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KRISLAI
Už vizitus!
Garbė tam vyrui.
Gal turi ant sąžinės.

į Vis tas nerangumas.
Jie užsitarnavo.

Rašo A. Bimba

Tegu maršalas Žukovas at
vyksta j Washingtoną. Tegu 
sekr. VV i Įso n as skrenda Mask
von,

Dar geriau: tegu Bulgani
nas su Chruščiovu pribūna 
Amerikon, o Eisenhoweris su 
Dullest!' patraukia Tarybų Są
jungom

Mes už visus ir visokius vi
zitus. Tegu lyderiai kalbasi, 

^terasi ir tariasi. Geras posa
kis: kai vadai kalba, tai ka- 
nuolės tyli!

Vizitų klausimu nemačiau. 
’ pažangiečiuose dviejų nuomo

nių. Visi mes už juos.

Taip apie valstybių ir kraš
tų galvas. Bet mes norimo ir 
reikalaujam eiti toliau.

Tegu velniop eina visos už
dangos, visi užtvarai, kurie 
neleidžia ir eiliniams žmo
nėms pasivažinėti, paviešėti, 
pamatyti pasaulį.

Ko čia bijoti!
Milijonai ir milijonai kapi

talistinių šalių ir socialistinių 
šalių piliečių norėtų po pasau
lį pamandravoti. Bet tos kvai
los uždangos, užtvaros. Neiš
leidžia ir neįsileidžia. Užsi- 

ZnJvėre ir užsidarę. ; •
Civilizuoti žmonės elgiasi 

necivilizuotai.
Ir kas blogiausia, kad tai 

šaltojo karo pavietrei dar vis 
galo nesimato!

Francūzijos socialistai taip 
išgvero ir sugedo, jog jais jau 
pasipiktino ir Britanijos dar- 
biečiai.

Štai jie turėjo suvažiavimą. 
Priėmė rezoliucijas, užgirian- 
čias kolonijalę politiką, vedi
mą ir tęsimą Žudymo žmonių 
Alžyre, šiaurinėje Afrikoje.

Ir ar žinote, kad šitie pikti 
y žmonės, priėmę tokias biau- 

rias rezoliucijas, atsistojo ir 
visa gerkle užtraukė “Inter- 

.^gflcionalą” ! ?
Baisiai pasipiktino šituo pa

sielgimu' ten buvęs britų dar- 
biečių atstovas Bevanas. Jis 
nesistojo ir negiedojo!

Paskui Bevanas viešai ir 
atvirai šitą francūzų socialis
tų veidmainystę pasmerkė!

• Didžiausia Bevanui garbė!

Skaitau ir juokiuosi: Jonas 
Kardelis, kanadiškės “Nepri
klausomos Lietuvos” redakto
rius, bažijasi, kad jis nenori 
grįžti Lietuvon ir negrįš.

Plūsta Lietuvą ir plūsta Ra
polą Mackonį, kam jis jį pa
kvietė Lietuvon sugrįžti.

Jonas Kardelis, matyti, yra 
sutepta sąžine žmogus.
bus kuo nors nusidėjęs 
vos žmonėms. Todėl jų 
si.

Gal 
Lietu- 

bijo-

Seniai, labai seniai New 
Yorko piliečiai galvojo: kam 
tas registravimasis prieš kiek
vienus rinkimus?

Dabar turime įstatymą, kad 
užtenka vieno užsiregistra
vimo. šis užsiregistravimas 
bus pastovus.

Puikus dalykas.
Bet ar piliečiai skubinasi 

užsiregitruoti ? Ne, nesisku- 
bina. Laukia rudens, laukia

Azijos-Afrikos blokas
Reikalauja spręsti 
alžyriečių skundus

Jugoslavijos, Bulgarijos I 
ir Albanijos komunistai 
tariasi su TSRS vadais

Civilines teises

Jungtinės Tautos. — Af
ganistanas, Ceilonas, Egip
tas, Ethiopija, Indija, Indo
nezija, Iranas, Irakas, Ja
ponija, Jordanas, Libanas, 
Libija, Marokas, Nepalas, 
Pakistanas, Saudi-Arabija, 
Sudanas, Sirija, Tunisija 
ir Jemenas reikalauja, kad 
ateinančioje Genralinės a- 
samblėjos sesijoje būtų 
svarstomas Alžyro klausi
mas — tai yra, Alžyro na
cionalistų skundai prieš 
francūzus, kad jie jėga lai
ko kraštą pavergime. Gen. 
asamblėjos sesija praside
da rugpjūčio 17 d.

Praeitą žiema Asamblėja 
išreiškė savo viltį, kad tai
kingas, demokratinis susi
tarimas bus pasiektas Al
žyre. Azijos-Afrikos blo
ko kraštai nurodo, kad nie
ko panašaus ten neįvyko — 
ko daugiau, ten priespauda 
dar labiau paaštrėjo ir 
kraujas labiau liejasi.

Kaip žinia, trys Alžyro 
nacionalistai atvyko Ame
rikon, kur jie bandys, kad

Lėktuvas grįžo, 
nes manyta., kad 
jis turi bombą
New Yorkas. — Didelis 

Air France lėktuvas išskri
do iš New Yorko į Paryžių, 
bet kuomet tas orlaivis jau 
radosi 140 mylių atstume 
nuo kranto virš Atlanto, 
tūla moteris paskambino 
Air France raštinėn New 
Yorke ir sakė, kad orlai
vyje randasi bomba, kuri 
neužilgo sprogs.

Air France per radiją 
tuojau įsakė lakūnui grįžti 
ir nusileisti Logan aerodro
me Bostone, ką lakūnas-ir 
padarė. Ten orlaivis sustojo 
pačiame aerodromo krašte, 
keleiviai ant greitųjų tapo 
nuvežti toliau ir prasidėjo 
nuodugnus ieškojimas. O 
bombos — nei kvapo!

Pasirodė, kad tas telefo
ninis ’įspėjimas buvo tik 
štukorės išmįslas. Bet jos 
štuka sukėlė nemažai. keb
lumų. Ne tik orlaivis grįžo, 
bet pakraščio sargybos or
laiviai ir laivai buvo įspėti 
budėti, nes bijota, kad or
laivis gali sprogti virš jū
ros.

paskutinės dienos prieš rinki
mus.

Nepateisinamas n erangu- 
mas.

Gerai, kad iš kalėjimų išė
ję politiniai darbininkų veikė
jai bus pagerbti masiniu mi
tingu.

Mitingas įvyks šį trečiadie
nį, liepos 24 d., Carnegie 
Hall, New Yorke.

Reikia, kad šis mitingas bū
tų skaitlingiausias. Tegu tie 
veikėjai žino ir girdi, kad jų 
pasiaukojimas nėra pamjrš- 
tas!

juos išklausytų Gen. A- 
samblėja.

Prancūzai jau yra įspė
ję, kad jie vėl apleis A- 
samblėjos posėdžius, jeigu 
Alžyro. klausimas bus 
svarstomas. Prancūzai tei
gia štai ką: Alžyras esąs ne 
kolonija, bet nedaloma pa
čios Francūzijos dalis, kas 
reiškia, jog svarstyti Alžy
ro klausimą — tai -maišytis 
į vidujinius Francūzijos 
reikalus. . .

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

Paryžius. — Francūzijos 
valdžia sako, kad užvestos 
slaptos derybos su Alžyro 
nacionalistais ir gal bus pa
siektas koks nors susitari
mas. Bet stebėtojai abejo
ja, ar tai tikros derybos su 
tikrais nacionalistais — la
bai galimas dalykas, kad 
tariamasi su. kokia nors po
litine mažumine Alžyro na
cionalistų 4 grupe, kuri vi
suomet ’ buvo' ‘ palankesnė 
Francūzijai. 

A

Washingtonas. — Apgy- 
nos sekr. Wilsonas. infor
mavo Kongresą, kad kari
nės pajėgos gali apsieiti 
su $142,249,000 mažiau, ne
gu planuota. Mat, nutarta 
sumažinti karines pajėgas 
100,000 karių.

Kariači. — Pakistano už
sienio reikalų ministerija 
paskelbė, kad Pakistanas 
nepripažino Izraelio ir nie
kad jo nepripažins. Pakista
niečiai nepalaikys ryšių su 
šalimi, “kuri įžeidžia mu
sulmonišką pasaulį”, sako 
Pakistano ministerija. Kai 
kurie musulmoniški kraš
tai, kaip tai Turkija, ryšius 
su Izraeliu palaiko.

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos delegacija su R. Lahr 
priešakyje išvyko Mask
von, kur bus vedamos de
rybos apie repatriaciją. 
Vakarų Vokietijoje dar esa
ma tarybinių .piliečių, ■ o 
Tarybų" . Sąjungoje — Vo
kietijos. > r-,

Aswanas, Egiptas. — čia 
penktadienį prasidėjo Aga 
Khano laidotuvių apeigos. 
Apeigose dalyvauja musul- 
monų-ismailų sektos atsto
vai iš Indijos, Pakistano, 
Egipto, Irano ir kitų kraš
tų.

Londonas. — Policija su
ėmė du vyrus ir vieną mote
rį, kurie masiniai vaginė
jo kates. Sakoma, kad jie 
pavogė 720 kačių. Apkal
tintieji s^ko, kad jie vaginė
jo kates pardavinėjimui, 
bet yra įtarimo, kad jos 
buvo naudojamos' katienai- 
dešrai gaminti/. . ,
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Maskva. — Čia lygiagre
čiai vyksta du svarbūs pa
sitarimai: Jugoslavijos, Al
banijos ir Bulgarijos Ko
munistų partijų vadovų de
legacijos laiko bendrus pa
sitarimus su Tarybų Sąjun
gos K. P. vadais, o Jugosla
vijos delegacija tariasi at
skirai su Tarybų Sąjungos 
vadais.

Kaip žinia, Jugoslavijos 
vadai Kardelis ir Rankovi- 
čas jau keletas dienų atgal' 
atvyko Tarybų Sąjungon. 
Dabar pasirodo, kad Mas
kvoje randasi Bulgarijos 
komunistų vadas Živkovas 
ir Albanijos vadas Hoxha. 
Pranešama, kad trijų Bal
kanų komunistų, pasitari
me taipgi dalyvavo tarybi
nių komunistų vadai Ku- 
sinenas, Kiričenko, Furce- 
va, Chruščiovas ir. kiti. Pa
sitarimas tęsėsi ilgai ir dis- 
kusuoti visokie klausimai. 
Neoficialiai pranešama, kad 
tarybiniai , atstovai veikė

Kai k ii i? i e m s žurnalistams 
jau bus leidžiama nuvykti 
į Kiniją, žada sekr. Dulles

Washingtonas. — Sekre
torius Dulles ir Eisenhow- 
erio administracija bendrai 
pagaliau nusileido dide
liam spaudimui, kuris atė
jo iš spaudos pusės, ir jau 
duoda leidimą laikraštinin
kams vykti Liaudies Kini- 
jon. Bet nusileidimas tik 
dalinas, nes leidimai vylyti 
bus duodami labai aprėžtai.

Korespondentus į Liau
dies Kiniją galės siųsti tik 
tie, laikraščiai ir žinių a- 
gentūros, kurie turėjo ko
respondentus Kinijoje prieš 
karą. Leidimai bus. duoda
mi tik ribotam laikui — 
šešių mėnesių laikotarpiui, 
kuris bus skaitomas kaip 
ir ‘^bandomu laikotarpiu” — 
po to Valstybės departmen- 
tas vėl iš naujo spręs, ar 
žurnalistai gali likti Ki
nijoje.

Dulles pas. save pasišau
kė/ Amerikos laikraščių 
leidėjų asosiacijos preži- 
dentą William Dwight, 
“Time“ leidėją Luce ir eilę

Rytą. Vokietijoje bus steigiama 
daugiau kolūkią ir kooperatyvą
Berlynas. — Vokietijos 

Demokratinės (Rytų) res
publikos žemės ūkio vice
ministras Walter Wilke sa
kė, kad ateityje bus stei
giama daugiau kolektyvinių 
ūkių ir žemės ūkio koope
ratyvų. Wilke sakė, kad val
stiečiai vis labiau įsitikina, 
kad jie gali geriau apdirb
ti žemę su rnašinomis iš 
traktorių- mašinų stočių 
(MTS), negu pavieniai.

Kolūkiai yra dideli bend

kaip ir tarpininkai, bandy
dami suvesti jugoslavų ir 
bulgaru bei albanų komu
nistus ir išlyginti nesutiki
mus tarp jų.

Taipgi įvyko atskiras pa
sitarimas tarp jugoslavų 
Kardelio ir Rankovičo iš 
vienos pusės ir tarybinių 
vadų iš kitos.

(Užsienio spauda sako, 
kad tie pasitarimai, tai rim
tas ir energingas bandymas 
atsteigti vienybę. Chruš
čiovas dedąs, pastangų, kad 
Jugoslavija būtų sugrąžin
ta į socialistinių kraštų blo- 
ką.)

Abiejuose pasitarimuose 
plačiai ir nuodugniai, pra
neša Maskvos radijas, dis- 
kusuojami teoretiniai klau
simai. Pažymima, kad iš ta
rybinės pusės dalyvauja žy
mus teoretikas Pospelovas, 
o iš jugoslavų pusės tos ša
lies komunistų teoretikas 
Kardelis.

kitų žymių spaudos bei 
radijo-televizijos asmeny
bių, ir jiems sakę, kad bus 
galima siųsti koresponden
tus Kinijon.

Bet Dwight tuojau po pa
sikalbėjimo su Dullesu pa
reiškė, kad laikraštininkai 
dar vis tebėra nepatenkin
ti. Jis sakė, kad neteisėta 
duoti leidimus tik tiems lei
diniams, kurie turėjo ko
respondentus prieš karą, 
nes yra daug svarbių leidi
nių, kurie anksčiau nelošė 
rolės, bet dabar labai svar
būs. Jis taipgi sakė, kad 
Valstybės departmentas ne
turi teisės aprubežiuoti lai
ką į pusmetį. Patys laikraš
čiai, žinių agentūros arba 
radijo-televizijos tinklai, o 
ne valdžia turėtų spręsti, 
ar verta palaikyti- kores
pondentus Kinijoje.

Kaip žinią, Kinija jau 
yra paskelbusi, kad ji 
duotų amerikiečiairts ' ko
respondentams įvažiavįnio 
vizas. ,
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ri ūkiai, kurie kolektyviai 
priklauso visiems valstie
čiams. Kooperatyvai yra 
pavienių ūkininkų sąjungos, 
kur valstiečiai kooperaty- 
viai naudoja mašinas, par
davinėja derlių ir perka 
sėklas, bet patys ūkiai pa
lieka privatine nuosavybe.

Rytų Vokietijoje jau y- 
ra nemažai kolūkių, bet jie 
apima tik mažesnę pusę a- 
riamos žeiūės.

Senatas dįskusuoja 
pasiūlytą 'įstatymą

Washingtonas. — Senate 
dar smarkiai diskusuoja- 
mas civilinių teisių įstaty
mas. Tie, kurie nori kom
promiso, tai yra, nusileidi
mo rasistams, bando vi
saip įrodyti, kad reikia 
pataisymo prie trečiojo į- 
statymo punkto, tai yra, 
neduoti teisės Teisingumo 
departmentui imtis žings
nių prieš įstatymo laužy
tojus, vietoje to paliekant 
vykdymą valstijoms, o bau-

Gyvenimas 
Lietuvoje

Mūsų korespondento
Lenkų mokslines 
literatūros paroda

Vilnius. — Lietuvos TSR 
Mokslų akademijoje atida
ryta lenkų mokslinės lite
ratūros paroda, kurią or
ganizavo Akademijos Cent
rinė mokslinė biblioteka 
ryšium su lenkų kultūros 
dekada Lietuvoje.

Centrinio* pastato . prie
kis papuoštas Lenkijos jr 
Lietuvos Valstybinėmis vė
liavomis. Pirmieji parodos 
stendai lankytojus supažin
dina su įvairiais Lenkijos 
darbo žmonių kovos už 
liaudies valdžią etapais, su 
socializiho statyba šioje ša
lyje. Parodoje eksponuoja
mi šimtai Lenkijos Mokslų 
akademijos, Literatūros in
stituto, Varšuvos, Lodzės, 
Vroclavo mokslų draugijų 
ir kitų mokslinio tyrimo 
įstaigų darbų. Atskiri sten
dai skirti Lenkijos vaizduo
jamajam ir. teatro menui, 
architektūrai, muzikai, ki
nematografijai. Taip pat 
eksponuojami lenkų moksli
niai žurnalai. Daugybė 
nuotraukų waizduoja len
kų tautos laimėjimus vys
tant liudies ūkį ir kultūrą.

Išstatytų dalykų tarpe— 
prof. J. Ostrembskio7 veika
las “Lietuvių kalbos gra
matika”, P. Cvirkos apsa
kymų rinkinys ir rinkinys 
“Lietuviškos apysakos”.
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Visus rajonus jungia 
autobusų susisiekimas

Vilnius. — Nauja linija 
Vilnius - Dūkštas - Zarasai 
-Rokiškis pravažiavo pir
mieji keleiviniai autobusai. 
Pradėjus reguliariai kur
suoti mašinoms šiuo mar
šrutu dabar į visus Lietuvos 
rajonų centrus važinėja 
autobusai.

Vien tik šiais metais ati
darytos 25 naujos autobusų 
susisiekimo linijos. 4Dabąr 
kasdien iš Vilniaus apie 80 
tarpmiestinių atobusų iš
vyksta 44 kryptimis. Ištai
gingos mašinos “ZIL-127” 
Lietuvos sostinę jungia su 
Minsku, Ryga, Kaunu, Ka
liningradu (Karaliaučiu- 
hii). žymiai pagerėjo susi- 

dimą — prisaikdintiems 
teisėjams.

Bet tam “pataisymui”, 
nusilei’dimui rasistams, 
smarkiai pasipriešino ci
vilinių teisių šalininkai. 
Jau buvo pranešta, kad 
Illinois sen. Douglas, demo
kratas, aštriai smerkė nu
sileidimus. Dabar praneša
ma, kad newyorkiškis sen. 
Javits, republikonas, pasa
kė smarkią kalbą prieš 
“taisytojus”. Jis nurodė, 
kad vienintelis aiškinimas, 
kodėl norima daryti tokius 
pataisymus, tai. kad nusi
kaltėliai rasistai ir ateityje 
nebūtų baudžiami, kaip jie 
nėra baudžiami dabar.

Javitsą parėmė keli re- 
publikonai, kaip tai Case 
iš New Jersey ir Martin 
iš Pennsylvanijos.

Tuo tarpu NAACP di
rektorius Roy Wilkins-pa
skelbė, kad NAACP siūlo
mus “pataisymus” skaito 
biauriu nusileidimu rasis
tams ir prieš tuos, “patąi* 
.symus” kovos.

Keturi Clintono 
byloje jau tapo 
|caip išteisinti 
Knoxville. — Atrodo, kad 

rasistai, kurie dabar teisia
mi čia, nesusilauks aštrių 
bausmių, — jeigu iš viso 
bus nubausti. Pati kaltinto
ja, valdžia, jau ištraukė 
apkaltinimus prieš ketu
ris teisiamųjų. Iš viso ten 
teisia 15 segregacijos ša
lininkų, kurie jėga stengė
si neprileisti, kad vietinėje 
vidurinėje mokykloje balti 
!r negrai vaikai mokintųsi 
kartu.

Rasistai tarp kitko su
mušė baltą protestantą ku
nigą Turnerį, kuris ban
dė užstoti negrus vaiku
čius. Bet gynyba byloje 
teigia, kad Turner i s nebuvo 
sumuštas, o tai jis pats 
mušėsi su vienu apkaltintų
jų. tūlu Cook.

Džiūrė, visi iki vieno bal
ti, atvirai simpatizuoja ap
kaltintiems rasistams.

Helsinkis. — 114 ameri
kiečių studentų traukiniu 
išvyko iš čia į Lenigradą. 
Tai didžiausia Amerikos 
turistų grupe Tarybų Są
jungoje per ilgą laiką.

siekimas tarp didžiausių 
respublikos miestų ir Pa
langos bei Druskininkų ku
rortų.

Šiuo metu autobusai kur
suoja 129 linijomis, kurių 
bendras ilgis yra 18 tūks
tančių kilometrų. Nuo me
tų pradžios pervežta be
veik, pusantro karto dali- / 
giau keleivių negu per tą 
patį praėjusių metų laikę- 
tarpį. Keleivių patogumui 
šiemet bus pastatyta 10 
naujų autobusų stočių.
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Kodėl kapitalistai 
nori karo

Kada tik kur išgirstamas 
žodis už taiką, komercinė 
spauda, radijas ir televizi
ja smerkia, kad tai patai
kavimas raudoni esiems, 
subversyvizmas. Jie tam 
turi savanaudiškų priežas
čių. Štai vienas ryškus pa
vyzdys.

Birželio 29 d. senatorius 
John L. McClellan (demo
kratas iš Arkansas), sena- 
tinės atliekamųjų militari- 
nių gaminių' išpardavimo 
komisijos pirmininkas, pa
skelbė, kad United Auto 
Parts kompanija ir jos są
jungininkė Texarkana 
Truck Parts kompanija pir
ko iš valdžios 379 atlieka- 

Bus sutikti ir pagerbti asmenys, neseniai grįžę iš mus karinius trokus 1954 
kalėjimų, kur jie sėdėjo dėl nusižengimo Smitho įstaty
mui — minties kontrolės įstatymui.

Užtenka suminėti tik tų asmenų-veikėjų vardus ir 
pavardes, ir kiekvienam bus aišku jų nuopelnai Ameri
kos darbininkų judėjimui.

Bus ten auksaburnė kalbėtoja, žymi, 67 metų am
žiaus publicistė Elizabeth Gurley Flynn, bene pati žy
miausia Amerikos moteris kovotoja už darbininkų rei
kalus. Ji sėdėjo kalėjime trejus metus.

Bus ten: Robert Thompson, Pettis Perry, Alexander 
Bittelman, V. J. Jerome, Arnold Johnson, Louis Wein
stock.

Sakys kalbas ir Eugene Dennis, John Gates — jau 
seniau paleisti iš Atlantos kalėjimo, taipgi sakys kalbą 
John T. McManus.

Daug suminėtųjų (išskiriant McManus) išbuvo kalė- 
muose po trejus, penkerius ir daugiau metų.

Atsižiūrint į tai, ką neseniai paskelbė Aukščiausias 
Teismas, šitie žmonės buvo nuteisti nekaltai. Vadinasi, 
jie buvę kalinami nekaltai.

Šitie darbininkų (judėjimo veikėjai yra aukšto cha
rakterio, bet kuklūs žmonės: į kalėjimą jie ėjo drąsiai, 
iš kalėjimo grižo be jokio pasididžiavimo, be aureolių
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Žymiems veikėjams pagerbti vakaras
LIEPOS 24 d. vakarą New Yorko mieste įvyks di

džiulis masinis mitingas neseniai išleistiems iš kalėjimų 
žymiems veikėjams pagerbti.

Mitingas bus Carnegie Hall, Manhattane. Jį šaukia 
Joint Self-Defense Committee. Kas gi ten bus pagerbtas? 
Kokie tie žymūs asmenys?

ant galvų.
Kurie tik galite, s.ekamą trečiadienį nuvykite į Car-

AR SUTIKS?
PREZIDENTAS Eisensoweris (praėjusį trečiadienį) 

prisiminė, jog nebūtų bloga, jei Tarybų Sąjungos gy
nybos ministras maršalas G. K. Žukovas susitiktų ir 
pasitartų su Amerikos gynybos ministru (sekretorium) 
Charles E. Wilsonu.

Prezidentas daug tuo klausimu nekalbėjo, tačiau, 
pagal jo išsireiškimą, išeitų taip: būtų nebloga, jei Žu
kovas atvyktų Amerikon ir čia tartųsi su Wilsonu, arba 
jei Wilsonas nuvyktų į Tarybų Sąjungą ir ten tartųsi 
su Žukovu. O gal būt prezidentas turėjo galvoje, kad 
.dar būtų geriau, jei Žukovas atvyktų Amerikon, o Wil
sonas — vyktų į Tarybų Sąjungą.

Jiedu, kaip savo šalių gynybos ministrai, galimas 
daiktas, surastų daug kalbos apie tai, kaip būtų galima 
sumažinti ginklavimąsi.
» Mums patinka šis prez. Eisenhowerio sumanymas. 
Mums, prisipažinsime, patinka kiekvienas tarp Ameri
kos ir Tarybų Sąjungos pareigūnų pasitarimas, kiek
viena konferencija, kur liečiama ginklavimosi sumažinu 
mo reikalai.

Mes gerai žinome, jog mažinant ginklavimąsi, 
mažėtų pasaulinio karo pavojus; mažinant ginklavi
mąsi, daugiau pinigų būtų galima skirti (abiejose ša
lyse) mokslui, liaudies gyvenimo lygiui kelti aukštyn.

Mums dar smagiau būtų, jei \ pats prezidentas Ei- 
Senhoweris padarytų vizitą Tarybų Sąjungai, o pasta
rosios vyriausieji valdžios ir partijos pareigūnai pa
darytų vizitą JAV. Tai būtų kas nors didelio, kas nors 
dramatiško. Tai įlietų į pasaulio tautas daugiau vilties, 
,Kad rimtai daromi žygiai bet kokiam pasaulinio karo 
pavojui prašalinti.

. Bet prez. Eisęnhbweris kol kas nenori Amerikos ir 
Tarybų Sąjungos valstybinių viršūnių konferencijų bei 
pasitarimų. Gal ilgainiui pakeis jis savo nuomonę.
v Konferencija, kuri vyksta Londone ginklavimosi 
feumažinimo klausimu, sukliuvo. O tai daro blogą įspū
dį į visas taiką mylinčias tautas.

DEL KAI KURIŲ PAV ADINIMŲ
SPAUDOJE IR kalbose kai kurie žmonės, kapitalis- 

įįtinės santvarkos gynėjai, kalbėdami apie kapitalistinį 
pasaulį, sako: “demokratija”, o kalbėdami apie sobialis- 

^mį*komunistinį pasaulį, sako: “komunizinas”.
Dažnai jie taip formuluoja: demokratija esanti ge- 

' rėsnė už komunizmą. • t
z Mums rodosi, neteisinga taip sakyti: Kalbant apie ka- 
. jįitalistinį pasaulį, reikėtų sakyti čia vyrauja kapitalisti- 

demokratija, o kalbant apie socialistinį pasaulį, rei- 
&fetų sakyti ten vyrauja komunistinė (arba socialistinė) 

.... - —— -------- --------- -—-—
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liau, persipildžius sandė
liams, valdžia pardavė ki
toms firmoms tik ifž mažą 
dalį tos kainos, kiek val
džiai kainavo. Kompanijos 
keleriopai * pasinaudoja mi- 
litariniais gaminiais ir pri- 
siplėšia sau didelius pelnus.

Šis pavyzdys yra tik men
kutis, palyginus su abelnai 
visų karinių pabūklų gami
nimu ir pardavi n ė j i m u . 
Pradedant nuo šautuvo iki 
orlaivio bilijoninės, sumos 
pinigų, kaip jūrų bangos, 
plaukia per kompanijų ran
kas ir neša joms pasakiškus 
pelnus.

Tik iš vieno menko aukš
čiau padavimo jau galime 
suprasti, kodėl kapitalistai 
nemyli kalbų už taiką. Nes 
jų laimė glūdi valstybių ne
santaikoje, ginklavimesi ir 
karinėse skerdynėse.

Senatorius John L. Mc- 
| Clellan šį įvykį iškėlė todėl, 
kad minėtos kompanijos ne
teisingai pasielgė remilita- 
rizuodamos tuos trokus ir 
parduodamos naudoj i m u i 
mūšiuose, kas joms buvo 
draudžiama. Be to, tos 
kompanijos jau buvo prasi- 
kaltusios valdžiai ir buvo 

• įrašytos į valdžios juodąjį 
sąrašą. Tačiau valstybės 
departmento pareigūnai ne
kreipė į tai dėmesio ir pa
dėjo kompanijoms pravesti 
tą į užsienį pardavimo rei
kalą.

Valdžia, jei norėtų, aiš
ku, galėtų sutvarkyti taip, 
kad kapitalistai geriau už-

metams. Mokėjo valdžiai 
po $375.00 už troką. Sulyg 
sutartimi su valdžia, tos 
kompanijos buvo pasižadė
jusios tų trokų neparduoti: 
militariniam naudojimui. 
Valdžia buvo nuo tų trokų 
nuėmusi militarinės apsau
gos dalis (plukščias), reiš
kia, trokai buvo numilita- 
rinti. Tačiau kompanija, 
nepaisydama savo pažado 
valdžiai, vėl sudėjo ant tro
kų nuimtąsias dalis, remili- 
tarizavo juos ir pardavė 
Francūzijai militarin i a m 
naudojimui Alžyre—triuš- 
kinimui tautinio judėjimo 
už nepriklausomybę.

Kaip aukščiau pastebėjo
te, kompanijos pirko trokus 
po $375 už troką, o Fran-I 
cūzijai pardavė po $3,675 
uz troką. Taigi kompanijos k * už .
parduodamos, gavo arti de-i 
vynis kartus daugiau negu] 
kad mokėjo pirkdamos;! 
gryno pelno pasidarė $1,-

Supraskime tai, kad vie
nos firmos naujai dare val
džiai tuos trokus ir gavo 
aukštas kainas už juos. Vė-

• gaminių perviršius, bet čia 
politika pinasi. Senatorius 
McClellan yra demokratas, 
o valstybės departmente 
g a s p a doriauja republiko
nai. Tie visi' tyrinėjimai 
pasibaigs tiktai demokratų 
su republikonais pasiginči- 
jimu. Prdnis Papilietis

Žinios iš
DARBININKŲ KLUBE
Klaipėda. — Jūrų preky

bos uosto klube vyksta re
peticija. Dainai /‘Tegyvuo
ja Maskvos festivalis!” 
ankšta fojė patalpose. Ji 
sklinda pro atvirus langus 
ir plaukia viršum Kuršių 
marių, kuriose atsispindi 
vakaro ugnys.

...Uostininkai mėgsta sa
vo klubų. Jie ateina čia pa
žiūrėti filmų, paklausyti 
paskaitų, paskaityti laik
raščių ir žurnalų, pažaisti 
šachmatais ir domino. 
Daug kas atsilanko į dra
mos ratelio repeticijas iš
mokti naujos dainos arba 
šokio, groti orkestre.

Prie klubo veikia šeši me
no saviveiklos rateliai, ku
riuose dalyvauja daugiau 
kaip 200 uosto darbininkų, 
tarnautojų, inžinerijos- 
technikos ir operatyvinių 
darbuotojų. Su saviveikli
ninkais dirba aktyvistai-vi- 
suomenininkai. Uosto dis
pečeris V, Rožkovas vado
vauja chorui, mechanikas - 
dizelininkas, L. Smoienskis 
—šokių grupei, vyresnysis

Lietuvos
svėrėjas J. Zbaržeris — dū
dų orkestrui. Kai kurie bu
vę klubo 1 saviveiklininkai 
jau plačiai žinomi žiūrovų. 
Buvusi bibliotekininkė M. 
Rožkova tapo Klaipėdos 
Valstybinio dramos teatro 
artiste, valytoja J. Chreb- 
tavičiūtė mokosi Vilniaus 
muzikos mokyklos vokalinio 
skyriaus antrajame kurse.

Saviveiklos scenos meist
rai garsėja ne tik Klaipėdo
je. Jie ąekmingai gastro
liavo Kaliningrade, Rygoje 
ir kituose uostamiesčiuose. 
Susipažinti su klubo darbu 
čia buvo neseniai atvykę 
Leningrado baseino profsą
jungos komiteto bendradar
biai. Dabar meno saviveik
los dalyviai pasikeisti dar
bo patyrimu ruošiasi vykti į 
Leningradą, o taip pat į 
Latvijos uostus — Liepają 
ir. Ventspilį..

Klube organizuojami įdo
mūs susitikimai su gamy
bos pirmūnais, rengiami te
matiniai draugystės vaka- 
raų į kuriuos kviečiami iš 
liaudies derhokratijos šalių 
atvykusių garlaivių jūrei
viai. Elta^

demokratija.
Kapitalizmas ir socializmas (arba komunizmas) yra 

visuomeninės santvarkos turinys, o demokratija — for
ma.

Kapitaližmas turi, savo politinę santvarką, atitinka
mą kapitalizmui, o socializmas — savo.

Tarp kapitalistinės ir komunistinės sistemų šiuo 
metu eina lenktynės, ir tos lenktynės, aišku, tęsis. Socia
listinio pasaulio tautos^ taipgi milijonai išnaudojateų, 
darbo • žmonių kapitalistiniame pasaulyje, yra įsitiki
nę, jog komunistinis pasaulis bus laimėtojas. Bėt ka
pitalistinės santvarkos apologetai mafho, jbg kapiteliai-■ 
mas būsiąs amžinas. Jie klysta.

Pirmą kartą istorijoje!
ŠIŲ METŲ BIRŽELIO mėn. pasku

tinėmis ./dienotais, iš viso apie dešimt 
dienų, Lenkijos dainininkai, šokėjai, dai
lininkai, mužikai, rašytojai ir laikrašti
ninkai viešėjo Lietuvoje, o, Tarybų Lie
tuvis apie tiek pat laiko dainininkai, 
šokėjau muzikai, dailininkai, rašytojai 
ir laikraštininkai viešėjo Lenkijoje.

Lenkai parodė Lietuvos žmonėms sa
vo pasiekimus kultūroje, o lietuviai Len
kijoje — savo.

Tai buvo kas nors nauja. Tai buvo 
pirmas tokis įvykis sity kaimyniniu tau
tu istorijoje.

Kas gi iš tikrųjų gali būti geresinio ir 
gražesnio?!

Tik pažvelgkime Į tai, kaip buvo ati
daryta lenkų kultūros dekada Vilniuje.

Birželio 22 d. Valstybinės filharmoni
jos salėje įvyko iškilmingas mitingas, 
kuriame buvo svečiai lenkai ir Vilniaus 
rinktinė publika.

Tai, kas tame mitinge buvo pasakyta, 
tiesiog jaudina kiekviena dorą lietuvį ir 
lenką, nežiūrint, kur jis ar ji begyventų.

Mitingą atidarė Lietuvos Aukščiau
siosios Tarybos pirmininkas ir lenkų 
kultūros dekados Tarybų Lietuvoje gar
bės komiteto pirmininkas V. Niunka. 
Jis taip kalbėjo:

—Brangūs draugai! Tarybų Lietuvos 
vyriausybės, Lietuvos Komunistų parti
jos Centro Komiteto ir visų čia susirin
kusių vardu karštai sveikinu jus, drau
giškos Lenkijos kultūros atstovus, ir jū
sų asmenyje visą brolišką lenkų tautą.

Lietuvių ir lenkų tautos nuėjo ilgą 
bendrų kovų kelią. Dar žilos senovės lai
kais mūsų tautos drauge liejo kraują, 
kovodamos prieš teutoniškus grobikus, 
kurie ugnimi ir kalaviju teriojo ir nio
kojo mūsų žemes. Jungtinėmis lietuvių, 
lenkų, rusų jėgomis Žalgirio kautynėse 
pavyko sutriuškinti oUdino galybę.

Vėlesniais laikais demokratiniai revo
liuciniai lenkų ir lietuvių tautų atstovai 
išvien kovojo įn’feš feodalų - dvarininkų 
jungą. 1863 metų sukilimo vadų Zig
manto Sierakausko, Kosto Kalinausko, 
Antano Mackevičiaus vardai Simbolizuo
ja bendrą mūsų tautų kovą tomis dieno
mis.

Nuo seniausių laikų mūsų tautas sie
ja tamprūs kultūriniai ryšiai. Visa eilė 
įžymių lenkų rašytojų, menininkų ir 
mokslo darbuotojų ilgus metus gyveno 
Lietuvoj-e, sėmėsi įkvėpimo savo kūry
bai iš Lietuvos liaudies gyvenimo. Vil
niuje ir Kaune gyveno ir kūrė tokie įžy- 
mūš lenkų kultūros veikėjai, kaip Lele
velis, Moniuška. Neužmirštamus ano 
meto Lietuvos gyvenimo vaizdus sukūrė 
didysis lenkų tautos poetas Adomas 
Mickevičius.

Savo ruožtu, nemaža lietuvių tautos 
kultūros veikėjų, kaip įžymusis kompo
zitorius ir dailininkas Čiurlionis, kom
pozitoriai Naujalis ir Šimkus, rašytojas 
Kudirka, mokėsi Lenkijoje, mylėjo ir 
gerbė lenkų tautos kultūrą, padėjo lietu
vių tautai arčiau susipažinti su jos lo
bynu.

Vis labiau kylant ir stiprėjant revo
liucinei darbininkų kovai prieš carizmą, 
kuriai vadovavo didysis Leninas, bolše
vikų partija, stipriausiai pasireiškė' Ru
sijos, Lenkijos ir Lietuvos darbininkų 
ąolidarumas. Mūsų tautų istorijon įra
šyti puikūs bendros revoliucines kovos 
puslapiai . M-es didžiuojamės tuo, kad 
taurus lenkų tautos sūnus - bolševikas 
Feliksas Dzeržinskis phadejo savo Revo
liucinę veiklą Vilniuje ir Kaune, skiepy
damas Lietuvos ir Lenkijos darbo žmo- 
n ė m s proletarinio interriacionaližmo, 
tautų draugystės idėjas.

Praeityje išnaudotojiškos klasės sten
gėsi ardyti lėnkų ir lietuvių tautų drau
gystę. Dabar Lenkijoje ir Lietuvoje pa
šalintos tos jėgos, kurios kurstė nacio
nalinę nęsantaiką, nuversti reakciniai iš
naudotojiški režimai. Lietuvių ir lenkų 
tautų santykiuose prasidėjo naujas eta
pas. Šiandien mus riša nemirtingos 
marksizmo-leninizmo idėjos, bendri ide
alai, bendra kova už socialižhią, Už taiką 
visame pasaulyje...

Tegyvuoja Tarybų/Sąjungos - Lenki
jos draugystė! '

Tegyvuoja lenkų-lįetuvių tautų drau- 
. gystė! • '

I

Niech-žyje pržyjažn jtolsko-radziecka!

• Niech žyje przyjazn narodow polskie- 
go i litewskiego! i

KALBA J. BANAITIS
Pakviečiamas kalbėti Lietuvos kultū

ros ministro pavaduotojas ir Lenkų kul
tūros dekados Tarybų Lietuvoje garbės 
komiteto narys J. Banaitis. Jis sako:

—Brangūs draugai! Nuo senų laikų 
mūsų tautas sieja istoriniai ir kultūri
niai ryšiai. Dabar tie ryšiai dar labiau 
sustiprėjo. Lenkijos Liaudies Respub
likos ir Tarybų Lietuvos liaudis kurięf 
savo šalyse laisvą ir laimingą gyvenimą, 
kartu kovoja už taiką.

Mes nuoširdžiai džiaugiamės dideliais 
lenkų liaudies laimėjimais, kuriuos ji pa
siekė per dvylika metų. Lenkija tapo 
galinga šalimi su aukštai išvystyta me
talurgija, anglies, chemijos pramone, 
mašinų gamyba. Mes laimingi, kad 
šiuos pertvarkymus įgyvendinti drau
gams lenkams padėjo ir broliškos tarybi
nės tautos.

Lietuvių liaudis gerai žino ir aukštai 
vertina talentingos lenkų liaudies šimt- 
mečių bėgyje sukurtas didžiules kultūri- L 
nes vertybes. Mums artima ir supran- | 
tama A. Mickevičiaus poezija, J. Slovac
kio eilės, persunkta gilia užuojauta pa
vergtai liaudžiai E. Ožeško kūryba, nu<X 
stabus didžiųjų lenkų meno meistrų Šb- 
peno ir Moniuškos muzikiniai kūriniai, 
Mateikos! drobės. Ą

Daugelis Lenkijos poetų, dailininkų, 
muzikų sėmėsi gamtovaizdžiuose.

Lenkų kultūros dekada Lietuvoje ir 
lietuvių 'kultūros dekada Lenkijoje dar 
labiau suartins mūsų tautas ir dar la
biau sustiprins draugiškus ryšius. Esa
me tikri, kad asmeniniai ryšiai, užmegz
ti abiejų dekadų metu, išsivystys į dar 
nuoširdesnę draugystę mokslininkų, ra
šytojų, dailininkų, muzikų, artistų ben
dradarbiavimą.

Mes tikime, kad lenkiškos dainos, ku
rias šiandien koncerte išgirsime, rytoj 
suskambės tolimiausiuose Lietuvos kai} 
muose, kad šokiai, kuriuos atliks lietu
vių dainų ir šokių ansamblis Varšuvoje, 
įeis į lenkų meninės saviveiklos rateli’^ 
repertuarą...

KALBA K. KURYLIUKAS— 
LENKIJOS MINISTRAS

Žodis suteikiamas Lenkijos Liaudies 
Respublikos Kultūros ir meno ministrui, 
lenkų delegacijos Lietuvoje vadovui K. 
Kuryliukui. Jis kalba:
—Gerbiamasis drauge Pirmininke, ger

biamieji senosios Lietuvos sostinės pilie
čiai, brangieji draugai ir draugės! Su 
nepaprastu jausmingumu tariu žodį jū
sų gražiame, puikiame mieste. Vilnius— 
senoji lietuvių tautos sostinė suvaidino 
taip pat ypatihgą vaidmenį lenkų tautos 
istorijoje, labiausiai lenkų kultūros, li
teratūros ir taeno istorijoje. Neabejoti
nai mes čia randame pėdsakus viso to, 
kas tugėjo ryšius su įžymiųjų lenkų gy
venimu. Esame dėkingi, kad apsupote 
rūpinimusi didžius praeities paminklui

Jūsų tauta, jūsų kalba, jūsų .liaudies 
kultūra priklauso prie seniausių Euro
poje Daugelis mokslininkų studijavo ir 
studijuoja jūsų liaudies veiklą ir kū
rybą.

Istorijos likimas taip susiklojo, kad 
per šimtmečius buvome gana artimai su
siję, kad turėjome bendrus priešus ir 
bendrus bičiulius. Prieš šimtmečius mus 
suvienijo bendras pavojus, kylantis iš" 
kryžiokų ordiho. Mūsų protėviai kartu 
kovojo prieš juos. Vėliau beveik pusant
ro šimtmečio mus jungė bendra kova 
prieš carizmą. Viskas, kas buvo tauraus / 
lietuvių ir lenkų tautose, lengvai rasda-7 
vo kelią supratimui — tai buvo kova už 
liaudies laisvę.

ThČiaU šalia jėgų, kurios sudarė gali
mybes taikai ir draugystei tarp mūsų, a& 
kartu yeikė jėgos, nepripažįstančios tos N- 
teisės į savirankišką nepriklausomą bui- 
tį. Lenkų šlėkta engė lietuvių liaudį, 
niekino jos seną kultūrą. Negalėjo būti' J; 
santaikos tarp tautui, iš kurių viena bu-;/|y 
vo persekiotojo vaidmenyje, o kita—pei> - 
sekiojama.

Blogas tradicijas, blogus šlėktiškus 
įpročius vėliau perėmė lenkiškoji bur
žuazija, kuri taip pat nepripažino pa- 
grihdinių lietuvių tautos teisių. Ir vėl 
nepadėdavo labiausiai apsišvietusių, pa- ' 
žangiausių žmonių pastangos iš vienos 
ir kitos pusės. % h
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SENAS VINCAS

REALAUS GYVE NIMO KELIU
| (Tąsa)
* MEILĖS AUDROSE

Rytą, kada jis atsibudo, saulutė jau 
buvo pakopus virš miško, o ties jo langu, 
lapoto ąžuolo šakose, čirškėjo besipeš- 

i darni žvirbliai ir kur tai toliau burkavo 
balandžiai. Paskui į jo ausis atsimušė 
Švelnus, minkštas dainuojančios mergi- 

j ’ nos balselis.
“Tai ji!” Sukušdėjo pats sau Edis, iš- 

, šoko iš lovos, atsisėdo ant krėslo, prikišo 
nosį prie lango, spoksojo ir klausėsi iš 
kur ateina balsas ir kur ieškoti mergi
nos? Ir štai jis pamato, kad mergina, 

^vesdama žalmargę karvę, dainuoja ko- 
1 kią tai jam nesuprantama kalba dainelę, 
kurios melodija jam labai patiko. Ji dai
navo lietuvišką, iš operetės “Grigutis”, 

' dainelę:
Sprogsta, noksta avietėlės, 
Sode po pavėsiu.
Aš mylėjau mergužėlę,
Myliu ir mylėsiu.

Oi spaus, spaus,
Širdį skausmas — spaus, 
Kad mano mergužėlė 
Kitam vyrui teks.

Ji ėjo greta karvės, šalia jos ėjo ge
riausias draugas Skipis, o aplink juos 
lakstė uodegaitę užrietęs toks pat žal
margis veršelis. Merginos plaukai, atsi
mušę prieš saulės spindulius, atrodą 
ilaip paauksuoti, o jos balta, gražiai 
suprosavota suknelė puošė jos jau ir taip 
dailiai nuaugusį liemenį. Dainelė nutrū
ko ir ryto tylumoje pasigirdo minkšti, 
bet įsakmūs merginos žodžiai: “Skipi. 
Surask man karvės reteži. Surask, kad 
liepiu!”

Šuo leidosi pirmyn, rado retežį, įsi
kando ir pradėjo vilkti. Bet ir vėl gavo 
išbarti ir durnium išvadinti. Mat, jis įsi
kando retežį visai prie kuolelio ir nega
lėjo panešti, nes kuolelis neleido. Ant 
kalvos, kur mergina tampėsi su karve, 
prieš saulę, tarsi išbarstyti deimantai, 
tviskėjo rasos lašai. O pamiškėje dar te- 
besidraikė, kaip iškedentos vilnos, pil
koji migla.

Mergina, prikabinus žalmargę prie re
težio, ištraukė geležinį kuolelį, panešė 
tolyn, įsmeigė ir pradėjo kalti geležiniu 

kūjeliu į žemę. Dabar tik vaikinas, prak
tiškai pamatė, kaip galima išmieruoti 
balso bėgimo greitumą. Dabar jis savo a- 
kimis matė, kada kūjelis nupuolė ant 
kuolelio ir tik už valandžiukės atlėkė 
taukšėjimas į jo ausis, o dar vėliau, toks 
pat taukštelėjimas atsiliepė miške.

Mergina, įkalus kuolelį ir numetus ša

lia jo kūjelį, -pasinešė namų link, atsu
kus savo veidą tiesiai vaikinui į akis. 
Jis pasitraukė už adverijos, kad geriau 
į jos veidą prisižiūrėtų, ir vėl pamatė 
ką tai nepaprasto. Skipis, matyti, jaus
damas prasikaltęs, kad nepataikė atneš
ti retežį, o norėdamas kuo kitu merginai 
pasitarnauti, pasigerinti, įsikando jos 
pamestą kūjelį ir net įsirįžęs* velka 
paskui ją. -

Mergina tai pamačius, vėl išbara na
bagą Skipį, išvadina jį durnium, biaury- 
be, nusviedžia kūjelį pas kuolą ir net 
pasišokinėdama — pasileidžia namų link. 
Kada mergina atėjo ant kiemo, Edis 
perbėgo skersai kambarėlio, atsisėdo 
prie kito lango ir vėl vedžiojo akimis 
gražuolę.

Tėvas pabėrė kelis Edžiui nesupranta
mus žodžius, iš kurių jis išskyrė tik vie
ną, jam į ausis įstrigusį žodį — “Ma
riute”. Vaikinas, atkartojęs tą žodį po 
kelis kartus, pavogęs vieną raidę ”i”, 
pradėjo ištardineti — Marute.

Mergina vėl niūniuodama kokią tai 
dainelę, atsidarė daržinės duris, kelis ly
giai kartus apsukus senoviško forduko 
uždegamąją rankeną, fordukas pradėjo 
kriokti, ji sėdo į jį, užsitraukė duris ir 
išvažiavo.

Vaikinui nulipus žemyn ir pasveikinus 
abu šeimininkus su geru rytu ir šiems 
atsakius, šeimininkė pridūrė: “Manau, 
kad mano senis pusėtinai jus pakamavo 
ir nuvargino. Kaip miegojote?”

“Su prikamavimu, kaip dedama. Bet 
tie sapnai, sapnai. . . Maniau, kad iš svie
to išvarys. Ir kur aš nebuvau? Ir nuogas 
bėgiojau ir nuo tiltų kritau, o ant galo, 
net baisią revoliuciją mačiau!”

“O kas laimėjo? Muiluodamas barzdą, 
paklausė šeimininkas.

“Ir jūs ten dalyvavote ir laimėjote”.
“Labai gaila, kad tai tik sapnas”.

- “O aš džiaugiuosi, kad ne tikrenybė”.
“Štai jums rankšluostį, eikite pas šu

linį ir ten ‘rasite muilo. Juk norite ir 
apsiprausti, ar ne?”

Vaikinas paėmęs ir paačiavęs už 
rankšluostį, išėjo lauk, nuėjo prie šuli
nio ir pradėjo praustis. O kada nusiprau
sė, pradėjo karstytis ant medžių šakų, 
varteliotis — mankštytis. Tuo tarpu šei
mininkas, žiūrėdamas į vaikiną per lan
gą ir rodydamas savo žmonai, tarė:

“Tas velniūkštis, man regis, yra kas 
nors daugiau, negu paprasto biznieriaus 
sūnus”. ūJ

(Bus daugiau)

Nitskambejo. nuaidėjo lietuviška 
daina po plačiąją Lenkiją!..

Žemiau spausdiname 
žinias, surankiotas iš 
Lietuvos spaudos (kai 
kurias gerokai trumpino
me) apie lietuvių kultū
ros ir meno dekadą (fes
tivalį) Lenkijoje. Kai ku
rias žinias rašė Elta, kai 
kurias spaudos korespon
dentai. Mes manome, jog 
tai, kas įvyko Lenkijoje 
tarp š. m. birželio mėn. 
22 ir liepos mėn. 1 d., 
turi didžiulės svarbos 
mums visiems. Kiekvie
nas lietuvis, kuris myli 
savo tautą, savo tautos 
kultūrą ir tradicijas, ga
li didžiuotis savo brolių ir 
seselių parodytais talen
tais Lenkijos Demokrati
nės Respublikos visuome-

prastas ir įgaliotasis amba
sadorius Lenkijoje P. Po
nomarenko.

Svečiams iš Lietuvos len
kaitės, pasidabinusios tau
tiniais rūbais, įteikė gėlių 
puokštes.

Seimo maršalais Č. Vyce- 
chas ir LTSR delegacijos 
vadovas K. Preikšas pasakė 
kalbas sutikimo mitinge, 
įvykusiame Varšuvos aero
drome.
“Liaudies meno eksponatai 

tiesiog pasigėrėtini”
...Didingai į dangų stie

biasi “Kultūros ir mokslo 
rūmai” — tarybinės liau
dies dovana lenkų tautai. 
Rūmai matomi iš visų Var
šuvos miesto pusių. Ant jų

tos, yra kupinos giliausių 
simpatijų lenkų liaudžiai...

Lenkų ir lietuvių tautos 
niekad nebuvo svetimos vie
na kitai. Dar daugiau: il
game istorijos bėgyje ne 
kartą išbandyta draugystė 
riša lietuvių ir lenkų tau
tas. Mūsų draugystės prie
šai seniai nušluoti į istori
jos šiukšlyną, o lenkų ir 
lietuvių tautų draugystė 
stiprėja ir stiprės vis dau
giau.

Mūsų tautų siekiai ypač 
sutampa dabar, kai ir jū
sų, ir mūsų liaudis išėjo į 
platųjį laisvės, demokrati
jos ir socializmo kelią.

Nematytas Lietuvos liau
dies ūkio ir nacionalinės 
kultūros suklestėjimo per-

Tarybų Sąjungos tautų 
draugystė!

Po oficialiosios dekados 
atidarymo dalies su pir
muoju koncertu pasirodė 
Lietuvos nusipelnęs dainų 
ir šokių liaudies ansamblis. 
Nepaprastai didelis Lietu
vos ansamblio pasisekimas 

Varšuvoje
VARŠUVA, birž. 22 d. 

Milžiniška kultūros ir 
mokslo rūmų salė pilnutėlė. 
Scena papuošta LTSR her
bu ir trimis vėliavomis: 
Lenkijos, Tarybų Sąjungos 
ir mūsų trispalve. Skamba 
Lenkijos, Tarybų Sąjungos 
ir Lietuvos himnai. Kai tik 
pakyla uždanga ir salė pa
mato daugiaspalvį ansamb
lį, kyla ilgai nenutylantie
ji plojimai.

Lietuvos Valstybinis nu
sipelnęs dainų ir šokių liau
dies ansamblis susilaukė

PIRMĄ KARTĄ ISTORIJOJE
Tačiau mūsų tautos susilaukė laikų, 

kada jau niekas mūsų negali skirti, o 
viskas jungia. Ir lietuvių tauta ir len
kų tauta šiandien priklauso prie tos ga
lingos tautų šeimos, kuri stato socializ
mą. O socializmas teigia, kad nėra di
delių tautų, kurios gali išnaudoti savo 

* persvarą, savo vyraujančią padėtį, ir 
kad nėra mažų tautų, kurios turi tar
nauti didžiosioms tautoms. Lenininis 
tautų lygybės principas — štai kas nu
šviečia mūsų kelią. Tą principą gali 
įgyvendinti tik mūsų santvarka, socia
listinė santvarka.

Tad nieko nuostabaus, jog dabar su- 
sitinkame kaip lygūs su lygiaisiais, kaip 
tikrai laisvos ir lygiateisės tautos.

Šiandien Kultūros ir mokslo rūmuose, 
_• kuriuos Varšuvoje pastatė Tarybų Są

jungos tautos, šiuo metu vyksta iškil
mingas posėdis, skirtas lietuvių kultūros 
dekados atidarymui Lenkijoje. Kongresų 
salėje, kurioje gali tilpti trys tūkstan- 
čiai žmonių, Varšuvos piliečiai gėrisi jū
sų artistais ir jūsų kolektyvais. Tuo pa- 

' * ciu metu mes susirinkome Čia, šioje di
džiausioje jūsų puikiosios sostinės salė- 

/‘y. je, kad lenkų artistai pademonstruotų 
V abipusės simpatijos ir draugystės jaus- 

i v;, mus.
Lietuvių artistai parodys savo aukštą 

t meistriškumą daugely j Lenkijos miestų, 
? Rinituose skaityklų ir kultūros namų de- 

kados metu įvyks paskaitos, pranešimai 
L V jr pasikalbėjimai, radijas perduos dau- 

gybę laidų apie lietuvių kultūrą ir meną; 
JwTai liudija apie įvykusius pakitimus iy 
| tai esminius pakitimus, kurie įvyko san- 

tykiuose tarp mūsų tautų. Savitarpis 
■ kultūrinis pasikeitimas, savitarpis pasi- 

l $4 kitimas laimėjimais turtina mūsų tau- 
RjSr'tas, sudaro sąlygas "dar geresniam su- 

pratimui tarp jų. Tokiomis draugystės 
r>'sąlygomis bendradarbiavimas tampa

konkrečiu ir kasdieniniu gyvu reikalu.
Mes norime vis giliau pažinti lietuvių 

kultūrą ir liaudies meną, kad mūsų kul
tūriniai santykiai būtų gyvesni ir tur
tingesni, Niekas taip nesustiprina drau
gystės, kaip gilesnis dviejų tautų kultū
rinio gyvenimo pažinimas.

Mūsų tautų gyvenimui, jų tolesniam 
puįkiam Vystymuisi vadovauja ta pati 
idėja. Šios idėjos vardu mūsų tautos ku
ria savo draugystę, kad žmonės galėtų 
vis geriau ir laimingiau gyventi.

Apie tokį geresnį žmonių ir tautų gy
venimą kadaise svajojo Adomas Micke
vičius. Būtent čia, šiame nuostabiame 
mieste, gimė jo poezijos genijus, apie šį 
miestą visada prisimindavo poetas, ke
liaudamas po Europos kraštus. O gal 
būt jis giliausiai išreiškė prisirišimo ir 
ištikimybės jausmus, kai savo nemirtin
gą epopėją pradėjo neužmirštamais žo
džiais “Lietuva, tėvyne mano!”

Tokiu būdu Mickevičiusv sukūre tą 
ypatingą dvasinę. atmosferą kurioje gi
mė ir 'stiprėjo draugystė., Bet ne tik 
Mickevičius kūrė tą draugystę. Galima 
išvardinti daugiau garbingų Vardų mū
sų literatūroje, mene ir moksle.

Manau, kad išreikšiu jausmus lenkų 
delegacijos, kuri atvyko iš Varšuvos į 
lenkų kultūros! dekadą Lietuvoje, ir visų 
Lenkijos piliečių jausmus, jei pasakysiu, 
kad lenkų-lietuvių tautų draugystė, pra
eityje turinti puikių pavyzdžių didžiųjų 
kūrėjų gyvenime, turi vis puikiau kles
tėti!

Tad tegu auga ir klesti draugystė, ne
pažeidžiama draugystė tarp lietuvių ir 
lenkų tautų, tarp lenkti tautos ir Tarybų 
Sąjungos tautų. Tegul ši draugystė tar
nauja brangiausiam visų pasaulio tautų 
reikalui! Tegul ši lenkų-ltetUvlų drau
gystė tarnauja Socialistinių Štilių solida
rumo stiprėjimui! _ •

nei.—Redakcija.

Pirmieji susitikimai
VILNIUS.—Birž. 21 d. 

iš Vilniaus aerouosto į Var
šuvą dalyvauti lietuvių kul
tūros dekadoje išvyko Lie
tuvos TSR delegacija, Mi
nistrų Tarybos Pirmininko 
pavaduotojo K. Preikšo va
dovaujama. Delegacijos su
dėtyje akademikas prof. J. 
Žiugžda, “Tiesos” redakto
rius G. Zimanas, “Komu
nisto” redaktorius J. Karo
sas, poetas E. Mieželaitis, 
profesorius K. Korsakas, 
rašytojas A. Gricius, daili- 
n i n k a s V. Mackevičius, 
kompozitorius S. Vainiūnas 
ir LTSR liaudies artistas J. 
Rudzinskas.

10 valandą 25 minutės 
lėktuvas su delegacija pa
kyla į orą ir ima k u r s ą 
Varšuvos link.

Netrukus išskrenda kitas 
lėktuvas su dekados daly- 
viaiSi

Vyks t ančių jų išlydėti 
gausiai susirinko sostinės 
darbo žmonių atstovai.

Birželio 21,ĄL autobusais 
taip pat išvykdMjTSR Liau
dies dainų ir šokių ansamb
lio kolektyvas. Prie mūsų 
Tėvynės sienos jie susitiko 
su atvykstančiu- iš Lenki- 
j o s Liaudies ansambliu 
“Šlionsk.”

Varšuviečiai šiltai sutiko 
lietuvių tautos kultūros 
darbuotojus, vakar lėktuvu 
atvykusius į Lenkijos Liau
dies Respublikos sostinę. 
Varšuvos aerodrom-e plazda 
TSRS, Lenkijos Liaudies 
Respublikos ir LTSR vals
tybinės vėliavos. Svečius iš 
Lietuvos pasitiko Seimo 
maršalas, Lenkijos - LTSR 
draugystės draugijos Cent
ro valdybos pirmininkas Č. 
Vycechas, Lenkijos Jungti
nės darbininkų partijos 
Centro Komiteto Sekreto
rius J. Moravskis, Švietimo 
ministras V. Benkovskis, 
Užsienio reikalų ministro 
pavaduot oja M. Verna, 
Aukštojo mokslo ministras 
St. Žolkevskis,- Kultūros 
ministro pavaduotojas E. 
Mačecas, Lietuvių draugi
jos Lenkijoje sekretorius J. 
Staskeliūnas ir daug meno, 
kultūros ir visuomeninių 
veikėjų.

Lietuvos delegaciją taip 
pat pasitiko TSRS Nepa-

frontono iškaltas įrašas: 
“Josifo Stalino vardo kul
tūros ir mokslo rūmai.” 
Birželio 22 d. šiuose rūmuo
se buvo atidaryta lietuvių 
liaudies meno ir grafikos 
paroda. Ją atidarant kal
bas pasakė Lenkijos daili
ninkų sąjungos pirmininko 
pavaduotojas Gosčiųskis ir 
Lietuvos dailininkų sąjun
gos valdybos pirmininkas 
V. Mackevičius. Lenkijos 
užsienio reikalų ministras 
ir Lenkijos Jungtinės dar
bininkų partijos CK Politi
nio biuro narys Ad. Rapac- 
kas perkerpa juostelę ir 
atidaro parodą. Jos atida
ryme dalyvavo V aršuvos 
kultūros ir meno veikėjai, 
atsakingi tarybinės atsto
vybės Lenkijoje darbuoto
jai, Lenkijos - Tarybų Są
jungos draugystės draugi
jos nariai. Atvykusių į pa
rodos atidarymą žmonių 
tarpe nemaža anksčiau gy
venusių Vilniuje.

Paklaustas apie pirmuo- 
s i u s įspūdžius, Lenkijos 
dailininkų sąjungos pirmi
ninko pavaduotojas Gos- 
činskis atsakė:

—Liaudies meno ekspona- 
t a i tiesiog pasigėrėtini. 
Grafikos dar nespėjau ge
riau įsižiūrėti, bet ji daro 
malonų vaizdą. Kiek atsi
menu, buržuazinėje Lietu
voje grafika buvo apleista.
Kultūros ir mokslo rūmuose

...18 valandą vakaro. Mes 
vėl “Kultūros ir mokslo rū
muose.” Milžiniškoje salė
je, kurioje telpa 3^000 žmo
nių, prasideda susirinki
mas, skirtas lietuvių kultū
ros dekados Lenkijoje ati
darymui.

Lietuvių kultūros dekadą 
atidaro Lenkijos seimo 
maršalas Č. Vycechas. 
Trumpą pranešimo žodį ta
rė Lenkijos Kultūros ir me
no ministro pavaduotoja 
Krasovska. Atsakymo kal
bą dekados atidaryme pasa
kė Lietuvos kultūros ir me
no. darbuotojų delegacijos 
vadovas Lietuvos Ministrų 
Tarybos pirmininko pav&r 
duotoj as K. Preikšas.

Jis karštai dėkoja len
kams už šiltą ir draugišką 
priėmimą ir perduoda lie
tuvių tautos sveikinimus ir 
linkėjimus lenkų tautai.

—Lietuvių tauta, kaip ir 
visos Tarybų Sąjungos tau-

spektyvas atvėrė tarybinė 
santvarka...

Lietuvių menas ir litera
tūra šiandien tarnauja 
liaudžiai.

Pasikeisdami kultūrinė
mis delegacijomis, mes vyk
dome švenčiausią mūsų 
tautų valią—gyventi drau
giškai ir broliškai.

Tegyvuoja ir teklesti bro
liškoji Lenkijos Liaudies 
Respublika!

Težydi lenkų kultūra ir 
menas!

Tegyvuoja ir teklesti len
kų ir lietuvių tautų drau
gystės ryšiai!

Tegyvuoja amžina, nesu
griaunama lenkų tautos ir

n e p a p r asto pasisekimo. 
Daug dalykų ansamblio 
artistai, audringai žiūro
vams prašant, pakaltojo 
antrą kartą. Dainos ir šo
kiai ne kartą buvo nutrau
kiami griausmingais ploji- 
mais.

Pertraukos metu Lenkijos 
vyriausybės nariai, Valsty
bės Tarybos pirmininko 
pavaduotojas Podedvorskis^ 
Ministrų Tarybos pirminin
ko pavaduotojas Jaroševi
čius ir Seimo maršalas Vy
cechas užėjo į kuluarus pas 
ansambliečius ir pasveikino 
juos su didžiuliu pasiseki
mu.

(Bus daugiau)
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PARCELS TO RUSSIA INC.
Labiausiai patikima firma pasiuntimui paketų 
į Sovietų Sąjungą, Latviją, Lietuvą, Estiją, 
Ukrainą ir kitur, informuoja Newarko žmones, 
kad per didelį visuomenės reikalavimą jie atida

i

rė savo skyriaus ofisą Newarke po manadžihent- i
tu Messrs. ROMAN & VARISH, po antrašu: >

263 MARKET STREET, NEWARK, N. J.
Telefonas Market 2-6987

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

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

Laisves Bendrovės dalininkų suvažiavimas, įvykęs š. m. 
sausio 27 d., nutarė prašyti visuomenės, kad šiemet 
sukeltų vasarinį fondą iš $10,000 išlaikymui Laisvės 
dienraščiu. Fondo dalykas sulyg šia diena yra toks:

Turime Sukelti
$10,000

Sukėlėme 
$9,280.00

Dėl atsilikimo fondų. sukelti, 
Laisves bendrovės direktorių 
taryba nutarė prailginti va- 
jšuš laikų dar vienam mėne
siui — iki rligpiūčio 18 d., 
1957 m. Pasinaudokime va
jaus prailginimo i>rnga, stoki
me j darbų!

Trūksta ®
$720.00 |

CKaip matote Iš aukščiau pa- £
duotų skaičių, trūkumas dl- .
delis. Turėsime rimtai padlr-,tl ąf 
bėti atsiekimui savo paslbrėž- 
to tikslo. Be sukėlimo $16,- 
000 dienraštis negalės ecgfclfc- 
tnoti.

Laišvės Administracija.
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:: Geros Žinios Dovanų Siuntimui
*. {vairių rūšių rūbus, vartotus ir naujus, medžiagas ir maiųtą. ’ ’• •
• • Taip pat galite siųsti visokius vaistzis. I!• • II
’• PRISTATYMAS GARANTUOTAS L<• |,
;; Per visiems žinomą ,
• • WE 3-8491 - Wfc 4-7838 ! !
:: round tiIe world tourists i:

; , 1
«• vienintelį atstovą Pacifiko pakrašty. ĮJ
• • ,,J • 384 No. Fairfax Ave., Los Angeles 86, Calif. <
| „ Jūs galite siųsti šabo artimiesiems į Lielwoą ‘ '

X • ■
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DOVANU SIUNTINIAI Į SOVIETU SĄJUNGĄ, UKSAI.
NĄ, LATVIJĄ LIETUVĄ, ESTIJĄ, BALTGUDIJĄ >

Pirmos klases angliškos medžiagos siutams, paltams, suknelėms ir 
visokiems kitiems aprėdalams; prie namų daiktai, maist&s, vaistai 

ir sergamojo kambario reikmenys. Taipgi daug kitų daiktų.
DĖKA SPECIALIŲ SUSITARIMŲ UŽSIENIUOSE;

MŪSŲ URIŠTATYMAS YfcA GREITAS
Viskas apmokama, apdrausta, įskaitant ir muitą. Priėmėjas nieko t 
nemoka. Pristatymo kvitą su priėmėjo parašu įteikiama siuntėjai.
Subvėš tik už ° vieno bloko nuo mūsų: išlipkite 23rd Street atotyjė.

ŪSAM CORPORATION
Dept L.

158 W. 23rd St. (3-'čios lubes), New York, N. Y. Tel. WAtkins

.......................................... . ■!, ■ i ..................
3 pusi. Laisvž .(Liberty) StitAdteh., liepbs (Jtily), 16,
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WILKES-BARRE IR PLYMOlffll, PA &(■<

HELP WANTED MALE

Mieloji vasarėlė ir 
lietuviški piknikai

Teko dalyvauti sekančiuo
se piknikuose: birželio 2 d., 
Sans Souci Parke, Wilkes Bar
re, Pa..įvyko Pittstono parapi
jos ir apylinkės katalikų pik
nikas su dainų programa. Pa
stebėjau, kad Pittstono para
pijos choras bene bus geriau
sias šioje apylinkėje. JĮ vado- 
\auja vargonininkas Voveris. 
Po jo vadovyste tas chorelis 
sudainavo kelias liaudiškas 
dainas pusėtinai gražiai ir ar- 
moningai.

Birželio 9 d. Plymoutho pa
žangiųjų piknikutis Įvyko J. 
V. Kazlauskų farmukėje, su 
gražia parama scrantoniecių 
ir apylinkės draugų buvo ga
na pasekmingas.

Birželio 16 d. Baltimorės 
piknikas Laisvės naudai, su 
gausia parama philadelphie- 
čių, buvo puikus ir pasekmin
gas. Taip pat su gražia pro
grama, kurią išpildė Aidsiety- 
no kvartetas iš New Yorko ir 
Newarko, N. J., ir su tinkama 
prakalba A. Bimbos.

Šiame piknike teko susipa
žinti su keletu Laisvės bendra
darbių bei visuomenininkų! 
Tiesiog buvo malonu susitikti 
su Joniškiečiu iš Washingto- 
no; tai malonus ir inteligentiš
kas žmogus. Taip pat teko su
sipažinti su Pregresu iš Phila- 
delphijos, sų Deltuvais, Že
maičiais ir Peserskiai iš Balti
morės. Džiaugiamės susitikę ir 
susipažinę su viršminėtais 
maloniais draugais!

į Baltimorę atvykome šešta
dienio papietyje pas Evą Heį, 
vikienę, P. Grabausko sesutę, 
kur jau radome ir Petrą Gra
bauską, o už valandos, iš She
nandoah, Pa., atvyko ir kita 
Petro sesutė Ona Ovąi*aitienė 
su draugais Naravais. Taigi, 
draugė Eva Helvikienė per 
kelias dienas turėjo pusėtinai 
didelę šeimyną, kurią draugiš-
kai ir svetingai priėmė. O kurtgjau, o kartais gali prisieiti 

r k r. tai-uct ir dumanamĮ pamatyti.
Gaila man jų, bet nieko nepa
darysi.

Vasarėle jau įpusėjus, orai 
piknikams rodos neblogi, ta
čiau piknikai skystoki, o .tai 
gal bus to- priežastis,1 kad mū
sų karta, smarkiai senėja ir 
retėja, o mūsų jaunuolių pa- 
iengimuos — didelė retenybė.Be

ik a- 
už-- 
Pa-

Petras Grabauskas būna, 
nuobodžiau! bei snuduriaut 
nebūna laiko. Taigi pas Helvi- 
kienę, piknike ir po pikniko 
vėl pas Helvikienę, gražiai ir 
linksmai praleidome laiką. O 
už nakvynes ir draugišką sve
tingumą, Evai Helvikienei ta
riame širddingą ačiū!

Na, o‘ 30 d. birželio pas 
kampius, Avalon, N. J. 
dangi iš anksto turėjome 
kvietimą 
talavičių ir Bekampių į Ava
lon, tai jau ir rengėmės ten 
būti.

Birželio 28 d., atostogų pro
ga, atvyko pas mus mano se
sutė Ona 
Titanio 
daug 
Centro

nuo draugu

Titanienė (Stasio 
žmona, kurie abu 

darbuojasi Kultūros 
Name, Richmond Hill,

o kadangi MarijonaNa, 
Patalavičienė — č e batoriūtė 
mūsų parapijonka, tai yra 
punckeliokė, taip pat ir Vin
cas Patalavičius, abu .mūsų 
geri bičiuliai, tad' ant jų už- 
kviętimo, 29 d. birželio popiet, 
visi trys susėdę į mašiną, la- 
tatai į Gloucester Heights, N. 
J., pas draugus Patalavičius. 
Pasirodo, kad abu draugai 
Patalavičiai sveikatoje neper
geriausiai stovi, nes po gydy
tojo priežiūra. Vincas sveika
toje gerokai1 jau pasitaisęs, 
tačiau Marijona vis dar silp
nokai jaučiasi ir tankiau gy
dyt. lanko. Vienok mums at
silankius ir po keletą draugiš
kų žodžių pasikeitus, Marijo
na pareiškė, kad jai pasidarė 
Jinksimiau ir net sveikiau; tai
gi draugai parapijonai, — 
pas jnus turėsite nakvoti, o ry
toj visi marš į Bekampių pik
niką į Avalon, N. J., Marijo
na pareiškė. Tai žinoma, taip 
ir padarėme.

Ant rytojaus, nuvykę pas 
draugus Bekampius, jau rado
me būrelį svečių iš pusėtinai 
tolimų vietų: Jamaica, N. Y., 
Aleknai; Paterson, N. J., Bim
bai ir S. Vilkas. Iš Philadel- 
'phijos Merkiai ir keletas dau
giau, o vėliau daugiau pribu- 
vo.

žodžiu sakant, proga ?o- 
, kampių vasarnamio atidary

mo piknikutis puikiai pavyko. 
Nes čia buvo gražus būrelis 
piknikierių ir ilgesniam laikui 
atvykusių poilsiui vasarotojų. 
Bekampiai visus svečius pil
nai aprūpino gerais valgiais ir 
gėrimais, o mes visi piknikie- 
rlai linksmai, draugiškuose 
pokalbiuose, o kai kurie ir 
pasimaudę jūroje, gražiai lei
dome laiką iki sutemų.

Draugas Bekampis, nuo su- 
sižeidimo kojos, šieme pikni
ke ly j e dar negalėjo vaikščio
ti, — jis dviratyje irstėsi; vie
nok jis buvo su visais draugiš
kas ir linksmas; užrašinėjo 
svečiu vardus, kurie 
darni už vaišes davė 
mūsų spaudai.

Linkime draugui 
pini juo greičiau pasveikti!

Po piknikui mes su drau
gais Fatalavičiais ir vėliai par
važiavome pas juos, kur ir ki
tą naktį pernakvoję 
išvažiavome namo, 
dėkojame draugam 
čiam už vaišes!

atsiteis- 
ir aukų

bekam-

po pietų 
širdingai 
Patai avi-

m»žasSLA piknikas —
Liepos 7 d. Sans Souci par

ke įvyko SLA 7 apskrities pik- 
i.ikas. Tačiau, kaipo apskri
ties, publika galėjo būti daug 
skaitlingesnė. Šiame piknike 
teko nugirsti iš kraštutinių 
tautininkų lūpų ir iš šiaip 
jau pašlemėkiškų jurgių spur- 
gių džiaugsmus, kad būk Rusi
joj smarkiai kyla žmonės 
prieš bolševikus bei komunistų 
vadus ir, kad Lietuva bus tuo
jau “liuosa’’ ir kdd Lietuvos 
gerieji žmonės, kurie turėję 

j išbėgti “nuo ruskių”, ir kiti 
Amerikos “geri lietuviai“ 
tuojau galėsią važiuoti į Lietu
vą. Gal būt ir nebloga turėti 
džiuginančias viltis šiandien, 
bet kai rytoj tas džiaugsmas 
nupuola ir nueina šuniui ant 
uodegos, tai, man rodos, kąd 
tuomet ant tokių jurgių spur- 
gių širdies gali būti dar blo-

SERGA
Kazys Kriaučiūnas ligoninėje

Dainininkas Kazys Kriau
čiūnas smarkiai susirgo ir pa
sidavė Bellevue ligoninėn. Ten 
jam buvo operacija padary
ta.

Dabar jis toje ligoninėje 
gydomas.

Labiausiai patikim# 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 prištatomas 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, Conh.
Chapel 7-5164

esamą, autorizuoti per INTOURIST organizuoti išvykas dėl 
[irų asmenų Ir grupių iš Jungtinių Valstijų į Sovietų Sąjungą, 
jūs norėtumėt aplankyti Sovietų Sąjungą, kreipkitės^ mus. '<

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

Telefonai: IN. 7-7272 ir 1N. 7-646^

Mes 
paskirų 
Jei ;

* • .
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LIETUVIU TARPE

Svarbus pranešimas 
B rook lyno ir apylinkės 

lietuviams
Šių metų, spalio 27 d. yra 

rengiamas banketas Valio ir 
Veros Bunkų 25 mėty vedybi
nio gyvenimo atžymėjimui — 
Liberty Auditorijoje, 110-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill,

jie 
pa- 
pa-

lie-

pa-

Abu Bunkai yra visuomeni
niai veikėjai, pasižymėję įvai
riose organizacijose. Tad 
yra užsitarnavę tinkamo 
gerbimo, kurį1 galėsime 
reikšti spalio 27 d.

Tuomi atsišaukiame į 
tuvių organizacijas ir prašo
me tą dieną nieko nerengti, 
bet skaitlingai dalyvauti 
gerbimo puotoje.

Rengėjai:
A. Linkus, 

A M. Kalvaitienė
J. Kalvaitis, 

K. Petrikienė 
J. Grybas.

Alma Kasmočiūtė išteka
šeštadienį, rugpiūčio 31, 

Alma Kasmočiūte, Great 
Neck’e Kasmočiaus įstaigos 
savininkė, išteka už Jeremiah 
Joseph Shanahan.

Vedybinės apeigos įvyks 
St. Aloysius R. C. C h u r c h. 
Great Neck, N. Y.

AšTUONERI LIŪDESIO 
METAI

Liepos 21-oji liūdnai prime
na Antanui ir Onai Zurnis tą 
nelaimingą 1949 metų dieną, 
kuiną netikėtai žuvo jų myli
mas, talentingas jaunuolis sū
nus Leonardas. Mirtis jį su
stabdė San Miguel mieste, kur 
jis buvo nuvykęs pasisemti 
daugiau žinių, reikalingų dai
lininko profesijoje.

Kartu, su tėvais jo liūdi bro
lis Viktoras, sesuo' Evelyn ir 
švogeris Walter Heyer.

D-ė

Motinos užmušėjas nėra 
protinis ligonis

14 metų amžiaus Andrew 
Casey, geg. 22 d. užmušęs sa
vo motiną ir seserį, daktarų 
pripažintas, kad jis nėra pro
tinis ligonis ir bus greitai 
siamas.

tei-

Išbandė ir pasikorė
12 metų Daniel Dmytreshin 

bandė išmėginti, kaip juokų 
knygoje nurodyta, pasikarti, 
bet tas jo mėginimas buvo jau 
tikras — motina rado ji pil
nai pasikorusį.

PHILADELPHIA 
832 North 7th St. 
Philadelphia 23, Pa. 
WA. 3-1747
CHICAGO
3741 W. 26th St.
Chicago 23,
NEWARK
263 Market 
Newark, N.
Market 2-6937
LOS ANGELES 
121 So. Vermont St. 
Los Angeles, Calif. 
Dunkirk 5-6550

Ill.

st.

, i.M . ; • •4 » i -i 4 : I > " »’į

10 žymiu asmeny reikalavo 
iš Wagnerio, kad jis remty 

įstatus prieš segregaciją

apsilankė pas miesto 
Wagnerj ir ragino jį, 
remtų įstatymą prieš 
segregaciją butuose.

įstatymui projektas

Dešimt žymių asmenų, ku
rie atstovauja masines organi
zacijas, 
majorą 
kad jis 
rasinę 
Tokiam 
dabar svarstomas miesto tary
boje. Tai būtų įstatymas, ku
ris uždraustų, privatiniams na
mų savininkams nenuomoti 
buto rasistiniais sumetimais. 
Kaip žinia, daugelis savinin
kų, ypatingai didelių apart- 
mentinių namų, griežtai atsi
sako nuomoti ngrams, puerto- 
rikiečiams ir kitiems nebal
tiems.

Namų savininkų organizaci
jos užsispyrusiai kovoja prieš 
tą planuojamą įstatymą.

Wagn.erį aplankė sekami:
Morris lushevitz, kuris va

dovauja miesto CIO unijopms;
Madison Jones, atstovaująs

Dick Nixon ateina Billy Graliam 
v

pagalbon — vice-prezidentas bus 
Graliam mitinge Yankee stadione

šis mitingas jau smarkiai 
garsinamas per radiją, televi
ziją, spaudą, plakatus, bažny
tinius pamokslus ir 1.1.

Grahamas sako, kad 
•nilijonas newyorkieciu 
apsilankė masiniuose 
guose pamaldose 
Gardene.

Pats Nixonas gal 
bes.

Vice - prezidentas Nixonas 
šios savaitės pabaigoje, šešta
dienį, bus, New Yorke. Jis at
vyksta specialiai tam, kad da
lyvauti didžiuliame religinia
me' mitinge, kuris bus Yankee 
stadiume. Mitingą rengia Bil
ly Graham, kuris tuom lyg už
baigia savo,, taip vadinamą 
kruciadą. Bet dar galimas 
lykas, kad ir kruciada 
pratęsta.

Nixono atvykimas į tą 
tingą, jo numatomas sėdėji
mas platformoje šalia evan
gelisto GraKamo, priduoda 
tam mitingui, kaip ir pusiau 
oficiališką pobūdį. Nors Nixo- 
nas dalyvauja kaip privatinis 
asmuo, o ne kaip vice-prezi- 
dentas, jo dalyvavimas rodo, 
jog Eisenhowerio administra
cija skaito Grahamo religinę 
propagandą sau naudinga.

du
bus

ni i-

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

LLD 22-ra kuopa turės pusme
tinį susirinkimą liepos (July) 26 d., 
penktadienio vakare, 7:30, LDS 
klubo svetainėje 9305 St. Clair Ave.

Gerbiami kuopos bariai esate 
kviečiami į tą susirinkimą. Ku
riems laikas ir aplinkybės leidžia, 
dalyvaukite tame susirinkime, nes 
po susirinkimo turėsime pasivai-ši- 
nimbą.

Taipgi bus išduotas raportas iš 
apskrities ir kuopų bendro pikniko, 
o yra nariam reikalinga žinoti?

Kuopos komitetas (137-138)
tas

d.,

LOS ANGELES, CALIF.

Išvažiąvlinas ir Pietūs

Įvyks sekmadienį, liepos 21 
Arroyo Seco Parke, No. 60. Pietūs
duodami 1 vai. dieną. Užkviečiame 
visus būti laiku ir linksmai pra
leisti laiką.. Mūsų gaspadinlčs yra 
pasirengusios sutaisyti gerus pietus. 
Kviečia ,LDS 35 kuopos rengimo ko
misija. ' (137-138)

BROOKLYN, N. Y.
Siuvėjų Unijos Lietuvių 

Skyriaus susirinkimas įvyks 
24 d., 5.30 vai. vak., Unijos 
pose, .11-27 Arion Pl., Erooklyne.
Nariai prašomi skaitlingai dalyvau
ti. Bus svarbių pranešimų.

Kipras Sakalauskas, Skyr. Sekr.
(139-141)

54-to 
liepos 
patal-

MATTHEW A 
BUYUS

’ (BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

- Mmj**dg*

i: 426 Lafayette St. i:
Newark 5, N. J.
MArknt 241172

‘ ■ >**M*^»»■ »* 

Nacionalinį Susivienijimą už 
Negrų Pažangą — NAACP— 
labiausiai masinę organizaci
ją, kuri kovoja prieš rasizmą;

Joseph Monserrat, atsto
vaująs ispaniškai - amerikie
tiškų organizacijų tarybą. Prie 
tos tarybos priklauso visokios 
ispaniškai kalbančios grupės, 
bet vyriausiai puertorikiečių.

Shad Polier, atstovaująs 
Amerikos Žydy Kongresą;

Ira Robbins, atstovaująs 
liečiu butų ir planavimo 
mitetą, organizaciją, kuri 
pinasi nuomininkų gerove;

Taipgi buvo delegatų, nuo 
protestantiškų bažnyčių, nuo 
Urban League ir kelių kitų or
ganizacijų.

Apsilankiusieji
Wagneriui, kad jis 
dėmėti, kad jie be 
tovauja didžiulę 
New Yorko- žmonių.

Pi
lę o- 
rū-

p a b rėžė 
turėtų įsi- 
abejo ats- 
daugumą

virš 
jau 

mitin- 
Madison

irgi kal

Berūkydama lovoj apsidegino

Mrs. Bernadine Gormley 
berūkydama lovoje užmigo. 
Cigaretas padegė lovą ir ją 
smarkiai apdegino.

36 metai kalėjimo už 
užmušimą merginos

Edward Murphy gavo 
metus kalėjimo už užmušimą 
savo draugo būsimos žmonos, 
kuri atsisakiusi jam paskolin- 

kelis dolerius.

36

t i

Mergina užsimušė
Patricia E. Phillipp nušok

dama nuo 7-to aukšto užsimu
šė. Ji paliko laišką, kuriame 
sako nieko dėl to nekaltinan
ti. Ji1 buvo turtingo republiko
nų lyderio duktė.

MINĖJIMAS
Dariaus ir Girėno Lituanica 

skridimo 24 metų sukakties 
minėjimas įvyks penktadienį, 
liepos (July) 19 d., Lietuvių 
Piliečių - Klubo salėje, 280 
Union Ave.f Brooklyn, N. Y. 
Pradžia 8 vai. vak. Jėjimas 
dykai. Apart kalbėtojų bus ir 
muzikalė programa. Vis«s 
kviečia,

Rengimo komisija

ROTE SAND
RESTAURANT & BAR 

Oru vėdinama. Vietos • 
menų. Importuotas alus, 
vieta Jūsų susirinkimams. 
222 E. 86th St., tarpe 2nd 
Avės.

40 as-
Pulki

lr 3rd 
N. Y. C. REgent 4-9629.

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

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

Tel. RA. 1-5153

PARDAVIMAI
Nauji ir mažai vartoti vyrų kos

tiumai, paltai, batai ir baltiniai. Ga
lite nusipirkti sau, arba pasiuntimui 
užjūrin. į Kainos labai prieinamos. 
Pertaisymai veltui. LUTA CLOTH
ING, 599 W. 197 Street, (nuo St.
Nicholas AVS.) IRT 191st. St.

TEATRUOSE
“Silk Stockings”

Tuo pavadinimu filmas 
pradėtas rodyti Radio City 
Music Hall. Pagrindinius vaid
menis atlieka Fred Astaire ir 
Cyd Charisse. Kitose rolėse 
Janis Paige, Peter Lorre, Ju
les Munshin, George Tobias, 
Joseff Buloff. Scenarijų pa
ruošė Leonard Gorshe ir Leo
nard Spigelgass. Gamintojas 
— Arthur Freed, direktorius 
Rouben Ma'moulian. Gamintas 
Metro-Gold wyn-Meyer studi
jose.

Jeigu matėte seniau buvu
sį išleistą ‘•filmą Ninočką ( ar 
skaitėte apie jį), tai jau žino
te ir šio filmo turinį ir siekį.

Filmas garsinamas kaip ko
medija. Tačiau pastangose 
pravesti propagandą prieš 200 
milijonų žmonių šalį po prie
danga komedijos filmo gamin
tojai taip toli nukliedėjo, kad 
vyriausias juokas bene bus iš 
pačių, gamintojų.

Man atrodo, kad perkrovi
mas nesąmonėmis filmą daro 
nebeįtikinančiu. Kuris rimtas 
amerikietis tikės, kad gražuo
lė tarybinė mergina, jau paki
lusi iki to laipsnio, jog siun
čiama užrubežin svarbioms 
pareigoms, dar nematė šilki
nių kojinių; kad gerą gyveni
mą, net šokį ir meilę skaito 
“kapitalistų išmislu”; kad 
dėl to savame krašte n i e- 
kas jai nepasiūlė nei bučkio, 
g jau apie apsivedimą nė ne
svajok.

Jau aišku, kad taip 
gyvenime ištroškusi šio 
herojė pradėjo abejoti 
savo idėjas pamačiusi šilkines 
kojines. O kai Paryžiuje su
tiktas amerikietis (kuris am
žiumi galėtų būti jos tėvu) 
suteikė jai pirmąjį bučkį, 
filmo didvyrė, gražuole merga 
visiškai sugniužo !, Filmas lyg 
sako — ko daugiau galėtų 
kas tikėtis iš mergos, o ypač 
dar atvykusios iš darbininkų 
ir liaudies valdomo krašto?

visko 
filmo 
apie

Nežiūrint, kad filmas nei
gia didelę ir Amerikai drau
gingą šalį; kad jis įžeidžia vi- 
suomeniškon tarnybon stojan
čias moteris; kad jis užgauna 
ir žiūrovo intėligentingumą, 
filmą matys daug žmonių, nes 
jis pristatytas didžiausiam ir 
garsiausiam šalyje teatrui. 
Dėl jo didumo^ puošnumo ir 
masinių spektaklių scenoje šį 
teatrą nuolat lanko minios 
žmonių, nežiūrint koks pigus 
jame bebūtų filmas. F.M.

Johanesburgas. — Rasis
tinė Pietų Afrikos valdžia 
paleido ią, kalėjimų 914 neg
rių moterų, kurios buvo 
kalinamos už 
(segregacijos) 
laužymą.

apartheido 
įstatymų

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.

HELP WANTED MALE

ŽYMŪS DARBAI GAUNAMI DABAR

COLUMBUS, OHIO 
dėl k.

DIEMAKERS. TOOLMAKERS
MILLWRIGHTS, TIN SMITHS 

GENERAL MOTORS CORP.
“Puikios Darbo Sąlygos”

Kreipkitės Asmeniškai, rašykite ar telegrafuokite

TERNSTED DIVISION

GENERAL MOTORS CORP.'
Route 40 ir Georgesville Road, Columbus, Ohio

Mechanikai.
Geros darbo sąlygos, 
t is.

Tool ir Dlefnakers.
Gera mokes- 

Susitarimas vietoje.
JETA METALS, INC. 

957 Saw Mill River Rd. 
Yonkers, N. Y.

Tel. Y Onken* 9-4400. Mr. IL Alge.
(136-142)

BUSINESS OPPORTUNITIES

Restaurantas. Staten Island, N. 
Y. Gerai įsteigtas biznis, oru* vė
dinama. Įeigos $35,000. Visi įtai
symai. Augkite su Staten Island.x 
Privatiškas savininkas. Nesveikavi- • 
mas verčia parduoti už prieinamą 
kainą, geras lease. SA. 7-0588 iki 
5 v. v. GI. 2-9616 po 5 v. v.

(137-143)

Restaurantas pardavimu!. Hemp
stead, L. I. Įskaitoma fontanas. 
Puikus biznis dalininkams, porai ar 
vienam. Gera vieta. Augkite su 
Nassau. Parduodame su nuostolių^ 
privatiškas savininkas. Geras lease,’ 
žema renda. IVanhoe 6-8948.

(136-140)

VAIRUOTOJAS
(Chauffeur) 

f ■

Patyręs. Prie perkraustymo 
rakandų troko.

S. ZEID
1466 Coney Island Ave.

Brooklyn, N. Y.
(110-142)

Chicago, HL
A. Jonikienė grįžo j namus 

iš ligoninės
Liepos 14 d. A. Jonikienė 

buvo parvežta Į namus, 3137 
So, Emerald Ave., Chiccago 
16, Ill. > y

Ligonė dar gana silpna r, 
pagal daktarų patarimą, ji 
mažai tegalės iš lovos atsikel
ti laike 10 savaičių. Bet kafjSV 
ten bebūtų, ji jaučiasi, kad 
būdama namuose jausis daug 
ramiau ir, aišku, bus mažes
nės išlaidos. Virš 4 savaičių iš
buvimas ligoninėje ir kelios 
operacijos suėda žmogaus vi
sas sutaupąs, sudėtas iš sun
kaus darbo.

Visi, kurie tik galite, prašo
me atlankyti ligonę laiškais 
arba asmeniškai. Idėjos drau
gų atlankymas, nuoširdus at
jautimas, priduoda ligonei 
daugiau ištvermės ir jėgų per
galėti visus ligos nemalonu 
mūs ib skausmus.

Linkiu ligonei greitai nuga
lėti tą sunkią ligą ir vėl stoti 
į visuomenišką darbą, kaip 
kad dirbai iki šiol.

—Kaiminka

Bonna. — Adenauerio po
licija pravedė kratas ke
liose vietose—organizacijo
je, kuri rūpinasi siųsti de
legaciją į tarptautinį jau
nimo festivalį Maskvoje 
ir pas eilę veikėjų. Krata 
pravesta pas katalikų teo
logą prof. Aufhauserį 
Miunchene, nes tas katali
kas prieš Krikščionių-de
mokratų norą stoja į festi
valio delegacijos komitetą.

Užsimušė susidūręs su 
traukiniu

Andrew Morrone automobi
liu važiuodamas susidūrė su 
traukiniu ties Farmingdale ir 
buvo vietoje užmuštas.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

4 pug]. Laisvė ( Liberty )šeštadien., liepos (July) ^20, 19S7\
• * * ' . • .. ' ’s '*




