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vKRISLAI
Dėl Žemaitės laiškų.
Grigaitis sako: ne!
Apie LRKSA.
Kaip su nariais?

Rašo R. Mizara

Aną dieną šioje kolumnoje 
buvo įdėtas Lietuvos Valstybi
nės grožinės literatūros lei
dyklos vyriausio redaktoriaus 
.J. Tornau netiesioginis prašy
mas, kad tie, kurie turi rašy
tojos Žemaitės laiškus, suteik
tu juos leidyklai.

į Leidykla, kaip jau buvo ne 
kartą skelbta, išleidžia visus 
Žemaitės raštus taip, kaip jie 

( buvo suredaguoti kalbininko 
V Jablonskio.

Paskutiniame tome bus su
dėti visi, kuriuos leidykla

* gaus, rašytojos laiškai.
Rašytoja turėjo sūnų An

taną Žymantą, gyvenusį Chi- 
cagoje. Žymantas, be abejoji
mo, turėjo nemaža rašytojos 
laišką. Bet jis 19 19 metais mi
rė. o tuos jo laiškus, matyt, 
bus pasisavinę kai kurie ;Š 
Naujieną pastogės žmonės.

•
Dabar P. Grigaitis rašo 

Naujienose, kad jis ar kas ki
tas, kurie turi A. Žymantui 
rašytus žemaitės laiškus, ją 
Leidyklai nesiūs. Girdi, tai

* ‘būtų nusižeminimas.“
Matot, koks didelis tas P. 

^Grigaitis! Jis nusižemintų, jei 
■ ^didžiosios lietuvių rašytojos 

laiškus įteiktą Leidyklai, kuri 
leidžia visus Žemaitės raštus!

Gerai, tegu jis nesiunčia 
Leidyklai žemaitės laiškų, ku
rie buvo (jei buvo) rašyti jam. 
Bet kokią moralę teisę jis turi 
atsisakyti siusti laiškus, rašy
tus žemaitės sūnui?!

Tokia elgsena — paniekini
mas žemaitės, paniekinimas 
jos sūnaus!

Bet nerimtas išdidumas P.
Grigaičiui neleidžia būti žmo
gumi !

Marijonų Draugas Chicago- 
je rašo editorialą apie

* LRKSA. Mat, šiemet šis kata
likų Susivienijimas laikė Balti- 
morės mieste savo 60-ąjj sei- 
Naą, tai reikėjo ką nors para
šyti. Juk Draugo redaktorius 
p. šimutis yra LRKSA prezi
dentas.

i Skaitau: “Seime paaiškėjo,
kad ši fraternalinės apdrau
dos organizacija savo finan
sais yra stipri..’’ Š. m. sausio 
mėnesio 1 d. “ji turėjo savo 
ižde $2,382,802.51.“

Taip, nemaža krūva pinigų. 
Bet ar pinigas viskas?

Svarbiausias klausimas turi 
stovėti : Kiek LRKSA turi na
rių? Nes kai narių bus, tai bus 
ir pinigų.

Į tai Draugas atsako:
“LRKSA praėjusių metų 

' gale turėjo netoli 10,000 na
rių.“

:—
Supraskime, LRKSA jau 

gyvena’ septyniasdešimt pir
muosius metus. Jis kadaise tu
rėjo daugiau kaip 14,000 na
rių. Tai sakyte sako, kad 
LRKSA smarkiai mažėja na- 

^rių skaičiumi.
Mirtingumas — labai dide

lis. Naujų narių neįrašo tiek, 
kad jie galėtų užimti vietas 
mirusiųjų.

O, rodosi, LRKSA yra visos 
progos augti, klestėti, šio Su- 

jĮn A* sivienijimo juk nepuola Brow- 
5L. nellis, kaip kad jis puola Lie

tuvių Darbininkų Susivieniji- 
! mą.

Vajus Prailgintas iki Rugp. 18 d.
$10,000 FONDO

įdomus laiškelis, prašome pasiskaityti: “Čia rasite 
čekį sumoje $6.00. Pranešu, kaip aš tuos pinigus gavau. 
Gal ir mano prieteliai taip padarys. Perskaičiau A. Bim
bos krisluose, kad gerai būtų ir kad po $2 aukotų į fon
dų, tai sėdžiu ir galvoju. Nugi, žiūrau, pas mane labai 
didelė krūva “džionko”, surinkau ir pardaviau, gavau 
$6. Aš manau, kad pas ūkininkus yra daug nereikalingų 
dalykų, kurie gali būti parduoti. Nors aš esu 80 metų 
amžiaus, bet visvien rūpinosi mylimo laikraščio padė
timi. Minėtus šešis dolerius prašau padalinti sekamai. 
Draugiškai, A. Waitkevicius, Norfolk, Mass.”

A. Waitkevicius............ • • ................................ $2.00
M. Waitkeviciene.................................................2.00
Juozas Matonis, N. Bellingham  ....................... 2.00

“Worcester, Mass. Daug Gerb. Administracija: Čia 
raiste čekį sumoje $75.00. Tai -bus 4-tas siuntinys nuo ge
rų Worcesterio Laisvės patriotų. Draugiškai. J. Skliu
tas”. Aukojo:

J. Skletis............ • • ...........................................$25.00
F. Kaziliunas....................................................... 10.00
J. B. Žukai ..  10.00
V. Bevardis . . . .   10.00
F. Kalanta ........................... • •.......................... 10.00
A. Čeponis.............................................................5.00
P. O. Skralskiai.................................................... 5.00

K. Naravas, Shenandoah, Pa., prisiuntė blankų Jr 
$49. Aukojo:

F. Čiužauskas.................................................... $10.00
Senas Mainerys .. • • ........................................ 10.00
J’ Navickas............ ............................. „............... 5.00

(T»aa 4-tam pusi.)

Dar vienos karalijos galas

Britų jėgos 
bombarduoja 
Omano sritį
Bahreinas. — Neoficialiai 

pranešama, kad britų ka
rine aviacija jau pradėjo 
bombarduoti Omano-Mus- 
kato sritį, kurioje vietiniai 
nacionalistai sukilę prieš 
britų kvislinga sultonų. Su
kilimui vadovauja Omano 
imamas arba musulmonų 
dvasinis vadas.

Omanas-Muskatas yra o- 
ficiališkai “nepriklausomas 
sultonatas” Arabijos pusia
salyje prie Persijos įlankos, 
turintis apie pusę milijono 
gyventojų. Bet faktinai 
Omanas-Muskatas yra tikra 
britų kolonija, kuri jiems 
labai svarbi, nes ten randa
si žibalo versmių.

Britų aviacija, sakoma, 
bombarduoja taikingus, kai
mus. Nelabai aišku, kas lai
ko kurių sritį, ir britų a- 
viacija net -nesistengianti 
atskirti— jie bombarduoja 
visų sritį, kad įbauginti vi
sus ir padaryti žmones pa
klusniais.

Tai kokia iš viso to išvada?
Draugo editorialas bando 

pazalatyti, girdi, LRKSA “lai
kosi gerai, stipriai ir savo at- 
eitin žiūri šviesiomis akimis.

•

Mums taip neatrodo. Mums 
atrodo, kad valstijų inšiurinsų 
departmental, kurie nelabai 
mėgsta, kad mažosios frater- 
nalės draugijos painiotųsi tarp 
bilijoninių apdraudos kompa
nijų kojų, kitaip j tai žiūri ne
gu p. šimutis.

Na, bet žmonės sako: pa
tiestai — negriešijai I...

Unijos stoja 
prieš įstato 
susilpninimų
New Yorkas. — Unijų 

organas “AFL-CIO News” 
atspausdino vedamų straip
snį, kuriame aiškiai pasi
sako prieš civilinių teisių 
įstatymo silpninimų. Veda
masis straipsnis pavadin
tas: “Kompromisas?” Jame 
sakoma, kad kas liečia ci
vilines teises, tai kompro
misams ir nusileidimams 
neturėtų būti vietos— kiek
viena didesnė nuolaida yra 
išdavystė.

Tie senatoriai, kurie bal
suoja už taip vadinamus 
“pataisymus”, faktinai su
duoda smūgį civilinių tei
sių reikalui, sako AFL-CIO 
organas.

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

Washingtonas. — Senatas 
trečiadienį, turėjo balsuoti 
apie pataisymus prie civi
linių teisių biliaus trečio 
punkto. Laikraščiui einant 
spaudon, tas balsavimas 
dar nebuvo, pravestas.

New Yorkas. — Gub. Ha- 
rrimanas sako, kad jeigu 
prezidentas Eisenhoweris 
norėtų, civilinių teisių įsta
tymas praeitų visame čie- 
lume.

Paryžius. ‘— Amerikos 
ambasados pareigūųas sa
ko, kad atrodo, jog Fran- 
cūzija išduos Amerikai 
Zlatovskius, — o jeigu, neiš
duos,: tai pati juos teis.

Kasperis ir kiti rasistiniai 
riaušininkai rasti kaltais,—
jiems gręsia kalėjimas

Knoxvjlle, Tenn. — Pri
saikdintų teisėjų taryba, 
džiūrė, susidedanti vien iš 
baltų pietiečių. atrado 
John Kasperį ir 6 kitus ra
sistinius riaušininkus kal
tais. Valdžios keliamas 
prieš juos kaltinimas buvo, 
kad jie jėga ir kiršinimais 
stengėsi neprileisti prie 
Clintono (Tennessee) vidu
rinės mokyklos integraci
jos, tai yra, prie to, kad 
negrai ir balti jaunuoliai 
mokintųsi kartu.

Prisaikdintų teisėjų nu
tarimas, kadangi jie visi 
yra balti, bent kiek nustebi
no rasistinius triukšmada
rius. Jie visų laikų jautę, 
kad teisėjai, kaip pietiečiai, 
jiems yra palankūs, — ir 

Tunisija šiandien 
tampa respublika

Tunisas. — Prie visokių minas nieko nesakė. Mano-
eks-karalių, kaip tai Itali
jos Umberto, Jugoslavijos 
Petro, Rumunijos Mykolo ir 
Egipto Farouko, prisideda 
ddr vienas — Tunisijos Mo- 
hamedas el-Aminas. Šian
dien, ketvirtadienį, Tunisi
jos nacionalinė asamblėja 
oficiališkai paskelbs, kad 
Tunisija yra respublika. 
Tunisija yra kraštas, kuris 
visai neseniai tapo nepri
klausomas nuo Francūzijos. 
Karalius (jis Tunisijoje ži
nomas kaip “bėjus”) el-A- 
min valdė po francūzų glo
ba, panašiai, kaip sultonas 
Ben-Jusefas Maroke. Tuni- 
sijai tapus nepriklausoma, 
monarchija nekuriam laikui 
buvo palaikyta, bet nacio
nalistai iš Neo-Destou.r par
tijos, kurie vyrauja šaly
je. jautė, kad monarchija 
neatitinka naujosios Tunisi
jos dvasiai.

Keletas savaičių atgal Tu
nisijos policija suėmė vienų 
karališkos šeimos princų, 
kuris buvo įveltas į viso
kias suktybes. Bėjus el-A-

“Partinaja Žizn” apie Malenkovo 
ir jo draugų bandymų pravesti 
suokalbį prieš Centro komitetų
Maskva. — Tarybų Sų- 

jungos Komunistų partijos 
laikraštis “Partinaja Žizn” 
(“Partijos Gyvenimas”) 
plačiau rašo apie Malenko
vo, Molotovo, Kaganovi- 
čiaus ir Šepilovo bandymų 
suokalbiu prieš Centro Ko
mitetų perimti vadovybę.

Iki šiol tarybinėje spau
doje tik tiek buvo sakoma, 
kad C. K. nutarė juos paša
linti, kadangi jie bandė 
sudaryti anti-partinę klikų. 
Dabar platesnė informaci
ja patiekiama tarybiniams 
žmonėms. Dalis tos infor-

7 

taip atrodė visiems stebėto
jams. Vienok apkaltinimai, 
kuriuos kėlė valdžios advo
katai, buvo dabai aiškus?

Tai buvo pirma byla, 
kurioje pietietiška džiūrė 
teisė asmenis, kurie nusi
kalto Aukščiausiojo teismo 
nuosprendžiui, kad rasinė 
segregacija mokyklose turi 
būti baigta.

Prieš džiūrei išnešant 
nuosprendį, teisėjas paskel
bė, kad teismo salėje nebus 
demonstracijų. Mat, buvo 
manyta, kad pro-rasitiniai 
elementai šūkaus ir plos, 
jeigu Kasperis ir jo sėbrai 
bus paskelbti nekaltais, o 
negrai aploduos, jeigu juos 
ras kaltais.

Laikantis teisėjo įsaky

ma, kad ir dabar, paskel
bus respublikų, el-Aminas 
nedarys jokio pasipriešini
mo, nes jis silpnavalis žmo
gus ir neturi jokio pritari
mo krašte.

Premjeras Bourguiba pa
taps ir šalies prezidentu, 
sujungdamas abi pareigas, 
panašiai, kaip tai Nasseris 
daro Egipte.

Tunisijos paskelbimas 
respublika sutiktas palan
kiai Egipte ir Sirijoje. Bet 
kai kuriuose arabiškuose 
kraštuose valdantieji rate
liai labai nepatenkinti. Ne
tolimame Maroke sultonas
Ben-Jusefas nepatenkintas, 
nes jaučia, kad Tunisijos 
pavyzdys gali užkrėsti res
publikoniškomis mintimis 
ir marokiečius. Nepatenkin
tas ir labiausiai tradicinis 
arabiško pasaulio monar
chas, Saudi-Arabijos Sau
das.

Tunisas ir kiti Tunisijos 
miestai respublikos paskel
bimo proga papuošti vėlia
vomis.

maeijos jau anksčiau pasie
kė užsienį.

“Partinaja Žizn”' sako' 
kad Malenkovas, ' Moloto
vas ir kiti tos grupės nariai, 
paskendę senosę asmens 
kulto tradicijose, manė, kad 
užtenka perimti galių pre
zidiume ir pastatyti C.' K. 
jau prieš atliktų faktų, — 
ir viskas bus baigta. Ko jie 
nesuprato, sako laikraštis^ 
tai, ant kiek partija po XX 
suvažiavimo tapo sudemo- 
kratinta, ant kiek ji turi 
daugiau gyvumo ir savai
mingo galvojimo, ant kiek 

mo, salėje viešpatavo mir
tina tyla, kuomet nuospren
dis tapo išneštas. Bet buvo 
aišku, kad rasistai tapo su
krėsti.

Kasperis ir jo sėbrai dar 
tebėra laisvėje, nes jie ape
liuoja nuosprendį, ir prieš 
tai teisėjas jiems nepaskirs 
bausmės.

Nors nuosprendis yra 
smūgis rasistams, kai ku
rie rasistiniai pietiečiai se
natoriai naudoja jį savo 
tikslams. Jie teigia, kad 
šis džiūrės pasielgimas yra 
įrodymas, jog nereikia įsta
tymo, pagal kurį federali- 
niai teisėjai baustų nusi
kaltėlius prieš rasinę integ
racijų, kad galima pasitikė
ti pietietiškomis džiūrėmis.

Alžyriečiai 
nesideri su 

franeūzais 
' I • • K

Jungtinės Tautos. — Al
žyro nacionalistų Naciona
linė taryba informavo J. T. 
generalinį sekretorių Ham- 
marskjoldų, kad netiesa, 
jog nacionalistai veda de
rybas su franeūzais. Pran
cūzai tiksliai skleidžia pa
skutiniu laiku tokius gan
dus, kad tuomi pakenktų 
debatams apie Alžyre, ku
riuos Generalinėje asamb
lėjoje ruošiasi kelti Azijos 
ir Afrikos blokas.

Po Alžyro nacionalistų 
pareiškimu Jungtinėms 
Tautoms pasirašo Jazidas. 
Pareiškime sakoma, kad 
nacionalistai pasirengę ves
ti derybas, jeigu francūzai 
sutiktų, kad derybos yra 
apie nepriklausomybės su
teikimų ' Alžyrui. taipgi, 
jeigu francūzai pripažintų 
alžyriečių tautinę išsilaisvi
nimo armijų.

Tas pripažinimas skaito
mas svarbiu klausimu. Al
žyriečiai dėvi uniformas ir 
skaito savo armijų tikra ka
rine jėga. Jeigu francūzai 
jų tokia pripažintų, tai jie 
turėtų imti gyvus belais
vius.

jos dabar negalima pasta
tyti prieš jau atliktus iš 
viršaus diktuotus aktus.

“Partinaja Žizn” sako, 
kad Molotovo grupė nuste
bo, kuomet prisiėjo aiškin
tis plačiam C. K. susirinki
mui, nustebo, kad neužten
ka demagogijos, kad eiliniai 
C. K. nariai reikalauja tik
rų diskusijų. Visi trys, Ma
lenkovas, Kaganovičius ir 
MoĮotovas tada po du kartu 
kalbėjo Centro Komitete.

Ant galo visas C. K., į- 
skaįtant net Malenkovų ir 
Kaganovičių, balsavo už 
tos grupės pašalinimų iš 
vadovybės. Tik Molotovas 
balsavo prieš.

Gyvenimas 
Lietuvoje

Mūsų korespondento

ĮDOMUS MUZIEJUS
Klaipėda. — Kraštotyros 

muziejaus darbuotojai, ieš
kodami medžiagos apie 
Klaipėdos krašto istorijų, 
surado lietuvių kalbos gra
matikų, kurią sudarė Ka
raliaučiaus lietuvių dvasi
nės seminarijos docentas 
Paulius Ruhigas ir išleido 
1747 metais Karaliaučiuje.

Neseniai iš Priekulės ra
jono “Pionieriaus” kolūkio 
kolūkiečio Martyno Kavolio 
muziejus gavo įdomų senų 
dokumentą. Tai kaizerinės 
valdžius raštas, išduotas 
1814 metais rugsėjo 18 d. 
Kavolio seneliui dėl jo at
leidimo iš baudžiavos ir 
nuosavybėn perduodamo že
mės sklypo.

Nemaža dokumentinės 
medžiagos muziejus surin
ko apie Lietuvos Komunis
tų partijos pogrindinę veik- , 
lą Klaipėdos krašte buržua- 
šinio režimo metais. Doku- ; 
men tų tarpe — Lietuvos Kk . 
P. Centro Komiteto atsišau
kimai lietuvių ir vokiečių x 
kalbomis, išleisti 1925 metų' 
liepos ir spalio^ mėnesiais, 
LKP CK ir Lietuvos komu
nistinės jaunimo sąjungos 
Centro Komiteto atsišauki
mas vokiečių kalba, išleistas 
1928 metais gegužės pirmo
sios proga ir kt.

Muziejus taip pat įsigijo 
daug foto nuotraukų, vaiz
duojančių Klaipėdos mies
to ir krašto darbininkų, val
stiečių, žvejų buitį 19 am
žiuje ir 20 amžiaus pradžio
je.

KONSTRUKTORIŲ 
PASIŪLYMAI

Vilnius. — Vilniaus pla
taus vartojimo elektros 
reikmenų gamykloje dir
bami siurbliai “Neris” ge
rai žinomi ne tik Lietuvoje,- 
bet ir už jos ribų. Vartoto
jai net ir nepastebi, ar siur
bimo šepečių kūnai metali
niai, ar plastmasiniai. Ta
čiau įmonei tai daug reiš
kia. Įmonės konstrukto
riams A. Paštukui ir R. 
Purviniui pasiūlius, siurb
lio rankenėlė ir šepečių kū
nai gaminami iš plastikos. 
Įgyvendinus šių naujovę, 4 
kartus padidėjo darbo na
šumas. Tokiu būdu įmonė 
per metus sutaupys dau
giau kaip 100 tūkstančių 
rublių.

Konstruktoriai Paštukas 
ir Purvinis patobulino vam
zdžio prijungimų prie siur
blio korpuso. Tai įgalinsi 
per metus sutaupyti dešinįjį- 
tis tūkstančių rublių.

“FIGARO VESTUVES* 
DUSETOSE

Dusetos. — Čia lank®K| 
Kauno muzikinis dramos tė- 
tras su Bomarše komedija 
“Figaro vestuvės”.

Spektaklį žiūrėjo apie 
400 žmonių, kurių dauguma 
buvo kolūkiečiai.
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TAISO, TAISO!
DEŠINIEJI REPUBLIKONAI iš vien su liberalais 

demokratais jau pradėjo “taisyti” civilinių, teisių bilių, 
kurį šiuo metu debatuoja Senatas.

Republikonas Knowlandas ir demokratas Humphrey 
susitarę pasiūlė Senatui, kad būtų atšauktas' 1870 me
tais išleistas įstatymas, pagal kurį šalies prezidentas 
turi galią siųsti i pietines valstijas, kariuomenę apgyni
mui žmonių civiliniu teisiu. C V L

• • • t'Tasai įstatymas buvo išleistas tuojau po Civilinio 
Karo. Jis buvo išleistas tam, kad būtų galima apginti 
negrų teises; negrai, kaip žinia, tik prieš kelerius metus 
tuomet buvo paskelbti laisvais piliečiais.

Pietiniai rasistai, svarstant šį civilinių teisių bilių, 
dažnai primetė biliaus šalininkams, jog, girdi, valdžia 
ruošiasi naudoti federalinę kariuomenę tam, kad panai
kinti pietinėse valstijose segregaciją mokyklose. Norė
dami rasistams pasigerinti, liberalai ir kiti dabar nori 
pasirodyti “labai gerais”, todėl ir pasiūlė šį sumanymą, 
kuris buvo Senato užgirtas.

Sakoma. liberalai ir konservatoriai yra pas.imoję ir 
daugiau duoti koncesijų rasistams: “taisyti” debatuoja- 
ma biliu. C i

Jeigu bilius bus taip “pataisytas”, kad jis patiks ir, 
rasistams, tuomet, savaime suprantama, iš jo bus maža

VILNIS APIE MŪSŲ VAJŲ
ATRODO, KAI) MES šiemet baigsime savo $10,000 

fondo sukėlimo vajų garbingai. Tiesa, vajus buvo di
rektorių tarybos pratęstas, tačiau, pratęsus jį, tikimės 
sukelti fondą su kaupu.

Dėl mūsų vajaus dienraštis Vilnis šitaip pasisako:
“Laisviečiai pasekmingai baigia savo finansinį va

jų. Jie buvo pasiryžę surinkti $10,000. Vėliausia atskaita, 
iš liepos 16 dienos, rodo, kad fondan suplaukė $8,729. Nė
ra abejonės, kad už kokios savaitės laiko didžioji talka 
apsivainikuos pilnu pasisekimu.

“Finansų sukėlimo darbe gerai pasižymėjo ne tik to
kios didelės kolonijos, kaip New Yorkas, Worcesteris ir 
Philadelphia, bet ir tokios, nedidelės kolonijos, kaip Nor- 
woodas, Haverhill, Elizabeth, Hartford ir visa eilė kitų. 
‘Laisvė4 gavo daug paramos iš įvairių New Jersey ir Con
necticut vietovių ir iš Pittsburgho apylinkių”.

Vilnis teisingai pastebi, jog mes iš Detroito ir Chi- 
eagos mažai tegavome šiuo kartu aukų; tų miestų pa
žangioji lietuvių visuomenė telkia jėgas Vilniai, kuri 
pasiryžo sukelti specialų fondą $8,000 sumoje. Cleve
land© žmonės taipgi daugiau krypsta “į vilniečių pusę”.

Šiemet, turime pasakyti, puikiai pasirodė rytinių 
valstijų lietuviai. Ai«ku, daugiausia sudėjo New Yor- 
ko miesto pažangioji visuomenė, bet gerai dirbo ir 
Conn, valstijos, ir Mass., ir Pennsylvanijos, ir New Jer
sey, ir Maryland©, ir kitų valstijų pažangioji visuome
nė.

Mums patinka, kad draugai išpildo savo pažadus.
Antai Worcester!© pažangieji lietuviai pasiryžo su

kelti fondui $500, na, ir savo žodį jau ištesėjo. Jonas

JUSTAS PALECKIS

Nuo Paryžiaus ligi Marselio
KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI

Rodos, jau laikas būtų 
priprasti prie mūsų laikais 
jau taip paprasto susisieki
mo greičio, o vis dėlto api
ma savotiškas jausmas, kai 
apie 14 valandą pakilęs iš 
Maskvos aerodromo, jau tą 
pūtį vakarą vaikštai Pary
žiaus bulvarais.

Nors pirmą kartą esu 
Paryžiuje, bet rodosi, kad 
atvykau į seniai pažįstamą 
miestą — taip daug apie jį 
skaityta, galvota, tokių 
vaizdingų pasakojimų apie 
jį girdėta. Ir, dar važiuo
damas iš aerodromo per au
tomobilio langą matau vaiz- 
dą, lyg skubiai patvirtinan
tį vieną tų daugelio pasa- 

ikojimų. Porelė, kuri ėjo 
gatve apsikabinusi, staiga 
ima bučiuotis... Taip čia 
priimta, niekas tuo nesiste
bi, Tai tipiškas paryžie- 
tiškas vaizdas. Ir daug ga
lėtų papasakoti apie vaiz
dus, liudijančius apie le
gendą arba priežodžiu ta
pusį paryžiečių papročių 
laisvumą. Tuo labiau, kad 
tai buvo pats gražiausias 
pavasario laikas su vešliai 
s u ž a 1 i a vūsiais medžiais, 
nuostabiomis gėlėmis, pra
žydusiomis daugybėj klom
bų, kada pats oras dvelkia 
švelnumu ir romantika.

Tačiau mes, grupė tary
binių parlamentų, atrado
me
Tai buvo susirūpinimas dėl 
daugelio klausimų, kuriuos 
suprato ne tik mūsų kole
gos Prancūzijos parlamen
to nariai, bet kurie tapo 
plačių masių rūpesčiu.

Mes atvykome kaip tik 
išvakarėse geležinkeli e č i ų 
paskelbto 48 valandų strei
ko, kuris įvyko balandžio 
17 ir 18 d.d. Tai buvo ne 
vien ekonominio pobūdžio 
streikas, kuriuo darbinin
kų klasė norėjo priminti

susirupinusį.

komas. Judėjimo reguliuo
tojai policininkai su balto
mis lazdelėmis ir pirštinė
mis su baltais kragais, lyg 
galvos netekę, plūšė steng
damiesi palaikyti tvarką 
toje besiveržiančioje srovė
je, kurią aplenkdavo pėsčių
jų minios.

Kaip tik pirmąją streiko 
dieną turėjome 8 vai. ryto 
išvykti į “Reno”-įmonę, bet 
mašinos tegalėjo iki “Am- 
basador” viešbučio atvyk
ti tik apie 10 valandą. Pa
vėluoti tomis dienomis teko 
visur, kur tik važiavome, 
nes negalėjo prasiveržti.

Paryžiuje kiekviena aikš
tė, kiekviena gatvė kalba 'į 
istorijos kalba. Vaikščioji^ 
po tą miestą ir lyg sklaidai 1 
gyvus istorijos puslapius^ 
susijusius su įvairiausiais^ 
laikotarpiais. Štai Pante
onas, kuriame yra karstai 
žymių Prancūzijos žmonių 
—Voltero, Russo, Viktoro 
Hugo, Emilio Zolia, Žano 
Žoreso ir k.

(Bus daugiau)

Apie revoliucinius įvykius 
kalba Santarvės aikštė 
(Place de la Concorde), ku
rios centre stovi 1836 me
tais atvežtasis egiptietiš- 
kąs obeliskas. Ę-evoliueijos 
metu vietoj nuverstus Liud
viko XV statulos aikštės 
centre buvo pastatyta gil
jotiną. Čia krito karaliaus 
Liudviko XVI,,Mari jos An- 
tuanetos, Orleano hercogo 
ir apie 6000 kitų galvų. 
Kontrrevoliucijai laimėjus 
čia žuvo Robespjeras ir 
daug kitų revoliucijos vei
kėjų. Aikštės pakraščiais 
stovinčios monumen t i n ė s 
moterų figūros vaizduoja 
svarbiausias Prancūzijos 
datas. Aikštė atsiduria į 
Burbonų rūmus, kuriuose 
nuo 1795 m. posėdžiauja 
Prancūzijos parlamentas,

tetų. Bet giliau pažvelgus 
atsiverią kitas vaizdas ir 
supranti politikų ir ekono
mistų susirūpinimą.

NATO politika, kurios 
rezultate vyksta Vakarų 
Vokietijos militarizing at
gimimas, išperėjo tokį “ve
lykinį kiaušinį” kaip,hitle
rinį generolą Špeidelį, ku
ris apsigyveno netoli Pa
ryžiaus, Fontenblo rūmuo
se, kaip NATO sausumos 
kariuomenės vadas.

—vTai didžiausia gėda 
Francūzijai! — atvirai sa
kė ne vienas prancūzų de
putatas, net iš 'dešiniųjų 
partijų, kalbėdamas apie 
Špeidelį.

Toji pat NATO politika 
taipgi pririšo Prancūziją 
prie Amerikos karo vežimo, 
o ekonominė priklausomybė 
pasidarė tokia didelė, kad 
daugelis prancūzų politikų 
su liūdesiu kons t a t u o j a 
Prancūziją vis labiau atsi
duriant Amerikos vasalo, 
satelito padėtyje.

Prancūzijos liaudies ma
sės ir nuoširdūs patriotai 
gerai supranta dabartinės 
politikos klaidatakius. Ieš
kodami išeities, jie randa, 
kad vienas tinkamiausių 
kelių yra tradicinės drau
gystės su Tarybų Sąjunga 
atnaujinimas, užmezgimas 
gerų santykių, gerokai pa
krikusių ryšium su pereito 
rudens įvykiais.

Susitikimai, kuriuos tu
rėjome Paryžiuje ir kituo
se Prancūzijos miestuose 
per dvi savaites, įtikino, 
kad daug gerų draugų, nuo- 
šiTdžių ir entuziastingų bi
čiulių turime Prancūzijoje.' 
O pas mus draugystės jaus
mai prancūzų tautai yra 
seni ir gilūs. Juos dar la
biau pagilina revoliucinės 
tradicijos, kuriomis taip 
turtinga Prancūzijos isto-

Philadelphijos miesto 
taryba už civ. teises

Philadelphia. — Philadel- 
phijos miesto taryba priė
mė rezoliuciją, kurioje ragi
na Senatą priimti civilinių^ 
teisių įstatymą be jokių 
silpninančių “patisymų”.

Pekinas. — Ji ir Šu upių
dabar vadinamas Liaudies potvyniuose paskendo 557
gusirinkimu. žmonės.

Iš Laisves pikniko. Įvykusio 
liepos 4 d. Montello, Mass.

Dovanos motery stalui:

Moterų Apšvietos Klubas-, 
Montello, Mass., $10.

V. Vaškienė, Quincy, Mass.,

Eva Lekienė, Wallaston, $5.
A. Buividienė, Dorchester,

Frank ir Anna Kvietkai, 
Dorchester, $5.

Mary ir John Milvidai, $5.
P. Žukauskienė, Westwood,

Mary Vilkausikienė, N. II.,

nė — pyragą, A’. Navickie
nė — du bananų keikus.

Mrs. C. T. K. (norwoodiete) 
— pyragą.

K. Barčienė (Canton, 
Mass.) — namie gamintų sau
sainių.

Anna K rajau ski (Ox forai
Mass.) — sūrį.

Frank Pūkelis — dvi blėtas 
naujo išradimo kugelinių py-”' 
ragaičių (broektonietės).

K. Sereikienė — sūrior pyra
gą-

M. Laurienė ir V. Mineikie
nė — 3 galionus žemuogių 
sunkos (juice) ir du tuzinus 
pyragaičių.

Drgg. Chuberkiai ir V. Mi
neikienė prisidėjo po $1 nu
pirkimui daržovių dėl daržo
vinės sunkos, kuria vaisino 
svečius Laisvės piknike.

H. Thomas — pyragą
kenus kopūstų. ,

J. Mas.teika — rankų dar-^ 
bo lempai standą.

Prie moterų stalo 
Helen žekonienė, B. Chubci 
kienė, D. Ruplėnienė, V. Mi
neikienė, M. Paurienė.

St. Chubarkis labai daug 
pagelbėjo mums paimdamas 
atsakomingą darbą, prie ku
lio išbuvo per visą dieną. La
bai ačiū, Stasiu k .' 

širdingiausias ačiū 
už dovanas, taipgi 
siems darbuotojams, 
kuo nors prisidėjo ir pagelbė
jo priruošti motery stalą, ku
lis šiemet buvo viskuom tur
tingas.

Už moterų stalo komitetą

H. Thomas

Markevičienė, Brock-
Justas Palecckis

Važiuojant į priėmimą 
Tarybų Sąjungos Pasiunti- 
nybėn pastebėjome kažkokį 
didelį policijos subruzdimą. 
Daugybė policininkų susi
būrė gatvėse, stovėjo kele
tas policijos mašinų. Pa
sirodo, tai būta ties Darbo 
ministerijos rūmais. Ten 
buvusi atvykusi kelių šim
tų darbininkų minia ir no
rėjo įteikti savo reikalavi
mus Darbo ministerijai, j 
Bet policija minios neleido, i rŪa, bendrų kovų prisi- 

. , . . v. ...... ;čmė sklaidyti ja, mušti laz-
apie vis plačiau iss^ziojan-, fjomįs iaįstyti iš ugniage- m o r* rziv»lz’l/Ad tnv>y\ 11 r/H o 1 ' v

šių siurblių. Mačiusieji pa
sakoja, kad tai buvę šiur
pūs vaizdai.

Tie epizodai milijoninio 
miesto gyvenime priminė 
apie rimtąsias Prancūzijos 
gyvenimo problemas, apie 
kurias mums teko išgirsti 
jau pirmuose susitikimuose 
su prancūzų politikais.

Negalėčiau ant greitųjų 
pasakyti, kas šiuo metu 
yra populiariausia Prancū
zijoj, bet jau trumpai pa
buvojus paaiškėjo, kad ne
populiariausi ten yra trys 
dalykai — generolas špei- 
delis, karas Alžyre ir ame
rikiečių įsigalėjimas.

GYVENIMAS SUNKUS 
Su .jais siejasi ir tie eko

nominiai sunkumai, k u -1 tilijos šturmuotojų 
riuos pergyvena Prancūzi- (draugystė su Žiemos Rūmų 
ja ir vis skaudžiau jaučia šturmuotojaįs ir jų įpėdi- 

Užtenka pri- diniais, pratęsusiais ir pa
minti, kad deficitas valsty- gilinusiais revoliucines tra- 
bės biudžete per metus iš- dicijas, iškėlusiais perg- 
augo iš 1000 ikį 1500 mili- alingą socialistinės revoliu- 

užsienio'.cijos yėliavą, įkūnijusiais 
didžiuosius žmogaus išva- 
cĮąvimo šūkius! Apie tai 
negali negalvoti stovėdamas 
Bastilijos aikštėje. Gi va
žiuodamas Aleksandro III 
tiltu prisimeni, kad toji pat 
reakcinė buržuazija, kuri 
šiandien trukdo natūralios 
Prancūzijos - Tarybų Są-' 
jungos draugystės santy-- 
kių išvystymą, labai gerai 
draugavo su carizmu. Ne
stebėtina, kad šiandien tie 
patys, kurie 1939 metais 
atmetė Tarybų Sąjungos 
pagalbos pasiūlymą Hitle
rin agresijai ątremti, dabar 
lankstosi prieš hitlerinį ge
nerolą špeidelį užmiršę 
ryškias istorijos pamokas.

čias žirkles tarp uždarbio J 
ir nuolat augančių kainų, j 
Tuo streiku geležinkeliečiai 
pademonstravo nepasitenki
nimą politika, kurią vykdo 
vyriausybė, nešiojanti soci
alistinės vyriausybės var
dą. Jip priminė, kad dar
bininkų reikalavimus būtų 
lengva įvykdyti ir liaudies 
gerovę pakelti nutraukus 
beprasmingą karą Alžyre, 
kurs kasdien reikalauja ar
ti dviejų milijardų frankų 
išlaidų, o taip pat išsižadė
jus ginklavimosi lenktynių.

Ir be streiko Paryžiaus 
gatvėmis sunku pravažiuotiv w a A UVM j ~ * * * * o -------- K U. vz v/ j.

Skliutas pranešė, kad jų miesto kvota jau išpildyta. O ( dėl didelio automobilių 
tuos, kurie dar “nespėjo” djuoti savo dovanas, J. Skliutas 
nuoširdžiai ragina dabar tai atlikti, ne$ vajus dar pasi- 
tęs daugiau pusės mėnesio.

Tenka pabrėžti, kad šiemet visos Mass, valstijos lie
tuvių kolonijos puikiai pasirodė, aukodamos rųūsų foh- 

\dui. Už tai nuopelnas visųpirmiausiai priklauso, mūsų 
veikėjams, kuriais mes taip didžiuojamės, kuriuos mes 
labai gerbiame!

Ten pat Vilnies redakcija labai gražiais žodžiais 
komplimentuoja Laisvę ir visus laisviečius. Ji rašo:

“Kada skaitai ilgiausius pavardžių surašus-praneši- 
mus apie aukas, tai susidaro labai įspūdinga čįemonstra- 
cija — demonstracija ryškios užuojautos savo laikraš
čiui. Daug kas aukoja po 20-25-50 dolerių.

“Neperdėjus galima sakyti, kad ‘Laisvė’ turi ne 
jbimtųs, bet tūkstančius savo patriotų. Tūkstančiai tų 
Žmonių myli savo laikraštį ne tik todėl, kad su juo su
sigyveno per ištisus dešimtmečius, bet gal dar labiau 
todėl, kad laikraštis virto jiems nepavaduojamu draugu 
ir keliavedžių.

“‘Laisvės’ pasisekimas gali ir turi būti pavyzdžiu 
vilniečiams, nes mes, kol kas, tesurinkome Tik tris tūks
tančius dolerių. Tiesa, ‘Vilnies’ vajus prasidėjo vėliau, 
)bet tas nereiškia, kad mes turėtume jį pernelyg ilgai 
gž tęsti”.

>;• Mes nuoširdžiai linkime, kad ir vilniečiai juo grei
čiau garbingai apvainikuotų savo pasibrėžtą darbą, kad 

^ie sukeltų tuos $8,000 su kaupu!

2 pusi. Laisvi (Liberty) Ketvirtad., liepos (July) 25, 1957

skaičiaus. Centrinėse gat
vėse mašinų susigrūdimas 
spartaus judėjimo- valando
mis. būna toks didelis, kad 
tegalima žingsniu važiuoti. 
Užtat esą reiškinių, kada 
automobilių savininkai, no
rėdami kur nors skubiai pa
tekti, pastato mašiną prie 
metro stoties, o patys met
ro nuvažiuoja į reikiamą 
vietą.

Ką gi bekalbėti apie tas 
dyį dienąs, kada sustreika
vo Paryžiaus autobusai ir 
metro, kuris yra svarbiau
sia paryžiečių susisiekimo 
priemonė! Tomis dienomis 
automobilių spūstis buvo 
nepaprasta, nes' važiavo vi
sa, kas tik gali judėti. Pa
judėjo dauguma tų mašinų, 
kurios paprastai stovi 
abiem gatvių pusėm, nes 
neužtenka garažų. Rikiuo
tei) stojo ir seniausių, mu
ziejinių markių automobi
liai,- ir, sunkvežimiai, ir mo
tociklai, ir dviračiai, ir tri
račiai... Susikimšimas cent
rinėse gatvėse buvo neapsa-

minimas.
Kad ir trumpi pasivaikš

čiojimai ir pasivažinėjimai 
po Paryžių ir gana ilgas 
kelias iki Nicos1 dažnai pri
minė apie tai..

BASTILIJOS AIKŠTĖ
Štai ir Bastilijos aikštė, 

kurioj 1789 m. liaudis štur
mavo feodalizmo simbolį 
Bastilijos kalėjimą, nuo 
kurios akmens nebepaliko. 
Tik grindinyje atžymėtos 
buvusio kalėjimo ribos. 
Aikštės viduryje aukštai iš
kyla Liepos 14-osios kolona 
su laisvės stovyla viršūnė
je, su pamate įrašytu revo
liucijos šūkiu: LIBERTE, 
EG A LITE, FRATERNI- 
TE(Laisvė, Lygybė, Broly
bė).

Kaip natūrali atrodo Bas- 
ainiu

Gittzus, Bedford, $3.

Mary 
ton, $3.

Julia
Po $2: Anna Klimas, Ivone

Niaurienė, Mrs. M. Pocius, K. 
Gabriūnienė, M. K. Kazlaus
kai, H. Žekonis, A. Sabutienė,, 
D. Ruplėnienė, A. M. Dom- 
brauskai, Elsy Zaleckaitė, A. 
Chųlactienė (lawrenciete).

Po $1: L. Zelson, J. Usevi- 
čius, S. Eningis, Jasas, Kalo- 
šas, Mary Jesukevič, V. 
neikis, B. S. Chuberkis, 
Paura, A. Samol.ėnienė,
Thomas, T. Niukienė, S. Rai- 
i ard, U. Kavoliūnas, N. Ikga- 
sienė iš Danvers.

Per Anna Petrukaitis $1.
Magdelena Aleksandrienė 
Sudbury, Mass., 4 didelius

ir 5

jos liaudis.

jardų frankų, o 
prekyboje šiemet deficitas 
žada išaugti ligi 500 mili
jardų frankų. Taupymo ir 
naujų mokesčių projektai, 
kuriuos siūlo finansų mi
nistras Ramadje numato 
duoti apie 400 milijardų 
frankų. Tačiau apskaičiuo
jama, kad kąrąs Alžyre 
kąstuos šiemet apie 640 mi
lijardų. Jau taip pigus 
frankas (kurio kursas Rub. 
11.43 už 1000 frankų), o 
jis gresia dar nukristi ir in
fliacijos baimė nuolat jau
dina prancūzus.

Iš paviršiaus žiūrint ir 
mafant prekių gausumą 
vitrinose, atrodytu lyg čia 
ekonominis gyvenimas kles-

Mi- 
M. 
II.

1 
sūrius.

Drg. cambridgietis, Oną 
Gricienė, Nelė Grigaliūnienė, 
V. Kvietkas, Mary Stašienė — 
du didelius kugelius.

Iš War.cester, Mass., dova
nos: P. D. Jelskiai — vištą, J. 
B. Jakaičiai -— vištą, sūrį ir 7 
tuzinus kiaušinių, K. Daugėla 
— galioną vyno, P. Grinevi
čienė — sūrį, LLD 11 kuopo.s 
moterys — du baksus grūzdų.

Methuen, Mass.: R. Chula- 
da, J, šleivis, J. Rudis — 3 
sūrius; du sūrius patys išleido 
ir sukėlė $10.

Stoughtoni.ečiai: J. Lavas, 
A. Petrukąitienė, O. Norkie
nė, A. Vinskevičius- basketą 
maisto. Pasidarbavo Galagaus- 
l’.ienė ir Petkūnienė ir sukėlė 
$25.

Už drg. A. Ąpšegienės, iš 
Auburn, Maine, mezginį su
kelta $25. Pasidarbavo drg. 
U. Jeskevičienė, L. Ausiejiene.

P. Jasinskąs, iš So. Boston, 
dovanojo didelę hamę.

V. Vaškienė, iš Quincy, 
grąžius kvartukus, išleido 
Buividienė ir M. Chiras.

Už N. Grybienės dovaną 
sūrį ir snapsą sukelta $25.

Eva Kralikauskas iš Law
rence — 5 svarų sūrį.

A. Stankus (worcesteriete) 
— du rankšluosčius, 2 pothęl- 
derius. Pati pasidarbavo, sukė
lė $10.06.

E. CŲ.ejkienė — rankų dar
bo lėlę; pasidarbavo E. Chei- 
ki-enė — E. Belekevičienė, su
kėlė $8.8.0.

J. Stig-ienū — 4 gražius 
Ųyartukuą, pati pasidarbavo, 
sukėlė $6.10.

Jeskevičienė — orąąžių.
P. Usevičienė — pyragą.
Mpntellietės:

čienė

du

U. Sinkevi- 
bapką, T. Kąminskie-

dirbo
’ beiO

visiems 
ačiū vi

kiu ie

Brockton, Mass.
Šiemet Laisves pikniką^ 

Įvykęs liepos 4 d., buvo daug 
sėkmingesnis negu du metai 
atgal — 195,5 m. ir 1956 m.

Šiemet Laisvė 
tantį dolerių.

Darbininkai iš 
lie užėmė vietas

gauna tūks-

kolonijų, ku
li ičiny, prie 

moterų stalo, prie gėrimų la
ižai puikiai atliko savo darbą 
— dirbo sąžiningai, nors mes 
netekome keleto gerų draugų, 
kurie mums pirmiau padėda- 
\o darbuotis piknike, — kaip 
tai: J. Šukys, K. Beniulis, J. 
Kukaitis, J. Karsonas, rodos 
ir vienas worccsterictis yra 
miręs, o gal ir daugiau Wor- 
testeryje jų netekom.

Dovanos per čereškienę gau
tos pinigiškai už leidinius: 
nuo Petrųkaičių $25, A. Zaru- 
bienės $3, H. Rindzervičienės 
$2, B. L. $2, M. Trak imavičie- 
nės $2, Joseph Masteikos už 
elektrinę lempą $3.50. Kitas 
dovanas turi H. Tamašauskie- ... 
nė.

Atskaitas prižiūrėjo K. Če- 
reškienė, piknikų finansų sek
retorė, J. Jaskevičius, Mrs. 
Jaskevičienė, J. II. žekoniai, 
M. Kazlauskas ir pikniko gas- 
pa.dorius Geo. Shimaitis.

Dovanos visos išmokėtos, 
MųnteUįe^iąi daugiausiai par
davė įžangos vikietų. *

y?
Geo. Shimaitis I

£*&&&
/ .'yg L-u
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SENAS VINCAS

4 REALAUS GYVENIMO KELIUH New Britain, Conn.

Už uioj auta Mirusios
F (Tąsa)

Kada jis atėjo ant kiemo, didelio ą- 
žuolo paunksnėj, ant balta staltiese pa
dengto stalo, jau buvo sudėstytos lėkš
tės, peiliai ir šakutės. Gi ant paties vi
durio stalo stovėjo jau gerokai nugertas 
degtinės butelis su užvožtu stikliuku ant 
jo kaklo ir, greta paties šeimininko, sė
dėjo ir šnekučiavosi dar trys nepažįsta
mi jam vyrai. Vienok tuo pačiu kartu 
iš pirkios, per dratinio audeklo dureles, 
veržėsi riškios moterų kalbos ir gardūs, 
net klyksmu pajušinti juokai.

Juokui truputį atslūgus, vaikinas pa
rpiate tris moteriškas nosytes prikištas 
prie lango stiklo ir šešias į jį sustingu
sias. akytes. Viena nosytė ir dvi akytės 
priklausė Mariutei. Dabar jis jau aiš
kiai suprato, kad Mariutė pasakoja 
viešnioms, kaip jis, nuogas būdamas, 
atsirekomendavo merginai. Jam prisi
artinus prie stalo ir pasveikinus visus 
su gera diena. Karvelis atsistojo ir pra
dėjo supažindinti vaikiną su savo drau-

“Čia mano draugas Barzdaitis, kriau- 
čius. miestelėnas. O čia draugas Galinis, 
paprastas darbininkas. Gi šitas ponas 
Vidurinis — karčiamninkas”.

Tik jam spėjus apsižvalgyti ir patė- 
myti, kad greta jo automobiliaus stovi 
if kitas, gerai atrodantis automobilis, 
kai]) visos keturios moterys, dvi vieš
nios ir abi šeimininkės, pradėjo dėlioti 

> valgius ant stalo.
Ant pačios šeimininkės Edis nieko ne

paprasto nepastebėjo. Bet Mariutė ir abi 
viešnios, dirstelėjusios į vaikiną, prunkš- 
čiojo į saujas, kikeno ir laikėsi kiek ga
lėdamos nuo juoko. Vaikinas buvo dau
giau, negu tikras, iog Mariutė, dar su 
pagražinimais, nupiešė viešnioms juo- 
dvieių pirmą susitikimą, ką ir jis pats, 
gerai prisiminęs — let ne let susilaikė 
nepradėjęs visa gerkle kvatoti.

Šeimininkei paprašius, visi pradėjo 
užiminėti vietas prie stalo. O Edis, kad 
uautų progą šalia Mariutės atsisėsti, 
sokosi kitiems su patarnavimu: ištrau
kinėjo pastumtus po stalu krėslus, so
dino dalyvius taikydamas taip, kad pa- 

f sodintų Mariutę, šalia jos atsisėsti, ir 
tikslas atsiektas. Išėjo taip, kad Ma
riutė atsisėdo paskutinė, o Edis šalia 
jos., kaipo to paragrafo taškas.

Bet čia įvyko nesusipratimas. Mote
rims susėdus prieš vienas kitą, o Edžiui 
šalia Mariutės, moterys, pažvelgusios 
vienos į antras — pradėjo nesitverti 
juokais, prunkšti į saujas, kilti ir kva
todamos lakstyti nuo stalo.

Toks moterų pasielgimas Edžiui bu
vo gerai suprantamas. Suprato to juo
ko priežastį ir abudu šeimininkai. Edis 
laikėsi kiek galėdamas, o ant galo ir jis 
pradėjo kvatoti ir juokėsi net pasigar
džiuodami.

i Gerai visiems išsikvatojus, visgi pri
eita prie tvarios ir pradėta valgyti pa
sigardžiuojant juokais, kuomet išsiaiš
kino, kad nekurie juokėsi tik todėl, kad 
kiti gardžiai iuokėsi. Gi ponas Viduri
nis pasiaiškino:

“Nežinodamas iš ko juokiasi, maniau, 
kad iš manęs ir net pradėjau pykti. 

. Ale, pamatęs, kad ir pati šeimininkė juo
kiasi net verkdama, tai ir aš paleidau 
savo gerklę į darbą”.

Skaniai visiems pasijuokus, paimta 
po stikliuką degtinės ir vėl valgyta. Pie
taujant. suprantama, ėjo juokavimai, 
komplimentai ir pasikalbėjimai lietu
vių kalba. Edžiui tos kalbos nesupran- 

į^ltant, pats sau vienas pradėjo sanpro- 
"tauti: “Kad tik jų kalbą supračiau, kaip 
čia smagu ir jauku. Čia nėra to durno 

Ų tursinimosi, lankstymosi — “prašom” ir 
į$;: “atsįprašom”. Čia nėra užgavimų ir už

sigavimų bei staigių nosių susukimų, 
kaip pas mūsų klasės žmones, kad tos 

fe; dovanos netrūksta. Čia visi linksmi, 
draugiški, tarsi vienos šeimynos nariai, 
prie vieno stalo pietautų.

“Kas gi būtų atsitikę“, mąstė jis. 
"jei toks gardus ir kitiems nežinomas 
juokas, būtų užnikęs mūsų klasės mo
teris? Kiek tai būtų buvę užsigavimo, 

i — tursinimosi ir atsiprašinėji
mo? O čia, pasijuokė, pakrykštavo ir 
griskas užmiršta.”

Kas jam labiausia patiko, tai tas, 
r*kad čia nestovėjo už jo nugaros, kaip 

■lųųpiija, tarnas. Patys pasigaminą vąj-

O 
$4

paskui 
juo ?

■>.

Klaros Viselgienes
(MALINAUSKAITĖS)

sūnui, tėvams Juozui ir Jievai Malinauskams, 
seserims ir jos buvusiems artimiems 

prieteliams.
Visiems linkime širdies skausmus pergyventi, 

o Klarai ramiai ilsėtis Rožių kapinėse.
Vic ir Eva Valley

Cleveland, Ohio
Ki
ne

uz- 
pra- 
aus- 

vis 
kur

bet karštas 
Lietuvos patrijotas”. To-

gius, patys vieni kitiems pasitarnauja, 
patys ir valgo.

Visiems papietavus, moterys tuoj ė- 
mėsi už darba nuvalyti stalą. Edis, ma
tydamas. kad visos moterys imasi už 
darbo, pasisiūlė Mariutei pagelbėti. Bet 
moterims pasisakius, jog jos be tokių pa
galbininkų daug greičiau apsidirbs, vai
kinas atsisėdo pas vyrus ir pradėjo šne
kučiuotis.

Netrukus susirinko prie to paties sta
lo ir moterys ir prasidėjo daug gyvensnis 
pasijuokavimas. Ponas Vidurinis maty
damas, kad ko tai lyg ir stokoja, pasi- 
kumšėjo Galinį, abudu nuėjo prie auto
mobilio, Vienas atnešė bertainuką alaus, 
antras — skrynutę su ledais bei pumpa 
ir netrukus pasidarė tikras piknikas — 
putojo stikluose alus ir kalbos tuojau pa
sidarė ryškesnės, traškesnės.

Edis nuo degtinės visai atsisakė. Bet 
nuo stiklo kito alaus neatsisakė nė vie
nas dalyvis, neišskiriant nei moterų, o 
kartu ir Mariutės. Kuomet ėjo tik pa
prastas pasikalbėjimas, anglų ir lietu
vių kalbomis, Edžiui buvo kaip ir nau
jenybė, nes tai pirmą kartą savo gyve
nime jis išgirdo taip laužytą anglų, o 
tuo pačiu sykiu ir kita kalba kalban
čius žmones.

Tačiau tos, paprastomis gijomis 
mestos ir juokais ataustos kalbos, 
dėjo vyniotis nuo politiško volo ir 
tis raudonais ataudais — vystėsi 
karštesnės ir karštesnės diskusijos, 
buvo ko ir pasiklausyti.

Draugas Barzdaitis, kaipo kriaučius, 
kultas ir blokštas streikuose, gavęs 
mušt ir mušęs skebus, kalėjime sėdėjęs, 
kaipo maištininkas ir net buvęs nuteis
tas išdeportuoti iš šios šalies, bet užsis
tojus Tarptautinam Darbininkų Apsi
gynimui — paliuosuotas. Jis išėjęs, gali
ma sakyti, visus kovos už būvį kursus. 
Bet visa su juo buvo bėda, kad buvo 
visai neapsiskaitęs, nesusipažinęs su pla
tesne pasaulėžvalga, tačiau karštas bol
ševikas ir turėjo didelę gerklę, kad gin
čiuose, kuriuos jis mylėdavo pradėti, 
neturėdamas argumentų, atidarydavo 
savo kakarinę ir paimdavo viršų riks
mu.

z Ponas Galinis, nors jis sakydavosi sim
patizuojąs komunistams, 
tautininkas
kiem dviem tipam susiėjus, vienam karš
tam bolševikui, antram nešaltesniam 
tautininkui, ir susikibta už atlapų į dis
kusijas ir taip įsikarščiuota, kad prisiė
jo pačiam šeimininkui įsikišti ir atimti 
abiem balsus.

Paskui moterims pastebėjus, kad čia 
randasi ir vienas svetimtautis, kuris 
taipgi norėtų diskusijose dalyvauti, tad 
ar negalima būtų diskusuoti anglų kal
ba?

Ant. šitokio paklausimo, ponas Viduri
nis šoko, kaip meška ant dūmo: “Dėl 
vieno žydo, mes savo gimtą kalbą mesi
me po stalu?!”

Bet čia jam buvo rimtai pastebėta, 
kad čia ne Lietuva ir kaip jis jaustųsi, 
jeigu jam Lietuvoje esant ir nesupran
tant atėjūnų kalbos, vienas iš atėjūnų 
panašiai išsireikštų? Tada ir jis atvėso 
ir pradėta diskusuoti anglų kalba, kur 
ir Edis, net po kelis lygiai kartus, pasi
prašęs balso, išsireiškė savo supratimą, 
vienokiu ar kitokiu klausimu.

Edis norėjo, kad būtų, diskusuojama 
anglų kalba dėl dviejų sumetimų. Pir
miausia jis norėjo patirti, ką darbininkai 
kalba apie kapitalistus bei jų klastas, 
kad reikalui esant, jis turėtų gyvus 
faktus pakišti, kad ir savo tėvui po no- 
sia. Q antras ir bene tik svarbiausias 
sumetimas, tai tas, kad pasirodyti Ma- > 
riutei, jog jis nėra viso labo tik mėmė, 
kad irgi šiek tiek supranta ir savistoviai 
protauja.

Diskusijos vėl įkalto. Edis su Viduri
niu laikėsi kiek galėdami įsikibę į Ame
rikos kapitalistinę demokratiją ir prezi
dentą Rooseveltą. Bet kuomet šie, daug 
patys patyrę bei išėję gyvo gyvenimo 
kursus darbininkai, pakėlė Amerikos vė
liavą ir parodė juodviem gyvenimo sce
ną dieųos šviesoje, parodžius kąs deda
si ir po demokratijos kortina, uždanga, 
Edis apsvaįgo ir sudribo į krėslą.

Ant galo pačiam šeimininkui pasiė
mus balsą, kaip Edis,' taip Vidurinis, ga
lutinai tapo sumušti. Jis pareiškė:

(Bus dagiau)
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nistų Partijos nariais, 
ti šeši iš apkaltintų 
vienas nėra turėję jokio 
reikalo su Taft - Hartley 
įstatymu; jiems primeta
mas kaltinimas tiktai 
neva už teikimą vienokiu 
ar kitokiu būdu komu
nistinių direktyvų H a u - 
gams. Juk tai net juokin
ga, kad tokiems, kaip Ma
rie Reed ir Fred, plačiai 
pagarsėjusiems unijos va
dams ir atsidavusiems vei
kėjams už unijos narių ge
rovę, būtų buvę reikalinga, 
kad kas jiems padi.riguotų 
išpildyti nekomunisti n i u s 
afideivitus. Haugai juos 

kad tokioje 
būnan- 
įstaty-

išpildė todėl, 
unijos vadovybėje 
tiems Taft-Hartley 
mas reikalauja afideivitų.

TEISMAS PRASIDĖS 
RUGSĖJO 16 D.

Federalio distrikto teisė-

8 ŽMONIŲ AREŠTAI 
GRĖSĖ LYGIAI VISŲ 

LAISVEI
Tai naujas mūsų šalies 

teisingumo departmento su
manymas panaudoti Taft- 
Hartley įstatymą areštavi
mui pažangiųjų unijistų ir 
neunijistų. Tikriau sakant, 
teisingumo department as 
ieško naujo instrumento 
persekiojimui, kuris pava
duotų Smith įstatymą, nes 
jis sutinka greitai augantį 
Amerikos žmonių pasiprie
šinimą.

Vieną dieną pradžioje šių 
metų atėjo keli J. V. depu
ties į Cleveland Foundry, 
kuomet visi darbininkai bu
vo 'užimti įvairiais darbais, 
suareštavo vieną foundrės 
darbininką ir, uždėję gele
žinius retežius ant rankų, 
išsivedė. Areštuoto vardas 
yra Edward Chaka, kuris,
yra gerai žinomas ne vien jas Paul C. Weick atsisako 
Clevelande, bet ir visoje O- išduoti valdžios kaltinimo 
hio valstijoje. Panašia pro- dokumentus, kurių kalti na- 
cedūra buvo suareštuoti ir mieji reikalaus, kad ištirtų 

unijistai juos pirmiau teismo. Teisė- 
! jas teisinasi, kad J-encks, 
kurį Aukščiausias Teismas 
išteisino, buvęs visai skir
tingas dalykas. Todėl kal
tinamiesiems galės prisiei
ti stoti į teismą visai neži
nant, iš kur tie visi tokie 
neaiškūs ir neteisingi jų ap
kaltinimai paeina. O teis
mui prasidėjus, išrišti ne
teisingus skundus užims 
daug laiko ir, pianoma, kai
nuos daugiau $10,000. O 
tą sumą pinigų prisieis su
kelti darbo žmonėms. Rep.

kiti 7 pažangūs 
beį pažangūs žmonės.

Prirengimui apkaltini
mų areštuotiems žmonėms 
prieš federalę grandžiūre, 
buvo prisiųsta iš Washing- 
tono teisingumo department 
to generalio prokuroro asis
tentas ir galva subversyvio 
komiteto William F. Tom
kins su trimis tos specialy
bės advokatais. Tai buvęs 
pirmas toks įvykis mūsų 
šalies istorijoje. Tas paro
do, kaip valdžia deda visas 
pastangas, kad nubausti 
tuos žmones ir tuomi įsigy
ti naują instrumentą poli
tiniam persekiojimui, atsi
davusiems unijistams ' i r 
darbo žmonių vadams tero
rizuoti.

Dabar pažvelgsime į fe- 
deralės grandžiūrės teismo 
rekordus, kurie buvo suda
ryti sulyg Mr. Tomkins di
rektyva. Kokie buvo kalti
namųjų suokalbiai, kuriuos 
grandžiūre iškėlė? Paimsi
me paragrafą 5-tą, kur 
sakoma: “Sausio mėnesį ar 
apie tą laiką, 1952 metais, 
Clevelande, Ohio, James 
West paskyrė Edwarda Jo
seph Chaka; kuris čia kal
tinamas, slaptu pasiūnti- 
niu palaikymui komunika
cijos su tam tikrais asmeni
mis, kurie, būdami nąriais 
Komunistų Partijos, pada
rė ir išpildė neteisingus ne
komunistinius afideivitus.”

Paragrafas 6-tas sako: 
“Vasario 1 d. ar apie tą 
laiką,1952 jtm, Hyman Lu- 
mer, čia kaitinamas, " išda
vinėjo Komunistų Partijai 
instrukcijas dėl Marie Reed 
Haug ir 'Fred Haug, kurie 
taipgi čia yra kaltinami.” 

Marie Reed ir Fred Hau- 
g’ai yra plačiai žinomi atsi
davę uniją vadai ir ųž tai 
jiems yra teismo primeta
ma, kad juodu, būdami Ko
munistų Partijos nariais, 
išdąvė nekomųpį$tinius afi
deivitus. Bet Haugai užgin- 
čina, sakydami, kad juodu 
nėra ir nėra buvę Komu-

PO ANTROS OPERACI
JOS DRG. P ALTON 

SVEIKSTA
Šį kartą Jurgis Palto n 

randasi St. Luke’s ligoninė
je, prie Shaker ir East bul
varų. Ligoniui padaryta 
operacija tik prieš porą sa
vaičių ir jau atrodo gana 
gerai, tik skausmai dar ne
duoda poilsio. Nuėjęs at
lankyti radau besėdintį ant 
ratukų kėdes ligininės dar
želyj, kur ligoniams duoda 
įvairius prasimankštinimus 
jų buvusiems sužalotiems 
sąnariams; tai buvo gera 
proga pasikalbėti su drau
gu Paltonu.

Apie 10 mėnesių atgal d. 
Paltoną ištiko nelaimė, bu
vo sulaužytas dešinio klubo 
kaulas. Tik, matomai, dak
taras neturėjo praktikos 
sugydymui sulaužyto kaulo. 
Todėl po apie dešimties mė
nesių sunkių kančių d. Pal- 
tonui prisiėjo susirasti kau
lų specialistą ir pasiduoti 
antrai operacijai, kuri, ži
noma, buvo daug sunkesnė.

Kuriems laikas leidžia, at
lankykime d. Jurgį ir sutei
kime jam smagumo, paleng
vindami jo ligos kančias.

Vienas iš draugų

Roma, — Buvęs Belgijos 
karalius Leopoldas lengvai 
susižeidė automobilio nelai
mėje.

.elfe

Hart, Mich.
DARBO IEŠKANČIŲ 

PRIVAŽIAVO
Sakoma šį vieta yra truk

tų auginimo širdis. Tai da
lis vakarinio Michigano. 
Apart obuolių, vyšnių sodai 
užima veik pirmąją rietą; 
tuo ypač pasižymi Oceana 
apskritis.

Šią vasarą vyšnios susivė
lavo gal virš dviem savai
tėm. Būdavo su liepos ket
virtąja vyšnių nuėmimas ir 
kenavimas jau pradėtas ir 
smarkiai varomas pirmyn, 
o dabar — jau liepos 18- 
oji, o vyšnios tik pradeda
mos skinti.

Darbo ieškančių privažia
vo gana daug, akyvaizdoje 
esamo šalyje pakilusio ger- 
laikio. Teko nugirsti iš ke
leto miestiečių, kad po stu- 
bas prašančių išmaldos bu
vę keliolika atsitikimų; net 
mane apie pustuzinis jaunų 
vyrų gatvėje priėję prašė 
pagalbos. Sakau: nesupran
tu, kaip čia yra, juk jūs gy
venate Jungtinėse Valstijo
se, o ne kur nors už geleži
nės uždangos arba Kenijoj, 
Korėjoje ar kitur...

Dabartiniais laikais da
lis sodininkų (stambesnieji, 
turtingesnieji) prie sodų 
pabudavojo palapines: iš 
lentų, cemento bloksų arba 
kitos neperšlapiamos me
džiagos būdas, kur atvyku-

šieji darbams turi pastogę. 
Tai visgi progresas, ko se
niau nebūdavo. Daugelis 
tų vargdienių per keletą 
savaičių vargsta daržinėse, 
garažuose; baisus susikim
šimas ir smarvė. Kiti nak
voja po trokais, automobi
liais arba tiesiog po me
džiais...

Čia bus meksikietiškas 
kermošius—fiesta. Papras
tai kasmet būdavo daroma 
gatvėje, užimdavo vieną 
kvartalą (bloką),
met jis bus ant Fair 
Grounds.
bizniškų būdų, kaip seniau 
pas mus Lietuvoj škaplier- 
ninkai darydavo.

Hartietis

bet sie

jau pristatyta

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

ATSIMINIMAI 
ir 

Dabartis
Parašė L. Prūseika

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

Knyga iŠ 804 puslapių 
Kaina tik $2.00

Laisvė
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y

South Boston, Mass.
LIETUVIŲ LITERATO ROS 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

VAJAUS UŽBAIGIMO
PIETŪS

Vajaus užbaiga eina gražiai, tačiau nenuleiskime 
rankų, veskime iki galo. Bus gražiau jei sukelsimc 
šimtuką-kitą viršaus. Nedaug betrūksta, bet ir šalti
niai jau baigiami. Formaliai vajus baigsis su 
rugpjūčio 18 d.

Brookl.vnas rengia vajaus užbaigimui pietus, įvyks 
rugpjūčio 17 d., Liberty Ąuditoriume, 110-06 At
lantic Ave., Richmond Hill., N. Y. Laikas 
valandą vakare.

6-4

1

Bus bufetiniai pietūs ir pietus valgysime prieš 
gramą. Po papietavimo dainuos Aido Choras, 
pranešimas apie vajaus pasekmes, o vėliau 
asmeniški pasikalbėjimai.

pro- 
bus 

tesis

daly- 
pasi-

Kviečiame Didžiojo New Yorko visuomenę 
vau.ti šioje svarbioje sueigoje, pasimatyti ir 
džiaugti pasisekimu vajaus sukėlimui Laisvei 
$10,000 Fondo.

Laisvės Administracija
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Vajus Sukėlimui $10,000 Fondo j
(Perkėlimas nuo pirmo puslapio)

K. Naravas.................................... •    5.00
K. E. Motuzą...............................................   5.00
J. Matukas ................................... •    &00
Ambrazas Zalenka, Frackville, Pa......................5.00
J. P., Lost Creek......................... •   2.00
Antanas Vinklerys, Lost Creek............••.... 1.00
J. D.......................................................................... 1.00

PRIETELIŲ KLUBAS
A. Žalis, Philadelphia, Pa........................................$25.00

AUKOS
X. Pakalniškis, Chicago, Ill....................................$10.00
Mi-, ir Mrs. Charles Stasis, Perkasie. Pa.............. 10.00
J. ii’ D. Rraziliečiai, Crown Pt., N. Y......... .. . • 10.00
Peter Kukenis, Waterbury, Conn. .. ..'.... 10.00
J. Vaitaitis, Montello, Mass...................................... 10.00
V. K., Stoughton, Mass.......................... • •............... 10.00
Ton v Brosky, So. Boston, Mass.............................. 10.00
V. Degutis, Albany, N. Y......... • ................................ 5.20
W. Yurkevičius, Montello. Mass................................ 5.00
East New York Verutė......................• •...................5.00
Thos. Markei, Niagara Falls, N. Y........................... 5.00
Gus Diržuvaitis, Brooklyn, N. Y......................... • • 5.00
George Wareson, Brooklyn, N. Y............................. 5.00
Jonas Saulėnas, Haverhill, Mass....................... • • • • 5.00
Stella Vaičiulionienė, Chicago, Ill............................. 5.00
37 kp. (pei- J. Piontką), Wilmerding, Pa..............5.00
Mi’s. Bačanskas. Philadelphia. Pa. . . • •................. 5.00
P. Juozokas, Wilkes-Barre, Pa............................... 5.00
A. Bažys, Wilkes-Barre, Pa.......................................5.00
Joseph Stankus, Center Valley, Pa........................... 5.00
A. Lašas, Woodhaven, N. Y.......................................5.00
Kauliniai............................................ • •.....................5.00
A. ir L. Mainioniai, Johnson City, N. Y..................5.00
Iz. ir H. Vėžiai, Binghamton, N. Y................. • •.. 5.00
P. ir O. Giraičiai. Wethersfield, Conn......................4.00
J. Bemokslis, Philadelphia, Pa.................................. 3.00
B. Kaluses, Fitchburg, Mass. • • .............................. 3.00
J. ir N. Kammskai. Johnson City, N. Y..................2.00
Markelienė, Montello, Mass........................................2.00
P. Pūkelis, Montello, Mass.................. • •................. 2.00
Po $1: Ant. ir Ona Zurnis, Brooklyn, N. Y.; K. Sta

niulis, Johnson City. N. Y.; V. Blažienė, Hart, Mich.; 
H. J.. Hart, Mich.; K. S. Lietuvaitė,Ulster Park, N. Y. '

Iš anksčiau gauta $9,280.00. Dabar įplaukė $340.00.
Viso gauta $9,620.00. Dar reikia $380.00.

Širdingai ačiū viršminėtiems prieteliams už dovanas, 
ir tiems, kurie pasidarbavo šiame reikale.

laisves Administracijia

"Katriutės Gintarai"
(Pabaiga)

Nešame mašineriją kitai 
scenai, čia čigonė, Barbutė ir 
Katriutė, čigonė pažiūri Bar
butei j ranką ir žada išburti 
laimę. Pasako, kad mylimasai 
jos širdį sužeidė. Klimas fil
muoja. čia vėl sukliūva. Bar
butė neturi pinigų čigonei su
mokėti už rankos pažiūrėji
mą. čia irgi sustabdo mašiną 
ir paantrina. Dabar jau viskas 
gerai, čigonei apmokėta ir ši
ta dalis veikalo gražiai rčufil- 
muota ir tuomi baigta diena.

Sekmadienio rytas. Mašinas 
prirengėme dar vienam punk
tui filmuoti, čia Petras, jo 
žmona, Ginaitienė ir Matas. 
Šičia irgi truputį sukliūvame, 
bet vėl greitai išsitaiso ir 
punktas pavykusiai n u f i 1- 
muotas. Klimas praneša, kad 
filmų pritrūko, tai negalima 
baigti filmuoti. Pasikalbėta, 
nutarta važiuoti namo ir atva
žiuoti kitą kartą. Sekmadienio 
vakarą vieni anksčiau, kiti vė
liau išvažiavo namo.

Klimas pašaukė mane pra
nešdamas, kad liepos 11-os ry
tą važiuojame baigti filmuoti 
veikalą.
štai mes ir vėl Arrow farmoj. 

Ta pati procedūra, mašinos, 
drabužiai, Vėl panosėje plau
kai. Seni ir jauni pasidarome. 
Na, gražioje vietoje filmuoja 

. lietuviškas vestuves. Čia vėl 
susidaro komplikacijų. Kaval- 

• Iras filmos sudega Klimui ir 
čia susidaro daugiau išlaidų

Filmavimas baigtas. Laikas 
pietų. Papietavę važiuojame 

' rugių piauti į kitą farmą, kuri 
randasi už penkiasdešims my
lių nuo Arrow farmos. Atsive- 
žėme visus prietaisus, susigau- 
dėme dalgius, pagalandome, 
kad geriau būtų piauti. Tuo 
tarpu Klimas prirengė apa- 
ratus filmavimui. Na ir užko- 
inanduoja piauti rugius. Mes 

j -vyrai kertame iš peties, o mū- 
sų merginos atima ir riša pė- 

■ dus. Bematant rugiai nukirsti, 
ę statome “rikes-gubas”, pas

kiau pašokame dainuodami 
“Jau nupjauti mūs rugeliai ir 
gubų pilni laukeliai.“

Dabar jau pilnai baigtas 
veikalas filmuoti.

Grįžtame į Arrow farmą, 
pavakarieniaujame, p a ima
me savo visus aktorius ir 
traukiame namų link.

žmogui, kuris neturėjęs pa- 
tyrimo apie filmavimą, 
gali atrodyti, kad tai niekis — 
'pastatei mašiną ir jau fil
muoji. Bet taip nėra. Reikia 
daug darbo įdėti kolei scena 
prirengiama, vėliau mašinų 
sustatymas, numatymas visos 
apylinkės išvaizdos ir tt.

Mūsų Jurgis dirbo labai 
sunkiai, net neįmanoma įsi
vaizduoti, kaip sunkiai. Mes, 
aktoriai, baigiam savo rolę, 
einame kur norime, bet jis turi 
būti prie visų ir kamuotis, ir 
bėgioti sušilęs, suvargęs, o čia 
aktoriai pagadina, čia jai? ir 
nervams tenka, čia jau reikia 
supykti, bet mūsų Jurgis turi 
labai daug kantrybės, moka 
save kontroliuoti, na ir viską 
gražiai sutaiso.

Tiesa, mes visi dirbome sun
kiai ir pasiaukojusiai. Mums 
irgi teko paspirgėti po tos pa
čios karštos saulės spinduliais. 
Mes dėjome pastangų, kad 
viskas pavyktų kuogeriausiai.

Turiu priminti, kad Nelė 
Ventienė, mūsų gražaus balso 
solistė, labai daug pasiaukojo. 
J: turėjo ilgoką rolę, solo dai
nas, kurias taip gražiai atlie
ka savo- maloniu balsu ir vai
dinimu; Dar kitą rolę ji turė
jo, tai turėjo akių nenuleisti 
nuo savo dviejų vaikučių. Ji 
juos turėjo daboti kiekvieną 
minutę, ar dainavo, ar vaidi
no, nes vaikučiai to amžiaus, 
kuriuos reikia saugoti nuo pa
vojaus.

Tai todėl sakau, kad Nelė 
sunkiausiai dirbo. Stebėtina 
moteriškė, pilna gabumų, vik
rios energijos, linksmo, malo
naus apsiėjimo. Netik darbai, 
netik atsižymėjimas visuomė- 
niškame gyvenime duoda

r

Marijonos Kulikienės 
laidotuvės liepos 26
Marijonos Kulikienės laido

tuvės Įvyks penktadienį, liepos 
26 dieną. Išlydės 10 vai. ryto 
iš šalinsko šermeninės į Fresh 
Pond krematoriją, Metropoli
tan Avė. Velionės šeima pra
šo visus draugus ir pažįstamus 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą.

Shalins (šalinsko) įstaiga 
randasi 8402 Jamaica Ave, 
prie pat Forest Parkway sto
ties, BMT Jamaica traukinio.

Kulikienė mirė liepos 22, 
vėlai naktį, o antradienio va
karą jau nemaža grupė šei
mos draugų atvyko pareikšti 
šeimai užuojautą.

Parvyko ir tolimoje valsti
joje dirbantis sūnus Vincas, 
pavargęs mašina skubėdamas 
pas liūdesio ištiktus tėvą ir 
Albį. Tupėjo vairuoti mašiną, 
nes iš ten dėl lietaus lėktu
vai negalėjo skristi.

Rep.

LIETUVIU TARPE
Sveikina iš Kalifornijos

J. P. švereika, richmondhil- 
lietis, nuvyko į Kaliforniją 
atostogų. Iš, ten jis siunčia vi
siems laisviečiams geriausių 
linkėjimų. Sako, jam patinka 
Kalifornija. Atvirlaiškis iš
siųstas iš Venecijos, Cal.

Mes jam linkime laimingai 
pasilsėti.

Pervėlai sužinojome
Birželio 30 d. mirė Olga 

šarkiūnaitė-Malanga, tarp 
amerikiečių pasižymėjusi dai
nininkė New Yorke. Ji New 
"Yorke ir mirė, palaidota St. 
Charles, III., kur jos tėvai šar- 
kiūnai gyvena.

Kol ji čia New Yorke gyve
no, mes visai jos nežinojome. 
Buvo nuo lietuvių atsiskyrusi. 
Ji vadinosi Kay Vernen var
du. Bet kai mirė ir buvo pa
laidota, tada sužinojome apie 
garsią lietuvaitę dainininkę, 
kuri gal būtų ir mums nesyk į 
patarnavusi koncertuose.

Jaunose dienose Olga mylė
jo progresyvių lietuvių veiki
mą, jų choruose ‘ dainavo. 
Gražiai lietuviškai kalbėjo.

Gaila, jaunos talentuotos 
lietuvaitės! Užuojauta tėvams 
ir kitiems giminėms.

KRIAUČIAI RUOŠIASI 
PIKNIKUI

Šį šeštadienį, liepos 27, lie
tuviai kriaučiai turės savo 
unijos skyriaus 54 metinį pik
niką Polish National Home 
Parke, 108-11 Sutphin Blvd., 
Jamaicoje. Įžanga 90 c.

Kaip ir kituose piknikuose, 
taip ir šiame turėsime savo 
stalus ir galėsime linksmai lai
ką praleisti. Tad visi kviečia
mi dalyvauti. Kriaučius

daug garbės, bet* gražus užsi- veikalui, tai sudaro įspūdingą
vedi'mas, gražus užsilaikymas 
ar tai draugijoj ar tai šeimy
niškame gyvenime, verčia mus 
pasimokyti) ir imti tą gražų 
pavyzdį iš tų, kurie moka, 
stengiasi ir nori dorai gyventi 

Daug buvo rašyta apie mū
sų kitus artistus, todėl čia 
nei iečių kitų mūsų gabiųjų ar
tistų. Tik suminėsiu' vardus, 
kurie veikale “Katriutės gin
tarai“ dalyvauja:

Ginaitienė — M. Tamelienė 
Rozalija— A. Kazlauskienė 
Adomas — K. Benderis. 
Katriutė — Nelė Ventienė. 
Barbutė— E. Brazauskienė. 
Jonas —•- J. Grybas. 
Petras — J. Juška, 
čigonė — B. Briedienė. 
Matas — V. Kazlauskas. 
Magdė — J. Šimkienė.
Dabar apie patį veikalą: jis 

yra gražus, žavėjantis, malo
nu bus jį matyti. Kurie esate 
skaitę, jūs šį veikalą žinote to
kiu^ kokiu jis buvo parašytas. 
Bet dabar jis yra pataisytas 
arba pakreiptas į operetės for
ui^, nes , ten jau, Įdėta daug 
dainų, kurios pritaikytos tam

New Yorko spaudoje
Pėstininkai baustini

“Times“ sako, kad visokios 
taisyklės automobilistams žy
miai mažina nelaimių skaičių, 
bet jau laikas uždėti tam tik
rą atsakomingumą ir ant pės
tininkų. “Times“ sako, kad 
daug pėsčių užsimuša, kai jie 
bando praeiti gatvę, kai švie
sa raudona, arba vietomis, kur 
visai nėra šviesų. Tas ne tik 
pastato į pavojų patį žmogų, 
sako “Times“, bet ir kitus, nes 
vairuotojai dažnai dėl to tu
ri staiga susilaikyti ir tas sa- 
\o ruožtu gali sukelti kitas ne
laimes.

“Times“ sako, kad turėtų 
būti pravestas įstatymas, po 
kuriuom pėstininkas, lygiai 
kaip automobilistas, galėtų 
būti nubaustas, kai jis sulaužo 
taisyklę. Tai yra, jei policinin
kas pastebi žmogų einant 
prieš raudoną šviesą, jis tu
rėtų būti sulaikytas ir jam 
įduotas pareikalavimas prisi
statyti teisman.

Editorialas: Damn it
Pirmadienį, kuomet tempe

ratūra New Yorke siekė be
veik 100 laipsnių karščio, vie
tinis “Daily News” atspausdi
no tuo klausimu vedamą 
straipsnį, kuris susidėjo iš 
dviejų žodžių: “Damn . it“ 
žodinis išvertimas lietuviu 
kalbon vargiai paaiškintų ėdi- 
torialo reikšmę, bet laisvas 
prasmės vertimas būtų lyg 
“Kad jį...“

Mokina kapitalistus
Ultra - reakcinis “Daily 

News“ nežino, kas pasidarė 
su Amerikos kapitalistais.

TEATRUOSE
New Yorko kino-teatruose 

dabar rodomi keli iš Europos 
importuoti filmai, kurių vy
riausia tema yra erotika — ly
tinė meilė.

Vienas toks importas (ro
domas Paris teatre) yra “Ais
tringoji vasara“ (“Passionate 
Summer”), ■ pagamintas Fran- 
cūzijoje. z Jis vaizduoja, kas 
atsitinka, kuomet gražus, jau
nas, vyriškas sicilietis atvyks
ta į tolimą farmą saloje, kur 
gyvena trys meilės ištrošku- 
sios moterys — našlė, kuri 
dar gan jauna, jos jaunutė 
bręstantį duktė ir gražuolė 
jauna pusseserė. Jos visos trys 
jo pageidauja, jos viena kitai 
jo pavydi ir 1.1.

Filmas, sako kritikai, “toks 
atviras, kad stebėtina, jog 
cenzoriai jį praleido...“

Kitas kino - teatras, Little 
Carnegie, rodo francūzišką 
filmą “Meilužių pinklės“ 
(“Lovers’ Net“),, kurio tema 
kitokia, bet pobūdis panašus.

gražų, malonų vaizdą.
Veikalas parodo praeities 

Katriutės kančias ir turtuolių 
panieką jai. Taipgi vaizduoja
ma,' kas ateina, kas bus ateity
je.

Galima išsireikšti, kad Jur
gis Klimas per sunkų darbą 
sukūrė labai gražų dalyką, ne 
tik veikalą nufilmavo, bet jį 
pataisė. Taipgi daug pagerino 
mašineriją, su kuria filmavo 
veikalą. Stengėsi, kad dalis po 
daliai išeitų aiški, be klaidų,' 
be trūkumų. Taip ir padarė.

Dabar, kas toliau ? Mano 
nuomonė tokia: Vietiniai ir 
kolonijų draugai bei organi
zacijos turėtų rimtai pagalvo
ti ir rūpintis šituo gražiu vei
kalu, kad jis būtų matytas vi
soje Amerikoje. Nors šis vei
kalas dar nėra pilnai sutvar
kytas. Bet greitoje ateityje jis 
bus prirengtas parodymui. 
Man rodoą, jau dabar laikas 
užvesti derybas bei pasitari
mus su Jurgiu 'Klimu, gausite 
visas informacijas nuo jo pa
ties. ''

V. K. 

Anot to laikraščio — patys 
kapitalitai1 darbuojasi prieš 
kapitalizmą. Dalykas štai 
koks:

Keleri metai atgal Vengrijo
je tapo suimtas amerikietis 
Robert Vogeler. Jis buvo ap
kaltintas kaip šnipas ir pas
kui deportuotas. Dabar Voge- 
leriui Amerikoje nelabai klo
jasi —< jis neturįs gero darbo, 
turi parduoti savo gražų na
muką ir t. t.

Tad, “News“ pyksta: kodėl 
Amerikos kapitalistai negali 
duoti gero darbo tam kovoto
jui prieš komunizmą? Esą, 
daugelis Amerikos milijonie
rių palaiko visokias fondaci- 
jas, kurios skleidžia liberaliz
mą, stoja už prekybos ryšius 
su Kinija, už kultūrinius san
tykius su TSRS — vienu žo
džiu, — prieš kapitalizmą 
(taip sako “News”), o vargšui 
Vogeleriui neduoda šiltos vie
telės...

SERGA
t

Kazimieras Shimkus, gyve
nantis Jackson Heights, vėl 
ligoninėj. Jo žmona skambino 
ir pranešė, kad jos vyras vėl 
turėjo pasiduoti ligoninėn. Ro
dos, jau apie trečią kartą.

K. Shimkus randasi Elm
hurst General Hospital, įėji
mas ant Broadway, Ward 4-3, 
Elmhurst, L. I. Važiuojant Co
rona autobusu, išlipkite ant 
Broadway. Lankymo valandos 
yra: sekmadieniais, pirmadie
niais, trečiad. ir penktad., nuo 
1 iki 3, o antrad. ir ketvirtad., 
nuo 7—8 v. v.

Kazimieras Shimkus iš ama
to yra kriaučius, tad turi daug 
pažįstamų. Būtų gerai, kad 
aplankytų ligonį, jo žmona sa
ko, kad ligoniui būna sma
giau.

Linkime jam nugalėti ne- 
sveikavimą ir tuoj grįžti na
mo.

Po miestą pasidairius
AUTO UŽMUŠĖ 

ŠALIGATVIU EINANTĮ
Carl Edmonds išėjo iš West 

Hotel pasivaikštinėti šaligat
viu karštoje sekmadienio die
noje. Jam einant 8th Avė. ir 
14 St., netikėtai du automobi
liai susidūrę užšoko ant šali
gatvio ir jį priplojo prie sie
nos. Jis buvo ant vietos užmuš
tas.

Važiavę automobiliais buvo 
lengvai sužeisti.

NEGAVĘS GĖRIMO, 
NUŠOVĖ BARTENDERĮ

Gerard Strivelli viename 
saliūne pareikalavo įsigerti. 
Kadangi jis jau buvo girtutė
lis, tai bartenderis Gus Sabel-
la atsisakė patarnauti. Tada 
jis išsitraukė iš kišenės revol
verį ir ant vietos nušovė bar- 
tenderį.

B. Strivelli už kriiminališkus 
darbus jau1 pirmiau yra buvęs 
kalėjime. Dabar jo laukia 
sunki bausmė — gal elektros 
kėdė.

VYSKUPAS UŽDARĖ 
BAŽNYČIĄ

Holy Trihity bažnyčia vys
kupo įsakymu uždaryta, nes 
vyskupo atsiųsto kunigo para- 
pijonai nepriima, jį net akme
nimis apmėtę.

Ųidelė dauguma parapijo-, 
nių eina su kunigu Wm. Me- 
lish, kurį vyskupas DeWolfe 
skaito komunistams pritarėju.
Užmuštas nežinomas žmogus

Belmont Plaza Kotelyje 
rastas bė sąmonės žmogus. Jo 
galva buvo sudaužyta. Jo ki
šenėje rado $70, bet daugiau 
nieko. Kol kas jis pasiliko ne
atpažintas.
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Miestas turi 
apie 300.000 
alkoholikų...
New Yorko miesto gerbūvio 

reikalų komisijonierius Henry
L. McCarthy piešia labai liūd
ną vaizdą apie alkoholikus. 
Jis sako, kad New Yorke ran
dasi apie 300 tūkstančių' al
koholikų, tai yra, chroniškų 
girtuoklių, kurie gali būti 
skaitomi savos rūšies ligo
niais. Penktadalis jų yra mo
terys.

Alkoholizmas, žymiai prisi
deda, sako jis, prie išardymo 
šeimynų. Mieste yra 40,000 
šeimynų, kurios neturi duon
davio ir kurias miesto labda
ra turi išlaikyti. Ketvirtyje tų 
šeimų duonos pelnytojo nėra, 
nes tėvas yra chroniškas alko-, 
holikas, kuris praleidžia dau
giausia laiko ligoninėse, kalė
jimuose arba, jeigu laisvėje 
— irgi be darbo.

Alkoholikai pripildo be
protnamius, jie anksčiau mirš
ta ir bendrai gali būti skaito
ma nelaimingiausia mūsų did
miesčio gyventojų grupė, sako 
komisijonierius McCarthy.

Laikraštis “World - Tele
gram” neseniai turėjo seriją 
straipsnių apie alkoholizmą 
New Yorke. Laikraštis nagri
nėjo alkoholizmą pagal eko
nomines klases, tautines kil
mes ir t.t.

Ekonominiu atžvilgiu, sakė 
tas laikraštis, alkoholikų yra 
visose klasėse, bet jie labiau
siai ryški, kai juos matome 
biednuomeiTėje. Turčiai daug 
girtuokliauja, bet jie nepaten
ka “statistikon“, nes neturi 
kreiptis į labdarą.

1 Tautinės kilmės atžvilgiu 
daugiausia* alkoholikų New 
Yorke yra airių, slavų ir neg
rų tarpe, mažiausia žydų ir 
italų tarpe. Italai nemažai ge
ria, bet daugiausia namuose ir 
dažniausiai vyno. Airių kil
mės amerikiečiai dažniau ge
ria smuklėse ir stipresnius al
koholinius gėralus.

Dešimtys tūkstančių new- 
yorkiečių priklauso prie AA, 
organizacijos, į kurią susibū- 
lę alkoholikai, kurie stengia
si, viens kitam padėdami, pa
laikyti stiprią valią, atprasti 
nuo gėrimo. AA narys, paju
tęs, kad jo valia silpnėja, ga
li bet kuriuo metu, kad ir vi
dur nakties, telefonu pašaukti 
kitus AA narius, ir jie atsisku*- 
bma ir padeda jam susilaiky
ti, negerti arba nustoti gerti, 
jeigu jau gavo butelį...

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS. 

Metinis Piknikas

Lietuvių Tautiško Namo Parke, 
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 susiėję pasikalbėsi
me ir linksmai laiką praleisime.

Rengimo Komisija (142-143)

Ar tamsta turi Jono Kaš- 
kaičio poezijos knygą “Pro
švaistes”? Jei ne, tai tuo
jau įsigyk. Kaina tik $1.00. 
Gaunama Laisves knygy
ne.

Lietuvių Kalbos
Žodynas

/

Išleistas Lietuvoje, 990 pusla
pių, kaina $5 00. Kartu su už
sakymu prašome prisiųsti ir 
pinigus.

Laisve
110-12 Atlantic Avenue
Richmond Hill. 19, N. Y.

MALE and FEMALE

OPFzRATORIAI PRIE VYRIŠKŲ^/ j 
DRABUŽIŲ ”

Pamušų siuvėjai, rankovių siuvėjai, K. 
kišenių siuvėjai, sustatytojai. NuoAy 
latinis darbas, gera mokestis. \'

Brooklyn, Clothing Co.
2961 Atlantic Ave., Brooklyn 

(141-143) i

REIKALINGI PROSYTOJAI
Rankovių prosytojai, rankovių kry- 
zeriai, iš vidaus prosytojai. Gera' 
mokestis, nuolatinis darbas.

• e

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. Augkite su Staten IslandL 
Privatiškas savininkas. Nesveikav^ę 
mas verčia parduoti už prieinamą 
kainą, geras lease. SA. 7-0583 iki 
5 v. v. GI. 2-9616 po 5 v. v.

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

Carvel Dairy Freeze Drive-In.
3 mašinos oporavimui. Savininkas . 
parduoda iš priežasties nesveikavi- ' 
mo. 9 mėnesių biznis, gerai Įsteig
tas. $4,000 rankpinigių. Kaina 
$15,000. New Rochelle 6-9723, po 
12 v. dieną.

(143-149)

White Plains, N. Y. Stationery- 
Luncheonette. Alaus leisniai. įsteig
ta virš 20 m. Vertės $65,000 iki 
$70,000, tiktai trečdalį rankpinigių. 
Pilna Kaina $12,000. Žema renda. 
Privatiškas savininkas. Platinkite 
biznį čia. White Plains 8-9760. 
Klauskite Ted. (143-149)

REAL ESTATE 
-------------------------------------- -įL

Mamaroneck, N. Y. Namai par
davimui. Po 6 kamb. ir 2 vonios. 
Ant projekto. Pardavėjas gyvena 
ant vietos. Arti bažnyčių, ir m-^ 
rių kranto. Tiktai 45 min. nuo7 
Grand Central. Jūs ir jūsų šeima 
privalo gyventi gražiai, puikiose apy
linkėse, puikūs kaimynai. $24,500 ir 
viršaus PROTANO, INC., 1427 Ra
leigh Ave., MAmaroneck 9-2242.

(143-152)

Alkoholis — nelaimė šeimoms
N, Y. Welfare komisioirie- 

rius Henry McCarthy skelbia, 
kad apię 10,000 šeimų, kurios 
gauna iš Welfare fondo pa
galbą, tėvai yra alkoholikai ir 
savo šeimas pastato į skurdo 
padėtį.

Miesto pagalba tokioms aj^ 
koholikų šeimoms kainuoja 
apie 40 milijonų doleinų į me
tus. 1

RANDAVOJIMUI
Pasirendavoja 6 kambarių apart- 

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

(141-143)

PAIEŠKOJIMAS
Aš, Andriuškevičiūtė Ona, paieš- 

kau savo tėvų — AndriuškeviČiūtės- 
Nieciunski Antosės, tėvo Mr. An
toni Nicciunski, seserų . ir brolių, 
kurie man paskiausiu žinomu laiku 
gyveno Harding gatvėj, Cambridge, 
Mass. Būtų malonu, kad jie patys 
atsilieptų arba žmonės, žinanti kur 
jie randasi, suteiktų man jų antrai 
šą, už ką būsiu dėkinga.

Andriuškevičiūtė Ona, Antano 
duktė, Alytaus miestas, Vilniaus 
gatvė Nr. 19, Lithuania USSR.y

(143-144)

PROŠVAISTĖS
Širdį Jaudinanti 
Jono Kaškaičio

Poezija
Taipgi trumpa autoriaus 
biografija, kuri labai 

įdomi
Knyga iš 880 puslapių 

Kaina tik 11.50

Laisve
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y.
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