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KRISLAI
>
f eikerių gadynė.
Kvailas įstatymas.
Ko jie nori?
Sunki kova už sveikatą ?
Plėšiku logika.

Rašo A. Bimba

Evangelistas Graham baigė 
>avo misiją Xe\\ Yorke. Ras- 
laitiiiid io cirko susirinkę pa
matyti beveik visas šimtas 
tūkstanėiŲ newvorkieciu.

Jo pasiklausyti, beje, iš 
Wash i ngtono atvyko pats vi
ce- prezidentas .\ixonas.

Toks toki pažino ir i svečius 
pavad i no.

'Pas tik parodo, kad gudrūs 
^tfmkmiai. kaip Granam, dar 

g-ali puikiai bizniavoti. Nepro
taujančiu žmonių dar esama 
labai daug ir lokiam aukštai 
e.\dizuotame mieste k a i p 
,\hv York as..1

Gerai, kad mūsų vyriausy
bė keičia savo nusistatymą. 
Pranešama. kad nuo dabar 
\ę| smarkiai padidės įvairiau
siu delegacijų tai pe Jungtinių 
Valstijų ir Tarybų Sąjungos ir 
kitų socialistinių kraštų apsi
keitimas.

Delegacijų būsią daug ir jos 
būsiančios skaitlingos.

Bet turime nesusipratimą su 
u Įstatymu, kuris reikalauja iš 

kiekvieno atvykusio svečio 
pirštų nuospaudos.

Tuo būdu svečiai pastatomi 
vienon kategorijon su krimi
nalistais ir žmogžudžiais, va
gimis ir plėšikais.. Svečiu 
pirštų nuospaudos paguldo
mos Į tuos pačius archyvus su 
kriminalistų pirštų nuospau
domis !

Koks tai žmonių įžeidimas!
Svečiai iš socialistinių kraš

tų su tokiais reikalavimais ne
sutinka. Jie nesijaučia krimi
nalistais.

Sakoma, kad sekretorius 
Dulles ir prezidentas Eisenho
weris bandys tą necivilizuotą 
kvailą įstatymą apeiti, kvie
čiant svečius iš socialistinio 
pasaulio.

Bet daug geriau būtų, jeigu 
Kongrese atsirastu kas nors 
su drąsa pasiūlyti šį Įstatymą 

^pasiųsti gurbam Kodėl tas ne
padaroma ’ ?

Turime net tris kraštus, 
perskeltus per pusę, arba be
veik per pusę?- Padalintos Vo
kietija, Vietnamas ir Korėja.

Kaip jas suvienyti? Kas jas 
galėtų suvienyti?

Visi kalba už vienybę, visi 
nori vienybės, bet niekas nie
ko nedaro tos vienybės pasie
kimui.

Aišku, kad tas tautas suvie
nyti gali tiktai jų žmonės.

Bet Pietinės Korėjos Rhee, 
Pietinio Vietnamo Dom ir Va
karinės Vokietijos Adenhaue- 
ris nė kalbėti nenori apie tokį 
vienybės pasiekimui kelią. Jie 
nenori derėtis, jie nenori tar
tis.

Todėl vienybės ir nebus, kol 
minėtų šalių sostuose sėdės to
kie žmonės.

Iš lauko pusės, prievartos 
keliu, niekas nesuvienys nei 
Vokietijos, nei Vietnamo, nei 
Korėjos.

Tabako trustas paleido dar
ban savo sunkiąsias kanuoles 
priš tuos, kurie sako, kad 
lūkymas kenkia žmonių 
sveikatai.

O to trūsto galybė nesvietiš-

Komunistai atsiekė dideli 
laimėjimą Javos miestuose- 
pralenkė kitus rinkimuose

Atidarė Egipto parlamentą; 
Nasseris žadėjo panaikinti 
skurdą, sumoderninti kraštą

Jakarta. — Komunistai 
atsiekė didelius laimėjimus 
Javos salos savivaldybių 
rinkimuose. Javos sala yra 
tik viena didžiulio Indone- , < 
zijos salyno, ir dargi ne di
džiausia, bet ji turi dau
giau negu pusę visos In
donezijos gyventojų. Rin
kimu rezultatai tokiu būdu 
turės stiprų atgarsį visoje 
Indonezijoje.

Pilni savivaldybių rinki
mų rezultatai dar nežinomi, 
bet sekami faktai jau ži
nomi:

Kai kuriuose miestuose 
ir miesteliuose komunistai 
padaugino balsus ant 50 
procentų.

Daugelyje- vietų jie da-_ 
bar pirma savo stiprumu 
partija, pralenkę naciona-j 
listus ir musulmonus (Mas- 
jumi), tuo tarpu, kai anks
čiau buvo tik trečioje ar ■ 
antroje vietoje.

12-oje miestų jie gavo 
absoliutę daugumą, tai yra, 
daugiau balsų, negu visos 
kitos partijos sudėjus. Tuo
se miestuose, įskaitant pro
vincinę sostinę Semarangą, 
komunistai sudarys miesto 
administracijas, majorai. 
bus jų partijos žmonės.

Eilėje miestų komunistai

Japonijos socialistai 
siunčia 2 delegacijas:

i Ameriką ir T. S. R. S.
Tokyo. — Japonijos So

cialistų partija sekantį mė
nesį pasiųs dvi geros valios 
delegacijas — vieną į Ame
riką, kitą į Tarybų Sąjun
gą. Pirmai delegacijai va
dovaus partijos dešiniojo 
sparno lyderis Kavakami, 
kitai delegacijai — kaires- 
parnis. Abi delegacijos tarp 
kitko kels atominiai-vande- 
nilinių ginklų uždraudimo 
klausimą.

ka.
Jo metinė apyvarta pasie

kia $5.600,000,000!
čia neįeina $1,200,000,000 

Įplaukos farmerių, kurie taba
ką augina. Jiems irgi nepatin
ka agitacija prieš rūkymą.

Sveikatos žinovą balsą šim
teriopai nustelbia kasdien ir 
per radiją ir televiziją tabako 
trusto propaganda: jei nori 
būti smarkus, sveikas, gudrus 
ir gražus, rūkyk “Chester
field”, “Lucky”, “Philip Mor
n’s”, “Kool” arbą “Viceroy”.

------- i,—
Prancūziški i m perialistai 

turi savotišką logiką: Jie sa
ko, kad Alžyras yra nedaloma 
Prancūzijos dalimi.

Kodėl? Ogis todėl, kad Al
žyre gyvena 1,200,000 euro
piečių, daugumoje francūzai.

Bet kaip su 8,500,000 alžy
riečių? Su jų teisėmis plėšikai 
nesiskaito.

Jau ką bekalbėti apie kapi
talistus, šitais piktais rasisti
niais nuodais yra užsinuodiję 
ir Prancūzijos socialistai. Jie 
dar aršiau už kitus kovoja Al
žyro žmonėms demokratinių 
teisių nepripažinti. 

turi dukart tiek balsų, kiek 
visos kitos partijos sudė
jus.

Visa Indonezijos spauda 
sako, kad tai didžiulis ko
munistų laimėjimas. Vienas 
reakcinis. laikraštis sako, 
kad “reikia pripažinti, jog 
komunistai šiuose rinki
muose padarė didžiulį šuolį 
link atsistojimo . prie val
džios vairo visoje Indonezi
joje”.

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

Londonas. — Tarybų Są
jungos ambasadorius J. Ma
likas apsilankė pas Brita
nijos premjerą Macmillaną 
ir jam įteikė 8 puslapių 
laišką nuo premjero Bulga- 
nino. Laiško vyriausia te
ma esanti nusiginklavimo 
derybos Londone.

Alžyras. — Alžyro nacio
nalistai atsikreipė į jaunus 
žmones Vakarti Vokietijo
je su raginimu nestoti į 
Francūzijoš užsienio legijo- 
ną. Francūzai vis labiau 
naudoja tuos legijonierius 
kovoje prieš alžyriečius, ly
giai. kaip anksčiau juos 
naudojo kovoje prieš viet
namiečius.

Londonas. — Britai pa
siuntė kelis karinius laivus 
ir tam tikrą skaičių karių 
link Omano, Arabijos pusia
salio, kur eina kovos tarp 
britams palankaus šeiko ir 
nacionalistinių sukilėlių.

Maskva. — Chruščiovas 
ir Bulganinas dalyvavo 
Lenkijos ambasados poki- 
lyje, kur buvo minėta 
Lenkijos išlaisvinimo 13 
metų sukaktis.

Leningradas. — Jugosla
vijos vice-premjerai Karde
lis ir Rankovičius apleido 
Tarybų Sąjungą. Prieš ap
leisdami šalį jie pasiuntė 
padėkos telegramą Chruš
čiovui už vaišingumą ir pa
linkėjo Tarybų Sąjungai 
pasisekimo socializmo ir ko
munizmo statyboje.

WasRingtonas. — Prez. 
Eisenhoweris oficiališkai 
pasveikino Lenkiją jos 
tautinės šventės proga.

Jungtines Tautos. — Dr. 
Charles Malik, buvęs Leba- 
no užsienio reikalų minis
tras, tapo nominuotas į Ge
neralinės asamblėjo atei
nančios sesijos pirmininkus.

Jakarta. — Indonezija in
formavo Jungtines Tautas, 
kad ištrauks visus savo ka
rius iš J. T. policinės jėgos 
Sinajuje-Egipte. Indonezai 
ten turi apie vieną batalijo- 
ną, 584 karius. Likusieji tos 
jėgos kariai daugumoje 
skandinavai.

Pirmoji nuolaida 
rasistams Senate

Federalinės karinės jėgos jau 
negalės būti naudotos Pietuose
Washingtonas. — Senatas 

jau nubalsavo pirmą nuo
laidą diksikratams - rasis
tams. Ši nuolaida nelabai 
didelė, bet ji, sakoma, ati
darė kelią ir kitoms nuolai
doms — rimtesnėms. Rasis
tai labai patenkinti, nes pir
moji nuolaida buvo pilnas 
jų laimėjimas — už ją bal
savo 90 senatorių, prieš nei 
vienas.

Ta nuolaida sukasi aplink 
karinių jėgų vartojimą. Dar 
nuo civ. karo laikų yra se
nas punktas, kad federalinė 
valdžia turi teisę naudoti 
savo karines jėgas rasinių 
susikirtimų atsitikime. Tas 
įgalintų valdžios gene

Atstovų butas nutarė pakelti 
algas pašto tarnautojams, bet 

prezidentas įstatą vetuosiąs
Washingtonas. — Atsto

vų butas nutarė pakelti al
gas pašto tarnautojams 
tint 12 su puse nuošimčio. 
Dar nežinia, ar Senatas taip 
pat nubalsuos, bet jeigu ir 
nubalsuotų, abejonės nėra, 
kad prez. Eisenhoweris į- 
statą vetuotų. Administra
cija yra griežtai nusistačiu
si prieš algų pakėlimą paš
to tarnautojams. Ji sako, 
kad iždas to neišgali, be to, 
ji bijo, kad toks pakėlimas 
paskatintų algų kėlimą ir 
kitiems, žemiau apmoka
miems valdžios tarnauto
jams, visokiems raštinin
kams. stenografėms, sar
gams ir t. t.

Atstovų buto nubalsuotas 
algų pakėlimas paliestų

Egiptas praleido laivę* kuris 
veže rvžius Izraeliui,—sneme 

to laivo izraelietį jūreivį
Kairas. — Egiptas pralei

do praplaukti pro Suezo 
kanalą Danijos laivą, ku
ris vežė ryžių krovinį Iz
raeliui. Tai pirmas kartas 
po Egipto invazijos ir ka
nalo patekimo po pilna e- 
giptiečių administracija, 
kad praleidžiamas laivas, 
kuris skelbiasi plaukiąs link 
Izraelio. Bet Egipto polici
ja suėmė vieną Danijos lai
vo jūreivį izraelietį Rafi 
Eilon. Jis tapo nuimtas nuo 
laivo ir nuvežtas į policijos 
stotį, kur jį apklausinėjo 
politinė policija ir karinės 
žvalgybos karininkai.

Tuo tarpu Izraelis paskel
bė, kad artimiausiomis die
nomis pasiųs link Suezo sa
vo prekybinį laivą su Izra
elio vėliava ir jeigu Egip
tas to laivo nepraleis, tą 
skaitys “karo aktu ir ati
tinkamai atsakys”.

Kiti Izraelio-arabų san

ralinį prokurorą kreiptis 
į karines jėgas su prašymu 
padėti suvaldyti rasistus 
Pietuose, kurie jėga steng
tųsi pastoti kelią integraci
jai.

Prez. Eisenhoweris ir ge
neralinis prokuroras Brow
nell užtikrino pietiečiams 
rasistams, kad faktinai gy
venime negali būti kalbos 
apie karinių jėgų naudoji
mą. Bet rasistai ir jų są
jungininkai vis vien reika
lavo, kad iš paties įstatymo 
būtų išbrauktas, tas punk
tas, ir tam pritarė visas 
Senatas, įskaitant liberalus, 
kurie bendrai imant skai
tomi civilinių teisių gynė
jais.

pusę milijono pašto tar
nautojų, kurie randasi že
miau atlyginamų kategori
jose. Paštininkų unijos jau 
seniai sako, kad jų algos 
yra apgailėtinai žemos.

Paštų vyriausias virši
ninkas Summerfield sako, 
kad algų negalima kelti, ne
bent būtų pabrangintas 
pašto persiuntim'as. Pašti
ninkų unijos sako, kad val
džios iždas turėtų skirti 
daugiau fondų paštui, kad 
paštas neturėtų būti “save 
išlaikanti įstaiga”, — be
veik visuose kituose kraš
tuose paštas gauna fondų 
iš iždo ir iš pašto nelaukia
ma, kad jis pelnytų tiek, 
kiek išleidžia.

tykių yystymaisi paskuti
nėmis dienomis:

Jungtinėse Tautose Siri
ja ir Izraelis vienas kitą 
apkaltino agresijos pradė
jime;

Tarybų Sąjunga įspėjo 
Izraelį, kad naujos agresi
jos prieš Siriją būtų pa
vojingas Izraeliui žingsnis.

Vatikanas.' — Amerikie
tis filmų komikas Red 
Skelton nuvedė pas - popie
žių savo 9 metų sūnelį, ku
ris serga kraujo vėžiu 
(leukemia) ir mirs po kokių 
metų. Popiežius ilgokai 
kalbėjosi, su vaiku, tuo tar
pu, kai tėvai stebėjo — ir 
verkė.

Maskva. — Kardeli jr ir 
Rankovicas, Jugoslavijos 
vice-premjerai, dar vis te
bėra Maskvoje.

Kairas. — Naujai išrink
tas Egipto parlamentas lai
kė savo pirmą posėdį. Par
lamentas dabar vadinasi 
“Mažlis ai Urna”, kas ara
biškai reiškia — “Liaudies 
seimas”. Parlamentas turi 
350 nadių.

Prezidentas Nasseris ati
darė parlamentą ii- pasakė 
svarbią kalbą. Jis sakė, kad 
prieš Egiptą stovi dideli 
uždaviniai, kurių svarbiau-

Gyvenimas 
Lietuvoje

Mūsų korespondento

STATYBOS KOLŪKYJE
Vilkaviškis. — “Pirmyn” 

kolūkyje šiemet pastaty
tos 5 daržinės pašarui krau
ti, baigiama ketureilių kar- 
vidžių statyba. Šiais me
tais kolūkio statybininkai j 
pastatys dar vieną daržinę, • 
arklides, 80 Vietų veršidę ir 
linų džiovyklą.

Kolūkiui padedant, gy-1 
venvietėje artelės nariai 
pasistatys apie 20 gyvena
mųjų namų. Namus statyti 
jau pradėjo kolūkiečiai Do- 
minaitis, Kapačinskas ir 
kiti.

TEATRO GASTROLĖS 
KAIMO VIETOVĖSE

Vilnius. — Dvi Lietuvos 
Valstybinio akademinio 
dramos teatro aktorių gru
pės gastraliuoja po Aukš
taitiją ir Žemaitiją.

K. Sajos komediją “Silva 
studentauja” jau pamatė 
Molėtų rajono žiūrovai. Ši 
teatro grupė su lenkų ra
šytojo J. Liutovskio pjese 
“Apkaltinimas” išvyko į Že
maitiją. Pjesė parodyta Ty
tuvėnuose, Kuršėnuose, Ža
rėnuose ir kituose mieste
liuose.

LIAUDIES MENO 
PARODA

Lazdijai. — Kultūros na
muose įvyko rajono dailės 
kūrinių paroda, kurioje 
dalyvavo 282 liaudies meno 
meistrai. Parodoje buvo iš
statyta daugiau kaip 600 
eksponatų — įvairių meni
nių audinių, mezginių ir 
siuvinių, molio lipdinių bei 
medžio drožinių.

“Neravų” kolūkio narės 
Kudzmanienė. Radzevičie
nė, Lažauninkaitė ir kitos į 
parodą pristatė daug me
niškai išaustų lovatiesių, 
staltiesių, rankšluosčių.

Daug įdomių molio lipdi
nių į parodą atvežė “Vieny
bės” kolūkio narė Ševeren- 
kienė. Parodos lankytojai 
ypač aukštai įvertino jos 
lipdinius “Lietuvaitė už tai
ką”, “Kęstutis ir Birutė” 
bei kitus. Ševerenkienei bu
vo paskirta pirmoji premi
ja.

Antrąją premiją už me-

sieji yra panaikinti skur
dą ir sumoderninti kraštą. 
Jis sakė, kad negalima ne
pripažinti fakto, jog Egip
to masių dauguma dar gy
vena skurde, kad Egiptas 
dar yra palyginamai atsili
kęs kraštas, bet Egipto 
liaudis žengs pirmyn ir 
“pakeis Egipto veidą”, sakė 
jis.

Nasserio kalba tęsėsi per 
tris valandas. Jis tarp kit
ko sakė, kad Egiptas netoli
moje ateityje taps atominės 
jėgos šalis.

Parlamento atidarymas 
pravestas iškilmingai. Prieš 
monarchijos nuvertimą 5 
metai atgal parlamentą ati
darydavo karalius Farou- 
kas, kuris skaitydavo “sos
to kalbą”. Nasserio kalba 
kontrastiškai buvo pava
dinta “liaudies kalba”. Par
lamento rūmuose, kur ank
sčiau radosi didelė auksinė 
karūnos emblema, šiuo kar
tu ryškėjo baltas laisvės 
erelis ant raudono fono.

Svečių galerijose radosi 
diplomatiniai atstovai ir 
laikraštininkai. Tik vienas 
Amerikos žurnalistas gavo 
leidimą parlamento atida
rymą stebėti. Tarybų Są
junga ten turėjo du spaudos 
atstovus, taipgi buvo spau
dos atstovų iš kitų socialis
tinių kraštų.

Prezidentas Nasseris sa
kė, kad vyriausias Egipto 
revoliucijos atsiekimas bu
vo iki šiol, tai imperialisti
nio jungo atsikratymas. Jis 
sakė, kad prie karaliaus Fa- 
rouko Egiptas buvo pusiau 
kolonija, jeigu ne pilna ko
lonija, bet dabar Egiptas 
yra pilnai nepriklausomas 
kraštas.
Naujojo parlamento depu

tatai nepasidalinę į aiškias 
frakcijas. Jie visi priklau
so prie tautinio fronto, ku
ris remia Nasserio valdžią, 
nors jų tarpe yra žymių 
nuomonių skirtumų įvai
riais klausimais. Valdžia 
nepatvirtino kandidatais 
tokių asmenų, kurie nepri
taria tautiniam Egipto kur- 
suį, tai yra, tokių politikie
rių, kurie linkę pataikauti 
Vakarų imperialistams. 
Parlamentas tokiu būdu 
yra aiškiai neitralistinis ir 
anti-imperialistinis.

Deputatų tarpe yra ir į 
kairę palinkusių žmonių, 
bet aiškių kairiečių jų tar
pe nėra. nes Komunistų 
partija Egipte dar vis už
drausta.

Alžyras. — Francūzai tei
gia, kad 23 sukilėliai na
cionalistai jiems pasidavė.

niškus audinius gavo “Ne
ravų” kolūkio narė Škarnu- 
lytė. Trečioji jp remi j a už 
medžio drožinius paskirta 
Marytės Melnikaitės vardo 
žemės ūkio artelės kolūkie- 
čiui Butkūnui.
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IK) (UI-MINII VIZITUOJA
ŠIAURINIO Vietnamo (oficialiai: Vietnamo Liau-
Respublikos) prezidentas Ho Chi-Minh šią vasarą

Ho Chi-Minh — labai kuklus žmogus. Jis vengia 
“garsintis”, nenori, kad apie jį būtų kur spaudoje daug 
rašyta, nežiūrint to, kad jis suvaidino milžinšką rolę 
išlaisvinant savo Šalį iŠ Prancūzų imperialistų priepau- 
dos. Tiesa, ne visą šalį jam pavyko išlaisvinti, ne visą 
Vietnamo, o tik jo pusę su apie 10,000,000 gyventojų. 
Bet tai turtinga šalis, turtinga angliakasyklomis, 
tuvėmis ir žemės ūkio produktais. Ho Chi-Minh 
kad iis sulauks tos dienos, kai pietinis ir šiaurinis 
namas, bus suvienyti ir sudarys vieną valstybę 
kaip kadaise senovėje.

Šią vasarą Ho Chi-Minh nusitarė aplankyti kai ku
rias socialistines

dirb- 
sako, 
Viet-

buvo Kinijos Liaudies Res
publikoje, kuri rubežiuoiasi su Vietnamu; jis viešėjo 
Tarybų Sąjungoje.

Spaudos korespondentai rašo, jog Tarybų SąjungO; 
je Ho Chi-Minh susilaukė ypatingai entuziastiško pri
ėmimo. Kur tik jis ėjo, ten masės žmonių jį 
kaip brangų ir svarbų svečią.

Buvo nuvykęs Ho Chi-Minh ir j Lenkiją. O iš ten, 
sakoma,

Komedijantas ir jo nelaimingas
TELEVIZIJOS aktorius-komedijantas 

9 metu :

sveikino.

kitas liaudies

SUDUS
Red Skelton 

Richard serga leukemijos liga, 
ad šis berniukas negyvens ilgiau.

MOTERŲ KAMPELIS
Regina Januškevičiene 

seniausioji scenariste

bi- 
bu- 
su- 
iog

filmo a u to liti 
ir Re- 
pav ar-

vėžio liga, kol 
jį žmogų užgula, jis gali būti •

melus. Leukemija, kraujo

ms komedi juntas Skelton, kuris, aiš- 
nusitarė pakeliauti su sūnum po pa

lliums prieš mirtį ii pamatytų. Kartu ke
liauja ir komedijanto žmona ir dukrelė.

Na, nmko lokio. Skeltonai nuvyko į Italiją ir užsi
manė pamatyti popiežių. Popiežius juos priėmė ir ber
niuką “palaimino”, ramindamas iį, kad jis nebijotų mir
ties, nes dievuje jis susieis su savo tėvais. Atsieit, visi 
bus danguie.

Tačiau Skeltonai nėra katalikai, bet berniuką leido 
i katalikišką mokyklą ir, sakoma, berniukas norįs būti 
katalikui kunigu. Kaip gali Skeltonai, protestantai, pa
kliūti į dangų, kur, anot katalikų dvasiškijos, vietos 
tėra tik geriems, be smertelnų griekų katalikams, mes 
nežinome. Bet ne tame dalykas.

Kai spaudos korespondentai paklausė komedijanto, 
kodėl jis, būdamas nekatalikas, leido vaiką į katalikišką 
mokyklą, tai jis atsakė taip: “Dėl to. kad katalikai ži
no, kaip geriau kovoti prieš komunizmą”.

Čia komedijantas jau nušnekėjo nei šį, nei tą. No
rint vaiką padaryti geru kovotoju “prieš komunizmą”, 
reikėtų jį kitaip mokyti: pasamdyti privatiškus fašis- 
tinius-rasistinius mokytojus ir lai jie jį moko!

Toks komedijanto pasakymas, beje, nedaro garbės 
ir katalikiškoms mokykloms, nes jas pastato į tokią 
poziciją, tarytum jos ruoštų hitlerinius smogikus, o ne 
dorus žmones gyvenimui. I

Bet gal toks komedijanto išsitarimas buvo pasaky- ’ 
tas kaip juokas?!

yra

PO TRYLIKOS METŲ
ŠIUO LAIKU PRIEŠ trylika metų Tarybinė Armija 

vedė ofensyvą prieš hitlerines armijas visu frontu. Vil
nius jau buvo išlaisvintas; gera dalis Lietuvos jau buvo 
laisva. Tarybinė Armija jau buvo įžengusi ir į Lenkiją, 

milžiniški Lenkijos plotai vaitojo po hitlerinio 
batu.
Liublino miestas buvo išlaisvintas, ten, prieš 
metu, Lenkijos Laisvinimo Komitetas, kuris iš 
buvo laikinąja valdžia, išleido manifestą, skel

biant, jog neužilgo visa Lenkija bus laisva, hitlerinės 
armijos bus išmuštos ir Lenkija bus demokratinė liau
dies respublika.

Tasai manifestas, kaip matome, skelbė tiesą. Už 
pusmečio visa Lenkija buvo išlaisvinta. Liubline pradėju
si 1944 metų liepos mėnesį veikti lenkų liaudies vyriau
sybė pradėjo valdyti visą šalį, pradėjo organizuoti liau
dį, kad ji stotų sugriautų miestų atstatymo darban.

Liublino manifestas pasiliks Lenkijos istorijoje di
džios svarbos dokumentu.

Praėjusį sekmadienį Varšuvoje įvyko didžiulis mi
tingas to manifesto sukakčiai atžymėti. Ten, be kitų, sa
kė kalbą ir Vladislovas Gomulka, Lenkijos komunistų 
partijos vadovas.

bet dar 
bestijos

tryliką 
tikrųjų

žinokite visi, jog ka
pitalizmas Lenkijon nebegrįš. Tie, kurie dar vis deda 
viltis į grąžinimą Lenkijon kapitalizmo, nesupranta is-

K i ne mato-
-vė “Mež-

Prieš *25 metus ne tik Mask
vos, bot ir viso pasaulio kino 
žiūrovus sujaudino žinia: pra
bilo “Didysis Nebylys“ (Taip 

a nksčiau buvo vadinami ne
įgarsintai filmai). “Kolos“ ki
ro teatrą, kur ištisus metus 
buvo demonstruojamas pirma
sis tarybinis garsinis filmas 
“Kelialapis į gyvenimą“, už
plūdo tūkstančiai maskviečių, 
žmonės, norėdami įsigyti 
lietus, nuo ankstyvo ryto 
dėdavo prie kasos. Dažnai 
sudarydavo tokia spūstis,
turėdavo įsikišti net milicija.

Filmo “Kelialapis į gyveni
mą“ turinys taip pat viliojo 
žmones. Juos jaudino kiekvie
nas filmo kadras, pasakojąs 
a)n'e buvusių benamių vaikų 
auklėjimo darbą- komunose.

...Prieš akis pirmojo tarybi
nio garsinio filmo “Kelialapis 
i gyvenimą“ plakatas, kuria
me, greta kitų
pavardžių, užtinkame 
ginos Januškevičienės 
dę.

— Kažin ką j i dabar 
Kaip gyvena? — tokio iškilo 
mums klausimai. Pagaliau ne
įėjome sužinoti kai Ką plačiau 
ir apie pirmojo garsinio fil
mo kūrimą.

— Tuometinė 
g rafijos akcinė
rabpomfilm“ pavedė režisie
riui N. Ūkui nufilmuoti kultūr- 
filmą apie benamius vaikus ir 
pirmąsias vaikų darbo komu- imsis 
nas, — sužinojusi mūsų apsi
lankymo tikslą pradėjo pasa-

i Januškevičienė. — Kul- 
I ūrfilmai— tai 
siu dienų moksliniai populiari- 
niai filmai, — paaiškino ji. 
Režisieriui Ekui kilo sumany
mas pagaminti šia tema meni
nį filmą. Scenarijui pagamin
ti jis pakvietė A. Stolperį ir 
mane.

— Filmui medžiagą ėmėme 
iš gyvenimo, — toliau pasako
ja scenariste.. — Lankėmės 
Bolševo ir Liubcrecko darbo 
komunose, susipažinome su 
mūsų filmo veikėjais, atrinko
me charakteringesnius įvy
kius, juos apibendrinome... 
Scenarijų daug kartų taisėme, 
perdirbinėjome. Aš dalyvavau 
ne tik rašant scenarijų, bet ir 
filmo paruošiamajame darbe. 
Mes važinėjome į komunas, 
rinkome filmo herojus. Prisi
menu tokį epizodą. Prasidėjus 
filmavimui, buvę bastūnai, da
bar komunos auklėtiniai, vėl 
buvo aprengti skarmalais. 
Vieni vaikai džiaugėsi, strik
sėjo” ant vienos kojos: jie vėl 
tarsi pasijuto tais “laimingai
siais” gatvės benamiais vai
kais. Gi kiti sugniužo. Jų vei
deliuose atsispindėjo nusimini-

I mas. Jie, matyt, bijojo, kad 
vėl nereikėtų bastytis gatvė
mis. Kai kurie net pravirko, 
ir mums teko juos raminti..!

— Filme jūs vaidinote pa
grindinio filmo veikėjo Kolios 
motinos vaidmenį. Kaip tai at
sitiko? — pasidomėjome mes,

— O čia savos rūšies istori
ja, — nusijuokė draugė Januš
kevičienė. — Jau buvo pradė
ti filmavimo darbai, atrinktos 
geriausios artistes, o režisie
rius su operatoriumi vis nebu
vo patenkinti. Nė viena iš at
rinktųjų netiko motinos vaid
meniui.

— Kartą, — toliau kalbėjo 
ji, — aš aplankiau juos filma
vimo metu. Operatorius V. 
Proninas jau buvo pastatęs 
kamerą ir rengėsi filmuoti 
vieną šeimos epizodą. Tačiau 
mot mos vis dar nebuvo. Aš 
įėjau į paviljoną. Operatorius 
minutėlei žvilgterėjo į mane, 
paskui į Kolią, ir kad sušuks: 
“Pašaukit greičiau režisie

r;ų !’’ O kai jis atėjo, Proninas 
ir sako: “žiūrėkit, mūsų Ja
nuškevičienė ir Kolia kaip du 
vandens lašai”.

Taip netikėtai pradėjau 
ruoštis motinos vaidmeniui.

—-Girdėjome, kad filmas 
buvo demonstruojamas ir už
sienyje, — pasiteiravome mes. 
— Įdomu, kaip jį tenai sutiko ?

Nieko neatsakiusi, Januške- 
' ičienė pakilo iš savo vietos ir, 
nuėjusi prie spintos, išėmė ne
mažą pundelį gražiai sudėtų 
nors jau ir kiek pageltusių po
pierių. Tai buvo užsienyje iš
leisti filmo plakatai, recenzi
jos. Pasirodo, filmas su dide
liu pasisekimu buvo demonst
ruojamas ne tik Europoje, bet 
ir Amerikos kontinente. Nesi
gilindami į recenzijas ir atsi
liepimus, atkreipėme dėmesį į 
Romen Rolano laišką, rašytą 
Reginai Januškevičienei 1936 
metų gegužės 6 dieną. Ypač 
mus patraukė Ši laiško vieta:!

“Brangioji drauge! Dėkoju! 
jums už balandžio 6 d. laiš
ką. Aš esu laimingas, kad jūs 
domitės mano romanu .“Už
burtoji siela” ir kad jūs mano
te ji panaudoti kinematogra
fijoje. “Kelialapis Į gyveni
mą” — tai vienas tų retųjų ta
pybinių filmų, kuriuos aš galė- 
uiu matyti Šveicarijoje Mont- 

j re. As buvau sužavėtas jo gro- 
j žiu ir tiesumu. Man labai ma- 
j lonu, kad vienas jo autorių 

ekranizuoti mano “Už-

nelyginant' gyvenimą

Toliau įsikalbėję sužinojo
me, kad filmo “Kelialapis i 

stenarijus buvo 
pirmasis rimtas R. Januškevi
čienės literatūrinis darbas 
Anksčiau ji, gyvendama f Le
ningrade, inscenizuodavo lie
tuvių rašytojų apysakaites, 
kurias vaidindavo kartu su 
scenos mėgėjais. Kaitų su re
žisieriumi Eku vėliau ji para-1 
še scenarijų pirmajam spalvo-l 
tam tarybiniam meniniam fil
mui “Lakštingala lakštingalė
lė’’. Bendradarbiaudama su 
turkų rašytojų Nezimu Chik- 
metu, ji sukūrė estradinį vai
dinimą “Mes Spaliui“.

Su didele meile Regina Ja
nuškevičienė kalba apie Lie
tuvą, iš kurios į Rusiją ji iš
vyko dar prieš pirmąjį pasau
linį karą. Po Didžiojo Tėvy
nės karo ji keletą metų gyve
no ir dirbo Vilniuje. Po to vėl 
išvyko į Maskvą.

— O ar jūs ekranizavote 
“Užburtąją sielą“? — paklau
sėme a ts i s v e i k i n d a m i.

— Ne. Neramumai Europo
je, pagaliau karas sutrukdė 
pradėtą darbą. Šiuo metu ra
šau scenarijų filmui “Laisvie
ji paukščiai“. Tai bus filmas 
apie keturis Lietuvos revoliu
cionierius. Baigusi jį, vėl ma
nau imtis “Užburtosios sie
los“.

Atsisveikindami palinkėjo
me Reginai Januškevičienei, 
neseniai atšventusiai savo še
šiasdešimtmeti, į g yvendinti 
šiuos puikius kūrybinius su
manymus.
Maskva

V. MIKALAUSKAS

Redakcijos Atsakymai
Walter Guro, Cheswick, Pa. 

—Klausiate, kaip galėtumėte 
iš Lietuvos parsitraukti į Ame
riką pas save jūsų sesers duk
terį. Pasakysime atvirai: mes 
nežinome. Tuo klausimu rei
kėtų teirautis Tarybų Sąjun
gos ambasadoje Washingtone, 
taipgi mūsų šalies Valstybės 
department. Mes tačiau abe
jojame, ar jūsų noras esamo
siose sąlygose būtų galima gy
venimai! įvykdyti.

torijos raidos, vystymosi. Lenkija, sakė kalbėtojas, yra 
socialistinė ir tokia pasiliks, žengdama vis pirmyn ir 
pirmyn ekonomikos ir kultūros srityse.

Ši Gomulkos kalba, be abejojimo, buržuaziniams na
cionalistams užpylė už kalnieriaus šalto vandens!

Nuskambėjo, nuaidėjo lietuviška 
daina po plačiąją Lenkiją!..

(Tąsa)
Krokuvoje nepaprastai 

saugomos senos tradicijos. 
Vakar kultūros veikėjų de
legacijos nariai turėjo pro
gos stebėti vieną tokią tra
diciją. Po Krokuvos gat
ves ir aikštes joja grakščiu 
žirgu totoriškai apsirengęs 
vyras ir dideliu vėzdu juo
kais daužo žmones. Jo pa
lydovai taip pat apsivilkę 
oriental iškaiš drabuži a i s . 
Įsižiūrėjus pastebima, kad 
jis nejoja, o eina, liesdamas 
medinio žirgo modelį. Pa
keliui jis užsuka į restora
nus, kur visur vaišinamas 
ir pagaliau ne visai tvirtai 
laikosi.ant kojų. Tas eity
nes stebi minios žmonių, 
kurie užstoja kelią. Tada 
jis ne juokais daužo vėzdu. 
Eitynės turi priminti toto
rių įsibrovimą į k raštą. 
Teisė rengti eitynes sutei
kia mūrininkams - amati
ninkams ir perduodama iš 
kartos į kartą.

Visur, kur lankėsi kultū-

ros veikėjų delegacijos na-j čia jie susitiko su vietiniais \ 
riai, jie sutinka daug drau-Įžurnalistais. Tarybų Lietu- 
gų, gerai pažįstančių Lietu
vą, mokančių lietuvių kal- 
b ą. Visur mokslininkai, 
meno darbuotojai ragino 
stiprinti ir vystyti lietuvių 
ir lenkų kultūrinį bendra
darbiavimą.

Krokuvoje Lenkijos - Ta
rybų Sąjungos draugystės 
draugijos patalpose sureng
ta paroda. Įėjus matomas 
šūkisĮ lietuvių kalba: “'Nuo
širdžiai sveikiname svečias 
lietuvius.” Parodoje pateik
ta didelė istorinė apžvalga. 
Ji siekia pavaizduoti dabar
tinį Lietuvos gyv e n i m ą . 
Tiesa, ji nedidelė ir daug 
aprėpti negali. Bet jos ren
gėjai stengėsi objektyviai 
pavaizduoti Lietuvos istori
ją ir kultūrą.

Vakar vakare tose pat 
patalpose įvyko kultūros 
veikėjų delegacijos susitiki
mas su Krokuvos Lenkijos- 
Tarybų Sąjungos draugys
tes draugijos aktyvu. Svei-' 
kindamas svečius, žymus! 
lenkų istorikas prof. Dobro- 
valskis kalbėjo apie tradici
nę lietuvių ir lenkų drau
gystę ir ragino ją 1 
vystyti ir stiprinti.

Šiandien kultūros ir me- 
7 no dalyviai susipažino su 
1 miesto įžymybėmis,

vos atstovai aplankė Lan- 
cuto muziejų. Vakare sve
čiai dalyvavo dekados pro
ga surengtame koncerte te
ma “Tfes žydriojo Nemuno 
krantais.” Jo metu Vals
tybinio Žešuvo žemės teat
ro aktoriai skaitė lietuvių 
poetų eiles ir lenkų rašy
tojų kūrinius, skirtus Lie
tuvai.

Varšuvoje F. Šopeno var
do draugijos koncertu salė
je įvyko lietuvių styginiu 
kvarteto koncertas. Č i a 
tai}) pat pasirodė solistė 
J. Petraškevičiūtė, pianis
tas S. Vainiūnas.

Šiandien Lietuvos Vals
tybinis nusipelnęs dainų ir 
šokių
koncertą v$Gdanske. Klau
sytojai karštai sveikino lie
tuvių meninio kolektyvo pa
sirodymą.

liaudies ansamblis

susitikimai
VARŠUVA. Birželio 30 

(1. Lietuvių kultūros deka
da Lenkijoje baigiasi. Lie
tuvių kultūros veikėjų dele/ 

toliau nacija uždėjo vainiką ant 
i lenkų tautos didvyrio gene
rolo Svierčevskio kapo. Ge- < 
nerolas Svierčevskis ypa- 

o vaka- tingai pasižymėjo kovose už 
’ ’ " 1 ‘ . Uždedant

dalyvavo Dom- 
! vardo brigados 
savo laiku kovoję 

Ispanijoje. Po to Lenkijos 
I kultūros ir meno ministeri
joje M. Rusinėk — kovoto
jų už laisvę ir nepriklauso- 

generali- 
perdave 

l-egacijai dvi vė
liavėles, kurios savo laiku^ 
buvo padarytos Ispanijos 
moterų ir skiriamos lietu
viams kariams—I)ombrovs-Ą 
kio vardo brigados kovoto
jams. Šias vėliavėles did
vyriškai išsaugojo Prancū
zijos komunistai ir perei
tais metais perdavė jas 
Dombrovskio vardo briga
dos kovotojų sąjūngai Len
kijoje. Dabar brigados na
riai grąžino tas vėliavėles 
lietuviams, kovojusiems Is
panijoje. Jie įteikia jas 
draugui K. Preikšui, kuris, 
kaip žinoma, savo laiku ko
vojo Ispanijoje. Įteikiant 
vėliavėles, kalbą pasakė bu
vęs Ispanijos kovų 
generolas Vaclovas 
ras. Savo kalboje 
kita ko pasakė:

—Perduodamas 
liavčles, kurios buvo skirtos 
lietuviams savanoriams Is
panijoje, savo kovos drau
gui Ispanijoje Lietuvos Mi
nistrų Tarybos pirmininko 

no vardo draugijos patalpo- i pavaduotojui drg. Preikšui, 
se įvyko koncertas, kuriame lmf^iu^ sau taip pat prasy- 
dalyvavo solistė J. Petras- ' . -.

1 kevičiūtė, pianistas S. Vai- |neL - 
niūnas ir styginis kvarte-jsiems , . 
tas, kurį sudaro Paulaus-1 Taryhų Sąjungoje gyvenan- 
kas, Kalin auskaitė, Ele-1 ^?ms. (įrau^m‘S ir išreikšti 
dzmskas, Senderovas.

Lietuvių kultūros švente 
Lenkijoje

Šeimininkėms
ŽALI BARŠČIAI SU 

KIAUŠINIU
Rūgštynes arba špinatus 

išplauti, išvirti nedideliame 
kiekyje vandens, ištrinti 
per sietelį ir atskiesti atau- j re įvyks' ans^

lis. Iš Krokuvos kultūros j vainiką, 
veikėjų delegacijos nariai brovskio 
išvyks į Varšuvą ir liepos įtariai, : 
3 d. sugrįš į Vilnių.

Karštos ovacijos lietuvių 
ansambliui

VARŠUVA, birželio 28 d. jmybę sąjungos 
Krokuvoje tebevieši Tarybų'nis sekretorius^ — 
Lietuvos kultūros ir meno! lietuvių dckg_._ 
darbuotojų delegacija. Čia i 
svečiai susipažino su archi-l 
tektūros paminklais, aplan
kė Naująją Hutą, druskos 
kasyklas Veličkoje ir Zako
panę.

šytu virtu vandeniu. Po to 
įpiaustyti virtų bulvių, ža
lių svogūnų, agurkų, kiau
šinį. Įdėti grietinės ir pagal 
skonį druskos, cukraus.

1 litrui vandens «mti 100

KĄ DARYTI SU 
RABARBARŲ LAPAIS

Daugelis šeimininkių k' 
potuj ar kisieliui vartoja 
barbarų koftns, o lapus išmeta, 
tuo tarpu iš jų galima išvirti 
labai skanią, panašią į rūgšf.y-

■ nių, sriubą.
! Reikia atsiminti, kad rabar
barai yra maistingi, žadina 
apetitą ir turi daug vitamino | Krokuvoje SU dideliu pa- 
C, tačiau ir jie, panašiai kaip i sisekimu koncertavo Lietu- 
i ūgštynės, vartojant dideliais 
kiekiais, yra kenksmingi. Už
tat naudokime juos saikingai. 
Tą dieną, kai valgome rūgšty
nių ar rabarbarų sriubą, var
tokime daugiau pieno bei pie
no produktų.

om-
ra-

Printed Pattern

9248
WAIST 

30—46”

Iry IHmiCvh

Printed Pattern 9248: Women's 
Waist Sizes 30, 32, 34, 36. 38, 41, 
43, 46 inches. Size 30 requires 
2V2 yards 39-inch fabric. „ ,

Užsakymą su 35 centais) 
(pinigais, ne stampomis) 
ir pažymėjimu formos 
numerio ir dydžio siųski
te: Pattern Dept., 110-12 
Atlantic Avenue, Rich
mond Hill 19, N. Y.

vos valstybinis nusipelnęs 
liaudies dainų ir šokių an
samblis. Klausytojai labai 
nuoširdžiai sveikino Lietu
vos artistus, atlikusius len
kų liaudies dainas “Gegu
tė” ir “Ėjo mergaitė.” Pa
sibaigus pirmajam lietuviu 
meninio kolektyvo koncer
tui, ansamblio dalyviai ir jo 
vadovas J. Švedas buvo ap
dovanoti gėlėmis.

Ščečine Lietuvių kultūros 
dekados Lenkijoje proga 
įvyko vakaras tema: “Lie
tuviški motyvai lenki[ poe
zijoje.” Šio vakaro metu 
buvo skaitomi Mickevi
čiau^*, Slovackio, Krasinskio 
ir Kraševskio kūriniai.

Šiandien Varšuvoje šope-

Koma- 
jis tarp

šias vet

ti perduoti broliškus komu-
Inistinius sveikinimus vi-

Lietuvoje ir visoje

'įsitikinimą, kad idealai, už 
kuriuos kovojome Ispanijo
je, visų tautų darbo žmonių 
brolybės idealai, proletari- 

VARŠUVA, birž. 29 d. Inio internacionalizmo idea- 
Šiandien Tarybų. Lietuvos lai ir ateityje švies 
kultūros ir meno darbuoto
jų delegacijos grupė iš kraštų suklestėjimą ir bro- 
Krokuvos išvyko į gražiau- liškos draugystės tarp’ jų 

, kurortą —J stiprėjimą.
Maloni staigmena lietų

jų kultūros veikėjų delega- 
vadovo K.

mums 
kovoje už mūsų socialistinių

tarp’ jų
siąjį Lenkijos.
Zakopanę. Antroji delega
cijos grupė šiandien aplan
kė pirmąjį Lenkijoje sočia- cijai buvo jos 
listinį miestą Naująją Hu- Preikšo apdovanojimas sa- 
tą ir Vladimiro Lenino var-jvo laiku Liaudies Lenkijos 
do metalurgijos kombinatą, i vyriausybės įsteigtu specia- 
kuris pastatytas padedant | bu medaliu Dombrovskio 

'vardo brigados kovotojams, 
nariai | Dabar Lenkijos vyriausybe 

(Pabaiga 3-me pusi.)

Tarybų Sąjungai.
Kiti delegacijos 

šiandien atvyko į Zešuvą. |

2 pu»l. Laisve (Liberty) Trečiad., liepos (July) 24, 1957

>■
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i z (Tąsa)

Jo veidas išraudonavo, plaukai susi
taršė ir nudribo ant akių, o fordukas, 
kaip nepradeda arpuoti, taip nepradeda. 
Po kelių lygiai pastangų, vaikiną išmu
šė prakaitas ir jis, pirštais užvertęs 
aukštyn plaukus, pradėjo čiupinėtis 
delnus. Rodė dantukus mergina, šyp
sojosi tą šposą matydamas tėvas ir net 
pakreipęs galvą ir liežuvį iškoręs, juokė
si Į vaikiną žiūrėdamas Skipis.
“Paliauk kamavus tą kolegijos velniūk

štį. Man jo net pagailo“, šnibžtelėjo tė
vas.

V? Vaikinui vėl besirengiant stverti už 
rankenos, mergina paleido elektros 
srovg, iššoko, pastūmėjo vaikiną į šalį, 

0^ porą kartų pasuko rankeną ir motoras 
pradėjo šnekėti. Vaikinas vėl įleido ją 

, * į vidų, uždarė duris ir, apibėgęs aplink, 
norėjo atsisėsti šalia merginos, bet . . . 
Šalia jos, iau liežuvį iškoręs, sėdėjo jos 
draugas Skipis ! Nenoroms, nabagas, tu
rėjo sėstis šalia šeimininko, ir jie išva
žiavo.

Pribuvę į vietą ir radę automobilį sto
vinti, kaip paliko — leidosi ieškoti dra
bužių. Kadangi keliukas, kaip iau mi
nėta, buvo siauras ir visiems trims eiti 

i greta buvo negalima, tai jaunieji ėjo
į pirma, senis i< paskos, o Edis, smulkme

niškai apsakinėjo ir rodinėjo kur pro 
\jį pralėkė fordukas, kur jis įvirto i liū
ną ir išsivoliojo, kaip kiaulė. Paskui pri- 

> ;čjęs prie krūmų pridėjo:
“Čia nusivilkau ir ant šito krūmo pa- 

sidžioviau drabužius”.
“Klysti, kolegijos velniūkšti! Nejau

gi tavo drabužiai patys nuėjo ir sulipo 
ant ano krūmokšnio?“ Rodydamas toliau 
baltuojančius drabužius, pajuokavo se
nis.

Edis net pašoko iš džiaugsmo. Paskui 
pribėgęs ir apžiūrėjęs kišenius, šūktelė
jo: “Viskas tvarkoje!”

Tai pasakęs, pasitiesė viršutinius 
marškinius, atsargiai, kad niekas neiš

skristų iš kišenių, sulankstė kelines ir pa
dėjo ant marškinių, o po tam, užmetęs 
apatinius bei kojines, suėmė viską į

- branką ir pridėjo: “Garbė dievui ant 
aukštybių ir ačiū geriems žmonėms, ko
legijos velniūkštis neprapuolė!“

Kada jie sugrįžo atgal ir Edžio nau
jas automobilis nušvietė visą Karvelių 
kiemą, vaikinui kur tai nubėgus, senis 
dukterei ir motinai šnibžtelėjo: “Aš sa
kiau, kad tas kipšas ne iš bile balos iš
spirtas“.

“Tik vieną automobilį be 4 tūktančių 
dolerių nepirksi“, pastebėjo duktė.

“Tad ir tu, seni, diskusuodamas su 
juomi,1 nesikišk perdaug į politiką“, pa
stebėjo motina.

“O, aš, tokiems ponaičiams, kaip tik 
ir noriu teisybe akis pasvilinti“.

Tuo tarpu pribėgo prie jų Edis, paė
mė šeimininkei už rankos, įbruko tris de- 

Jsimtdolerines, pabučiavo į ranką ir da-

. NUSKAMBĖJO
(Tąsa iš 2-ro pusi.) 

apdovanojo tuo medaliu K. 
Preikšą, kovojusį šitoje bri
gadoje.

Vakar, 18 valandą, Len
kijos Liaudies Respublikos 
Valstybės Tarybos Pirmi- 

N ninkas A. Zavadskis įteikė 
K. Preikšui šią dovaną.

Taip pat eilė lietuvių de- 
u tegacijos narių susitiko su 

Lenkijos kultūros veikėjais.
1 Grupė Lietuvos kultūros 

darbuotojų lankėsi Lenkijos 
Mokslų akademijoje. Spau- 

I ' dos darbuotojai nuvyko į 
p. Lepkijos laikraščio “Tybu- 

na Liudu“ redakciją, kur 
fe jie susitiko su laikraščio 
p. r e d a k cinės kolegijos na

riais. I’o to visa delegdcija 
E nuvyko į Adomo Mickevi- 
L čiaus vardo muziejų. Čia jie 

įteikė dovanas — eilę foto- 
įopijų ir reprodukcijų iš 

fe' dokumentų, kurie liečia A- 
U, domo Mickevičiaus gyveni- 

mą ir kurie saugomi Vii- 
p niuje. Delegacija taip pat 
N įteikė filmą, kuriame buvo 

užfiksuotos iškilmės, skir

tos Adomo Mickevičiaus ju
biliejui, ir knygą, išleistą 
to jubiliejaus metu.

Didelį įspūdį sukėlė dele
gacijos nariams lankymasis 
Lenkijos automobilių fabri
ke prie Varšuvos. Ši ga
mykla išleidžia automaši
nas “Varšava,“ kurios, kaip 
žinoma, yra mūsų “Pobie- 
dos“ kopija.

Vakare — mes vėl didžio
joje Kultūros ir mokslo rū
mų salėje. Tai yra vadina
moji Kongreso salė. Sunku 
atsigėrėti jąja.

Užvakar čia šoko Lenki
jos ansamblis “Mazovše.” Į 
koncertą buvo atsilankę lie
tuvių ansamblio dalyviai ir 
kultūros veikėjų delegacijos 
nariai. Prieš prasidedant 
koncertui, “Mazovše”' an
samblio dalyvė priėjo prie 
mikrofono ir nuoširdžiai 
pasvekino Lietuvos ansam
blį. Po “Mazovše” ansam
blio koncerto lietuvių kul
tūros veikėjų dele g a c i j a 
įteikė atlikėjams gėlių, o 
Švedas, Linginys ir Pily
pai tis užėjo į sceną, nuo

dėjo: “Širdingai ačiū už prieglaudą, vai
šes ir nakvynę“.

“Ką jūs manote? Tiek daug! Penki 
ir tai dar perdaug. Mes kitų skriaudos 
nenorime ir tiek daug neimsime”.

“Tai niekis. Kiškite už pančiakos ir 
niekam nieko nesakykite. Manęs, biesas 
nerinks., nes jis savo vaiką pažįsta”.

“Ačiū ir labai ačiū, bet visgi. . .”
“Tissss... Anė žodžio daugiau. O, 

beje. . . Man pas jus taip smagu, taip 
patinka, kad jaučiuosi, kaip namie. Ar 
negalėčiau dar nors Vieną naktį pas jus 
pernakvoti?“

“Nakvokite, kad ir dvi ar tris — bū
kite kiek tik patinka“.

Motina, ką tai pakuždėjo dukterei į 
ausį ir nusiskubino į stubą. O mergina 
atsikreipė į vaikiną ir pasiteiravo: “Na, 
jaunas vaikine, kad jau apsistojai pas 
mus bent iki rytojui, tai pasisakyk, kaip 
vadiniesi?”

“Tavo tėvas vadina mane velniūkščiu”.
“O aš, kolegijos katinu,” pridėjo mer

gina.
“Tai ir vadinkite. Aš prieš tai nieko 

neturiu, bet. . . Jeigu jau taip norite ma
no vardą žinoti, tai aš pats neatmenu 
kokiu vardu mane pakrikštijo. Mano 
motina sako, kad mano tikras vardas 
yra Edis”.

“Tai klausyk, Edi. Išiimk iš savo kiše
nių visus pinigus ir kitką ir atiduok 
man drabužius; aš juos išskalbsiu ir vėl 
iš tavęs padarysiu džentelmoną. Juk ir 
sarmata būtų išleisti į žmones tokį pur
viną įnamį”.

“Kaip tai? Argi tai merginos darbas?”
“Na ir ne tavo, vaikine, darbas. Kuris 

iš mudviejų prašnekinome mano fordu- 
ką — tu, ar aš?”

Senis garsiai ir gardžiai nusikvatojo, 
o vaikinas net užraudo pasijutęs, kad 
jis ant kiekvieno žingsnio suklumpa, ne
suprasdamas darbininkų gyvenimo. Jis 
nuėjo prie savo automobilio, iškraustė 
kišenius, padavė drabužius merginai, 
kuri paačiavus — nusiskubino į pirkią, 
taipgi.

Edis pasiliko pas Karvelius ne su tuo 
tikslu, kad jam patiko vieta, bet su tuo, 
kad arčiau susipažinti su Mariute ir ap
reikštų jai savo meilę. Jisai, palydėjęs 
akimis merginą iki ji dingo pirkios 
tarpduryje, žvilgterėjo šalia jo stovin
čiam tėvui į veidą, lyg susisarmatijo ir, 
norėdamas nukreipti senio nuožiūrą, 
dribtelėjo:

“Dabar aš norėčiau pasižioplinėti po 
mišką, ar galima?”

“Kodėl ne? Tik, susimildamas, nenu- 
žioplinėk taip, kaip vakar, ir neišsirenk 
nuogas, nes kas nors, palaikęs tave pa
siutusiu, gali nušauti”.

♦

Saulė, tartum apsistojusi, lyg juokda
mosi, žiūrėjo iš aukšto į žaliais rūbais 
pasipuošusią žemelę. Edis, prisižioplinė- 
jęs po mišką ir grįždamas atgal, jau iš 
tolo pamatė^ kaip jo, baltai išskalbti 
drabužiai, švelnaus vėjelio siūbuojami, 
tįsojo ant virvelės sodo aikštėje.

(Bus daugiau)

širdžiai padėkojo “Mazov
še” ansamblio dalyviams 
už sveikinimus.

Pačioje salės scenoje įvy
ko lietuvių kultūros deka- 
k a d o s baigiamasis kon
certas. Salė pilnutėlė žmo
nių. Dalyvauja Lenkijos 
vyriausybės ir partijos va
dovai —■ L L R Valstybės 
Tarybos Pirmininkas Za
vadskis, Ministrų Tarybos 
pirmininko pavaduo t o j a s 
Novakas, seimo maršalas 
Vycechas, Lenkijos Jungti
nės darbininkų partijos CK 
sekretorius D o m b rovskis, 
Tarybų Sąjungos laikinasis 
reikalų patikėtinis Lenkijo
je Kiseliovas, meno, kultū
ros veikėjai. Po solistų 
koncerto pasirodė ansamb- 
liečia. Tiek solistų, tiek 
ansamblio pasirodymas tu
rėjo didelį pasisekimą. Pa
sibaigus koncertui, Lenki
jos - Tarybų Sąjungos 
draugystės draugijos pir
mininkas seimo maršalas 
Č. Vycechas surengė priė
mimą. Priėmimas praėjo 
labai draugiškai ir šiltai.

BROCKTON, MASS.

JONAS KUKAITIS
Mirties tapo atskirtas nuo mūsų liepos 3 d.

Liūdime netekę gero žmogaus, malonaus
draugo, visuomenės veikėjo.

Reiškiame gilią užuojautą našlei Agotai, po-
dukrai Birutai Kašėtaitei
Kašėtai, taipgi jo brolams.

iv posūniui Vytautui

P. ir M. Baron M. Gutauskicnė
F. K. Čereškai B. Gutkauskienė
S. M. Paurai A. Stirienė
S. Stitilienė B. Patrick
F. M. Markevičiai K. Kalvelienė
A. M. Valant M. Žaliukienė
L. M. Trakimavičiai S. Stanley
W. Kelley U. Zaleckaitė
T. Kaminskienė A. Chestnut
P. Orentienė A. Žukas-
J. Stigienė K. Kmarienė
O. Zarubienė R. Wallan
G. Shimaitis K. Ustupas
A. Petrukaitis K. Valant
J. Waitekunas A. Bouvier
V. Mineikienė F. Pūkelis
B. Chuberkis B. Navickas
K. Sireikienė M. Potsienė
E. Krulienė A. Gricaitė
P. Klimas A. Žukas
E. Rendzevičienė A. ir A. Mickevičiai
J. K. Wallan
J. Krapienas

Providence, R. 1.

ŠUKELĖM SAVO KVOTĄ 
Į $10,000 FONDĄ

Worcesterio pažangioji 
lietuvių visuomenė sukėlė 
savo kvotą — penkis šimtus 
dolerių —■ paskirtą sukelti 
iki liepos 15 d. Todėl man 
labai linksma padėkoti 
jums vis’ems, kurie aukojo
te pagal savo išgalę, stam
besnėmis ar smulkesnėmis 
sumomis. Bet dar yra ke
letas draugų, kurių nega
lėjau sutikti, todėl dar yra 
proga gauti kiek tiek, nes 
vajus yra prailgintas iki 
rugpjūčio 18 d.

Pastebėjau Laisvėje, kad 
Susn’nkų Jurgis pasiuntė 
$15. Aš mąnau, kad Jur
gutis nesugriešytų pasiųs
damas dar $10, nes jis per 
keletą metų buvo Laisvės 
prietelių klubo narys. Ma
nau, kad jis tai padarys ir 
šiemet.

•

Dabar pranešu visiems 
evorcesteriečiams ir apylin- 
linkės piknikų lankytojams, 
kad ALDLD 11 kuopa ren
gia labai linksmą pikniką 
rugpiūčio 4 dieną gerus 
pietus, bet ir rengiasi nu
traukti vyrus virve. Todėl 
visiems bus surprise. Bus 
v’sokiu gėrimų iki valiai.

t —:—
Beje, visi, kurie turi se

nų drabužių, tai nenumes- 
kite jų, bet priduokite L. 
Ausiejienei, 99 Providence 
St., Worcester, Mass. Mo
terys turės išpardavimą se
nų rūbų. J. Skliutas 

* * ♦
Liepos 2 d. įvyko Lietuvos 

Sūnų ir Dukterų pašelpinės 
d r a u g i j o s susirinkimas. 
Valdyba ir įvairios Lznio 
komisijos davė raportus iš 
pereito mėnesio veiklos. Iš 
raportų pasirodė, kad biz
nis kaip prie 29 Endicott 
St. svetainės, ta^p ir Olym
pia Parke eina neblogai

Įsirašė naujas narys Al
binas Vaškevičius. Daug 
dar yra apyjaunių ir jaunų 
vyrų ir moterų, kurie galė

tų įsirašyt į L. S. D. Drau
giją ir į Darbininkų Klubą 
ir būti savminkais gerų 
įstaigų — 29 Endicott St. 
svetainės ir gražaus Olym
pia Parko — ir laike ligos 
gauti gerą pašalpą.

Mirė Mrs. Louise Sudei- 
kis, sulaukus1 61 metų am
žiaus. Jos vyras mirė 1950 
metais. Kaip Sudeikienė, 
taip ir jos vyras buvo lais
vų minčių ir daug yra pa
sidarbavę darbininkų judė
jimui. Sudeikienė daug vei
kė L. S. ir D. Draugijoje 
ir taip pat Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijime. Nors 
velionė dar nesena moteris, 
vienok per penkerius metus 
žiauri liga sunaikino jos 
sveikatą ir liepos 8 d. mi
rė. Liepos 11 d. tapo lais
vai palaidota Vilties kapi
nėse (Hope cemetery).

Velionė paliko dideliame 
liūdesy nephew Andrew 
Shultz, Buffalo, N. Y., ir 
niece Julią, žmoną Thomaso 
B. Grahamo, Scarsdale, N. 
Y., taip pat ir daug draugų 
ir draugių. L. S. ir D.! 
Draugija pareiškė gilią už-' 
uojautą giminėms ir drau
gams ir suteikė paskutinį 
patarnavimą — grabnešius 
ir gražų gėlių vainiką.

Lai tau, Louise, būna, 
lengva šios šalies^žemė! • • • • • •

Norint’eji prigulėti prie 
L. S. ir D. Draugijos ma
lonėkit ateiti į sekantį susi
rinkimą rugpiūčio 6 d., 7 
30 vakare, 29 Endicott St.

Rep.

Washingtonas. — Kon- 
gresmanas $Tank Thomp
son, Jr. (demokratas iš N. 
Jersey) turi sekamą pasiū
lymą: Demokrątų partija 
turėtų nominuoti į prei- 
dentus Aukščiausiojo teis
mo teisėją Warreną. Nors 
Warren yra republikonas, 
jis demokratų nominaciją 
priimtų, mano kongresma- 
nas.

Jeigu dar netaip senoj 
praeity galima buvo para
šyti į spaudą apie šjokį tokį 
veikimą pažangiečių tarpe, 
tai dabar visa tai tik praei
ties dalykas. Mirtis skina 
vieną po kito, o likusieji 
skundžiasi senatve, sunega- 
lėjimu, na, ir apie jokį vei
kimą nėra nė kalbos. Tiesa, 
draugas Šlekaitis, kuris ir
gi kiek laiko tam atgal bu
vo susirgęs, bet dabar pa
sveikęs, pasidarbavo su
rinkdamas virš šimtinės 
Laisvės paramai, tai ir visa 
veikla. O tuo tarpu mirtis 
savo varo tolyn.

Pradžioj liepos mėnesio 
mirė Liudvikas Mizgiras, 
sulaukęs apie 88 metų am
žiaus. Jaunesniu būdamas 
prigulėjo prie LLD ir buvo 
ilgametis Laisvės skaityto
jas. Susenėjęs, ne tik kad 
skaitymą ir draugijas ap
leido, bet ir pats apsileido, 
visapusiškai neįmanydamas 
susitvarkyti. Gyveno vie
nišas savo namelyj. Kuo
met susirgo, liko nuvežtas į 
l'goninę ir ten po keleto die
nų sirgimo mirė. Sakoma, 
turėjo brolį Chicagoj, bet 
tas į laidotuves neatvyko. 
Kiek žinoma, Liudvikas at
vyko į šią šalį laike Rusų- 
Japonų karo, pabėgdamas 
iš kariuomenės, ir visą lai
ką gyveno Scran tone, dirb
damas anglies kasyklose.

Pabaigoj gegužės po ilgos 
ligos mirė Mykolas Buika, 

(

Kas Skaito ir Rašo 
Duonos Neprašo

Tai išmintingas posakis, kuris yra taip senas, 
kai]) senas yra pats raštas. Kas to posakio laikosi, 
niekad nesigaili. Skaitykite šias knygas:

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Skaitykite ją! Susipažinkite su pagrindiniais įstatymais.

Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais 
pataisymais. Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklau
somybę. Puslapių 320, kaina $2.00. DABAR TIK $1.50.

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė 
Dr. A. Petriką, puslapių 320, kaina $1.50. DABAR TIK $1.

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietu
vis. Parašė Prof. Pakarklis, puslapių 320, kaina $1.50, 
DABAR TIK $1.00.

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais paveiks
lais, sutaisė-Dr. J. J. Kaškiaučius. Puslapių 240, kaina 
$1.50, DABAR TIK $1.00.

ŠLIUPTARNIAI
Amerikos lietuvių tautinio ir kultūrinio atgimimo laikų 
istorinis romanas. Parašė Algirdas M ar g erib. Knyga 
652 puslapių. Kaina $5.00: Dabar tik $4.00.

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS >
Kiekvieno kultūringo lietuvio namų knygyne turi būti 
šis žodynas. Rašyboje ar gyvo žodžio kalboje jame 
rasite patikrinimą. Tai yra mokytojas jūsų namuos®* 
KAINA $5.50.

Laisvė
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartą 
giliai atsidusdamas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų. 
Parašė Rojus Mizara, puslapių 368, kaina $1.50, DABAR 
TIK $1.00.

Kelias į Laimę

pusi. Laisvė (Liberty)Treciad., liepos (July) 24,

sulaukęs apie 66 metų am
žiaus. Buvo LDS 82 kuopos 
narys kartu su savo žmona, 
kuri mirė apie desėtkas me
tų tam atgal. Neteko suži
noti, ar liko brolių ir sese
rų.

Jau buvo rašyta, kad Ig
ną Klevinską ištiko smūgis. 
Atrodė, kad padėtis buvo 
gana rimta, bet dabar gy
dytojas patenkintas ligoni 
progresu į sveikatą ii* po 
trijų savaičių išgulėjimo lo
voj ligoniui leidžia pasikel
ti iš lovos ir pasėdėt* po 
kiek laiko. Žinoma, pasėdė
jimo laikas su kiekviena 
diena pailginamas.

Buvo drūčiai susirgus A. 
Medelienė. Net jos duktė 
iš B altinio rėš parsiskubino 
pas mot^ą, bet pasirgusi 
apie savaitę laiko pagerėjo 
ir dabar jaučiasi gerai.

Jau kelinta savaitė, kai 
serga Eva Geležauskienė. 
Jos liga gana smarkiai įsi
galėjus.

Visiems sergantiems lin
kiu greito pasveikimo, o įni
rusiems, pagal seną posakį, 
linkiu, kad būtų lengva šios 
šalies žemelė.

Svieto Pareiga

Haverhill, Mass.
Staiga sunkiai susirgo Bern. 

M i žara; jis tapo nugabentas į 
Haverhill ligoninę.



H’ DETROIT, MICH.
ATŽYMĖSIM 
ONŲ DIENĄ

Liepos 26 d. pr’puola Onų 
varduvių diena, o čia mes 
turime didoką skaičių Onų, 
vertų pagerbimo. Tai šia 
proga sumanyta surengti 
draugišką pobūvį - išvažia
vimą, kuris įvyks liepos 28 
d., sekmadienį, pas plačiai 
č*a žinomus Oną ir Joną 
Dapkus, gražioj jų rez'den- 
cijoj, kuri randasi tolokai 
nuo triukšmingojo Detroito 
miesto, gražioj, patogioj 
vietoj, tarp medžių ir gė
lių, su privatišku maudynei 
prūdu, kuriame norint ga
lima ir paplaukioti.

Visos Onos, jų draugai ir 
draugės esate kviečiami da
lyvauti, ir Lkimės, jog

linksmai praleisite dienelę. 
Pobūvio sumanytojai parū
pins dalvaujantiems mais
to ir gėrimų. Pietūs bus 
pradėti duoti 2 vai. dieną, 
bet pribūti į vietą galite ir 
anksčiau.

Antrašas ir kelrodis: 
29900 Lasher Rd., Bir
mingham, Mich. Iš Detro
ito važiuok’t Northwestern 
Hway iki Lasher, čia sukit 
po dešinei ir važiuokit iki 
12-tos mylios kelio. Tą ke
lią pervažiavus dabokit po 
deš‘nei mažą gatviukę Nor- 
mandale, į ją sukit, laiky
damiesi po dešinei, ir atsi- 
dursit pobūvio vietoj

Tai ir iki malonaus pasi
matymo !

Vienas Onų prietebų

Katriutės Gintarai

M* HELP WANTED MALE

NEW HAVEN, CONN.
SĖKMINGI PIETŪS

Kaip kas nori, gali kalbėti, 
bet šią vasarą vietos pažan
giečiai gražiai pasidarbavo. 
J'e buvo suruošę dvejus pie
tus—vienus tėvų pagarbai, 
antrus LDS 5-tos Apskri
ties vardu.

Į LDS pietus graži grupė 
narių ir simpatikų atsilan
kė maloniai laiką praleisti. 
Jei vietos žmonių būtų bu
vę daugiau, tai liepos 14 d. 
pietūs, galėtume sakyti, 100 
procentų būtų pavykę.

Kažin kas pasidarė su 
vietas žmonėmis, kad nesi
lanko į parengimus? Se
niau būdavo, kai mes, sve
čiai, atvykdavome, daugelį 
vietos žmonių parengimuo
se pastebėdavome. Dabar 
jų nebematome. Kažin ko

dėl taip yra? Iš rengėjų 
pusės visį parengimai pri
rengti puikiai, vaišinimas 
už tokią mažą kainą labai 
puikus. Na, pagyvensime ir 
gal sužinosime nesilankymo 
priežastis.

*” • — •
Girdėjome, jog Mrs. K. 

Stanislovaitienė ruošia po
pietinę parę. Sakoma, ji 
įvyks rugpiūčio 25 d. jos 
šeimos kiemelyje. Kai kuri*e 
jau dabar kalba apie būsi
mą parę, kiti net tariasi su 
draugais ten nuvažiuoti. 
Seniau ten teko dalyvauti, 
buvome labai maloniai pri
imti, pavaišinti, tad verta 
ir šį kartą malonios šeimi
ninkės pakvietimą priimti. 
Tai pasimatysime Prospec- 
te. Nusiklausęs

ST. PETERSBURG, FLA.
IŠ LLD 45 KUOPOS 

SUSIRINKIMO
Gražus ir pavyzd'ngas 

kuopos susirinkimas įvyko 
liepos 7d.

Kadangi mūsų darbinin
kiškos spaudos — “Vilnies” 
ir “La'svės” — finansiniai 
vajai neina taip gerai, kaip 
turėtų eiti, tai šiame susi
rinkime nutarėm vėl paau
koti iš kuopos iždo minėtų 
dienraščių 'šlaikymui po 50 
dolerių. Kiek pirmiau šiam 
tikslui buvom aukoję po pu
sę šimto dolerių. Mes su
prantame, kad darbininkų 
gyvenimas be savo spaudos 
būtų lygus gyvenimui name 
be langų! Mums gi visiems 
re’kalinga kuo daugiausia 
tikrų žinių, apšvietos ir lie
tuvybės išlaikymo šioje ša- 
lyje...

Po susirinkimo dar ir 
draugas J. Rūbas rinko iš 
atskirų asmenų “Vilnia*” 
aukas ir surinko $35, bet, 
sakė, surinksiąs dar dau
giau. O užpraeitame susi
rinkime (geg. 5 d.) P. Ta
ras tą patį atliko “Laisvei.”

Taigi, abelnai ’mant, iš 
“Švento Petro” miesto abu 
dienraščiai (“V.” ir “L.”) 
šiais metais gavo suvirs po 
$150 paramos. Beje, drau
gė Stukienė rūpinasi plati- 

✓nimu “Viln’es” tikietų.
Susirinkime pastebėta, 

kad “L.” nebuvo aukotojų 
sąraše paskelbta mūsų kuo
pos pirmesnė jai auka $50.

Šiame susirinkime mūsų 
rūpestingas fin. sekretorius 
d. V. Smudinas išdavė pla
tų finansinį raportą. Taip
gi perskaitė' finansinį ra
portą. Taipgi perskaitė pa- 
kvitavimus ir paačiavimus 
už pirmiau ‘šsiųstas aukas: 

;"Vilniai” $50, “Laisvei” 
$50, “Liaudies Balsui” $25, 
LLD $25, LMS $25 ir sve-

turgimių teisių gynimui 
$25. Tik negavo pakv’tavi- 
mo už pasiųstus $25 nuo 
Pietų Amerikos “Darbo.” 
Pinigai (banko čekiu) iš
siųsti gegužės mėnesį, bet 
nežinia kur jie užkliuvę 
randasi.

Dar verta paminėti, kad 
*r draugas • A. Metelionis 
(autorius knygos “Apie 
Dievus ir Žmones”), sugrį
žęs iš atostogų (jis lankėsi 
Chicagoj), nuosekliai pa
aiškino darbin i n k i š k o s 
spaudos sunkią būklę...

Šiame sus*rinkime gavo
me vėl tris naujus narius į 
šią mūsų garbingą apšvie
tos ir kultūros organizaci
ją. Garbė kiekvienam būti 
tokios prakilnios organiza
cijos nariu.

Svieto Pereiga

New Britain, Conn.
Mirtis skina visus lygiai, 

senyvus ir apyjaunius. O, 
kaip nemalonu 5šgirsJ, jog 
senyvas žmogus mirė, bet, 
dar blogiau, kai išgirsti 
apie apyjaunio mirtį. Šio
mis dienomis mirė Klara 
Visalgienė, buvusi Mali
nauskaitė, tai Juozo ir Jie- 
vos Malinauskų antra duk
tė. Buvo dar apyjaunė mo
teris. galėjo gyventi ilgus 
metus.

Pala’dota Rožių kapiny
ne.

Klara, ilsėkis ramiai, o 
sūnui, tėvams, seserims ir 
jos draugams—užuojauta!

Beje, šis sukrėtimo įvy
kis Malinauskus labai pa
veikė. Ir šiaip jau Juozas 
nesijautė per geriausiai. 
Jieva nor^ storesnė, bet 
žymės veide rodo, jog ir ji 
dikčiai susirūpinimo pa
liesta. Vėliname vėl atsteig- 
ti pUnai tvirtą sveikatingu
mą! V't Vi

Liepos 4 d. mes, J. Klimo 
grupė, važiuojame į Arrow 
farmą filmuoti našlaitės Kat
riutės veikalą ’’Katriutės gin
tarai.”

Mums pasiekus farmą, jau 
radome vieną dalį mūsų gru
pės atvažiavusius, u ž k a n- 
džiaujant ir ilsintis,

Kolei susiradome nakvynės 
kambarius, kol viską susitvar
kėme, štai jau ir Klimas atva
žiavo su savo dalim grupės, su 
filmavimo mašinerija bei apa
ratais.

Kai visi susirinkome, tai jau 
ir praktikas turėjome. Kiek 
vėliau Jurgis atsineša mašine
riją. Privarstyta visokių dratų, 
visokių sukučių. Klimas sako: 
Aš jums pakartosiu dainas, 
kurias Aido Choro pamokose 
užrekordavau. Na ir jau už
kinkė elektros jėgą. T i k pa
sukinėjo keletą sukučių, na ir 
užtraukė Aido Choras. Pirma 
daina buvo “Geltieji lineliai,” 
antra “žilvytis žaliuoja.” Dai
nos gražiai skambėjo.

Pasiklausę gražių dainelių 
ir vėl praktikuojame, žodžius 
mokinamės.

Štai jau ir vakarienės lai
kas. , Skubėjome vakarienės. 
Kai baigėme, "jau ir sutemo. 
Grįžtame į namus poilsiui.

Penktadienis, liepos 5. Ry
tas švinta. Oras gražus ir vė
sus. Paukšteliai čiulba. Jau 
apie šeštą valandą pradeda 
pasigirsti trinksėjimas ir kal
bos. Tuojau vienas po kitam 
sukilome. Esame susijaudinę, 
susirūpinę. Kaip čia bus stoti 
prieš kamerą ir filmavimą? 
Nekuriems tai buvo pirmu 
kartu stoti prieš tą filmų ka- 
nuolę.

Čia vėl mokinamės žodžius 
ir dainas.Bematant ir astuo
nios. Einame pusryčiauti. Bai
gus valgyt, G, Klimas liepė 
prisirengti veikalui filmuoti.

Jurgis nuveža mašinas į jo 
nužiūrėtą vietą, kurioje bus 
daromas pirmas bandymas 
filmuoti. O mes, aktoriai, peš
ti kulniuojame apie mylią to
lumo nuo mūsų kambarių.

Atėję jau radome mašineri
ją prirengtą, sustatytą, pada
rytas lietuviškas kiemas. J. 
Juška nekuriems lipdo pano
sėn ūsus. Vienus jaunina, ki
tus sendina, vagodamas su 
juodu paišeliu jų veidus, tepa 
raudonu dažu žandus. Vie
niem ištaiso raukšles, veidus 
padaro jaunučiais, kitus su- 
raukšlėja, padaro senukais — 
mat, taip reikia.

Pasitaikė nueiti nuo tos vie
tos, kur mašinos stovėjo. Gra
žioje aikštelėje vy'ko pasimo- 
kinimas. Vaikštinėdamas pro 
krūmų tarpą pažvelgiu į maši
neriją. Matau’ pritaisytą svirtį 
prie kameros. Net mano akys 
išlindo iš kaktos. Vaizdas svir
ties: dvišakis, paskui karte su 
pririštu akmeniu prie paže
mės. Būtų niekis, bet labai 
juokinga, kada ta svirtis tik 
truputį storesnė už grėbliako
tį

Pamatęs Klimą, sakau: 
Klimai, aš tavo svirties ne
mėgstu, nes labai per menka. 
Klimas nusišypsojo, sako: čia 
ne šulinys ir ne svirtis, čia bus 
pakabintas aukščiau galvų 
mikrofonas. Tik tada pajutau, 
kad mano buvo neišmintinga 
pastaba. Svirtis ir šulinys turė
jo būti, nes to veikalas reika
lauja, ir Klimas apie tai 
bėjo, dėl to aš griebiausi 
stabos. .

Jurgis sušaukia visus 
kameros, jau1

ima ir sukiiūva. Mūsų akto
riai nepataiko kalbos. Gal būt 
gerai neišmoksta savo rolės ar 
pabūgsta, kad kamera neeks- 
ploduotų... ima ir susimaišo. Ir 
vot, kas Įvyksta — tuojau 
Klimui pinigai pradeda byrė
ti iš kišenės. Kaip tai? O ve 
kaip: Kada žodžių aktorius 
nepasako, suklysta kalboje, 
tada keli desėtkai pėdų filmos 
esti pagadinama. Filmą daug 
pinigų kainuoja, tai taip daug 
dolerių ir. išbyra Klimui iš ki
šenės. Filmą greit rieda ir 
trumpu laiku daug jos sugen
da, sykiu ir skambučiai smar
kiai rieda su filmą.

Taip nuo pat ryto iki pietų 
ir išlaikė mus po kemera. Vis- 
vien vieną tarpą veikalo, nors 
sunkiai, bet padarėme gana 
gražiai.

Mūsų “bosas” sako, kad dėl 
šios dienos viskas baigta, nes 
reikės prirengti kitą vietą ry
tojui. Taip ir baigėm. Bet ne 
Klimas. Jis susitvarkęs maši
nas, važiuoja pirkti lentų šuli
niui, nes sekamą rytą reikės 
šulinio ir svirties, filmuos Kat
riutę su Jonuku romansuojant 
prie šulinio. Reikėjo prirengi 
medžiagą scenai. Parsiveža 
lentas, sako, nuploviau, tik 
sukalsime rytoj.

Jau *r vakarienė. Dar pirm 
vakarienės Klimas praneša, 
kad šį vakarą rodys filmus 
restorane. Buvo pranešta ir ki
tiems, ne tik mes lietuviai ži
nojome.

Bematant restoranas prisi
pildė publika. Koliai Klimas 
prirengė mašineriją, užsitrau
kė iki pusės po astuonių. Kli
mas paprašė J. Juškos pra
nešti publikai, kad jau viskas 
prirengta filmo rodymui. Juš
ka padaro pranešimą. Klimas 
paspaudžia guzikutį — filmas 
ritasi.

Pirmiausiai parodė N. Yon- 
ko paradą, vėliau “Paparčio 
žiedą”, Chicagos kapines, Ci
ceros moterų spalvotą veika
lą. Publika ramiai užsilaikė 
nors filmai buvo lietuvių kal
ba. Pabaiga ir jau einame po
ilsiui.

šeštadienis. Sukylame anks
ti rytą. Oras gražus, saulėta. 
Užkandę, griebėmės darbo. 
Klimas, Benderis ir aš skubiai 
bėgame Į mišką, 
pakirsti medžiagos
Pakirtome, nešame su Klimu 
svirtį, žolė iki pusiau, 
pastebėjau spygliuotų 
Būta tvoros, aš pirma eidamas
sukliuvau Į dratus taip, kad 
dratai pagavo mano abi ko
jas ir griuvau su svirtimi. Ma
no abi kojos pakilo nuo žemės 
ir kai medis krito ant viršaus 
vielų1, tada mano kojas taip 
suspaudė, kad spygliai nuvo
žė odą ir sulindo į raumenis. 
Mėginau atsikelti, bet paju
tau, — kojos slastuose ir pa
kilusios. O skausmas! O me
dis spaudžia! Sušukau: Kli
mai, pakelk medį, negaliu 
atsikelti! Klimas paliuosavo. 
Pažiūrėjau į kojas, kraujas 
rieda net penkiose vietose. Sa
kau, jūs neškite svirtį, o aš 
bėgu prieš kalną suraišioti 
žaizdas. Sutaisęs, grįžau prie 
šulinio statymo, šulinį ir svirtį 
padarėme. Filmuoja Katriutę 
ii Jonuką. Jų romansas vyks
ta prie šulinio semiant vande
nį. Baigus juos filmuoti, . ne
šame mašinas į kitą sceneriją. 
Greit supuolama, prirengėme, 
čia Magdė, Petras ir Jonas.

Tėvai nori, kad Jonas vestų 
Barbutę, turtingo ūkininko 
dukrą, bet Jonas neklauso, jis 
myli našlaitę Katriutę ir pa
sako tėvams, kad ją ves. Čia 
jau vaidijasi ir tai nufilmuoja
ma. čia irgi buvo. suklupimo, 
bet paantrinta ir nufilmuota 
labai gražiai.

(Bus daugiau)

kirviais 
svirčiai

ir ne- 
vielų.

kal-
pa-

prie 
ir muzikantai 

atvyko, dar truputį ir Mildred 
Stensler atvtžlavo į pagalbą. 
Prie muzikos ir Mildred 
stensler diriguojant vyko 
trumpos mūsų solisčių pamo
kos, kad 
solistės.

Tuojau 
lietuvišką
ros Pradeda mašinų ratai 
suktis. Tai jau prasideda tik
ras filmavimas. Kalba, šokiai. 
Viskas eina gerai, bet kaip kur

pilnai atliktų mūsų

visi susirenkame į 
kieTną, prie kame-

Šį vakarą Carnegie salėje 
dalyvaus rinktine publika

Šį trečiadienio vakarą, liepos 24 d., Carnegie salėje 
dalyvaus rinktinė New Yorko publika, visokių tautų ir 
rasių žmonės. Jie ten susirinks pasveikinti iš kalėjimų 
paleistus darbininkų vadus.

Kalbės tie, kurie po kelis metus kalėjimuose buvo 
uždaryti, pasiremiant neteisingais liudininkais būk 
jie mokinę kitus “jėga nuversti Amerikos valdžią”; 
taipgi kalbės keletas ir kitų visuomenės veikėjų.

Mitingas prasidės 8 vai. vakare. Carnegie Hall ran
dasi ant 7th Avė. ir 56th St., New Yorke:.

Žemiau tuo klausimu telpa eilės:

By Grace M. Nowacki

Spirits are high, the hall packed tight— 
The people’s heroes speak tonight, 
Each face with brotherhood alight, 
Each honored one a welcome sight.
We hail our leaders with delight, 
Applaud courageous deeds they cite; 
Participation they invite.
One’s contribution may be slight — 
Petitions, letters that we write, 
A tail to PTeodom’s soaring kite!

the Bill of Rights recite, 
murderous profiteers indict, 
liberty and hold it tight,

Let us
War’s
Grasp
You have the power to set things right!

MIRĖ
Marijona Kulikienė

Padėka
TO THE DONORS

Mechanikai. Tool ir Diemakers. 
Geros darbo sąlygos. Gerą mokes
tis. Susitarimas vietoje.

JETA METALS, INC. * 
957 Saw Mill River Rd. 

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

(136-142)

VAIRUOTOJAS
(Chauffeur)

Patyręs. Prie perkrausi ymo 
rakandų troko

S. ZEID
1466 Coney Island Ave.

Brooklyn, N. Y.
(140-142)

MALE and FEMALE

OPERATORIAI PRIE VYRIŠKŲ 
DRABUŽIŲ

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

Brooklyn, Clothing Co.
2961 Atlantic Ave., Brooklyn

(141-143)

REIKALINGI PROSYTOJAI
Rankovių prosytojai, rankovių kry
želiai, iš vidaus prosytojai. Gera 
mokestis, nuolatinis darbas.

Brooklyn Clothing Co.
2961 Atlantic Ave., Brooklyn

(141-143)

BUSINESS OPPORTUNITIES

Restaurantas. Staten Island, N. 
Y. Gerai įsteigtas biznis, oru vė
dinama. Jeigos $35,000. Visi įtai
symai. 
Privatiškas savininkas, 
mas verčia parduoti už 
kairią, geras lease. SA. 
5 v. v. GI. 2-9616 po 5 v.

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kainą žema.

Juozas Weiss telefonu pra
nešė, kad Marijona Kulikienė 
mirė ligoninėje pirmadienį 11 
vai. vakare. Pašarvota Šahns- 
ko šermeninėje, 8402 Jamaica 
Ave., Woodhaven, N. Y.

Nuliūdime liko jos vyras 
Vincas Kūlikas, sūnūs Vincas 
Kūlikas ir Albis Maželis ir ki
ti giminės bei draugai.

Laisvės štabas reiškia Kuli- 
k i e n ė s šeimai nuoširdžią 
užuojautą.

Kulikienė sirgo per ilgą ei
lę metų skausmingu, sąnarius 
žalojančiu artritu. Kelis kar
tus ji buvo visiškai bejėgiškai 
susirgusi, ištisiems mėnesiams 
ir metams paguldyta lovon. 
Jos laimė, kad ji turėjo gerą 
vyrą, gerus vaikus ir gerų 
draugių bei draugų. Jų rūpes
tingai prižiūrima, gelbstima, ji 
ir vėl keleriems metams iš lo
vos pakildavo.

Nuostabaus ryžto' ji buvo 
moteris. Kartą iš lovos pakilu
si, ji mažesniesiems skausme
liams nenusilenkdavo, nesi- 
duodavo gyva palaidojama* 
šeimos ir draugų prigelbstima, 
kartais traukiniais, kitais kar
tais auto mašina atvežama, ji 
neapleisdavo moterų ir kitų 
svarbiųjų veiksmų. Pasirams
čiuodama, ji ėjo šeimininkės 
pareigas kiek bepajėgdama^* ji 
neapleisdavo ir visuomeniškų.

Paskiausiais metais ar dau
giau ji kentė baisius skausmus, 
nuo kurių valandžiukes poilsio 
atkovodavo tiktai išikaštingais 
jausmui užmarinti vaistais.

Neatpažintas skenduolis
Policija ištraukė iš East

chester upelio prigėrusio žmo
gaus lavoną, kurio kol kas ne
pavyko atpažinti.
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A most sincere thank 
extended to you for your 
rations in memory or our 
parted cousin, Joseph Kovas.

Your words of consolation, 
visits to the funeral parlor, the 
participation of the Aido Cho
rus, attending the funeral, co
ming to the dinner, the servi
ces of Messrs Mizara and Bim
ba, and the wholehearted coo- 
peratinon of the staff of 
Laisve were appreciated.

We especially thank 
Messrs. Buck, Waresoil, and 
Grigas for their many courte
sies.

The family of Joseph Kovas 
appreciates your catering the 
funeral dinner and extends a 
most cordial thank you to the 
women who were kind 
to cater a dinner on 
humid day.

Jeigos $35,000.
Augkite su Staten Island. 

Nesveikavi- 
prieinamą 
7-0588 iki 

v.
(137-143) ,

- -------------
DAR PRISIMINĖ 

LKC GĖLYNĄ
i -

Šiemet gėlyno pievutė pa
likta netrėšta, ir užėjusi 
šiluma ir sausra ją pusėti
nai apgadino. Gėlininkas, 
neiškentęs, praėjusį šešta
dienį nusipirko vandenyje 
greit tirpstančios trąšos ir 
tam tikrą prietaisą ant kra* 
no žolės tręšimui; sumokė
jo $4.50. Ir štai, pirmadie
nį ateina laiškas su $3 gė-. 
lynui nuo mūsiškiams new- 
yorkiečiams plačiai žinomos 
Ruth Bell motinos P. V. 
Gasparienės iš Grand Rap-*^ 
ids, Mich.

Dėkui u? pasiskubinimą^ 
pagalbon! V.

July 18, 1957

enough 
a hot,

Mary
Helen

Gurklis
Chesko

TŪKSTANČIAI NAKVOJO 
' ANT SMILČIŲ

Sekmadienį New Yorkas tu
rėjo virš 97 laipsnių karščio. 
Milijonai žmonių, kurie tik 
galėjo, vyko j pajūrius ir ki
tas vietas, kur tik tikėjosi 
kiek atsivėsinti.

Coney Islandas sutraukė ar
ti du milijonus žmonių.1, kitos 
pajūrio maudynės taipgi buvo 
pilnos. Daugelis žmonių pasi
liko ant smilčių pajūriuose ir 
nakvoti.

Parke,

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS. 

Metinis Piknikas
Lietuvių Tautiško Namo

Winter St. ir Keswick Rd., Mon
tello, Mass., įvyks liepos (July) 28 
d., pradžia 1-mą vai. dieną, rengia 
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubas 
iš So. Boston, Mass.

Bus muzika, namie gamintų val
gių, šaltų ir šiltų, kuo geriausių. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
atsilankyti. Čia susieję pasikalbėsi
me ir linksmai laiką praleisime.

Rengimo Komisija (142-143)

BROOKLYN, N. Y.
Siuvėjų Unijos Lietuvių 

Skyriaus susirinkimas įvyks 
24 d., 5.S0 vai. vak., Unijos 
pose, 11-27 Arion PI., Erooklyne.
Nariai prašomi skaitlingai dalyvau
ti. Bus svarbių pranešimų.

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

54-to 
liepos 
patal-

Pakvietimas
Siuvėjų Unijos Lietuvių 5J,-tas Skyrius 

(A. C. W. of A., Local 5!t, C. L O.)

kviečia, visus, jaunus ir senus, 1957 m. liepos 
(July) men. 27 d., šeštadieni, į Metinį Kriaučių 
Pikniką-Gegužinę. Polish National Home Parke 
ir Patalpose, 108-11 Sutphin Blvd., Jamaica, 
N. Y. Šokiams gros Linksnių, Kriaučių Orkest
ras. Pradžia—2 vai. popiet. Įžanga—90c.

Ar saulė švies, ar lis su perkūnais lietus— 
kriaučių piknikas vistiek bus!

4 pUgl. Laiįvū (Liberty) Trečiad., liepos (July) 24, 1957

Kas svarbiau; kriminalistai 
ar prostitutes?

Vyriausias magistratas John 
Murtagh aiškino, kad policiją 
per daug jėgų ir pastangų de- 
da, kad sugauti vieną kitą 
prostitutę^ kuomet 
čiai siaučia mieste 
tai.

Jis stato pirmon
minalistus, kuriuos policija tu
rėtų sukontroliuoti. O prosti
tutės nesudarą miestui pavo
jaus.

visur pla- 
kriminalis-

vieton kri-

RANDAVOJIMUI
Pasirendavoja 6 kambarių apart- 

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

(141-143)

MATTHEW A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*oo**oc* 

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 
MArket 2-5172




