus “Tiesa ’ (š. m. birž. 8 d.) pa
rašė įvedamąjį, kuriame be kitko skaitome:

“Respublikos darbo «žmonės supranta tiek milžiniš
ką šio Įstatymo ekonominę naudą, tiek jo didelę politinę 
prasmę. Tarybų Lietuvos, kaip ir kitų sąjunginių res
publikų, teisių išplėtimas —naujas stambus žingsnis įgy
vendinant lenininę nacionalinę politiką. Jis padeda toliau 
'Stiprinti tarybinę demokratiją, brolišką draugystę ir beh-^ 
dradarbiavima tarp mūsų Tėvynės tautų.
; “Respublikos Aukščiausiosios Tarybos sesijos nuta- 

ObihU pramonė ir statyba Tarybų Lietuvoje valdoma vie
no ėktmominio administracinio rajono pagrindu. Pramo-. 
nei ir statybai valdyti respublikoje/ Sudaroma Liaudies

. ūkio taryba, kuriai perduodama 440 įmohių. Liaudies ti
kto taryba vadovaus pavestų jai įmohių veiklai, planuos 

r finanšus, paskirstys pelną ir apyvartines lėšas tarp at
skirų respublikos pramonės šakų, sudarys finahšiniūš re
zervus ir sprįg visus praktiškus darbo klausimui. Jai su
teikiamas visiškas savarankiškumas naudojant Skiria
mus materialinius išteklius. Tai reiškia, kad Liaudies ū- 
kio taryba turės višas galimybes konkrečiai ir operaty- 

li vadovauti įmonėms, galės dirbti lanksčiai, rodant 
o daUgiau inciatyvos ir sumanumo.

^Atskiroms pramonės šakoms valdyti Liaudies ūkio 
bos sistemoje bus sudaryta vienuolika gamybinių

lybų, jų tarpe — energetikos ūkio,, prietaisų gamy- 
W, mašinų gamybos ir metalo apdirbimo pramones, 

alinio*techninio aprūpinimo ir realizavimo bei kt.
TŠium su tup partkikinama eilė sąjunginių-rešpublikinių 

‘‘ inių ministerijų.
“Nors Tarybų Lietuva ir yra vieningas ekonominių 

> bėt tai nereiškia, kad jo ryšiai su kitomis yes*;
kitais ekonominiais rajonais sumažės. Erto1- 

’ie kyšiai tolydžio augs ir stiprės. Taž reikalau- 
Valstybinė plano komisija giliai nagrinėtų 

^publikos ekonominius ryšius sii kitais ekonomi- 
‘ anais. Tai reikidktija.taip pat, kacf Liaudies ūkio

'Įteikei • r i—574“*—• -• r- . -V•./■'♦•'■.‘lį.j
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pasakyti savo aštrų ir itin 
sąmojingą kritikos žodį 
apie viską, ir apie visus. :

įsiterpė sin
joras Ernestas, man ro
dos, yra pirmas tokio masto 
rašytojas po Volteiro ir Gė
tės, pos Levo Tolstojaus.

—Jo gilūs ir nuostabiai 
taiklūs sąmojingi pasisaky
mai, išėję iš jo lūpų, atro
do lyg atžymėti jo trimis 
inicialais—G. B; S., jo pro
to patikrinti, išanalizuoti.

—Aš turiu G. B. S. bio
grafiją, kurią parašė geras 
jo bičiulis Frenkas Harisas. 
Ar skaitėt?—paklausiau.

—Ne,—atsakė sinjora. 
—Aš jums paskolinsiu.
—Puiku! Gaptaįta pa

ti biografija, kurtoje auto
rius panaudojo G. B. *8. 
meilės laiškuš, nors laiškų 
autorius buvo uždraudęs 
įdėti juos į biografiją? Kaž
ką apie tai buvau girdėjusi?

—Taip, ta pati. ? ’ 
—Frenkas Harisas neteR 

singai pasielgė. Jis tarėsi 
turįs teisę tai padaryti. Jis 
buvo vienas iš artimiausių
jų G. B. S. bičiulių ,ir behė 
tik iš tų redaktorių, kurie 
padėjo G» B. S. pasireikšti 
spaudoje, kai jis dar buvo 
pradedąs scenos kritikas? 
Tiesa?' V

. A • ,’ . . -
Džordžas Bernardas Šou 

savo kūryba yra žinomas 
visam pasauliui, visoms 
kultūringoms tautoms. Jo 
kūriniai “Pigmalionas,” 
“šventoji Joana,” jb “Veži
mėlis sū Obuoliais,” jo “Mi
sis Uorei! profesija” iš 
“Nemaloniųjų pjesių” ciklo, 
jo politinė satira “Ženeva” 
—tai yrą tikri scenos dei
mantai. Prie savo veikalų, 
skirtų scenai, G. B. S. pri
jungdavo ^turiningus ir iš- 

vw© XXII 14 v zacmva« gam*US ’ ’'ivadUB^^ .^kuriUOąe 
kaTčia atogr^! kli- aiO. n® ^iradi- 
aliin» pasišildyti. >

i .’ • : hasauSt kas siejasi su sce-
G. B. S. — jau senyvo hos menu, bet savo pažiū- 

dmžiaus žmogus. yĄtvąžia-4 ras į 'tuos socialinius reiš- 
vo į Pietų Afriką su žmona.
Jis visada keliauja sti žmo-, 
na, tik spaudoje retai kur 
matomas ^jos! atvaizdas7 Ji 
yra labai kukli, nekenčia 
reklamos, o G. B. Š. rekla
mos negali išvengti: jis,yra' 
toks išgarsėjęs ir tokio ypa
tingo proto žmogus, kad jo 
Žingsnius ir mostus repor
teriai* per vienas kitą hUo* 
Tat pasigauna į aparatą, jo 
aforizmai, kiekvienas jo są
moningas išsireiškimas už- 
rašbmi. Kaš nežino jo įdo
mių paradoksų, jo kandžių 
ir ypačiai' turiningų ^pasisa
kymų įvairiausiais literą,to
ros, pasaulio įvykių, žmo-, 
nių tarpusavio s a n t y k i ų 
klausimais?? i f , . .

-^-lr kokia daugybe anek
dotų apie tą didį žmogų, te
sako sinjora Končita. — 
Aš visądą žaviuosi tuo, kad 
anglai kartais jį vadina1 
“stormy petrel,” arba hud-< 
ronaša... Jis niekada nėra 
atitrūkęs hub viešojo g^Vė* 
nimb, niekada nepripažino 
to, kad ihėiias esąs tik Pie
nui, b nė liaūdŽiąi ir.gyve
nimui. Tai yra vienintelis 
žmogus, kuris gali drąsjai 
• I .Jį....M,   -į.I.. '  

ros, vis dėlto jie išsaugojo 
ligi mūsų laikų tai, kas jų 
tautai buvo brangu—kalbą, 
dainas, pasakas, padavi
mus, papročius.

—Panašumas tarp mūsų 
ir jūsų — kartą pastebėjo 
sinjoras Baraiba,—yra dar 
ir tas, kad priespaudos lai
kais daugybė mūsų žmonių, 
kaip ir lietuvių, ieškodami 
duonos, iŠ savojo krašto 
emigravo į tolimus Ameri
kos kraštus. Baskai dau
giausiai emigravo į Pietų 
Amerikos šalis;

Atvykęs šį kartą pas ma
ne, sinjoras Baraiba pa
reiškė: /

—Jūs žinote, į mūsų mies
tą atvyko Džordžas Šerngt- 
das šou. Keiptauno univer
siteto klubas ruošia susiti
kimą su juo. Kaip komite
to narys, atvažiavau pa
kviesti jus. Važiuosime? •

—Būtinai turite važiuoti, 
—pritarė sinjoras Končita. 
—Tiktai vakar susitarėme 
ruošti svečiui priešpiečius, 
todėl iš anksto ir negalėjo
me pakviesti.

Nepasinaudoti tokia nuo
stabia proga būtų nusikal
timas. Padėkojau senio- 
ramg ir visi kartu nuvyko
me į Keiptauno uni versi te? 
to klubą. ( 1 ?,

Sinjoras Ernestas vairavo 
savo ševroletą, o mudu su 
sinora Končita, gabia dai
lininke tapytoja, sėdėjome 
užpakaly, ir ji man papasa
kojo, kad Džordžas Bernar
das Šou atvyko į Pietų Af
riką, bėgdamas7 nuo pilkos 
ir ūkanotos Anglijos žiemos 
sezono;!
mate galima) pasišildyti

&
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taryba, visos įmonės laikytų savo1 šventa pareiga įvyk
dyti, višų: pirihą, plUPtiš tų gaminįų/ kurto labidušiai 
reikalingi Visąm TSRS liaudie

J,Naujai sudalomos LiaudtoŠūkto tarybos/ jos vai* 
dybų ir kitų organizacijų darbas žytoiatialiniipriklausyš 
nųb to. kokie Žmonės jose kkip;jie Mft įtoVėštą; 
darbo batų. Todėl labai svarbų parinkti ų žitioš aparatus 
didžiai kvalifikuotus kadbųs, gabius organižatoriūš; atsi
davusius partijai ir liaudžiai žmones. LikvidaVue kai kū- 
rias mi nister i j as, bus atpalaiduota žymi grupė gerų spe- 
OiStfistų. Draugai spėčiąlistai! Jūsų laukia gamyba -~ 
pnohSs, fabrikai, Statybos. 1!

/y'Pėrtvarititfs pramdnėslr.statybų vaį^mąj žymįai 
įadwmiegtti’įr Ohų tarybų vaidmuo, j jų rankas 
betarpiškai pęfdUodaftia rajdUme pramcm MpmW alų 
įmohių gamybos apimties, asoriimentb išpletimu.
pilniau būtų patehkįnami darbo žmonių pormlMijiįgŽ " 
koti vidinių , neišnaudotų rezervų gamybai vyštyti -la

kinius, prieš kariuos ar už 
kuriuos pasisako jo pjesių 
herojai. Iš Viso \G» B. Š. 
yra parašęs per penkiasde
šimt scenos vęikalų, kurie 
niekad nepasens ir kuriais 
jis kovojo už geresnį pasau
lį, už laimingesnį gyvehimą, 
už padoresnį žmogų.

Pats G. B. S. yra pasakęs: 
“Reikia, kad visada rastųsi 
nors vienas žmogus, kuris 
tūrėtų drąsos pasakyti tai, 
ko niekas kitas neišdrįsta 
pasakyti.” Ir tos drąsos 
Bernardui Šou niekada ne
pristigdavo: jis karčiai, dy
giai, sąmojingai, kartais ir 
su neslepiama pikta pašai
pa kritikuodavo įvairius 
buržuazinio* gyvenimo nei
giamus reiškinius, nesigai
lėdamas viešos kritikos net 
ir aukščiausiai pakopų- 
siėms kapitalistinio ir bur- 
žuazinio pasaulio žmonėms. 
Kaip Volteiras iš savo na
mų Femėjuje, kaip Tolsto
jus iš savo Jastiajos Polia- 
nos, taip ir G. B. Š/ iŠ w 
vo namų Ėjot Sent Louren-. 
so atsiliepdavo į kl'čkviehą 
ryškesnį Anglijos ir pasau
lio gyvenimo reiškinį. • 

jCąip įdomiai, vaizdžiai jr 
su kokiu sarkazmu G. B,S. •_ 
Sarodo kapitalistinės Ang- 

jos visuomeninį charakte
rį, matome iš jo pjesės '‘Ve
žimėlis sų obuoliais, ” kur; 
pjesės personažas Napoleo
nas apibūdina anglus: :

“Kai anglas k o n o r s 
trokšta, tai jis niekada ne
pasako, ko trokštąs* Jis 
kaitriui Įaukteų kol\ ftėŽ&ia 
kuViąiš Wtejs jo protė 'sū- 
.šidhryš1: ■
pM&fcį W Jb^aflhė ar

benugalimas.
“Visada ir visais atvejais 

jis pasirodo ryškiausioje do
rovingo žmogaus pozoje. 
Kai didis kovotojas dėl lais
vės ir nacionalines nepri
klausomybės,, jis užkariau
ja ir prijungia prie savojo 
krašto pusę žemės rutulio, 
ir tai jis vadina kolonizaci
ja. Pavyzdžiui, jam prirei
kė naujos rinkos jo užsigu
lėjusioms Mančesterio pre
kėms parduoti, ir'štai be
matant jis nužudo misionie
rių ir paskui griebiasi gink
lo, eina ginti krikščionybės, 
kovoja dėl krikščionybės; 
jis tai daro dėl krikščiony
bės ir, tarytum dangus jam 
skirtų dovaną, pasiglemžia 
rinką...

“Jjs didžiuojasi tuo, kad 
vergas tampa laisvu žmogu
mi kai tik įkelia koją į Bri
tanijos žemę, o pats jis par
duoda savo skurdžių kūdi
kius, vesdamas juos muo še- 
šerių metų amžiaus dirbti 
fabrikuose po šešiolika va
landų j parą ir už nepaklus
numą baudžia rykštėmis. 
Pats savo krašte jis sukėlė 
dvi revoliucijas, • o paskui 
kitai nacijai skelbia karą 
dėl teisėtumo ir tvarkos. 
Nėra nė vieno pikto arba 
gero dalyko, kurio nebūti; 
padaręs anglas, tačiau jūs 
niekada nerasite anglo, ku
ris prisipažintų esąs neteR 
šus. Jis nieko nedaro. be 
principų. Jis koyoja prieš 
jus dėl patriotizmo princi
po. Jis susipeš su jumis— 
tai vyriškumo principas. 
Jis remia savo karalių—tai 
lojalumo principas. Jis ker
ta savo karaliui galvą—tai 
respublikos principas...”

Vargu ar būtų galinta 
ryškiau charakterizuoti an
alus ir jų kolonizacinę po
litiką, kaip tai padarė G. B. ,

Jau buvo teh, apsuptas^ . .t(, i 
klubo narių, tarp kurių bu- tiriėriis bulvių 'rėsęųl 
vo aukštosios mokyklos, vi- ' 
suomenės, spaudos atstovų.

Ir mes su sinjorais Barai- 
bomis turėjome laimės sė
dėti priešais.Šį garbingą 
svečią, priešais šį didį kri
tiką, dramaturgą, visuome
nės veikėją, anglų socializ- 
mo-fabianizmo kūrėją, nu
ėjusį tokį ilgą gyvenimo ke-

konservavo ir atrodo tok< 
jaunas ir sveikas, su jrv 

 

nuolišku raudoniu veide, su^ j 
linksmu akių žvilgsniu, J

Mes Su Baraibomls 
savy beveik nešikai e, 
kreipdami visą savo dėtnesį 

 

į G. B. S., klausydamies jo 
kalbos su kitais, gaudydami A 
kiekvieną jo žodį. Vienas 
iš jų kaimynų kreipiasi į 
ji:

—Jūs pernai buvote Tary
bų Sąjungoje,^misteri šou. M 
Kokius išsivežete įspūdžius 
iš to krašto?

G. B. S. ne iš karto at
sako į klausimą: ' •

—Apie savo įspūdžius estr \
rašęs spaudoje. Nuostabiai į
įdomus kraštas. Ten žmo- L
nes daug ko išmoko ir got* * 
tiems gali rodyti kelią i

I »
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Sunku het įtikėti, kad 
priešais mus sėdi 76-uosius 
metus einąs žmogus: nepai
sant jo < baltų plaukų ant 
galvos ir smakro, jis atrodo 
toks jaunas, judrus, nepa
ilstus, šnekus! , Rusvoka ir 
šviežia veido spalva, ne
rimstančios ir z v y t r i o s 
akys, kuriose žvilga jaunat
viškos sąmojo kibirkštys,
Ir koks įdomus turėjo būti 

jo gyvenimas! Pro jį pra
ėjo epochos, įvairios siste
mos, mados, o atmintyje 
griuvo ir sužlugo imperijos,, 
jis teigiamai įvertino ir su
prato didingas Rusijos re- 
Volįucijaš ir visiems lai
kams pasidarė nuoširdus 
tokių didžių žmonių, kaip 
Karlailas, Dikensas, Darvi
nas, Fransas, Zola, Tolsto
jus/ Ibsenas, Gorkis, Hapt- 
fhanas, Vagneris, Reskinas, 
Tomas Manas.u Su dauge
liu iš jų jis susitikdavo, su
sirašinėdavo, kalbėdavo ir 
juos pergyveno. Jauti, jog 
tas dvasios milžinas tary
tum koks užburtas augmuo, 
Šaknimis įsikabinęs į praei
tįir atžalomis siekiąs į at- 
Cltį. O 3-

G. B. S. tarp kitko yra ve
getaras. Mes visi tai žino
me, ir vis tik mums įdomu 
žiūrėti, kaip j is, šnekučiuo
damas su savo kaimynais 
prie stalo, siurbčioja apelsi
nų sunką, valgo obuolį, 
kriaušę, salocius, užgeria 
^ęnuv, Gal dėl to dietinio

-mum
<*

voti pas rusus ir įsitikinti, 
kaip daug ko ten yra pasi
mokytu.. ,f 7./ "'L P !

Tarp sinjoro Baraibos ir 
manęs sėdėjo misteris Vei- 
lis, neseniai pąbuvojęs Lat
vijoje. Jie kumštelėjo man 
į alkūnę ir sako patylomis:

—Aš pasiklausiu ' apie 
Pabaltijį. Ar verta, kaip 
manote? ./• ,. t

Man pasirodė, kad GQi? 
S. pastebėjo šį Vėilio judesį 
ir pašnabždą. Veilis krei > 
piasi į rašytoją: s * ;

—Jūs, misteri šou. rodov,- 
nesustojote Pabaltijy, kai 
pernai iš Maskvos grįžote į 
Londoną? Kokia gera pro
ga buvo susipažinti su tais 
naujais Europos žemėlapio 
kraštais... T

G. B. S. žvilgterėjo į mis
terį Veilį. Jo akyse lyg / 
blyksterėjo šypsnio kibirkš
tėlė. '®

—Nesustojau, — atsakė 
G. fe. S. — Skubėjau hatho 
Neturėjau laiko ttyis faši. 

koms...
Pasakęs tai, jis geraŠ’ 

diškai lyg ir nusišypsojo, 
kilstelėjęs ranką prie bur
nos. Pastebėjęs misterio 
Veilio veide suglumimą, G. . 
B. S; pridėjo;

—Ir mano tėvynę Airiją 
vądina bulvių respublika. 
Neturėtumėt jaustis užgau-, 
tas. Matote, į mano Airiją 
ir į jūsų Pabaltijį žiūrima 
kaip į skurdžių kraštus, tik 
dėl to skurdo nei mes,” ai
riai, ir nei’jūs nesame kalti.

Priešpiečiams einant į ga
lą, kai jau buvo jaučiama, 
kad netrukus G. B.. S. bus 
pakviestas kalbėti užustalėj 
jė, ir aš išdrįsau kreiptis i 
G. B.,S.: •

—Atleiskite mano drą$f -. 
misteri šou...> mes būtume 
labai laimingi, ne
ats i sakyt U niw’suteikti 
mums autografą aht savo 
fotografijos...

—Aš turiu čia tris jūsų 
nuotraukas, — paskubėjo 
pareikšti mano kaimynas 
misteris Veilis.

G. B. S. nusijuokė.
—Štai ką reiškia himniš

kas išradingumas! pra
tarė jis. — Neatsisal 
duoti autografą, jeigu^ 
gražioji kaimynė reAjJejjŪ 
sų prašymą, — tai si " 
mas G. B. S. 
va į sinjorą 
bą»

—Be abejonės aš remiu, 
misteri šou, —linksmai ap 
sakė sinjora KohOb 
SU sąlyga, kad 
jūsų fotografiją su auto- 
grafu...

G/B, S. vėl nušišyps 
savo jaunatviškomis akiu 
ir tarė:

—Kompensata už tai, k|d 
Pabaltijį pavadjtWl'Bla 
respublika, nors sulygiriS-t 

■

'.r

'f- ,

r- W

*1*.
# r*

$



X

■jalM J>|l ■IU*f£

Nashua. N. H

Helbru

Jvyks Ketvirtadienį

atsiliepė vienas

|W$I

maišeliuose, jis 
reipdamas' dėmė-

kų iūiŠkų, kur čiulba šimtai paukščių 
Ir kol jūs klausotės nematomų paukšte 
lių čiulbėjimo, Staiga iŠ visų groto kam 
pų | jus pradeda čiurkšti vandens sro

Laisvės
Piknikas

bai trumpais/įr ^tiksliais sa
kiniais, be j okio pretenziš
kumo, kalba taip pat, kaip 
ir rašo. Jo kalba, rodos, iš 
pokalbio su aukštais kultū
ringais žmonėmis.
—■Pasaulyje

— 4th of July 
Montello, Mass.

ro pusi.)
g J1" '
pajūrio

Bušai į Laisvės Pikniku 
Liepos14tą

Brockton —

Bernardo Š o'u

nusikaltusių prieš

daugelio paprastų' žmonių, 
tarnautojų, iš įvairių

pradėjo G. 
prasidėjo dikta- 

Tai mes ma- 
. Jeigu man 
tapti diktato- 

tai visų pirma im-

G. B. S. nusijuokė.
—Jums duosiu autogra

fus nemokamai! — pridėjo

Prasidės 1-ų Valandų dienų Ir tęsis iki 
vėlumos. Oia bus svečių iš visos Ame
rikos. Pasimatyldte su jais ir kartu 
pasilinksminkite tyrame ore pifte ža
vios muzikos ir skanių užkandžių.

Tuo tarpų pasidėjęs prieš 
save - m isterio Veilio patiek
tas tris fotografijas, G. B. 
S. šypsodamasis sako:

—•Mano autografai Lon
done pasidarė spekuliacijos 
objektu. Moka už autogra
fų po du Šimtus svarų... Dėl 
tos priežasties aš visas savo 
sųskaitas apmoku grynais, 
Čekių neberašau., čekių ga
vėjai jų nebekeisdavo ir 
pardavinėdavo juodoje rin-

Jūs einate toliau akacijų ir .liepų alėr 
mis pagal* skaidraus vandens kanalus 

je, ir pats pilies pavadinimas 
— skaidrusis šulinys-vers-

Kurię pasižadėjot, tai būki4 
tė laiku, nes našviečiai su bu— 
su bus, 10:30 ryto prie 14 Ty
ler St./Tai višbbūkim laiku/ 
kad nereikėtų laukti, ba jie 
labai nekantrūs, gali mus pa
likti, tai tada- būtų mūsų prag

mas
mano tėvyne Airija turėtų 
jus pilnai kompensuoti, — 
jis žvilgterėjo p misterį Vei-

niirių bei posakįų netikėtu- 
nįų, nežinojbūlė, ko reikia 
toliau laukti, išklausius to
kio nepaprasto įvado bė
džius. ?l '

-—Jūs
džėritelmęnai! Tiėsa, yra 
ko nustebti. Nugriauti, ar
ba praktiškiau — parduoti 
tubs pastatus a m e r i k į e* 
čį^msmane sugundytų tai, 
kad tie pastatai savo egzis
tencijos nepateisino. Per 
tiek šimtmečių auklėjo žino..

0 štai linksmoji juokų pilis 
mo pilis prie Zalcburgo, pastatyta 17-me 
amžiuje.

Atvažiavome jos apžiūrėti į kelionės 
pabaigų.

murmtelėjo kai 
kas nuobodžiai. Bet šį kartų maloniai ap- 
sivylėme.

. . . Ūksmingas šimtamečių liepų par
kas išvagotas kanalais, jungiančiais 
skaidraus vandens tvenkinius, kuriuose 
plaukioja upėtakiai. Viename parko 
kampelyje — akmeninis stalas, o aplink 
jį/—— akmeninės kėdės. Prie šito stalo pi
lies statytojas ir valdovas vyskupas Mar
kus Sitikus pasodindavo savo medžioto
jus ir vaišindavo juos po medžioklės vy- 
fru. O kai medžiotojai gerai įkaisdavo, 
jis juos ataušindavo, 
lėkšta vandens čiurkšlės.
jis. juos ataušindavo, —- pasakoja vado- 

ir čia pat iš plyšiu stale/kėdėse iš
trykšta vandens čiurkšlės.

Lankytojai juokiasi, jiems patinka 
Vyskupo sumojus, bet kol jie juokiasi, 
pradeda trykšti kitos čiurkšlės, > kurios 
jau šį kartų aplaisto. . . pačius žiūrovus.

Jūs einate toliau, štai jūs grote. Van
duo judina nedidelius vargonėlius., ir

university il^iif>^4^gailė
čiau... 1

Susas išeis nuo Kliubo 'patalpos, 818 Broadway, 
12:15 P. M. Prašome nesivėlinti. O atsargai prašo* 
ttię bostoniečių, kurie važiuosite automobiliais kibk 
vėliau ir turėsite vietos, užsukite prie kliubo, ir jei 
rasis pavėlinusių busų, paimkite ir atvežkite j piknikų.

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

Ii Bostono Vyrų Gr.UftjS
PAUROS DUOS GRAŽIĄ DAINŲ PROGRAM,

Winter St .ir Keswick Rd., Montello, 
Masš. Tai gražus pušynas. Čia būda- 
mi\ prisiminsite? savo senosios tėvynės 
Falangų* O gražios Liaudies dainos pi 
teiks jūms tikta I ietux^os UtmoSi^ų.

nusipirkti ženklų, /kuriame bus para
kta, kad jūs tokių ir tokių dienų buvote 
Mkioje ir tokioje kalno viršūnėje.

Visiškai suprantama, kad šitokiam tu
rizmui reikalinga iy-gera reklama, ir 

ęklamos atžvilgiu austrai neprilygstami 
fftelstrai. -N§ra, tur būt, kampelio Aus
trijoje, kuris nebūtų visaip išreklamuo
tas. Reklaminių leidinių nepaprastai 
gausu ir jie,' reikia pripažinti, gražūs.

Svetimšaliui austrai visų pirma paro
do savo pilis. Jos gražiai laikomos, res
tauruojamos, prižiūrimos. Daug pilių te
ko matyti ir mums. Mes buvome puoš
niuose barokiniuose šenbrumo rūmuose, 
ir ten, žinoma, mums parodė ir gobeleninį 
kambarį, kur miegojo Napoleonas, ir 
.kambarį, kur mirė jo sūnus Reichštato 
hercogas. Buvome ir didingame Belve- 

'ryje, kur pastaruoju laiku buvo pasi-

►. ' (Tąsa)

Su restoranais mes galėjome gerai su
sipažinti. Į kokį miestų atvykdavome, be
veik visur mums buvo surengiamas pri- 

įgiami tik 
ėl, bevaži- 

po Austrijų, gerai išstudijavo-

Tuojau kreipkitės į komisijų ir užsisakykite 
vietų busu važiuoti į Laisvės'Piknikų.

Bušai eis iš sekamų miestų:

So. Boston. Mass* i-

organizuoto plėšiko... Pri
siminkite ir 1914-1918 me
tų karų su visais jo žiauru
mais..* Pagaliau, prisimin
kite ir tai, kad čia pat prie 
jūsų šono yra labai daug 
neteisybių santykiuose bal
tųjų su tais, kuriuos jūs va
dinate spalvotais, ir užmirš
tate, kad šio krašto tikrieji 
šeimininkai turėtų būti jie, 
o ne baltieji*..

Gana ilgai kalbėjo G. B. 
S. Tokių kalbų Universite
to klube, kur tarp svečių 
buvo ir į anglų ir būrų, vie
nodai 
juodųji žmogų, galėjo pasa
kyti tiktai Gi B. S. Tiesa, 
svečiai jam plojo, bet buvo 
jaiičiama, kad tai tik šiaip 
šalti kurtuazijos plojimai. 
1957

sipaziųti. Į kokį miestų atvykdavome, be

ėmimas. Priėmimai buvo r< 
Restoranuose ar kavinėse. To 
nedarni ' ■ 
me tiek austriškų restoranų virtuvių, 
tiek ir visų stalo aptarnavimo tvarkų. 
Virtuvė, reikia pasakyti, ypatingu įvai
rumu nepasižymi. Dargi mūsų palydo
vai juokaudavo:

— Na, šiandien mes jus pavaišinsime 
visiškai nauju patiekalu.
pr — Būtent?

— Šniceliu. . .
Tikrai, be šnicelio neapsieidavo nė vie

nas priėmimas.
r* Tačiau patarnavimų austrai yra ne
paprastai ištobulinę. Austrų kelneriai 
prie stalo ne patarnauja, o tiesiog atlie
ka kažkokių šventų apeigų.

Turizmui reikia taip pat ir gero susi
siekimo. Ir tuo austrai gali pasigirti. 
Kalba eina jie tik apie reguliarų susisie
kimų, bet jūs galite pasiekti ir aukštų 
kalnų viršūnes. Ten, kur prieš keletu 
metų įkopė tik drųsūs alpinistai, šian
dien jūs keltuvu galite pasiekti už kele-

Lowell, Mass
• V

Na, tai jau ir 1 
tinasi ir mūsų piknikas jau vi
sai arti, ir reikia pasirūpinti, 
kad būtų pasėkmingas.

Pranešu Lowellip ž m el
nėms, kad busas yra rengia
mas ir kurie manote važiuoti, 
tai matykit mane. Aš visuo
met būnu Klube, 14 Tyler St. 
Męs; šiaip taip susitarėm su 
draugais iŠ Nashua, J. Egeriu 
ir žiedeliu,' paimti busų. Tas 
įvykdyta. Busas yra jau paim
tas, tik reikįh gauti dalyvius. 
J. Egerįs, man davė tokias iš
lygas:. aš turiu mažiausia nors 
10 pasažierių gauti. O jeigu 
negausiu, tai būsiu nubaustas. 
Pagal , sutartį, (ai aš ir dar- 
buojuoš. Manau, kad savo už
duotį išpįldysiu. Dabar: .

Kitoje fotografijų pusėje 
jis pasirašė gražiomis, kali
grafiškomis, - smulkutė m i s 
raidelėmis: G. B. Shaw-----

Tai buvo mums labai di
delė, brangi‘if visiems lai
kams atmintina dovana. 
Apie tai mes pasakėme ir 
misteriui Šou.
\ • Prie stalo tvarkos žiūrėjo 

Universiteto . klubo pirmi
ninkas. Jis savo trumpoje 
kalboje pasveikino , Bernar
dų šou, kuris, anot jo, ne
paisydamas savo t ilgos ke
liones, malonėjo 'apsilanky
ti įaukso ir deimantų kraš
te'/ 1 Baigdamas, pirminin
kas pranešė svečiams:

—Misteris Bernardas šou 
yra ypatingai maloniai nu
siteikęs mūšų 1 atžvilgiu ir 
sutiko pasakyti keletu žo- 
džių.. ./

G. B. S. atsistojo. Aukš
tas, liesas, jatin a t v i š k o 
žvį^s^/^y^^d^ių, '

Visi nutilo ir sužiuro į šį

(iš čia* beje, ir pats pilies pavadinimas 
— Hellbrun — skaidrusis Šulinys-vers- 
mė), ir visur jūsų laukia pramogos 
čia vandens varomas lėlių teatras, čia 
vaizduojami dirbantieji amatininkai, bet 
dažniausiai visur reikalas baigiasi tuo,

J i aplaisto staiga ir slapta ištrykš- 
stovės.

pa laimingos “frau”, klykia “fra- 
kad jas aplaisto: jos jaū, pašlro- 
kne kartų buvusios ir viskų smul- 
id/ bet kiekvienų kartų pergyve- 
onumų iš naujo.
los Austrijos pilys, tačiau, be- 
odąmi po jas, jūs toli gražu ne 
et sužinosite apie tuos meno kū- 
kurie sukūrė nuostabius gobėle- 
»uikius papuošalus; įstabius.
■■M'11 1 ■■■■!■■ i ...  i iM> I -ft' in u

Busas 'išeis 10 vai. ryto nuo 36 High St. > Būkite pa* * 
skirtu laiku. Norinčiųjų važiuoti prašome tuojau 
kreiptis į komisijų:

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

Lowell, Mass. ■ '■?,
Iš Nashua eidamas busas į Laisyės piknikų 

sustos Lowellyje prie Kliubo, 14 Tyler St., ir 
paims lowelliecius. Busas bus Lowellyje 10:80 
vai. ryto. Važiuokite į piknikų ir tuojau užši-' 
sakykite buse vieta. Aš visuomet būhu Kliube, 
galite per mane užsisakyti vietų važtavimut u

J. Blatonis

Čiausias piknikas.
Susitiksim visi 4 d. liepos 

(July)!
J. BiftžonU

Finansinė parama Latevei 
visad* j /f

■»tii i hm........ .........■■ui........... i

Šokiams Gros 
Art Mason’s

Rengia . Massachusetts lietuvių organi
zacijos. Pelnas-ųuo šįo pikniko eis pą- 
ramaii'dienraščio-<•Laisvės. Tad visi 
japšvielų branginantieji privalo *būtf
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Visi sužiuro ^ifeaOtbjų 
Žinodami

TOM l pasilinksmintoji

torių gadynė, 
tome Italijoj 
būtų lemta 
rium 
čiausi labai svarbaus dar
bo: įsakyčiau nugriauti se
niausias katedras ir univer
sitetus. Pradėčiau nup ilei-, 
delbergo, Paduos, Oksfordo, 
Paryžiaus. Ir jūsų keturių

/■Į^ųLi'nepa'ųd’gailė- ‘ 
O gal apsisvarstęs ir 

_ učiau jų. Gal par
duočiau tuos pastatus ame- 
rikięč(ain^, 4ie mėgsta to
kias senienas ir jau nema
ža antikinių Anglijos pilių , • v i♦ /f. ‘A-Snįu14.<.!•’. • vv *i

G. ZIMANAS I

; 2,000 kilometru
lūs,, baldus. .Aiškintojai daugiausia pa
sakoja apie karalius, grafus, kunigaikš
čius, jų vaikus, žmonas ir meilužes...

Taigi, pilių apžiūrėjimas skirtas ne tik 
turistams linksminti, bet tuo atliekama 
ir tam tikra propaganda.

Jau buvo minėta, kad organizuojant 
turizmų iš austrų daug kur galima pasi
mokyti. Tačiau, reikia pasakyti, turizmo 
išsivystymas turi ir savo antrųjų pusę. 
Susidaro ištisi sluoksniai žmonių, ku
rie tik ir laukia progos pasipelnyti, ku
riems susidaro savotiškas viešbučio dar
buotojo pobūdis.

Austrų tauta pagrįstai didžiuojasi ge
nialiuoju Mocartu. Mocarto gerbėjai su 
didžiausiu rūpestingumu saugo jo atmi
nimų. Mums teko lankytis Zalcburge 
“Mocarteume”, šiame savotiškame,insti
tute, kuris, išlaikomas visuomeninėmis 
lėšomis.

Bet vaikščiodami po Zalcburgu, kuris 
vadina save Mocarto miestu, jusi nega
lite atsikratyti slegiančiu jausmu, kai 
matote krautuvėse dantims plauti puo
dukus su Mocarto paveikslu, nosinaites 
su Mocarto paveikslu ir pan. ir pan.

Mocartui, kaip žinoma, nepasisekė su 
žmona. Kaip tik dėl jos kaltės- austrai 
tiksliai nežino, ’kur palaidotas Mocartas^ 
Bet užtat jie stengėsi maksimaliai pasi
naudoti jo kūryba, kad gautų materiali
nes naudos sau. Kaip mes matėme mu
ziejuje, jie eilutėmis karpė jo genialių 
kūrinių originalus ir pardavinėjo tas ei
lutes, kaip Mocarto rašysenos pavyz
džius.

Matyti, iš tos Mocarto žmonelės yra 
pasimokę kai kurie jo tautiečiai, kurie 
gamina ir pardavinėja dėžutes muilui 
laikyti ir portsigarus su Mocarto pa
veikslu. . .

AUSTRAI IR MES
• • ■ • . • . . 1 . , ■ • ■ • • . ■ ' . .

Per trumpų laikų mūšų Šalies ir Aus
trijos kariuomenės buvo du kartus susi
tikusios mūšio lauke. Žinoma, abudu sy
kius tai buvo padaryta prieš tautų no
rų, bet faktas lieka faktų. Nemaža aus
tų buvo musų- šalyje, nemaža jų ir gal
vų padėjo, kai kurie buvo nelaisvėje, o 
vėliau mūsų okupacinė kariuomenė bu
vo Austrijoje.

Kaip žiūri į mus austrai. po viso to? 
Sunku atsakyti į tų klausimų, nors, žino- 
nia, jis mums, tarybiniams laikraštinin
kams, per visų kelionę buvo visų įdo
miausias. Sunku į jį būtų atsakyti dargi 
ilgūi gyvenant šalyje, o juo labiau sun
ku į jį atsakyti po dviejų savaičių kelio
nės* Gal geriau , būtų papasakoti tiesiog 
tai, kų esame matę, nepretenduojant į 
apibendrinantį atsakymų.

Visut, kur esam buvę, sutikome drau
giškumų iš U 
darbininkų ir 
sluoksnių žmonių, nuoširdų norų pasida
linti patyrimu. Ne kartų esame girdėję 
jaudinančius^ draugystės ir pripažininio 
žodžius, visų pirma iŠ Austrijos darbi* 
ninku.

Vienoje įmonėjė sykį pradėjau kalbų 
su senu darbininku, pasisakydamas ešųs 
tarybinis žurnalistas. /

— Aš žinau, aš iš karto supratau. Aš 
gyvenau Tarybų Sųjungoje 1927-ais me
tais, padėjau statyti kai kurias įmohes. 
Puikus kraštas, puikūs žmonės, kad aš 
būčiau jaunas, prašyčiau jus dabar man 
padėti vėl tenai važiuoti.

Bet ne tik mūsų šalyje buvę darbinin
kai yra draugiški mums. Pagaliau tai 
liečia ir ne tik* darbininkus. Besilankyda
mi Zalcburgo “Mocarteume’ Jkalbėjimės 
su profesoriumi dr. Gezą Rechu. Išėmęs 
iš nedegamos spintos Mocarto gaidų ori
ginalus celofaniniuose 
parodė juos mums, atl 
sį, kad Mocartas visuomet rašė, netaisy
damas savo rankraščių. Jeigu. pastebė
davo klaidų, tai ištaisydavo kituose kū
riniuose, o’ parašyto jau netaisydavo.

— Nejaugi tai tikrai originalai? O jei
gu tai originalai, tai kodėl jūs juos ro
dote Ir duodate į* rankas, juk tai didžiau
sia brangenybė, 
mūsų delegacijos

Taip, tai originalai, -~ atsakę prdf. 
Gfeza Rech. ^Bet zinbte, kad mes jų nie
kam nerodome. Jums čia padaryta išim
tis. Mes žinome, kaip jūsų šalyje verti
namas Mocartas. ? -

Austrijoje jaučiamas noras stiprinti 
draugiškus santykius su mumis ūkinėje 
srityje. ’ / ’

Lakva (Ub«rty) Antradienis, Hept* įifcily) oOBSU' ‘ ' '!■Wfl
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Kaina $5.00

Užsisakydami O

Sukėlėme 
$6,504.74

Trūksta 
$3,495.26

a neturi, 
šjeido, o

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

teikiantiems jam tuos 
tymus.,

Laiškas Laisvės 
administracijai

Gali gauti**90 metų kalėjimo

žudomą - savo* di 
Anitbs Lūt?arip

Žilinskų,, arba 
yra daug,

Turime Sukelti
$10,000

25,015 piliečiai užsiregistravo

Nuo geg* 1 dienos iki birže
lio 26 d. viso New Yorke pa
stoviai užsiregistravo 25,015 
piliečių. Tai dar visai mažas 
procentas. "

Stasys Brusokas taip pat •k 
tebėra sunkiai sergantys. Tik
tai įleidžiamais į kūną vaistais 
skausmai apmalšinami šiek 
tiek, kad galėtų nors biskelį

Po miestą pasidairius
šį rudelį 5th Avė., elegan

tiškiausia ir prašmatniausia 
prekyboj gatvė Amerikoje, 
minės savo 50-as metines. Są
ryšyje su tuom visos 5th Avė. 
krautuvės planuoja ypatingai 
pasipuošti iri dekoruoti gatvę. 
Dekoracijų motyvas — 
spalva. Viskas languose 
nudažyta auksu. Miestas leis 
gatvių žiburių stulpus nuda
žyti auksu, net trafiko linijos 
gatvėje bus pakeistos iš balto 
į auksą...'* s

Clerks. Jamal 
»kanti angliškai, 
essogrąph (adrei 
mechaniškai nu 

Puiki apylinkė, j 
kompanijos p

Fondas turi būti sukeltas j 3 
mėnesius laiko. Jau praėjo 
suvirti 2 mėnesiai laiko. Taigi 
esame labai atsilikę. Tačiau 
fondas turės būti sukeltas, su
važiavimo nutarimą' turime 
įvykinti!,

' Skelbdami prenumeratorių 
pavardes, miestą nededame, 
ries užimtų daug vietos kny
goje. :

js^ausuo 22 M, 
Murphy buvo Su ja vedęs, bet 
už poros mėnesių persiskyrė. 
Tada ji ištekėjo už Jo draugo 
Alfonso Lutrario.

Ant 50 St. dr 10 Avė., N. Y., 
susidūrė du busai. 38 juose 
važiavę žmonės buvo sužeisti.

šimto dolerių, pripuolė prie 
?r mirtinai perdūrė peiliu.

Atvyko trys indai daktarai
Scythia laivu pirmadienį čia 

atvyko trys Indijos daktarai. 
Jie čia praktikuos ligoninėse 
ir studijuos medicinos mokslą.

PROŠVAISTES 
širdį Jaudinanti 
Jono Kaskaięio

Laisvės Bendrovės dalininkų suvažiavimas, įvykęs š. m. 
. ? 1

sausio 27 d., nutarė prašyti , visuomenės, kad šiemet 
sukeltų vasarinį fondą iš $10,000 išlaikymui Laisvės 
dienraščiu. Fondo dalykas sulyg šia d’iena yra toks:

Republikonai pagaliau iškrapštė 
kandidatą j miesto majorus,—jis 
yra biznierius R. Christenberry BU0ERNE. Staten Islande, P' 

Richmond. 2 stiklinės dėžės, išdėsi 
mėsą, 42 šaldytuvai, dideli-įeinami. 
pjaustymo mašinos, 1 elektrinis n 
sai pjūklas. 2 svarstyklės, 1950 t 
kas. C "?■ 
Savininkas apleidžia 
$5,000. GL 2-9565.

Christenberry jau pradėjo ' ir 
savo priešrinkiminę kampani
ją.- Jis pavadino dabartįnį ma
jorą Wagnerj “visiškai neveik
liu”. Jis taipgi sakė, kad 
Wagneris atsakomingas už 
siplečiančias k r iminalystes 
jaunuolių tarpe. Ką jis, Chris
tenberry, darytų, jis kol kas 
nesakė.

Bušų susidūrime sužeisti 
. v • \ 38 keleiviai

New Yorko policija dabar 
pravedė tam tikrą anketą ei
linių policininkų, kad surasti, 
kokius talentus jie turi. Kiek
vienas policininkas atsakė, ką 
jis moka apart savo profesi
jos, kokias kalbas vartoja, 
kuom užsiima laisvolaikiu.

Pasirodo, kad policininkų 
tarpe yra net mokslininkų, 
dailininkų, kalbininkų:, bet, 
sako policijos inspektorius 
Kennedy, mažai iš tų “epęcia- 
lių talentų galės būti > naudo
jama 
eiliniai policininkai. Tarp kit
ko surastas airis policininkas 
McShane, kuris 1 sklandžiai 
kalba žodiškai, ir vienas 
graspjiolicminkas, kuris varto
ja, devynias kalbas.

Koncertai po 
atviru dangum
Jau 40-as sezonas, kaip Le- 

wisohno stadiunie vyksta kon
certai po atviru* dangumi, ku
rie labai Vopulįarūs New Yor
ko žmonėse. šie koncertai nu
matyti : j

šiandien, antradienį, liepos 
2, Alberto Frachto direguoja- 
ina koncertinė programa.
? Trečiadienį Brahmso muzi
kos programa.

•*. A

Ketvirtadienį,, (liepos ket
virtą, šventės dieną), ameri
kiečio komjjozitęriauš Gersh- 
wino» muzikos koncertas.

šeštadienį džazo koncertas.

Balsavimuose d a 1 y v avo 
5,3,00 kailiasiuvių. Adminis- 
ti&ęijos kandidatas į vedėjus 
M. Klig gavo 3,297 balsus, 
daugelis susilaikė nuo balsa
vimo. Opozicija buvo pasida
linusi ir savo tarpe ir buvo ne
mažas skaičius kandidatų.

t Užmušė sąvo draugą dėl 
pavydo

* James M? Gardner užmušė 
savo draugą Rufus Gordon 
todėl, kad jis bandęs su Gard- 
nerio žmona romansuoti.

Pasiuntė kalėjiman Visam 
gyvenimui

Long Island City teismas 
nuteisė Richard Marx pasilik
ti kalėjime visą amžių dėlto, 
kad jis apiplėšimozmėtu nušo
vė krautuvės ipanadžerį < ■ Lep 
Brown vasario 28 d.

Kailiasiuvia i 
išrinko senąją 
administr aci j ą 
Praeitą savaitę kailiasiu- 

viai, kurie dabar priklauso 
prie AFL-CIO mėsos darbinin
kų unijos specialės kailiasiu
vių tarybos, išrinko unijos ad
ministraciją. Perrinkta beveik 
ta pati administracija, kuri 
nuvedė uniją j AFL-CIO.

■ ■ !■'. y-y ■ , ■ ..
Anksčiau ta unija buvo kai- 

riečių vadovaujama. Dabar 
kairieji joje pasidalinę nuo
monėse. Kai kurie kairūs vei
kėjai įeina į dabartinę admi
nistracija, kuri žinoma kaip 
“vienybės sleitas”. Bet kai ku- 
rie kairiečiai jaučia, kad per
daug nuolaidų padaryta ir jie 
turėjo išstatę savo kandida-

10 poiieistų vos vieną 
tenugalėjo

10 Yonkers poiieistų pribu 
vo prie Frank Rudolph namų 
kuriuose •_ jis su :s 
mušėsi dėl dukters 
’iciją Rudolphas 
revolverį, tačiau nieko 
mėjo — 1 ‘ ‘ * J 
šaltojon atsivėsinti.

NURSING CAREERS
i ' IN BEAUTIFUL ' i

HOUSTON,. TEXAS 
BAPTIST MEMORIAL HOSPITAL 

has unusually attractive vacancies for
GRADUATE NURSES (REG.) FOR GENERAL DUTY 
Openings in obstetrics, medical, surgery arid

-■y.ln III,

|ltil|ll|ĮįįfaliĮ|UĮillWI<l|ĮWlŲIĮĮ^įt

žodynas yra mūsų namuose mokytojas ant lentynos, 
Ar jis randasi jūsų namuose? J«i nė, tai greit jsigy* 
kite jį. Gaunamai Laisvės knygyne.
adresuokite sekamai:

ELIZABETH
LDP klubo susiriril 

pos 5 d., 408 Cout 
Kviečiame visuš ktĮ 
lyvauti, 'nes bus s1 
aptarti. Kom.

knygos ir Prenumera
toriai. KAS REIKIA 

DARYT?
“Laisvės” įstaiga netolimo- 

1 jc praeityje išleido, rodosi, 
net penkias knygas: Metelio- 
nio ir poetų eilėraščius. Rin
kau prenumeratas Jasilionio 
eilėraščiams, 'Metelionio kny
gai Apie Dievus ir žmones, 
Vilkelio ir Seno Vinco eilėraš
čiams!

Viską pasiunčiau kur reikia 
pasiųst. Bet kaip dabar yra? 
Jau du prenumeratoriai man 
sakė, kad jie negavo, Mete- 
lionio knygos. Vienas jų yra 
Mr. ir. Mrs. A. Žilinskas, Det
roit, Mich. Pasižiūrėjus kny
gos pabaigoj^ į prenumerato
rių sąrašą, jų vardai teh yra, 
bet knygos, jie sako, — nega
vo. Gal taip yra ir su kitomįs 
knygomis kurioms* rinkau pre
numeratas, ir kurioms rinko 
kiti draugai. Kaip aš, ir kiti 
draugai gali pasiaiškint, kad 
jų prenumerata yra pasiųsta 
kur reikia? Jie negavo knygų 
n* dabar mus klausia, “kas at
sitiko” ?

* Taigi knygų išleistuvės 
su prenumeratoriais būkite at- 

gargus, nedarykite klaidų. 
Nes. mums, prenumeratų rin
kėjams, yra skaudu, kai pre
numeratoriai, kurie negauna 
knygos, mano, kad prenume
ratų rinkėjas nepasiuntė • jo 
dolerio kur reikia, bet prašvil
pė saviems reikalams.

Gal gerb. redakc. ''arba ad
ministracija. galėtų paaiškint 
kas darosi su pasiuntimu kny
gų prenumeratoriams.

Jei tokia padėtis bus visuo
met, tai mus, prenumeratų rin
kėjus^ pastato blogon padėtin.

Taigi knygų sp’austuvė turi 
paaiškint knygų prenumerato
riams kas atsitinką^ su knygų 
išsiuntinėjimu, kad tūli ne
gauna knygos. ■

♦Dar vienas negerumas yra 
tame, kad knygps pabaigoje 
yra visų prenumeratorių var
dai, bet nežinia *kokiame mies-

Nuo Administracijos

Gaila, kad di’ąugui Detroi- 
tiečiui pasitaikė toks nemalo
numas su Metelionio knyga 
Mr. ir Mrs. Žilinskams. Ta
čiau kodėl taip ilgai. laukėte 
apie tai pranešti Laisvės Ad
ministracijai? Dalykas būtų 
buvęs tuojau pataisytas. Da
bar, kada jau suvirs metai 
laiko, kai ekspedicija atlikta, 
sunku pasakyti, kas atsitiko.

Darant knygų ekspedicijas 
įvyksta keblumų: vieni pa
keičia antrašus, kitiems pasi
taiko kokie neaiškumai su ant
rašais ir pasiųstos sknygos 
grįšta. Kurių prenumeratorių 
knygos grįžo dėl priežasties 
netikslaus antrašo, su visais 
buvo susisiekta ir jiems pa
siųsta knygos. Yra atsitikimų, 
kad ir pašte prapuola knygos, 
bet prenumeratoriui atsilie
pus,' kad negavo knygų, tuo- 
jku pasiunčiame kitą.

Su prenumeratoriais dėl ne
gavimo knygų mes neturime 
daug keblumų. Jei tik į laiką 
praneša, kad negavo siuntinio, 
tuojau būna patikrinta nega
vimo priežastis, ir. prenumera
torius knyga esti aprūpintus.

Dėlei Vilkelio poezijos iš
siuntinėjimo, tai Laisvės admi
nistraciją nieko su j 
nes

Paskerdė ' savo vyrą

Pikniko vieta; Steamboat Inn, 91 Štea
Rd., Great Nėck, įij|

Visi dalyvaukime šiame piknike.
. \ f.-5?:'J.‘-L

FORD TROKAS 1954 F 500 mode
lis, 12 pėdų Van Body, 7 pėdų plo
čio, 6 pėdų aukščio. Privatus sąvi- 
riinkas 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. | '

Nors teismas išnešė nuo
sprendį, kad pažangus epis- 
kopalų kunigas Melishas turi 
palikti šventos Trejybės baž
nyčios klebonavimą, jis praei
tą sekmadienį kaip rektorius 
klebonas ten laikė pamaldas. 
Taip įvyko, nes teismas vėliau 
nusprendė, kad iki apeliacija 
bus apsvarstyta, Melishas dar 
turi teisę likti savo poste.

Apeliacijų teismas pradeda 
posėdį šiandien, antradienį, 
Albanyje. Melishas sakė, kad 
jeigu apeliacijų teismo nuo
sprendis bus prieš, jį, jis ape
liuos į Aukščiausią šalies teis
mą.

Tuo tarpu* Melisho parapi
joje eina smarki kova. Abi 
frakcijos, ta, kuri už Męlishą 
ir ta, kuri prieš, mobilizuoja 
savo jėgas.. Kova, kuri sukasi 
aplink Melishą, jau yra kele- 
rių metų senumo. Dabar jau
čiama, kad pagaliau bus pri
eita prie išvados.'

Reakcininkai kunigą pradė
jo pulti variausia už tai, kad 
jis veikia už išsaugojimą tai
kos ir pareiškia, kad> taika te
gali, būti išsaugota tiktai per 
draugingą sugyvenimą su Ta
rybų Sąjunga. 1

Iki apeliacijos 
Melishą’s gales 
būti rektorium

426 Ląf ayė 
• Newark 5,: 
įž ? MArket 24 
/ •V * V S.4ai?', tr \

Oru-vėdinama. Gross $65,000. 
vietą, nori 

(121-129) 
4—--.,.,. .r. ■ - ........

TRUCKS

te jie gyvena 
kitokių pavardžių 
ir negalima prirodyt kad to 
ar kito prenumeratoriaus var
das ten yra. Tad ar nebūtų ge
riau, kad ateityje knygų pre
numeratorių vardai būtų su
dėti pagal miestus, o ne pagal 
raides? ,

Pasvarstykite apie tai ir 
pridėkite savo prierašą — pa
aiškinimą.

Mikas Detroitietis

KAS VAŽIUOJA 
I BROCKTON, MASS, t

Girdime, kad yra broojdynic 
ItUriė važiuos ^ į -Laisvės .pįtaįk’ 
d. Liepos, j Brockton, . 
tume ir mes važiuoti. Jei ka 
važiuojančiųjų turėtų vietos dv 
tai mes būtume dėkingi, kad 
vežtų ir mus. Dėl kelionės k 
susitarsime. Prašome kreiptis 
lefonu. F. CemiaviČius TW. 4-8

’ • . k ' (128-

Laiko fondo sukėlimu! beliko 
tik 8 savaitės. Esame labai 
atsilikę, turime suskubti. Ku
rie dar neprisidėjote | fondą, 
prašome be atidėliojimo prisi
dėti. , i”! *

Laisvės Administracija

Openings In obstetrics, medical, surgery arid psychiatric 
Good working conditions, 5 (lay week. Splendid personnel policy 

STARTING SALARIES $285-$315 .
’ $25.00 Bonus for late shift

' .. Living quarters available in modein 7 stpry nurses building at
■ 130 per month for private roan. These are permanent career 

positions. Good opportunity for advancements. 485 bed hospital, 
7; Write full details of education and experience to:

, DIRECTORS OF NURSES

Baptist Memorial Hospital 
HOUSTON, TEXAS >

tvo | žmona, 
Pijįeš po- 

paiiaudojo 
i nelai- 

policistar jį uždarė

Liepos-July 14 įvyks Literatūros draugijos 
2-osios .Apskrities piknikas. Pelnas skiriamas z 
išleidimui knygos Gydymo Istorija, kurią para
še Dr. J. ^Stanislovaitis ir Dr. A. Petriką. ;

Į šį .pikniką iš Brooklyno eis busas, kelionė j 
abi pusi tik $1.50. Iš Williamsburąo bus’as išeis ‘ 
nuo Lituanica, skvero 12 vai. Iš Richmond Hill 
—12:30 vai. dieną. Busas grįš iš parko 8-tą vai. 
vakare.,:

Piknike bus gęra muzika šokiam^ ir Aido 
Choras, vadovaujamas Mildred Stensler, duos

gėrimų. Piknikas prasidės 1-ma valandą
Įžanga 75c. '

SERGA
Ligoniai laukia laikytojų
Juozas Kovas tebesiranda 

Williathsbury General ligoni
nėje Bushwick
Kosciusko stoties (ant BMT 
Jamaica linijok)./Praėjusį sa
vaitgalį jį lankiusiems Kovas 
skundėsi, kad dabar 
visą kūną ir kad kosulys pasi
darė aršesnis, taipgi jau kelios 
dienos, kai nieko negali va»

Dabartines 
Lietuvių Kalbos 

dg O n V WI A fi
. ' ; Išleido"

Valstybinė Politinės ir Mokslinės Literatūros Leidykla 
Vilniuje, Lietuvoje

Shipping; 
linkėję. Ml 
zfę prie addl 
mašinos, 
5 dienos, 
dos planas, 
Mr. Newman. AX. 1-9100. x 

. x ------ . ............ ...........
BUSINESS OPPORTUNITIES

vai. vakare, Liberty Auditorium, 
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill. 
Visi nariai kviečiant dalyvauti.. Ku
rių duoklės nemokėtos malonėkite 
ateiti ir užsimokėti, kad nesusi- 
spenduotumė.t Valdyba (127-128)

N. J.
mas įvyks Me
st., 7 v. v.

o narius da- 
irblų reikali?

Republikonai' ilgai ieškojo 
ir negalėjo suieškoti tinkamo 
kandidato į miesto- majorus. 
Jie^ norėjo kandidato-, kuris 
turėtų, liberalią reputąciją, 
nes žino, kad New' Yorke ne
gali laimėti su atvirai reakci
niu kandidatu 
žmogaus, kuris turėtų tam tik
rą liaudiškumą, kuris, tinka
mas demokratiniai nusiteiku
siam New YorkuLIr jie norė
jo, jeigu tai galima, žmogaus, 
kuris ne anglo-sąksas ir ne 
protestąntas, r manydami, kad 
tautinių mažumų pilnam Nęy 
Yorkui toks asmuoi tinkames
nis. ' .>

Bet pd ilgo ieš^ojiųio, jie 
paskelbė savo kandidatą, ku
ris tikrai neatitinka jų pla
nams: juomi yra Robert K. 
Christenberry, turtingas kon
servatyvus biznierius, viešbu
čių savininkas.

Republikonų vadai paskel
bė apie savo naują kandidatą 
Ąmbasador vieŠbtfįyje. Pats 
Christenberry yra to 'Viešbučio 
kompanijos prezidentas...

Christenbm^r perą profesi
nis politikieriūs. Jis beveik 
niekad neužėmė viešos tarny
bos, apart buvimo trumpam 
laikui Amerikoš vice-konsūlu 
Vladivostoke, o 1954-ais hie- 
tais.;jiš buvo prezidento Eise- 
howerio specialu* atstovų Pą- 
r agva j aus diktatpriaus Stro- 
essnerio inaųguravirpe. Tai 
ir visą, jo vieŠ^j^Arięrą? v

Bet kaip bizrįię^iiis,: ir biz
nierių reikalų gynėjas, sako
ma, Christenberry patyrimo 
turi, nemažai. Kitaip sakant— 
jis tikroje republikonų tradb 
;cijoję; • . ■* '

Priimdamas < npiųinąvimą,

; Taipgi trumpa autori 
; biografija, kuri lak 
; įdomi

Knyga Iš 380 puslapių 
Kaina tik 
't a' — Laisve

! ’ 110-12 Atlantic Avė.
t Richmond HiH 19, N, 1

... v,.............. ...,.^i

i! MATTHEW 
BUYUS

... .......... ——--------------
HELP WANTED*




