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METAI 47-ti

Rytoju Maskvoj. 
Jaunimo Festivalis.
Svarbus mėnuo. 
Padeda taikai.

Lašo R. Mizara

n i mu
liepos 28 d., Maskvoje.

Tai bus rinktinių, meninin
kų, dailininkų, sportininkų, 
jaunų, i.š viso pasaulio talen
tingų žmonių festivalis. Jis tę
sis apie dvi savaites.

gabių žmonių??
Tarp 30-10 tūkstančių! Tai 

bus didžiausias jaunų žmonių 
.sambūris, koks kada nors kur

Tik iš vienos Kinijos Liau
dies Respublikos, sakoma, bus 
tarp 1—5 tūkstančių jaunų 
vaikinų ir merginų — visi 
rinktiniai, visi turės ten ką 
nors gražaus parodyti!

Kiek bus iš Amerikos, šiuo 
metu nežinome.

Jei mūsų šalies Valstybės

jis būtų davės pasportus vi
siems, kurie norėjo tarptauti
niame jaunimo sambūry daly
vauti, tai ir iš čia būtų nuvykę 
koks tūkstantis jaunų žmonių.

Deja, taip nebuvo. Išvažia- 
’vjmas iš mūsų šalies yra su

varžytas. Mat, ponai bijosi, 
/kad jauni amerikiečiai, pama
stę Tarybų Sąjungą, sugrįžę 

galėtų pasakyti iš tikrųjų tai, 
ką jie matė, ką girdėjo. O tas 
mūsų šalies makartistams ir jų 
veislės didvyriams nepatiktų.

Bet gerai žinome, kad tame 
festivalyje dalyvaus ir ameri
kinių talentų.

Iš Lietuvos, sakoma, į Mask- 
\ą atvyko tarp 400—500 jau
nų žmonių; jie bus dalyviai 
tos didžiulės jaunimo šventės.

Beje, liepos 13, d. Vilniuje 
įvyko Lietuvos jaunimo festi
valis, kur dalyvavo keliolika 
tūkstančių jaunų vaikinų ir 
merginų.

1 Ten buvo su vykę apie 100 
liaudies chorų; buvo sporti
ninkų, buvo dailininkų. Visi 

’yie rodė tai, “ką gali.“
Buvo Vilniuje atvykusių ir 

iš broliškų tarybinių respubli
kų rinktinių jaunų žmonių.

New York Times korespon
dentas Tarybų Sąjungoje rašo, 
jog Maskva, laukdama iš viso 
pasaulio talentingų svečių, 
gražiai pasipuošė. O maskvie
čiai mielai svečius pasitinka.

t

Lietuvai liepos mėnuo labai 
svarbus mėnuo. 1940 metų lie 
pos 21 d. Lietuvos Liaudies 

* seimas paskelbė Lietuvą tary
bine respublika.

C) 1944 metų liepos 13 die
ną buvo išlaisvintas Vilnius iš 
naciškų neprietelių priespau
dos.

Abidvi šias dienas Lietuvos 
žmonės iškilmingai kas metai

O beje, kalbant apie Tarp
tautinį jaunimo festivalį, gali
ma dar pridėti: nemaža Va
karų Vokietijos jaunimo ruo
šėsi vykti Maskvon; kelionės 
lėšoms jie rinko aukas. O 
aukos buvo surinktos, tai 
licija pinigus užgrobė.

Tačiau visvien Vakarų 
kietijos jaunimas surado

kai
po-

Vo- 
bū-

Dėl sausros galės pakilti I Bourguiba tapo
maisto kainos; bus mažiau 
daržovių, vaisių ir pieno

New Yorkas. — Jau pra
deda aiškėti, kad šios vasa- 

! ros sausra šiaurrytinėse 
valstijose tai ne maž/možis. 
Iki šios savaitės buvo kal
bama apie pageltusią žolę 
ir išdžiūvusius miškus, bet 
dabar jau" kalbama apie 
rimtesnius dalykus: kad 
šiais metais bus mažiau 
daržovių, mažiau vaisių, 
mažiau pieno gaminių. Spe
kuliantai tuomi pasinaudo
dami kels maisto kainas, 
sako spauda.

New Jersey valstijos pa
reigūnai sako, kad bus 
kreiptasi į prez. Eisenhow
er! su prašymu, kad ta val
stija būtų paskelbta nelai
mės vieta ir jai būtų duo
dama ekonominė pagalba iš 
federalinės valdžios. New 
Jersey labai sunkiai nuken
tėjo. Ten žalos, pridaryta 
už mažiausia $10,000,000./

Britanijos darbininkai už 
visos pramones nusavinimą

Londonas. — Britanijos 
Komunistų partijos lyderis 
John Golan pasakė svarbią 
kalbą Nattinghame. Jis sa
kė, kad Darbo partijos pa
skelbta nauja programa to
li neišreiškia eilinių darbi
ninku siekiu ir vilčių, c u u

Darbiečių programoje 
kalbama apie akcijų (šėrų) 
pirkimą privatinėje pramo
nėje, tai yra, kad po dar- 
bietiška valdžia valstybė 
pradės laipsniškai pirkti 
kuo daugiau akcijų.

Bet darbininkai 
daugiau, sakė

nori 
Golan.

P e n n s v 1 v anijos gubernatorius 
atmetė ragangaudišką įstatymą

Philadelphia. — Pennsyl- 
vanijos gubernatorius Ge
orge Leader vetavo valsti
jos seimelio priimtą ra- 
gangaudišką įstatymą. Tas 
įstatymas buvo, kad žmo
nės, kurie naudojasi Penk,-' 
tuoju konstituciniu patai
symu ir kongresiniuose ap
klausinėjimuose atsisako 
kalbėti apie savo politinius 
ryšius ir įsitikinimus, netu
ri teisės gauti nedarbo 
kompensacijos, jeigu jie 
tampa bedarbiais.

Už tą įstatymą seimelyje 
balsavo republikonai ir re
akciniai demokratai Mus-

dus ’ir priemones savo atsto
vams festivalin pasiųsti, nors 
gal būt jų pasiuntė mažiau 
negu buvo iš anksto numaty
ta.

Tokie festivaliai, koks da
bar prasidės Maskvoje, be 
kitko, suartina visokių tautų 
jaunimą; vienf su kitais iš ar
čiau susipažįsta, susipranta. 
Visa tai! padeda taikai.

New Yorko valstijoje 
sausra labiausiai palietė 
Hudsono upės slėnį, kur 
randasi nemaža vaisiniu so
dų. Kai kur gresia ir ge
riamo vandens stoka. Hud
sono miestas, apie 30 my
lių į pietus nuo Albany, sa
vo geriamojo vandens re
zervuare dabar turi tik 8 
dienų kiekį.

Daug žalos pridaryta 
Naujojoje Anglijoje, Penn- 
sylvanijoje ir kitur.

New Yorko valstijoje re
publikonai naudoja susida
riusią padėtį politinei pro
pagandai prieš demokratus. 
Valstijos seimelyje republi- 
konas Carlino pareiškė, 
kad “gub. Harrimanas 
smuikuoja, tuo tarpu, kai 
New Yorkas dega. . .” Mat, 
Harrimanas atostogauja 
Puerto Ricoje.

Transporto darbininkų'uni
ja, metalistų unija, statybi
ninkų unija ir kitos stoja 
už savo pramonių naciona
lizavimą. Jeigu Darbo par
tija tikrai skaitytus! su 
darbininkų norais, sake Go
lan, tai ji priimtų progra
mą už pilną nacionalizavi
mą.

Golan sakė, kad darbie- 
čiai galės laimėti ateinan
čius rinkimus tik su kovin
ga platforma — kitaip dar
bininkai nematys didelio 
skirtumo tarp jų ir kon
servatorių, ir pasiliks abe
jingi.

mano vadovybėje.
Prieš įstatymą smarkiai 

kovojo unijos, Amerikos 
Civilinių teisių sąjunga ir 
kitos organizacijos.

Dabar, kuomet guberna
torius įstatą vetavo, reak
cininkai neturi vilties veto 
atmesti, nes tam jiems rei
kia dviejų trečdalių balsų, 
ko jie neturi.

Alžyras. — Teismas nu
teisė 12 krikščionių, tarp jų 
katalikų kunigą, kurie pa
dėjo alžyriečiams naciona
listams. Kunigas, jaunas 
francūzas, nuteistas pen
kiems mėnesiams kalėjimo, 
nes jis padėjo vienai nacio
naliste! pasislėpti vienuo
lyne.

Buenos Aires. — Argen
tina nacionalizavo didžiau
sią tos šalies elektros kom
paniją, Compania Argenti
na de Electricidad, kuri 
priklausė . užsienio (Luk- 
semburgo) firmai.

prezidentu; jis 
lieka premjeru
Tunisas. — Tuojau po to, 

kai Tunisijos parlamentas 
paskelbė šalį respublika, 
premjeras Bourguiba tapo 
išrinktas prezidentu. Bet 
jis taipgi lieka ir premjeru, 
tokiu būdu likdamas, kaip 
buvo ir iki šiol, faktina val
džios galva. Mat. bejus-ka- 
ralius Mohamedas el-Ami- 
nas per paskutinius metus 
jau neturėjo jokios galios.

Tuojau po parlamento 
nutarimo, karininkas moto- 
cikliu nusiskubino į kara
liškus rūmus. Ten jis krei
pėsi į eks-bejų: “Sidi Moha
med el-Amin, buvęs Tunisi
jos vadove, tu pašalintas ir 
nuo tavęs atimama bet ko
kia galia”. El-Aminas pa
lingavo galva ir nieko ne
sakė. Kelios valandos vė
liau jis jau buvo iškrausty
tas iš karališkų rūmų, ku
rie tapo paversti preziden
tūra.

Tunisija tokiu būdu yra 
ketvirta iš eilės Afrikos 
respublika. Kitos yra Libe
rija, Egiptas ir Ghana. Yra 
kalbų, kąd ir Pietų Afrika, 
kuri dabar po Britanijos 
karūna, gali pasiskelbti res
publika.

Didelė gamtos 
nelaimė Kiužu 
japonų saloje 
Tokyo. — Kiušu saloje 

Japonijoje įvyko didelė 
gamtos nelaimė — staigios 
smarkios liūtys sukėlė to
kius potvynius, kad žuvo 
šimtai žmonių. Iš karto o- 
ficiališkai pranešta, kad 
žuvo apie 250, bet paskui 
paaiškėjo, kad 
daugiau — gal 
tantis.

Taip smarkiai 
kai kurie kaimai slėniuose 
bematant tapo ežerais ir 
žmonės neturėjo progos iš
sigelbėti.

Iš kitų Japonijos dalių 
į Kiušu salą siunčiama me- 
dikalė ir kitokia pagalba.

žuvo daug 
apie tūks-

kad

Nelaime ir Egipte
Kairas. — Čia praneša

ma apie šiokią nelaimę: 
vestuvėms vykstant vie
name dideliafne apartmen- 
tiniame naime, nuo šokių ir 
svečių susikimšimo visas 
pastatas sugriuvo. 65 asme
nys, įskaitant 19 metų nuo
taką, užsimušė.

Montgomery, Ala. — Ra
sistiniai KKK chuliganai 
netoli Montgomery sulaikė 
du jaunus negrų protestan
tų pastorius, Lowson ir 
Hollis, grasino juos užmuš
ti ir smarkiai sumušė. Tuos 
kunigus sulaikė šerifo 
asistentas ir paskui juos 
perdavė chuliganams, sa
kydamas “jūs juos pamo
kinkite”. Abu pastoriai ak
tyvūs NAACP organizaci
joje.

Britai stiprina karinius 
veiksmus prieš arabiškus 

nacionalistus-sukilelius
Londonas. —Užsienio rei

kalų ministras Lloydas par
lamente sakė, kad Omano- 
Muskato sukilėlių tvirtovių 
bombardavimas yra tik pra
džia — iš Britanijos siun
čiamos naujos karinės jė
gos Arabijos pusiasalin ir 
kariniai veiksmai bus stip
rinami.

Kairiųjų darbiečių lyde
ris Bevanas pasakė kritiš
ką kalbą. Jis sakė, kad Bri
tanijos valdžia neturi tei
sės naudoti jaunus britus 
karius^ rizikuoti jų gyvybe, 
tik tam. kad palaikyti seną 
kolonializmo režimą tokia
me tolimame užkampyje, 
kaip Omano-Muskato sul
tanate. Bevanas taipgi sakė, 
kad tvirtovių bombardavi
mas yra nesąmonė, nes tos 
akmens sienų tvirtovės da
bar neturi jokios karinės 
reikšmės.

Iš Omano-Muskato pra

Atrodo, kad vežikų unija 
gal visai apleis AFL-CIO

Washingtonas. — Atro- bus pašalintas, į jo vietą bus 
Vežikų išrinktas Hoffa, kuris į jį 

panašus ir tikriausiai nesto
ja už unijos apvalymą.

Iš viso to AFL-CIO vadai 
daro išvadą, kad Tymsterių 
unijos vadovybė planuoja 
išvesti ją iš AFL-CIO.

Tymsterių unija (Inter
national Brotherhood of 
Teamsters) yra viena di
džiausių unijų šioje šalyje, 
o gal ir pati didžiausia —ji 
turi apie milijoną ir 500,000 
narių. Apie tiek ar arti tiek 
turi tik viena kita unija —

do, kad didžioji 
(Tymsterių) unija apleis 
AFL-CIO. Ateinantį trečia
dienį AFL-CIO etinės prak
tikos komisija laikys posė
dį. Tymsterių unijos vadai 
pakviesti į posėdį, kur su
planuota juos klausinėti a- 
pie suktingus ir gengsteri- 
nius elementus toje unijoje. 
Bet Tymsterių unijos va
dovai atsisakė į posėdį at
vykti.

Taipgi atrodo, kad kuo
met visai diskredituotas tos < uun vjt-na i\ua um.i< 
unijos prezidentas Beck 'Auto darbininkų, UAW.

Susikimšimas mokytose liks

Kongresas nutarė, kad federaline 
valdžia neturi padėti statybai...
Washingtonas. — Kon

greso Atstovų butas 208 
balsais prieš 203 nutarė, 
kad federalinė valdžia ne
turėtų padėti savo fondais 
statyti mokyklas, nors da
bar mokyklose yra didelis 
susikimšimas.

Prieš federalinę pagalbą 
mokyklų statybai balsavo 
pietiniai rasistiniai demo
kratai ir šiauriniai reakci
niai republikonai. Rasistai 
balsavo vyriausiai dėl to, 
kad jie laikosi nuomonės, 
jog federalinės valdžios ro
lė apšvietoje anksčiau baigs 
rasinę segregaciją. Reakci
niai republikonai balsavo 
prieš, nes jie bendrai stoja 
prieš “federalinės valdžios 
maišymąsi”. /

Prieš tai Atstovų butas 
136 balsais , prieš 105 nubal
savo, kad jeigu federalinė 
pagalba bus duodama mo
kyklų statybai, tai tik 
toms, kuriose žada nebūti 

nešama, kad sukilimas prieš 
britus ir jų klapčiuką sulto
ną tęsiasi ir plečiasi.

JCairo radijas sako, kad 
visa Egipto tauta simpati
zuoja Muskato-Omano žmo
nėms. “Egipto armija yra 
visų arabų, nuo Maroko iki 
Persijos įlankos, armija”,' 
sakė Kairo radijas. Tokiu 
pareiškimu Egiptas lyg sa
kė, kad, reikalui atėjus, 
duotų net karinę pagalbą 
Omano nacionalistams.

Maskvos radijas irgi sa
kė, kad nacionalistinis su
kilimas Omane yra dalis di
džio anti-kolonialio tauti
nio išsilaisvinimo judėji
mo. kuris dabar auga viso
je Azijoje ir Afrikoje.

Nizvos tvirtovė, kurią 
britai smarkiai bombarda
vo iš reaktyvinių orlaivių, 
dar randasi sukilėlių ranko
se.

rasinės segregacijos. Tas 
pataisymas prie planuoja
mo įstatymo dar labiau į- 
erzino pietinius rasistus, 
kurie mobilizavo visas jė
gas, kad visą planuojamą 
įstatymą atmesti.

Planas buvo, kad valdžia 
išleis mokyklų statybai 
$1,500,000,000. 

------------------- i——

NAACP už nuosprendį
New Yorkas. — Naciona

linio susivienijimo už negrų 
pažangą (NAACP) direkci
jos pirmininkas Dr. Tobias 
sako, kad ta organizacija 
sveikina Tennessee džiūrės 
nuosprendį, kad Kasperis 
ir kiti rasistiniai riaušinin
kai atrasti kaltais.

New Orleans. — Apeliaci
jų teismas įsakė Dalias, 
Tex., miestui baigti segre
gaciją mokyklose — “ant 
kiek galima greitai”, bet 
ne būtinai tuojau. . .

Gyvenimas 
Lietuvoje

Mūsų korespondento

Mašinos iš užsienio
Akmenė. — Akmenės ma

šinų ir traktorių stotis šio
mis dienomis gavo dvi ku
liamąsias ”K—117”, atga
bentas iš Vokietijos Demo
kratinės Respublikos. Jos 
aprūpintos šiaudų presavi
mo ir daugiamečių žolių kū
limo priedais, automatizuo
tas javų padavimas.

Iš Čekoslovakijos stotis 
gavo dvi sudėtingas kulia
mąsias. iš Jugoslavijos — 
traktorių priekabą. Kitų ta
rybinių respublikų gamyk
los atsiuntė į. MTS keliasde
šimt sėjamųjų, buldozerių 
ir daug kitų mašinų.

Mokslininkai ruošiasi 
Spalio metinėms

Vilnius. —Lietuvos moks
lininkai ruošiasi Spalio re
voliucijos 40-osioms meti
nėms. Prie respublikos 
Mokslų akademijos prezi
diumo sudaryta komisija 
paruošė tai šventei skirtų 
priemonių planą. Sudary
tos programos jungtinė! ’ 
respublikos Mokslų akade-
mijos ir Lietuvos KP CK 
Partijos istorijos instituto 
mokslinei sesijai, Akademi
jos skyrių bendrųjų susi
rinkimų sesijoms, o taip pat 
institutų mokslinių tarybų 
išplėstiniams posėdžiams. 
Jubiliejui mokslininkai ruo
šia pranešimus. Juose pla
čiai atsispindės lietuvių tau
tos kova už liaudies val
džią Lietuvoje, respublikos 
darbo žmonių laimėjimai 
statant socializmą šalyje, 
mokslo ir kultūros vysty
mo pasiekimai.

Iki įžymiausios datos bus 
išleista eilė naujų moksli
nių darbų. Dabar spausdi
namas “Lietuvos TSR isto
rijos šaltinių” III tomas. 
Jame surinkti dokumentai 
apie Tarybų valdžios orga
nų veiklą Lietuvoje 1918- 
1919 m. m. Paruoštos spau
dai knygos “Didžioji Spalio 
socialistinė revoliucija ir 
lietuvių literatūra”, “Lietu
vių literatūrinės kalbos lek-z 
sikos turtėjimas tarybinės 
santvarkos metais” ir kt.

Akademijos Centrine 
mokslinė biblioteka organi
zuoja parodą apie pasieki
mus Tarybų Sąjungos ir 
respublikos liaudies ūkio 
bei kultūros srityje, o taip 
pat lietuvių tarybinės moks
linės literatūros parodą..3

Visaliaudinės šventėt 
garbei Lietuvos mokslinin
kai įsipareigojo greičiau už
baigti daugelį mokslinio ty
rimo darbų ir padėti kuo 
sparčiau juos įdiegti į liau
dies ūkį.

Karači. — Po žinomo po
litiko Bhašanio vadovybe 
Pakistane sudaryta nauja 
kairi partija, kuri stengsis 
jungti visus į kairę nuo ; 
centro stovinčius etementus.
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ANGLAI ŽIAURIAI MUŠA
ARA RIŠKUS PATRI JOTUS

ARABŲ PUSSALYJE, tarp Persų Įlankos ir Ara
biškos jūros, yra šalis, vadinama Muskatu ir Omanu 
(Muscat ir Oman).

Muskatas ir Omanas užima apie 80,000 ketvirtainių 
mylių žemės plotą, o gyventojų teturi tik apie 600,000 
ar kiek daugiau. Tai iš vardo nepriklausoma valstybėlė, 
Sultanatas, bet tikrumoje ją valdo anglai imperialistai. 
Muskato ir Omano valdovas yra sultonas Saiyd Said bin 
Tai mu ras.

Muskato ir Omano plotai ■— daugiausia dykumos, 
bet žemėje yra aliejaus — gal būt daug aliejaus.

Jau 1955 metais Muskato ir Omano žmonės ryžosi 
nuversti dabartinį sultoną ir valdytis nepriklausomai. 
Deja, išstojimai nepavyko.

šiemet tos šalies žmonės ir vėl pasiryžo kovoti 
prieš parsidavėlio sultono valdžią; jie nori būti nepri
klausomi; jie, sakoma, nori atsikratyti anglų kolonistų 
įtakos. Jie mato, kad visur vyrauja anglai. Net ir Mus
kato ir Omano armija, kurią sudaro 1,500 vyrų, yra 
valdoma anglų!

Na, ir kas gi atsitiko?
Anglai pasakė sukilėliams: liaukitės kovoję prieš 

mūsų pastatytą jums engti sultoną, nes jei nesiliausite, 
tai mes iš bombonešių pradėsime šerti jus ugnimi. Su- 
kilėliai-patrijotai atsisakė klausyti anglų kolonistų. Ta
da anglai palejdo savo bombonešius ant Izki miesto. Sa
koma, bombos “savo tikslą pasiekė”: sunaikino nemaža 
pastatų ir užmušė daug žmonių.

Ir anglų pradėtas teroras tebetęsiamas. Sakoma, 
anglai siunčia į Muskatą ir Omaną savo kariuomenės da
linius — iš Kenijos (Afrikos) ir iš kitur jie gabena ka
riuomenę prieš arabiškus patriiotus, kovojančius prieš 
parsidavėlio sultono valdžią.

KAI KURIE DUOMENYS teigia, jog Muskato ir 
Omano sukilėliams-partijotams padeda Saudi Arabija, 
kuri yra Amerikos “įtakoje”. Amerika duoda Saudi A- 
rabijai ginklų. Na. tai dabar Muskate ir Omano tie a- 
merikiniai ginklai susikirs su angliškais ginklais!

Dar yra spėjimų, kad Muskato ir Omano sukilėlius 
remia Amerikos aliejaus kompanijos, įsigalėjusios Saudi 
Arabijoje. Jos, matyt, nori Muskato ir Omano aliejaus 
šaltinius pasigrobti iš anglų kontrolės.

Visa tai sakyte sako, kaip mažos, neginkluotos tau
tos tampa imperialistų įrankiais ir aukomis.

Mums rodosi, anglai ir amerikiečiai tuojau turėtų 
pasitraukti iš arabiškų šalių, paliekant jų pačių žmo
nėms spręsti savo reikalus, kaip jie išmano, kaip jie nori, 
ir kaip jie moka.

• Juk tai baisus dalykas iŠ oro bombomis žudyti 
žmones, naikinti miestus!

Tegu anglai imperialistai žino, kad šitokiomis prie
monėmis jiems nepavyks nuslopinti arabiško nacionaliz
mo. kuris šiandien grumiasi su kolonistais, su imperia
listais. Egiptas jau išsilaisvino; išsilaisvins ir kiti ara
biški kraštai.

Ryšium su tuo, kyla klausimas, ką dabar pasakys 
mūsų šalies komercinė spauda ir diplomatai, kurie ka
daise tiek daug rėkė dėl to, kad imperialistų agentams 
nebuvo leista įsigalėti Vengrijoje? !

Ką gi į visa tai pasakys Jungtinės Tautos? O jos, 
turi ką nors pasakyti; jos turi užprotestuoti prieš bar
bariškus anglų veiksmus Muskate ir Omane panašiai, 
kaip kadaise protestavo prieš francūzų, anglų ir izrae
liečių karinę invaziją į Egiptą.

SAUSRA
ŠIEMET KAI KURIOSE šiaur-rytinėse Jungtinių 

Valstijų srityse pasireiškė baisi sausra: karščiai dideli, 
'O lietaus nėra jau per kai kurį laiką.

Visa tai skaudžiai atsiliepia ypatingai į daržoves — 
tumaites, bulves ir kt. Atsiliepia tai ir į tabaką (Conn. 

' valstijoje), taipgi į javus ir vaisius.
Sakoma, šios sritys tokios sausros dvidešimtame 

amžiuje nebuvo mačiusios. Jei lietaus liepos mėnesį ne
bus, tai nuostolių farmeriams bus padaryta už kokią 70 

/milijonų dolerių.
j Bloga, labai bloga!

Tuo pačiu kartu maisto produktų kainos kyla ir 
kyla. Darbo žmonėms gyvenimas labai sunkėja. Gali

amas daiktas, kad pelnagrobiai teisinsis. kad jie kelia 
'■^savo produktams kainas dėl to, kad siautėjo sausra.

kiekvienam turėtų būti gerai žinomas tas fak- 
,į tas, jog maisto Amerikoje yra užtenkamai: iš seniau 

yra užversti milžiniški valdžios sandėliai visokiais pro- 
Muktais. Valdžią turėtiį įsikišti ir sulaikyti kainų kė- 

į, Urną, gyvenimo pabrangimą. Ji tai gali padaryti išleis- 
į rinką nors dalį tų produktų, kuriuos turi sudė- 

y-'įjtisi į sandėlius.
Sausros žiauriai paliestiems farmeriams valdžia 

padėti.

Varėnos rajono kultūrinis 
gyvenimas

Kas Varėną pažino prieš 
penkiolika-dvidešimt metų, 
tam sunku įsivaizduoti pa
kitimus, įvykusius pasta
raisiais metais. Anksčiau 
Varėna buvo laikoma vienu 
iš labiausiai ats iii k u s i ų 
Lietuvos kampelių. Toje ra
jono dalyje, kuri priklausė 
smetoninei Lietuvai, dar 
veikė kelios pradžios mo
kyklos ir progimnazijos, 
buvo ir viena biblioteka su 
pora šimtų menkaverčių 
romanų. Gi lenkų okupuo
toje rajono dalyje nebuvo 
nė to.

Dabar Varėnos rajonas 
atgijo. Atidarytos astuo
nios vidurinės mokyklos 
Varėnoje, Merkinėje, Mar
cinkonyse, Rudnioje, Sluča- 
juose ir kt. Be to, yra 80 
septynmečių ir pra d i n i ų 
mokyklų. Gyventojų kultū
riniams poreikiams, paten
kinti įsteigti penki kultū
ros namai, o šiais metais 
pradės veikti dar dveji — 
Jokėnuose ir Kabeliuose. 
Be to, dar yra 40 klubų- 
skaitykių ir kaimo klubų. 
Beveik kiekviename rajono 
kolūkyje veikia po bibliote
ką.

Nuošaliame rajono kam
pelyje, didžiųjų Gudų gi
rios pakraštyje, tarp ne
perbrendamų balų Įsikūręs 
senovinis Dubičių kaimas. 
Šis kaimas minimas kry
žiuočių kronikose, aprašo
mas istorikų moksliniuose 
veikaluose. Tačiau iki tary
biniais metais kaimo kultū- 
nis gyvenimas buvo visai 
apmiręs. Čia neveikė ne 
viena kultūros ar švietimo 
įstaiga. Dabar gi yra sep
tynmetė mokykla ir kaimo 
klubas. Dubičių kaimo bib
liotekoje pastoviai ima kny
gas du šimtai skaitytojų.

Šiuo metu Varėnos rajo
ne veikia 29 stambios bibli
otekos. Iš jų 26 yra kaimo 
vietovėse.

Varėnos rajono gyvento
jai priprato savo laisvalai
kį praleisti įdomiai ir kul
tūringai. Dažnai klubuose- 
skaityklose, kaimo klubuo
se, kultūros namuose vyks
ta saviveiklos pasirodymai, 
koncertai, sportinės varžy
bos. Šiomis dienomis vaiz
dingose Glūko ežero pa
krantėse vyko puiki jauni
mo šventė — II-sis Varė
nos jaunimo festivalis. Čia 
ant ežero kranto skambėjo 
šauni dzūkiška daina, suko
si poros, grojo darnios kai
mo muzikantų kapelos.. 
Septyni šimtai saviveiklos 
dalyvių atliko lietuvių liau
dies dainas, šokius. Festi
valyje geriausiai pasirodė 
Merkinės choras ir Varė
nos lietuvių liaudies šokių 
ratelis. Abu šie saviveik
los kolektyvai buvo nuvykę 
į respublikinį jaunimo fes
tivalį.

Didžiąją dalį laisvalaikio 
Varėnos gyventojai pralei
džia prie knygos, laikraš
čio, žurnalo. Merkinės bib
liotekoje buvo arti 4 šimtų 
skaitytojų, kurie perskaitė 
per metus apie 4-500 kny
gų. Virš trijų šimtų skai
tytojų turėjo Kaniavos, 
Marcinkonių ir kt. bibliote
kos. Varėnos rajoninėje bi
bliotekoje ėmė knygas apie 
aštuoni šimtai žmonių. Iš 
viso bibliotekos aptarnavo 
6,260 skaitytojų, kurie 
perskaitė apie 80,000 įvai
rių mokslo šakų ir grožinės 
literatūros knygų.

Pilvingio bibliotekos ve
dėja Julė Makarev i či ū t ė 
viena iš pirmųjų rajone 
pradėjo aptarnauti toliau 
gyvenau čius “Pergalės”

kolūkio kolūkiečius, knyg
nešystės keliu. Ji aplankė 
kolūkiečių Antonės Klepo- 
nienės, Kazio Golčiaus ir 
kitų sodybas. Bibliotekinin
kei į pagalbą atėjo mokslei
viai, kolūkio jaunimas, ku
rie ėmė reguliariai lankyti 
kolūkiečių pirkias. Taip 
biblioteka aptarnauja apie 
50 toliau gyvenančių kol
ūkiečių. Knygnešyste pla
čiai panaudojama taip pat 
ir Jokėnų, Kaniavos, Vyde- 
nių, Papiškių bei kitose bib
liotekose.

Dzūkijos kraštas, o kartu 
ir Varėnos rajonas, išugdė 
ir išaugino nemaža rašyto
jų ir meno veikėjų. Toli už 
Lietuvos ribų žinomas dai
lininkas ir kompozitorius 
M. K. Čiurlionis. Labai 
populiarios ir mėgstamos 
lietuvių literatūros klasiko 
V inco Krėvės-M ickevičia/i i,s 
sakmės ir padavimai, pa
žangaus Amerikos lietuvių 
rašytojo Rojaus Mizaros 
romanai. Šie kūrėjai arti- 
čiausiai susiję su Varėnos 
rajono gyvenimu ir jo isto
rija.

Čiurlionis gimė ir gyveno 
Varėnos rajonui priklau
sančioje Ratnyčios apylin
kėje; jis drobėje įamžino 
puikius savo tėviškės gam
tovaizdžius. Krėvė - Micke
vičius aprašė savo gimtojo 
Subartonių kaimo žmonių 
papročius, gausiai panau
dodamas savo kūryboje pui
kiąją dzųkų tautosaką. Dar 
ir dabar tebestovi Subarto- 
nyse paprasta kaimo gry
telė—gimtieji rašytojo na
mai, kuriuos gausiai lanko 
jaunimo ekskursijos ir tu
ristai. Rojus Mizara, gi
męs buvusiame Merkinės 
valsčiuje Savilionių kaime, 
aprašo Dzūkijos krašto išei
vių gyvenimą užsienyje, sa
vo romanuose dažnai mini 
'Varėnos rajono vietovar
džius.

Bibliotekų darbu o t o j a i 
dažnai ruošia savo krašto 
rašytojų kūrybai skirtas 
s k a i t ytojų konferencijas, 
literatūrinius vakarus. 
Merkinėje įvyko platus 
Krėvės - Mickevičiaus kū
rybos aptarimas. Jame 
dalyvavo apie du šimtai 
žmonių. Rašytojo giminės, 
draugai ir pažįstami papa
sakojo savo prisiminimus 
apie rašytoją, apgailestavo, 
kad jis mirė gyvendamas 
toli nuo tėvynės, nuo savo 
artimųjų. Varėnos rajoni
nė j e bibliotekoje įvyko 
įspūdinga skaitytojų kon
ferencija, skirta Rojaus 
Mizaros kūrybai aptarti. 
Konferencijoje da 1 y v a v o 
rašytojo artimieji, Bernar
das ir Juozas Mizarai, o 
taip pat ir iš užsienio su- 
grįžę lietuviai Antanas 
Vaivutskas ir Linas Valba- 
sys. Konferencijos daly- 
viams rašytojas atsiuntė 
šiltą, nuoširdų laišką.

Vyresniųjų pramintu ta
ku žengia ir jaunoji Varė
nos literatų karta. Platų 
visuomenės pripažiųipią su
silaukė jauni talentirtgi Va
rėnos rajone gimę ir užau
gę rašytojai - poetai Vincas 
Giedra ir Bronius Mackevi
čius, kurie jau išleido po ke
lis savo eilėraščių rinki
nius. Rajoninėje ir respub
likinėje spaudoje pasta- 
ruoju metu plačiau pradė
jo reikštis jaunieji poetai 
Romas Sadauskas iš Drus
kininkų, Stepas Kazakaus- 
kas iš Kaniavos, Antanina, 
Marcelytė iš Rodukos ir va
rniškiai Domas Tertelis, 
Domas Jankauskas,* Stasys 
Čižas ir kt.

LITERATURA-MENAS
Karolis Vairas-Račkauskas ' L 1

Kaip lenkai pasirodė Kaune
Svarbius įvykius pergyvenome Lietu

voje: mūsų miestuose lankėsi (VI-22 iki 
VII-1) Liaudies Lenkijos kultūros veikė
jai, vadovaujami Lenkijos Kultūros 
Ministro Karolio Kuryliuko. Tuo pat 
metu Lietuvos kultūros dekada, vado- 
vadovaujama Lietuvos Ministrų Tary
bos pirmininko pavaduotojo K. Preikšo, 
vyko Lenkijos miestuose.

Tai yra itin reikšmingas dalykas: abi 
šios dekados atskleidžia visai naują ir la
bai įdomų puslapį Lietuvos ir Lenkijos 
santykių istorijoje. Lenkų ir lietuvių 
tautos, bendradarbiavusios per ištisus 
šimtmečius, per keletą pastarųjų dešimt
mečių ncbepalaikė tarpusavio santykių. 
Jų tarpe nesantaiką ir neapykantą pa
laikė ir kurstė čia carizmo politika, čia 
buržuaziniai vienos ir antros pusės šo
vinistai.

Tokio nuostabiai reikšmingo abipusio 
dalinimosi savo kultūriniais laimėji
mais lietuviai ir lenkai galėjo susilaukti 
ir susilaukė tiktai nugalėjusiojo socializ
mo gadynėje. Tiktai socializmo idėjos 
visiems laikams nubloškė į praeitį ne
santaiką ir tautinę šovinistinę neapy
kantą, neleidusią palaikyti ir plėsti ge
rus kaimyniškus santykius tarp dviejų 
tautų, kurios praeityje bendradarbiavo 
ir kartu pergyveno ilgus sėkmių ir ne
gandų laikus.

Mes, gyvendami socializmo krašte, dė
kingi socialistinei santvarkai, sudariu
siai plačias bendradarbiavimo galimybes 
ir sąlygas, atviromis širdimis pasitiko
me Lenkijos atsiųstus pas mus kultūros 
veikėjus, kurie taip pat, kaip ir mes, ku
ria šviesią socialistinę visuomenę.

Lenkų kultūros dekados Lietuvoje 
metu turėjome progos susipažinti su 
Lenkijos kinematografijos atsiekimais, 
su grafikų darbais, su lenkų muzika ir 
su jų saviveiklininkų, susibūrusių 
“Slionsko” ansamblyje, metu.

Lenkų kultūros dekados metu mes ma
tėme kelis įdomius ir turiningus filmus, 
pagamintus Liaudies Lenkijoje: “Kana
las,” “Kapitono Martenso lobis,” “Atsii- 
veikinimas su velniu,” “Lenkija,” “Kon
certas ekrane.” Lenkijos kinas stengiasi 
vaizduoti nūdienį liaudies gyvenimą, 
liaudies kančias praeityje, didvyriškas 
liaudies kovas. Toms temoms išvystyti 
nemažai jau pasidarbuota, ir lenkų fil
mai, dalyvavę tarptautiniuose festiva
liuose, susilaukė puikaus pripažinimo. 
Lenkų kino menui būdingas yra žanrų 
įvairumas: jis parodo dramą, komedi
ją, istorinę kroniką, biografinę apysaką, 
ir siužetus jis ima iš įvairių gyvenimo 
sričių, v

Mane ir, manau, daugelį žiūrovų, tik
rai sukrėtė filmas ‘Kanalas” — nuosta
biai realistinis pavaizdavimas šiurpių 
epizodų iš karo meto, iš Varšuvos gy
ventoju sukilimo paskutiniųjų (1944 m. 
rugsėjo mėn.) įvykių. Filmas yra su
kurtas pagal J. S. Stavinskio apysaką 
“Kanai,” išspausdintą literatūriniame 
žurnale “Tworczosc,” 1956, Nr. 3 ir pa
remtas tikrais faktais. Turinys yra 
toks:

Po ilgai trukusių mūšių prieš ginkluo
tus hitlerininkus jauni sukilėliai turėjo 
prasiskverbti kanalizacijos požeminiais 
vamzdžiais-kanalais iš Varšuvos prie
miesčio Mokotovo gatvės į miesto centrą. 
Šio sukrečiančio savo dramatiškumu žy
gio metu jaunuolių būrys slenka per 
tamsius, dvokiančius, šaltus ir drėgnus 
požemių kanalus. Būrys suskyla į tris 
grupes.

Vienai grupei vadovauja leitenantas 
Zadra. Dalis žmonių atsilieka. Apie tai 
žino puskarininkis Kulia, bet nepasako 
vadui, bijodamas, kad šis negrįžtų ieš

koti atsilikėlių. Antroji grupė klaidžio- ( 
ja, — joje yra leitenantas Madris su 
mergina Halinka ir kompozitorium. Nuo 
trečiosios grupės atskyla sunkiai sužeis- ų 
tas leitenantas Korabas ir slauganti jį fl 
mergina ryšininkė Stokrotka.

Šiurpiausi scena—Stokrotka per dvo- i
kiančius kanalus tempia, panaudodama i
paskutines savo jėgas, Korabą ir paga
liau išveda ji prie kanalizacijos angos, 
prie Vislos kranto. Ir čia sužlunga jų* 
paskutinė viltis išsigelbėti: kanalo anga^ 
pasirodo užgrotuota, ir jokia nuogų žmo- < 
gaus rankų jėga negali pašalinti storus t 
geležinius virbus, už kurių matosi Visla 
ir laisvė. Jiedu turi žūti gimtojo miesto 
išmatų kanale...

Kitas filmas. “Kapitono Martenso lo
bis,” yra nuotykių filmas. “Atsisveiki
nimas su velniu” filmas pagamintas pa- , 
gal Jaceko Volovskio reportažą “Giliai 1 
įsikerojusios šaknys.” Turinys: Žur
nalistas demaskavo kaimo buožes, palai
kančius liaudyje prietarus ir besinaudo
jančius visomis priemonėmis savo že
miems tikslams pasiekti. Filmo tema: J 
žmogžudystė, apie kurią tamsus gaivalai { 
paleido gandą, kad ją įvykdė velnias. 
Pabaigoje žmogžudystė išaiškinama ii? 
pasaką apie velnią sužlunga. į

Kauno gyventojai šios dekados metu.-^ 
išklausė labai įdomų lenkų simfoninio 
orkestro koncertą su įžymiais solistais 
Romualdu Spychalskiu ir Buketinska, 
taip pat ir su įžymia pianiste Sme- 
dzianska.

Mane ir kitus kauniečius ypačiai ža
vėjo nuostabaus jaunų sileziečių ansam
blio “Slionsk” išstojimai — su dainomis 
ir šokiais. Jiems vadovauja scenos me
no žinovas kompozitorius ir profesorius 
Stanislavas Hadyna. Kaune “slionskie- 
čiai” pasirodė tris kartus: Valstybinia
me muzikos ir dramos teatre, Profsą-j£ 
jungų rūmų salėje ir Sporto halėje.

Kad ir kaip kritiškai žiūrėtum į šitoi 
ansamblio išpildomus dalykus, nesurasA 
turn nė vienos dėmelės, nė vienos klai
dos, dėl kurių jaustumeisi galįs padary
ti kokį nors priekaištą. Jauti darniausią 
susigiedojimą, matai puikius kostiumus, 
stebies tobulu išpildymu. Jeigu publika 
nesigailėtų ansamblio jaunuolių ir mer
ginų, jau paalsintų repeticijose ir kon
certe, tai reikalautų kartoti beveik kiek
vieną programos dalyką.

Iš dainų mums ypačiai patiko “Gluos
nis," “Lopšinė,” “Įžengia angliakasys” ir 
Jkt. Publiką nustebino ir pradžiugino an
samblio puikiai išpildyta lietuvių liau
dies daina “Išleisk, tėveli, lankon žir
gelį.”

Visi “Slionsko” ansamblio mums pa
rodyti šokiai yra labai sudėtingų figū- > 
rų, dažniausiai labai greito tempo, ligi 
sekundės dalelytės tikslumu apskaičiuo
ti. Nuostabus buvo ansamblio dalyvitF 
parodytas mums populiarus lenkų šokis 
“Krakoviak” — gražūs kostiumai,' jau
natviškas tempas, ir kiek jauno tempe
ramento ir jėgos!

“Slionsko” ansamblis ir visi dekados 
metu parodyti lenkų kultūros atsieki- 
mai ilgiems laikams1 pasiliks kauniečių 
atmintyje ir širdyse.

Dekados metu lenkai apsilankė įvai
riose mūsų miesto įžymesnėse vietose —- 
Adomo Mickevičiaus slėnyje, kur svečius 
pasitiko Kauno darbo žmonių atstovai, 
muziejuose, institutuose, dirbtuvėse. Jie . 
taip pat 'apsilankė irPetro Cvirkos me- 
modaliniame muziejuje, kur lankytojų )-' ,
knygoje Liaudies Lenkijos Kultūros Mi
nistras Karolis Kuryhukas paliko labai 
šiltą įrašą, pareikšdamas, kad muzie
jus tinkamai pavaizduoja mūsų didžiojo 
rašytojo Petro Cvirkos gyvenimo ir kū
rybos kelią.

Dabar gyventi Varėnoje I.jau buvo atvykęs Lietiivos 
įdomu ir linksma. Nėra to- Valstybinis a k a d e minis 
kio šeštadienio ar sekma- dramos teatras, Šiaulių ir
djęnio, kad neįvyktų koks 
nors koncertas ar spektak
lis, paskaita ar literatūri
nis vakaras. Šalia saviveik-
lininkų pasirodymų, dažnai 
būna ir geriausių respubli
kos teatrų pasirodymai, 
spektakliai, šiais metais

Panevėžio dramos teatrai, 
Ui etų vos Valstybinis nusi
pelnęs/choras, LTSR Vals
tybinis nusipelnęs dainų ir
šokių ansamblis ir kt.

Daug dar galima papasa-

koti apie Varėnos gyveni
mą, pasidžiaugti tuo, kad 
švietimas ir mokslas tar
nauja paprastiems darbo 
žmonėms, kad spartus kul
tūros augimas visiškai pa
keitė praeityje atsilikusio
Varėnos rajono gyvenimą.

’ 2 push Laisvi (Liberty) Sestadien., liepos (July) 27, 1957
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JUSTAS PALECKIS

Nuo Paryžiaus ligi Marselio
(Pabaiga)

Sunku čia išvardinti vi
sus didesnius ir mažesnius 
miestus, miestelius ir kai
mus, kuriuos teko prava
žiuoti. Bet galiu atžymėti 
bendrą reiškinį — jie visi 
švarūs, namai visur mūri
niai. Pakeli ui daug resto
ranų ir užkandinių. Visur 
daug įvairių reklamų, o 
taip pat patarimų, kurie 
ypač taikomi šoferiams, ra
ginant juos būti atsargius, 
o taip pat įspėjant nuo iš- 
jKėrimo. Tokių užrašų daug 
ir dažniausiai jie ne šablo
niški, bet originalūs ir su 
humoru. Pavyzdžiui, vie- 

^nas patarimas skelbia: “Ta
vo motoras blaivus, būk ir 
tu toks prie vairo!”

Važi u o d a m a s per eilę 
Prancūzijos department!!, 
tik dabar pastebėjau, 
d a u g u m a jų pavadinta 
upių vardais. Pavyzdžiui, 
pravažiavome Senos ir Ua- 
zos departmentą, paskui 
Senos ir Mamos, toliau 
Jonus, Šono ir Luaro, Ro
nos, Dromo departmentus. 
Ir vis tai upių, arba net 
(Mojų upių vardai kartu. 
Bet pasitaiko ir kalnų var
dai, pav., Rytinių Pirėnų, 
Pajūrio Alpių departmen-

pietus, juo labiau panašu į 
visišką vasarą. Jau ties 
Paryžiumi javai dideli, o 
čia jau visai aukšti. Daug 
kur matyti vinuogienojai. 
Mėgsta prancūzai vyną 
gerti, bet jie ir geri meist
rai vynuoges auginti • bei 
vyną gaminti. Apie tai įsi
tikinome ne tik Paryžiuje, 
bet ir mažame turistiniame 
restoranėly, kur sustojome 
papietauti.

Dar vienas sustojimas 
Montelimaro mieste, paskui 
Oranžo mieste matome ro
mėnų pastatų ir tiltų lieka
nas, važiuojame toliau A- 
vinjono miestu. To miesto 
vardas pagarsėjo istorijoj 
kaipo kurį laiką buvusi po
piežių sostinė. Po ilgos ko
vos Prancūzijos karalius 
Pilypas IV paėmė nelaisvėn 

kad popiežių Bonifacą VIII ir 
išrinkdino savo kandidatą, 
kuris Klimento V vardu pa
sidarė popiežium ir nuo 
1309 m. perkėlė savo sosti
nę iš Romos Į Avinjoną. 
Toji “popiežių nelaisvė” tę
sėsi ligi 1377 m., kada po
piežius vėl išsikėlė į Romą. 
Bet ir vėliau ėjo dideli gin
čai tarp popežių, nes jų at
sirado du —vienas Romoj, 
o kitas Avinjone ir vienas 
kitą prakeikė, o paskui at
sirado dar trečias popie
žius, kuris' abu pirmuosius 
stengėsi pašalinti ir pra
keikti.

Tos viduramžiškos popie
žių peštynės išgarsino A- 
vinjoną, kuriame tebėra se
nieji popiežių rūmai ir 
daug istorinių bei meno pa
minklu.

Netrukus jau išvydome 
nuostabų Viduržemio jūros 
vaizdą ir įvažiavome į dide-j 

nuolius, kurie atsisakė stoti, lį miestą, 
i kariuomenę, protestuojant sėlis, 
ųiūeš špeidelio paskyrimą, -miestas, turįs apie 800,- 

Juo toliau važiuojame i 000 gyventojų.

Furno ir jo 
Žaku prieš-

apsilankėme

Plentas eina per Lieną, 
tačiau ne per vidurį mies
to, bet jo pakraštį. Perva
žiuojame Ronos upės tiltą 
ir paskui dažnai susitinka
me su aukštais tos upės 
krantais. Vienoj vietoj ant 
aukšto Ronos kranto ma
tom užrašus “Šalin Špeide- 
lį,!” “Taika Alžyrui!,” 
“Išvaduoti Soyetą ir Klodą 
Marti!”. Tos dvi pavardės 
k^dba apie prancūzų jau-

Atvykome į Marselį kiek 
pavėlavę, bet Prancūzijos - 
Tarybų Sąjungos draugijos 
veikėjų su vietos skyriaus 
pirmininku p. 
pavaduotoju p. 
aky laukiami.

Kitą dieną
prekybos rūmuose, kurių 
generalinis sekretorius p. 
Hulving informavo apie da
romus žygius užmegsti ar
timesnius santykius su 0- 
desos uostu ir tenykščiais 
prekybos rūmais tarpusa- 
viems ryšiams plėsti. Pas
kui buksiriniu motorlaiviu 
plaukiojome po Marselio 
uostą, kuris yra didžiausias 
Prancūzijos ir vienas di
džiausių pasaulio uostų. 
Antrojo pasaulinio karo 
metu Marselis žymiai nu
kentėjo nuo vokiečių, pas
kui nuo anglų ir amerikie
čių aviacijos. Visa eilė pa
krantės namų naujai pasta
tyti. O uoste dar ir dabar 
matyti griuvėsių. Uoste bu
vo nuskandinta apie 140 
laivų.

Netoli kranto dėmesį pri
traukia nedidelė salelė su 
pairusia tvirtove ir bokš
tais. Pasirodo, tai žinoma
sis Šato d’If, kur kalėjęs A. 
Diuma aprašytasis Monte- 
Kristo, taip mėgiamasis 
jaunimo didvyris.

Grįžę iš kelionės po uos
tą, išėjome pasivaikščioti 
po‘Marselį. Ties pat uostu 
grindiny pritvirtinta len
ta, kuri skelbia, kad toje 
vietoje VI-ame amžiuje iki 
mūsų eros buvo įkurta 
graikų • kolonija Massa Ii a. 
Tai ir buvo Marselio pra
džia. Toliau eidami gatve, 
vedančia iš uosto i miesto

Tai buvo Mar-i centrą, matėme lentą grin- 
antrasis Prancūzijos diny su lotynišku užrašu 

“PAX” (“Taika”). Taip 
atžymėta vieta, kurioje

SENAS VINCAS

REALAUS GYVENIMO KELIU

1934 m. jugoslavų teroris
tai “ustašai” nužudė Jugo
slavijos karalių Aleksandrą 
ir kartu su juo važiavusį 
Prancūzijos užsienių reika
lų ministrą Bartu.

To nužudymo organizavi
me didelį vaidmenį suvai
dino tas pats Špeidelis, tuo
met dar buvęs hitlerinės or
ganizacijos kapitonu ir vyk
dęs nacistų šnipinėjimo už
davinius. Taip istorija ir 
dabartis susiliečia.

Pasivaikščiodami po Mar
selį užėjome į specialų tur
gų, kuriame daug i a u s i a 
įvairių jūros gyvių. Tai 
įvairių rūšių austrės, di
džiuliai jūrų vėžiai, vadina
mi Įaugusiomis, kita vėžių 
rūšis — krevetės ir kitokie 
prancūzų mėgstami skanės
tai. Mus lydėjęs p. Ribo pa
demonstravo kaip valgomos 
austrės, vadinamos “viole- 
tės.” Paeiliu atidaręs kiau- 
tuką jis iščiulpė austrę pa
sigardžiuodamas. Pamėgi
nome ir mes tą savotišką 
valgį, nors jo ypatingai 
skaniu negalėjome pripa
žinti. O per pietus resto
ranėlyje “LeCaribov,” kuris 
pasta tytas originaliai ir 
primena Kanados kaimiečių 
trobą su sienomis iš storų 
sienojų, teko paragauti 
įvairių rūšių austrių ir 
straigių. Jos keptos arba 
marinuotos rūgštyje, vie
nos be skonio, kitos aštrios 
rūgščios. Teko paragauti ir 
ypatingą žuvį “dorado,” 
kurį čia pat mūsų akivaiz
doje buvo kepama degančios 
savotiškos jūros žolės lieps
nojo. Toji žolė degdama 
priduoda ypatingą skonį.

Su grupe draugijos na
rių padarėme ekskursiją 
po įžymias Marselio vietas. 
Buvome ties rūmais, ku
riuos Napoleonas III pasta
tė savo žmonai Eugenijai, 
bet jiems nebeteko ten būti, 
nes užėjo 1870-71 m. karas 
ir tas imperatorius nurie
dėjo nuo sosto. Dabar ten 
Medicinos ir Farmacijos 
Institutas, bet būsiąs įreng
tas muziejus. Ties tais rū
mais stovi originalus pa- niukas mokosi rusų kalbą 
minklas paskendusiems jū- ir jau gali kiek susikalbėti, 
roję, ’ 
laivą ir jurininką, besisten
giantį gelbėti savo draugą 
ir besišaukiantį pagalbos.

Ir Marselyje matėme dau
gybę užrašų, reikalaujančių 
taikos Alžyre. Čia tas klau
simas tuo labiau opus, kad 
marseliečiai mato nuolat 
siunčiamus į Ažlyrą laivus 
su kariuomene bei karo 
reikmenimis, o grįžtančius 
su sužeistaisiais. Teko su
tikti žmonių, kurių šeimų 
nariai išsiųsti į Alžyrą ir 
turi dalyvauti tame nepo
puliariame kare. Marselio 
dokininkai pasižymėjo kai
po -aktyvūs kovotojai prieš 
naujų karų ruošimą ir no 
kartą yra pasipriešinę prieš 
amerikiečių ginklų ir karo 
transportų iškrovimą. To
dėl nestebėtina buvo maty-

ti ant vandentiekio bokšto, 
vienoj aukščiausių Marse
lio vietų didžiulėm raidėm 
užrašą: “Taika Alžyrui.”

Aukščiausiame Marselio 
taške, iš kurio matyti visas 
miestas ir Viduržemio jū
ros žydruma, pastatyta baž
nyčia, vadinama Notre Da
me de la Guarde. Toje baž
nyčioje stebino daugybė 
įvairių daiktų, kurie suneš
ti ir išstatyti kaip padėka 
dievui neva už išgelbėjimą 
ar išgijimą, o gal ir avan
su prašant pagalbos. Iš se
nų laikų čia kabo burinių 
laivų modeliai, o paskui do
vanos vis moderne j a — 
garlaivių, automobilių, lėk
tuvų, tankų, net reaktyvi
nių lėktuvų modeliai. Visa 
tai greta įvairių medalikė- 
lių, rožančių ir kitokių 
krikščioniškos stabmeldys
tės ir naivaus tikėjimo 
reikmenų.

Marsely buvome svečiais 
pas atskirus Prancūzų - 
Tarybų Sąjungos draugijos 
narius, o vakare daug tos 
draugijos narių susirinko 
vakarienės i restoraną žve
jų uoste. Draugijos narių 
yra įvairių politinių nusi
statymų žmonių, nuo komu
nistų ligi dešiniųjų, tačiau 
visus juos jungia suprati
mas, kad mūsų abiejų ša
lių bendradarbiavimas yra 
vienas svarbių taikos išlai
kymo pagrindų. Kas už tai
ką, tas turi eiti su Tarybų 
Sąjunga — tokią vieningą 
išvadą daro mūsų draugai. 
Daugelis jų buvo dalyviai 
kovų prieš hitlerizmą ant
rojo karo metu ir nuo to 
laiko neužmiršta didžiojo 
tarybinės liaudies nuopelno 
kovoje dėl Prancūzijos ir ki
tų šalių išvadavimo iš hit
lerinio jungo.

Draugų tarpe sutikome 
daug jaunų entuziastų, ku
rių svajonė patekti į Mask
vos Festivalį. Jų tarpe stu
dentas Zil Hauser, kuris su 
grupe studentų ruošiasi 
vykti į Festivalį autobusu. 
Sutikome daktaro Gudaro 
šeimą, kurios 14 metų ber-

JURBARKAS
GRAŽĖJA

(Iš laiško)

Mes, jurbarkiečiai, su pavy
du ir dalinu nepasitikėjimu 
klausydavomės pasakojimų, 
kad kiti rajoniniai miestai au
ga, gražėja.

Rodos, kaip ''Čia gali kiti 
miestai plėsti statybą, tvarky
ti gatves, šaligatvius, kai mūsų 
Jurbarkas baigia samanomis 
apaugti! O juk Jurbarkas ne 
bet koks miestas! Jis su gilia 
praeitim, labai gražioje vie
toje, supamas trijų upių, šim
tamečio parko, šilų, šilelių!

Ir štai ne tik patikėjome, 
bet visomis jėgomis ėmėme sa
vo seną Jurbarką gražinti. 
Mieste plečiami skverai, ku
riuose po darbo mėgsta jur
barkiečiai ant suolelių, jaunų 
medžių pavėsyje, pasėdėti, 
transliuojamos muzikos ar 
naujienų pasiklausyti.

Dešimtimis statomi 
namai. Eilę metų, lyg 
snaudę jurbarkiečiai 
do, sukruto. Nauji 
dygsta lyg grybai po 
Centrinėje
gatvėje kyla 
butų mūrinis namas. čia mes 
pirmą kartą pamatėme ir kon
vejerį, kuris lygiai slinkdamas 
i antrą aukštą nuneša plytas 
ten dirbantiems darbininkams. 
Tokių prajovus mūsų mieste 
dar nebuvo. Ir anksčiau buvo 
statomi dviaukščiai namai, ta
čiau sunkią plytų naštą kelda
vo į antrąjį aukštą ne konve
jeriai, bet sulinkę darbo žmo
nės.

Naujas miesto vykd. komi
teto pirmininkas Korsakas 
rimtai susirūpino šaligatvių 
remontu.

žodžiu, jurbarkiečiai pasi
juto pilni jėgų savo gimtąjį

nauji 
letargu 
subruz- 

namai 
lietaus.

Kapsuko - Mick. 
didžiulis kelių

i

miestą dar labiau išgražinti ir 
neatsilikti nuo kitų raj. mies
tų.

Paieškojimai
Pakartojamas dėl vakarykštės 

klaidos pirmame paragrafe
PAIEKOJIMAS IA LIETUVOS

Tik ką gavau laišką nuo man 
nežinomos moters Onos Kavaliaus
kaitės - Bagdonienės iš Merkinės 
miestelio. Prašo paieškot jo
sios giminių — sesers Julės Kava
liauskaitės - Kaikauskienės - Mai- 
socklenės (matyt, už antro vyro iš- 
tegėjusi) ir tetos Julės Visockienės. 
Su laišku man1 įdėtas ir jos seseriai 
Kaikauskienei - Maisockienei laiškas 
ir prašo jai persiųsti, jei surasiu ją.

Laiško autorė guodžiasi, kad se
suo jai nerašo, nes nežino jos ad
reso,
teiravosi apie ją. 
1951 metais mirė, 
kė duoti jai amerikietės 
resą, aiškindamiesi, kad 
galinčio adreso nebuvo.

Merkinietė rašo, kad
gyvenamasis miestas esąs Grandija. 
Amerikiečiams toks miestovardis 
nežinomas. (Gal Gardner, ar Grand

Ji rašė tik broliui Antanui ir .
Brolis Antanas 

Jo vaikai atsisa- 
sesers ad- 
laiške at-

jos sesers

i RapLds.) Ieškomoji Kaikauskienfc- 
‘ Maisockienė esanti gimusi Merkinė
je, amžiaus apie 60 metų.

Teta Julė Visockienė gyvenanti 
Bostone, gimusi Masališkių kaime, 
amžiaus apie 70 metų. Jei teta Vi
sockienė būtų jau mirusi, tai ieškan
čioj! prašo atsiliepti jos dukteris — 
Oną ir Jadvygą. Merkinietė sakosi 
esanti tetos sesers Rožės duktė, 
prieš 18 metų netekusi vyro (mirė) 
ir likusi su dviem vaikais.

Adresas:
Varėnos rajonas
Merkinė
Vilniaus g-vė, Nr. 20
Kavaliauskaitė-Bagdonienė Ona 
Lithuania, USSR

Jas pačias arba jas bei vieną ku
rią žinančius prašau prisiųsti man 
jų adresus, o aš pasistengsiu joms 
patarpininkauti, svarbiausia — Mai- 
sockicnci laišką persiųsti.

S. Večkys
91-40— 115th St.
Richmond Hill 18

Jei jūsų dantys lapgedę, 
prakiurę, skauda, nesku- 
pauk kreipkis {pas dentistą. 
Iš sugedusių dantų išsivys
to kitokių ligų.

PARCELS TO RUSSIA INC.
Labiausiai patikima firma pasiuntimui paketų 
į Sovietų Sąjungą, Latviją, Lietuvą, Estiją, 
Ukrainą ir kitur, informuoja Ne war ko žmones, 
kad per didelį visuomenės reikalavimą jie atida
rė savo skyriaus ofisą Newarke po manadžment- 
tu Messrs. ROMAN & VARISH, po antrašu:

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

u

(Tąsa)

“Ne, Edvardai Karoli Obrainai. Daug 
bus geriau, jei tu užmirši mano, o aš 
tave. Tu pasirinksi savo klasės mergi
ną, o aš savo klasės vaikiną. . . Aš vi
sai netikiu, kad galėčiau priprasti prie 
tokio gyvenimo, kur žmonės nieko ne
dirba, o svetimą procę svaido į visas 
puses.
1 Antra vertus, kaip aš galėčiau jaus
tis laiminga, kai žinočiau, jog mano 
laimė milijonams žmonių pragaištis?”

“Vadink mane tik Edis ir neatmesk 
manęs, mano meilės, Mariute. Aš dabar 
jau persitikrinau, kad pas mus yra daug 
taisytino, pažinau darbo žmonių gyve
nimo sąlygas ir prisižadu kovoti prieš 
tą visą blogą, už darbo žmonių klasės 
reikalus.”

Užmiršk visa tai, Edi. Aš nenoriu,
kad tu tik valuk manęs turėtum tiek 
daug nesmagumo, kuomet gali jo visai 
nematyti, kaip iki šiol kad nematei”.

“Na, gerai. Al- aš galėsiu jus nors ret
karčiais atlankyti, gražuole?’”

' v “Kodėl ne? Tik su ta išlyga, kad ne-
gjkarčiuosi perdaug su savo meile”.

Po tų merginos žodžių, abudu nutilo. 
Tai, iš tikrųjų, buvo puiki pora, tarsi 

įbrolis su seseria. Abiejų plaukai veik 
' vienodos spalvos — kaštoniniai ir po 

truputį pasigarbiniavę. Jos akys dan
gaus mėlynės, o jo taJmsiai mėlynos — 
jūros mėlynės. Jo nosis trumpa, ameri- 
joniško stiliaus, o jos neilgutė, truputį 

< lenkta — europiško styliaus. Jis 25 me- 
’ Stus einąs, o ji 22 metų mergina.

p Jis, paačiavįs ir atsiprašęs merginos, 
^pasisakęs, kad tik po pietų išvažiuos — 
įOniejo į mišką, pasivaikščiojo ir sėdęs 
ANant kelmo, pradėjo mislyti: Ir ką pini- 
fcįfUočių moterys bei merginos žino ar 

Supranta? Gražnos, parėdai, baliai, mei- 
** lūžių mainymas — vyriausi jų idealai.

Nerastumei nė vienos turčiaus duk

ters, kuri pirma apsivedimo nebūtų tu- f 
rojus ant “penasaidžių” operacijos, ku
rios kainuoja po tūkstantį ir daugiau 
dolerių ir žinome, kokios “penasaidės” 
tampa išimtos! O kiek tokių operacijų 
tampa padaryta turčų namuose, ar pas 

- privatiškus gydytojus, kur tik praneša
ma, kad tokia ir tokia panelė pagavo 
rimtą šaltį, o toks ir toks daktaras tą 
“šaltį šalina”.

Juo jis daugiau gilinosi į turčių duk
terų palaidumą,'tuo jis jomis pradėjo 
daugiau britkėtis, tuo jam giliau į širdį 
grimzdo kaimo gražuolė Mariutė.

Kada jis parėjo atgal, pasikalbėjo su 
Karveliais, pavalgė pietus, atsisveikino 
visus, padėkavojo, atsiprašė, sėdo į au
tomobilį, kiek pavažiavęs staptelėjo ir 
riktelėjo: “Likite visi sveiki. Mariute, 
apsižiūrėk. Tu ką nors gali pamesti iš 
savo prikyštės kišenės”.

Mergina, įkišus ranką į kišenę ir už
čiuopus pluoštelį popierinių pinigų, net 
nutirpo iš nusistebėjimo — dvi po 50 do- 
lerų bumaškos! Ji norėjo vytis vaikiną 
ir sugrąžinti jam pinigus, 'bet paskui 
automobilį jau tik ilga mėlynų dūmų 
drignė buvo nusitiesus ir pats automo
bilis išnyko iš jos akių ant užsisukimo.

Mergina pasipasakojo " savo tėvams, 
koks tarp juodviejų buvo pasikalbėji
mas ir paklausė, ką tėvai mano apie tai? 
Ant tokio dukters klausimo, tėvas pa
reiškė:

“Tai tavo, Mariute, valia. Aš taip ir 
spėjau, kad tas velniūkštis yra kas nors 
daugiau, negu paprasto biznieriaus sū
nus. Tu klysti sakydama, kad jis nesi
jaus laimingas, gyvendamas mūsų gy
venimą, o tu nuėjus į ponų gyvenimą ir 
pati tapus ponia”.

Taip visi pasikalbėję, išėjo į laukus ir 
įdirbo iki neatėjo darbo žmogaus moti

nėlė, poilsį nešdama naktelė, nesukvietė 
į lovas ir neužliūliavo saldžiu miegu.

(Bus daugiau)

.z K, J ! J . .v .

vaizduojąs sudužusi Jų mokykloje esanti istisa
grupė mokinių, kurie taip 
pat mokosi rusiškai.

Vienas draugijos narys 
įsikarščiavęs rodė iškarpas 
iš anglų laikraščių, kurie 
įtikinėję, kad tarybiniai 
aktyviniai lėktuvai esą 
propaganda ir kad jie 
galėsią keleivių vežioti, 
kaip visi nudžiugę, kai 
aktyvinio lėktuvo “Tu-104 
atskridimas j Londoną už
kimšęs burną tiems šmeiži
kams.

Atsisveikinę su dideliu 
būriu naujų draugų ir pa
žįstamų marsaliečių, išvy
kome tolimesnėn kelionėn— 
į Nicą.

(Kitame straipsny J. Pa
leckis rašo apie Nicą; mes 
jį išspausdinsime neužilgo. 
—Redakcija.)

$

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

Telefonai: IN. 7-7272 ir IN. 7-6465
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ŽYMŪS DARBAI GAUNAMI DABAR

COLUMBUS, OHIO
del

re-

ne-

re-

DIEMAKERS, TOOLMAKERS, 
MILLWRIGHTS, TIN SMITHS

“Puikios Darbo Sąlygos”
Kreipkitės Asmeniškai, rašykite ar telegrafuokite

ternsted division

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

OE2IO

Dabartines 
Lietu viij Kalbos

n
Išleido

Valstybinė Politinės ir Mokslinės Literatūros Leidykla 
Vilniuje, Lietuvoje

Puslapių 987 Kaina $5.00
žodynas yra mūsų namuose mokytojas ant lentynos. 
Ar jis randasi jūsų namuose? Jei ne, tai greit įsigy
kite jį. Gaunamas Laisvės knygyne. Užsisakydami 
adresuokite sekamai;

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

Kartu su užsisakymu prašome prisiųsti ir pinigus.

030C30I

WE

D

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

Taip pat galite siųsti visokius vaistus.
PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

Per visiems žinomą
3-8191 WE 1-7838 .

ROUND THE WORLD TOURISTS ;
vienintelį atstovą Pacifiko pakrašty. Į

384 No. Fairfax Ave., Los Angeles 36, Calif. <
Jūs galite siųsti savo aidimiesiems į Lietuvą t

. I ------------------ - ■ *" I .................. ......... ................. ............................. n .............. .. ....

3 pusi. Laisvė (Liberty) Šeštadien., liepos (July) 27, 1957:

į' . -č
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BROCKTON, MASS
Dabar daug kas gauna 

laiškų iš Lietuvos. Daugu
ma laiškų registruoti. Ame
rikoj pastoriams tas suda
ro keblumų, kuomet gavė
jų neranda namie. Pasto
riai sako, dabar nereikia 
laiškų registruoti — jie at
eina be jokių kliūčių.

Aš irgi gavau laiškų >š 
Lietuvos. Tarp kitko dėko
ja už laikraštį Laisvę, kuri 
eina j>er giminių ir kaimy
nų rankas.

V. Valangevičius taipg’ 
gavo laišką iš Lietuvos, ro
dos, nuo Merkinės. Rašo, 
kad gauna Laisvę. Ji jiems 
patinka.

Užrašykite Laisvę gi
minėms į Lietuvą. Kainuo
ja tik $15 metams.

Sunkiai serga senas Lais
vės ska'tytojas Pranas Že
maitis, gyvenąs 83 Merton 
St. Liga skausminga. Ne
žinia, kas su juos bus. Jis 
nesveikavo jau metai laiko. 
Dabar jau tikra bėda.

Daug metų atgal Žemai
tis turėjo gerą rekordą pa
laikyme Liet. Taut. Namo, 
žiburėlio draugijėlės, LLD 
6 kuopos ir kitų apšvietus 
organizacijų.

Rytojaus dieną, 
turėjom 
Laisvės

Tautiško
Sužinojus

metinį 
pikniką

apie jo

Montelliečiams gerai ži
nomas Jonas Kukaitis 
(Cook) mirė ligoninėje lie
jies 3 (L 
liepos 4, 
dienraščio 
Lietuviu 
parke,
mirtį, mums visiems gailes
tis užgavo širdis. Žinojom, 
kad jau jo piknike nema
tysime, kad jis miręs, kad 
jis jau nieku mums nepa
dės.

Laidotuvės iš V. Jakavo- 
nio šermen‘nės įvyko liepos 
6 d., 2 vai. popiet. Lydė
jo apie 60 automobilių, 
pilni iš visos apylinkės žmo
nių — jo giminės, šeima, 
drauga* ir draugės. Palai
dojom velioni Melrose kapi
nėse.

S. Rainardas pasakė tin
kamą atsisveikinimo kalbą 
ir laidotuvėms tinkamas ei
les. Šermeninėj ir kapinė
se buvo daug gėlių vainikų 
nuo lankytojų.

Giminės T artimieji drau
gai buvo pakviesti sugrįžti 
į Lietuvių Tautišką Namą 
pietų, ir visi tinkamai buvo 
pavaišinti.

Velionis pr'klausė prie 
Liet. Taut. Namo, Šv. Roko 
pašalpinės draugijos ir 
LLD 6 kuopos. Yra daly
vavęs chore ir kitose ap
švietos organizacijose. Bu
vo vedęs su Agota Žurau- 
liūte-Kašėtiene. Paliko liū
desy savo mylimą žmoną 
Agotą, du povaikius — Bi
rutę Kašėtaitę ir Vytautą 
Kašėtą, brolį Praną, brolio 
vaikus ir kitas gimines.

Iš Lietuvos Jonas paėjo 
iš Suvalkų pusės, >š Liškia
vos parapijos, Žeimių kai
mo.

Velionis buvo pažangus, 
ilgametis Laisvės skaityto
jas ir rėmė darbininkišką 
spaudą, buvo kovotojas 
darbininkų reikalus.

G. Shimaitis
PADĖKA

Netikėtai mirė mano my
limas vyras Jonas Kukai
tis. Dėkoju visiems, kurie 
kuo nors prisidėjo toj sun
kioj valandoj. Labai dėko
ju už gėlių vainikus gimi
nėms ’r visiems kitiems už 
simpatiją, skaitlingą lan
kymą šermeninėje ir skait
lingą palydėjimą į kapines. 
Dėkoju S. Rainardui už tin
kamą kalbą prie kapo. Di- 
del'ai dėkoju už prirengi- 
mą pietų: K. Čereškienei, 
O. Chestnut ir kitiems, taip 
pat visiems už aukotus val
gius ir už patarnavimą. Il
gai jūs neužmiršiu.

Ilsėki, brangus Joneli, 
šios šalies šaltoj žemelėj, 
Melrose kapinėse, o aš tęsiu 
gyvenimą toliau ir niekad 
tavęs nepamiršiu.

Agota Kukaitienė 
ir šeima

uz

Lawrence. Mass
Žinios-žinelės

Augustas Stopyra su žmona 
buvo Lenkijoj, ten aplankė sa
vo gimines, praleisdami du 
mėnesius. Kai jis sugrįžo, vie-i 
tos laikraščio “The Evening 
Tribune” reporteriai apklausi
nėje, kaip ten dalykai Lenki
joje. A. Stopyra atsakė, kad 
viskas gerai. Užklausė, 
turėjęs laisvę vykti į 
miestus, kur tik norėjo, 
kė : važinėjau po visus 
tus, kur norėjau, ėjau,

vo, ir Bulganino ir kitų tary
binių veikėjų.

KONCERTAI
BROOKLYN, N,

žalvario Mechanikai.
Patyrę. )

Architektūros darbas. Aukštos algos. 
Kreipkitės: '

128 Boerum Pl., Brooklyn 
(Boro Hall Section) Main 5-7807 

(145-150)
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LIETUVIU TARPE
K- P. Gugis ligos parblokštas

Newyorkieciams lietuviams 
gerai pažįstamas chicagietis 
Kazys P. Gugis sunkiai serga. 
Chicagiškis “Draugas” apie 
tai rašo sekamai:

“K. P. Gugis kadaise buvo 
geras kalbėtojas — gabus ad
vokatas, ilgametis SLA iždi
ninkas. šiandieną jis yra par
blokštas — guli prislėgtas ir 
neištaria nė žodžio. Atrodo 
gražiai, rodos, nieko netrūks
ta ; patalpos tikrai malonios.”

Ne sykį K. P. Gugis ir 
Brooklyne yra lietuviams kal
bėjęs. Bet dabar atrodo, kad 
mums brooklyniečiams vargiai 

I beteks jo k Albą išgirsti.
Dėl nesveikatos jis nebeap- 

siėmė paskutiniuose SLA rin
kimuose kandidatuoti į SLA 
iždininkus. Tą vietą rinkimuo
se laimėjo jo žmona Gugienė.

Linksma siuvėjų piknike

Šiandien, liepos 27, Amal- 
gameitų siuvėjų ‘lietuvių 54 lo- 
kalas turės savo metinį pikni
ką Polish Nat. Home Parke, 
Jamaicoje. Pradžia 
pietų.

Siuvėjų piknikai 
t: linksmybių pilni, 
ir dabar dalyviai —
jų draugai — gražiai 
piknike praleis.

2 val. po

SIMPATIJA

MIRUS

Marijonai Kulikienei
Reiškiame gilią simpatiją jos vyrui V. Kūlikui, 
sūnums ir visiems velionės giminėms ir arti
miems.

Marijonos asmenyje netekome atsakomingos 
ir nuoširdžios organizacijos narės.

MOTERŲ KLUBAS 
Brooklyn, N. Y.

Kovotojai giįžo 
kad tęsti tų kovę.

Trečiadienio vakare Carne
gie salėje, kur 
skamba klasikinės

I garsai, ant scenos radosi

visada es- 
Manoma- 

siu vėjai ir

MIRE
Rep

plaukai labiau pražilę, bet, 
kaip ji sakė, “jeigu sniegas 
ant stogo, tai dar nereiškia, 
tad nėra ugnies pečiuje” — 
plaukai gali būti žili, bet šir
dis dar dega gyvenimu. Ir taip 
kiti.

kamantinėjami teis-

Mass šteitas padarė ablavą 
į ant “bukių.” Įsakyta vietos 
policijai tėmyti telefonais su
sisiekimus, - o vėliau imti visus 
“bukius” už pakarpos ir rei
kalauti, kad pasimokėtų po 
$300 kiekvienas.

Vienas žmogelis, 
čia

francūzų 
iš Lynn, 

pas savo

ar jis 
tuos Į

Atsa-
mies- tautos, atvyko

kur Mass., ant vakacijų;
norėjau, ir nieks man tai da-I brolį, bet čia vakacijas gavo 
ryti netrukdė. Stopyra sakė, 
kad jis ten gėrė ir valgė, ko 
norėjo. O kai buvo užklaustas, 
ar katalikai gali laisvai mels
tis, tai Stopyra atsakė: jie tu
rį pilną laisvę melstis, jei tik 
nori, niekas jiems nieko nesa
ko, nedraudžia.

Kitą durną klausimą repor
teriai jam statė: ar lenkai my
li rusus9 Jis atsakė: Lenkijos 
žmonės myli rusus, nes dau
giausiai rusai juos išlaisvino, 
išgelbėjo nuo hitlerinių žmog
žudžių. Dabar, sakė Stopyra, 
Lenkijos žmonės dirba dideliu 
entuziazmu ir energija, kad 
juo greičiau šalį atstatyti, ku
rią buvo sugriovę hitleriniai 
padaužos. Dėl tokių atsakymų 
reporteriai nuleido nosis.

tokias 30 dienų pataisos na
muose. Už ką? Už tai, kad 
važiavo išgėręs. Kai policija 
jo automobilį sulaikė, pamatė, 
kad jo vairuotojas nebegali 
paeiti. Tai tau, brolau, ir va- 
kacijos!

Karščiai daro daug blėdies 
ūkininkams. Vandens trūksta, 
šulniai džiūsta. O lietaus vis 
nesimato. Saulė išdegino visas 
daržoves. Valdiniai žmonės 
atsišaukė per radiją ir TV 
i gyventojus, prašydami, kad 
šie taupytų vandenį.

Aną dieną nusipirkau “Ti
me Magazine”, kuris buvo iš
spausdinęs savo viršelyje 
Chruščiovo paveikslą. Ten to
liau skaitau aprašymą apie 
tarybinius didvyrius, kurie da
lyvavo antrajame pasaulinia
me kare. Sakoma, kad tame 

» kare tik tarybinių generolų 
žuvo 324. Jie žuvo begindami 
tarybinę tėvynę, žurnalas iš
spausdino paveikslus ir žuko-

Miesto valdyba uždraudė 
štorninkams pardavinėti dar
žoves gatvėse. Viena, tai truk
do žmonėms praeiti, o antra 
— daržovės ir vaisiai gali bū
ti užkrėsti nešvarumais, kurie 
kenkia sveikatai.

Mrs. Duboy žinojo, kad iš 
jos piniginės pradingsta pini
gai, bet nežinojo, ar tai atlie
ka naminiai vagys ar svetimi. 
Eidama į miestą, moteriškė 
paliko- piniginę, su 40 centų 
namie. Grįžusi, rado tuščią. 
Vadinasi, patyrė, kad ateina 
svečias-neprašytas ir jis pasi-

Sekmadieniais kaip 3 vai. 
po pietų galima veltui pasi
klausyti gražaus koncerto Fb- 
rest Parke. Jau kelis koncer
tus klausiau ir jie man labai 
patinka. Publikos susirenka 
bent po tris tūkstančius. Ne
mažai ir lietuvių matosi.

Keli bankai finansuoja kon
certus, kuriuos pildo muzp 
kantų unijos 802 lokalo be- 
nas, George F. Seuffert vado- 
vybėje. Muzika — klasikinė ir 
populiarė. Malunu ją klausy
ti.

* « *

Central Parke atidarytas 
Teatras po žvaigždėmis, ku
riame duodama džiazo muzi
ka. Kas ją myli, gali pasiklau
syti.

Klasikinė ir populiarė mu
zika tame parke duodama 
sekmadienių vakarais. Tada

solistų.. Įžangaesti ir garsių 
a eltui. • *

3 ir 4 dienomis

, KALVIS
Dirbti prie plastikų ' 

Nuolatinis darbas. Gera alga.
J. B. HIRSCH

24-25 Pacific St., Brooklyn.
(145-147)

HELP WANTED—FEMALE

OPERATORES
Patyrusios

PRIE SPORTSWEAR
H & M SPORTSWEAR

27 Montrose Ave., Brooklyn 
Tel. EV. 4-0255

(144-150)

BUSINESS OPPORTUNITIES xs v

Carvel Dairy Freeze Drive-In.
3 mašinos operavimui. Savininkas 
parduoda iš priežasties nesveikavi- 
mo. 9 mėnesių biznis, gerai įsteig
tas. $4,000 rankpinigių. Kaina 
$15,000. Virginia 3-2728. New 
Rochelle 6-9723, po 7 v. v.

(143-149)

Dipukas Balys Sližys

Liepos 20'd. mirė inžinie
rius Balys Sližys, gyvenęs 
Brooklyne, sulaukęs 72 metų 
amžiaus. Palaidotas liepos 24 
d. Liko nuliūdime žmona Salo
mėja, sūnus Leonardas ir duk
tė Irena.

Sližys gimęs L i e t u v o jc 
Anykščių valsčiuje. Mokinęsis 
inžinierystės Rygoje, baigęs 
tą mokslą LvoVe, tarnavęs ru
sų armijoje pirmajame pasau
liniame kare. 1918 metais jis 
grįžo Lietuvon ir yra dalyva
vęs įvairiose valdiškose parei
gose. Antrojo karo metu, kai 
Hitleris pradėjo visuose Rytų 
frontuose pralaimėti, B. Sli
žys pasitraukė į Vokietiją, o 
1949 metais atvyko Amerikon.

“Pamirštas” žmogžudys

Edward Eckwerth Sing Sing 
kalėjime neturėjo nei vieno 
lankytojo per 5 ir pusę mėn. 
Jis nuteistas sudeginti elekt
ros kėdėje už nužudymą Yon
kers mokytojos Rosemary 
Spezzo.

Svečiai
Clevelandiečiai Jonas

Ono Eitučiai atvyko į New 
Yorką atostogas praleisti. Ap
sistojo pas Eitutienės seserį ir 
švogerį Bojaliug Maspethe. 
jie aplankė Eitutienės brolį 
Antaną Marcinonį (Marsin), 
kuris dabar turi “Shamrock 
Bar & Grill” Island Parke, 
L. I. Aplankė taipgi' savo pus
seserę maspethiėtę Kastanci
ją Karlonienę, kuri artrito 
kankinama ir negali niekur iš 
namų išeiti.

Ta proga Eitučiai, Vinco 
Karlono lydimi, apsilankė Lie
tuvių Kultūriniame Centre, 
apžiūrėjo visas- jame įsikūru- 
sia^ įstaigas ir dienraščiui 
Laisvei paaukojo $1,0.

Linkime šiems maloniems 
svečiams smagiai praleisti 
atostogas.

ir

ima, kas jam reikalinga. Mo
teriškė pranešė policijai.

Gaisragesių viršyla uždrau
dė miesto gyventojams degin
ti popiergalius užpakalyj stu- 
bų, kad apsisaugoti nuo gais
rų. Gaisrai gali iškilti dėl di
delės sausros. Kai palis, tuo
met ir vėl galės deginti po
piergalius.

S. Penkauskas

paprastai 
muzikos

ne 
solistai piano skambintojai ąr-
ba smuikininkas, — o grupė 
žmonių, kurie į publiką prabi
lo paprastos kalbos balsais — 
bet balsais, kurių ilgai laukta 
išgirsti, ir kūrins išgirsti buvo 
tikrai istorinis įvykis.

Tie žmonės, — tai vyriau
sieji Amerikos kovotojai už 
darbininkų reikalus komunis
tai vadai, kurie per aršiausius 
šaltojo karo ir priespaudos 
metus buvo tampomi po kalė
jimus,
muose, persekiojami kongresi
niuose komitetuose.

Ir štai dabar, kuomet šalto 
karo atakos dalinai atmuštos, 
kuomet beveik visi komunistų 
vadai vėl laisvėje, jie tame 
mitinge lyg tai šventė daliną 
pergalę, lyg tai atėjo priimti 
saliutą tų visų kovingų pažan
giečių, kurie, vienu ar kitu 
būdu, ant daugiau ar mažiau, 
per. tuos sunkiausius metus 
laikėsi pažangiose gretose.

Tai buvo lyg atnaujinimo, 
lyg mobilizavimosi, lyg nau
jos eros konstatavimo mitin
gas.. New Yorko pažangiečiai 
jį ilgai

Jie kalbėjo apie kalėjimini 
gyvenimą. Jumoras maišėsi su 
rimtumu. Weinstock, kuris 
amatu dažytojas, pasakojo, 
kad jis labai pagražino kalė
jimą — per daugiau negu mp- 
tus jis jį dažė, 
iš lauko — ir 
$15. Juokingas 
taipgi svarbus 
valdžia nuolat 
t i n ė s e platformose 
“vergiją 
muose ir stovyklose, o fakti- 
nai mūsų šalies federaliniuose 
kalėjimuose visi dirba, gami
na daiktus, kurie parduodami 
rinkoje, o užmokėti beveik 
nieko negauna. Ar tai ne 
“vergų darbas”, ne “slave” 
labor”?

Rugpjūčio 
rengiamas Smithtown Histori
cal Festival — North Shore 
miestelyje.

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)

atmins.

platformos sėdėjo Eli- 
Gurley Flynn, kuri sa-

Ant 
zabeth 
vo revoliucinę karierą pradėjo 
dar pusė šimto metų atgal so
cialistų ir IWW eilėse; Robert 
Thompson, Ispanijos pilietinio 
karo veteranas, veteranas ir 
mūsų šalies armijos, kovoto
jas, kuris sunkiausiai nuken- 
tėjo per paskutinį laikotarpį 
— jo kiauše ir dabar dar ran
dasi plieno' gabalas, įdėtas 
per operaciją, kuomet kalėji
me jį užpuolė ir beveik mirti
nai sumušė fašistas. Ir taipgi 
ant estrados radosi Ben Pavis, 
John Gates, Louis Weinstock, 
A. -• Trachtenberg,
Dennis ir daugelis kitų, 
buvo kalinami ir išėjo 
arba anksčiau. ,

Eugene 
kurie 
dabar

buvoTam. tikru atžvilgiu 
kaip ir “apžiūra”, kaip ir iš- 
sirikiavimas, kokią, kovingas 
batai i jonas praveda po sun
kaus mūšio. Kairiečiai kaip ir 
klausė savęs: kaip mes dabar 
atrodome ? Kaip mes atrodo
me — tai yra, ne fiziniai, bet 
savo jėgomis, savo dvasia?

Beje, gal verta pridėti, kad 
fizinė išvaizda buvo viltinga. 
Robertas Thompsonas, dailus 
aukštaūgis vyras, tiek kančių 
perėjęs, atrodė toks pat sta
tus, energingas kaip praeityje, 
tik kiek suliesėjęs. Elizabeth 
Gurley Flynn, ta sena airė ko
votoja, atrodė jaunesnė, negu 
dešimtmetis atgal — praradu
si kalėjime daug svorio. Jos

NEVAŽIUOKITE AKLAI 
išklebusiais ratais, netvarkiais 
stabdžiais, tas stato i pavojų- 
kiekvieno ir jūsų pačių gyvybę. 
Perbudavojame motorus, ištiesi- 
name ratus, sutvarkome stab
džius etc. žemos kainos. Turime 
daug patenkintų kostumerių.

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

M RA. 1-5153

ir iš vidaus ir 
gavo už tai... 
incidentas, bet 
faktas: mūsų 
rėkia tarptau- 

a p i e 
tarybiniuose kąlėji-

Po miestą pasidairius
Bombos nerado, šaukėjas 

areštuotas

areštavo. Teisėjas pa- 
$15,000 kauciją, 
sako tai daięs, 
galėtų pasikalbėti 
kuris tuo orlaiviu

REAL ESTATE

Mamaroneck, N. Y. Namai par
davimui. Po 6 kamb. ir 2 vonios. 
Ant projekto. Pardavėjas gyvena 
ant vietos. Arti bažnyčių, ir 
rių kranto. Tiktai 45 min. nuo 
Grand Centra). Jūs ir jūsų šeima 
privalo gyventi gražiai, puikiose apy
linkėse, puikūs kaimynai, 
viršaus PROTANO, INC., 
leigh Avė., MAmaroneck

TRUCKS

$24,500 ir 
1427 Ra- 
9-2242. 
(143-152)

Elizabeth Gurley Flynn pa
sakojo, kaip dauguma nepoli
tinių kalinių (mūsų šalyje po
litiniai laikomi su kriminalis
tais, nes valdžia nepripažįsta, 
kad yra toks dalykas kaip 
“politiniai kaliniai”) net ne
žinojo, kas tas Smitho aktas, 
po kuriuom ji kalėjime. Bet 
pasakymas “Aš kalėjime, nes 
komunistė”, pas visus iššaukė 
pagarbą jai.

(Bus daugiau)

Suėmė dvi narkotikų 
pardavėjas

Mrs. D. Fields ir Mrs. D. 
Haywood suimtos ir kaltina* 
mos narkotikų pardavinėjimu 
ir bandymu policiją papirkti.

Ch. J. Robinson patelefona
vo į LaGuardia orlaukį, kad 
viename orlaivyje esanti pa
slėpta bomba. Tą orlaivį iš
krėtusi ir nieko neradusi, po
licija greit susekė telefonuo- 
toją ir
skyrė jam 
L’obinsonas 
kad ilgiau 
su draugu,
turėjo skristi.

RADO $11,200

Taksiko- vairuotojas Harold 
Petrie savo mašinoje rado gra
žią dovaną —viso labo $11,- 
200. Tą radinį jis perdavė po
licijai. Jeigu tų pinigų savinin
kas neatsišauks per 90 dienų, 
tai tada visa suma pereis Pet
rie nuosavybėn.

PROSTITUTĖ KRITIŠKAI 
SUŽEIDĖ POLICISTĄ

Areštuota prostitutė pagavo 
policisto automobilio vairuoja
mą ratą ir paleido mašiną vi
su smarkumu tiesiai į busą. 
Policistas buvo kritiškai su
žeistas ir buse 6 keleiviai 
lengvai sužeisti.

CHEVROLET 1955, 1 tono Pick Up. 
Sunk vežimam springsai ir tairai. 
Ekstra Įtalpos dydis. Tiktai 19,000 
mylių įvažiuotas, atrodo kaip nau
jas. Prieinama kaina.

THE ASTORIA TIRE CO. 
37-21 Northern Boulevard

Long Island City. ST. 4-4374
(144-148)

OLIVER. 66 Tractor 1954, su ware 
Loader,'A-l stovyje, per daug metų 
juomi aptarnavimas. Pilna kainą 
$1,500. Kiti puikiausi pirkiniai, 
persitikrinkite patys patirdami.

Stark Equipment
578 Commerce St., Thornwood, N. Y.

Tel. RO. 9-2517
(144-149)

MISC. ADS

Chrysler 1954, Marine Engine, in 
excellent condition, complete with 
reduction gear, dual carburetors, 
ready for installation. Professional 
party .selling at low price of $750. 
Worth much more. Convince your
self. Staten Island. Gibraltar 8- 
0850.

(145-151)

Daugiau įvairių parengi
mų Laisves naudai.

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

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

1530 Bedford Ave., Brooklyn 16, N. Y.
Mūsų firma taip suorganizuota, kad kiekvienai siunti

nys yra išsiunčiamas į 2-3 dienas ir pristatomas į 6-8 sa
vaites. Paketai oro keliu pristatomi į 8-10 dienų.

Jūs galite pasiųsti naujus arba naudotus drabužius, maisto pro
duktus, visokių rūšių vaistus, siuvamas mašinas, akordionus ir kitką. 

Mes garantuojame grąžinamąsias kvitas su priėmėjo parašu. Mūsų 
firma atdara kasdien, įskaitant sekmadieniUs, nue 9:00 A. M. iki 
6:00 P. M. šeštadieniais nuo 9:00 A. M. iki 4:00 P. M.

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

Ivaškevičienė Petrė, duktė Vinco, 
ieško savo brolio, Kazimiero Skric- 
kio. Lietuvoj jis gyveno Raseinių 
raj., šapališkės kaime, išvyko I91X) 
metais. X

Ivaškevičius Leonas, sūnus fefciio, 
ieško« savo dėdės Antano Ivaškevi- 
čiau.s, sūnus Silvestro. Lietojoj 
gyveno Raseinių raj., II-jo Pavidau- 
jo kaime. Išvykęs 1912 m.

Ivaškevičienė Rozalė (Jortikytė), 
duktė Kazio, ieško tetos Onos Bur- 
kintienės (Vaičaitytės), duktė Vin
co; gyvenunsi Eržvilko valsč., Pavi- 
daujo kaime. Išvykusi 1905 m.

Viršminėti paieškomieji asmenys 
gyveno Chicagoje arba New Yorke. 
Prašome jų atsiliepti sekamu adre
su: Ivaškevičienė, Rozalė, Jurbarko 
rajonas, GirdžiA paštas, Dargių kai
mas, Lithuania, USSR.

(144-145)

MŪSŲ SKYRIAI:
NEW YORK CITY
78 Second Ave. 
New York 3, N. Y. 
ORchard 4-1540
DETROIT
11601 Jos. Campau Avė. 
Detroit 12, Mich. 
TOwnsend 8-0298

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

m.

st.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

Mes 
paskirų 
Jei jūs

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

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

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

Telefonai: IN. 7-7272 Ir 1N. 7-6465

N

4 pud. Laisvi (Liberty) Šeštadien., liepos (July) 27, 1957

DOVANŲ PARIETA! Ų 
Jūsų giminėms anoj pusėj marių.;i 

Geriausios angliškos medžiagos;! 
vyrų ir moterų drabužiams. Prie; 
namų daiktų, taipgi ir kitokių;! 
įvairių daiktelių. 1;

Įsigykite mūsų
16 puslapių katalogą. ;!

ŪSAM CORPORATION:
158 W. 23rd St., Dept. L., !;

N. Y. C. 11 !;
(trečios lubos. Arti 7th Avė.) 1[

Tel. WA. 4-6150. !|

ROTE SAND
RESTAURANT & BAR

Oru vėdinama. Vietos 40 as
menų. Importuotas alus. Puiki 
vieta jūsų susirinkimams. I 
222 E. 8 6 th St., tarpe 2nd Ir 3rd 
Avės., N. Y. O. REgent 4-9629.




