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KRISLAI
.JJuos mokinti nebereikią! 

Pazurzėsia ir nutilsią.
O galo vis dar nesimato.
Papročiai prieš mokslą.
Dar vienas ir paskutinis 

trečdalis.

Rašo A. Bimba

Vieno dalyko reakcionie
rius mokinti nereikia. Jie pui
kiai supranta, savo klasinius 
interesus. Tik žiūrėkite, kaip 
vienu balsu jie visi prapliupo 
prieš Aukščiausio Teismo nuo
sprendžius.

O tie nuosprendžiai juk dar 
nepaliečia .iii gyvybiniu inte- 
tasų. K a s atsitiktų, .jeigu 
Aukščiausias teismas arba 
valdžia pradėtų kalbėti apie 
kapitalistų nusavinimą!

Kolumnistas Arthur Krocl: 
mus ramina. Jis sako: Aukš
čiausio Teismo nutarimų opo
nentai (priešai) pazurzės ir 
nutils. Ką jie daugiau pada
rys ?

Bet taip neatrodo. Jie nenu
tilsią. Jie jau šauna Aukščiau
siam Teismui iš Kongreso, iš 
Senato. Pravarys bilių, kuris 
apkarpys Teismo teises. FBI 
statomas aukščiau Teismo.

Kaip kitoks būtų mūsų visų 
(gyvenimas, jeigu darbo žmo- 
Ttės savo klasinius interesus 
taip gražiai suprastų, kaip sa
vo interesus supranta buržua- 

i i a

Kai reakcionieriai ant sienų 
lipa ir rėkia, kaip už liežuvių 
kariami, prieš Aukščiausio 
Teismo gerus patvarkymus, 
darbo unijos nė žodeliu tų ta
rimų neužtaria.

Skirtumas tarpo vienų ir 
kitu labai didelis. c

Sukišome dešimt milijonų, 
pridėjome kitą, dešimti milijo
nų ir duosime dar trečią de- 

*1. šimtį milijonų dolerių Jordano 
karaliui!

> Gauna ir Ispanijos diktato- 
Jam suteikta iš karto 

dvidešimt penki milijonai do
lerių. O vis tai eina iš valsty
bės iždo, į kurį visi turi mokė
ti, ar nori, ar nenori.

Tam švaistymui galo nesi
mato.

Kartais aš stebiu mūsų 
draugus rūkorius. Tabaką 
prakeikė netik Amerikos, bet 
ir Anglijos sveikatos specia- 
Estai. Bet ar paveikė rūko- 
rius?

į‘ Labai mažai. Kai kurie, 
man atrodo, dabar dar smar
kiau traukia.

Pastebėjau, kad .smarkios 
diskusijos rūkymo klausimu 
prasidėjo ir “Daily Workery- 
je”. Kiekvienam pažangiam 

iį£ laikraščiui rūpi taupyti savo 
y , ‘ skaitytojų sveikatą. 

■■ ______

I
 Mūsų geras draugas Dr. 
Kaskiaučius dabar turėtų būti 
geroje nuotaikoje. Dažnai at
rodydavo, kad tik jis vienas 
rūkorius bara ir tabaką smer
kia. Dabar jam talkon stojo 
ir Amerikęs ir Anglijos moks- 

) liniukai.

„ Du ,didelius Laisvės fondo

.1

Negalima ginklu,—bet...
John Dulles dar vis 
už "išlaisvinimą"

Dešimčiui menesiij
Amerika sutinkanti i l 
sulaikyti bandymus

Washingtonas. — Sekre
torius John Foster Dulles 
pareiškė, kad jis dar vis 
darbuojasi už Tarybų Są
jungos, Kinijos ir kitų ko
munistinių kraštų žmonių 
“išlaisvinimą”, jis sakė, kad 
tas “išlaisvinimas” gal ne
galimas šiuo metu ginklais, 
bet už jį galima darbuotis 
“taikingu būdu” —kas reiš
kia, sako stebėtojai, per 
propagandą, agentų siunti
mą ir t. t. v

Dulles sakė, kad jis neži
no, kada tas “išlaisvinimas” 
ateis — po metų, penkerių 
ar dešimties, bet jis esąs

Amerika turėtų remti alžyriečių 
neprikla usomvbes siekius,—sake 
J. F. Kennedy; Dulles nesutinka

Washingtonas. — Liepos 
Ketvirtos, Amerikos Nepri
klausomybės šventės proga, 
senatorius John F. Kenne
dy pareiškė, kad Amerika 
turėtų remti Alžyro žmonių 
siekius į nepriklausomybę. 
Jįs sakė, kad A!merika tu
rėtų nustoti rėmusi Fran- 
cūziją, kuri bando palaiky
ti savo kolonialinį jungą 
Alžyre.

Kennedy yra demokratas 
iš Massachusetts.

Kennedy yra Senato už
sienio reikalu komiteto pir
mininkas. Kaipo toks jis 
Senate pasakė kalbą šiuo 
reikalu ir taipgi įnešė pa
siūlymą, kad Senatas pri
imtų 'rezoliuciją už Alžyro 
nepriklausomybę. Jis kon- 
kretiškai pasiūlė, kad Ame
rika veiktų Francūziją, 
kad ji per Tunisijos prem
jerą Bourguibą ir Maroko 
sultoną Ben-Jusefa tartųsi 
su Alžyro nacionalistais.

Senatoriaus Kennedy pa-

Lon donas. — Amerikietis 
i filmų direktorius M. Todd 
čia surengė iškilmingą “pa- 
rę”, kad; paminėti savo fil
mo “Aplink Pasauli per 80 
Dienų” premjerą. Pakvies-i 
ta 1,700 svečių ir maistui 
bei gėrimams išleista net 
$200,000. Todd net nupirko 
apie 1,700 guminių paltų, 
kad užtikrinti, jog jei ir 
būtų lietaus per tą parę (ji 
vyko viename sode), sve
čiai neturėtų skirstytis. . .

trečdalius jau turime. Bėda 
tik tame, kad pasiskirto va
jaus ląiko vieno trečdalio jau 
nebeturime.

Ar pasiduosime, nepasiekę 
tikslo?

Truputį pasijudinus, man 
rodosi, tūkstančiams skaityto
jų tuos reikalingus tris tūks
tančius dolerių sumesti netu
rėtų būti sunku.

Ką apie tai galvojate?

tikras, kad komunizmui tu
rės ateiti galas.

Spaudos konferencijoje 
Dullesui buvo priminta, 
jog Chruščiovas išsireiškė, 
kad Amerikos dabartinės 
kartos anūkai tikrai, gy
vens socialistinėje sistemo
je. Ar tas reiškia, kad jis, 
Dulles, tiki, jog Tarybų 
Sąjungos ir Kinijos bei kitų 
komunistinių kraštų anū
kai gyvens po kapitalizmu? 
Dulles ilgai negalvojęs at
sakė, kad jis neturi abejo
nių, jog kapitalizmas grįš 
į tuos kraštus. . .

reiškimas labai nepatiko 
valstybės sekretoriui Dulle
sui , kuris savo spaudos 
konferencijoje gan griežtai 
pasmerkė Kennedy. Jis sa
kė, kad jeigu Kennedy* sto
ja prieš kolonializmą, jis 
turėtų pradėti nuo “komu
nistinio kolonializmo” ir pa
likti nuošalyje francūzišką- • • I
JI-

Japonija sieks 
tapti Saugumo 
Tarybos nare 

J

Tokyo. — Japonijos kabi
netas priėmė nutarimą 
stengtis, kad Japonija tap
tų Jungtiniu Tautų Saugu
mo Tarybos nare. 12-6je 
Generalinės asamblėjos se
sijoje nutarta, kad ateisian
čioje sesijoje Australija, 
Filipinai ir Kuba turės ap
leisti Saugumo Tarybą ir 
užleisti vietas kitiems kraš
tams. Kiekviena Saugumo 
Tarybos narė ten lieka dve
jus metus ir kiekvienoje 
metinėje sesijoje išrenkami 
trys nauji nariai.

Manoma, kad Japonija 
turi gerą progą tapti na
re, atstovaudama, vietoje 
Filipinų, Tolimųjų > Rytų 
kraštus. Mat, Saugumo Ta
ryboje taip nustatyta, kad 
ir neoficiališkai, kad kiek
viena geografinė sritis ten 
turi būti atstovaujama, 
nors ne visuomet to nuos
tato laikomasi, ypatingai, 
kai tas liečia Rytų Euro
pą — socialistinius kraštus.

Berlynas. —“Neues Deut
schland” sako, kad Ruhro 
srityje Vakarų Vokietijo
je komnistinis judėjimas 
auga. Eilėje plieno fabri
kų socialdemokratai darbi
ninkai padeda komunis
tams skleisti lapelius prieš 
Adenauerio valdžią.

Užrašykite Laisvo savo draugui

* \

Labai Vėlinaši Sukėlimas Laisvei
$10,000 FONDO

Laikas, jau baiįjdši, o fęndas. atsilikęs daugiau kaip 
trečdaliu. Gauta gražus būrys Laisvės Prietelių po '$25 
metinės duoklės. Tai labai gražus dalykas, tačiau per 
maža dalis skaitytojų tepasirodė mažesnėmis aukomis. 
Daugelio gerų Laisvės patrijotų vardų dar nematėme 
aukojusiųjų sąraše. Labai pasigendame!

'Šios, dienos pranešimas yra toks:
Hartford, Conn., vajininkai prisiuntė blanką ir $180. 

Aukojo:
S. Yurkin, New Britain, Conn. ..  $16.00
Mike ir Liudvise.................................................10.00
George Pileckas, Higganam .......................... 10.00
V. Staugaitis............................... • •.................. 10.00
A. Švėgžda, Bridgeport............................. • •.. 5.00
J. Beržinis............................................................ 5.00
J. ir V. Kazlau ............’.............. •• ............. 5.00
Martha Johnson . . • • ......................................... 5.00
Felix Bogan, Middletown..................... 5.00
John BUchonis, Middletown • • ..........................5.00
Draugai iš Middletown........................ *.......... 5.00
J. Shlolunas................................ 5.00
Mr. ir Mrs. Latvėnas............ • •........................... 5.00
Mrs. J. Kalweit, Higganam............................... 5.00
Peter Sluękis .......................................... ••.... 5.00
Mrs. Mary Nixzentaitis..................................... 5.00
L. Žemaitienė .. .. • • ........................................5.00

(Tnsa 4-tam pusi.)

Šimtai žmonių žuvo Irano žemės 
drebėjime prie TSRS riibežiaus

• Teheranas. — Irano A- 
zerbaidžano provincijoje 
prie Kaspijos jūros ir Ta
rybų Sąjungos- pasienio į- 
vyko gan sunkus žemės 
drebėjimas, kuris užmušė 
bent 200 žmonių. Drebėji
mo centras buvo prie De- 
mavendo kalno, 18,934 pėdų 
aukščio užgesusio ugnia- 
kalnio, kuris apdengtas am
žinu sniegu.

Pačioje sostinėje Tehera
ne drebėjimas irgi' buvo 
jaustas, bet čia jis žalos ne
pridarė. Teheranas randa

Francūziją nesutinka perduoti 
Amerikai nusikaltusį kareivį

Paryžius. — Amerika ne
oficialiai prašė Francūzijos 
valdžios, kad Amerikai bū
tų perduotas amerikietis 
kareivis McOsker, kuris nu
šovė civilį žmogų. Tas a- 
hierikietis kareivis dabar 
sėdi Paryžiaus Sante kalėji
me.

Francūzijos< valdžios pa
reigūnai betgi, .priminė a- 
merikiečiams,’ jog sutartis,

“I, AIS Ve” NEIŠEIS 
ŠĮ ŠEŠTADIĖNĮ

Kadangi > laikraščio lei
dykla, kaip daugelis įmonių' 
New Yovke, nedirbs penk
tadienį, “Laisvė’’ neišeis 
šeštadienį, liepos 6-tą dieną.

East Hills. — Roselyn 
miestelio policija gavo laiš
ką nuo tūlos. Janie Raz- 
wenc, kad kuomet laiškas 
policiją pasieks, ji bus už
mušus! savo du sūneliu. 
Kuomet policija atsiskubino 
į jos butą, abu vaikai, 7 ir 
8 metų amžiaus,- jau buvo 
užmušti, o pati motina bu
vo arti mirties paėmusi 
didelę dožą mięgo piliukių. 

si 45 mylios į pietvakarius 
nuo Demavendo kalno.

Drebėjimas dalinai arba 
pilnai sunaikino 120 kaimų 
ir miestelių. Toje srityje 
valstiečių ir skerdžių na
mukai statyti iš molio ir 
drebėjimo metu jie vargiai 
gali išsilaikyti.

Manoma, kad drebėjimas 
pasiekė ir kai kurias teri
torijas anapus sienos, Ta
rybų Sąjungos Azerbaidža
ne, bet nėra žinių, ką ten 
drebėjimas padarė.

kurią Amerika pasirašė, 
aiškiai apibūdina, kad ka
riai, atlikę nusikaltimus ne- 
tarnybos metu prieš civi
linius. kito krašto žmones, 
to krašto, teismo turi būti 
teisti.

McOskerio giminės Man- 
hassete, Long Islande, 
smarkiai ^darbuojasi, kad 
nusikaltęs kareivis nebūtų 
teisiamas Francūzijoje.

Tarybų Sąjungos senuke 
minėio 154-ą gimtadienį ,
Maskva. — Tarybinis ra

dijas praneša, kad pilietė 
Liubova Pužakova minėjo 
savo 154-ą gimtadienį. Ji 
turi du brolius, kurių vie
nas yra 118 metų amžiaus, 
kitas 121, taipgi 112 metų 
seserį. Pužakova sakė, kad 
ji niekad savo gyvenime 
nevalgė mėsos.

Tel Avivias. — Jeruzalės 
laikraštis “Jerusalem Post” 
sako, kad Nehru išreiškė 
pageidavimą būti tarpinin
ku Izraelio-arabų ginče.

Londonas. — Nusiginkla
vimo derybose Amerikos 
atstovas Stassenas sakė, 
kad Amerika sutiktų sulai
kyti atominius ir vandenili
nius sprogdinėjimus dešim
ties mėnesių laikotarpiui. 
Jis sakė, kad tas būtų pa
daryta su sąlyga, jog būtų 
principiniai sutikta, kad 
reikia baigti ir bombų ga
mybą bendrai.

Kaip žinia, Tarybų Są
jungos delegatas Zorinas 
anksčiau siūlė, kad bandy
mai visai būtų baigti ir 
paskui būtų tartasi apie 
labiau pastovų ir nuolatinį 
atominių ir vandenilinių

Socialistinis internacionalas 
atidaro savo kongresą Vienoje; 
nesutikimai ten labai aštrėja/

Viena. — Čia prasidėjo 
Socialistinio internaciona
lo (COMISCO) kongresas. 
Dalyvauja delegacijos iš a- 
pie 50 kraštų. Austrijos So
cialdemokratų partija ir 
Vienos socialistinė savival
dybė dėjo dideles pastangas, 
kad suvažiavimas būtų pa
darytas dideliu ir įspūdin- /

Tliom. sutinka.✓ 
kad J.V. gyvens 
po socializmu
Washingtonas. — Socia

listų senas lyderis Norman 
Thomas buvo klaustas, ką 
jis galvoja apie Chruščiovo 
mintį, jog dabartinių ame
rikiečių anūkai gyvens po 
socializmu. Thomas sakė, 
kad jis irgi taip mano—tuo 
laiku socialistinė tvarka jau 
viešpataus Amerikoje. Bet 
Thomas mano, kad tai bus 
kitoniškas socializmas, ne
gu tai įsivaizduoja Tarybų 
Sąjungos Komunistų par
tijos vadas.

Thomas sakė, kad jis ma
no, jog Eisenhowerio anū
kai gal jau gyvens po so
cializmu, j kuomet jie bus 
pakankamai pasenę, kad 
patys galėtų, kandidatuoti į 
prezidentus.

Meinas. — Kinijos Aukš
čiausio teismo prezidentas 
Tung Pi-wu sako, kad per 
paskutinius kelerius me
tus kriminalinių nusikalti
mų skaičius Kinijoje su
mažėjo net keleriopai.

N. Y. tymsteriai turi savo 
kandidatą

58 tymsterių unijos lokalai 
turėjo susirinkimą Roosevelt 
Auditorijoje ir nusitarė staty
ti John J. 0‘Rourke kandida
tu į nacionalinius prezidentus. 
O’Rourke dabar yra N. Y. 
tymsterių tarybos preziden
tas su $25,000 metinės algos. 

ginklų uždraudimą.
..Nors Stasseno ir Zorino 

siūlymai kiek skirtingesni, 
Zorinas sakė, kad Ameri
kos siūlymas yra viltį su
keliantis. Jis sakė, kad Ta
rybų Sąjunga plačiau siūly
mą studijuos ir duos atsa
kymą.

Nusiginklavimo derybose 
apart Amerikos ir Tarybų 
Sąjungos, dalyvauja Brita
nija, Kanada ir Francūziją 
— vis kraštai, kurie turi 
aukštai išvystę atominius 
tyrinėjimus.

Britanijos atstovas dery
bose Lloydas parėmė Stas
seno planą.

gu. Bet suvažiavimas vyks
ta po didelių nesutikimų ir 
vidujinių ginčų ženklu. Vy
riausieji nesutikimai • yra . 
šie,:-...

Ūauguma socialistinių, 
partijų smerkia Francūzi
jos socialistų rolę Alžyro < 
kare ir ragina francūzus tų 
karą smerkti;

' Dalis socialistų partijų 
sutinka, kad Rytų Europos 
socialistinės emigracinės 
grupės būtų pripažintos 
kaip pilnos savo šalių so
cialdemokratijų atstovės, 
kitos partijos nesutinka.

Vedami ginčai apie Ita
lijos socialistines partijas. 
Britanijos darbiečiai nori, 
kad Nennio kairieji socia
listai būtų pripažinti, šalia 
Saragato dešiniųjų socia
listų kaip Italijos atstovai, 
bet eilė kitų delegacijų 
tam nepritaria. . -

Dauguma Europos social
demokratinių partijų re
mia Izraelio socialdemo
kratinę valdžią, bet Azi
jos ir Afrikos socialistai 
simpatizuoja arabų šalims., .. ... ,

Ammanas. —Jordano val
džia sako, kad paskutiniai 
britų kariai paliko Jorda- ' > 
ną. Kelios kuopos buvo Ii* -'1 
kusios, kad likviduoti senas 
bazes. Iš antros pusės, bet* 
gi, sakoma, kad Husseinas 
norėtų vėi pakviesti Jorda* • 
nan britų gen. Glubb Pašą, į 
kuris praeityje vadovavo 
Jordano taip vadinamam 
Arabiškam legijonui.

Hanoi. —Siauriname Viet* 
name žemės reformos pra- 
vedime padaryta nemažai 
klaidų, sako spauda. Dabar 
žemė gražinarpa kai ku
riems vidutiniokams vals
tiečiams, nuo kurių ii buVo 
atimta.

Zagrebas. — šiame Jogo* 
slavijos mieste įvyksiančio
je tarptautinėje pramonė 
prekybos parodoje Ameri
kos paviljone • bus parody- < 
tas “super-marketas”. / ' s ■ J
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KEISTAS SAMPROTAVIMAS
ŠIUO METU I xmdone vyksta Komonvelto (Common

wealth — taip vadinasi Britanijos ir kitų valstybių są
junga) ministrų pirmininkų konferencija.

Kaip praneša spauda, Britanijos vyriausybės atsto
vai konferencijoje kalbėjo apie ginklavimosi sumažini
mą ir su juo susijusius keblumus.

Be kitko, ten buvo pasakyta: negalima ginklavimąsi 
sumažinti be Kinijos Liaudies Respublikos. Nes, jei da
rysi sutartis be Kinijos, tai ji nevaržomai galės ginkluo
tis.

O Kinija, buvo nurodyta, gali neužilgo pasigaminti 
ir atominę bei hydrogeninė bombą!

Daryti sutartis su valstybe, kurios nei Amerika, nei 
Japonija, nei tūlos kitos didžiulės šalys nepripažįsta, tie
siog negalima.

Na, o mūsų šalis dar vis Kinijos nepripažįsta.
Keisčiausią dėl nepripažinimo argumentą aną die

ną pasakė valstybės sekretorius Dulles. Jis sakė, jog, 
girdi, Kinijos Liaudies Respublika ilgai negyvuosianti, 
todėl nevertą ją ir pripažinti!

Ar tai realistiniais faktais paremtas samprotavi
mas ? /

Mums rodosi, jog ne. Mes netikime, jog Kinijos 
L;audies Respublika subvrės; netikime, kad Čiang Kai- 
šekui pavyks į Kiniją sugrįžti valdovu, nežiūrint, kad 
Čiang Kai-šeką Amerika taip labai remia.

Anglijos valdžios pareigūnai, matyt, negalvoja taip, 
kaip galvoja Mr. Dulles. Anglijos valdžios žmonės yra 

. apdairesni, geriau supranta padėtį, negu mūsų valdo- 
- vai. Mes taip drįstame sakyti dėl pastarojo Mr. Dulleso 
pasakyto argumento.

BAISI KATASTROFA
, LAKE CHARLES yra Louisiana valstijoje. Jis sto

vi arti Teksu sienos.
Praėjusios savaitės, pabaigoje .Lake Charles sritį 

(jis, beje, yra netoli Meksikos Įlankos) užpuolė huraga-

Lietuva mus stebina
Iš Lietuvos valdžios ofici

alių pranešimų spaudoje 
matome plačių užsimojimų 
pravedimui didelių darbų 
žmonių būkles pagerinimui. 
Daug jau atsiekta prie ta
rybinės tvarkos ir vis žen
giama pirmyn dar dides
niais žingsniais. Sekant 
pranešimus, kiek išleidžia
ma įvairios literatūros liau
dies apšviet'ai, įmatomas di
delis valdžios susidomėji
mas tuo reikalu.

Meno ir sporto srityse 
taipgi daroma sparti pir- 
mynžanga. Ne „tik mies
tuose, bet ir provincijose 
statoma salės, teatrai, vai
dinami veikalai ir ruošiami 
koncertai. Mirga ir sporto 
žaislai visuose Lietuvos 
kampeliuose. Sveikintinas 
Lietuvos kultūrinimo žy- 
gis!

Tarybinėje Lietuvoje yra 
puikiai pastatytas akade
minis mokslas taip, kad jis 
prieinamas kiekvienam jau
nam žmogui, turinčiam no
ro ir talento prasiskinti sau 
kelią į šviesesnę ateitį. Kas 
begali būti žmogaus gyve
nime už tai puikesnio ir 
brangesnio?!

Žemės ūkis, dėka agrono
mų sugabumui tinkamai 

i vesti, kyla gražiai. Kolekty
viniai ūkiai jau suteikė 
Lietuvos žmonėms tokio 
džiaugsmo, kuriuo jie laiš
kais dalinasi su amerikie
čiais: Maisto mes turime, 
nesiųskite... nesiųskite nė 
pinigų...

Darbo trūkumu laiškuose 
iš Lietuvos niekas nesi
skundžia. Dėl darbų sun
kumo ir persidirbimo taipgi 
nėra nusiskundimų. Iš to 
galima suprasti, kad prie 

j darbų yra kreipiama daug 
dėmesio į darbininkų svei
katą. Be to, mašinos daug 

I palengvina žmogui darbą.
Gauname laiškų, kuriuo

se seneliai džiaugiasi iš 
'valdžios gaunamomis pensi- 

visi džiau-

r
l - nas “Audrey”. Nuostoliai — baisūs.
L - Sakoma, nemažiau kaip 500 žmonių buvo užmušta,

* o gal dar daugiau. Kai šie žodžiai rašomi, žmonių lavo-
* nai tebėra “rankiojami”. Medžiaginių nuostolių taipgi 

padaryta už apie $20,000,000 ar daugiau
Nors gyvename atomo gadynėje, tačiau dar vis ne-

; pajėgiame suvaldyti gamtos “išsišokimų”, kurie dažnai i.jomis. Taipgi
y atneša žmonėms baisius nuostolius. giasi valdžios medikaliniu

O kai kurie yra linkę manyti, jog atomas ir bus at- aprūpinimu žmogaus nuo 
. nešęs tuos didžius gamtos “išsišokimus”. Mes tuo nesame lopšio iki grabo. Taip trum- 

linkę tikėti, bet daug žmonių tiki.

už

...NA, NA!
TAUTININKŲ “Dirva ’ įdėjo pirman puslapiu raš- 

•' tą apie Aukščiausio Teismo sprendimus, padarytus dėl 
į- Teisių Biliaus. ir dėl Smitho įstatymo.

Laikraščio redaktorius, matyt, labai nusigandęs, 
•' rioglino ant to rašto tokį antgalvį:

“Aukščiausio Teismo sprendimas — žalia šviesa ko- 
■ munistams”.

Girdi, “krašto išdavikai gali triumfuoti”.
Kalbant apie išdavikus, jais, aišku, yra ne komunis- 

• tai, o fašistai. Tai parodė praeitis, — kada milijonai A- 
’* merikos jaunų vyrų kariavo prieš fašistus.

pu savo gyvenimo laiku 
tarybinė • Lietuvos valdžia 
sugebėjo tiek daug pagerin
ti žmonių gyvenimą!

Jei mes matytume tik 
valdžios pranešimus apie 
taip stambius atsieki mus 
žmonių gyvenimo pagerini
mui, tai kai kas galėtų pa
manyti, kad tai perdėjimai, 
komunistų pagyros. Bet 
kada liaudis laiškais tą’vis
ką paliudija kaip realius 
faktus, tai abejonėms nėra 
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Na, o kai dėl tos “žalios šviesos komunistams”, — pagrindo. _
t tautininkų redaktorius, pasirodo, yra gan aklas politi- Pas^dziaugti tarybines Jjie-

kurias Aukščiausias Teis- ^es gyvenimo pagerinimui.
j’koje, jis nežino Amerikos istorijos, jis nežino mūsų ša- 
4 lies žmonių iškovotų teisių, J
’’ mas savo sprendimais dalinai apgynė.

Sakysime: Pirmasis amendemntas (pirmoji pataisa 
L prie mūsų Šalies konstituci jos) juk buvo Kongreso 
J priimtas ne komunistams, o visiems Amerikos žmonėms. 
’’Tai yra pagrindinis Konstitucijos skirsnys, garantuo
jąs amerikiečiams laisvę kalbėti, susirinkti ir spausdinti. 
; Jei ne Pirmasis Amendmentas, šiandien gal nebūtų mūsų 
Šalyje nei vieno neangliško laikraščio.

"J Tiesa, komunistai kovojo prieš tuos, kuriė ryžosi 
’".Pirmąjį Amendmentą palaužti, sužlugdyti. Aukščiau
sias Teismas /kaip tik ir tarė savo žodį, pasisakydamas, 
r kad Pirmasis Amendmentas turi būti apsaugotas. '
X , Tautininkų laikraščio redaktorius to nesupranta, bet 
-dėl to ne mes esame kalti.

tuvos dideliu progresu liau-

AUKSINES RANKOS1

rANĖLEIS VAIDINTI SPEKTAKLIUS
V’ į. C PATINKA MUMS tai, kad JAV atstovų buto pir- 

’■jpiilinkas Reyburn padarė tokį patvarkymą: Ne-Ame- 
r grikinis komitetas ateityje, jeigu jis ir vykdys įnkvizicL 

i jją jam nepatinkamiems žmonėms, neturės teisės “tyri- 
p^hėjimus” televizuoti.
V ;■ Minėtasis ragangaudžių komitetas, kaip žinia, Bal- 
■ iJHiiiorėje ir San Francisco mieste, pravesdamas tyrinėji- 

‘fmuš ant “nea'mėrikinių žmonių’ , buvo pasišaukęs televi
zijos aparatus., kurie rodė inkvižuojamus, puolamus 

' kj Tai buvo spektakliai, kuriais, inkvizitoriai la-

Yra kiek nusiskundimų 
laiškuose, kad Lietuvos rin
koje stokuoja audinių. Dau
gelis prašo amerikiečių pri
siųsti kad ir padėvėtų dra
bužių.

Man teko matyti iš Lietu
vos laiške atsiųstų sklipu- 
kų audinių, kokius Lietu
voje audžia. Labai gražūs 
audiniai; ameriki e č i a m s 
jie labai patinka, ypač mo
teriški. Matyt, dėl šaltojo 
karo priežasties tie audiniai 
eina į užsienius. Labai pa
tartina Lietuvos preziden
tui Paleckiui pasirūpinti, 
kad pirmoje vietoje tie au
diniai puoštų Lietuvos žmo
nes.

Atrodo, kad šaltojo karo 
ir nusiginklavimo dalykai

krypsta gerojon pusėn. Gal 
prieis valstybės prie susita
rimo, tada paraku dvo
kianti atmosfera prasiblai
vys ir tarybinė Lietuva pa
sinaudos savo audiniais ir 
dar našiau progresuos vi
sais atžvilgiais.

Iš buržu’azinės Lietuvdš 
liaudis rašydavo savo gi- 
minančiams į Ameriką: sū
nūs išaugo, miestuose dar
bų negali gauti ir ūkiuose 
sunku darbą gauti, ūkinin
kai mažai moka, samdinius 
badu dvasina; esame skau
džiai susirūpinę vaikų atei
timi... Pagelbėk mums, prie- 
teliau, prisiųsk pinigų, no
rime vaikus išleisti į užsie
nį, i Braziliją, Kanadą ar 
Australiją... Ant nanfų ir 
žemes užsitraukėme pasko
lą; ne tik sumos nesuren
kamo, bet nė procentų ne
galime užsimokėti; valdžia 
taip apsūdė 1 taksais viską, 
kad jau nebegalime užsimo
kėti. Gręsia už vekselį atė
mimas žemės... Gelbėkite 
mus! Prisiųskite pinigų...

Iš tarybinės Lietuvos laiš
kai amerikiečiams skajnba: 
Vaikai paaugo, sūnus greit 
baigs aukštąjį mokslą, duk
relė lanko gimnaziją. Moks
las pas mus nemokamas. 
Darbų yra visiems. Mokyk
las baigusieji greit yra val
džios aprūpinami darbais 
ir gerai apmokami... Pra
puolė pas mus miestuose 
arkliai; automobiliai užima 
jų vietas. Ir kolektyviniuo
se ūkiuose traktoriai pava
duoja arklius... Miestuose 
ir kolektyviniuose ūkiuose 
statomi gražūs pastatai, pa
togūs gyventi... Nesiųskite 
mums maisto, mes čia turi
me... Dėkoju, kad rūpina
tės mumis ir. prisiuntėte 
pinigų, tačiau grąžinu jums 
pinigus... Drabužių ir batų 
dar yra trūkumas pas mus, 
bet dirbame, kad nugalėti ir 
tuos trūkumus.

Iš buržuazinės Lietuvos 
liaudies laiškuose matėsi 
neviltis, skurdas, skaudūs 
nusiminimai. O iš tarybi
nės Lietuvos liaudies laiš
kuose skamba džiaugsmas, 
skaisčios viltys ateičiai. 
Koks ^tai didelis skirtumas 
tarp kapitalistinės ir socia
listinės santvarkų!..

Jei bus išvengtas karas, 
tai į keletą metų Lietuvos 
žmonių gyvenimas taip pa
gerės, kad ne tik dasivys vi
dutiniai uždirbančio ameri
kiečio darbininko gyveni
mą, bet ir pralenks.

Drabužiais ir batais, ku
rie galite, pagelbėkite savo 
giminaičiams šiuo laiku, iki 
jie suspės patys jų pasiga
minti. Jie prašo dar ir 
vaistais pagelbėti. O mais
to ir pinigų, kaip matote 
iš laiškų, jie nenori—turi.

Pranis Papilietis

vi-

Rochester, N. Y.
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju
siems mano draugams ir 
draugėms už širdingą, užuo
jautą, pareikštą man ser
gant. Dėkoju už dovanas, 
atvirutes, parvežimą iš li
goninės ir vežiojimą pas 
daktarą, širdingai dėkoju 
d r a u gams Malinauskams, 
Bačiuliams ir Bekešiams. 
Jie daug padėjo man. Ačiū 
visiems! ;

Kartu su* šiuo rašiniu 
įdedu Laisyės Fondui $6.

J. L. Totoriai

bai pasitenkino; juk tai buvo jtį garbinihiaš, populiarL 
nimas.

Dabar tokių spektaklių jau nebebusi
Gerai! , •

■*

“Lietuva—kryžių žemė,” 
—kadais su išpūstu pasidi
džiavimu kalbėjo senosios 
Lietuvos vadeivos ir “gany
tojai.” Ir jie buvo teisūs— 
prie kiekvieno mažiausio 
kelelio stovėjo eilės kryžių, 
koplytėlių, smūtkelių. Tik, 
gal būt, niekas nesistengė 
išsi'aikinti jų. liūdnos istori
jos, tik niekas neįstengė iš 
visos širdies įsižiūrėti į tų 
rūpintojėlių veidus. G a 1 
būt, tada aukščiau minėti 
ponai nebūtų didžiavęsi 
jais, o būtų uždraudę juos 
statyti. Juk kiekvieno rū
pintojėlio veide jie būtų iš
vydę mūsų vyžotą valstietį, 
juk kiekvienoje nukryžiuo
tojo Kristaus kančioje atsi
spindėjo šiurpi mūsų lietu
viškojo kaimo istorija, pra
dedant baudžiava ir bai
giant “nepriklau somos’’ 
Lietuvos įkurta varžytinių 
institucija. Tada gal ne vie
nas naujasis dvarininkas 
būtų krūptelėjęs, įžiūrėjęs 
šventajame Jurgyje su dzi- 
da duriančiame smaką, tą 
pasipiktinimo ir maišto 
dvasią, kuri ilgus metus 
kaupėsi Lietuvos kaime. Ir 
savo skurdą, ir savo kan
čias, ir šviesesnio gyvenimo 
viltį įamžino nežinomi liau
dies menininkai prie dulkė
tų Lietuvos kelių.

Daug legendų pasklido 
liaudyje apie tuos nežino
mus menininkus - dievdir- 
bius. Dievdirbio paveiks
las pateko ir į literatūrą. 
Pažangūs lietuviai rašyto
jai domėjosi jų gyvenimu ir 
darbu. Taip lietuvių lite
ratūroje atsirado įžymiojo 
rašytojo Petro Cvirkos ro
manas “Meisteris ir sū
nus,” K. Borutos romanas 
“Mediniai stebuklai,” ir vi
sa eilė trumpesnių apsaky
mų ir eilėraščių. Gyva ši 
tema ir šiandien — ne vie-, 
nas jaunasis rašytojas sten
gėsi parodyti savo kūri
niuose tą lūžį liaudies me
nininkų sąmonėje, kurį įne
šė naujasis gyvenimas.

Tačiau ne vien tik kry
žiais ir rūpintojėliais, iš 
medžio išraižytais altoriais 
garsėjo lietuvių liaudies ta
lentai. Subtilus ir .gyvas 
meninio grožio pajautimas 
jautėsi ir statyboje ir na
mų apyvokos rakandų ga
myboje. Kaip įmantriai iš
pjaustytos senoviškų kai
mo namų 
stilingi ir puikūs žirgeliai 
ant stogų 
ornament ika varpstėse, 
prievarpstėse, šaudyklėse, 
kultuvėse, kočėluose ir 
rankšluostinėse. Sunku su
rasti bent vieną namų apy
vokos daiktą, kuris nebūtų 
papuoštas vingriais liaudies 
raštais. O garsiosios žemai
čių klumpės su raštų rašte
liais, su margais geniais ir 
šarkomis, o vandens kibirų 
naščiais. Visko neįmanoma 
nei išskaičiuoti, nei sumi
nėti.

Bet keičiasi gyvenimas, 
keičiasi ir vartojami daik
tai. Medinius šaukštus iš
stumia metaliniai, vis pla
čiau įsišakoja vandentiekio 
tinklas, vis mažiau kaimas 
bedėvi namie austus drabu
žius. Todėl ypatingą dėme
sį tenka atkreipti į senųjų 
liaudies meno kūrinių rin
kimą ir saugojimą. Tuo 
rimtai rūpinasi ir vyriausy
bė, ir tarybinių dailinįnkų 
sąjunga, ir knygų leidyklos, 
atskiromis knygomis išleis
damos geriausius liaudies 
meno pavyzdžius.

Tačiau mus domina kitas 
klausimas r—** gyvi žmonės, 
nuostabūs liaudies meistrai, 
kurie ir -šiandien,- : gyvena,'

V .V.'.

langinės, kokie

kokia nuostabi

te:-

ne tik

kiekvienas dailininkas susi
laukia naudingų patarimų 
ir pastabų iš tokių prityru
sių draugų 
Vilkevičius, 
kiti.

Tačiau ne 
meistrų darbais 
Kauno 
vadovybė ir patys meistrai. 
Jie palaiko ryšius su visa 
Lietuva. S u kombinatu 
glaudžiai bendradarbiauja 
Kupiškio rajono “Laisvės” 
kolūkio kolūkietis Algirdas 
Balna, telšietis Paulauskas. 
Ypatingai talentingas i#, 
produktyvus yra Tauragės 
miesto gyventojas Pranas 
Šalna, kurio figūrėlės 
“Grėbėja,” “Plovėjas,’’^* 
“Piemenėlis,” “Prie jūros” S 
turi didelę paklausą ir nie
kada ilgai neužsiguli ‘Dai
lės” krautuvių lentynose. 
Beveik kiekvienais metais į 
liaudies dailininkų gretas 
įsijungia nauji žmonės su 
naujais pasiūlymais, nau
jais sumanymais ir kūri
niais. Tačiau “Dailės” kom
binatas, vadovaujamas liau
dies meną mylinčių žmo
nių, palyginti gerai susih 
tvarko su nemažu talenti^ 
gu liaudies menininkų bu
riu. - J

Kauno “Dailės” kombina-^į 
te greta smulkių medžio i 
dirbinių skyriaus yra dar 
vienas skyrius, kurio darbai 
taip pat turi milžinišką 
reikšmę. Tai daugiau su 
architektūra surištas inter
jero skyrius, atliekąs įvai
rius įrengimo ir'papuošimo 
darbus. Jame surinkti ge
riausi staliai - menininkai, 
kurių darbai plačiai žinomi 
visoje Sąjungoje. Vis dau
giau ir daugiau naujų pa
statų., ir įmonių' bei įstaigoj 
.patalpas puošia meistrų 
Luckaus, Sarnecko,' Kaz= 
lausko, Bagdonavičiaus bal- 
dai ir įrengimai. Jie akty
viai prisidėjo savo darbais, 
įrengiant Lietuvos paviljo
ną Visasąjunginėje žemės 
ūkio ir pramonės parodoje 
Maskvoje. Įėjus į žymes
nius respublikos restoranus, 
maloniai nuteikia liaudies 
raštais išpuoštos sienos,.'or
namentuoti staliukai. Ka
vinės “Tulpės,’ restorano 
“Metropolio,” didžiausio 
respublikoje knygyno patal
pos įrengtos ir apstatytos i ’ • . • n n v sz •

kaip Kišonas, 
Zibavičius ir

vien tik šių 
rūpinasi 

Dailės” kombinato

dirba, kuria. Beveik kas; 
met kiekviename rajone 
rengiamos liaudies kūrybos 
parodos, kurios atskleidžia 
vis naujus talentus iš kol
ūkiečių, darbininkų ir tar
nautojų tarpo. Kas šian
dien nežino Lietuvoje liau
dies dailininko J. Laurin
kaus vardo, kurio medžio 
drožiniais grožisi
Tarybų Lietuvos darbo 
žmonės, bet žino ir kitose 
tarybinėse respublikose. Jo 
nevienas darbas buvo išsta
tytas lietuvių literatūros ir 
meno dekadoje Maskvoje. 
Ypatingą dėmesį atkreipė 
lankytojai į lietuvių litera
tūros klasiko M. Valan
čiaus raštų veikėjo “Palan
gos Juzės” stovylėlę, iš
drožtą iš medžio. O šių me
tų liaudies kūrybos parodo
je Vilniuje buvo išstatytos 
jo naujos meninės figūrė
lės “Tartiufas,” “Ameri
kos balsas” ir eilė kitų, ku
riuose jaučiasi didelis ta
lentas ir meninio skonio 
pajautimas.

Liaudies menininkas šian
dien ne užguitas, savamoks
lis, drebąs dėl savo darbo 
įvertinimo — pirks ar ne
pirks jo kūrinėlius, ar tei-i 
singai atlygins jam už at
liktą darbą. Ne, šiandien 
jis pilnateisis menininkas, 
kurio reikalais rūpinasi 
Dailės fondas. Šio fondo 
rūpesčiu buvo įkurtas spe
cialus kombinatas, kuris rū
pinasi liaudies menininkais 
tiek Vilniuje, tiek ir perife
rijoje. “Dailės” kombinato 
skyrius yra ir Kaune. Čia 
prityrusio dailininko - ar
chitekto Jono Vi rako vado 
vaujamas, dirba nemažas 

j liaudies meistrų būrys.
Medžio dirbinių cechas; 

užima gana didelį pastatą, 
kuriame dirba nemažai 
įvairių specialistų. Prieina
me prie vienų kambario du
rų. Už jų nesigirdi jokio 
triukšmo. Įėjus pro duris, 
mus sutinka keletas porų 
akių ir vėl palinksta prie 
stalų. Visų žmonių ranko
se nedideli medžio gabalė
liai, lentelės, aštrūs kaltai, 
ir plieninės adatos. Sunku 
įsivaizduoti, kad iš befor
mių medienos gabalėlių po 
kurio laiko išeis puikios, iš
raižytos. rašalinės, gintaru 
inkrustuotos suveny r i n ė s 
dėžutės, pypkės ir įvairios aukščiau minėtų
statulėlės.

Pamažu užsimezga kalba. 
Greitai paaiškėja, kad prieš 
mane sėdintis meistras Al
fonsas Vaitkus ši darbą dir
ba jau nuo 1927 metų. 
Taip, čia visi seni vilkai, 
net pačių jauniausių meist
rų darbo stažas 10-12 me
tų. Prisiminęs senuosius 
laikus, Vaitkus pasakoja:
—Buvo Kaune tokie “Mar

giniai.” Jeigu atneši ką 
nors, tai tavo darbo likimas 
priklausys nuo direktoriaus 
nuotaikos. Gera — priims, 
bloga—atmes. O apie seri
jinę gamybą pagal tavo 
modelį — nė nesvajok...

Ir šiuose jo žodžiuose yra. 
daug karčios tiesos — apie 
liaudies meną buvo daug 
kalbama, bet konkrečiai nie- 
k o nedaroma. Tuolaiki
niams mano “globėjams” 
labiau jprie širdies buvo 
prancūziški kvepalai, negu 
tikrasis . liaudies ihenas. 
Šiandien apie šių liaudies 
meistrų kūrinius sprendžia 
meno taryba, į kurios sudė
tį įeina prityrę dailininkai 
ir jų pačių atstovai. Kiek
vienas naujas kūrinys pir
miausiai aptariamas arti
mų draugų ratelyje, kur

meistru.
Negalima atitraukti akių 

nuo šiuo metu Valstybi
niam Operos ir Balet 
Tui daromų staliukų,
pasižymi grakštumu, for
mos ir ornamentų origina
lumu. O prieš šių meistrų 
akis — begalės darbų. Jų ' 
rankoms patikėtas Kauno 
Jaunojo Žiūrovo teatro, 
naujųjų respublikos Minis
trų Tarybos rūmų papuoši
mas ir įrengimas, eilė kitų 
svarbių objektų.

Džiugu ir gera pagalvo
jus, kad šiandien tikrai iš 
visos širdies rūpinamasi Ai- > 
kimo j u liaudies menu, kad t 
vietoj prabangiškų, užsie- ‘ 
nio maniera įruoštų salių 
ir kabinetų, atsiranda'išti
si pastatai įrengti liaudišku - 
stiliumi, atitinkančiu išla
vinto žmogaus skonį, šian- , 
dien ne tik aukštai iškelia
mi ir vertinami tie liaudies 
tūrtai, kuriuos amžių bėgy
je sukūrė lietuvių tauta, bet 
ir stengiamasi praktiškai 
panaudoti geriausius .liau
dies meno elementus.

J. Macevičius

Finansine parama Laisvei 
visada reikalinga.

......... .................... i <■« ..... . ................................. .
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Lawrence. Mass. tą ištirti (pagal X-ray). 
Bus tikrinama, ar neturi

ŽINIŲ ŽINELĖS
Lowellio, No. Ancloverio 

>r Haverhillio miestų val- 
(dyoos šaukia susirinkimą 
Kas link Merrimack upės 
valymo. Mat, kai kurie 
miestai ima iš upės vandenį 
gėrimui. Pasirodė, kad 
vanduo nešvarus.

Gerai, kad rengiasi va
lyti!

Skaitau Laisvėje prane

šimą, kad Worcesterio mo
terys turės šurum - burum 
Laisvės naudai. Gražų dar- 

‘ bą jos atliks. Kitu koloni
jų moterys turėtų imti pa
vyzdį iš worcesterieciu.

______ •------------
I •

Lawrenciaus sveikatos' 
taryba reikalauja, kad val
gių gamintojai, valgomųjų 
daiktų krautuvių užlaikyto-

clžiovos simptomų. Tokie 
patikrinimai yra geras da
lykas.

Buvo Lietuvių Piliečių 
klubo gaspadoriaus rinki
mai. Renkant klubo dženi- 
torių, nesirandant kitų kan
didatų, buvo paliktas tas 
pats Povilas Aleksa. Jis 
gavo ir lengvatų. Dabar 
klubas bus uždarytas tre-

jai ir gėrimų pardavinėto- čiadieniais visą dieną, vie-
jai turės duotis savo sveika- toj puses dienos, kaip buvo

G. ZIMANAS

- 2,000 kilometrų po Austriją

pirmiau. Taipgi jis gavo ir 
$10 algos įkėlimą. Tai 
gerai. Tokiam dideliam na
ru^ yra ir darbo.

Liet, tautiška parapija 
nutarė apvaikščioti sukak
tuves tautiško parko, kuris 
randasi Methunuose šalia 
kapinių, šiemet parkui su
kanka 40 metų. Kaip greit 
laikas bėga!

Man dabar kyla mintyse 
klausimas: kodėl Maple 
Parkas neturėtų ruošti sa
vo apvaikščiojimo? Jis juk 
yra senesnis už aną parką. 
Pagalvokite apie tai visi!

šeimininkė* grįžo, rado stu- 
bą atdarą. Pinigų išnešta 
$561. Policija veda tyrinė
jimą, bet koks čia gali bū
ti tyrinėjimas: vagiliai pa
siėmė pinigus ir nuėjo sa
vais keliais!

S. Penkauskas

(Apie Montello pikniką 
praleidome todėl, kad ko
respondencija atėjo pavė
luotai.—Red.)

Montreal, Canada
MIRTINGUMAS PADAU

GĖJĘS ŠIAIS METAIS

CLEVELAND© ŽINIOS

(Pabaiga)
— Koks, po perkūnų, mūsų gyveni

mas! Mūsų krašte šeimininkauja tie į- 
žulūs amerikiečiai, jie jau pusę Austrijos 
nupirko, o greit nupirks ir kitą pusę. 
Mes rėkiame, kad nebus anšliuso (pri
jungimo prie Vokietijos — G. Z.), o e- 
konominis anšliusas jau vyksta. Kaip 
aš pavydžiu jūsų šaliai, kur užsienio 
siurbėlės nieko nupirkti negali. Mes tik 
kalbame apie laisvę, o tikroji laisvė — 
tik jūsų šalyje. . .

Kontrastas tarp to, ką jis kalbėjo visą 
vakarą, ir kalba dabar, buvo toks ryš- 

<kus, iog aš tiesiog apstulbau.
— Ko jūs taip į mane žiūrite? —burb- 

’celė jo jis, pamatęs mane nustebusį.
— Bet ką iūs kalbėjote visą vakarą? 

'i. — Tai ką, jūs norite, kad aš ten prie
visų kalbėčiau tokius dalykus?

Nežinau, kada iis melavo, kada buvo 
nuoširdus. Bet kad jis įprato veidmai
niauti ir klasiškai moka tai daryti —tuo 
negalima buvo abejoti.

Mes matėme daug draugiškumo, tikro, 
nuoširdaus ir gilaus. Atviro priešiškumo 
niekur nematėme. Kai kuriais atvejais, 
tiesa, žmonės buvo mažiau draugiški, bet 
visur buvo elgiamasi mandagiai, vaišin
gai. Ir niekur nepajutau indiferentišku
mo, ignoravimo.

Tačiau, nors ir didelis susidomėjimas 
a Tarybų Sąjunga, bet, susitikdami su 

^jfl’pdarbo žmonėmis Austrijoje, jūs aiškiai 
/ matote, kaip blogai jie informuoti apię 

jMnūsų šalį. Galite išgirsti keisčiaus/ų 
"' klausimų, kurie rodo, kad Austrijos 

darbo žlnonėms gyvenimas mūsų Šaly
je dažnai vaizduojamas kreivame veidro
dyje. Tai ypač patyriau aš.

Sužinoję, kad aš iš Lietuvos, austrai 
ne sykį klausinėjo mane, ar laikraštis, 
kuriame dirbu, leidžiamas rusų kalba.

— Ne, lietuvių, — kantriai aiškinda
vau.

— Bet mokyklų dėstomoji kalba rusų?
— Nejaugi ir universitete dėstoma lie

tuviškai?
— Bet jūs rašote rusų raidėmis?
— Parašykite savo pavardę ir laikraš

čio pavadinimą taip, kaip rašoma jūsų 
šalyje.

I — Ar galite parodyti kokią lietuvišką 
knygą?

Sunkiausia būdavo kartais paaiškinti, 
yra Lietuva.

; >■ ’ ' — Ji yra prie Baltijos jūros., — saky
davau.

j, — O kur ta Baltijos jūra?
Didžiausią nuostabą sukeldavo kai ku

rie suvenirai iš Lietuvos, mūsų “Dailės” 
gaminiai, ypač odos ir gintaro. Tačiau, 
deja, informacinių leidinių apie Lietuvą 
svetimomis kalbomis, kad ir nedidelių, 
negalėjau parodyti ir ne sykį tai apgai
lestavau ir širdies gelmėse dariau prie- 

", kaistus mūsų leidykloms, kurios tokios 
literatūros vis nepagamina.

O skaičius apie Lietuvą reikėjo sakyti 
labai atsargiai. Kada vienoje redakcijoje 

V paklaustas pasakiau, koks yra “Tiesos” 
tiražas, išgirdau ironišką komplimentą:

— O, iūs geri propagandistai. ..
Tiesa, nenorėčiau per daug apibend

rinti. Teko sutikti ir žmonių, kurie ži
nojo Lietuvą ir jos kultūrą. Maloniai nu
stebino mane Linco magistrato direkto
rius p. Egonas Oberhuberis, su kuriuo 

% teko susipažinti per priėmimą. Kitą die- 
ną jis atnešė į viešbutį laiškutį, kuria- 

W/-. me buvo paminėti du jam žinomi lei- 
H diniai, minintieji Čiurlionį.
) Dargi ten, kur buvome ypatingai ne- 

s mėgstami, buvome sutinkami manda- 
giaj; Prisimenu lankymąsį Graco socia

li j listų laikraščio “Neue Cait” redakcijoje. 
/ V Mes žinojome, kad šio laikraščio redak- 

y torius'pasižymi neapykanta mūsų šaliai.
Jis.priėlmė mus šaltokai, oficialiai, bet 

j su pabrėžtu korektiškumų, neleisdamas

sau ne mažiausios nedraugiškos užuomi
nos.

Pe kelių dienų šis redaktorius išspaus
dino savo laikraštyje vedamąjį, kuriame 
įrodinėjo, kad reikia baigti suvažinėji
mais ir delegacijomis iš įvairių komu
nistinių kraštų. Mūsų delegacijos nemi
nėdamas, jisai įrodinėjo, kad tokios dele
gacijos duodančios naudą tiktai komu
nistams. Šis straipsnis sukėlė didelį ne
pasitenkinimą ne tik plačiuose darbo 
žmonių sluoksniuose, bet ir pačių socia
listų tarpe. Griežtą atkirtį jam, pavyz
džiui, davė Tirolio socialistų laikraštis 
savo vedamajame.

Tačiau vis dėlto .negalima nematyti, 
kad Austrijoje yra jėgų, kurios sten
giasi a’mžinai kiršinti prieš Tarybų Są
jungą, šmeižti, intriguoti. Tokių jėgų 
yra krašto viduje, tokių yra ir užsieny
je, ypač JAV.,

Austrijos vyriausybe pasižadėjo bu- 
ti neutrali, bet jos neutralumas gana sa
votiškas: ji labai griežtai neutrali, kai 
kiršinama prieš Tarybų Sąjungą, kai 
spaudoje kiekvieną dieną pasirodo biau- 
rūš šmeižtai — ne, ne kritika, o nežmo^ 
niŠkiausi šmeižtai, — tada Austrijos vy
riausybė nesikiša — juk ji neutrali ir 
demokratinė.

O kada kas nors nori pareikšti simpa
tijas Tarybų Sąjungai, kai ima burtis 
taikos gynėjai, — tada Austrijos vyriau
sybė dažnai pamiršta savo neutralumą, 
savo demokratiškumą ir imasi, veiksmin
gų priemonių.

Taip ji pasielgė per įvykius Vengrijo
je, kada neutralioji Austrija iš esmės a- 
tidarė sieną vengrų fašistams ir juos 
palaikė. Kur tada buvo Austrijos, neu
tralumas ir demokratiškumas? Kada 
Austrija, gavusi savo nepriklausomybę 
iš taikos iėgų rankų, išvarė taikos ko
mitetą iš Austrijos, kur tada buvo jos 
demokratiškumas?

Svečiams nedera per daug liesti politi
nius klausimus, bet mes, nė neprade
dami patys politinių kalbų, per savo 
trumpą buvimo laikotarpį šimtus sykių 
girdėjome iš Austrijos darbininkų, tar- _ 
nautojų, inteligentų, kad jie nenori karo, 
kad jie smerkia karo kurstytojus.

Mes stovėjome Ercbergo rūdyne ir 
laukėme eilinių sprogimų. Ercbergo rū
dynas yra labai savotiškas, geležies rū
da jame kasama atviru būdu. Visas rū- 
dymas — tai kalnas su daugybe terasų, 
kurios yra tarytum milžiniškų laiptų 
pakopos. Kalnakasiai uždeda įtaisus į 
tų pakopų šlaitus, sprogdina juos, o pas
kui ekskavatoriais sūsemia susmulkin
tą rudą.

Sprogimai vyksta maždaug vienodu 
laiku. Štai jau bėga darbininkai į slėp
tuves, o po kelių minučių pradeda pok
šėti Įvairiose kalno vietose.

— Tikrai karo laukas, —atsiliepia kaž
kas juokais, kai prasidėjo sprogimų ka
nonada.

— Ne, čia ne karas, — atsiliepė čia 
pat stovėjęs mus lydėjęs rūdyno direk
torius inžinierius Kuskoleka, — čia gele
žis taikiems reikalams. Karo mes neno
rime. Aš tai drąsiai galiu sakyti visų 
austrų vardu. Dar daugiau, jėigu būtų 
galima visame pasaulyje padaryti bal
savimą, tai — aš esu tikras — rezulta
tas būtų visiškai aiškus — už taiką.

Inž. Kuskoleka — ne politikas. Bet čia 
iis giliai išreiškė daugelio austrų darbo 
žmonių troškimą — išsaugoti taiką.

Dvi savaitės — neilgas laikas. Bet per 
tas dvi savaites mes pamatėme, kad' 
Autrijoje gyvena darbšti, kultūringa, 
kukli ir gabi, laisvę ir taiką mylinti liau
dis. Su dideliu pasitenkinimu mes pama-. 
tėme, kad plačiausiuose šios liaudies 
sluoksniuose gyvena draugiški jausmai 
mūsų šaliai — Tarybų Sąjungai ir kad, 
nepaisant, visokių kurstytojų kišimosi, 
šie draugiški jausmai nuolat stiprėja.

Policija ieško vagišių, pa
vogusių septynis apynaujus 
automobilius, Du pavogtus 
automobilius surado Wind
ham, N. -H. Bet vagių liz
das, manoma, yra Lawren- 
čiuje.

•

Keturi žuvautojai iš No. 
Andoverio prigėrė ežere, 
nes botelis buvo permažas 
keturiems žmonėms. Žuvi
ninkai, apsižiūrėkite,, kad 
boteliai nebūtų skylėti h

Senukė moteris, 76 metų 
amžiaus (gyvenanti po nu
meriu 50 Union St.), susir
gusi išgulėjo ant grindų 3 
dienas, negalėdama gauti 
pagalbos. Tik po 3 dienų 
policijai pavyko ją surasti 
ir nugabenti J ligoninę.

- * 1 •

Miesto mokyklų mokyto
jai reikalauja, kad būtų pa
keltos jų algos $300 per me
tus. Miesto majoras J. 
Buckley dėl to veda dery
bas su mokytojų komitetais.

• -T r 1

Massachusetts taksų ko- 
misijonierius raport u o j a , 
kad bus miestams ir mies
teliams proporcionaliai iš
mokėtos pinigų sumos iš 
taksų fonęK Lawrencius 
gaus $434,390. Viso bus iš 
valstijos iždo išmokėta apie 
$29,500,000.

. » •

Pašto darbininkai ir laiš
kanešiai turėjo suvažiavi
mą Lawrenciuje. Nutarė 
organizuotis, kad galėtų 
sėkmingiau ginti savo in
teresus.

•

r Senukas Kazimieras Bun- 
dellė mirė ir tapo palaido
tas tautiškose kapinėse. Pa
liko dideliame Ii ū d e s y j e 
dukterį, anūkus ir žentą. 
Amžinai ilsėkis, seneli!

• •

Vagiliai pradėjo apiplė- 
šinėti “parking myterius.” 
Kai policija tokius nutvers, 
tai jiems teks atkentėti 
daugiau negu myteriuose 
pinigų rado!

• 1

Mainosi laikai, mainosi ir 
žmonės: seniau mušdavosi 
vaikinai - pusberniai, o dabar 
—merginos. Ant Lowell ir 
Broadway kampo susimušė 
dvi mergaitės po 18 metų 
amžiaus,. Išsidaužė akis. 
Jos betgi nesako policijai, 
už ką mušėsi. Eina tyrinė
jimas.

1 •

Vagiliai įsilaužė į namus, 
po num. 20 Fitz^ St. Kai

Sveikatos departmentas 
raportuoja, kad bėgyje pir
mų keturių mėnesių šiais 
metais mieste mirtingumas 
padaugėjo, palyginus su tuo 
pat laikotarpiu pereitų me
tų,- nežiūrint to, kad mir
tingumas žymiai sumažėjo 
nuo tuberkuliozės ir kitų 
užkrečiamų ligų. Už tai 
smarkiai pakilo mirtingu
mas nuo nelaimingų atsiti
kimų, taipgi širdies ligos ir 
nuo vėžio. Bendrai mirtin
gumo skaičius per pirmus 
keturis mėnesius buvo 8.5 
iš 1,000 žmonių, palyginus 
su 8.1 pereitais metais.

Širdies liga visvien skai
toma didžiausiu žmonių 
žudiku. Per pirmus šių me
tu keturis mėnesius nuo 
širdies ligos mirė 1,213 
žmonių, arba 322.9 iš 100,000 
žmonių. Pereitais metais 
tuo pačiu laikotarpiu mirė 
1,198 žmonės. Sekanti tai 
vėžio liga, nuo kurios mirė 
572 žmonės, palyginus su 
547 pereitais metais.

MILŽINIŠKA SUMA 
SUSIMOKA PARDAVIMO 

TAKSAIS
Kaip visiems žinoma, 

Kvebeko provincijoje, apart 
visokių kitokių mokesčių 
(taksų),, dar uždėta' 5% 
provincialių mokesčių ant 
pirkinių, ( taip vadinamų 
“sales tax.” Nors Montrea- 
lo miestas, kaip didžiau
sias provincijoje, tegauna 
iš tų mokesčių tik 40%, o 
kiti 40% pasilieka provin- 
cialei valdžiai ir 20% ka
talikų ir protestonų mokyk
loms, bet ir tai Montrealas 
už 1956 m. gavo $17,44&,- 
098, kaip savo dalį už mo
kesčius. Tai galima įsivaiz
duoti, kiek visoj provincijoj 
žmonės sumoka provincialių 
“sales tax,” ko kitose pro
vincijose nėra, nors Kvebe
ko provincijos darbininkai 
daug mažiau uždirba, negu 
Ritose provincijose.

APSIVEDĖ v
Birželio 22 d. apsivedė Jo

nas Biliūnas. Neteko patir
ti jo žmonos pavardės “po 
tėvais.” Tačiau tiek teži
nomą, kad nors jis pats Ka
nadoje gimęs ir užaugęs, 
bet vedė lietuvaitę iš poka
rinės emigracijos.

SUSIŽIEDAVO
Bertha Barzdenytė susi

žiedavo su kitataučiu jauni
kaičiu. Juodviejų vestuvės' 
įvyks kiek vėliau. J.

Moterų Klubo susirinkimas 
įvyko birželio 20 d. Narių at
silankė gražus būrelis, kaipo į 
paskutinį susirinkimą šiame 
sezone. Turėsime porą mėne
sių pertrauką. Draugės, įsitė- 
mykite, kad nepadarytumėte 
klaidos.

KomisPja raportavo, kad 
atlankė d. P. Lukenį. Ji jau 
sveikesnė ir jau buvo susirin
kime.

O dd. A. Kelly ir Juozapo- 
nienė dar silpnos.

Moterų Klubas rengia pik
niką, kuris įvyks liepos 21 d., 
draugų Jašiūnų darže. Jau 
darbininkės išrinktos ir neku- 
rios draugės atnešė dovanė
lių, kitos prižadėjo. Komisija 
atsišaukė į visas nares, kas ką 
gali atneškite klubo naudai.

Įstojo į mūsų klubą draugė 
O. Petrulienė.

Mūsų ligonės: Kelly, sugrį
žusi iš Floridos, tapo 
benta į ligoninę.
dies liga. Ten išbuvo 
savaites. Dabar jau 
namuose, bet silpna. 
145 E. 190 St.

P. Lukas taipgi turėjo šir
dies ataką, bet greičiau sugrį
žo iš ligonbučio. Gyvena: 
2798 E. 126 St. •

Apie draugę Juozaponienę 
neteko patirti. Gyvena : 19409 
Angeleus Avė.

O. Yanulienė buvo sunkiai 
susirgusi, dabar jaučiasi bis- 
kutį geriau.

O. Shimkiėnė jau dalyvavo 
su visais piknike, ji taipgi bu
vo aplankyta iš klubo.

Draugas J. Palton dar vis 
ligonis.

P. Nemūra jau geriau jau-

nuga-
Scrga šir- 

apie 5 
randasi 
Gyvena

•• WE

Užrašykite Laisvę savo draugui

PARCELS TO RUSSIA INC.
' 4* t

Labiausiai patikimą firma pasiuntimui paketų 
į Sovietų Sąjungą, Latviją, Lietuvą, Estiją, 
Ukrainą ir kitur, informuoja Newarko žmones, 
kad per didelį visuomenės reikalavimą jie atida
rė įsavio skyriaus ofisą Newarke po manadžment- 
tu Messrs,: ROMAN & VARĮSH, po antrašu:

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

PARCELS TcTrUSSIA, INC.
1530 Bedford Ave., Brooklyn 16, N. Y.

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

čiasi, nors dar nepilnos svei
katos.

Bernatonis, UD.S. naryš, 
gavo paralyžių, randasi ligon- 
butyj.

J. Kelat, Boikos žentas, vos 
tik liko gyvas; turėjo širdies 
ataką,

Buividas taipgi ligoninėj, 
pasidavė operacijai.

Visiems ligoniams linkim 
greitai susveikti!

PHILADELPHIA, PA.

HELP WANTED—FEMALE

Woman. Want a good home? 
3 adults and 1 boy, 15, need wom
an for gen. housekeeping, cooking 
and laundry. Someone who wants 
a good home in Penn Valley with 
her own air-conditiomed room, TV, 
new furniture and drapes. Salary 
$110 monthly. Write Box fc-1, Lith
uanian paper, Jefferson Bldg, Phi
ladelphia 7, Pa. (130-132)

ATSIMINIMAI 
ir 

Dabartis
Paraše L. Pruscika

Tai gyvi bruožai iš jo gyve- j 
nimo, visuomeninės veiklos, ’A 
caro reakcijos metu pergy- J 
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

Laisvė
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y. •
c

Geros Žinios Dovanų Siuntimui
Įvairių rūšių rūbus, vartotus ir naujus, medžiagas ir maistą.

Taip pat galite silpsti visokius vaistus.
PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

Per visiems žinomą
3-8491 WE 4’18S8 '

ROUND THE WORLD TOURISTS ■ 
vienintelį atstovą Pacifiko pakrašty.

334 No. Fairfax Ave., Los Angeles 36, Caltf. i
Jūs galite silpsti savo artimiesiems į Lietuvą k j

I

New Yorko Apylinkė
Literatūros Draugijos Il-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. d., 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 Lrtuanica
Square, Union Avė ir Stagg Street

• . A
Iš Richmond Hill 12:30 d. dieną, nuo Liberty

Auditorium, 110-06 Atlantic Avė. x

Gera Muzika Šokiams
Brooklyn© Aido Choras 
Vadovaujamas Mildred Stmsler 
Atlfiks Gražią Dainų Programą

i

Visi apšvietą branginanti žmonėms privalomai* 7 
silankyti’į šį pikniką ir tuomi prisidėti prie iš- < 
leidimo labai svarbios knygos. Tuo pačiu barini 
čia ir patys turėsite daug malonumo.
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Vajus Sukėlimui $10*000 Fondo
(Perkėlimas nuo pirmo puslapio)

J. Jasas, So. Windsor.......................................... 3.00
A. Dagilis • • ......................................................... 3.00
A. ir 0. Kiškiunas ...............................................2.00
Agnes Grigaitis..................................... • •........... 2.00
O. Visockienė, Kensington......................  2.00
P. Dokas, Waterbury............ • •.......................  2.00

Po $1: W. Beckas, West Haven, Conn.; P. Wiks- 
ra, New Haven, Conn.; Anna Rudzinskas, Wilson, 
Conn.; M. Selokas; Mr. Wethersfield.

PRIETELIŲ KLUBAS
LLD 68 kp., Hartford, Conn.................................. $25.00
Lietuvių Moterų Klubas, Hartford ....................25.00
A. B. Pažarietis.......................................  • ■ 25.00

AUKOS
Tadas Kaskiaučius, Newark, N. J..................... • • $20.00
Ohio 4-ta Apskritis................................................. 10.00
V. Banevičius, Waterbury, Conn..............................10.00
George Urban, Detroit, Mich.................................... 8.00
A. Navikauskas, New Canaan. Conn....................... 10.00
J. L. Totoriai, Rochester, N. Y................... • •........... 6.00
Tadas Laucius, Brooklyn, N. Y................................. 5.00
Adelė ir George, Miatni, Fla....................... • •........... 5.00
Laisvės Patrijotas, Haverhill, Mass..........................5.00
M. Bradauskas, Detroit, Mich................................ • • 5.00
J. Laisvietis, Waterbury, Conn.................................5.00
W. J. Masilan, Ellensburg, Wash..........• • ...............5.00
St. Kuržinskas, Mahanoy City, Pa........................... 5.00
Kupiškėnas, Montreal. Canada ..............................3.00
Laisvės Draugas iš Wiltono • • ................................ 2.00
W. Klimayičius, Braddock, Pa.................................. 2.00
J. Lazauskas, Brooklyn, N. Y...................................2.00
F. Vaivila, Hamilton, Canada . . • • .........................1.00

Iš anksčiau gauta $6,504.74. Dabar įplaukė $814.00.
Viso gauta $6,818.74. Dar reikia $3,181.26.

Vajaus pabaiga išrodo gana gyva. Kad fondas atsilikęs, 
priežastis yra, kad pavėluotai stojome į' darbą ir kad 
per mažai ruošėme pramogų, nepasiekėme platesnių 
masių su žodžiu dėlei fondo. Subruskime į darbą dabar!

New Jersey naujienos
Užpereitą savaitę su savo 

Šeimyna buvau išvykęs vaka- 
cijon. Buvome apsistoję pas 
mūs labai gerus draugus Yėn- 
keliunus (buvusi K. Jukeliū- 
tė) Waterbury, Conn. 

, Yenkeliūnai — seni Water- 
bur’io gyventojai. Pirmiau gy
veno Brooklyno sekcijoj, o 

I dabar nusipirko gražų moder
nišką namelį užmiesty ant 
kalno -giriose, kur tik jprade- 
dam a išvystyti n auj ą sekcį ji$ 

^•Namukas nedidelis,■■ bet Tat 
bai gabiai išplanuotas, taip 
kad galima išnaudoti kiekvie
ną kampelį. Visi parankamai 
įrengti pagal vėliausią techni
ką.

Kuomet palikome New Jer-, 
sey, oras buvo karštas ir slo
ginantis. O tenai orą radome 
sausą ir vėsesnį. Naktimis rei
kėjo užsikloti. Per keletą die
nų turėjome, progą patingi
niauti ir pasilsėti, nes geroji 
Katriutė aprūpino mus visu 
kuom kogeriausiai. Nuošir
džiausia padėka jums, gerieji 
draugai.

Privažiavus W a t e rburio 
apylinkę dar galima matyti 
žaizdas, kurias padarė 1955 
potvynis. Dar matosi apgriau
tų namų, apgriautų fabrikų,ir 
krūvos suneštos įvairių . gružų. 
Taipgi dar galima įžiūrėti, 
kaip aukštai buvo apsemti .na
mai.

Teko pasiteirauti, kaip gyr 
vuoja progresyvės draugijos? 
Atsakymas buvo: gyvuoja 
silpnai, 'neparodo veikimo. 
Klubai, kurie turi biznius, tie 
gyvuoja gerai. 

,lr •
Sakoma, kad Conn, yra ke

letas pasiturinčių fermerių lie
tuvių. Vieną teko aplankyti. 
Tai Laisvės skaitytoją Smitą. 
Jis turi- 170 akrų žemės, 70 
raguočių. Pilna automatiška 
^nažinerija, reikalinga far- 
moms. Bud inkus irgi turi ge
rus. Užsiima pienininkyste! 

ųPieno kenais jis nestato ant 
.Sėlio, laiko savam šaldytuve. 
Trokas su tanka atvažiuoja, 
įmeta triubą į šaldytuvą, iš
čiulpia pieną be jokio laisty
mo, be jokio kilnojimo.

Smitai jau ne jauni. Farme- 
riauja apie 35 metus. Turi sū
nų ir dukterį. Sūnus farme-
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Laisvės Administracija

riauja su tėvais ir jie trys ap
dirba tą didžiulę farmą. Šalia 
tėvų farmos duktė su žentu 
turi irgi nemažą farmą.. Ant 
tų abiejų farmų jie bendrai 
vartoja Visą mašineriją. Girdi, 
abi farmks apdirbame bend
rai.- Kur darbas reikalingas 
atlikti greičiau, nežiūrame, 
ant katros farmos, supuolame 
ir ątŲekame..

Tai pavyzdingas’ ir sut^rįi- 
nąs, bendradarbiavimas.

Farmų 'kiek nors, patyrusiu 
darbininkų labai sunku gauti. 
Jeigu, girdi, kaip kada gauni 
kokį miesčionį iš miesto nepa
tyrusį farmos darbo, tai iŠ 
jo naudos beveik nėra.

• ' •
Pastaruoju laiku visokie 

dvasiškiai pasidarė labai veik
lūs. Andai tūlas A. Catanza
ro kaipo atstovas nuo Watch
tower Society, turėjo didelį 
susirinkimą National Guard 
Armory, Elizabeth, N. J. Ko- 
lektos nebuvo, kas nors išlai
das už tokią didelę vietą turė
jo padengti.

Tūlas evangelistas G. G. 
Hardt laikė misijas Linden, 
N. J. O nuo 7:30 vakaro buvo 
maldos už sergančius. Taipgi- 
matyti užrašų prie protesto- 
niškų bažnyčių, kad tą ir tą 
valandą sergantieji susirinktų,: 
nes už juos bus pamaldos, kad 
atgautų sveikatą.

Mano patarimas sergan
tiems yra: Vieton maldos, pri- 
srėbtj geros bulvinės sriu
bos. Nes nuo sriubos pasveiko 
ir popiežius Pius XII-tasis.

—• *
Evangelistas Graham jau, 

rodosi, antras mėnuo kaip lai
ko misijas Madison Square 
Garden, N. Y. Labai buvo žin
geidi tema apie peklą. Pagal 
Graham aiškinimą, Visągalįs 
Dievas turėjo labai 
smarkią kovą su šėtonu. Ir 
kad šėtoną apgalėti Visągalįs 
Dievas kitko šėtonui jau pa
daryti jau negalėjo, net turė
jo paaukoti savo vienatinį sū
nų Jėžų Kristų.

Kiti) pasakoja, kad šėtonas 
ir pekla tebėra ir kad velnias 
darbuojasi labai smarkiai, kad 
nori žmogaus dūšią pasigauti 
į peklą ir t.t. Kaip ten yra, Ig
no protas neišneša!

Ignai

LIETUVIU TARPE
Dr. A. Šliupaitė apleidžia 

Brooklyną

Šiomis dienomis Dr. Aldona 
šliupaitė pardavė Broklyne 
sąvo ntmu-s ir ruošiasi visai 
Brooklyną apleisti.

Pirmiausia daktarė pasiim- 
sianti ilgas atostogas, po ku
rių norinti apsigyventi kiek 
toliau nuo didmiesčio.

š į šeštadienį rengiamos 
daktarei išleistuvės.

Naujas lietuvis daktaras

Albertas J. Gasis (Gašlū
nas) parsivežė iš Austrijos 
daktaro diplomą. Jjš' 'baigė 
medicinos mokslą Innsbrucko 
universitete.

Gimęs Kaune 1931 m. čia 
atvyko su tavais iš Vokietijos 
1946 m. Damnežinia, kur jis 
apsigyvens, į New Yorke ar 
kur nors kitur.

Newyorkiete lietuvaitė 
daktarė Japonijoje

Spaudoje buvo rašyta, kad 
Japonijos sostinėje Tokyo gy
vena tūla lietuvaitė daktarė A
Genia Sakin. Ji gimusi Lietu
voje, mokslus ėjusi Vokietijo
je ir. New Yorke,

Dr. Sakin susiinteresavusi 
penkiais vaikais našlaičiais, 
kurių motiną nušovė amerikie
tis kareivis Wm. S. Girard. 
Daktarė norinti sukelti fondą 
tų našlaičių mokslinimui.

Rep.

N. Y. UNIJOSE
Transporto darbininkų laik

raštis “TWU Exprėss” sako, 
kad unijos lokalas 100 priėmė 
rezoliuciją, kurioje smelkia 
miesto tarybą, kam ji atidė
lioja ir nepriima Brown-Isaacs 
-Shąrkey bili’aus, kuri£ už
draustų rasinę diskriminaciją 
privatiniuose butuose. Loka
las 100 sako, kad toks miesto 
tarybos užsilaikymas yra dvi- 
^įtyijkąs ir bailus — daūgu- 
tįįįft.miešto Uar'yb&s nartųtam 
bfiįūi/sakosi pritariu, bet jie 
bjjoužjį balsuoti, nes savinin
kę organizacijos ir reakcinin
kai daro ant jų smarkų spau
dimą.

4 šios savaitės pradžioje su
streikavo dauguma New Yor
ko statybininkų, kurie pri
klauso' bent dešimčiai įvairių 
unijų. Trečiadienį- prie streiko 
prisidėjo kelios unijos, Ftirios 
iš pradžios streike * nedalyva
vo, kaip tai ornamentų gamin
tojai, stiklininkai ir kt. Strei
kas New Yorko statyboje da
bar beveik visuotinas.

DVIRAČIŲ
Mūsų sandėlis pilnas. Turime 

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

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

Važiuokite Bušų Į Pi kiliką
Liepos-July 14 įvyks Literatūros draugijos 

2-osios Apskrities piknikas. ; Pelnas skiriamas 
išleidimui knygos Gydymo Istorija, kurią para
še Dr. J. Stanislovaitis ir Dr. A. Petriką.

Į šį pikniką iš Brooklyno eis busąš, kelionė į 
abi pusi tik $1.50. Iš Williamsburgo busas išeis 
nuo Lituanica skvero 12 vai. Iš Richmond HiU 
—12:30 vai. dieną. Busas grįš iš parko 8-tą vai.) 
vakare.

Piknike bus gera muzika šokiams ir Aido 1 
Choras, vadovaujamas MildVėd Stensler, duos 
gražią dainų programą. Taipgi bus gerų val
gių ir gėrimų. Piknikas prasidės l-)ną valandą 
dieną. Įžanga 75c. x :

Pikniko vieta: Steamboat Inn, 91 Steamboat 
' Rd., Great Neck, L. L :

Visi dalyvaukime šiame pijkijike.

New Yorko spaudoje
Vietinėje spaudoje pasigirs

ta vis daugiau nuomonių, kad 
anksčiau ar vėliau reikės pri
pažinti komunistinę Kinijos 
valdžią. Tokias • nuomones 
reiškia ne tik pačių laikraščių 
kai kurie bendradarbiai, bet 
ir skaitytojai, kurie pasisako 
viešuose laiškuose redakcijai, 
štai tipiškas toks laiškas, til- 
pęs “Herald-Tribune” pusla
piuose, rašytas tūlo Stanley 
H. Rentono iš New Rochelle:

. “Priimkime .nemalonia tiesa, 
kac Kinijos komunistai yra 
de facto valdžia ir kad čian- 
gas negrįš, kad perimti galią 
K i'nl jos sausžėmy j ė. Vai d žios 
pripažinimas ir prekiavimas 
su ja nereiškia, kad mes jai 
pritariame...”

Renton dar prideda, kad 
mes palaikome santykius su 
Tarybų Sąjunga, nors mūsų 
valdžia tikriausiai nepritaria 
tarybinei santvarkai. Jis sa
ko, kad jau laikas atidaryti 
faktams akis ir sutikti, kad

Queens republikonai 
nominavo negrę savo- 

kandidate į tarybą
Queens republikonai 6-ame 

distrikte nominavo į miesto 
tarybą negrę veikėją Floren
ce Lucas. Ji kandidatuos prieš 
demokratą James Duliigan, 
kuris paskirtas miesto tary- 
bon vietoje už suktybes paša
linto demokrato Quinn.

Demokratai yra nominavę 
po viena negrą Manhattane 
(Harleme) ir Brooklyne, bet 
ne Queens apskrityje, kur šeš
tas distriktas' yra pcrsveria- 
mai negriškas..

Miesto pločiu republikonai 
dar vis turį sunkenybių nomi
nuoti pakankąmąi kandidatų, 
kurie kandidatuotų, su Chris- t t * ’ : • L I' < • f / I ;
tenberry, kuris nominuotas į 
miesto majorus.

Priešrinkiminė kova tarp 
Wagnerip i/. Cbįst^bptTy, jau.< 
pradeda iššivys|jttU?' .Kaip ži
nia, Christęnbę'rry tuojau po 
nominavipib pareiškė, kad 
Wagneris yra “nieko ' nevei
kiantis majoras”. Wagneris 
dabar sako, kad Christenber- 
ry tikrai greit pakeitė savo 
nuomones. Praeityje jam teko 
daug kartų dalyvauti kartu 
su Christenberry visokiuose 
banketuose ir Christenberry jį 
visuomet komplimentuodavo, 
sakydąvo: “Bob, tu vedi mies
to administraciją labai pui
kiai!” O štai dabar, tik nomi- 
nuotas, Christenberry jau 
smerkia Wagnerj kaip niekam 
netikusį...

15 milijonų dolerių 
už bananų atvežimą

Bronxo teismas išnešė nuo
sprendį, kad United Fruit Co. 
užmokėtų $15,000,000 už ba
nanų atvežimą, ,už kurį mini
ma kompanija ‘buvo nedamo- 
k ėjusi.

dabartinė Kinijos valdžia turi 
būti pripažinta.

Riverside Drive ir 89th gat
vės kampe randasi vienas di
džiausių paminklų Amerikoje, 
Kareivių ir Jūreivių memoria
las, kuris pagerbia karius, ku
rie krito už Ameriką įvaikiuo
se karuose.

Aplink tą paminklą dabar 
randasi tvorelė ir užrašas:

“Šis paminklas pavojingo
je padėtyje... ši tvora turi pa
silikti iki bus sukelti fondai, 
kad paminklą pataisyti...”

.'Mat, paminklas pilnas ply
šių ir yra pavojaus, kad jis 
gali bet kuriuo metu sugriūti.

“Times” v e d a m a j ame 
straipsnyje anądien sakė, kad 
tai didžiausia gėda. Miestas 
turi fondus visokiems reikalin
giems ir nereikalingiems daly
kams, bet negali išleisti kelių 
dešimčių tūkstančių dolerių, 
kad pataisyti vieną svarbiau
sių savo paminklų...

Saudi-Arabijos Feisal
EI Saud atvyko j N. Y.t

New Yorkan atvyko Saudi 
-Arabijos- princas Faisal EI 
Saud, dabartinio karaliaus 
Saudo brolis, antras po jo įpė
dinis i sostą. Faisal atvyko, 
sako jis, gydyti savo skilvio 
ulceriiis. Su savimi jis atsive
žė tris kadilakus, vieną vokiš
ką Mercedes automobilį, 104 
čemodanus, kelis vaikus, vie
ną žmoną (jis turi kelias, bot 
kitas paliko namie) ir kelioli
ka patarnautojų.

Panašiai kaip patį karalių 
Saudą, taip Feisalą uoste suti
ko Valstybės department© 
pareigūnai. Bet New Yorko 
miestas oficiališkų atstovų 
nepasiuntė.

Bus Ticket to Picnic
Steamboat Inn Park

SiMiday, July 14, 1957 
91 Steamboat Road

-■ Gyėąt^epk^^^-‘N.\:Y.
Lė^/ės Brooklyn' 

. 12:įo P. M. '<
Richmond Hill, 1 P. M.

Leaves Park 8 P. M.
Round Trip $1.50

NEW YORKO DIDELĖ J 
APYSAKA APIE JO Jg
ŽYMŲ SŪNŲ !..

BEAU 
JAMES 22

BOB HOPE VERA MILES ■ 
PAUL DOUGLAS

Ranr. Op«n 9:45 A.M. ASTOR

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

muitu ir garantuotu pristatymu, yra -
PARCELS TO RUSSIA, INC., 

1530 Bedford Ave., 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. Paketai 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 atdara kasdien, įskaitant sekmadienius, nuo 9:00 A. M. iki 
6:00 P. M. Šeštadieniais, nuo 9:00 A. M. iki 4:00 P. M.

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

MŪSŲ SKYRIAI:
NEW YORK CITY »
78 Second Ave.
New York 3. N. Y.

■ ORchard 4-1540
DETROIT
11601 Jos. Campau Avė. 
Detroit 12, Mich.
TOwnsend 8-0298

HARTFORD
651 Albany Ave.
Hartford, Conln. ~ 
Chapel 7-5164

Mes 
paskirų 
Jei jūs

esame autorizuoti per INTOURIST organizuoti išvykas dėl 
asmenų ir grupių iš Jungtinių Valstijų j Sovietų Sąjungą, 
norėtumėt aplankyti Sovietų Sąjungą, kreipkitės i mus.

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

Telefonai: IN. 7-7272 ir IN. 7-64Ū5

M

N. Y. TEATRUOSE
Astor teatras dabar rodo 

filmą “Beau James”, kuriame 
vyriausioje rolėje vaidina ko
mikas Bob Hope. Bot šiuo 
kartu Hope rolė ne visai ko
miška, nes jis vaidina kaip bu
vęs New Yorko majoras Jim
my Walker.

•
Dauguma RKO teatrų rodo 

filmą “The Wayward Bus”, 
kuriame^ vaidina Jayne Mans
field.

Radio City Music Hali dar 
rodo “The Prince and the 
Showgirl5’. Vadovaujančiose 
rolėse Marilyn Monroe ir Lau- 
lence Olivier.

♦
Jau beveik motai, kaip 

Trans Lux teatras (52nd ir 
Lexington) rodo garsų itališ
ką filmą “La Strada” (“Gat
vė”). šis filmas praeitais me
tais buvo kritikų pripažintas 
kaip geriausias importuotas iš 
užsienio.

•_

Brooklyno Loew’s Metro
politan rodo “Lust for Life”, 
biografinį filmą apie Vąn 
Gogh’ą.

“Daktaras” pakliuvo bėdon

Columbia universiteto stu
dentas Vincent J. McNamara, 
apsimetęs medikaliu egzami- 
nieriu, pradėjo “egzaminuoti” 
merginas. Bet pakliuvo bė
don. Areštuotas ir kaltinamas 
merginų prievartavimu, nar
kotikų pardavinėjimu, aborci- 
jų atlikinėjimu, vogtų daiktų 
laikymu.

Iškrito pro langą ir užsimušė
Michael Bellay kaip nors iš

krito iš savo apartmento pro 
langą nuo 7-to aukšto ir užsi-l 
mušė.

NEVAŽIUOKITE AKLAI
išklebusiais ratais, netvarkiais 
stabdžiais, tas stato į pavojų 
kiekvieno ir jūsų pačių gyvybę. 
Perbudavojame motorus, ištiesi
name ratus, sutyarkopie stab
džius etę. • žemos, kainos. Turtine 
daug patenkintų 7 kostumerių,

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

Tel. RA. 1-5153

PHILADELPIHA 
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

HELP WANTED MALE

Shipping Clerks. Jamaica apy- < 
linkėję. Mokanti angliškai. Paty- > 
rę prie addressograph (adresavimo) 
mašinos, ir mechaniškai nusimaną.
5 dienos. Puiki apylinkė. Apdrau- 4 
dos planas, kompanijos pašalpos.
Mr. Newman. AX. 1-9100.

HELP WANTED—FEMALE

REGISTRUOTOS
SLAUGĖS

Daug vietų. J vairūs šiltai. Tin
kama gyvenimui apylinkė, arti 11- 
gonbučio. Geros darbo sąlygos. Nuo
latiniai darbai.

Rašykite, telegrafuokite, telefo- 
nuokite ar kreipkitės ^asmeniškai.

SINAI HOSPITAL

6767 W. Outer Drive
Detroit, Mich.

Tel. BRoadway 8-3000.

(130-132)

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 
Avc. ir Merrick Rd., Massapequa, 
L. I. PY. 8-7277.

(126-132)

BUSINESS OPPORTUNITIES

Great Kills, Staten Island, N. Y.
Naudokitės proga. DclikatessenA 
arti geležinkelio stoties. Alaus lei#* 
dimas. Privatus savininkas. PlėS"- 
kite biznį Staten Islande. Žema 
kaina greitam pardavimui. Persi
tikrinkite po pamatymo. HO. 6- y* 
1720. (130-134) ’

Laimėjo 20 centų į 
valandą pakėlimą

Green Bus Lines darbinin
kai laimėjo 20 centų į valan
dą algų pakėlimą ir kitus pa
gerinimus. Dabar ir kitų pri
vatinių busų linijų darbinink. 
reikalaus tokių pat darbo są
lygų. Tai palies apie -8,200 
darbininkų.

Gaisragesys užtroško 
dūmuose y

Yonkerse iškilusiame gaisri 
Wm. Tell krautuvės, ( skiepe 
gaisragesys Myles Itū-X 
tyma užtroško dūmuose. Jis 
gaisragesiu patapo, . prieš, ,14 
metų.

KELIAS Į LAIMĘ
Apysaka

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

Knyga iš 870 puslapių 
Kaina $1.50

Irtis vč
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y.

:: prošvaistės ::
L Širdį Jaudinanti <•
L Jono Kaškaičio

:: Poezija ::
;; Taipgi trumpa autoriaus H
;; biografija, kuri labai H
F įdomi U
;; Knyga iš 830 puslapių L
; • Kaina tik $1.50 ’ I• •
i B
H Laisve ,
!: 110-12 Atlantic Avė. J j
J; Richmond Hill 19, N. ,Y. ! • 7'

iMATTHEWAj
BUYUS

:: (BUYAUSKAS) ;

;; LAIDOTUVIŲ j
: DIREKTORIUS ;

txr-

:: 426,Lafayette St j
•• Newark 5, N. J. > ;

MArket 2-5172
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