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KRISLAI
Patarimas popiežiui.
“Švarioji bomba.’’
Numato pavojų.
Prieš dvi blogybes.

Rašo A. Bimba

Žemes drebėjime Meksikoje 
žuvo 125 žmonės; drebėjimas 
pasikartojęs keletą karty

Pasaulinis jaunimo 
festivalis atsidarė

(f, ■

iškilmingai Maskvoj

Senatoriai dabar svarsto 
prisaikdintųjų teisėjų ir 
kitokias įstato pakaitas

Kai kada nemažai tiesos pa
sako ir popiežius. Pavyzdžiui: 
“Popiežius Pijus XII naujoje 
< ncikliko.je priminė“ kad godu
mas pasaulį veda į susinaiki
nimą. Toks susinaikinimas 
gresia tiek komunistams, tiek 
laisvajam pasauliui’’ (Drau
gas liepos 15 d.).

Godumas yra blogas daly
kas. Su tokia filosofija ne
galima nesutikti.

L Betgi godžiausias yra pats 
7>o p i ežius.

Vatikanas lūžta turtais. Po
piežius nebežino, kiek milijo
nu dolerių jo turtai yra verti.

Todėl štai mano patarimas, 
kurį prašau kunigų Draugą 
perduoti popiežiui:

šalin tuos turtus iš Vatika- 
no ir klebonijų! Tegu jie ei
na žmonėms.

Tasai nesvietiškas dvasiški- 
jos godumas veda ją prie su
sinaikinimo, prisilaikant po
piežiaus enciklikos.

Kai Chruščiovas pasijuokė 
iš “švarios vandenilinės bom- 

Kbos,“ tai visos šnektos apie ją 
nutilo. Nebesididžiuoja nei 
mūsų prezidentas.

, Kodėl ?
Todėl, žinoma, kad tai gry

niausia nesąmonė. Ar galima 
vadinti “švarią“ bombą, ku
rios vienos sprogimas gali nu
šluoti ištisą didžiulį miestą!

Nešvaresnio ir bjauresnio 
daikto už vandenilinę bombą 
pasaulis dar nebuvo nei ma
tęs, nei girdėjęs.

Kalbant apie “civilinių tei
sių bilių,” šiuo tarpu Senate 
debatuojamą, konservatyvus 
kolumnistas David Lawrence 
įspėja darbo unijas. Toks bi- 
lius, tapęs įstatymu, girdi, la
bai lengvai gali būti panaudo
tas ir prieš darbo unijas.

Ten kalbama apie asmens 
laisvę, tuo būdu gali būti išaiš
kinta, jog darbo unijos negali 

/■fetreikuoti, nes streikas reiš
kia suvaržymą laisvės žmo
gaus, kuris nenori streikuoti, 
kuris nori dirbti.

Bet tas pats galima pasa
kyti apie kiekvieną žmonių 
laisvę. Beveik visuomet vis
kas priklauso nuo to, kas sėdi 
valdžioje, kas įstatymus aiš
kina.

Civilinių teisių įstatymas 
mažai tereiks ir mažai naudos 
teduos, jeigu mūsų šalies Bal
tajame name ir Kongrese vieš
pataus makartistai. Tai aiŠ- 
k u.

Bet tas dar nereiškia, jog 
mes neprivalome kovoti už 
gerus, naudingus įstatymus. 
Civilinių teisių sumanymas yra 
geras, naudingas. Kas su juo 
bus daroma vėliau, jau kitas 
dalykas.

Darbo unijos, kaip ir vi
sos kitos liaudiškosios organi
zacijos, turės daboti, kad jis, 
civilinių teisių įstatymas, ne
būtų panaudotas prieš darbo 
liaudies interesus.

Visi žinome, kad per didelis 
girtavimas ir per didelis rūky
mas yra dvi socialinės blogy
bės.

Prieš rūkymą jau gana pla
čiai kalbama. Bet prieš girta
vimą mūsų šalies komercinėje

Meksikos Miestas.—Smar
kus žemės drebėjimas, kuris* 
palietė beveik visą Meksiką, 
įskaitant Meksikos miestą, 
pridarė daug žalos. Pačia
me Meksikos mieste bent 50 

I didelių pastatų sunaikinta. 
Bet žmonių žuvusių skai
čius yra palyginamai nedi
delis. Originaliai paskelb
ta, kad žuvo virš 300 as
menų, bet dabar sakoma, 
kad žuvo tik apie 125, kad 
dar yra 20, kurių nesuran
dama.

Vienok, drebėjimas palie
tė ir daug provincijos mies
tų ir kaimų, iš kur dar ne
gauta tikrų žinių apie žuvu
siu skaičių.

Smarkiai paliestas Aca- 
pulo miestas Pacifiko pa
kraštyje.

Sakoma, kad tai smar
kiausias žemės drebėjimas 
Meksikoje šio šimtmečio is-

Chicago.—Vietinėje South 
Side rastistiniai chuliganai; 
užpuolė negrų pikniką ir 
bendrai. .sukėlę rasistines 
riaušes. Jie akmenimis ap
mėtė autobusus, kuriuos 
vairuoja negrai, Sulaikė ne
grus gatvėse ir juos sumu
šė. Šimtai policininkų da
lyvavo tvarkos atsteigime, 
bet negrai sako, kad polici
ninkai, kaip paprastai, nesi
elgė pakankamai energin
gai prieš riaušininkus.

Washingtonas. — Ęobert 
B. Anderson perėmė j nuo 
JI u m p h r e y iždo sekreto
riaus pareigas šią savaitę.

spaudoje beveik nieko nesako
ma. Na, o štai tik viename 
New York o mieste yra trys 
šimtai tūkstančių alkoholikų— 
amžinųjų girtuoklių. Kokia tai 
didelė visuomenei našta!

Kalbant apie tas dvi sociali
nes blogybes, prisiminė man 
šiomis dienomis išleistas Mask
vos miesto tarybos manifestas! 
Jame kalbama pirmoje vietoje 
į jaunimą. Jaunimas ragina
mas užsilaikyti gražiai,, šva
riai, civilizuotai. Negražu gir
tuokliauti, negražu be reikalo 
jiaktimis baladotis, negražu 
nešvariai kalbėti, žmones už
kabinėti ir tt.

Tegu į pasaulinį jaunimo 
festivalį suvykę svečiai pa
mato, kad didžiosios socialis
tinės šalies sostinės žmonės 
abelnai ir jaunimas ypatin
gai gyvena tikrai švariai, tik
rai kultūriškai, taip, kaip pri
dera civilizuotiems žmonėms.

Dar vienas žodelis. Kodėl 
man dar neteko matyti Lie
tuvos spaudoje plačios, įtemp
tos kampanijos prieš suminė
tas dvi socialines blogybes—• 
prieš didelį rūkymą ir girta
vimą? Juk reikia, juk svarbu, 
kad Lietuvos žmonės būtų ne 
tik protingi, bet fiziškai svei
ki. O, kaip jau visų mokslo 
ir sveikatos žinovų yra pripa
žinta^ rūkymas ir girtavimas 
be jokio pasigailėjimo naikina 
žmonių sveikatą. 

tori joje. Po smarkiausio 
drebėjimo šeštadienį žemė' 
vėl drebėjo keletą kartų 
sekmadienį, ir kai kurie pa
statai, kurie liko stovėti 
šeštadienį, sugriuvo sek
madienį.

Vienas neoficialus prane
šimas sako, kad žuvo 238 
žmonės.

Negras įėjo i 
Pennsylvanijos 
valst. kabinetą

Psiladelphija. — Pennsyl
vanijos gubernatorius vals
tijos iždo viršininku pa
skyrė Andrew M. Bradley. 
Tai postas, kuris atitinka 
kaip ir iždo sekretoriaus 
vietai valstijoje. Bradley 
yra negras ir tai pirmu kar
tu Pennsylvanijos istorijoje 
negras įtrauktas į tos vals
tijos kabinetą.

NAAC ir kitos organiza
cijos tą žingsnį sveikino.
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Gnatemaloj jau 
suėmė virš 100

Guatemalos miestas.- 
Policija jau suėmė virš 100 
asmenų sąryšyje su prezi
dento Castillo Armaso nu
šovimu. Bet neskelbiama, 
kas tie suimti asmenys yra. 
Karys, kuris nusišovė pre
zidentą, Vasquez Sanchez, 
pats nusišovė. Oficiališkai 
policija sako, kad jis buvo 
komunistas, bet gerai infor
muoti šaltiniai sako, kad 
vedamas tyrinėjimas ir yra 
davinių, kad jis atstovavo 
karinę kliką, kuri norėjo 
nuversti Armasą ir perim
ti galią.

Armaso kūnas tuo tarpu 
pašarvotas prezide n t ū r o s 
rūmuose.

Armaso nušovimas paliko 
Guatemalą nerimavimą ir 
galinių sukilimų padėtyj
Guatemalos Miestas.—Ap

gulos. (kaip ir karo) stovis 
dar vyrauja Guatemaloje, 
kur praeitą savaitgalį tapo 
nušautas fašistinis diktato
rius prezidentas Carlos Cas
tillo Armas. Armasą nušo
vė kareivis Romeo Sanchez 
Vasquez, paties prezidento 
privatinės sargybos narys. 
Kuomet prezidentas Armas 
žengė savo rūmuose į valgy
mo salę, jaunas kereivis 
Vasquez pakėlė šautuvą, sa
liutavo, paskui taikė į dik
tatorių ir jį nušovė vietoje. 
Tuojau po to jis atkreipė 
šautuvo vamzdį į save ir 
nusišovė.

(Guatemalos policija tei
gia, kad Vasquez “turi ry
šių su komunistais.” Anks
čiau policija tiesiog teigė, 
kad jis buvo Komunistų

Maskva. — Tarptautinis 
jaunimo ir studentų festi- 
bališ, kuriame dalyvauja 
daugiau kaip 30,000 jaunų 
žmonių iš 102 kraštų, čia 
atsidarė iškilmingai praeitą 
savaitgalį. Visa Maskva 
festivalio proga yra šventa
dieniškoje nuotaikoje. Jau 
kokia savaitė, kai į Maskvą 
pradėjo rinktis delegacijos 
iš viso pasaulio ir Maskvos 
gatvėse vis labiau mirgėjo 
veidai visokiausių tautybių 
ir rasių svečių.

Paradas gatvėse
Festivalis prasidėjo dide

liu paradu. Suvykę jaunuo
liai susirinko į priemiestį 
iš kur sunkvežimiais vyko
link Lenino stadijono, kur 
įvyko masinis festivalio ati
darymas.

Parado priekyje tarybi
niai sportininkai, ant moto- 
ciklių ir sunkvežimiuose, 
rodė kelią. Po to, su savo 
vėliavomis, dainomis, ūbai
siais ir kai kurie su tauti
niais drabužiais, vyko jau
nuoliai iš viso pasaulio.

Paradas sutvarkytas pa
gal alfabetą. Pirmieji vy
ko žaliai apsirengę austra
lai — keletas šimtų jų. Po 
ju afganistiečiai, albanai, 
alžyriečiai ir tt. Ryškėjo 
visos rasės ir kilmės—švie
siaplaukiai mėlynakiai šve
dai ir norvegai, beveik ang
lies juodumo Senigalijos ne
grai, šokolado spalvos ma
rokiečiai jaunuoliai, gelsvi 
filipinai Ryškėjo visokiau
si tautiniai drabužiai — 
auksu ir sidabru išsiuvinė
ti baltai-juodi Ghanos jau
nuolių ilgi apvalkalai, ško
tų dryžuotos suknelės, Ti
beto puikūs gelsvai raudoni 
išsiuvinėti ornamentų pilni 
tautiniai drabužiai, Tiroli- 
jos skrybėlaitės su plunks- 

partijos narys ir policija tą 
“senokai žinojo,” bet neiš
aiškino, kaip prileido, kad 
komunistas būtų Armaso 
privatinės sargybos narys. 
Dabar policija jau nekalba 
apie priklausymą partijai, o 
tik sako, kad jis “turėjo ry
šių.”)

Apgulos karo stovis įves
tas. nes Guatemaloje už
viešpatavo nerami padėtis. 
Gonząlez, kuris paskelbtas 
prezidentu, paskelbė, kad 
valdžia užgniauš “bet ko
kius sukilimus.” Manoma, 
kad valdžia bijo ne tik liau
dies išstojimų, bet ir suki
limų, kuriuos gali surengti 
skirtingos karinės klikos, 
kurių ‘kiekviena norėtų už
imti galią.

Po apgulos, .stoviu visa 
galia i šalyje dabar priklau

nomis Vokietijos ir Austri
jos delegacijose...

Didžiausios delegacijos iš 
socialistinio pasaulio buvo 
iš Liaudies Kinijos, Lenki
jos, Vengrijos, Bulgarijos. 
Iš kapitalistinio pasaulio di
džiausios delegacijos, p o 
virš tūkstančio, buvo iš Ita
lijos ir Francūzijos.

Sveikino amerikiečius
Amerikiečių delegacija 

susideda iš virš šimto jau
nuolių. Spalvingumo atžvil
giu amerikiečių delegacija 
gal atsiliko nuo kitų . be 
tautinių drabužių arba 
sportinių uniformų, be dai
nų ir be šūkių, sunkveži
miai su amerikiečiais pra-
važiavo tyliai. Bet šaligat
viuose susirinkusios mask
viečių minios nepaprastai 
šiltai sveikino amerikiečius. 
Newyorkietis studentas J. 
Rosenas laikė iškėlęs Ame
rikos vėliavą. To užteko— 
maskviečiai žinojo, kad de
legacija iš Amerikos ne
skaitlinga pagal savo .šalies 
dydį ir ne taip jau spalvin
ga, nes ji turėjo didžiausius 
sunkumus atvykti.

Paradą priėmė Tarybų 
Sąjungos valdžios nariai ir 
žymūs asmenys iš kitų ša
lių. Vorošilovas pasveikino 
dalyvius Tarybų Sąjungos 
ir Maskvos vardu. Po to 
kalbėjo delegatai iš penkių 
kontinentų—australas Aus
tralijos vardu, brazilietis 
Pietų ir Šiaurės Amerikos 
vardu. Indijos delegatas 
Azijos vardu, francūzas Eu
ropos vardu ir delegatas iš 
Ghanos Afrikos vardu.

(New Yorko “Times2’ ko
respondentas Maskvoje sa
ko, kad festivalyje dalyvau
ja visokiausių politinių įsi
tikinimų žmonės — nuo ko
munistų iki monarchistų.) 

so armijai. Visos konstitu
cinės laisvės panaikintos, 
uždrausti visokie susirinki
mai, mitingai ir tt.

Niekas neturi teisės pa
sirodyti * gatvėse tarp 9 va
landos vakare ir 6 valandos 
ryto, nebent su. specialiu ka
riniu leidimu.

Guatemalos radijas skel
bia, kad “visa šalis liūdi,” 
bet korespondentai aplinki
niais keliais praneša, kad 
Guatemalos žmonės toli ne
liūdi fašistinio diktatoriaus.

Bogota, Columbia.—Poli
cija nušovė vieną studentą, 
demonstracijos daly v j. Tas 
iššaukė dar didesnes de
monstracijas, kurias polici
ja išvaikė jėga.

Varšuva.—“Nowe Drogi” 
sako, kad Komunistų parti
joje dar vis yra perdidelis' 
nuošimtis valdininkų, per- 
mažai eilinių darbininkų. 
Taipgi yra permažai vals- 
tieČių> sako tas laikraštis.

Washingtonas. — Kai ku
rie Šiaurės liberališki sena
toriai jau sutinka su pietie
čių reikalavimu, kad nusi
kaltę integracijos įstaty
mams žmonės būtų teisti 
prisaikintų teisėjų, tai yra, 
džiųrių, o ne federalinių 
teisėjų. Pietiečiai rasistai 
nori džiūrių teisės šiuo at-

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

Washingtonas. — Agri
kultūros departments sa
ko, kad jeigu sausra šiaur
rytinėse valstijose ilgiau 
tęsis, tai daržovių ir vaisių 
stoka bus jaučiama sekan
čią žiemą visoje šalyje.

Havana. — Apie 400 su
kilėlių po Castro Fidel va
dovybe užupolė valdžios ka
reivines netoli Santiago de 
Cuba ir pasiėmė nemažai 
ginklų. 
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Darbo unijų 
kovos lauke
Washingtonas. — Audyk

lų darbininkų unija (Tex
tile Workers Union of A- 
merica) protestavo armijos 
departmentui, kam perka 
vilnonę medžiagą Japonijo
je, tuo tarpu, kai Amerikos 
audyklose siaučia nedarbas. 
Unijos generalinis sekreto
rius John Chupka tuo rei
kalu taipgi pasiuntė laišką 
prezidentui Eisenhoweriui.
, Philadelphia. — AFL-CIO 
apskaičiavo, kad Pennsylva- 
nijoje yra net 40,000 darbi
ninkų, kurie uždirba ma
žiau negu 75 centus į va
landą, tuo tarpu, kai net 
valdžia pripažįsta dolerį va
landai kaip reikalingą pra
gyvenimui minimumą.

Nasseris kalbėjo 250.000 
žmonių miniai Kaire. -- jis 
smerkė Vakarų atsinešimą

Kairas.— Baigiant Egip
to išsilaisvinimo šventės mi
nėjimą, kuris tęsėsi savaitę, 
prezidentas Nasseris kalbė
jo didžiulei 250,000 žmonių 
miniai Kairo centre. Nasse
ris kalbėjo nuo valstybės 
rūmų balkono. Jo klausytis 
susirinko ne tik kairiečiai, 
bet delegacijos iš viso kraš
to.

Nasseris sakė, kad Vaka- 
r a i, ypatingai Amerika, 
Britanija ir Francūzija, ne
supranta Egipto siekių ir 
atsineša nedraugiškai į 
naują nepriklausomą Egip
tą. Tarybų Sąjunga, iš ki
tos pusės, sakė Nasseris, su
pranta Egipto žmonių as
piracijas. Kuomet imperia
listai užpuolė Egiptą, sakė 
NasSėris, tarybinis ultima- 

žvilgiu, nes pasitiki, kad jos 
būtų palankesnės rasistams 
Pietuose.

Bet kai kurie šiauriniai 
liberalai, kurie tuo atžvil
giu nusileidžia diksikra- 
tams, turi ir savus reikala
vimus. Taip, antai, sen. 
Neuberger iš Oregono siū
lo, kad prie prisaikintų tei
sėjų įstatymo būtų pridė
tas anti-rasistinis priedas, 
reikalaujantis, kad į džiūres 
įeitų ir negrai. Kaip dabar 
yra, negrai Pietuose labai 
retai turi progos eiti pri
saikdintų teisėjų pareigas. 
Beveik visuomet džiūres 
sudaro vien baltieji. Eilė li
beralų jau išsireiškė, kad 
jie senatoriaus Neubergerio 
siūlymą rems.

Siūlymą, kad būtų įneštas 
taip vadinamas pataisymas, 
kad džiūres, o ne federali- 
niai teisėjai spręstų, padarę 
senatoriai Kefauveris, O’- 
Mahoney ir Church.

Tai jau kętvirta savaite, 
kai svarstomas civilinių tei
sių įstatymas.

Maskva. — In turi st sako, 
kad šiais metais apie puse 
milijono turistų ir kitokių 
svečiu iš užsienio apsilan
kys Tarybų Sąjungoje.

Camden, Alabama. — Vie
tinis šerifas suėmė 42 me
tų negrą Williamą Martin, 
i į nusivežė kalėj iman ir, 
kartu su kitais kalėjimo 
pareigūnais, užmušė. Pas
kui oficiališkai pranešė, 
kad Martin mirė.

Martin, keturių vaikų šei
mynos galva. įerzino polici
ją, sako vietiniai žmonės, 
nebūdamas pakanka mai 
nuolankus, kaip to reikalau
ja vietiniai rasistiniai par
eigūnai.

tulmas juos sulaikė ir fak- 
tinai baigė tą karą.

Nasseris sakė, kad Egip
tas nenurims, iki visa ara
biška Šiaurės Afrika, įskai
tant Alžyrą, bos laisva. Jis 
taipgi sakė, kad su laiku 
laisvas ir vieningas bus 
visas arabiškas pasaulis — 
nuo Atlanto iki Persijos 
įlankos — kur dabar vyksta 
anti - kolonialė kova. Jis 
omenyje turėjo Omaną, kur 
britai stengiasi užgniaužti 
vietinių arabų tvirtovę.

(Britai teigia, kad jie atė
mė nuo sukilėlių NizvoS 
tvirtovę Omane. Per kelias , 
dienas britai tą tvirtoj 
bombardavo iš jet orlaivių.)

■ U ;• 
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Finansinė parama Laisvei 
visada reikalinga.
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1. Marselis-Tufoinias-Nica
Anksti* rytą išvažiavome 

iš Marselio. Tariu sudiev 
tam miestui, kurio vardą 
primena garsioji revoliuci
jos daina ‘‘Marselietė,” ta
pusi Prancūzijos himnu. 
Tiesa, “Marselietė” parašy
ta ne Marsely, bet Stras- 
burge, kur ją 1792 m. su
kūrė karo inžinierius Buže 
de Lil. “Marselietės” var
dą ji gavo, kai tais pat me
tasi ją dainuodami j revo
liucinį Paryžių įžengė Mar
selio savanorių būriai.

Gražiomis vietomis vin
giuojąs! kelias,-kai kur įsi- 
sprausdamas į kalnų tar- 
peklus, tarp raudonų uolų. 
Netrukus vėl matome Vi
duržemio jūrą ir kurį lai
ką važiuojame aukštu jos 
krantu. Daug kur matyti 
vasarotojų stovyklos. Tai 
Paryžiaus ir kitų didelių 
miestų gyventojai, išvykę 
ištisoms šeimomis ir kelias 
laisvas dienas praleidžia pa
lapinėse, kurias atsiveža ir 
pasistato tam skirtose vie
tose, žinoma, už nuoma.

Sustojame prisipilti ben
zino didokame mieste. Tai 
Tulonas, garsusis karo uos
tas. Kadaise čia pirmą kar
tą iškilo jauno revoliucinės 
armijos kapitono Napoleo
no Bonoparto karinė garbė. 
Už nuopelnus išvaduojant 
Tuloną iš užgrobusių jį mo- 
narchistų ir anglų interven- 
tų Bonopartui buvo suteik
tas brigados generolo laips
nis. O antrojo pasaulinio 
karo metu, 1942 m. lap
kričio 27 d. Tulone prancū-

amerikiečių karo laivai nu
plaukė prie Arabijos kran
tų, kur jų uždavinys buvo 
gąlingų patrankų “argu
mentais” paremti “Eisen- 
howerio doktriną,” atvirai 
skelbiančią Amerikos impe
rialistų pasiryžimą paimti į 
savo rankas arabų kraštus.

Nuo Tulono prasideda 
nuostabusis Žydrasis Kran
tas arba Prancūzų Rivjera. 
Tai Viduržemio jūros kran
tas, kurį nuo šiaurės vėsu
mos apsaugo Pajūrio Alpių 
kalnai. Todėl čia klimatas 
labai puikus ir sveikas, 
gamta nuositabiai graži. 
Turtingą augmeniją apvai
nikuoja pietų gražuolės 
palmės. Žydrąjį Krantą 
lyg perlai puošia eilė tur
tingiausių ir puikiausių ku
rortų — SannRafael, Ka
nas, Antibas, Nica, 'Vila- 
franšas, Bolje, Monako, 
Monte - Karlo, Mentonas. 
Žydrasis Krantas ir kuror
tų grandinė tęsias toliau 
Italijoj.

Kelias eina pačiu Vidur
žemio jūros krantu, maši
na lekia pro tą kurortų ei
lę. Štai puošnūs Kano na
mai, o plačioj pajūrio gat
vėj palmių eilė. Kane tada 
buvo ruošiamasi tarptauti
niam kino filmų festivaliui, 
kuriame dalyvavo 
bu 
su

Zigmas Angarietis
Sibirą. Iš ten rašo straips
nius -lietuvių revoliucinei 

Lietuvos darbo žmonių S socialdemokratinei spaudai
kovos istorijoje žymia vieta I emigracijoje pSsirasineda- 
užima Zigmo Aleksos-An-|mas Zigmo Angarieeio s a- 
gariečio revoliucinė veikla, gardžiu kuris vėliau h-' 
Jis, kaip ir V. Mickevičius- J? a n t r ą j a pavarde. 
Kapsukas, buvo aktyvus 
Lietuvos Komunistų parti
jos organizatorius ir var
vas. Z. Angarietis buvo iri 
tarptautinio dar b i n i n k ų 
judėjimo veikėjas.

Z. Aleksa gimė 1882 m. 
birželio 25 d. (senuoju sti
liumi—birželio 13 d.) Obe- 
lupių kaime, Lankeliškių 
valsčiuje, Vilkaviškio ap
skrityje. Baigęs Marijam-

- išsikovojo polės gimnaziją, 1902 m. Z.

Straipsniuose pasisako už 
Lenino, bolševikų iškeltus 

j lozungus, už III Internacio- 
■ Įnalo sukūrimą, smerkia im

perialistinį karą, nurodyda
mas, kad šį karą reikia pa
versti pilietiniu karu, karu 
už socializmo pergalę. Tos 
pažiūros rodo, kad Z. Anga
rietis buvo vienas pirmųjų 
lietuvių bolševikų.

Po 1917 m. Vasario revo- 
„ v r___ _______ ______  __  liucijos Z. Angarietis at-

.ncpriklausomybę nuo Prancūzijos. Ši šalis dabar valdy- Aleksa įstojo į Varšuvos vyksta į Petrogradą ir įsi-

United States, per year .....  $10.00
United States, per 6 months $6 00

• Queens Co............. $11.00 per year
Queens Co.......... $6.50 per six mos.

Canada and Brazil, per year $11.00 
Canada and Brazil, 6 months $6.50 
Foreign countries, per year 115.00 
Foreign countries, 6 months $8.00
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TUNISU A - RESPUBLIKA
LIEPOS 25 DIENĄ Tu nisijos Steigiamasis seimas 

nutarė panaikinti Tunisijoje monarchiją ir paskelbė tą

Praėjusiais metais T u n i s i j a atgavo

sis nepriklausomai.
Nuo 1881 metų Tunisiją “protektavo” Francūzija; 

francūzai ten buvo valdovai. Bet po antrojo pasaulinio 
karo tunisiečiai pradėjo kovoti už nepriklausomybę ir 
jie laimėjo.

Prancūzams valdant, Tunisijos. priešakyje buvo pa
laikomas monarchas — bėjus. Francūzai buvo pasižadė
ję ji saugoti; francūzai davė bejui ir jo šeimai tiek pi
nigų, kad dykaduoniai galėtų gyventi pertekliuje. Todėl 
bėjai nuolankiai tarnavo francūzams. Užuot kovoję už 
tunisiečių laisvę ir nepriklausomybę, jie visaip tą kovą 
slopino. Tunisiečiai dėl to virė neapykanta sostui ir da
bar, kai tik buvo sušauktas steigiamasis seimas, pir
miausia buvo nutarta monarchiją pašalinti ir paskelb-

Respublikos prezidentu tapo išrinktas ilgi šiol 
premjero pareigas ėjęs Habib Bourguiba; jis buvo iš
rinktas vienbalsiai.

Tuojau buvo pasiųsta seimo delegacija pas monar
chą. pas 76 metų amžiaus Mohamedą el-Amin, gyvenusį 
karališkame palociuie Tuniso (šalies sostinės) priemies
tyje Kartagenoje. Ten jam buvo oficialiai pasakyta: 
daugiau iau nebesi joks valdovas, traukis šalin iš palo- 
ciaus. Ir bojus pasitraukė su visa savo šeima.

Šia proga visoje Tunisijoje pasireiškė didelės ma
nifestacijos, pareikštas žmonių džiaugsmas, kadangi 
monarchija jiems, buvo labai Įgrisusi.

Dabartinio monarcho sūnūs pasižymėjo bjauriais 
darbais. Du iš jų tapo nuteisti ir įkalinti už. prekiavimą 
narkotikais! O vienas, sulatrėięs, neseniai buvo auto
mobiliu tyčia suvažinėjęs žmogų!

Prasiradrmas, išgvęrimas. monarcho dvare buvo dL 
delis — politinis ir moralinis išgverimas.

Geografiškai Tunisiia užima 48,000 ketvirtainių 
mylių, o gyventojų turi apie 4,000,000.

Sakoma, kad Tunisijos paskelbimas respublika ga
li smarkiai paveikti ir į Moroko gyventojus — pastarie
ji taipgi norės nusikratyti savo sultonu ir paskelbti sa
vo kraštą respublika.

Afrikoje, taigi, vis daugiau respublikų atsirandd: 
Egiptas, Nigerija, Tunisiia. O neužilgo gal būt respub
lika bus paskelbta ir Chana, bei kitos šalys. •

Tunisijos prezidentas Bourguiba — energiškas, di
namiškas vyras. Jis daug nukentėjo, kovodamas už Tu
nisijos nepriklausomybę. Žmonės jį myli ir gerbia kaip 

. kovotoją.
Kaip prezidentas savo šalies vairą vairuos ateity

je, liekasi palaukti ir pamatyti.

ATMETI

veterinarijos institutą. Už jungia į bolševikų partijos 
dalyvavimą revoliuciniame Lietuvių rajono veiklą. Jis 
studentų judėjime jis buvo išrenkamas Lietuvių rajono 
iš instituto pašalintas.! komiteto atstovu į bolševi- 
1905-1907 m. įsijungė į re-jkų partijos Petrogrado ko- 
voliucinį judėjimą Lietuvo-’ mitetą, dirba “Tiesos” re

dakcijoje, kovoja prieš men
ševikus ir nacionalistus, at
lieka įvairius partijos pave
damus uždavinius.

1917 m. spalio mėnesį Z. 
Angarietis įėjo į Lietuvių 
sekcijų Centro Biurą prie 
bolševikų partijos Centro 
Komiteto, o vėliau dirbo 
Lietuvos reikalų komisaria
te. Šię abu organai telkė 
Lietuvos darbo žmones, ku
rie karo pradžioje evakua- 
vosi į Rusijos gilumą arba 
buvo mobilizuoti į armiją, 
apie bolševikų partiją, ko
vai už socialistinės revoliu
cijos pergalę.

Pergalingos Spalio socia
listinės revoliucijos idėjos 
plito ir Lietuvoje. 1918 m. 
Z. Aleksa partijos pavedi
mu nuvyksta į Voronežą. (
Čia jis redaguoja “Komu-ĮzU jūrininkai patriętai su- 
nistą,” leidžia įvairias bro-| sprogdino stovėjusį čia 
šiūras. Ši komunistinė Ii- i prancūzų laivyną, viso apie 
teratūra, kuri skleidė Spa-1laivų, kad jie nepatek- 
lio revoliucijos idėjas, kar-1 tų į hitlerininkų rankas.

je ir nuo to laiko visą savo 
gyvenimą paskyrė darbo 
žmonių kovos už socializmą 
reikalui.

ATSTOVŲ BUTAS atmetė bilių, sulyg kuriuo būtų ' į'a 
paskirta $1,500,000,000 mokyklų statybai ten, kur tos; 
mokyklos yra prastos, vos besilaikančios.

Šį sumanymą pasiūlė prezidentas Eisenhoweris. Tai 
buvo padaryta, reikalaujant žmonėms, kad federalinė 
valdžia prisidėtų prie mokyklų statymo ten, kur jos la
bai reikalingos.

Turime atsiminti, kad daugelyje mūsų šalies rajo
nų mokyklų pastatai yra labai nusenę, maži. Vaikai su
brukti į jas, nelyginant kaip silkės bačkon.

Paskyrimui $1,500,000,000 mokyklų statybai, rodo
si, neturėtų niekas priešintis, pagalvojus, kiek bilijonų 
dolerių yra skiriama karo reikalams. Bet ne! Daugu
ma Atstovų Buto narių šį sumanymą atmetė.

Susidėjo pietinių valstijų rasistai kongresmanai su 
reakcionieriais republikonais kongresmanais ir nubal
savo prieš bilių!

Kai kurie sako, bilius buvo atmestas dėl to, kad 
, prie jo buvo pridėtas pridėčkas, bylojąs, jog neturi bū
ti duodami valdžios pinigai mokykloms statyti ten, kur 

i Negrai yra segreguojami nuo baltųjų.
■ : Klausiame: ar tai negeras pridėčkas?' Ar jis prieš- 

mūsų šalies konstitucijai bei Aukščiausio Teis-

ęadarytiems sprendimams segregacijos klausimu?
lieko panašaus! Bilius ir prie jo prikergtas pridėč- 

yra geri, žmoniški, reikalingi, jei mes norime vyk- 
gyvenimdn tai, ką nutarė Aukščiausias Teismas.

Bilius atmestas. Tuo būdu užduotas smūgis ne tik 
šalies mokykloms, o ir pačiam prezidentui Eisen- 

kuris norėjo, kad bilius pataptų įstatymu.

puti. Laisvi (Liberty)Antradien., liepos (July) 30, 1957

1906 m. Z. Aleksa atvy
ko į Vilnių. Čia jis įstojo 
į Lietuvos socialdemokratų 
partiją. Netrukus jis pra
dėjo dirbti LSDP Vilniaus 
miesto komitete. Tuomet 
LSDP vadovybėje vyravo 
nacionalistai ir oportunis
tai.. Revoliucijos eigoje 
LSDP Vilniaus organizaci
joje sustiprėjo revoliuciniai 
socialdemokratai, susidarė 
Vilniaus opozicija, kurioje 
vienas aktyviųjų kovotojų 
buvo Z. Aleksa. Jis kovojo 
už lietuvių ir rusų darbi
ninkų klasės brolišką sąjun
gą ir vienybę kovoje prieš 
carizmą ir kapitalizmą.

1907 m. Z. Aleksa dirbo 
Panevėžio rajone. Jau čia 
jis pasireiškė kaip sumanus 
vadovas. Jis greitai sutel
kė pogrindiniam darbui 
vietinius socialdemokratus, 
ypač aktyviai dirbo žemės 
ūkio darbininkų tarpe.

1905-1907 metu revoliuci
ja buvo didi politinė mokyk-

Lietuvos darbo žmo
nėms. Lietuvoje vis pla
čiau plito Lenino idėjos. 
Lietuvos revoliuciniai soci
aldemokratai vis labia u 
idėjiškai ir savo praktine 
politine veikla artėjo prie 
bolševikų. Z. Aleksa buvo 
išrinktas LSDP CK nariu. 
Naujas CK turėjo daryti 
praktinius žvgius, kad 
LSDP įstotų į RŠDDP.

1908-1909 metais, žiau
rios reakcijos laikotarpiu, 
Z. Aleksa dirba pogrindinį 
darbą Suvalkijos žemės ūkio 
darbininkų tarpe. Mari
jampolėje jis įrengia nele
galią spaustuvę, kurioje bu
vo spausdinamas jo paties 
redaguoja m a s socialdemo
kratinis laikraštėlis “Dar
bininkų žodis.”

1909 m. Z. Aleksa suima
mas ir 1911 m. nuteisiamas 
4 metams katorgos darbų. 
Kalėjime jis nenustojo rū
pinęsis, kad Lietuvos social
demokratija eitų išvien su 
revoliucine Rusijos social/ 
demokratija, su bolševikais. 
1915 m. jis ištremiamas į

tu su grįžtančiais karo pa
bėgėliais ir kitais keliais, 
patekdavo į vokiečių oku
puotą Lietuvą.

1918 m. lapkričio pabai
goje V. Kapsukas ir Z. 
Angarietis partijos pavedi
mu atvyksta pogrindiniam 
darbui į Vilnių. Lietuvos 
darbo žmonės, Komunistų 
partijos vadovaujami, paki
lo į kovą už Tarybų valdžią 
Lietuvoje. Z. Angarietis, 
kartu su V. Kapsuku, buvo 
LKP CK vadovaujančiais 
veikėjais, jos Centro Komi
teto nariais. 1918 m. pa
baigoje Z. Angarietis buvo 
Vilniaus D&rbininkų depu
tatų tarybos narys ir buvo 
išrinktas į 
prezidiumą, 
oportunistus, už Tarybų 
valdžios paskelbimą Vilniu
je, už socialistinės revoliu
cijos pergalę Lietuvoje. Su
sikūrus Tarybų valdžiai 
Lietuvoje, jis buvo vidaus 
reikalų komisaru.

Užsienio imperialistų in
tervencija ir vietinė kontr- 
revoliueija 1919 metais lai
kinai užsmaugė Tarybų 
valdžią Lietuvoje. Z. Anga
rietis, kartu su tarybiniais 
bei partiniais organais, pa
sitraukė į Tarybų Rusiją. 
Kurį laiką jis dirbo Daug
pilyje, Smolenske, o nuo 
1922 m. — Maskvoje. Z. 
Angarietis buvo LKP Už
sienio Biuro sekretoriumi ir 
LKP CK nariu. Be to, jis 
ėjo atsakingas pareigas 
Kominterne, ilgą laiką buvo 
Internacionalinės kontrolės 
komisijos nariu if jos se
kretoriumi. Z. ‘Angarietis, 
atlikdamas įvairų partinį 
darbą, nuolat rūpinosi. Lie-, 
tuvoš Komunistų partijos 
veikla, jos stiprinimu ir ko
munistų auklėjimu leniniz
mo dvasia. Jis ruošė revo-

šios Tarybos
kovojo prieš

Tam įvykiui skirtame eilė
rašty Salomėja Nėris rašė:

Rytas lapkričio ankstyvas
Leido į gelmes gimtinės jūros 
Gyvus kreiseri'us ir žmones gy 
Bangos grojo mayšą niūrų. | vus... 
Su laivais drauge jie skendo. 
Didvyrių vardai nežuvo...
Kaip daina apie Rolandų, 
Api^ Margerį lietuvį.

Stovįs aikštėje netoli uos
to grupinis paminklas liu
dija apie tą prancūzų lai
vyno tragediją.

Dabar Tulone ir kituose 
uostuose matėm daug sveti
mų laivų. Tai amerikiečių 
karo laivai. O netoli Tulo- 
no atviroje jūroje ilgai ste
bėjome milžinišką amerkie- 
čių lėktuvnešį, o šalia jo dar 
keletą karo laivų. Vėliau, 
kai už kelių dienų prasidėjo 
intervencija į Jordaną, tie

bucinius kadrus Maskvos 
partinėse mokyklose.

Z. Angarietis atliko ne
mažą mokslinį - tiriamąjį 
darbą. Jis parašė dešimtis 
brošiūrų, o taip pat žymius 
veikalus Lietuvos darbinin
kų ir Komunistų partijos 
istorijos klausimais. Be to, 
jis buvo įvairių komunisti
nių leidinių redaktorius. Jo 
straipsniai, išspausdinti už
sienyje ir Lietuvoje ėjusio
je komunistinėje spaudoje, 
kėlė Komunistų partijos 
energiją kovoje už savo ei
lių vienybę, už Tarybų val
džios atkūrimą Lietuvoje, 
už socializmą. Z. Angarie
tis buvo negailestingas ko
voje su leninizmo priešais 
ir išdavikais.

Z. Aleksa-Angarietis ne
sulaukė Tarybų Lietuvos 
atkūrimo dienos. B-et jo gy
venimas ir kova už liaudies 
laisvę ir laimę liks Lietuvos 
darbo žmonėms didžiu pasi
aukojimo 
pavyzdžiu 
nizmą.

ir didvyriškumo
kuriant komu-

i>;;. •

ir .Tarv-

filmais.

Prancūzijos k u - 
Plati pajūrio gatve 

akmeninėmis ply- 
Jos važiuojamąją

Sąjungos kino 
keliais naujais

NICOJE
Pagaliau baigiame savo 

200 kilometrų kelionę ir 
esame Nicoje, viename gar
siausių 
rortų.
išgrįstą 
telėmis.
dalį skiria protarpis, apso
dintas palmėmis, laurų me
džiais ir gėlėmis. Plati gat
vės dalis skirta pasivaikš
čiojimui. Čia išdėstyta dau
gybė poilsio kėdžių (šezlon
gų) ir skėčių. Jei nori at
sisėsti ir pailsėti, turi su
mokėti nuomotojui. Žemai, 
už geležinių turėklų, prie 
pat jūros siaurutis, apludi- 
mys. Bet čia nėra smėlio 
kaip mūsų Palangoje, o 
smulkūs akmenėliai, kaip 
ant Juodosios jūros kranto. 
Ir paplūdimį išnuomavę ap
sukrūs verslininkai pelnosi 
imdami mokestį už nusiren
gimo kabinas, už kedes ir 
pripučiamuosius matrasus 
bei skėčius.

Pajūrio gatvė, kurios il
giausia dalis vadinasi Ang
lų promenadų, išsidrieku
si pusračiu palei jūros įran- 
ką. Namai kelių aukštų, 
šviesūs, o prieš namus gė
lynai arba atviros aikštelės 
su restoranų staliukais. 
Pajūrio gatvėje daug vieš
bučių, kuriu viename, vadi
namame “Ngresco,” susto
jo mūsų delegacija.

Apie savaitę praleidome 
Nicoje, kur vyko Tarppar
lamentinės Sąjungos įvai
rių organų ir komisijų po
sėdžiai. Tuose posėdžiuose 
dalyvavo apie 180 atstovų 
iš $9 šalių parlamentų. Be 
oficialių posėdžių buvo 
daug progų įvairių šalių 
parlamentarams savo tarpe 
susitikti, pasidalinti minti
mis su senais pažįstamais 
ir užmegst naujas pažintis. 
Tai įvyko per priėmimus, 
kuriuos ruošė Prancūzijos 
parlamentinė grupė, Pajū
rio Alpių prefektas ir Ni
cos majoras, ir per tarpu- 
savius delegacijų susitiki- 
kimuš.

Visi tie' reikalai atėmė 
daug laiko. Tačiau turėjo
me šiek tiek progos ir su

< 1 ; TT

Netoliese to 
aikštė, kurioje 

Garibaldžio pa-

gyventojų

Nica susipažinti ir ekskur
sijų į kitas vietas padaryti.

Nica — senas miestas..
Dar 300 metų prieš mūsų^f ' 
erą dabartinės Nicos vieto- ( 
je graikai įkūrė savo kolo- k > 
niją Nikėją (iš graikiško 
žodžio, “nika” — pergalė), 
paskui Nicoje viešpatavo 
romėnai. Vėliau Nica bu
vo pakaitomis prancūzų ar- • Į 
ba italų valdžioje ir dabar ? t 
nuo 1860 metų ji yra Pran- č/» 
cūzijos ribose. Tačiau ten '/ • 
dar daug itališko, nes ten 
gyvena nemažai italų, gana 
daug kas kalba itališkai, 
pasitaiko itališkų restoranų 
ir valgyklų su tipiškais ita
liškais valgiais. , ;

Nuo vaiko dienų žinojauA 
kad Nica yra garsioji italų' 
revoliucionieriaus Džuzepe 
Garibaldžio gimtinė, nes _ 
daug buvau skaitęs apie tą ui 
didįjį laisvės kovotoją. Va
žiuodamas Į Nicą galvojau 
atrasti ką nors primenan
čio D. Garibaldį. Ir tikrai, 
teko matyti senovišką na
mą, kuriame 1807 m. gimė 
D .Garibaldi.
namo yra 
stovi D. 
minki as.

Iš 250,000 
dauguma užimta atvyks
tančių svečių poilsiautojų 
aptarnavimu. O per metu<| 
čion atvyksta šimtai tūks
tančių kurortininkų. Ta
čiau čia nieko panašaus 
mūsų tarybinius kurortus, 
nors ir daug išorinio pana
šumo su Soči ir kitais Juo
dosios jūros kurortais. Ni
coje nėra tokių sanatorijų 
ir poilsio namų, kokius ži- • 
nome mes savo kurortuose 
ir kur poilsis bei pasigydy- 
mas prieinamas ir darbi
ninkams bei valstiečiams ir ■ 
darbo inteligentams. Nico
je ir kituose Prancūzijos 

. kurortuose svečiai gyvena 
viešbučiuose, kurie d a u -jį 
giausią prieinami užsienie- ■ 
čiams arba turingiems 
p,r a ne ū zams. Paprastas^, 
kambarys viešbutyje kaš
tuoja 2,000 - 6,000 frankų 
už parą, o darbininkų vidų- . 
tinis mėnesinis uždarbis 
sudaro apie 30,000 frankų.

Todėl negalima apie Ni
cos gyvenimą spręsti pagal 
tuos vaizdus, kurie matyti 
puošni u ošė viešbučiuose, 
Anglų promenadoje arba 
jos tęsinyje, pavadintame 
Jungtinių Valstybių kran
tine. Jau tie pavądinimai 
aiškiai parodo, kad čia pir
mauja dolerių ir sterlingų 
savininkai. Būdinga, kad 
Prancūzijos vardą nešiojanti / 
gatvė yra siaura prekybinė 
gatvė, kurios krautuvės ir 
įmonės aptarnauja turtini 
guosius užsieniečius. O pa- 
sivaikščiojant toliau, apie 
uosto rajoną, galima pama- ’ 
tyti paprastų Nicos žmonių 
gyvenimą. Čia nėra puoš
niųjų namų bei plačių gat
vių, bet namai kuklūs, gat
velės siauros, gi žmonėms 
čia rūpi darbas ir taika. Jų 
atmintyje tebėra 1950 me
tų įvykiai, kada Nicos dar
bo žmonės, protestuodami 
prieš Prancūzijos valdovų 
imperialistinę politiką, iš- f 
metė į jūrą karo medžiagą, 
kuri buvo siunčiama į Viet- T 
namą. D per rinkimus į 
Prancūzijos par 1 a m e n t ą 
Nicos darbo žmonės išrinko 
deputatą komunistą.

(Bus daugiau)

Washingtonas. — Svei
katos pareigūnai sako, kad 
taip vadinama “orientališ- 
ka influenza” plečiasi šioje 
šalyje. Bus imtasi platesnio 
skiepijimo pries ją.

Budapeštas. — Vengrijo- , 
je plečiasi polio epidemija. // 
Vengrijos valdžia pradėjo 
ŽmportuotL iš Amerikos 
Saiko skiepus.
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Policisto bužės paragavęs
Dienos slinko savo paprasta eisena ir 

su kiekviena diena, kaip ir pati mūsų 
maitintoja žemelė, kaip gyvūnai, taip ir 
augmenys — darėsi viena diena senesni. 
Senas Karvelis sūpinosi savomis bėdo
mis, savais vargais, motina — savais ir 
net visos šeimynos vargais, nes mote
rys visuomet daugiau rūpinasi gyveni
mu, negu vyrai.

Gi Mariutė, nors iš karto pasvajodavo 
kiek apie Edį, bet pamanius, kad jis vi- 

r^so labo tik ablavukas, lekiantis avantiū- 
' ristas, kuris per savo Širdį leidžia mer
ginas, kaip per arpą.— išmetė jį iš min- 
ties ir pradėjo rūpintis savais reikalais.

Mat. ji, kaip ir tūkstančiai amerikoniš
ko jaunimo, ko tai siekė, būdavodamosi 
sau šviesesnę ateitį mokslo pagrindu. 
Kaip iš pradinės, taip ir iš aukštosios 
mokyklos ii išėjo su geriausiais pažy
mėjimais priekyje savo draugių, mokslo 
žvaigždė. Paskui, imdama vakarinius 
kursus, vėl išėjo su geriausiais pažymė
jimais, spartume ant rašomosios mašinė- 

. lės, knygvedystėje ir greitraštyje.
Ji buvo išpildžiusi ir palikusi net apie 

astuoniose įstaigose aplikacijas, kad 
gautu darbą, ir, vietai atsiradus, buvo 
^•ižadėta ią pašaukti prie darbo. Vie
nok jau baigė slinkti antri pramonės 
krizės metai ir ii jokios žinelės iš nė 

v vienos tų Įstaigų kaip negauna, taip ne. 
Ir ji, nors ir neišsiduodama tėvams, kad 
jiems dar daugiau rūpesčio neužduotų, 
bene daugiausia už visus rūpinosi.

Jos rūpesčiui, suprantama, buvo ir 
rimtų priežasčių ir ii nebuvo išimtis iš 
tūkstančių Amerikos jaunuolių, kurie 
tpkio pat likimo paliesti, pradeda rim
čiau žiūrėti į savo ateitį. Juk tiek pastan
gų dėta, tiek vargo pakelta, tiek naktų 
nemiegota besimokinant, bestudijuojant, 
bepraktikuojant ir tas visas triūsas, ma
žu pamažu nyksta, žūsta, skęsta bevil- 
tingos jūros bangose. Greitraštį, netu
rėdama progos praktikuoti, jau prade
da pamiršti. Per rašomosios mašinėlės 
citras jau daug lėčiau jos pirštai lai- 

jpioja-ir daug klaidų daro.
Dabar, kad ir kas pašauktų prie dar

bo, ji įpultų dar į didesnę rūpestį ir bai- 
. mę, nes ią jau kamuoja klausimas: “Ar 

išlaikysiu egzaminą, ar nepalieptų eiti 
dar mokytis ir tik atsakančiai išmokus, 
ieškoti darbo?”

Nors ii, kiek tik laisvo laiko sugrieb
dama, nelakstė ir rtesėdėjo susidėjus 
rankas, bet kiek galėdama, praktikavo
si, kad neužmrštų to. ką buvo išmokus. 
Bet paskui, netekus vilties kur nors 
gauti darbą, nupuolė dvasioje ir betiks
liai leido dienas, kaip ir tūkstančiai to
kių pat jaunuolių.

Vieno šeštadienio priešpietyje tuo pa- 
čiu 44 keliu, tam pačiam automobilyje, 
važiavo tas pats Edis — Edvardas Karo
lis Obrainas! Skirtumas tik tame, kad 

uo kartu jis negalėjo greičiau važiuo- 
kaip 25 mylias į valandą, o šiandien

jis, tarsi anam kartui atsimokėdamas — 
zvimbė 70 mylių į valandą.

Tokiu greitumu lėkdamas, ar tai už- 
■'* Į sisvajojęs, ar į ką tai užsižiopsojęs, nei 

* nepasijuto, kad jau randasi pavojuje ir 
neišvengiama katastrofa arti jo! Jis pa
matė, kad jau visai prilėkęs prie farme- 
rių prisėdusio, vienu arkliu traukiamo 
vežimėlio, o priešais atzvimbia milži
niškas trokas! Sulaikyti taip įsilėkusį au
tomobilį buvo jau pervėlu ir jam prisiė
jo trenkti į vežimą ir paversti viską į 
šipulius bei lavonus, ar verstis į šalia 

.Jkelio esantį griovį? Sužviegi stabdžiai ir 
‘automobilis nėrė į griovį, ragožium per- 

v sivertė, užšoko vėl ant kelio, atsigręžė 
■ atgal ir sustojo.

Sustojo trokas, sustojo farmeriai. su
bėgo ir sukišo nosis į sėdintį viduje vai- 
kiną. Bet Edis, kaip sėdėjo prie kontro

lę liejamojo rato, taip ir sėdi! Paskui kiek 
.atsipeikėjęs, išsiėmė cigaretą, užsidegė 
ir pradėjo mėginti automobilį. O kuo- 

..f met pasirodė, kad viskas randasi tvar- 
Moję, iššokęs apžiūrėjo iš lauko pusės ir, 

L 'V. radęs tik biskutį aplankstytas antpurves, 
rO sėdo ir norėjo važiuoti savais keliais. 
f-A Bet tuo tarpu didelis stambių kaulų far- 

merys kilstelėk savo sunkią, plaukais 
apžėlusią ir saulės apdegintą ranką 

L ^aukštyn ir laužyta anglų kalba, perspė-

“Klausyk, jaunas vaikine. Jeigu tu esi 

šerifo skalikas ir už Jono karvę, arklį 
varysi daugiau, kaip po 75 centus, ne 
daugiau, kaip po 5 centus už vištą ir po 
10 centų už kiaulę, tai jeigu tu nenusisu
kai sprando dabar, būk tikras, kad mes 
tau jį nusuksime!”

Paskutinius žodžius tardamas šis 
darbo milžinas taip sunkiai prileido sa
vo kumštį prie automobilio atviro lango 
rėmo, kad net susiūbuvo visas automo
bilis ir pažiūrėjo į Edį tokiomis akimis, 
kad vaikinui rodėsi, jog pykčio kibirk
štys iš jų sužaibavo.

“Atsiprašau. Aš su jokiu šerifu netu
riu nieko bendro”.

“Tai ir neturėk ir važiuok sau svei
kas”.

Vaikinas apsisuko ir vėl pradėjo va
žiuoti pirmyn. Galiuką pavažiavęs pa
stebėjo, kad netoliese nuo didžiojo ke
lio, vieno farmerio kieme randasi daug 
automobilių, arklinių vežimų ir žmonių. 
Dabar tik jis susiprotėjo, kad čia bus tas 
šerifo apniktas farmerys Jonas ir ar 
nevertėtų užsukti bent dėl žingeidumo?

Kada jis automobilį pasistatęs ėjo į 
kiemą, kuris buvo pilnas žmonių, jo 
atidą atkreipė seni, po 10 ar daugiau 
metu turinti fordukai ir vežimėliuose 
įkinkyti kūdi, lūpas pakabinę, snau
džianti arkliai. Ant kiemo jis susitiko 
su visokios išvaizdos, visokio amžiaus, 
visokių tautų vyrais, moterims ir vaikais. 
Jų veidai buvo nubučiuoti saulės, dra
bužiai sulopyti ir lopuose skylės, pro 
kurias matėsi jų nuogi kūnai, kas davė 
suprasti, kad tai vienos ir tos pačios 
rykštės lygiai yra visi plakami, sunkaus 
darbo žmonės.

Viename gražiame automobilyje šne
kučiavosi- pats šerifas su keliais jame 
sėdinčiais vyrais. Jie visi buvo gražiai 
apsirėdę, plikai apsiskutęir pusėtinai rie
būs. Prie jų, nosis prikišę, pritariančiai 
galvomis lingavo du policistai.

Vaikinui prisiartinus prie minios, jį 
pasitiko žaibuojančios farmerių akys, 
o iš sekančių paskui jį būrelio apdrisku
sių vaikų, pasigirdo persergėjimas: 
“Ej, vaikine! Būk vyras ir nenorėk ką 
nors pigiai nusipirkti, supranti?”

Paskui jis net pašoko iš džiaugsmo, 
kuomet pamatė Karvelį, jo žmoną ir 
Mariutę! Vaikinas, pasveikinęs visus 
tris, pasivedė į šalį ir pasiteiravo: “Kas 
čia per jomarkas?”

“Mūsų Jonas eina ant pardavimo”.
“Kaip tai? Žmones pardavinėja?!”
“Ne žmones, bet jų mantą, šerifas 

parduos už skolas. Bet čia yra padaryta 
tarimas, sudėta pinigai, kur keletas vy
rų, įvarydami visai mažai, atpirks vis
ką ir sugrąžins Jonui. Vienok šerifas, 
matomai, prisikvietęs kelis lygiai skali
kus, kurie, pasinaudodami Jono nelai
me, viršys mūsų nustąytą kainą, — 
mes pralošime ir nabagas Jonas bus iš
varytas”.

Netrukus prasidėjo ir pardavinėjimas. 
Pirmiausia tapo atvesta pora arklių ir 
šerifas, pasistojęs ant tam tikros plat- 
formėlės, pradėjo: “Kas kiek duosite? 
Kas duosite po šimtą dolerių už arklį? 
Kas tik po penkiasdešimt?”

Tyla.
“Kas po dvidešimt penkis?. . . Kas, po 

velniais, nors po penkis dolerius?!”
“Aš po penkis dolerius už ark. . .” ir 

jo vienas iš būrelio.
“Aš po penkis dolerius už ark... ”ir 

nutrūko riktelėjusio balsas.
Žmonės susijaudino, prasiskyrė ir E- 

dis pamatė, kaip tas, riktelėjęs džentel- 
manas, sukandęs dantis, traukė suvary
tą ylą jš savo šlaunies.

Šerifas užkaito, išsitraukė revolverį ir, 
juo grasindamas, rėkė: “Kas nenorite 
pirkti, o tik beždžionę iš manęs daryti 
atėjote, eikite po velniais, jei nenorite 
gauti kulką į kaktą!”

Paskui atsikreipęs į policistus, vėl rik
telėjo: “Padarykite tvarką, vyrai! Nu- 
stumkite tą galvijų bandą tolyn, o pri- 
leiskite artyn manęs žmones, kurie a- 
tėjo pirkti, o ne bezdžioniuoti!”

“Pralošime. Šerifas turi kelis skali
kus”, kas tai šnibždėjo Edžio užpakalyje.

“Mes irgi norime pirkti!” pasigirdo 
balsas iš minios.

Policistams tik pradėjus stumti žmo
nes tolyn, artyn šerifo pradėjo grūstis 
keli lygiai storasprandžiai. Bet minia 
pasidarė, tarsi suklijuota ir tampėsi, 
kaip guminė. Kiek ją pastūmėjo, tiek ji 
prasitempė, o paliovus stumti, vėl atsira
do ant tos pačios linijos!

(Bus daugiau).
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LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Kazimieras Romikailis
MIRĖ LIEPOS 30, 1956

Liūdnai prisimenu vienerių metų sukaktį, netekus 
mano brangaus vyro, gyvenimo draugo. Tie liūdni 
metai buvo ilgiausi mano gyvenime. Bet nors mirtis 
mudu perskyrė, mano širdyje mylimas širdukas pasi
liks ant visados. Skausmas širdyje nesumažėjo.

Amžinai ilsėkis ramiai, brangusis.
MARCELĖ ROMIKAITIENĖ, žmona

Reading, Pa.

Pilieti, prašau pakelti 
cigaretės nuorūką

Vilniuje, Kapsuko gatvė
je žmonės' laukia autobuso. 
Jų tarpe stovi dailus, gra
žiai apsirengęs jaunuolis ir 
rūko cigaretę. Privažiavo 
autobusas; laukusieji suli
pa į vidų; lipa mašinon ir 
minėtasis rūkorius. O kur 
jo cigaretė? Ogi štai, ji — 
guli ant grindinio prie pat 
šaligatvio, o jos melsvas 
dūmelis lengvai vingiuoja 
šiukšlių dėžės link. Ne tik 

įmes pastebėjom nuorūką— 
' šalia stovėjęs milicininkas 
Į švilpuku sustabdo jau pa
judėjusį autobusą, įlipa vi
dun ir grįžta ♦ su piliečiu, 

Į kuris numetė dar rūkstan
čią nuorūką.

—Prašau, pilieti, pakelti 
nuorūką, ir įmesti ten, kur 
reikia! — mandagiai sako 
milicijos darbuotojas, rody
damas čia pat po medžiu 
stovinčią šiukšlių dėžę. Ne
valyvajam rūkoriui nelabai, 
atrodo, patinka kelti nuo že
mės nuorūką, tuo labiau, 
kad gatvė 'pilna žmo
nių... Tačiau nieko nepada
ryti...

Šitokios ir panašios sce
nos dar kartais pasitaiko 
Vilniaus gatvėse, nežiūrint 
visų milicijos - sanitarinės 
apsaugos darbuotojų pa
stangų. Kartu su laikraš
čiais ne per seniausiai, tur 
būt, visi respublikos sosti
nės gyventojai gavo Vil
niaus miesto Darbo žmonių 
deputatų tarybos vykdomo
jo komiteto kreipimąsi dėl 
tvarkos ir švaros mieste. 
Bet ar Visi jį perskaitė? 
Pilietė Regina Paškevičiū
tė, atvykusi iš’ Trakų ra j o- į 
no ir sustabdyta tvarkos 
prižiūrėtojo Komjau n i m o 
gatvėje, pareiškė pirmą 
kartą girdinti, kad gatvėje 
negalima mėtyti saulėgrą
žų lukštų. Neįtikėtina, ta
čiau įsivaizduokime,' kad 
nežinojo. Bet ką jūs pasa
kysite pamatę, kad gatvę 
šiukšlina pil. Konstantinas 
Petriščevas, kuris yra Vil
niaus infekcinės ligoninės 
gydytojas? Juk jis, tur būt, 
geriau žino, negu bet kas, 
kaip tai nehigieniška. Įdo' 
mu, ką pasakytų gydytojas 
Petriščevas pacientui, kuris 
atėjęs pas jį prišiukšlintų 
kabinetą... Nuostabu ir tai, 
kad tvarkos prižiurę to j as 
įspėj'a dėl netinkamo elgesio 
gatvėje Pedagoginio insti
tuto studentę Genę M įkai
ty tę. Gerbkimė švarą ir jos

palaikytojų darbą.
Bet jei jūs nemėtote nuo

rūkų ar kaip nors kitaip 
nešiukšlinate gatvių, tai 
dar nereiškia, kad jums nie
kas neturės pretenzijų. Vie
nas klausimas—ar jūs mo
kate tvarkingai ir teisingai 
vaikščioti gatve, ypač perei
ti skersai gatvę į kitą pu
sę. Iš pirmo žvilgsnio su
augusiam žmogui tai atrodo 
labai nesudėtingas dalykas 
—pereiti skersai gatvę Vil
niuje. Taip galvojo ir ši 
mergina, kuri iš Lietuvos 
Akademinio teatro bėgo per 
gatvę į priešais esančią 
kirpyklą. Deja! Švilpukas...

—Piliete, malonėkite su
grįžti! Gatvę pereiti gali
ma tiktai sankryžose, o ne 
ten, kur jūs užsimanėte!

Milicininko pastaba visiš
kai teisinga! Kaip matote, 
— teko paklusti. O išmokti 
teisingai pereiti gatvę rei
kia visiems. Mūsų respub
likos sostinė vis labiau au
ga ir klesti. Auga ir trans
porto judėjimas gatvėse. 
Automašinų duodami sig
nalai sukelia labai daug ir 
nereikalingo triukšmo. Štai 
dėl ko nuo liepos 1 dienos 
Vilniuje garsiniai mašinų 
signalai bus panaikinti. 
Kas jus tada perspės, kai 
jūs dėl savo nepadorumo 
atsidursite po mašinos ra
tais? Tad, jei jūs dar ne 
visai apdairūs, būkite tik 
dėkingi milicininkui už 
perspėjimą, ir nepykite 
už... baudą, kurią teks su- ‘ 
mokėti.'

Tebūna senas musu mies
tas ne tik žalias, nuolat be- 
sistatąs, ir jaunėjus, bet ir 
švarus, tvarkingas.

R. Baltušytė
(Iš “Tiesos”)

Cliffside, N. J.
Atsitiko nelaimė E. Stepo

navičienei, mirusiojo Kazimie
ro Steponavičiaus našlei. Prieš 
apie tris savaites ji buvo išvy
kusi į State Parką,.palei Hud
son© upę pasivaikščioti. Ten 
paslydo ant akmens ir išsilau
žė koją. Dabar E. Steponavi
čienė guli Englewood Hospi- 
talyje. Kambarys: 424, vadi
nasi ketvirtajame aukšte.

Lankymo valandos: dieno
mis nuo 2 iki 4 vai., o vaka
rais — nuo 7 iki 8 vai. Kurie 
turite laiko, aplankykite li
gonę.

G. S.

BINGHAMTON, N. Y.

POETO STASIO JASILIONIO
ATMINČIAI

Liepos 30 sukako 7 metai, kai mirtis išskyrė 
jį iš gyvųjų tarpo. Man buvo užduotas skaudus 
smūgis, netekus mylimo vyro.. Taipgi ir velionio ar
timiesiems, giminėms ir draugams-gėms. 7 metai 
rodos ilgas laikas, bet jis greit prabėgo. Rodos tik 
vakar jis buvo su mumis, rūpinos kaip savo priva- 
tiškais reikalais, taip ir visuomenės. Veikė, rašė ei
les ir straipsnius. Bet liepos 30 sueina 7 metai, kai 
užgeso jo gyvybė, užsibaigė jo istorijos lapas.

Nors man labai liūdna ir gaila jo netekus, bet 
kas gimė, tas turi ir mirti. Toks gamtos patvarky
mas. Galiu tiek pasakyti: lai būna tau ramybė, o 
pelenus-palaikus gal bus proga parvežti į Lietuvą, 
nes to velionis pageidavo gyvas būdamas.

Aš kol gyva būsiu neužmiršiu tavęs
PAULINA JASILIONIENfi, žmona.

ELIZABETH, N. J.
žeidė Ignat Budreckis.

Rapolas Barauskas, roches- 
terietis, atostogų proga aplan
kė savo gimines ir draugus. R. 
Barauskas kadaise gyveno 
Elizabethe, todėl šio miesto 
jis nepamiršta.

Ukrinas

Londonas. — Policija 
antrą dieną iš eilės puolė ir 
lazdomis mušė streikuojan
čių vairuotojų pikietus.

Havana. — Kareiviai nu
šovė mokytoją Fernandezą, 
kuris rinko aukas nevaliu-' 
ciam judėjimui.

Vieną naktį buvo čia užpul
tos dvi moterys ir supiausty- 
tos.

R. Gauss, 20 metų, buvo 
nėščia; užpulta naktį ir su
pjaustyta. Nuvežta į ligoninę, 
kur gydytojai padarė jai 75 
susiuvimus. Moteriškė po trijų 
dienų ligoninėje mirė. Užpuo
liką policija pagavo; jis buvo 
22 metų amžiaus.

. •____
• ‘

Vagišiai1 įsiveržė į A. Bum- 
bulio namus (534 Magnolia 
Ave.) ir pavogė $600. Čia už
puolimų. ir apvogimų esti daž
nai.

Automobilio nelaimėje susi

Kas Skaito ir Rašo 
Duonos Neprašo

S

I

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

X

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Skaitykite ją! * Susipažinkite su pagrindiniais įstatymais.

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

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

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

i

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

ŠLIUPTARNIAI ;
Amerikos lietuvių tautinio ir kultūrinio atgimimo laikų 
istorinis romanas. Parašė Algirdas Margerit. Knyga 
652 puslapių. Kaina $5.00: Dabar tik $4.00.

i

Kelias į Laimę i
1

Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartą ■ 
giliai atsidusdamas nubrauksi ašaras nuo savo blakstieną. 
Parašė Rojus Mizara, puslapių 868, kaina $1.50, DABAR 
TIK $1.00.

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS s
Kiekvieno kultūringo lietuvio namų knygyne turi būti ( 
šis žodynas. Rašyboje ar gyvo žodžio kalboje jame ‘ 
rasite patikrinimą. Tai yra mokytojas jūsų namuose.
KAINA $5.50.

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

3 pusi. Laisvė (Liberty) Antradien,, liepos (July) 30,



CLEVELANDO ŽINIOS
Įspūdžiai iš Detroito 

spaudos pikniko
Šeštadienį (liepos 13) po

piet sugrįžus iš darbo mano 
Petras pranešė, kad sekma
dienio rytą kaip 5 vai. at
važiuos Julius Krasnickas 
manęs paimti. Iš to dide
lio džiaugsmo pradėjau 
ruoštis iš vakaro ir per 
visą naktį negalėjau už-

Julius atvyko paskirtu 
laiku ir jau dvi drauges sė
dėjo jo mašinoje, Malvina 
Plaušienė ir Mary Nikas. 
Patraukėm į State Rd. pa
imti Viktorijos Daraškie- 
nės. Jos namus apleidome 
apie G vai. ir pradėjome 
kelionę 17-tu keliu į Turn
pike, kur mūsų auto bėgo 
iki 70 mylių greičiu.
‘Tiktai rytas buvo miglo

tas, lyg ir dūmuose pasken
dęs. Pavažiavę keletą de- 
sėtkų mylių sustojome kele
tui minučių poilsiui ir po to 
pradėjome keliauti per tuš
čius laukus, kur buvo vie
nas nam-elis, kur kitas, ir' 
per miglas 
į maty t i.

sunku toliau

delis būrys aplink busą pa* 
lydovų ir atrodė, kad visi 
buvo vienos šeimos broliu
kai ir sesutės. Buvo labai 
malonu pakol atsisveikino 
su dainomis ir bučkiais, su 
gerais linkėjimais^ Busas 
apleido daržą po 7 vai. ir 
po to publika pradėjo ma
žėti. O mes laukėme Onu
tės Valavičienės užbaigiant 
sunkų dienos darbą ir visi 
važiavome pas dd. Valavi
čius.

Ten ir vėl vaišės ir neno
rėjo mūsų išleisti. Bet ap
leidome juos su gailesčiu 
pusiaunaktyje ir laimingai 
sugrįžome.

Širdingai dėkojame vi
siems draugams ir drau
gėms už taip malonų jūsų 
gerumą ir draugiškumą. 
Labiausiai d. d. Valavi
čiams, Daugėlams, o dar 
labiau Juliui Krasnickui už 
pavėžimą. Pirmą sykį savo 
gyvenime turėjau tokį sma
gų pobūvį. Viktorija irgi 
labai dėkinga.

Tai tokie buvo mūsų tik
ri įspūdžiai.

A. Rodgers

NewYorki^M^lZlnitn
Lanza tupės 
šaltojoje,— 
iki 1960 m.

Kovotojai grįžo 
kad tęsti tą kovą.

'vy.'"— ■*————-*■,,**
HĖLP WANTED MALE

rodytis saulutė, 
džiaugsmo, ir 
kad tik būtu

kuri teikė 
kalbėjomės, 
graži diena, kaip ir atsiti
ko. Pikniko vietą suradome 
laimingai, gražiais žaliais 
medžiais ir žydinčiomis gė
lėmis papuoštą.

Mes pirmutiniai atida
rėm pikniką apie 10-tą va
landą. Klausėm savinin
ko, ar tikrai ta vieta. Jis 
atsakė, kad mes atvykome 
dviem valandom per anksti. 
Tuomet atidarėme savo pik
niką, apsėdę stalą pradėjo
me piknikauti. Pasisotinus 
ir įgavus gyvumo išėmiau 
iš ridikulio Spaudos tiki-e- 
tukus. Viktorija pradėjo 
daryti biznį, ir vis žvalgo- 
mės, ar neatitraukia dau
giau kas. Apie 12val. pra
dėjo atvažiuoti šeimininkės 
ir smarkiai subruzdo dar
buotis. Buvo gražu stebėti, 
kaip jų 7-8 triūsė prie įvai
rių darbu.

Pasklido skanaus maisto 
kvapas visoje apylinkėje. 
Tų kopūstų su šviežia mė
sa paskonijimas ir gardu
mas, vis norisi jų daugiau.

Antrą valandą pamatėm, 
kaip Chicagos busas įtraukė 
į daržą. Visi ėjome pasi
tikti Chicagos svečių! Žiū
rime, kas išlips iš pažįsta
mų, nagi, išlipa draugas J. 
Jokubka su savo gražia jau
na žmona, kur buvo mūsų 
pirma pažintis su ta malo
nia drauge. Ir kiti chicagie- 
čiai pasipylė tarpe detroi- 
tiečių ir visi susimaišė. Ir 
automobiliai pradėjo trauk
ti vienas po kito ir priva
žiavo pilnutėlis daržas.

Labai malonu buvo susi
tikti seną clevelandietį, ku
ris apleido mūsų miestą 19- 
30 metų, tai Petrą Daugė
lą ir jo jauną gražią žmo
ną. Gražiai pasikalbėjome. 
Tiktai Petras nusiskundė 
savo nesveikata, kad sun
kiai sirgęs per 9 metus. Da
bar neblogiausiai atrodo, 
linksmas ir pilnas gyvumo.

Sutikau Katrinos Gardis 
sesutę Budrienę. Besikal
bant nusiskundė savo ne
sveikata. Kalbėjausi su d. 
Bacevičiene, ji davė glėbį 
labų dienų d. Tyzinauskam; 
Mariutė Smąlstienė—drau
gams Skėriams.

Sutikau d. Krakaitienę, 
A. Grybą, Urboną ir daug, 

' daug kitų, kurių pavardžių 
nebepamenu. Detroito žmo- 
jiės labai mandagūs ir 
draugiški, bent keli kvietė 
j nakvynę...

Chicagiečiai pradėjo ruoŠ- 
s į kelionę. Susirinko di-

Išleis Džilaso knygą
New Yorkas. — Ameri

koje bus išleista buvusio 
Jugoslavijos Vice-preziden- 
to ir eks-komunisto Džila
so (Djilas’o) knyga “Nau
joji klasė”. Džilas dabar 
sėdi kalėjime Jugoslavijo
je, nuteistas už anti-komu- 
nistinį veikimą. Jo knygos 
rankraštį į Ameriką kaip 
nors iššmugeliavo.

“New York TJmes” sako, 
kad Džilaso knygos pagrin
dinė mintis yra, kad komu
nistiniuose kraštuose. So
vietuose, Jugoslavijoje, Ki
nijoje ir kt. — nauja val
danti klasė yra komunisti
nis elitas, valdininkai ir 
partijos vadovai, kurie yfa 
“naujieji kapitalistai”.

New Yorko valstijos prro
lės taryba nutarė, kad reke- 
tierius Joseph Lanza, plačiai 
žinomas gengsteriniame pa

saulyje kaip “Socks” (“Koji
nės”), tirpęs šaltojoje iki 1960 
metų.

Kaip žinia, Lanza tapo nu
teistas 1943 metais už finansi
nes suktybes ir šantažą nuo 7 
su puse iki 15 metų. 1954-ais 
metais jis tapo išleistas po pa
role, bet, kaip vėliau susekta, 
tuojau susisiekė su savo kole
gomis kriminalistais ir vėl bu
vo “biznyje”.

Praeitą vasario mėnesį jis 
tapo suimtas kaip parolės lau
žytojas, bet vėliau paleistas. 
Tuojau kilo skandalas, nes 
spauda įtarė ir sakė, kad jis 
paleistas, nes turį draugus įta
kingų politikierių tarpe. \ie- 
r.-as parolės tarybos narys, 
James R. Stone, sąryšyje su 
tais kaltinimais buvo privers
tas pasitraukti iš tarnybos.

Lanza dabar laikomas Clin
ton kalėjime.

LIETUVIU TARPE
Lankėsi malonios viešnios

Penktadienį popiet Laisvės 
įstaigą aplankė Petronėlė 
Gasparienė iš Grand Rapids, 
Mich. Su ja kartu lankėsi ir 
jos duktė Ruth Bell iš Mon
roe, N. Y., su anūkais.
' Draugė Gasparienė priminė, 
kad dabar turėsianti ilgas 
atostogas, nes 
į Europą ir 
apkeliauti.

Apžiūrėjusi 
d. Gasparienė 
čiui dovaną — penkinę.

Linkime jai laimingos kelio
nės.

turėsianti 
išvykstanti net 

ketina nemažai

mūsų 
paliko

įstaigas, 
dienraš-

Apvainikuokim Garbingai 
Išvestą Vajų Sukėlimui

M $10,000 M
Fondo

šeštadienį "JJ August 
Rugpiūčio £ į 6-tą vai. v

Tai diena, kurią reikia turėti mintyje kiekvie
nam apšvietą branginančiam žmogui. Nes tą die
ną, 17-tą rugpjūčio, bus svarbus susirinkimas 
apvainikavimui sėkmingai išvesto vajaus sulkelti 
Laisvei $10,000 fondo.

Bufetiniai Pietūs
Lygiai 6-tą valandą vakare bus duodami bufetiniai 
pietūs. O papietavę turėsime gražią dainų programą, 
kurią attiks Aido Choras, diriguojant Mildred Stensler. 
Po trumpos programos—asmeniniai pasikalbėjimai.

Viskas Nemokamai
Turėsime gražią programą, gerus pietus, malonius as
meniškus pasikalbėjimus be jokias įžangos. Tačiau, 
turėkime mintyje garbingą fondo užbaigimą, uždė
sim© jam garbės vainiką linksmoje savo nuotaikoje.

Bus Kultūriniame Centre
Prašome įsitėmyti, kad šis pokylis bus Liberty Audi
torijoje, 110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y. 
Taipgi prašome būti nurodytu laiku, nes pats pirmutL 
nis punktas šio vakaro bus pietūs.

Laisvės Administracija

(Pabaiga)
Thompsonas,nors visai nese

niai išėjęs laisvėn, mitinge pa
sakė svarbią ideologinę kal
bą. Galima sakyti, kad tai bu
vo kaip ir mitingo brandžiau
sia dalis. To nebuvo sakyta iš 
anksto, bet susirinkusius kai- 
riečius domino klausimas: ką 
apie paskutinius pasaulio įvy
kius galvoja iš kalėjimo išėju
sieji lyderiai? Kaip jie orien
tuojasi? Kaip jie žiūri į ideo
logines pakaitas, į asmens kul
to panaikinimą ir t., t. ?

Thompsonas, bent savo var
du, davė atsakymą, — ir aiš
kų: jis jaučia, kad dabartinė 
atmosfera komunistuose ge
resnė, kad laisvos ir atviros 
diskusijos apie klausimus ge
ras dalykas, kad dabar yra 
daugiau progos tikrai kūrybi
niai, o ne mechaniškai, naudo
ti marksizmo-leninizmo moks
linę metodą. Jis taipgi sakė, 
kad jam gaila, jog kai kurie 
veikėjai nusivylę apleido par
tiją, bet jis jų neskaito prie
šais ir jų nenori pulti, bet at
bulai, šaukti grįžti ir kaitų 
darbuotis.

Bet visi kalbėtojai, įskai
tant Thompsoną, Flynn ir 
Dennisą pabrėžė ir kitą daly
ką, Praeities klaidas taisant 
nereikia pamiršti, kad, pa
grindiniai imant, Amerikos 
komunistai turi garbingą isto
riją, kad jie suvaidino didvy
rišką rolę, kad jie turi savo 
kilnias tradicijas.

Mitinge skaityti sveikinimai

nekovotojų, kurie 
bet kurius reakcija 

toli: nuo John Wil- 
užkietėjusio unijis- 

savo

nuo kelių 
kalėjime, 
nubloškė 
liamsono,
to, kuris deportuotas 
gimtinėn Britanijon; iš kur A- 
menkon atvyko apie 40 metų 
atgal; nuo negrės komunistės 
Claudia Jones, kuri deportuo
ta į savo gimtinę Vakarų Indi
ją ir dabar gyvena Britanijo
je.

Taipgi skaitytas sveikini
mas nuo senuko William Z. 
Tosterio, buvusio K. P. pirmi
ninko.

Registravimasis 
pasmarkėjo, bet 
galėtų pagerėti

Registravimasis rinkimams 
— pastovus — žymiai page
rėjo, bet vis vien dar perdaug 
lėtas. Paskutinėmis dviemis 
savaitėmis registravimas pa
gerėjo, nes eilė organizacijų 
pradėjo darbuotis. League of 
Women Voters, Urban League 
ir eilė kitų grupių įmadėjo da
linti gatvėse registravimosi 
blankas, priminti žmonėms, 
kad laikas bėga ir reikia re-, 
gistruotis.

Registruotis pastoviai .gali
ma iki rugpjūčio 28 dienos. 
Taip užsiregistravus galima 
bus balsuoti kiekvienuose rin
kimu© s e nepersiregistravus 
kiekvienu kartu; kaip tai bū
davo anksčiau, 
čiamas adresas.

Registruotis 
penktos vakare

žalvario Mechanikai.
Patyrę.

Architektūros darbas. Aukštos algos. 
Kreipkitės:

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

(145-150)

KALVIS
Dirbti prie plastikų 

Nuolatinis darbas. Gera alga.
J. B. HIRSCH

24-25 Pacific St., Brooklyn.

(145-147)

Ideologiniai nesutikimai ta
me mitinge buvo pamiršti ar
ba beveik pamiršti. Pirminin
kas Ben. Davis, tiesa, netiesio
giniai kaip ir užkliuvo “naujo 
kurso” šalininkams, sakyda
mas, kad Thompson ir Flynn 
bej kiti eks-kaliniai “gerai ko-1 Apie vietas galima 
voja, ne tik gudriai debatuo- 

kaip ir šūvis 
ir perdaug 

Bet kaip tik 
Thompsonas

VIRTUVEI PAGELBININKAI
Reikalingi buvę viešbučių arba 

restaurantų patyrę darbininkai. Am
žiaus 25 iki 40 metų, šiftų darbas 
Idlewild arba LaGuardia airport. 
Pradine mokestis $1.35 į valandą. 
Pilna pašalpų programa, įskaitant^ 
nemokamai važinėjimą orlaiviais 

privilegijas. Kreipkitės j Hangar 8, 
N. Y. International Airport (Idle- 
wild) su pirmadieniu įskaitant pen- 
ktadienį ųuo 9 iki 1.

UNITED AIR LINES
THE NATION’S NO. 1 AIRLINE

nebent pakei-
HELP WANTED—FEMALE

ja”. Tai buvo 
prieš perplačius 
laisvus debatus, 
taip perstatytas
pats kalbėjo už kuo plačiau
sius debatus, ir 
perstatydamas 
linkmės kairietį, kalbėjo apie 
jo, kaip kovotojo, ypatybes...

pats Dav’’s, 
Gatesą, kitos

Bet virš viso mitingas lyg 
sakė: kovotojai grįžo, šiuo 
momentu atrodo, kad geresni 
laikai artėja. Bet kaip nebūtų, 
sugrįžusieji yra pilni pasiryži
mo tą kovą tęsti — lengves
nėse ar sunkesnėse sąlygose, 
nes ta kova — tai gyvenimas.

B.

Politinėje padangėje
74 procentai už 

Robertą^ Wagnerj?
Organizacija A f f i liated 

Young Democrats, Inc., pra
vedė statistinį apklausinėjimą 
ir priėjo išvados, kad, jeigu 
dabar įvyktų rinkimai, tai ma
joras Wagneris gautų net 74 
procentus visų balsų.

Ta organizacija sako, kad 
apklausinėje 172,000 asmenų 
visose šio didmiesčio dalyse, 
bandant apimti visų ekonomi
nių klasių, amžiaus, tautinių 
kilmių ir religinių grupių as
menis, kad įgauti kuo bešališ
kesnį ir tikresnį vaizdą.

22 su puse nuošimč. apklau
sinėtų sakė, kad jie balsuotų 
už republikoną kandidatą 
Christenberry, o 3 su puse 
nuošimčio sakė kad visai ne
balsuos, arba dar neapsi
sprendė.

Tokie yra 'statistiniai davi
niai, kuriuos paduoda Affilia
ted Young Democrats. Bet re- 
publikonai teigia, kad tos sta
tistikos negalima imti rimtai. 
Minima organizacija, sako re- 
publikonai, yra tik Demokra
tų partijos grupelė ir jos da
viniai be abejo šališki, tenden
cingi, f

McManus’o nuomonės
/

Kairiečių masiniame mitin
ge, kuris praeitą savaitę įvyko 
Carnegie salėje, tarp kitų kal
bėjo ir John T. McManus,

Į visokius postus

kalbėjo apie ne- 
kairią politiką.

“National Guardian” redak
torius, kuris buvo aktyvus 
ALP eilėse ir pats kandidata
vo praeityje 
rinkimuose.

McManus 
priklausomą
Jis davė suprasti, kad buvo 
klaida paleisti ALP, kad klai
dą daro kairiečiai, kurie norė
dami nenutolti’ nuo unijų, re
mia visokius suktingus demo
kratų partijos politikierius, 
vien dėl to, kad jie bent kiek 
geresni už reakcininkus iš re- 
publikonų stovyklos.

Jis sakė, kad fnepriklauso- 
ma politinė akcija turi būti 
šios dienos obalsis.

ir

IŠĖMĖ ADATĄ IŠ 
MERGAITĖS SMEGENŲ
16 mėnesių Mariam Monta

nez dabar linksma, kad Belle
vue ligoninėje pavyko iš jos 
galvutės išimti adatą, kuri bu
vo pasiekusi smegenis. Tai at
sitiko, kai ji tebuvo vieno mė
nesio', Puerto Ricoje. Paveiks
lėlis su siuvama adata užkri
to ant jos galvutės ir adata 
perėjo iki smegenų, Mariam 
išnešiojo adatą smegenyse net 
15 mėnesių.

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTOĘIUS 

*06**tMf*

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.
MArket 2-S172r

Nepavyko merginai užsimušti
Juanita Marrero, 20 metų 

mergina, buvo pasiruošusi nu
šokti nuo 6 aukštų namo sto
go, kad savo gyvenimui galą 
pasidaryti. Subėgo, policija ir 
kunigas. Bandė ją atkalbėti, 
bet ji buvo pasiryžusi nusižu
dyti. Tada kunigas pakišo jai 
kryželį pabučiuoti. Tuo mo
mentu pagavo ją už rankos ir 
išgelbėjo nuo tragiškos mir
ties. Ji buvo prieš vienus me
tus atvykusi iš Puerto Rico.

PRIGĖRĖ LENKAS 
KUNIGAS

Brooklyn© St. Stanislaus 
Kostka. bažnyčios klebonas A. 
Krane prigėrė 
Keansburg, N. 
Lenkijoje, apie

> e ■ JI no Brooklyne.

Raritan Bay, 
J. Jis Gimęs 
20 metų gyve-

(Liberty) Antradien,, liepos (July) 30, 1957

galima nuo 
iki 10 vakaro.

i sužinoti 
pašaukus rinkimų tarybą 
(Board of Elections). “Lais
vėje” įau tilpo registravimosi 
vietų adresai.

Registravimas gerėja, sako 
League of Women Voters, bet, 
kad jis dar labiau pagerėtų, 
turėtų būti bent du syk smar
kesnis — tik tada jis galėtų 
būti skaitomas patenkinančiu.

Po miestą pasidairius
Graham “atleido” vagiui

Kuomet Yankee Stadiume 
daugiau kaip savaitė atgal 
įvyko tas didysis religinis mi
tingas, kūrime kalbėjo evan
gelistas Graham ir vice-prezi- 
dentas Nixonas (ten buvę 
apie 100,000 žmonių), tūlas 
Louis Silver pasidarė “savano
ris kolektuotojas” — tai yra, 
jis pradėjo kolektuoti pini
gus neva kruciadai, bet pasisa
vino juos.

Policija susekė, kad jis su- 
kolektavo virš penkių šimtų 
dolerių, ir jis patrauktas teis
man. Kuomet prasidėjo jo by
los sprendimas, teisman atėjo 
ir pats Billy Graham. Jis 
siartino prie Silverio ir 
sakė, kad atleidžia jam, 
kaip ir pastatė sąlygą:
versk į religiją, ateik į mūsų 
mitingus Madison Square Gar- 
dene...

Grahamo tikslas buvo aiš
kus: jeigu galima būtų pa
skelbti, kad po jo, Grahamo, 
įtaka tas vagis atsivertė į die
vą, tai būtų nemenkas pasi- 
garsinimo laimėjimas. Kaip tik 
tokių dalykų, tokių pusiau 
stebuklų, tokių sentimentą ke
liančių atsivertimų, Grahamui 
labai reikia.

Bet Silveris nekooperavo. 
Jis padėkojo Grahamui už ge
nis linkėjimus, bet atsisakė 
ateiti į religinį mitingą, ir at
sisakė tapti atsivertėliu...

pri- 
j am 
bet 

atsi-

OPERATORES
Patyrusios

PRIE SPORTSWEAR

H & M SPORTSWEAR
27 Montrose Ave., Brooklyn

Tel. EV. 4-0255
(144-150)

BU8INES8 OPPORTUNITIES

Carvel Dairy Freeze Drive-įnj 
3 mašinos operavimui. SavininKiįs 
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)

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

Mamaroneck, N. Y. Namai par
davimui. Po 6 kamb. ir 2 voniosV 
Ant projekto. Pardavėjas gyvena 
ant vietos. Arti bažnyčių, ir ma
rių kranto. Tiktai 45 min. nuo 
Grand Central. Jūs ir jūsų šeim^ 
privalo gyventi gražiai, puikiose apy
linkėse, puikūs kaimynai. $24,500 ir 
viršaus PROTANO, INC., 1427 Ra
leigh Ave., MAmaroneck 9-2242. 1

(143-152P

* TRUCKS

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-Ž1 Northern Boulevard

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

OLIVER 66 Tractor J 954, su ware 
Loader, A-l stovyje, per daug metų 
juomi aptarnavimas. Pilna kaina 
$1,500. Kiti puikiausi pirkiniai, 
persitikrinkite patys patirdami.

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

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

578

MISC. ADS

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

Dabartinės 
Lietuvių Kalbos

(145-151)

IOE3OEO
D

Išleido
Valstybine Politines ir Mokslines Literatūros Leidykla 

Vilniuje, Lietuvoje

Puslapių 987 Kaina $5.00
žodynas yfa 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.




