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KRIS 1 AI
Tarybiniai turistai.
F00 Vatikane.
A.Pečiulytė ir J. Vaina.
F'oetas Adomas Lastas.

Rašo R. Mizara

Apie 100 jauny amerikiečių 
dalyvausią tarpt a u t i n i a m e 

festivalyje Tar, Sąjungoje

Civilinių teisių įstatas
Pravėdintas žymiai 

priklauso nuo Ike

Lenkija iškilmingai minėjo 
socialistines santvarkos 
įsteigimo 13 metų sukaktį

(’hicagos Marijonu laikmš- 
t v skaitau :

“Siu metu liepos pirmąją 
savaitę Romoje Linkėsi dvi di
delės grupės — maždaug po 
•iOD asmenų — sovietiniu tu
ristu.“

Kitais žodžiais: Romą per 
vieną savaitę aplankė apie 
800 tarybiniu žmonių, o tame 
skaičiuje buvo gerokas skai-

Kaip jie Romon pakliuvo?

Pakliuvo jie ten taip : Daug 
tarybiniu respubliką žmonių 
vasara keliauja po pasaulį lai
vais. Sėda į tarybinį laivą ir 
vali! Laivas sustoja dides
niuose įvairiu valstybių uos
tuose, o iš ten turistai ima 
t taukinius arba busus ir vyks
ta žymesniu vietų apžiūrėti. 
Po to grįžta atgal į laivą ir 
vėl plaukia sau toliau.

Kalbami 8oo tarybiniu res
publiką turistu buvo sustoję 
Neapolio uoste; iš ten specia
liu traukiniu nuvyko į Romą.

Romoje juos pasitiko masės 
žmonių — tai buvo didelė 
Ahujiena ne tik turistams, o ir 
romiečiams, “Amžinojo mies
to“ gyventojams.

Būdami Romoje, jie aplan
ke ir Vatikaną; buvo ir bazi
likoje — šv. Petro bažnyčioje. 
Jie ten (iš arti) matė ir popie
žių arba šventa tėvą, kaip 
Draugo korespondentas jį va
dina.

Sakoma, tarybiniu turistą 
nemažą dėmesį atkreipė bazi
likos meno kūriniai, per šimt
mečius kurti žymių italą dai
lininku.

Aišku, tie kūriniai atkreipia 
kiekvieno kultūriško žmogaus 

r didžiulį dėmesį.

A/l'ačiau, rauda Draugo ko
respondentas: Bazilikoje ta
rybiniai turistai teišbuvo tik 
dvi valandas.

Marijonu laikraščio koies- 
pondentas už tai ant tarybiniu 
piliečią nepyksta. Jis tik pri
deda tokią maldelę :

“Duok Dieve, kad sis atsi
tiktinis pamatymas šv. tėvo 
sovietinių tautą atstovams su
judintų sąžines...“

‘A Aš nemanau, kad popie- 
* ž.iaus pamatymas tarybinius 

turistus sujudintą, nežiūrint 
korespondento maldos. Jei 
juos bazilikoje kas nors suju
dino, tai sujudino meno kūri
niai.

Tarybiniai svečiai, būdami 
Romoje, gerai suprato, kad 
tarne mieste yra šimtai tūks
tančių komunistą. Komunistai 
meno kūrinius labai vertina— 
tik pažvelkime į tarybines res
publikas, kaip ten šiandien 

ji?- rūpinamasi visokią — bažny
tiškų ir svietiškų — meno kū
rinių apsaugojimu.

Kai Italijoje bus socialistinė 
^’santvarka — o tuo niekas ne

abejoja — bazilikoje esantie- 
5 ji turtai bus liaudies nuosavy-

New Yorkas. —Nežiūrint 
Valstybės departmento da
romu kliūčių ir bandymų 
atkalbėti, nežiūrint reakci
nės spaudos kiršinimų ir 
gąsdinimų, apie šimtas A- 
merikos jaunų žmonių da
lyvaus tarptautiniame jau
nimo festivalyje Maskvoje.

Praeitą savaitgalį iš New 
Yorko į festivalį išskrido 
keliolika dalyvių su Barba
ra Perry priešakyje. Perry 
yra jauna chicagietė bale
to šokėja. Ji vadovavo ko
mitetui, kuris rūpinosi, kad 
amerikiečiai vyktų į festi
valį. Barbara Perry pareiš
kė spaudos atstovams, kad 
virš 80 kitų jaunų ameri
kiečių jau randasi Vak. 
Europoje, iš kur jie vyks į 
Tarybų Sąjungą.

Dauguma festivalio da
lyvių amerikiečių yra mo
kytojai, muzikai, studen
tai. Visi yra pavieniai as
menys, neatstovaują jokių 
organizacijų. Kaip žinia, 
Valstybės daepartmentas Į 
nedraudė amerikiečiams, ke-| 
liauti, nes išduodami pas- 
portai dabar galiuoja ir ke
liavimui į Tarybų Sąjungą, 
bet Valstybės departmento 
žmones stengėsi atkalbėti 
jaunuolius. Valdininkai aiš
kino jauniems žmonėms, 
kurie sakėsi vyksią Mas
kvon, kad tas būtų “prieš 
geriausius Amerikos inte
resus”.

Perry ir jos grupė išskri
do Skandinavijos linijos or-

Mire Kenneth Roberts
Kennebunkport, Me.—Čia 

mirė žinomas rašytojas Ke
nneth Roberts. Jis turėjo 
71 metus amžiaus. Jo ge
riausiai žinomos knygos 
yra “Northwest Passage”, 
“Arundel”, “Captain Cau
tion”.

Šiais metais Roberts ga
vo Pulitzerio pryzą už isto
rines noveles.

bė ir liaudis .juos uoliai sau
gos ir jais gėrėsis!
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Šią vasarą- Vilniuje vyksta 
lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytojų kursai, kuriuos lan
ko nemaža Lietuvos mokytojų, 
norinčių pasitobulinti toje 
srityje.

Įdomu tai, kad į tuos kur
sus atvyko ir du lietuviai mo
kytojai iš Lenkijos (nuo Puns
ko) : A. Pečiulytė ir J. Vaina,
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Poetas Adomas Lastas šie
met švenčia savo 70 metų su
kaktį. Ta proga Lietuvoje bu
vo išleista jo eilėraščiai, “Po
ezijos rinktinė.“ _ Kadaise, jis 
pasirašydavo Adomo Juodojo 
slapyvardžiu.

Adomas Lastas prieš pir
mąjį pasaulinį karą bendra
darbiavo ir mūsų laikrašty 
“Laisvėje.“

Tegyvena poetas ilgiausius 
metus!

laivių į Helsinkį, iš kur 
skris Maskvon.

Kai kurie reakciniai laik
raščiai, kaip tai New Yorko 
“Daily Mirror”, ilgai vedė 
kiršinamo kampaniją prieš 
festivalį. Tas laikraštis sa
kė, kad Amerikos komite
tas už fesitvalį yra “ko
munistinė konspiracija”, 
kad jame darbuojasi komu
nisto Jerome sūnus, “uni- 
jisto komunisto” Clinton 
Jencks duktė ir t. t.

Išvykusių į festivalį jau
nų amerikiečių tarpe ran
dasi, sakoma, įvairiausių 
politinių įsitikinimų asme
nų.

Dideli karščiai 
visoj Amerikoj; 
beveik 100 laip.

New Yorkas. — Praeitą 
savaitgalį ir pirmadienį ne
menki karčiai apėmė be
veik visą šalį, bet vyriau
siai šiaurrytines valstijas. 
Karščiausia buvo New 
Yorko ir New Jersey valsti
jose. New Yorke tempera
tūra siekė virš 97 laipsnių, 
o Newarke, N. J., virš 99.

Šiaurrytinėse valstijose 
karščiai dar labiau paaštri
no sausros problemą. Pie
vos beveik visur pageltu
sios, išdžiūvusios, daugelyje 
vietų gresia vandens stoka, 
o miškininkai yra susirūpi
nę, kad sausi miškai gali 
labai nukentėti nuo gaisrų, 
kuriuos dabartinėse sąlygo
se būtų nelengva suvaldyti.

Jauni marinai 
lavinami labai 
žiauriai: ACLU
Washingtonas. — Ameri

kos Civilinių laisvių sąjun
ga reikalauja, kad būtų 
pravestas kongresinis ap
klausinėjimas apie marinų 
trenravimą. Jauni marinai 
naujokai, sako ACLU, tre- 
niruojami-apmokomi labai 
žiauriai, taip, kad galima 
sakyti,-jog jų civilinės tei
sės yra paneigiamos.

ACLU. sako, turi doku
mentinių įrodymų, jog ma
rinų seržantai, kurie tre
niruoja naujokus, labai daž
nai jiems smogia veidan, 
spardo juos ir bendrai nau
doja fizinę jėgą, kad pada
ryti juos labiau paklusniais 
ir išsigandusiais. '

Somerset, Ky. — Aštuoni 
jaunuoliai užsimušė, kai jų 
senas li941 metų automobi
lis užvažiavo ant geležin
kelio bėgių . kaip tik tuo 
laiku, kai greitasis trauki
nys atbėgo. Traukinys au
tomobilį nusviedė į šalį ir vi
si jaunuoliai, nuo 12 iki 16 
metų amžiaus, žuvd.

Generalinis Prokuroras 
sako, kad įstatas praeis 

i
Washingtonas. — Praeitą 

savaitę liberalinių republi- 
konų ir liberalinių šiaurinių 
demokratų koalicijai pasi
sekė atmušti diksikratų ir 
jų šiaurinių talkininkų pa
stangas sukapoti civilinių 
teisių bilių visokiais taip 
vadinamais “patdisymais”. 
Šią savaitę kova atsinau
jino. Apart grupės aiškiai 
liberaliniai nusiteikusių se
natorių su Douglas, Hum
phrey ir Javits priešakyje, 
visos kitos grupės vienu 
ar kitu mastu stoja už nuo
laidas rasistams.

NAACP sako, kad dabar 
įstatymo pravedimas žy
miai priklauso nuo prezi
dento Eisenhowerio, nes jis. 
turi galią paveikti republi- 
konus ir juos nukreipti į 
vieną ar kitą pusę. Per sa
vaitgalį NAACP surengė 
mitingus keliose krašto da
lyse. Mitingai įvyko Alba- 
querque, N. Mexico, Seattle, 
Wash., Philadelphijoje, Bos
tone. St. Louise, Clevelande. 
Visuose mitinguose priim
tos rezoliucijos, kurios pa
siųstos prezidentui. Rezo
liucijos vienu balsu reika
lauja: nedaryti nuolaidų 
diksikratams, neleisti jiems 
sugadinti civilinių teisių į- 
statymo.

Pravda sako, kad kiti laikraščiai
turėtų plačiau aiškinti klausimą

Maskva. —Vyriausias ta
rybinių komunistų organas 
“Pravda” sako, kad eilė ki
tų tarybinių laikraščių ne
išaiškino pakankamai pla
čiai ir nuodugniai, kodėl 
sektantai Malenkovas, Mo
lotovas ir Kaganovičius ta
po pašalinti iš vadovybės. 
Kai kurie laikraščiai, sako 
“Pravda”, pasitenkino Tass 
komunikatais ir praneši
mais apie mitingus, bet ne- 
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M. Thorez ir Dūdos 
išvyko Tan Sąjungon 

Paryžius. — J. Duclos or
laiviu išskrido Maskvon ir 
jis jau dabar ten. Manoma, 
kad jis išvyko plačiau in
formuotis teoretiniais klau
simais.. Tuo tarpu Maurice 
Thorez laivu “Baltika” (bu
vusiu “Molotovu”) išplaukė 
Tarybų Sąjungon. Laivas 
išplaukė iš Le Havre link 
Leningrado. Thorezas vyks
ta, kaip manoma, gydytis.

Varšuva. — “Ekspres 
Wieczorny” sako, kad So
pote, prie Baltijos jūros 
įvyko chuliganų riaušės, ku
rias policija nuramino šau
dant- į orą. Sopote vyko 
tarptautinis džiazo festiva
lis ir ta proga ten šalia 
džiazo mylėtojų suplaukė 
ir neramus chuliganiškas 
gaivalas.

NAACP ir liberaliniai se
natoriai sako, kad atrodo, 
jog Ike svyruoja. Pasikal
bėjimuose su Knowlandu ir 
Russell jis reiškė kaip ir 
pritarimą nuolaidoms, bet 
dabar generalinis prikuro- 
ras Brownell sako, "kad 
“įstatymas praeis beveik sa
vo čielume”. O Brownell 
kalba administracijos, tai 
yra, kaip ir Eisensowerio 
vardu.

Kiti nurodo, kad Brow
nell sakė ne čielume, o “be
veik čielume”, kas reiškia, 
kad paliktos “atdaros du
rys” nusileidimams.

Associated Press prave
dė apklausinėjimą senatorių 
tarpe ir surado, kad virš 
40 jų balsuotų už “pataisy
mus”. tai yra, už priedus, 
kurie pakeistų biliaus 
punktą apie federalinės val- 
djžios galią bausti tuos, ku
rie nusikalsta įstatymas 
ir priešinasi rasinei integ
racijai mokyklose arba neg
rų teisėms dalyvauti bal
savimuose.

Eisenhoweris, sakoma, 
gauna labai daug laiškų a- 
pie įstatymą. Didelė daugu
ma laiškų reikalauja, kad 
jis energingiau paremtų į- 
statą, bet ateina ir laiškų 
nuo pietinių rasistų, kurie 
jį ragina veikti kaip tik 
priešingai.

įdėjo platesnių teoretinių 
straipsnių, neaiškino, ko
kios buvo anti-partinės gru
pės klaidos ir nusikaltimai.

“Pravda’7 ypatingai kri
tikuoja Ukrainos komunis
tų-organą “Pravda Ukrai- 
nij” ir Bielorusijos laikraštį 
“Sovietskaja Bielorusija”. 
Taipgi kritikuotas profesi
nių sąjungų (unijų) orga
nas “Trud”.

Tunisija — respublika
Tunisas. — Nacionalistų 

organas “Action” sako, kad 
netoli tas laikas, kuomet 
dabartinis bėjus (karalius) 
Mohamedas el-Aminas bus 
pašalintas ir Tunisija taps 
paskelbta respublika. Tas 
gali įvykti dar šią savaitę, 
sako “Action”.

Turinas. — Devyni ame
rikiečiai kariai užsimušė, 
kuomet Neptūne rūšies or
laivis susikūlė su kalnu I- 
talijoje. Tas.orlaivis ieško
jo kito, kuris, kaip mano
ma, anksčiau kur nors nu
krito.

Atlantic City. — New 
Jersey AFL ir CIO per kė
lias dienas vedė derybas 
dėl susiliejimo, bet derybos 
kol kas pasibaigė be re
zultatų.

Varšuva. — Visa Lenkija 
iškilmingai paminėjo savo 
liaudiškos socialistinės san
tvarkos metines. Sukako 
13 metų, kaip, po to, kai 
Lenkijos divizijos, kurios 
tarnavo šalia tarybinės ar
mijos, ir kiti tarybiniai da
liniai, išlaisvino dalį Lenki
jos ir Lubline tapo paskelb
ta liaudiška santvarka.

Vyriausios paminėjimo 
iškilmės įvyko Varšuvoje, 
kur kultūros rūmuose įvy
ko iškilmingas paminėjimo 
mitingas. Ten kalbėjo Go
mulka ir kiti vadai. Garbės 
svečiu buvo Ho Či-minhas, 
Vietnamo (Šiaurės) respub-

Gyvenimas 
Lietuvoje

<
Mūsų korespondento

ARCHEOLOGINIAI 
RADINIAI

Priekulė. — Šalpėnų apy
linkės Bereikių kaimo pra
dinės mokyklos mokytojas 
V. Giedrimas kasdamas rū
sį rado 2 sutrūnijusius ietės 
antgalius, laužavietės lieka
nas ir apskritą žalvarinį pa
puošalą. Netoliese, taip pat 
kasdamas žemę, “Pažan
gos” kolūkio narys J. Rač- 
kus aptiko geležinį durtuvą 
ir spiralinį žalvario papuo
šalą/

Radiniai perduoti respub
likos mokslinio tyrimo į- 
staigoms.

Ginklų liekanų, papuošalų 
ir kitų archeologinių radi
nių tap pat rasta Skoman- 
dų. Švėkšnos, Gedmiraičių 
ir kitose rajono apylinkėse.

STATOMA MOKYKLA
Prienai. — Čia pradėta 

statyti 4 aukštų 880 vietų 
mūrinė mokykla.

Naujoje mokykloje bus 
įrengtos fizikos, chemijos, 
biologijos laboratorijos, 
sporto salė, prausyklos, bu
fetas. Kieme bus pastaty
tas ūkinis pastatas, kuria
me veiks mechaninės dirb
tuvės.

TEATRŲ GASTROLĖS
Ukmergė.—Daugiau kaip 

penki šimtai miesto gyven
tojų ir artimesnių kolūkių 
valstiečių žiūrėjo Šiaulių 
dramos teatro pastatymą— 
ispanų dramaturgo A. Ka- 
sono pjesę “Medžiai miršta 
stovėdami”.

! Šią vasarą Ukmergėje su 
savo spektakliais jau lan
kėsi Vilniaus Valstybinis 
akademinis dramos teatras, 
Kauno Jaunojo žiūrovo te
atras, ^Panevėžio dramos 
teatras, Latvijos Daugpilio 
Dramos teatras.

Scenos meistrų pasirody
mus šiemet žiūrėjo dau
giau kaip dešimt tūkstan
čių ukmergiečių.

likos prezidentas. Sveikini
mai į mitingą atėjo iš Ta
rybų Sąjungos, Kinijos, 
Jugoslavijos, Čekoslovaki
jos ir t. t.

Poznanėje įvyko didelis 
jubiliejinis karinis para
das, kurį priimti buvo nu
vykę Gomulka. Cyrankevi- 
čius ir kiti. Generolas Spy- 
čalskis, kuris vienu metu 
buvo kalinamas kartu su 
Gomulka, ta proga tapo pa
keltas į aukštesnį laipsnį.

Negrįš kapitalizman
Savo kalboje, kurią Go

mulka pasakė minėjime 
Kultūros rūmuose, jis pa
brėžė, kad nei kalbos ne
gali būti apie grįžimą prie 
kapitalizmo. Jis sakė, kad 
reakciniai elementai tiksliai 
skleidžia tokius gandus ir 
bando sudaryti įspūdį, kad 
pakaitos reiškia tam tikrą 
atsitraukimą atgal, tam 
tikras nuolaidas kapitaliz
mui. Bet reakcininkai ir 
visi kiti, kurie sėja nepasi
tikėjimą, sakė Gomulka, nu
sivils. Ieškojimas naujų, 
logiškesnių. reališkesnių ir 
Lenkijai labiau tinkamų (
kelių į socializmą reiškia, X
kad mes galutinėje išvadoje J
j socializmą žengsime smar
kiau. o ne lėčiau, sakė jis.

Mitingo dalyviai smarkiai 
plojo, kai buvo skaityti 
sveikinimai nuo Mao Tse- 
tungo, Chruščiovo, Tito ir 
kitų.

Ho Či-minhas pasakė 
trumpą sveikinimą, kuris 
buvo sutiktas audringais 
aplodismentais.

Bonna. — Krikščionių de
mokratų spauda sako, kad 
pogrindyje veikianti Va
karų Vokietijos Komunistų 
partija deda pastangas pa
dėti socialistams laimėti 
parlamentinius rinkimus 
ateinantį rugpjūtį. Bet so
cialdemokratų partijos 
spaudos skyriaus vedėjas 
Heine paskelbė, kad jo 
partija nenori komunistų 
paramos.

Long B°ach, Calif. — 
Gražuolė iš Peru, 17 metų 
Gladys Zender laimėjo pa
saulio grožio karalienės 
titulą. Amerikietė, kuri 
laimėjo Amerikos grožio 
karalienės titulą, paskui 
tap diskvalifikuota, nes 
pasirodė, kad ji paslėpė 
faktą jog ji yra jau du sy
kiu ištekėjusi ir turi du vai
kučius. Ji yra 18 metų, pir
mą kartą ištekėjo, turėda
ma tik 13 metu! €

Londonas. —Arabijos pu
siasalyje vyksta ginkluota 
kova tarp britų palaikomo 
Omano ir Muskato sultone? 
karių ir beduinų genčių, 
kurios remia nepriklausomų 
Jemeną ir norėtų prijungti 
Omaną prie Jemeno.



LAISVE Draugystes tvirtove Pasakoja tie pirčiiipiečiai, kurie gyvi išliko į
čia susirenka įvairių politi
nių pažiūrų žmonės. Tačiau 
esama tokių, kurie jų dar 
visai neturi. Tai—vaikai. 
Kai mažyliai užplūsta na
mus tam tikromis dienomis 
pasiklausyti pasakų ir pa
žaisti, tuomet šiuose kultū
ros namuose įsivyrauja to
kia gyva ir puiki nuotaika, 
kuri iš karto užkrečia ir vė
liau atėjusius vyresniojo 
amžiaus lankytojus.

Pastaraisiais metais, kaip 
mums paaiškino šių namų 
vadovai, didesnis dėmesys 
buvo ir yra skiriamas įvai
rių sekcijų (operos, kalbos 
kultūros, kamerinės ir liau
dies muzikos, šachmatų, lė
lių, šokių, rankdarbių, siu
vimo bei kosmetikos) dar
bui, draugystės vakarų ren
gimui ir ypatingai — aktu
alioms paskaitoms. Didžiau
sia paskaitų dalis skirta to
lesniam dviejų šalių drau
gystės stiprinimui, Vokie-

Pačiame Berlyno centre, 
Unter den Linden gatvėje, 
stovi niekuo ypatingu ne
pasižymįs, klasikinio sti
liaus, trijų aukštų pastatas. 
Dieną jame palyginti tylu, 
bet užtat vakarėjant, pasi
baigus darbui, jis atgyja, 

i Gausiuose čia įsikūrusių 
Vokietijos - Tarybų Sąjun
gos draugystės Centrinių 
namų kabinetuose, salėse ir 
skaityklose pradeda rinktis 
įvairių profesijų, įvairaus 
amžiaus ir, sakytume, net 
skirtingų politinių pažiūrų 
žmonės.

Kairioji šio pastato pusė 
išeina į Festungsgraben 
(Tvirtovės griovys—V. B.) 
gatvę. Tai davė pagrindo 
įžymiajam vokiečių rašyto
jui V. Bredeliui svečių kny

goje įrašyti šiuos žodžius: 
i “Šitie namai yra prie Fest- 
ungsgrabeno. Jie ir yra 
tvirtove, draugystės bei tai
kos tvirtovė.” Neseniai šitie 
draugijos namai, kuriuos!tijos suvienijimui, tarptau- 
p a p r a štai demokratinio I tinems problemoms. Tačiau 

j Berlyno gyventojai ir vadi- ypač didelį susidomėjimą 
'na “Draugystės tvirtove,”,visuomet sukelia tarybinių 
atšventė dešimtąsias savo kultūros darbuotojų, moks- 
gyvavimo metines. Šia pro-' liniukų, aktorių bei kitų 

i ga norėtųsi 
j skaitytojus su 
i ir be galo naudingos tvirto-' klausytojais.

bus tuščias, neįdomus; jo žmonės!vės veikla.
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HOLLYWOODE
PER GEROKI METI,' SKAIČIŲ Amerikos filmų 

industrijos centras Hollywoodas buvo (ir dar tebėra) 
garsus ne tik mūsų šalyje, o ir visame pasaulyje.

Hollywoodas yra davęs daug —i tūkstančius — fil
mų, kurių tarpe daug buvo šlamšto, bet daug ir gerų, 
filminio meno šedevrų.

Ypatingai Hollywoodas gerais filmais pasižymė
jo Roosevelto laikais, antrojo pasaulinio karo metu ir 
tuojau po jo.

jlį makartizmas, reakcija! Pra
dėjo siautėti visokio plauko ragangaudžiai. Neapleido 
jie ir Hollywoodo.

Pirmiausia jie puolė filmų rašytojus!
Rašytojas, bus jis novelistas, dramaturgas ar fil

mams veikalų (scenari jų) gamintojas, visvien lieka ra- 
širdies inžinierium, 

reakcijos avalanšas! 
visi, juk žinojo, kad rašy

ti Imo pagrindas. Gali pastatyti geriausius, 
žymiausius filmų aktorius, jei filmas neturės gero vei
kalo, gero libreto, aktorių pastangos nueis niekais, jų 
suvaidintas veikė 
neis žiūrėti.

Dėl to reakcionieriai-inkvizitoriai ir puolė pirmiau
sia Hollywoodo rašytojus. Jiems pavyko išrinkti juos 
pačius geriausius ir sukompromituoti, išmesti iš darbų, 
net ir įkalinti!

sytoju, kaip Stalinas sjakė. žmonių 
Todėl juos pirmiausia/ir užgriuvo

Reakcionieriai,
toj as

kaip pavyzdžiui, Charles Chaplinas, kuris ne 
aktorius, o ir rašytojas, — jis savo veikalams 

puolimo,
išvyko

i Ku

— negalėdamas pakęst;
r apsigyveno Šveicarijoje.
e ir aktorius, puolė ir režisierius

lie

kai makaVtistai ryžosi tvoti pir-JEI TUOMET,
iriuosius smūgius Hollywooddui, visi arba didele daugu
ma filmų pramonės darbuotojų būtų laikęsi vienybės; 
jei visi jie išvien būtų kovoję, veikiausiai būtig buvę 
apgintas Hollywoodo vardas ir nebūtų įvykę tai. kas

maitinti. Tekdavo visko'pa-* 
kentėti — ir šalčio, ir alkio.
O kai man vos trylika meĄ 
tų sukako, budeliai fašistai 
atėmė iš manęs ir motiną.

...Tą dieną, birželio tre
čiąją, aš iš ryto išginiau 
gyvulius į mišką. Buvau to
lokai, tai visai nejaučiau, 
kas Pirčiupyje dedasi. Apie 
pietus išėjau į pamiškę — 
kaimas dega. Supratau, kad 
tai vokiečių darbas, nėjau 
artyn. O tuo laiku, tikriau
siai, mano mamos jau gy
vos nebebuvo, broliukai gal 
jau buvo uždusę dūmuose...

Atėjau į Pire i u]) į jx> saf. 
vaitės, kartu su bobute. ' 
Gal buvo kaime ir daugiau 
žmonių, gal vokiečiai vaikš- 
čiojo—neatsimenu, pro aša- * ' 
ras nieko nemačiau. Žino
jome, kad mūsų žmones 
gyvus degino, bot dar la
biau suspaudė širdį, kai pa
mačiau mamą. Guli ji, ap
degusi, prie pirkios, matyt, 
kokio žvėries vokiečio pa
šauta... Kodėl kraugeriai 
sudegino mūsų namus, nu
žudė mano mamą, kuo 
jiems prasikalto du maži 
mano broliukai — kas galė
jo man į tai atsakyti?..

Tik vėliau, paaugęs, 
žinojau, kad fašistai kerši
jo dzūkams už jų meilę ta
rybinei Tėvynei, kad jie*4 
mūsų iš viso nelaikė žmo
nėmis...

O ar jie patys buvo žmo
nės? Ar žmonės galėjo be 
jokios kaltės žudyti mano ir 
daugelį kitų motinų? Pir- 
čiupiečiaj amžiais nepamirš 
tos kruvinos skriaudos, ku
rią mūsų kaimui padarė 
hitleriniai banditai — bai
sesni už žmogėdras, bloges
ni už pikčiausius žvėris.

Sunkiausia gyvenimo diena, j su visais kolūkyje, 
įsako Petras Vilkišius į1--*-1- ---- : -
Petrui Vilkišiui — 78 

metai. Daug sunkių dienų 
išgyveno šis žmogus, bet 
sunkiausia, skaudžiausia jo 
gyvenimo diena—1944 me
tų birželio trečioji. Tada 
fašistiniai piktadariai su
degino jo žmoną, dvi duk
teris, sūnų, liepsnose žuvo 
brolis su šeima...

Senuko balsas 
sakoj an t a p i e 
žvėriškumą, apie 
žmogėdros 
išžudė jo 
lenais paleido Dzūkijos kai
mą. €

Tą šeštadienį buvau iš
ėjęs Pamerkiuosna p a s 
Butkų. Netoli mūsų kai
mai, ranka pasiekiami. Pa
buvau kiek pirkioje, išėjau 
i kiemą. Žiūriu — iš Pir
čiupio dūmai kyla. Ir šau
dymas girdėti. Supratau, 
kad kažkas negero dedasi. 
Aš — namo. Bėgu mišku. 
Kai išlindau iš jo, kaimas 
jau degė abiejuose galuose. 
Girdėti verksmas, moterų 
balsai, ir vokiečiai vaikš- 

supažindinliI profesijų atstovų susitiki- čioja aplinkui. Pamatė ma- 
šios taikios; mai su Centrinių Namų ne. Septyni, rodos. Prisidė- 

Tuomet, po,jo automatus, šaus. Moja 
vadinamosios oficialiosios | man rankomis: “Kom her.” 
dalies, kai tarp auditorijos i Aš—ant žemės ir šliaužiu 
ir Tarybų šalies atstovų atgal miškan. Šliaužiu, o 

kontaktas, širdis plyšta galvojant, 
į kaip ten su namiškiais, ar 

atsakinėjant kar- j tebegyvi. Juk visi namuo
se buvo...

—Žiūrėjau, žiūrėjau, kol 
I trobos sukrito. O paskui vėl 
Į atgal į Pamerkius. Pake- 
' liui pamačiau Simokaičio

j, Uždavinio Ju- 
ziuką, Jurgelevičiaus Alek- 
andrą. Pribėgau ir sakau: 
“Vaikeliai, varykim gyvu
lius toliau į mišką, kaime 
vokiečiai.”

—Šią naktį apie miegą ir 
galvot negalvojau. Mano 
širdis buvo Pirčiupyje. Vos 
praaušus, aš ir vėl į savo 
kaimą. Vokiečiai vaikšto, 
bado šompolais degėsius. 
Kad nepamatytų, 
rugius, patvoriais 
žiau arčiau. Žole 
lavonai apdegę—baisu žiū
rėti. Matau — prie kluono 
guli pusbrolio sūnus Alek
sandras, irgi Vilkišius. Pa
šautas, matyt, apdegęs, bet 
pusė galvos ir plaukai net 
apsvilę. Pažinau ir Jei mo
kų Joną.

—Ilgai dar matėsi dūmai. 
Vokiečiai nieko į kaimą ne
leido, pylė ant lavonų ben
ziną ir vėl degino. Paskiau 
nebebuvo galima nieko at
pažinti — tik kaulai ir pe
lenai liko.

—Dešimta diena leido lai
doti. Liepė tik be procesi
jų. Giedoti ir net verkti 
uždraudė. Suvažiavo žmo
nės iš visų kampų, net nuo

kaitė - Matkevičiene 
me gyvi, bet mūsų šeimos 
žuvo. Ir mes prisijungėme 
prie partizanų, kad galėtu
me su ginklu rankose kovo
ti už gimtojo krašto laisvę.

Neilgai man teko būti 
partizanuose. Tarybinė Ar- 
m i j a netrukus išvadavo 
Dzūkiją, gimtąjį Pirčiupį. 
Džiaugsmingas buvo mūsų 
ypartiza'nų susitikimas su 
Armija - išvaduotoja. Mes, 
kovoję priešo užnugaryje, 
taip pat įdėjome savo kuk
lią dalį į kovą prieš di
džiausia visu doru žmonių 
priešą—fašizmą.

Mes nepamiršime, sako 
Vytautas Uždavinys

Anksti netekau tėvo. Mo
tina sukosi, kaip įmanyda
ma, bet vis tiek nelengva 
buvo mus, tris vaikus, iš-

, dirbu, 
[kiek įstengiu, kad fašistai 
daugiau nežudytų mūsų 1

dreba pa- 
negirdėtą 
tai, kaip 

su svastika iš- 
artimuosius, pe-

ar U0- 
ir per-

birželio 
mačiau 

masinas

Nesudegino mūsų širdžių, 
pasakoja buvęs partizanas 

Juozas Uždavinys
Nemaža mūsų kaimo ir 

jo apylinkių gyventojų Di
džiojo Tėvynės karo metu 
išėjo į partizanus. Stasys 
Babičius, Stanislovas Sau- 
lėnas, mano brolis Anta
nas, dar keli Pirčiupio vy
rai jau fašistinės okupaci- 
jis pradžioje susirišo su 
Rūdninkų partizanais, įsto
jo į jų kovinius būrius. Aš 
gyvenau kaime ir palaikiau 
ryšį su miške esančiais kai
mynais, padėdavau partiza- 
mams. Būdavo, ruošia fa
šistai pasalas, eis gaudyti 
partizanų. Aš pasiimu ka- 
šelę, esą, grybauti 
gauti į mišką einu, 
spėju saviškius.

Tą šeštadienį, 
trečiąją, iš ryto 
keturias vokiečių
ir tankus važiuojant nuo 
Vilniaus į Eišiškes. Po po
ros valandų žiūriu — vokie
čiai mašinomis ir tankais iš 
Eišiškių pusės supa Pirčiu
pį. Sakau žmonai — “Bė
kim, ne su geru jie čia at
važiavo.” Žmona nėščia bu
vo, dar trys vaikai namuo
se. Nebėgsiu, — sako ji,— 
kas bus, tas bus. Tu bėk— 
moterų ir vaikų jie gal ne
lies...” Aš iššokau iš tro
bos, perbėgau gatvę ir atsi
dūriau Kavaliauskų kieme. 
Paraginau visus bėgti. Tek
lė Kavaliauskaitė pasuko 
kartu su mumis į mišką.

Girdime kaime šūvius. 
Atvažiavęs tankas pradėjo 
pilti į mišką iš kulkosvai
džių. Matom—trobos pra
dėjo degti, paskui ir visas i 
kaimas užsiliepsnojo. Ne
žinom, kas ten dedasi. Gal, 
sakom, trobas degina, o; 
žmones į Vokietiją varo, j 
Ar galėjo kas galvoti, kad 
jau žūsta ugny mūsų šei
mos... Tik pavakary atbė
go į mišką Stasys Jei mokas 
ir papasakojo, kaip viskas 
buvo...

Ne vien vokiečių tai buvo 
darbas. Buvo ir vietinių 
žmonių, kurie tarnavo 
tiems kraugeriams. Tą die
ną, kai degino Pirčiupį, 
tarp budelių buvo ir kal
bančių lietuviškai, persi
rengusių hitlerininkų uni
formomis išgamų.

Apsiriko fašistai, many
dami, kad, sudeginę kaimą 
ir jo gyventojus, jie įbau
gins žmones, privers juos 
atsižadėti savo iškovojimų. 
Žvėriškas susidorojimas su 
pirčrupiečiais tik padidino 
mūsų kerštą žudikams, su
stiprino tikėjimą pergale. 
Mudu su Tekle Kavaliaus- 

liko-

dešimt metų
atsidarė šių jau užsįmeZgė

• i -^n aC pasipila aibė klausimu,it kažko bijodami, kuriuos
lėtai žingsniavo per puoš- taif. ištama dau[>.w 
mas patalpas, rasistines Jaiko nei sakysi tik ka 
antitarybines p.— 

į nuodai, dvylika metų diena 
Į iš dienos lašinami į žmonių 
sąmonę, tuo metu temdė
dar daugelio berly n i cč i ų kad ir tik šį mėnesį Centri- 
protą ir širdį, šių namų niuose namuose, neskaitant 
darbas, jų gaivinanti švie
žio oro srovė išsklaidė iš se
no susidarytas neteisingas 
nuomones apie Tarybų Są
jungą ir supažindino su pir
mosios pasaulio socialisti
nės valstybės gyvenimu.
Tarybinių žmonių paskaito-

pirmą kartą 
namų durys, 
sargiai

Fašistines
pi opagandos, tytai paskaitai.

Sunku aprašyti visa tai 
kas jau įvyko ir dar įvyks |

įvyko. Bet dauguma aktorių, pagrasinti reakcijos, nusi- ;se> Per Jausiąs diskusijas, 
gando; kiekvienas jų saugojo tik “savo kailį”, savo dar-SUSJ

To pasėkoje Hollywoodo biznis pradėjo pulti že
myn. Tūkstančiai (per visą šalį) kino teatrų užsidarė, 
subankrutavo, nes žmones atsisakė eiti žiūrėti kvailų, 
tuščių filmų — filmų, dažnai “pagražintų” šlykščia pro
paganda prieš visa tai, kas liaudžiai yra gera ir 
brangu.

Filmų pramones karaliai tuojau pajuto, kad jų 
biznis mažėia. Jie paiuto, kad su šlamštais toli nevažiuo
si, žmonių niekalais visuomet nemulkinsi.

Na, o daugelis Hollywoodo aktorių tapo bedarbiais, 
nežiūrint to. kad iie bandė lenktis prieš 'inkvizitorius, 
prieš makartistus, prieš reakciją.

ŽURNALISTAS IR RAŠYTOJAS Michael Gold 
(kurio, beie, straipsniu mes naudojamės rašydami šį e- 
ditorialą) neseniai buvo nuvykęs į Hollywoodą. Jis ra
šo, kad šiuo metų Hollywoode lyg ir nauji vėjai pra
deda pūsti.

Žmonės ten pradeda atsikvošėti, lyg žmogus po ko
kios audros, nusiaubusios jo namus. Jie pradeda įma- 
tyti, kur link nubloškė juos makartizmas, reakcija.

Filmų pramonės karaliai, išmetę iš darbų rašytojus, į 
kuriuos makartistiniai inkvizitoriai rodė savo purvinais 
pirštais, dabar jau bando tuos rašytojus vėl “pasigauti”. 
Bet “pasigauti” jų jie visvien nenori viešai, nes dar bi
josi, dar dreba. Jie štai kaip daro: prašo, kad pirmiau 
išmestieji iš darbų rašytojai rašytų jiems po slapyvar
džiais. Kai kurie tų rašytojų (nedarbo verčiami) ir ra
šo, bet už savo veikalus jie toli gražu negauna tiek ho
noraro. kiek gaudavo pirmiau, kai rašė ne slapyvar
džiais.

Kai kurie geresnieji filmai, neperseniai pasirodę ki
no teatruose, yra parašyti tų rašytojų, kurie sėdėjo ka
lėjimuose arba tų, kurie buvo kitaip persekioti. Bet ofi
cialiai jie parašyti ‘^nežinomų autorių”.

PRAĖJUSIEJI apie dešimt metų buvo juodi Ameri
kos žmonėms, buvo baisūs metai. Dabar, po keleto 
padarytų Aukščiausio Teismo nuosprendžių, viskas lyg 
tarytum atgyja, lyg prasideda pavasaris po blogos žie
mos. «. z*

Ims laiko, kol viskas “susitupės”, normalizuosis.
Hollywoodas iš tikrųjų galėtų didžiai pasitarnauti 

Amerikos žmonėms, jei pats būtų žmoniškas, jei at
sisakytų lenktis prieš kultūros neprietelius.

> su mūsų 
šalies atstovais Berlyno gy
ventojai ilgainiui pradėjo 
suprasti, kaip juos anks
čiau, fašistams viešpatau
jant, klaidino, kaip nuo jų 
slėpė teisybę apie Tarybų

Didingoje marmuro salė
je, kurioje paprastai vyk
davo tarybinės muzikos 
koncertai ar būdavo demon
struojami filmai, iš pradžių 
būdavo pakankamai vietų, 
ir net laisvų. Dabar senie
ji šių namų darbuotojai 
šypsodamiesi prisimena, jog 
marmuro salėje teko pla
čias kėdeš pakeisti siaures
nėmis, kad kuo daugiau 
niekad nestingančių lanky
tojų galėtų joje sutilpti.

Centrinių Namų direkto
rius, simpatiškasis Heincas 
Kerbelis, didžiuoda m a s i s 
pabrėžia, kad per šį dešimt
metį buvo surengta 120 pa
rodų vien kultūrinio gyve
nimo temomis, jų tarpe apie 
tarybinę knygą, liaudies 
mena, grafika bei kt.

Vienintelė tyli šių namų 
vieta — biblioteka, kurioje 
šiuo metu yra daugiau kaip 
80,000 knygų. Dvidešimt 
penki tūkstančiai jų — ru
sų kalba. Mokėdamas šią 
kalbą, skaitytojas puikiau
siai gali susipažinti ir su vi
sų tarybinių respublikų ra
šytojais, jų tarpe ir su Ta
rybų Lietuvos rašytojų kū
riniais, išleistais rusų kal
ba. Iš šios bibliotekos re
guliariai siuntinėjami lai
kinai naudotis knygų siun
tiniai įmonių bei įstaigų 
bibliotekoms.

Aukščiau esu rašęs, kad

reguliaraus sekcijų darbo, 
bei tarybinių kinofilmų de
monstravimo. Tačiau kele
tą tokių vakarų temų norė
tųsi pateikti, kad skaityto
jai galėtų susidaryti vaizdą 
apie pilnakraujį, įdomų ir 
be galo naudingą šios kultū
rinės įstaigos darbą. Antai, 
pavizdžiui, gegužės 3 d. ru
sų kalbos mokytojai buvo 
susitikę su tarybinių moky
tojų ekskursijos nariais ir 
kalbėjosi savo profesijos 
klausimais. Po s a v a i t ė s 
“klausimų ir atsakymų” 
vakare dalyvavo Užsienio 
ir vidaus prekybos minis
tro pavaduotojas Karlas 
Ecklofas. Daug klausyto
jų susilaukė laikraščio 
“Morgen” redaktorius Ger
hardas Fišeris, dalijęsis ke
lionės po Sibirą įspūdžiais, 
ir šiuo metu Berlyne esąs 
jaunas,, trisdešimties ketve- 
rių metų profesorius D. A. 
Kerimovas, kalbėjęs apie 
tarybinę įstatymdavystę bei 
teisingumą. Gegužės mėnesį 
Centriniuose Namuose įvy
ko Maskvos Didžiojo Aka
deminio teatro ir Leningra
do filharmonijos artistų 
koncertas.

Sunku, žinoma, trumpoje 
korespondencijoje aprašyti 
plačią, nepaprastai įvairią 
šios puikios “Draugystės 
tvirtovės” veiklą. Aišku tik 
viena — pradėję savo vie
nuoliktuosius vaisingos 
veiklos metus, Centriniai 
Namai ir toliau dės visas 
pastangas, kad g a u s i o s 
“Vokietijos - Tarybų Sąjun
gos draugystės draugijos” 
nariai ir ateityje dar ener
gingiau kovotų už socializ
mą, taiką ir demokratiją.

V. Butkus
4

Berlynas

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

as per 
prišliau- 

rūksta,

Varėnos giminių atvyko. 
Supylėm vyrų pelenus į vie
ną duobę, moterų — į kitą. 
Ir čia vokiečiai slankioja, 
sėdi prie duobių. Kunigas 
skubina — “greičiau, grei
čiau...”

—O aš kad verkiu—šir
dis iš 
nigas 
dabar 
daryk 
paklausiau jį: 
dėsni metai, tavo didesnis 
mokslas. Išaiškink man, ko
dėl aš likau gyvas?” Gal 
pusvalandį tas galvojo, pas
kui sako: “Tur būt, likai 
už juos pasimelsti...”

Su didžia širdgėla Petras 
Vilkišius pasižiūri į sude
gintų savo vaikų nuotrau
kas...

—Ne melsti už juos aš 
likau. Nors senas aš, bet 
bet dirbu, kiek galiu, kartu

skausmo plyšta. Ku- 
ir sako man: “Tu 
likai vienas, nepasi- 
sau mirties.” Aš ir 

“Mano di-

Plymouth, Pa.
Mūsų apylinkės draugų 

ligonių padėtis: 1

g. Klevinskas girdėjau.

jau gana sc
j gražiai sveiksta.

niai sirguliuoja, o šiemet, pa
vasariui atėjus, sveikata su-
šlubavo taip, kad buvo pri-
verstas atsisakyti nuo bile
darbo.

Draugai J. V. Kazlauskai 
daug metu gyveno gražioj

1 farmukėj ir, kol galėjo dirbti, 
pasidarė vidutini gyvenimą. 
Bet dėl Juozo silpnos sveika
tos, draugai Kazlauskai turėjo 
apleisti farmukę ir persikelti 
gyventi i miestelį Breslau. O 
kadangi J. Kazlauskas pirmo
jo karo veteranas, tai pasida- f 
vė į veteranų ligoninę, 
yra arti Wilkes Barre, 
Vienok sveikata mažai 
j ėja, — jei vieną dieną 
geriau, tai kitą, — dar
giau. Juozas yra senas Laisvės 
skaitytojas ir gana stambus 

'buvęs progresyvio judėjimo 
lėmėjas bej veikėjas. Aš, ir 
visi Juozo draugai, reiškiame 
gilią simpatiją ir linkime grei
to pasveikimo!

Pa.

bio-

Julė Jarvienė mirė liepos 
d., sulaukus 52 metų am-

ziaus. Baisi vėžio liga ją Kan
kino per su virš metus laiko.

Varde LDS 60-tos kuopos 
narių ir visų draugų bei pa-, 
pažįstamų reiškiame užuojau
tą velionės draugui R. Jarviui, 
jo šeimai ir visiems giminėms!

R. Jarvis yra senas Laisvės 
skaitytojas. Jis irgi yra laba’ 
menkos sveikatos, nes jį jau 
keli metai kankina bjaurusis 
mainu dusulys. Paėjęs kelis 
žingsnius turį sustoti poilsiui.

Julė Jarvienė buvo čia gi
mus ir augusi. Visuomeniniais 
reikalais nesidomino. Vienok 
LDS 60 kuopos nare buvo.

Apie laidotuves parašysiu 
vėliau, nes dabąr dar nežinau, 
kokios jos bus. č

r

2 pusi. Laisvė (Liberty) Antrad-, liepos (July) 23, 1957
t



Nuskambėjo, nuaidėjo lietuviška 
daina po plačiąją Lenkiją!..

(Tąsa)
Pasibaigus koncertui, il

gai nenutyla audringi ploji
mai. Visa salė atsistoja ir 
gieda ‘‘Ni-ech žyje sto liat” 
(“Te g y v u o j a šimtą me
tu metų”). Draugai, daly
vavę koncerte, pasakoja, 
kad tai yra pirmas ansamb
lis, kuriam čia sugiedota 
“Sto liat.” Vienas senas 
varšuvietis pasakė, kad šį 
ansambli galima vežti i bet 
kurią pasaulio šąli. Jis vi
sur susilauks didžiulio pass- 
sekimo.

Koncertas pavirto didele 
lenkų ir lietuvių tautų 

4 < draugystės demonstracija, 
. lietuvių tarybines kultūros 

demonstracija.
Lietuvos kultūros ir meno 

darbuotojų delegacija 
Lenkijoje

VARŠUVA, birž. 24 d. i 
Vakar čia viešinti Lietuvos' 
kultūros ir meno darbuoto-

demijos viceprezidentas J. 
Žiugžda, Lietuvių kalbos ir 
literatūros instituto direk
torius K. Korsakas. Čia 
jiems suruošė priėmimą 
Poznanės tarptautinėje mu
gėje, vietiniame Lenkijos - 
Tarybų Sąjungos draugys
tės draugijos klube susitiko 
su miesto visuomenės at
stovais. Vakare Poznanės 
S. Moniuškos vardo operos 
teat r e delegacijos nariai 
klausėsi Bize operos “Kar
men.”

Antroji grupė, kurią su
daro “Tiesos” redaktorius 
G. Zimanas, rašytojai V. 
Kadaitis, Just. Marcinkevi
čius, A. Gricius, nuvyko į 
didžiausią Lenkijos teksti
lės pramonės centrą — Lo
dzę. Čia jie susipažino su 
miesto ižvmvbėmis, lankėsi 
pramonės Įmonėse. Svečiai 
dalyvavo liaudies žaidynė
se, vakare vietos teatre žiū
rėjo vieną įdomiausių įžy-

jų delegacija, pasiskirsčiu- maus lenkų režisieriaus .Le
si į keturias grupes, išvyko ^no Milerio inscenizacijų 
i atskirus Lenkijos miestus. Bainų krautuvė.

į Poznanę išvyko,Lietuvos Lietuvos Kultūros minis- 
dolfgacijos vadovas, LTSR terijos meno reikalu valdy- 
$inLtrų Tanbos Prminin- bos viršininkas V. Pečiūra, 
ko pavaduotojas K. Preik- aktorius J. Rudzinskas, 
šas, Lietuvos Alokslij aka- Lietuvos dailininkų sąjun-

gos valdybos pirmininkas 
V. Mackevičius atvyko į 
Bialystoko vaivadiją, kuri 
ribojasi su Lietuvos respu
blika. Jie dalyvavo Lenki- 
jos-Tarybų Sąjungos drau
gystės draugijos Bialysto
ko klube surengtose iškil
mėse lietuvių kultūros de
kados Lenkijoje proga.

Artimiausiomis dienomis 
delegacijos nariai aplankys 
Punską, kur gyvena daug 
lietuvių. Čia jie susipažins 
su vietinės lietuviškos mo
kyklos ir lietuvių kultūros 
namų darbu. Šiuose kultū
ros namuose organizuoja
ma Punsko apylinkių liau
dies meistrų kūrybos paro
da.

Delegacijos nariai LTSR 
Švietimo ministro pavaduo
tojas J. Kavaliauskas, poe
tai E. Mieželaitis, V. Rei- 
meris atvyko į Gdanską. 
Jie susipažino su šio Lenki
jos uostamiesčio architektū
ros ’paminklais. Vakare 
•svečiai klausėsi koncerto, 
surengto lietuvių kultūros 
dekados Lenkijoje proga.

VARŠUVA, birž. 21 d. 
Šiandien Lietuvos švietimo 
ministro pavaduotojas J.

SENAS VINCAS

REALAUS GYVENIMO KELIU
(Tąsa)

"Dėl to nereikėjo viską išsi pliaukšti ir 
pasirodyti, kas tu esi. Kas gali žinoti, 
kas ryt ar poryt gali Įvykti!”

"Tegul įvyksta kas nebūk, bet už tei
sybę žmogų vistiek nepakars”.

"Kaipgi ne! Ar negirdi, kas dedasi 
Vokietijoje? Ar ne už tokią teisybę ten 
Vaudo žmones, kokia ir tu vaduojiesi?”

"Tu visuomet iš adatos priskaldai ve
žimą. Juk iau jeigu dabar, kai dar šio

kia tokia laisvė nenukryžiuota, jau pra
dėsi bijoti teisybę nusakyti bei kritikuo
ti, kas yra kritikuotina, tai ar tada bus 
laikas kritikuoti, kai tau bus uždaryta 
burna?”

“Ar tu manai, kad iš bile ablavuko ga
lima padaryti bolševiką?”

“Visai ne. Bet gali ateiti laikas, kad 
jis atsimins, ką aš kalbėjau ir kad tiesą 
kalbėjau. O kad tas paveikė jo sąmonę, 
tai užtenka to fakto, jog jam revoliuci
ja iau ir sapnavosi”.

Tuo tarpu parvažiavo ir Skipį Šalia 
savęs pasisodinusi Marutė, kuri pasvei
kinus vaikiną su geru rytu, abudu atėjo 
į stabą, sėdosi už stalo ir pradėjo pusry
čiauti. Iš karto valgė tylėdami, tik aki- 

! mis vieni antrų veidus badydami, tarsi 
ieškodami, kuris ir apie ką turi pradė
ti kalbėti. Gabaus, motina paklausė: 
♦•‘Po kiek dar gavai?”

“Jau tik po dešimtuką už kvortą, pu
santro dolerio už 15 kvortų”, atsakė 
duktė.

“Ar tai pieną vežei parduoti?” pasi
teiravo Edis.

“Ne pieną, bet uogas. Vakar visi trys 
rinkome, pririnkome 15 kvortų ir gavo
me pinigų”, paaiškino mergina.

“Tai uždirbote tik po 50 centu ant die
nos?!”

“Tai visgi daugiau, negu anas farme- 
rys, kad gavo už kiaules”, pajuokavo se- 
nis.

“Ir ką darysi?” Pradėjo, lyg pasiskųs- 
'•dama, motina. “Pievas apsėmė vanduo, 
daržoves sukapojo ledai, sodus išteriojo 
viesulai — nebus šienelio, nebus ir piene
lio. . . Nei gyvulius turėsime kuo šerti, 
nei patys ko valgyti. Pinigų, nėra, o 
taksus, palūkanas už mortgičius, už 
trąšas — neuž/mokėsi, šerifas išparda- 
vos viską, ir eik į bedarbiui eiles, drebėk 
pasienyje, kol gausi buizos kaušelį.

Sunkus mūs, vargšų gyvenimas. Dir
bi, bėgi nuo aušros iki tamsai, nuo lop
šelio iki grabelio, o kaip gimei- plikas, 
toks ir miršti. Vargeliai bujoja, var
geliai lapoja, vargeliai prie vartelių žy
di”.

“Bet už tai tie, kurie nieko nedirba, 
•'neturi kur pinigus dėti, nežino ką valgy
ti, ką gerti. Ot, tau ir teisybė: vieni neži- 

i no savo pertekliaus nei pločio, nei ilgio;

medvilnę, kavą, cukraus nendres naikina, 
kad perdaug užderėjo, o 19 milijonų be
darbių badauja ir dreba nuo šalčio, ne
turėdami kuo apsirengti, pusbasiai ir 
pusnuogiai ir tos pačios šalies, piliečiai!

Jeigu kas šitokią santvarką vadina 
teisinga, tai jis turi būti arba jau su- 
varijavojęs, arba kandidatas į varijot- 
namį!” “Pusėtinai pasikarščiavo šeimi
ninkas.

Šitokis * šeimininkų pasikalbėjimas 
pusėtinai sujaudino Edį, nes jis jautėsi, 
kaip anas miltuose .prasikaltęs avinėlis. 
Juk visose didžiosiose industrijose, mė
sos trestuose, Edžio tėvas buvo didelė 
auksinė žuvis. Tačiau vaikinas turėtis 
prieš šeimininką visgi neturėjo drąsos.♦

Teisybę pasakius, vaikinas nebuvo 
toks kvailiukas, kaip kam išrodė. Teori
joje jis lengvai pasitikėjo įveikti seną 
mažamokslį lietuvį. Bet praktiškais pa
tyrimais apsišarvojęs šeimininkas vai
kinui buvo perkietas riešutas perkąs
ti. Antra vertus, jam užvis labiausia rū
pėjo šalikėlyje paliktas automobilis ir 
drabužiai. Tos tai priežąsties dėlei, nesi- 
leisdaryas į diskusijas, kaip tik spėjo pa
valgyti, paačiavęs už pusryčius, pridėjo:

“Jeigu jau išpildėte pačius didžiausius 
mielaširdingus darbus, kaip tai: nuogą— 
pridengėte, trokštantį — pagirdėte, al
kaną — papenėjote, pakeleivį — į namus 
priėmėte, tai ir baigkite. Eikime ar va
žiuokime ieškoti mano drabužių ir auto
mobilio”.

“Gerai. Jūs sakote palikę savo automo
bilį ant plento 44, ties keliuku, vedančiu į 
mišką į kairę, ar taip?”

“Tikrai taip”.
“Mariute. Sėskime į forduką, ir jeigu 

niekas jo savasties nepasisavino, gal ir 
surasime!”

Po tų žodžiu patsai šeimininkas pir
ma, jaunuoliai paskui, išėjo lauk, pri
ėjo prie kieme stovinčio forduko, senis 
įsirengė ir atsisėdo ant užpakalinės sė
dynės. Gi vaikinas, manydamas, kad 
gaus atsisėsti šalia merginos, pradėjo 
suktis, kaip vijurkas: pribėgo, atidarė 
priekines duris, įleido merginą, uždarė 
duris, prišoko prie forduko nosies ir 
pradėjo sukti uždegamąją rankeną.

Mergina, norėdama, anot jos, “kolegi
jos katinuką”, truputį pakamuoti bei pa
tyrinėti jo temperamentą—tyčia neatida
rė elektros srovės ir dantukus rodydama, 
žiūrėjo į besikamuojantį vaikiną. Vai
kinas iš karto pradėjo sukti rankeną, 
tik po vieną kartą apversdamas motoro 
alkūnes. Bet motorui vis neužsidegant, 
lyg b’ pyktelėjęs, pradėjo sukti, kaip 
šeinikatarinką taip energingai, kad net 
visas fordukas girgždėjo ir judėjo.

(Bus daugiau)

Kavaliauskas, poetas E. 
Mieželaitis bei kiti delėgaci- 
jos nariai dalyvavo atida
rant lietuvių liaudies kūry
bos parodą Lenkijos lietu
vių kultūrinės draugijos 
patalpose Punske. Šioje pa
rodoje išstatyta dau g i a u 
kaip 150 eksponatų. Jie 
yra meninių lininių ir vil
nonių audinių, siuvinėjimų, 
keramikos ir geležies dir
binių. Visus šiuos ekspo
natus sukūrė vietiniai liau
dies meistrai.

Grupė delegacijos narių, 
su kuria vyksta Lietuvos 
delegacijos v a d o v a s K. 
Preikšas, šiandien apsilan
kė Poznanės A. Mickevi
čiaus vardų universitete. 
Čia svečiai iš Lietuvos su
sitiko su šios aukštosios mo
kyklos senato nariais ir 
profesoriais. Vėliau Lietu
vos delegacijos nariai ap
žiūrėjo Didžiojo Lenkijos 
muziejaus Komike ekspo
natus. Ši delegacijos grupė 
iš Poznanės vyks į Vrocla- 

' vą. '
Lodzėje viešinti delegaci

jos grupė, kurią sudaro 
“Tiesos” redaktorius G. Zi
manas, rašytojas V. Kadai
tis ir kiti, šiandien dalyva
vo Lenkijos - Tarybų Są
jungos draugystės draugi
jos klube suruoštame susi
tikime su vietiniais litera
tais bei žurnalistais. Va
kare svečiai klausėsi kon
certo, kurio metu pasirodė 
populiarus E. Ciukšos va
dovą ujamas mandolinistų 
orkestras. Jis atliko lietu
viškos muzikos kūrinius.

Šiandien Bialystoke įvyko 
Lietuvos Valstybinio nusi
pelniusio dainų ir šokių 
liaudies ansamblio koncer
tas. Lietuviško meninio 
kolektyvo pasirodymas su
traukė labai daug klausyto
jų. Koncertas turėjo di
džiulį pasisekimą.

Lenkijos - Tarybų Sąjun
gos draugystės draugijos 
miestų klubuose su dideliu 
susidomėjimu žiūrimi lietu
viški kinofilmai “Ignotas 
grįžo namo,” “Tiltas” bei 
dokumentiniai filmai.

Lietuvių kultūros švente 
Lenkijoje

VARŠUVA, birž. 25 d., 
Šiandien Tarybų Lietuvos 
kultūros ir meno delegaci
jos darbuotojų grupė su de
legacijos vadovu K. Preikšu 
iš Poznanės atvyko į Vroc
lavą. Svečiai iš Lietuvos 
Lenki jos-Tarybų Sąj ungos 
draugystės draugijos klu
be susitiko su vietos visuo
menės atstovais. Vakare 
Žemutinio Šlionsko teatre 
žiūrėjo B. Brechto pjesę 
“Opera už tris grašius.”

Kita delegacijos grupė, 
kuriai vadovauja “Tiesos” 
redaktorius G. Zimanas, 
šiandien atvyko į O p o 1 ę . 
Čia jie apžiūrinėjo šio se
nojo slavų miesto įžymybes, 
susitiko su kultūros veikė
jais.

Kiti delegacijos nariai iš 
Bialystoko nuvyko į Olšty- 
no vaivadiją. Paslenko ir 
Gižycko miesteliuose įvyko 
nuoširdūs jų susitikimai su 
vietos gyventojais.

Krokuvos mieste ir vai
vadijoje skaitomos paskai
tos, skirtos lietuvių kultū
ros dekadai Lenkijoje.

Daugelyje Krokuvos vai
vadijos vietovių koncertuo
ja M. Rokošovos vadovau
jamas meninis kolektyvas, 
kurio programoje yra kele
tas lietuvių liaudies dainų.

Poznanėje A. Mickevi
čiaus vardo universiteto 
bibliotekos darbuotojų ini
ciatyva atidaryta senųjų 
lietuviškų spaudinių ir kitų 
lituanistinių leidinių paro
da. Eksponatų tarpe — lie
tuviški leidiniai, išleisti še

šiolikto šimtmečio pabaigo
je.

Lietuvos Valstybinis nu
sipelnęs dainų ir šokių liau
dies ansamblio kolektyvas, 
po sėkmingo pasirodymo 
Bialystoke, atvyko į Liubli
ną. Šiandien čia jo koncer
tas praėjo su dideliu pasi
sekimu.

Lenkų radijas perduoda 
laidas, skirtas lietuvių mu
zikai ir literatūrai. Šian
dien buvo transliuojamos 
ištraukos iš lietuviškų ope
rų ir baletų. Per radiją 
skaitomi lietuvių rašytojų 
prozos ir poezijos kūriniai.
Lietusių kultūros dekata 

Lenkijoje
VARŠUVA, birželio 26 d. 

Penkta diena Lenkijoje tę
siasi lietuvių kultūros ir 
meno šventė, kuri sukelia 
vis didesnį visuomenės su
sidomėjimą. Lenkijos kino- 
teatrų ekranuose demonst
ruojami lietuviški kinofil
mai. miestu ir kaimu klu- 
buose skaitomos paskaitos 
apie Lietuvą, per r a d i j ą 
transliuojamos laidos, skir
tos lietuvių kultūros deka
dai Lenkijoje.

ŠČEČINAS. Lietuvių kul- 
t ū r o s dekados Lenkijoje 
proga čia įvyko iškilmingas 
susirinkimas, kuriame da
lyvavo Lenkijos Liaudies 
Respublikos 1 a i v y bos ir 
vandens ū k i o ministras 
daktaras Stanislavas Dars- 
kis, Lenkijos Jungtinės 
darbininkų partijos atsto
vai, vaivadijos liaudies ta
rybos prezidiumo nariai, 
mokslo ir kultūros darbuo
tojai. Po iškilmingos dalies 
įvyko koncertas. Jame da
lyvavo ščečino teatru artis
tai. Su dideliu pasisekimu 
buvo atliktos lietuviškos 
dainos, skaitomi lietuviški 
eilėraščiai.

POZNANĖ. Lenkijos - 
Tarybų Sąjungos draugys
tės draugijos klube buvo 
skaityta paskaita tema: 
“Lietuvių liaudies menas.” 
Čia atidarytos p a rodos, 
vaizduojančios lietuvių tau
tos kultūrą.' Parodos apie 
lietuvių kultūrą tai]) pat 
atidarytos Krokuvoje ir ki
tuose Lenkijos miestuose.

LIUBLINAS. Mieste įvy
ko Lietuvos nusipelniusio 
dainų ir šokių liaudies an
samblio koncertas, kuris 
sutraukė daug klausytojų. 
Vietiniai gyventojai karš
tai sveikino Lietuvos artis
tus, apdovanojo juos gėlė
mis. Šiandien svečių me
ninis kolektyvas pirmą kar
tą koncertavo Lodzėje.

KOŠALINAS. Čia įvyko 
Lenkijoje viešinčių Lietu
vos artistų koncertas. Gau
sūs žiūrovai karštai sveiki
no Lietuvos vals t y b i n i o 
akademinio operos ir baleto 
teatro baleto solistų G. Sa
baliauskaitės ir H. Banio 
pasirodymą. Taip pat su 
dideliu pasisekimu koncer
tavo smuikininkas A. Li- 
vontas.

VROCLAVAS, birž. 26 d. 
Čia vieši Lietuvos kultūros 
ir meno darbuotojų delega
cijos grupė, kuriai vado
vauja delegacijos vadovas 
K. Preikšas. Svečiai apžiū
rėjo miestą, lankėsi vagonų 
gamykloje. Jie susitiko su 
Žemutinės Silezijos kultū
ros ir švietimo darbuoto
jais. Lietuvos delegacija 
padėjo vainiką ant tarybi
nių karių kapų. Iš Vrocla
vo ši delegacijos grupė iš
vyks į Krokuvą, kur taip 
pat atvyks ir kiti Tarybų 
Lietuvos delegacijos nariai.

Mahanoy City, Pa.

Reiškame gilią pagarbą mūsų geriem dviem 
draugam, kurie atsiskyrė iš mūsų tarpo •—

Juozas Stankevičius
Mirė Birželio 29, 1957.

Juozas Kovas
Mirė Liepos 4 d., 1957.

Taipgi reiškiame širdingą užuojautą mirusių
jų šeimoms, giminėms, draugams ir visiems jų 
pažįstamiems. Mirusieji buvo mūsų geri draugai. 
Lai būna lengva ilsėtis šaltoje žemelėje. Ilgai 
neužmiršim jūsų.

Stasys ir Konstancija Kuržinskai

Lietuvių kultūros dekados 
dalyviai Krokuvoje

KROKUVA, birž. 27 d. 
Vakar visos kultūros ir 
meno veikėjų delegacijos 
grupės susitiko Krokuvoje. 
Čia pat atvyko ir ansamblis, 
kuris šiandien čia koncer
tuos . Tuo būdu beveik vi
si lietuvių kultūros dekados 
dalyviai dabar yra Kroku
voje.

Dekada vyksta sėkmin
gai. Didelį pasisekimą vi
sur turi ansamblis. Lenkų 
spauda gerai vertina solis
tus.

Prieš atvykdami į Kroku
vą, kultūros veikėjų delega-

c i j o s dalyviai apžiūrėjo 
Osvencimo muziejų. Sujau
dinti ir sukrėsti jie vaikš
čiojo po visą buvusią sto
vyklą, kur hitleriniai žmog
ėdros su istorijoje nematy
tu žiaurumu nukankino ir 
nužudė 4 milijonus žmonių.

Atvykę į Krokuvą, kultū
ros veikėjų delegacijos na
riai susipažino su miestu. 
Įdomus tas miestaą, kurį 
galima pavadinti miestu- 
muziejumi. Svečius iš Lie
tuvos ypač domino seni 
miesto pastatai ir aikštės. 
Juk Krokuva ilgus metus 
buvo jungtinės Lenkijos - 
Lietuvos valstybės sostinė!

(Bus daugiau)

South Boston, Mass.
LIETUVIŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS 2 ros KUOPOS

PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį

Liepos 28 July
Pradžia 1-mą valandą popiet

Gros Rekordinė Muzika
Bus pietūs už mažą kainą, taipgi bus South 
Bostono pagarsėjusių dešrų ir kitokių skanėsių, 

na, ir gardžiausio alučio.

Liet. Taut. Namo Pušyne
Keswick Rd. ir Winter St. 
Brockton-Montello, Mass.

Visus ir iš visur kviečia atsilankyti
KOMITETAS

PIETŪS

hftniiiiniiiūjnummjiinittiintiirniiniuimuiliuiuiuummiūniiu

VAJAUS UŽBAIGIMO

Vajaus užbaiga eina gražiai, tačiau nenuleiskimc 
ranku, veskime iki galo. Bus gražiau jei sukalsime 
šimtuką-kitą viršaus. Nedaug betrūksta, bet ir šalti
niai jau baigiami. Formaliai vajus baigsis su 
rugpiūčio 18 d.

Hill., 6-ą

Laisvės Administracija

pietus valgysime prieš 
dainuos Aido Choras, 

pasekmes, o vėliau

daly- 
pasi-

pro- 
bus 

tesis

110-06 At
baik as

New Yorko visuomenę 
sueigoje, pasimatyti ir 
vajaus sukėlimui Laisvei

Brooklvnas rengia vajaus užbaigimui pietus, įvyks 
rugpiūčio 17 d., Liberty Auditoriume, 
lantic Ave., Richmond 
valandą vakare.

Bus buteliniai pietūs ir ] 
gramą. Po papietavimo 
pranešimas apie vajaus 
asmeniški pasikalbėjimai.

Kviečiame Didžiojo 
vauti šioje svarbioje 
džiaugti pasisekimu 
$10,000 Fondo.

3 pusi. Laisvė (Liberty) An trad., liepos (July) 23, 1957
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Springfield, 111
ŠIS TAS IŠ ILLINOJAUS 

SOSTINĖS
Iš ekonominio atžvilgio 

šiais metais Springfielde 
padėtis nepavydėtina. Di
džiausia visam mieste įmo
nė Allis-Chalmers, kurioje 
dirbo apie (>,000 darbinin
ku, nuo pradžios metų pra
dėjo atleisti iš darbo beveik 
kas savaitę po kelis šimtus 
ir iki šiol yra atleista virš 
keturi tūkstančiai darbi
ninkų.

Sako, susidarė produkci
jos perviršis, nes aplink 
dirbtuvę yra pristatyta 
keliomis eilėmis tūkstan
čiai traktorių ir nėra kam 
j u pirkti.

Mūsų valdžia draudžia 
parduoti traktorius toms 
šalims, kurios galėtų pirk
ti, bet tos valdžios mūsų 
ponams Washingtone nepa
tinka ir daug darbininkų 
dėl to neturi darbo. Beli
ko tiktai keletas šimtų ir 
tuos po keliolika savaitėje 
at leidžia.

Kita didelė Įmonė, tai 
Pilsbury Mills Co., kuri 
atleido is darbo daug savo 
darbininkų. Priežastis — 
naujų mašinų įdėjimas, ku
rios pavaduoja darbinin
kus.

Nežinau, kiek lietuvių 
neteko darbo, Žinau vieną, 
tai mūsų gerą draugą Ed
vardai Dambrauską, kuris 
neteko darlx). Baimė, kad 
Edvardas yra šioks toks 
amatininkas, tai susiranda 
nors laikinai kokį darbelį, 
tačiau prie dabartiniu ap
linkybių vra U1 galo sunku 
užlaikyti šeimą iš penkių 
asmenų. Edvardas nėra iš
imtis. Kitos, mažesnės įmo
nės, irgi atl-eidinėjo. O tai 
tau ir gerlaikis, kuriuo mū
sų ponai valdininkai taip 
mėgsta girtis.

Balandžio mėnesį buvo 
sustreikavę statybos kar- 
penteriai. Po 5 savaičių 
streiko išsikovojo pakėlimą 
apie 15 centų valandai ir 
kitus menkus pagerinimus. 
O tuo laiku neunijiniai 
kontraktoriai paveržė iš 
unijinių kontraktus ir tuo 
apsunkino unijinius kont- 
raktorius ir jų darbinin
kus. Stebėtina, kad kar- 
penterių unija nesistengia 
organizuot nelinijinius kar- 
penterius ir kitus darbinin
kus, kurių Springfielde yra 
daug.

DABAR LIETUVIŠKU 
KLAUSIMU

Bus apie 5 m-etai atgal, 
LDS vietinė 29-ta kuopa 
susitarė su farm-eriu Juozu 
Pakutinsku, kuris yra kuo
pos narys ir jis leido ant 
savo gražios farmos LDS 
kuopai pasistatyti cementi
nę platformą šokiams, pri
žadėdamas, kol Pakutinskai 
toj farmoj gyvens, tai kuo
pa galės laikyti ten sa
vo piknikus. Kuopos buvo 
medžiaga, kuri kainavo 
apie porą šimtų dolerių, 
taip pat ir darbas. Taip 
pat Pakutinskas savo ran
komis padirbo daug stalų, 
suolų ir kitus patogumus.

Vieta buvo gražiausia dėl 
piknikų visoj apylinkėj. 
Laikėme piknikus per ke
lias vasaras ir džiaugėmės 
ta gražia vieta. Bet pra
eitą vasarą atsitiko maža 
nelaimė: suolo koja nulūžo 
ir tūla moteris biskį susi
žeidė koją. Ir po to kas tai 
pasakė Pakutinskams, kad 
atsitikime susižeidimo jų 
farmoj, juos gali patraukti 
atsakomybėn.

Tuo draugai Pakutinskai 
įsibaugino ir šią vasarą 

’ griežtai atsisako leisti lai
kyti pikniką jų farmoj, jei 

bent kuopa parūpintų gauti 
apdraudą. Pasiteiravus pa
sirodė, kad pilnai apdraus
ti tik vieną pikniką atsiei
tų apie $30. Kadangi per 
porą vasarų piknikai ėjo 
mažyn ir mažyn dėl dauge
lio piknikautojų nukeliavi- 
mo į “aną svietą,” o likę 
yra jau septynių ir aštub- 
niu kryželiu žmonės ir ne
labai ukvatija lankytis į 
piknikus, tai piknikai ma
žai naudos duoda.

Tai atrodo, kad Paku
tinsku farmoj daugiau ne
galėsime piknikauti. Bet 
štai ką mes galime pada
ryti. Randasi daugybė gra
žių vietų aplink Springfiel- 
dą su daugybe stalų, suolų 
ir kitokių patogumų. Ten 
galima surengt išvažiavi
mus, kaip daroma kitose 
kolonijose. Tiesa, biznio 
daryt nevalia, bet galima 
iš anksto tikietus parduo
ti ir maistą ‘‘dykai” duoti. 
Gerai sutvarkius ir pelno 
liktų.

Tokį išvažiavimą turėtu
me surengti spaudos para
mai. Dėl geresnių pasek
mių ir chicagiečiai pasi
stengtų atsilankyti, kaip 
padarė praeitą vasarą, ir 
piknikas buvo pasekmingas. 
Draugės Dočkienėjr Stane-’ 
vičienė padainavo ir gražiai 
palinksmino mūsų publiką.

Susirinko jų paklausyti 
ne tik iš Springfieldo, bet 
ir iš kitų kolonijų. Na, ar 
neverta ir šiemet ką nors 
panašaus turėti?

J ils ų korespon den tas

New Haven, Conn.
Kas veikiama pas mus

Birželio 16 d. — Tėvų Die
ną— turėjome parengimą, ku
ris gana gerai pavyko. Pelno 
davė apie $75, kuriuos atida
vėme tam, kam buvo skirti — 
Laisvei. 

•
Mūsų draugai nusiskun

džia, kad pavargę. Bet .jei 
jiems pasakytum, kad nieko 
nereikia rengti, tai gautum 
pipirų. Sako, negalime sirsto- 
ii veikus.

•
Draugai Aleksai buvo išvy

kę pamatyti Chicagos, St. 
Louis ir Floridos. Ten jie su
tiko daug draugų ir pažįsta
mų, taipgi parvežė nuo tų 
žmonių linkėjimų ir mums. 
Didelis ačiū !

•
Tarp mūsų gerų draugų ei

na kalbos, kad, baigus vasaros 
sezoną, turėtume kviest Wor- 
cesterio dainininkus pas mus 
dainuoti — pavyzdžiui: J. Sa
baliauską ir Oną Dirvelienę. 
Tarimo tuo klausimu dar ne
darėme, bet apie tai galvoja
me.

1 •
Eva Rudman jau pasveiko 

ir žada padėti dirbti1 parengi
muose.

Mūsų draugai turėtų tarti 
padėkos žodį A. šaliūnienei, 
B. Medley, J. žolynienei, B. 
White, M. Valinčienei ir A. 
Didžiunienei. Jos dirba visuo
se parengimuose. Už tai ver
tos pagarbos!

JSK

Chicago, ID.
V. Andrulis namuose

Liepos 13 d. V. Andrulis 
grįžo iš ligoninės į namus, 61 
E. 101st Place, Chicago 28, 
ill. Tel. IN 8-9648.

Ligonis jaučiasi kiek ge
riau, bet, kaip žinia, jam po
ilsis labai reikalingas. Tad, 
aišku, kad dar greit negalės 
grįžti į darbą. Draugai turėtų 
atlankyti ligonį asmeniškai 
arba laiškais, tas padėtų jam 
greičiau pergalėti ligą, nes bi
le išreikštas draugiškumas 
priduoda daugiau energijos.

Linkiu skubaus sutvirtėji- 
mo.

—Kaimynas

.............................   i ——■ i i hmm

NewWko^g^ZInios
MIRĖ

Mirė Joseph žemaitis. Pa
šarvotas buvo Bieliausko kop
lyčioj. Palaidotas liepos 22 d., 
Pinelawn kapinėse, L. L

Velionis seniau g y v e n o 
Brooklyne, bet paskiausiu lai
ku buvo apsigyvenęs New 
Jersey.

Liko liūdesyje motina, du 
sūnūs, duktė, anūkai ir kiti ar
timieji. Jiems reiškiame užuo- 
i a-u tą.

Liūdną žinią telefonu pra
nešė velionio sūnus.

Po miestą pasidairius
Jau ne k u ris laikas kaip kal

bama apie tai, kad dvi New j 
Vorko beisbolo komandos, Į 
•‘Tymai” — Dodgers ir Giants, 
■apleis šį miestą ir susiras sau 
• kitas pastovias bazes. Mat, tų 
•komandų savininkai jas trak
tuoja kai, sakysime, teatrų 
privatinių trupių savininkai 
traktuotų, — jie vyks lošti ten, 
kur pelningiausia, ir pasirinks 
pastovius namus ten, kur ža
dami didžiausieji pelnai.

Dar nežinia apie Brooklyno 
Dodgers komandą, bet apie 
Giants jau tikra, kad jie vyks 
kitur, greičiausia i San Fran
cisco.

Buvo kalbų, kad naujas 
sporto stadiumas bus pasta
tytas Flushing Meadows apy
linkėje, 'Queense, kur vyko 
1939 metų pasaulinė paroda, 
bet dabar jau beveik tikra, 
kad tokio stadiumo nestatys.

New Yorko uoste dabar ap
sistojo žymi dalis Amerikos 
karinio laivyno — du dideli 
lėktuvnešiai, “U.S.S. Valley 
Forge” ir “U.S.S. Wasp”, 
taipgi šeši dideli naikintuvai 

į ir keliolika mažesnių karinių 
laivų. Tie laivai dabar atdari 
publikai, tai yra, norintieji 
dienos valandomis gali užeiti 

| ant tū laivų ir juos pamatyti 
Į iš vidaus.
i * •

Cemento stoka (dėl streiko 
cemento dirbtuvėse po visą 
šalį) ir kai kurių statybos dar
bininkų unijų/ streikas New 
Yorke jau privedė prie to, 
kad apie 40 procentų statybos 
sulaikyta. Daug pastatų, ku
riuos buvo planuota baigti 
prieš žiemą, nebus baigti.

Tiesioginiai streikuoja apie 
16,000 .statybininkų, bet nedir
ba daug kitų, nes nėra me
džiagos arba negalima tęsti 
statybą dėl kai kurių kitų da
lių nebaigimo.

Kvorta pieno—25 centai
New Yorke su rugpiūčio 

pradžia pieno kainos pakils. 
Reikės mokėti už pieno kvor
tą 25 centus. Tai 'rekorddinis 
pieno kainos pakilimas.

Elizabeth Guriev Flynn pasakos 
apie savo nuotykius kalėjimuose

Masiniame mitinge, kuris šį 
trečiadienį, liepos 21-ą įvyks 
Carnegie salėje, kalbūs Eliza
beth Gurley Flynn. 66 motų 
amžiaus Amerikos darbininkų 
judėjimo veteranė, kuri tik iš
ėjo iš kalėjimo, kur atsėdėjo 
28 mėnesius.

Elizabeth Gurley Flynn, sa
koma, tarp kitko kalbūs apie 
savo patirtus nuotykius kalė
jime — kaip kriminalinės ka
lines atsineša į komunistus, 
kaip jas traktuoja kalėjimo 
administracija irt.t. Anderson 
kalėjime (West Virginijoje) 
visos kalinės puikiai žinojo, 
kad Eliz. komuniste, nes ji 
prie kiekvienos progos tai pa

New Yorko spaudoje
Kuris miestas didesnis: To

kyo, Londonas ar New Yor
kas? Anksčiau ėjo ginčai 
tarp Londono ir New Yorko, 
o dabar Tokyo teigia, kad jis 
pralenkė tuodu, o New Yor- 
I as stovi tik trečioje vietoje.

Bet miesto administracijos 
pareigūnas H. Cohen atvirame 
laiške “Times’e” sako, kad 
Tokyo teigimas nepamatuo
tas. Tokyo, sako jis, dabar tu
ri 8,471,637 gyventojus, Now 
Yorkas 1950-ais metais turėjo 
7,891,957 ir dabar turi apie 
tiek. 'Taigi, atrodytų, kad To
kyo didesnis, bet taip nėra. 
Mat, Tokyo, sako jis, yra toks 
jungtinis miestas, kurio apim
liu įeina visi priemiesčiai, kaip 
toli jie nusitęstų. Jeigu New 
Yorkas taip padarytų, ir pri
jungtų Yonkers ir miestus 
anapus upės New Jersey pu
sėje, jis taptų net keliolikos 
milijonų gyventojų miestu; O 
tas galima, nes tarp dabarti
nio New Yorko ir tų kitų ap
gyventų vietovių nėra ribų, 
laukų arba kitų atskyrimų — 
miestas vis vien būtų vientisis.

Taigi, anot to miesto admi
nistratoriaus, labai sunku pa
sakyti, kuris miestas faktihai 
didžiausias, nes visų pirma 

brėžė — ir ji už tai buvo visų 
gerbiama. Kitos kalinės, ypa
tingai jaunesnes, ateidavo pas 
ją patarimu ieškoti.

Skaityti ji negalėjo daug, 
nes jai nebuvo prileidžiami 
pažangūs leidiniai. Ji betgi 
daug rašė, ir net poeziją. Ke
li jos eilėraščiai tapo atspaus
dinti pačių kalinių leidžiama
me žurnaliuke.

Apie tuos ir kitus dalykus 
E. G. Flynn pasakos. Ji yra 
labai ryški ir vaizdinga kalbė
toja. Pirmą savo prakalbą ji 
pasakė socialistų mitinge gat
vių kampe New Yorke 51 me
tai atgal, kai turėjo tik 15 me
tų amžiaus. Nuo to laiko ji 
pasakė tūkstančius prakalbų, 
“Bet niekad savo gyvenime 
neužsirašiau kalbos,” sako ji, 
“nes mėgstu kalbėti gyvai, 
paprastai, be prirengto teks
to...”

Apart Elizabeth Gurley 
Flynn mitinge dar kalbės 
Thompsonas, Perry bei kiti 
neseniai iš kalėjimo išėję ko
munistai vadai.

Carnegie salė randasi 57 
gatvėje, prie 7th Avė. kampo. 
Mitingo pradžia 8 valandą 
vakare. Bus ir menine progra
ma. įėjimas 90 centų.

reikia nustatyti, kas yra mies
tas.

r • i
“ Herald-Tribune’’ sako, 

kad labai geras dalykas, jog 
kaj kurios miesto autobusų li
nijos, ypatingai 5th Avė. au
tobusu, pradėjo pagražini
mus — autobusai dabar dažo
mi violetiniai ir auksiniai, kad 
jie būtų' gražesni akiai. Bet 
dar geriau ' būtų, sako “He
rald-Tribune”, kad visą ph’- 
ma būtų daugiau autobusų, 
kad jie kursuotų greičiau, kad 
nereikėtų taip ilgai laukti, 
kad šoferiai būtų mandages
ni keleiviams...

Koncertai
Kiekvieną sekmadienį, kaip 

3 vai. po pietų, Forest Parke 
duodami koncertai, kurie su
traukia labai daug publikos,

Sėkmingi koncertai esti ir 
Central Parke trečiadienių, 
penktadienių ir sekmadienių 
vakarais.

Lewisohn Stadiu'me koncer
tai pasižymi garsiais daininin
kais ir kitais muzikais.

LAIMĖJO STREIKĄ
Apie 3,500 Railway Ex

press Agency trokų vairuoto
jų laimėjo 88 dienų streiką. 
Kompanija sutiko pasirašyti 
su darbininkų unija sutartį, 
pagal kurią jiems pakeliama 
po 29 centus į valandą.

HELP WANTED MALE

ŽYMŪS DARBAI GAUNAMI DABAR

COLUMBUS, OHIO 
dėl

DIEMAKERS, TOOLMAKERS, 
MILLWRIGHTS, TIN SMITHS 

GENERAL MOTORS CORP.
“Puikios Darbo Sąlygos”

Kreipkitės Asmeniškai, rašykite ar telegrafuokite

TERNSTED DIVISION

GENERAL MOTORS CORP.
Route 40 ir Georgesviile Road, Columbus, Ohio

4 Laisvė (Liberty) Antrad., liepos (July) 23, 1957

Teatruose
Per ilgus metus 1 lollywoodo 

kodeksas draudė gaminti fil
mus, kurių tema yra narkoti
kai. Apie metai atgal ta tai
syklė tapo pakeista ir jau pa
gaminti keli filmai ta tema — 
bet jie visi buvo menkaverčiai, 
perdaug melodramatiški ii 
scnsaciniai.

Dabar atėjo naujas filmas 
“A Hatful of Rain”, kuris pa
remtas ta tema, bet apie kurį 
kritikai sutinka, kad tai pir
mos rūšies filmas — pajėgin- 
gas, realistinis, jaudinantis. 
Minimas filmas rodomas Vic
toria teatre. Vadovaujančiose 
rolėse Eva Marie Sam t ir Don 
M urray.

♦ ♦ ♦
Itališkas filmas “La Strada” 

(“Gatvė”) susilaukė “gimta
dienio” — jau antri metai, kai 
jis rodomas Trans-Lux teatre, 
52nd ir Lexington. Vyriausias 
roles filme vaidina Giulieta 
Masina, Anthony Quinn ir 
Richard Basehart.

Atrodo, kad Trans-Lux teat
ras kaip ir specializuojasi to
kiuose ilgai rodomuose popu- 
liariškuose filmuose — keli 
metai atgal ten virš metų bu
vo rodomas filmas ’’Lili’’, su 
Leslie Caron. 

* * *
Radio City Music Hali da

bar rodo “Silk Stockings’’ — 
muzikalinę komediją, kuri 
tuvi daug panašumo į “Ninoč- 
ką”, seną filmą, kuriame vai
dino Greta Garbo, Kaip ana
me filme, taip ir šiame su ju
moru ir muzika maišoma anti
tarybinė propaganda. Tarybi
nė mergina Paryžiuje (šiame 
filme C.yd Charisse) laipsniš
kai priviliojama amerikiečio 
filmų, direktoriaus (F. Astai
re)... Ji laipsniškai palieka sa- 
\o tarybines rimtas tradicijas 
ir “susipranta”, ko gali žadėti 
linksmas palaidus gyvenimas 
dekadentiškuose Vakaruose 
— iš to ir filmo užvadinimas 
“Silk Stockings”.

Negalima sakyti, kad tai 
piktai anti-tarybinis filmas, 
nes jumoras nukreiptas dali
nai ir prieš “Vakarus” kaip ir 
prieš “Rytus’’ — bet taipgi 
negalima sakyti, kad tai ver
tingas kūrinys...

SUSIŽEIDĖ DARBE
Arthur Gipson, pentuoda- 

mas vandens bokštą, nukrito 
15 pėdų žemyn ir susižeidė.

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

Siuvėjų Unijos Lietuvių 54-to 
Skyriaus susirinkimas įvyks liepos 
24 d., 5.30 vai. vak., Unijos patal
pose, 11-27 Arion PI., Brooklyne. 
Nariai prašomi skaitlingai dalyvau
ti. Bus svarbių pranešimų.

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

randavojTmūT
Pasiren'davoja 6 kambarių apart- 

mentas, gerai įrengtas, šiltas van
duo ir kiti patogumai. Kreipkitės: 
64 Scholes St., Brooklyn. Tel. ST. 
2-2087.

(141-143)

HELP WANTED MALE

Mechanikai. Tool ir Diemakers.
Geros darbo sąlygos. Gera mokes- T 
lis. Susitarimas vietoje.

JUTA METALS, INC.
957 Saw Mill River Rd. 

Yonkers, N. Y.
Tel. YOnkers 9-4400. Mr. H. Alge.

(136-142)

VAIRUOTOJAS
< Chauffeur)

patyręs Prie perkiaustymo
rakandų t roko

S. ZE1I)
1466 Coney Island Ave.

Brooklyn, N. Y.
G 1J-'rt2)

MALE and FEMALE

OPERATORIAI PRIE VYRIŠKU 
DRABUŽIU

Pamušų siuvėjai, rankovių siuvėjai, 
kišenių siuvėjai, sustatytojai. Nuo
latinis darbas, gera mokestis.

't
Brooklyn, Clothing Co.

2961 Atlantic Ave., Brooklyn
(141-143)

REIKALINGI PROSYTOJAI

Rankovių prosytojai. rankovių kry- 
z.eriai, iš vidaus prosytojai. Gera 
mokestis, nuolatinis darbas.

Brooklyn Clothing Co.
2961 Atlantic Ave., Brooklyn 

(141-143)

BUSINESS OPPORTUNITIES

Restaurantas. Slaton Island, N. 
Y. Gerai įsteigtas biznis, oru vė
dinama. Jeigos $35,000. Visi įtai
symai. Augkite su Staten Island. 
Privatiškas savininkas. Nesveikavi- 
mas verčia parduoti už prieinamą 
kainą, geras lease. SA. 7-0533 iki 
5 v. v. GI. 2-9616 po 5 v. v.

(137-143)
------------------------------------------------

Paskutiniai 
polio metai 
tai—1*

Miesto sveikatos reikalų ko- 
misijonierė Dr. Leona Baum
gartner padarė labai optimis
tišką pareiškimą — šie metai, 
1957, tai paskutiniai polio 
(vaikų paralyžiaus) metai 
mūsų didmiestyje. Polio ligos 
dar galės pasitaikyti vienur 
kitur ir ateityje, bet vis ma
žiau ir mažiau. 1958 metų va
sarą apie polio jau nebebus 
jokių kalbų, nes tam nebebus 
reikalo, sako ji.

Bet, yra ir tam tikras “bet^ 
— taip bus, jeigu visi asme
nys, kurie jaunesni negu 40 
metų amžiaus, pasiskubins ir 
jsiskiepys prieš polio. Visi vai
kai ir jaunuoliai jau įskiepyti, 
bet tą turėtų padaryti ir jau
ni suaugę žmonės.

Visame mieste kol kas šią 
vasarą tik 8 vaikai apsirgo 
polio. Richmonde šiomis die
nomis susirgo du vaikai, kurie 
dėl apsileidimo negavo skie
pų. Tose pačiose šeimynose 
kiti vaikai, gavę skiepus, neta
po užkrėsti) ir yra sveiki.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.y

ATSIMINIMAI *
ir

Dabartis
Parašė L. Prūseika

Tai gyvi bruožai iš jo gyve
nimo, visuomeninės veiklos, 
caro reakcijos metu pergy
venimai kalėjimuose, ištrėmi
mas į Sibirą ir kiti erškėčiuoti 
takai jo kovoje už laisve ir 
šviesesnį gyvenimą darbo 
žmonijai.

Knyga Iš 304 puslapių 
Kaina tik $2.00

Laisvė
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y.

■•MATTHEWA. į 
BUYUS

:: (BUYAUSKAS) ;;

: ■ laidotuvių : •
;: DIREKTORIUS ;;

*tMJ**O(J*

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

MArket 2-5172




