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KRISLAI
Jie buvo pakviesti. 
Ten bus apie mėnesį. 
Mūsų žodis jiems.

Rašo R. Mizara

Si mėnesį iš Kanados į Lie
tuvą lėktuvu išlėks lietuvių 
delegacija, kurią sudary 
žmonių.

Delegacija Lietuvoje 
apie vieną mėnesi, o po 
vėl grįš atgal i Kanadą.

Tai bus kas nors nauja, kas 
nors labai Įdomaus.

Praėjusiais metais 
patį laika Lietuvą 
L'rugvajaus lietuvių
\a, o šiemet — kanadiečiai.

to

apie tą 
aplankė

čigmas Janauskas
udies Balse, kaip

rašo 
viskas

prasidėjo.
Lietuvos Profesinės Sąjun- 

Kanados 
Draugi.) os 
kviečiant 

Į Tarybų

gos parašė laišką
Lietinių Literatūros 
Vyk d. Komitetui, 
prisiųsti delegaciją
Lietuvą. Tuomet kanadiečiai 
aid iečiai ir išrinko iš savo tar
po lo-ką asmenų, kad jie at
stovautų pažangiuosius Kana
dos lietuvius.

Viskas sudaryta, sutvarky
ta, na, ir neužilgo kanadiečiai 
sės į lėktuvą ir dui į Paryžių. 

^Paryžiuje .jie sės turbūt Į tary
binį lėktuvą, kurio pirmas su- 

aero-.stojimas bus Vilniaus 
/(irome.
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Unijos stoja prieš 
"pataisymus" prie 
civil. teisių Įstato

Washingtonas. — AFL- 
CIO pildomoji taryba aiš
kiai pasisakė prieš taip va
dinamus pataisymus prie 
civilinių teisių įstatymo 

i,, plano, ypatingai pataisymo, 
kuris teisimo teisę atiduo
tų vietinėms “džiūrėms,” 
prisaikdintiems teisėjams. 
Apart didžiosios AFL-CIO 
unijų sąjungos eilė nepri
klausomų unijų, kaip tai ge
ležinkelininkų brolijos, irgi 
smerkia tuos taip vadina
mus pataisymus. Tik John 
L. Lewiso vadovaujama an
gliakasių unija per savo va
dovybę sako, kad tas patai
symas “stiprins civilinių 
teisių įstatymą,” bet neišaiš
kina, kaip tai yra, kad ar
šiausieji civilinių teisių 
priešai, pietiniai diksikra-

tai rasistai, tokių pataisy
mų nori.

Tuo tarpu prez. Eisenho
weris savo spaudos konfe
rencijoje irgi pasisakė prieš 
pataismus. Senate Know- 
landas, republikonų frakci
jos lyderis, įnešė pasiūlymą, 
kad būtų nutarta balsuoti 
nevėliau penktadienio. Bet 
tokiam nutarimui reikia 
vienbalsiško pritarimo, ko 
nebuvo, Georgijos pro- 
rasistinis senatorius Russell 
blokavo tą sumanymą.

Debatai Senate tuo tarpu 
darosi karštesni. Rasisti
niai elementai ypatingai 
niršta prieš Morse, kam jis 
neleido visai atidėti balsa
vimą apie civilinių teisių 
įstatymą.

Mes

Garbingai Baigkime V a ju 
Sukėlimui

$10,000 FONDO
“Pittsburgh, Pa. Gerb. Adm.: Čia rasite $57. 

siprašau, kad tiek mažai, bet geriau negu niekas,
su J. Purtiku šiek tiek palaikysime Pittsburghą ant re
kordo. Draugiškai, J. Mažeika.” Aukojo:

M. Budnikas .............................................
Frank Mikantas .................................. • •..
Stanley Orda ..............................................
Mary Matakienė, Wilmerding................
V. Kalikauskienė, Trafford
L. Wiciniene, Munhall ....
J. Swetaka, Wilmerding ..

A. Sheris, New Kensington
J. Thomas, New Kensington

2.00

“Gerb. Adm-cija: Čia rasite čekį sumoje $26. 
giškai, M; Valatkienė, Bridgeport, Conn.” Aukojo: 
• M. Valatkienė................................

A. Mureikienė, Milford.............. • •
Bridgeport© Rožytė ......................
J. Butnaris ......................... ....
Mrs. Norton ..................................
A. Petrušaitis.................................
T. Staneikienė.................................

(Tąsa 4-tam pusi.)

Drau-

3.00 
2.00 
2.00

METAI 47-ti

Užsienio ministrai 
suvyksta Į Londoną, 

tariasi apie zonas
- Londonas. — Po to, kai 

čia atvyko Amerikos vals
tybės sekretorius Dulles, iš 
Paryžiaus atskrido užsienio 
reikalų ministras Pineau. 
Buvo laukta, kad atskris ir 
TSRS Gromyko, bet jeigu 
ne, tai jo vardu kalbės čia 
esąs Zorinas. O Britanijos 
užsienio reikalų ministras 
Lloydas čia pat vietoje.

Užsienio reikalų minist
rai suvyksta, kad paspar
tinti susitarimą link nusi
ginklavimo. Vyriausiai da
bar tariamasi apie orinės 
inspekcijos zonas. Yra ke
li planai — vienas planas 
yra inspektuoti šiaurines 
sritis aplink visą pasaulį, 
kas apimtų šiaurinę Tarybų

Sąjungos dalį, Norvegijos ir 
Švedijos dalis, Kanados 
šiaurinę dalį ir Alaska. Ki
tas planas yra inspektuoti 
vakarinę TSRS dalį, visą 
Vakarų Europą. Dar kitas 
planas yra inspektuoti tam 
tikras TSRS ir Amerikos 
dalis, bet ne Vakarų Euro
pą.

Dulles tuo tarpu turėjo il
goką pasikalbėjimą su tary
biniu atstovu Zorinu. Po to 
pasikalbėjimo Stassenas sa
kė, kad pasitarimai eina 
gerai. Šios savvaitės pa
baigoje derybų rezultatai 
turi būti pasiekti ir rapor
tuoti Jungtinių Tautų nu
siginklavimo komisijai New 
Yorke. Todėl stengiamasi 
derybas paspartinti.

kelio-
gyvu

“Tai bus labai įdomi 
nė... Sugrįžę, delegatai 
žodžiu papasakos mums apie 
savo patirtus įspūdžius, apie 
mūsų tėvynainių socialistinę

Lietuvos žmones 
lietuvių vardu, 

pasveikintų ir nuo 
dar vis apie tokios 
Į Lietuvą pasiunti-

Kanadiečiai lietuviai — mū
sų artimi ir labai geri kaimy
nai. Daugeliu atvejų mes su 
.jais bendradarbiavome ir te
bebendradarbiaujame k u 1- 
tūrinėje srityje. /

Ko gi mes kanadiečių dele
gacijai galime palinkėti?

Pirmiausia mes linkime, kad 
* jų kelionė būtų laiminga, kad 

jie sėkmingai i Lietuvą nuvyk
tų ir sėkmingai iš ten sugrįžtų.

Mes norime, kad, sveikinda
mi Tarybų 
kanadiečių 
kartu juos 
mūs, kurie 
delegaci jos
mą tegalime tik svajoti.

Mes norime, kad jie primin
tu Lietuvos žmonėms, kad 
Jungtinių Valstijų! lietuviai sa
vo tautą myli, kad jie džiau
giasi jos pasiekimais ekonomi
koje ir kultūroje.

Mes norime, kad kanadiškė 
lietuvių delegacija ir mūsų 
vardu pagerbtų tuos, kurie 
savo galvas padėjo gindami 
Tarybų Lietuvą; mes norime, 
kad ji mūsų vardan pasveikin
tų tuos, kurie ištikimai kuria 
naują, socialistinį gyvenimą, 
ir tuos, kurie yra pasirengę 
ginti iškovotą mūsų tautos tei
sę kurti naują santvarką — 
santvarką be žmogaus žmogu
mi išnaudojimo!’

Mes, laisviečiai, labai nori
me, kad nors vienas kitas dc- 

• legacijos narys neužmirštų ir 
mū»ų laikraščio, kad jis ar ji 
parašytų Laisvei savo įspūdžių 
iš gimtosios mūsų šalies.

& Mes nenorime, kad kanadie
te čių delegacija tik “zalatytų” 

savo įspūdžius; mes norime, 
kad jie objektyviai aprašytų

Slapti nacių dokumentai 
apie H. Fordą, Lindberglią 

ir kitus JAV pro-nacius
Washingtonas. — AnTeri- 

ka paskelbė viešumon slap
tus^ nacių dokumentus, ku
rie pateko į amerikiečių-bri- 
tų rankas po Vokietijos kri
timo Vakarų Berlyne. Tuo
se dokumentuose tarp kit
ko ryški, kaip naciai tikėjo
si Amerikos pro - nacinių 
elementų pagalba neprileis
ti, kad Amerika įsitrauktų 
į karą. Dokumentai yra vi
sokios komunikacijos, ku
rias Vokietijos ambasado
rius Herr Thpmsenas. siun
tė užsienio reikalų ministe
rijai Berlyne, atsakymai, 
instrukcijos ir t. t.

Naciai smarkiai darbavo
si per pro-nacinius elemen
tus Amerikoje 1940-ais me
tais, bandydami neprileisti, 
kad Rooseveltas. būtų per
rinktas. Rooseveltas buvo 
atakuojamas kaip žydas, 
vadinamas “Rosenfeldu” ir 
t. t. Vokietijos ambasado
rius Thomsenas viename 
laiške Berlynui rašė, kad 
Rooseveltas savo galvojimu 
ir dvasiaxyra “anglas-olan- 
das” (Rooseveltai yra olan
dų kilmės), o ne amerikie
tis, ir todėl jis linkęs pa
dėti britams.

Iš dokumentų paaiški, kad

naciai žymiai rėmėsi tokiais 
kaip Henry Ford, lakūnu 
Lindberghu, izoliacionisti- 
niu politikierium Hamilton 
Fish, General Motors direk
torium Mooney ir panašiais 
elementais.

Ypatingai Fordas ir Lind- 
berghas apibūdinami tuose 
dokumentuose kaip 
“prieš Rooseveltą, 
plutokratus, žydus, 
sistus...”

Naciams nelabai 
faktas, kad republikonai 
nominavo Willkie. Nors 
Willkie buvo vokiečių kil
mės. jis ne izoliacionistas ir 
mums nedraugingas, Thom
senas aiškino slaptame laiš
ke užsienio reikalų ministe
rijai Berlyne.

Kaslink Britanijos, tai na
ciai stengėsi paimti po savo 
globa Windsoro kunigaikš
tį, buvusį karalių Edvardą, 
kuris gyveno užsienyje. Kad 
jis turi pro-nacinius palin
kimus, tuo laiku buvo ge
rai žinoma pasaulyje, nors 
paskui jis tą neigė ir neigia 
dabar.

kovoją 
britus, 
mark-

patiko

D, Eisenhoweris
pataria visiems 
nustoti rūkvti
Washingtonas. >— Prezi

dentas Eisenhoweris savo 
spaudos konferencijoje pa
darė pareiškimą, kuris tik
riausiai nepatiks cigaretų 
kompanijoms. Prezidentas 
buvo klaustas vieno žurna
listo, ką jis galvoja apie nu- 
stojimą rūkyti. Kaip žinia, 
daugelis medikų dabar pa
brėžia, kad rūkymas veda 
prie plaučių vėžio.

Prezidentas nepasakė at
virai, kad jis ragina ame
rikiečius nerūkyti — sakyti 
ką nors taip atvirai, tai ne 
Eisenhowerio būdas. Bet 
jis davė suprasti, kad jis 
stoja prieš rūkymą. Jis pa
sakojo, kaip praeityje pats 
buvo smarkus rūkorius, su
rūkydavo net du pakelius 
per dieną, bet paskui nusto
jo ir dabar nerūko.

Kaip nustoti? Preziden
to patarimas labai papras
tas: negalvoti apie rūkymą, 
nesijausti kankiniu, ir po 
trumpo laiko žmogus nusto
ja pageidauti cigareto. .

Argentinos KP
! Vakarų Vokietija nutraukė

tai, ką matė, ką jautė, ką gir
dėjo.

Mes gerai esame įsitikinę, 
jog Lietuvoje, be milžiniškų 
pasiekimų, dar šen ir ten yra 
ir trūkumų — yra dar užsili
kusių buržuazinių pelėsių, ku
rių mūsų tauta nespėjo iš visų 
pakampių išvalyti.

Be abejojimo, ateis laikas, 
kada ir JAV organizacijos ga
lės pasiųsti savo delegacijas į 
mieląjį savo tėvų kraštą, į 
Tarybų Lietuvą.

O šiuoi kartu mūsų gerie
siems kaimynams 
čiams tariu: Bon 
draugės ir draugai!

kanadie-
voyage,

“Pravda” smerkia tuos veikėjus, 
kurie bijo naujų minčių: jie 

konservatoriai, sako “Pravda” 
Maskya. — “Pravda” at-, atsakomingų vietų, s a k o

spausdino Ignatievo straips
nį, kuriame jis smerkia tuos 
elementus partijoje, kurie 
įsikibę laikosi senų minčių. 
“Pravda” sako, kad dar yra 
daug žmonių Komunistę Tie elementai taipgi vadina-

Ignatievas.
Išsireiškimas “konserva

toriai” apie taip vadinamus 
“stalinistus” . jau senokai 
vartojamas Lenkijoje, kur

gautus balsus
Buenos Aires. — Pilni Ar

gentinos parlamento rinki
mai rodo, kad komunistai 
padvigubino savo balsus. 
Nors partija persekiojama 
ir veikia tik pusiau legaliai, 
ji išstatė kandidatus, kurie 
sutraukė 230,122 balsus, tuo 
tarpu, kai 1954-ais metais 
gavo tik 96,000 balsų—ma
žiau negu pusę. Komunis
tai tokiu būdu dabar gavo 
3()/< visų balsų ir išrinko 
keturis deputatus.

Socialistai pasirodė gerai 
rinkimuose. Jis gavo 511,- 
754 balsus.

Eks-diktatorius Peronas, 
kuris sėdi Caracase, Vene- 
zueloje, išleido pareiškimą, 
kad bent milijonas jo šali
ninkų neturėjo teisės bal
suoti. Jis sakė, kad Aram- 
buru dabar įvedė Argenti
noje tikrą diktatūrą.

Išvyko į festivalį be 
pasporto, grįš į JAV 
Maskva. — Į pasaulinį 

jaunimo festivalį čia atvy
ko iš Chicagos Leroy Wol- 
lins, Amerikos - Sovietų Są- 
vietų draugingumo draugi
jos sekretorius. Jis sakė, 
kad negalėjo gauti paspor- 
to, bet atvyko be jo—jis au
tomobiliu išvyko Montrea- 
lan, Kanadon, iš ten 
viu Olandijon, iš kur 
viu išskrido Pragon, 
ten, Maskvon.

Wollins sakė, kad 
Amerikos įstatymus
nusikaltimas keliauti be 
pasporto, pasportas yra tik 
tam tikra privilegija, bet 
jeigu žmogus nori rizikuoti 
ir keliauti be jo, jis tą gali 
daryti. Wollins planuoja po 
festivalio grįžti namo.

orlai- 
orlai- 
o iš

pagal 
nėra

derybas su Tarybų Sąjunga, 
atšaukė misiją iš Maskvos
Bonna. — Vakarų Vo- 

valdžia nutarė 
nutraukti dery- 
Tarybų Sąjunga.

kaip laisvi žmonės gyventi 
Tarybų Sąjungoje.

Prieš pat derybų nutrau
kimą Lahras konferavo su 
užsienio reikalų ministru 
Gromyko. Oficiališkai po to 
paskelbta, kad Lahras grįž
ta Bonnon laikinai ir dery
bos kada nors ateityje bus 
atnaujintos. Bet čia. Bon- 
noje, užsienjo reikalų mi
nisterijos aukštas pareigū
nas išsireiškė, kad derybos, 
numatomoje ateityje nebus 
atnaujintos.—Lahras Mask
von negrįš.

laikinai 
has su 
kurios vedamos Maskvoje, 
ir iš ten atšaukė savo spe
cialią misiją, kurios prieš
akyje stovi Rudolfas Lah
ras. Derybos vestos per 10 
dienų. Jų siekis yra sunor- 
malinti santykius tarp šių 
dviejų šalių.

Adenauerio valdžia teigia, 
kad derybos nutrauktos, 
nes Tarybų Sąjunga atsisa
kė diskūsuoti repatriacijos 
klausimą. Adenauerio val
džia sako, kad Tarybų Są
junga dar laiko 80,000 vo
kiečių belaisvių ir kalinių. 
Bet Tarybų Sąjunga sako, 
kad nieko panašaus nėra— 
visi /kariniai belaisviai, 
įskaitant net eilinius kari
nius kriminalistus, sugrą
žinti. Jeigu Tarybų Są
jungoje liko vokiečių, sa
ko TSRS valdžia, tai mažas 
skaičius žymių karo krimi-, .v . TZ.
nalistų, kurie turi atsėdėtiems ! Kiprą pra- 
bausmes kalėjimuose, ir tie!leidęs savo atostogas Britą- 
vokiečiai, kurie apsisprendė . n i joje.

Washingtonas. — Atomi
nės energijos komisija 
(AEC) paskelbė, kad davė 
leidimą eksportuoti tam ti
krą kiekį radioaktyvinės 
medžiagos. Ta medžiaga 
vartojama tyrinėjimui prieš 
vėžį.

Nicosia. — Britu guber
natorius feldmaršalas Har-

partijoje, kurie kaip ugnies 
bijo naujų minčių ir naujų 
sumanymų. Tie partijos vei
kėjai vaizduojasi, kad jie 
labai “kairūs,” “kieti,” bet 
faktinai jie konservatoriai, 
kurie ne kieti, o sustingę. 
Jų užsilaikymas kenkia par
tijai ir juos reikia šalinti iš

mi dešiniaisiais. Tai pir
mas kartas, kad ir - “Prav
da” vartoja tą apibūdini
mą.

Tuo tarpu žurnalas “Ko- 
munist” sako, kad Moloto
vas, Malenkovas, Kaganovi- 
čius ir Šepilovas vyriausiai 
nusikalto tuo,? kad jie nei-

gė partijos rolę. Jie žiū
rėjo su panieka į visos par
tijos išrinktą Centro komi
tetą, sako tas žurnalas, ne
norėjo su juo skaitytis.

K i n i j o s katalikų suvažiavime 
svarstoma, ar atsimesti dabar 
nuo Vatikano, pasmerkti Pijų

Pekinas. — Kinijos katali- ryšius su Vatikanu, 
kų suvažiavime jau priimta 
rezoliucija, kurioje Vatika
nas pasmerktas už maišy
mąsi į vidujinius Kinijos 
reikalus, už pažangių kata
likų kunigų nepripažinimą 
ir t. t. Dabar suvažiavime 
svarstytas, klausimas, ar vi
sai nutraukti ryšius su Va
tikanu ir steigti savaimingą 
tautinę kinų katalikų baž
nyčią. Bet apie tai nuomo
nės toli ne vieningos — kai 
kurie vyskupai sakė, kad 
būtinai reikėtų palaikyti

Suvažiavime dalyvauja 
240 asmenų, tarp jų daug • 
vyskupų, kanauninkų, ku
nigų, taipgi pasauliečių ka
talikų veikėjų.

Žinių agentūra Hsinhua 
sako, kad dešinieji elemen
tai suvažiavime nepasiten
kina Vatikano rėmimu, bet ■ 
atvirai kalba prieš socialis
tinę Kinijos valdžią.

Valdžios religijos reikalų 
ministerijos stebėtojai da- 
lyvauja suvažiavime, bet. į 
nesimaišo j jį.
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ROOSEVELTIENĖ APLANKYS 
TARYBŲ SĄJUNGĄ

KADA NORS RUGIŪČIO menesio pabaigoje Eleo
nora Rooseveltienė išvyks į Tarybų Sąjungą. Taip ji 
pati pranešė savo kolumnoje, telpančioje eilėje komer
ciniu laikraščių, b. v

ši žymi moteriške, atsimename, norėjo vykti ir į Ki
nijos Liaudies Respubliką, bet Valstybės departmentas 
jai ten vykti neleido. Todėl prezidento Roosevelto našle 
pasitenkins aplankydama Tarybų Sąjungą. Tai bus. pir
mas jos vizitas toje šalyje.

Reikia priminti, jog Eleanoros Rooseveltienės ve
lionis vyras, prezidentas Rooseveltas, buvo geras Tarybų 
Sąjungos bičiulis, ir jis darė visa, kad tarp Amerikos 
ir Tarybų Sąjungos būtų geri ryšiai, geri santykiai.

Tik po Roosevelto mirties, kai prezidento vietą užė
mė Trumanas, buvo pradėti tie santykiai ardyti; buvo 
pradėtas Šaltasis karas, tiek daug kaštavęs Amerikos 
žmonėms.

Eleanora Rooseveltienė, tačiau, retkarčiais išsto
davo prieš šaltojo* karo ricierius, na, ir prieš makartis- 
tus. Ji išstojo už tai, pavyzdžiui, kad būtų amnestuoti 
politiniai kaliniai komunistai.

Gerai, kad ši žymi moteriškė nusitarė vykti j “ana
pus uždangos” ir pamatyti, kas ten darosi.

VIS KLIŪVA IR KLIŪVA!
šiuos žodžius rašant, Dulles yra Londone; jis 

ten tariasi su Tarybų Sąjungos. Anglijos, Erancūzijos 
ir Kanados atstovais.

Atrodo, kad didžiausią kliūti ginklavimuisi suma
žinti daro Angliia ir Erancūzija. Anglija, kuri tik ne
seniai nusidirbo atom uos ir hvdrogenines bombas, neno
ri sutikti su Ameril-.a ir Tarybų Sakinga, kad tų bombų 
bandiniai butų panaikinti.

Era.neūziia, sakoma, neužilgo mano pasigaminti tas 
bombas, todėl ir ji nelabai nori matyti, kad tų bombų 
bandymai būtų sulaikyti. Nes itei taip būtų, tuomet ji ne
galėtų išbandyti savųjų.

Neužilgo matysime, ką Dullesas ten iškeps, ką jis 
pasiūlys.

RAGINA SUSIRŪPINTI 
“PAMIRŠTU ŽMOGUMI”

URUGVAJAUS lietu viu laikraštis “Darbas” rašo: c
“Darbininkui kova už būvį vyksta kasdieną, kiekvie

ną valandą, kiekvienoje vietoje. Už pavyzdį galime im
ti Urugvajų, kur streikai vienas paskui kitą seka dar
bininkų bei tarnautojų reikalavimų perpildyti, darbo 
sąlygas pagerinti, uždarbį proporcingai pagal pragyve
nimo brangumą pakelti ir panašiai. Įvairiuose sindi
katuose organizuotų darbininkų tarpe rasime ir lietuvių. 
Bet yra dalis darbininkų dar neorganizuotų, kurių dau
guma bedarbiai arba dirba atsitiktinai dieną vienoje, 
dieną kitoje vietoie. Tų žmonių tarpe rasijne lietuvių, 
kuriais reikėtų susirūpinti lietuviškoms organizacijoms, 
nes šie mūsų tautos nuskriaustieji sūnūs paliekami be
teisiais, “užmirštais žmonėmis.”

“Šių žmonių gyvenimas nepavydėtinas. Jie neturi 
pastovios vietos nei darbui, nei gyvenimui. Jie be mažų 
išimčių nevedę, dėl ekonominių trūkumų nesugebėjo 
tapti žmonėmis, šeimas sukurti. Jie kas kartą skiriasi 
nuo kitų, rimtai ir normaliai gyvenančių, ir lieka “už
miršti žmonės” savo tautiečių, draugų ir visų.

“Tokių atsiranda kas dieną daugiau. Jie susimokėtų 
mėnesinę duoklę, jei būtų kokia savišalpinė organizacija, 
kuri rūpintųsi apdraudos reikalais. Kultūringose šalyse 
panašių savišalpinių organizacijų visos tautos turi, ir jų 
darbininkai yra apsaugoti nuo vienumos, nuo to pavo
jaus, kad nelikti tarp žmonių “užmirštu žmogumi,” 
kuomet daugiau metų užsirita ant suvargusių pečių 
ir kuomet <sbcialiniai ir ekonominiai reikalai daž
nai pablogėja^ Šiuo atžvilgiu mes, Pietų Amerikos 
lietuviai, niekuo pasigirti negalime, nieko neturi- 
tfie. Mes manėme, kad niekuomt nepasensime, niekuo
met mums/apsaugos, nereikės, nesitikėjome, kad kada 
nors mums pašalpa bus reikalinga.

“Savišalpos klausimas yra tiek senas, kiek ir pats 
gyvenimas. Tačiau jis buvo užmirštas organizacijose 
dalyvaujančių mūsų tautiečių ir neiškeltas, neįvertintas 
ir neįvestas gyveni man. Apdrauda ar pašalpa yra rei
kalinga nuo pat gimstančio kūdikio iki jo gilios senat
vės, O per išgyventą laiką kiek kartų pašalpa gali būti 
reikalinga? Susirgus., susižeidus, poilsio metu, nedarbo

2pusl. Laisvė (Liberty) Penktadien., ru^p, (Aug.) 2, 1957

ĮVAIRUMAI
Vardines ar gimimo diena?
Lietuvių liaudies papro

čiuose išskiriame tris pa
grindines jų grupes: dar
bo, šeimos ir kalendorinius 
papročius. Gimimo (vardo) 
dienos šventimo paprotys 
yra lyg ir tarpinis tarp šei
mos ir kalendorinių papro
čių. Su kalendoriniais pa
pročiais jį jungia periodiš
kumas, kasmet tam tikrą 
dieną vykstantis pasikarto
jimas, su šeimos papročiais 
— tai, kad ši šventė iš es
mės švenčiama nedidelio 
artimųjų rato, galima sa
kyti, atskiros, šeimos ribo
se.

Šis paprotys nėra senas. 
Jeigu apie kitas šeimos 
šventes, pvz., vestuves, kaip 
ir apie daugelį darbo bei 
kalendorinių švenčių pa
pročių, turime nemaža ra
šytinių žinių, siekiančių net 
XVI amžių, tai senieji is
toriniai šaltiniai panašaus 
papročio nemini. Vadinasi, 
jis yra vėlesnių laikų pa
daras.

Taįp vadinamo vardadie
nio paprotys savo kilme re
miasi į krikščionių bažny
čios minimas šventųjų die
nas, arba “atlaidus”. Ta
čiau, reikia pasakyti, kad 
ilgainiui vardinių šventi
mas atsipalaidavo nuo ry
šio su bažnytinėmis šven
tėmis, tapdamas grynai at
skiros šeimos bei jos bičiu
liu švente.' Visiškas šio 
papročio atsipalaidavimas 
nuo religijos pastebimas 
šiuo metu, kada vietoję var
dinių minima gimimo die
na. Gimimo diena esmėje 
yra tas pat paprotys, tik 
jis praeityje buvo išplitęs 
protestantiškuose kraštuo
se (šie nepripažino šventų
jų), kai tuo tarpu vardinės 
—katalikų ir pravoslavų 
kraštuose. Vardo diena 
žmonėms buvo parankesnė, 
nes seniau, nesant doku
mentų, pasų ir ypač did
žiajai liaudies dabai esant 
neraštingai, gimimo dienos 
dažnai pats žmogus tiksliai 
nežinodavo, o ką jau bekal
bėti apie jo kaimynus, 
draugus.

Tačiau pastebima ir tai, 
kad pūsdamas gimimo die
nos minėjimo paprotys ne 
visur' ir ne visada išlaiko 
tas tradicines apeigas, ku
rios būdingos vardinių die
nai. Tuo tarpu jos, mano 
manymu, yra visai priimti
nos, nieko bendra su religi
ja ar kitais prietarais ne
turi. 

J

Apeiginė šio papročio pu
sė labai nesudėtinga: tai 
varduvininko sveikinimas 
ir linkėjimas jam laimės, 
sveikatos, pareiškimas 
dviem būdais: varduvinin
ką surišant arba apvaini
kuojant jo gyvenamojo na
mo duris. Varduvininko 
surišimas labiausiai prigi
jęs Suvalkijoje. Reikia pa

žymėti, kad vardinių šven
timo paprotys labiausiai 
pasireiškia jaunimo tarpe. 
O jaunimas visada ir visur 
suranda būdų ir priemonių 
savo susikaupusiai energi
jai išlieti. Taip Suvalkijo
je vardinių išvakarėse 
draugai, sučiupę varduvi
ninką, suriša jį kartais 
taip, kad tas negali nė pa
judėti, ir reikalauja iš jo 
išpirkos. Seniau merginos 
patinkamąjį vaikiną suriš
davo rankšluosčiu, kurį po 
to jam padovanodavo.

Žemaitijoje, šiaurės ir 
šiaurės-rytų, o iš dalies ir 
pietryčių Lietuvoje žino
mas varduvininko namo du
rų vainikavimo paprotys. 
Šventės išvakarėse mergi
nos nupina ąžuolo lapų vai
niką, papuošia jį bijūnų ar 
kitų darželio gėlių žiedais 
ir drauge su vaikinais at
nešę prikala jį prie vardu
vininko namo, o jei jis mie
ga kluone, kluono durų. 
Kai kur, pavyzdžiui, Joniš
kio, Linkuvos rajonuose, 
vainikas prikalamas prie 
durų vidurnaktį triukšmin
gai, kad šeimininkai išgirs
tų ir išėję pavaišintų vai
niko kalėjus. Telšių, Var
nių apylinkėse vainiko ka
lėjai eina triukšmaudami, 
su muzika. Kol vieni vaini
kuoja duris, kiti, sustoję po 
varduvininko langu groja! 
marša. <
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Vidurio Lietuvoje, taip 
pat Pandėlio, Obelių ir ki
tuose šiaUrės-rytų rajonuo
se varduvininko durys vai
nikuojamos vidurnaktį ty
liai, stengiantis, kad na
miškiai neišgirstų. Bet ir 
šiuo atveju paprotys reika
lauja, kad varduvininkas 
būtų pasiruošęs alaus ir 
kur nors pasislėpęs sode 
lauktų ateinančių sveikin
tojų, juos lyg iš netyčių pa
gautų bekalančius prie du
rų vainiką, ir pakviestų 
vaišėms. Krakių apylinkė
se, be to, kartu su vainiku 
prie durų būdavo pakabi
namos varduvininkui ma
žos dovanėlės drauge svei
kinimo atvirutėje nurodant 
savo pavardę ir vardą.

Kaip matome, vardinių 
papročių apeiginė pusė ne
turi jokių religinių elemen
tų ir teisėtai gali papildyti 
gimimo dienos šventimą. Iš 
kitos pusės, šias apeigas 
daug kuo papildo pastaruo
ju-metu, ypač jaunimo tar
pe, atsiradę nauji gimimo 
minėjimo elementai. Tai 
dovanojimas jubiliatui įvai
rių buitinių bei kultūrinės 
reikšmės daiktų, ypač me
no ir grožinės literatūros 
kūrinių ir kt. Tuo siekia
ma vieno tikslo — pagerb
ti savo šeimos, savo kolek
tyvo narį ir drauge su juo 
pasilinksminti.

A. Vyšniauskaitė, 
istorijos mokslų kandidatas

ir mažai uždirbančiu laikotarpio metu ir visų nelaukian
čios senatvės laikotarpiu. Visur ir visuomet savišalpa 
buvo ir bus reikalinga, tiktai mūsų tautiečiai ja nesusi
rūpino laiku — 20 metų atgal, ir manė, kad kas kitas, 
o ne iie patys tą svarbų klausimą išspręs.

“Šiandien matome, kad visiems emigrantams Pie
tų Amerikoje už metų kitų jau bus. reikalinga paašlpa. 
Ekonominės garantijos silpnos, infliacija viską suėda, 
ilgiau gyventi net-'baisu.

“Jei dar galime ką nors padaryti šioje šakoje, tai 
nedelsdami darykime. Nes už metų kitų gal nei sveika
tos, nei energijos jau nebeliks/ Tada turėsime kiekvie
nas lietuvis likti “užmirštu žmogumi,” jeigu tėvynė tik
tai išties motinišką pagalbos ranką ir pas save pasi
šauks.” į -

. J • < ..
. ■ ■ ...... .... ...........J :

Kokie Mokslai naudingiausi
Praėjusį- birželio mėnesį 

pasibaigė aukštesnio ir že
mesnio mokslo metai. Mūsų 
šalyje tūkstančiai jaunuo
lių iš vidurinio ir aukštojo 
mokslo įstaigų gavo diplo
mus. Tarpe daugybės kitų 
tautų aukštus mokslus bai
gusių mokinių yra ir daug 
lietuvių. Tad, yra labai 
džiugu, kad ir mūsų tautie
čiai dasisiekė aukštojo 
mokslo. Dėl to iškyla klau-

ninkai visi susidomėję lie
tuviškąja kalba kaip se
niausia Europoje ir ją ty
rinėja, studijuoja, o mūsų 
mokyti lietuviai visai nebe
nori išmokti savo tėvų pri

simas: Kokią naudą neš 
mūsų lietuviškajai visuome
nei tie diplomuoti lietu
viai?.. Ar daugelis iš jų, 
būdami mokytais, įsijungs į 
lietuvių kultūrišką veiklą?

To negalima nei tikėtis. 
Retkarčiais atsiranda iš 
šimto čionai gimusių ir au
gusių lietuvių vienas, ku
ris nesididžiuodamas savo 
aukštu mokslu dalyvauja 
lietuvių kultūrinėse organi- j 
zacijose ir skleidžia apšvie- 
tą. Bet tokių mažai tėra. 
Daugiausiai tie mūsų diplo
muoti mokslinčiai nugrims- 
ta amerikonizmo katile. 
Žymesni pasaulio moksli-

gimtos kalbos.
Pav.. kai kam iš mūsų pa

sitaiko nueiti pas čionai gi
musį lietuvį advokatą arba 
gydytoją. Retai su kuriuo 
iš jų tegalima lietuviškai 
susikalbėti. Jie daugiausia 
žabalioja laužyta kalba ar
ba maišydami pusiau lietu
viškai ir angliškai. Dėl to 
daugiausia mes kaltinam 
tėvus, kad jie neauklėjo vai
kų lietuviškoj dvasioj. Ta
čiau man teko matyti įvy
kių, kad tėvai stengėsi iš
auklėti savo vaikus gerais 
lietuviais, bet jiems nepasi
sekė. Jų vaikai suameriko- 
nėjo ir pagaliau nesusikalba 
su savo tėvais.

Bet kaip ten bebūtų, vi
sa tai džiugina ne vien pa
baigusius aukštuosius mok
slus, bet ir jų tėvus, gimi
nes, kaimynus ir visą vi
suomenę. Ir kaip nesi-

“KOL NEVĖLU..
Lietuvos kinostudija pastate pirmąją lietuvišką Iki- 

nokomed?ją “Kol inevčlu..kurioje vaizduojamas Lie
tuvos žvejų gyvenimas. Filmą pastate režisieriai J. Fo- 
gelmaruas ir V. žalakevičius, muziką parašė Tar. Lietu- 
s os liaudies artistas kompozitorius B. Dvarionas.) Kino- 
komedijoje filmavosi respublikos tėatrų aktoriai N. Ber
notas, K. Genys, L Leonavičiūte, V. Lietuvaitytė.

džiaugti? Tai yra mūsų at
eities parama, jaunoji vado- t 
vaujančioji karta, kurios 
pakilimas moksle yra mūsų 
kultūrinis laimėjimas. Nors 
iš nelietuviškas, nes mes 
esame šios kultūringos tau
tos dalimi, kaip šaka ant 
medžio. Praėjusį birželio 
mėnesį man pirmusyk teko 
stebėti aukštojo mokslo pa
baigtuvių (graduation) ap
eigas medikališkos kolegi
jos auditorijoje. Aš smal
siomis savo akimis stebė
jau, kaip mokytojai dalino 
diplomas aukštą mokslą pa-^ 
baigusiems jų mokiniams. 
Tai labai įdomios ir stebė
tinos ceremonijos. Ir kiek 
tenai buvo išlieta džiaugs- 
mo ašarų! Daugelis moki
nių paėmę į rankas diplo
mas apsiverkė. Apsiverkė 
jų tėvai ir giminės. O kiek 
tų nuoširdžių sveikinimų ir 
bučiavimu! Tai tikras šir
dį jaudinantis vaizdas.

Apeigoms pasibaigus, pri
ėjo prie manęs rankoje lai
kydamas daktaro diplomą 
pažangių tėvų sūnus čeko- 
slovakas, kuris buvo pasiun
tęs man užkvietimą daly- 
■■ auti jo mokslo pabaigtuvių 3 
apeigose. Jis susijaudinęs, 
bet maloniai mane pasvei- 
kinęs prabilo: Dabar jau 
džiaugiuosi, kad mano dau
gelio metų vargas pasibai
gė. Ir galėsiu atsikvėpti 
kiek lengviau. Kai kurie 
žmonės mano, kad mokini- 
masis aukštojo mokslo ko
legijoje tai kai]) piknike ba- 
liavoti. Bet tai]) nėra. Per 
tuos ilgus metus, iki užbai
giau mokslą, buvo didelis 
vargas ir kainavo krūvą pi- 

, nigų. Bestudijuodamas dau
gelį naktų mažai temiego
jau. Ir retkarčiais sočiai 
nepavalgiau. Biednam siek
ti aukšto mokslo kolegijoje i 
|šposų nėra!

Nuotraukojeą kadras iš kinofilmo “KM nevėlu...” 
kairėje Ramutė—aktorė R. Kuodytė ir Aldona-^aktorė 
G. Ruikšenaitė.
Iš PIRMOJO T, LIETUVOS JAUNIMO FESTIVALIO

Liepos 13-tą Vilniuje prasidėjo Tarybų, Lietuvos 
jaunimo pirmasis festivalis.

Nuotraukoje: Kybartų rajono [jaunimo pasiuntiniai 
važiuoja sostinės gatvėmis.

Jis tęsė toliau. Sako: 
Mano tėvas tik paprastas 
fabriko darbininkas. Ką 
uždirbdavo, tad ir sukišda- 
vo mano mokslui. Bet ir to 
toli gražu neužteko. Gelbė
jo brolis, sesuo ir artimes
ni giminės. Dabar, pradė- 
siant mediciną praktikuoti, 
ims daug laiko iki su visais 
atsiteisiu. Nes aš eidamas 
mokslą neturėjau mintyje, 
tapęs daktaru, lupti nuo li
gonių devynis kailius ir 
pralobti iš jų kančių!.. Ne, 
to nebus... Aš esu ir pa- 
pasiryžęs visuomet būti su 
liaudimi ir rūpintis jų svei
kata. ' k

Aš jo užklausiau: Ar tie
sa, kad kolegijoj neva save 
vadindami tikrais amerikie
čiais visai]) šaiposi niekin
dami ir pravardžiuodami 
tuos mokinius, kurių pavar
dės iieirps atrodo ateiviškos, 
neangliškos?.. Taip, jis at
sakė. Tai tikra tiesa! Ne 
tik kad turtingųjų tėvų mo
kiniai šaiposi iš kitataučių 
mokinių, bet dažnai pašie
pia ateivius ir patys aukš
tieji mokytojai. Nuo visų [k 
prisieina nukentėti.. . '

Taip tas jaunas čekoslo- * 
vakas gydytojas teisus. Nes 
man teko girdėti ir nuo lie
tuvių profesionalų apie pa
nieką svetimtaučių mokinių 
aukštojo mokslo įstaigose. 
Dė to, dauguma svetimtau
čių mokinių ir pakeičia sa
vo originales pavardes an
gliškomis pavardėmis. Mes 
žinom, kad turčių sūnūs ir 
dukros, baigusieji mokslus, 
nebeturi jokių galvosūkių 
pradedami praktikuoti me
diciną. Jų tėvai greitai su
randa tinkamas vietas ati- Iš
daryti ofisus ir superka 
naujoviškus gydymui reika- u*

(Pabaiga 3-me pusi.) C



SENAS VINCAS

REALAUS GYVENIMO KELIU
CLEVELAND© ŽINIOS

“ (Tąsa)
Vieną kartą, jam atvažiavus į vieną 

rytinių valstijų didmiestį ir nuėjus į gy
vų aktorių pastatomą teatrą, jis gavo pa
matyti, kaip Suvienytų Valstijų piliečiai 
negrai randasi “paliuosuoti iš vergijos.” 
Ten buvo pastatomas veikalas vardu — 
“Stevedore,” kur vaidino patys negrai, 
atvaizduodami negrų darbininkų būklę 
pietinėse valstijose, kaip medvilnės plan
tatoriai juos spaudžia prie darbo ir nei 
šunies vietoj jų nelaiko; kaip tų valstijų 
kazokai kapoja i uos nagaikomis ir šaudo 
išėjus jiems į streiką.
^Ten be jokio perdėjimo buvo atvaiz
duota, kaip pažangesni negrai yra iš
provokuojami, kad išžagino baltą mo
terį ar merginą ir paskui nulinčiuojami. 

/Žodžiu sakant, jis pamatė, kad pietinėse 
Amerikos valstijose tokio daikto, kaip 
“paliuosavimas negrų iš vergijos,” visai 
nėra.

Čia jis nusipirko knygelę kaip įvadą 
į ta pastatymą su nekuriais paaiškini
mais, autorių atvaizdais ir jų gyvenimu. 
Ten buvo aprašyta, kad tą iš gyvo ne
grų gyvenimo veikalą rašė net du auto
riai — Jurgis Sklar’as ir Povylas Peters 
— baltveidžiai. Pastarasis gimęs ir au
gęs negrų tėvynėj — Kentucky valstijoj. 
Ten buvo aprašyta, kad Povylas Peter- 
sas, išėjęs Chicagos universitetą, ben
dradarbiavo nekuriems laikraščiams

išvedimą, kad savo protą pardavinėti yra 
ueržemas darbaš, metė tą užsiėmimą, 
įsivilko į paprasto darbininko drabužius 
ir, penkis metus išvandravojęs veik visas 
Suvienytas Valstijas, išmėginęs visokius 
darbus, matęs šilto ir šalto, parašė dalį 
to garsaus veikalo.

tėvui į akis išdrožti viską, ką mačiau bei 
girdėjau, ir jeigu jis nesutiks bent sa
vo dirbtuvėse pagerinti darbininkų bū
vio, išsibrauksiu save iš jų klasės ir ko
vosiu prieš juos aršiau, negu raudoniau- 
sias bolševikas!”

Šitokį jo planą visiems užgyrus, Ma
riutė nuvedė jį į miegamąjį kambarį, su
teikus jam ilgą bučkį, pasakius labą- 
nakt, nutrinkėjo laiptais žemyn. Vai
kinas, jausdamasis nusikamavęs kūnu, 
pavargęs siela bei mintimis, atgulęs į 
lovą, stengėsi užmigti, bet tą nepavyko 
padaryti.

Šiaurys vėjas, tarsi norėdamas apvers
ti bakūžę, tai staugdamas, tai vaitoda
mas judino ją. Lietaus lašai, vėjo neša
mi, kaip jūros bangos, plovė langus, tar
tum po kibirą vandens ant jų užpilda- 
mos... Kiekvienas gyvis, kožnas žvėre
lis glaudėsi užvėjose, lindo po pastoge, 
į urvus—slapstėsi.

Tik kur tai toli, lyg norėdamas vėjui 
pritarti, klykavo lokomotyvas, stumdy
damas vagonus, kas davė vaikinui su
prasti, kad ten dirba darbo žmonės ir 
tik jiems nėra išimties, kad ir blogiau
sias oras, jiems turi būti pakenčiamas, 
panešamas. Jis savo vaidentuvėj matė, 
kaip tie žmonės, vėjo teriojami ir lie
taus plakami, iki kūno permirkę, pūkš
noja per pilnus vandens griovius, švyt
ruoja liktarnomis — rikiuoja vagonus, 
pilnus prekių, už kuriuos kapifalistas. su- 
sižers sau visą pelną, o darbininkui nu
mes tik našlės skatikėlį. Taip bemąsty
damas. po nekurio laiko visgi užmigo.

BUVĘ IR BŪSIANTIEJI 
PIKNIKAI

Ik'i šiol visi buvę mūsų pik
nikai turėjo pageidautinas pa
sekmes, ypatingai buvęs L.L. 
D. 15 Apskr. ir kuopų bendras 
piknikas, kuris davė virš $100 
pelno knygų leidimo fondui. 
Reikia tikėtis, jog 'ir sekami 3 
piknikai paseks pirmuosius, tai 
yra bus sėkmingi, nes iš es
mės jie yra patys svarbiausieji 
šiame sezone.

Rugs. 4 d. bus bendras pik
nikas su akroniečiais, jį ren
gia L.D.S. 4-tas Apskritys su 
Akrono L.D.S. 73 kuopa, šis 
piknikas per eilę metų įvykda
vo kur nors arti Akrono, bet 
šiemet dėlei tūlų priežasčių jis 
įvyks vis'iems paprastoj vietoj, 
A. Jasūnų darže, ant 422 kelio. 
Jame, aišku, dalyvaus kaip ir 
pirmesniais metais, nemažai 
akroniečių, o taipgi žada daly
vauti ir Youngstow.no L.D.S. 
9-tos kp. nariali; bus malonu 
susitikti su svečiais iš toliau.

Rugp. 18 dieną įvyks L D.S. 
Klubo piknikas. Kaip visuomet 
taip ir šįmet klubas visus sve
čius pava’išins alučiu dykai, be 
to, šįmet dar bus kas tokio ne
paprasto: šiame piknike daly
vaus ir kairerankių klubas, ku-

ris irgi 
ir kitus 
vaišinti.

žada ne tik save, bet 
dalyvius visukuom pa- 
Kiek plačiau apie šį 

klubą teks patirti atsilankius į
pikniką.

Rugs. 1-mą dieną įvyks vie
nas iš svarbiausių—tai SPAU
DOS PIKNIKAS mūsų dien
raščių naudai.. Kiek žinoma, 
prie šio pikniko pasiruošimo 
darbai jau dabar komisijos 
tvarkomi ir prie progos, reikia 
priminti, jog šių piknikų pa
sekmės tankiausia priguli nuo 
to, kiek mes suaukojame įvai- 
romiis dovanėlėmis; nežiūrint, 
ar jos yra didelės ar mažos, 
jos visos turi vertę, todėl nuo 
dabar kviečiami draugai, o 
ypatingai draugės, kurios tan
kiausia pagamina vienokių ar 
kitokių rankdarbių. Būtų ge
riausia, kad visi aukotojai ką 
turi priduoti komisijai kiek 
anksčiau, nes kuomet tik ant 
pikniko atneša yra kiek sun
kiau viską tinkamai sutvarky
ti. Na, o svarbiausiu dalyku 
dėlei gerų pasekmių tai yra 
skaitlingas mūsų publikos at
silankymas, o tuomi rodosi ga
lime pasitikėti, nes vietiniai ir 
apylinkės pažangiečiai mūs ne
apvylė praeityje, tai neapvils ir 
šiais metais.

KOKIE MOKSLAI 
NAUDINGIAUSI 
(Tąsa iš 2-ro pusi.) 

lingus instruknentus, kurie 
kainuoja labai brangiai.

Tačiau biedniems gydyto
jams pradedant savystoviai 
praktikuoti mediciną tenka 
vėl susirūpinti dėl nedatek- 
liaus, pagalvoti, iš kurio 
galo pradėti, kad iš savo 
mokslo pelnyti sau ir savo 
šeimai pragyvenimą.

Aš manau, kad medicinos 
mokslas yra svarbiausias ir 
užima pirmą vietą pasauly
je, nes jeigu gydytojai ne
žengtų taip sparčiai, kaip 
kad jie žengia šiais laikais 

įsu įvairiais medicinos išra
dimais ir atidengimais, tai 
esu tikras, kad beveik pusė 
pasaulio žmonių sirgtų ir 
ne laiku mirtų. Tačiau mes 
esame šiandien laimingi ir 
dėkingi medicinos mokslui, 
kad pailgino mūsų gyveni
mą /daugeliu metų ir nugalė
jo daugelį mirtinų ligų, ku
rios varydavo jaunus žmo
nes į kapus. Kiti mokslai 
yra mums irgi labai svar
būs, be kurių mūsų drau
gijinis gyvenimas būtų be

reikšmis. Tai inžinierijos, 
chemijos ir agrikultūros. 
Be šitų mokslų tobulėjimo 
mūsų šiuolaikinis gyveni
mas būtų nepakenčiamas.

Kai kas kelia į padangę 
ir juridinį, teisių mokslą. 
Nors šioje mūsų draugijinio 
gyvenimo tvarkoje yra rei
kalingi advokatai apgyni
mui visokių raketierių ir iš
leistų paikių įstatųmų, bet 
aš tikiu, kad ateis laikas, 
kuomet žmonės ant tiek su- 
kultūrės, kad jiems advoka
tai mažai tebus reikalingi.

Progresas

KELIAS I LAIMĘ
Apysaka

Parašė R. Mizara
Nepaprastai įspūdinga apysa
ka iš lietuvio emigranto gy
venimo Amerikoje: apie neti
kėtą jo pralobirhą, pagaliau 
grįžimą į Lietuvą, ten įsivėli
mą į klastingos meilės pink
les ir baigimą gyvenimo tra
giška mirtimi.

Knyga iš 870 puslapių 
Kaina $1.50

Laisve
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y
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manė sau: “Na, o kodėl ir man nepasek
ti Povylo Peterso pavyzdžiu, nepadėvėti 
marškoniu darbininko drabužiu, nepara
gauti jo duonas ir nepasidžiaugti tokia 
laisve, kokia darbo žmogus “džiaugia
si”? Tai būtų bent mokykla, ko nei keli 
universitetai negalėtų man duoti.”

Ir iis pradėjo galvoti apie savo marš
rutą, ir juo daugiau į tai gilinosi, tuo 
didesnis noras jį ėmė kuo greičiausiai 
pradėti. Ji nuo to bent laikinai sulaikė 
-tas, kad rytines valstijas užklupo anks
tyvas ruduo, nepalankūs orai ir vis rei
kėjo atidėlioti, vilkinti.

Vieną ryta iis gauna telegramą nuo 
savo sesers iš Sakramento, Kalifornijos, 
kur pranešama, kad tėvai grįžta iš Eu
ropos tiesiai į Sakramento rezidenciją ir 
ten mano žiemavoti, ir priduria:

“Susitvarkęs visus dalykus tenai, sku
binkis į tėvų priėmimo puotą. Manau, 
kad ir nenorėsi klausytis rytinių valstijų 
šiaurės vėjų muzikos žiemos metu, kuo
met galima žiemą praleisti maudymosi 
kostiumuose pietinių valstijų pajūriuose.

Edis, nieko nelaukęs, išsirengė į ilgą 
Kelionę. Vienok jis • neturėjo tiek iš
tvermės, kad neužsukti pas Karvelius, 
neatsisveikinti jų, Mariutės ir nepasisa- 
,kyii jai, prie kokio tikslo jis rengiasi.

Kuomet jis vienose šturmingose bei 
lietingose išvakarėse atsikasė pas Kar
velius, pastebėjo, kad jį daug širdingiau 
visi priėmė, negu kada nors pirmiau. 
Vaikinas, kaip ir visuomet, pirmiausia 
pasiprašė nakvynės, o ją gavęs paačiavo, 
sėdosi prie stalo ir pradėjo šnekučiuo
tis. Ant galo, pasisakęs savo tikslą, ku
rio jis mano siekti, pridėjo:

“Dabar važiuoju sutikti iš Europos 
grįžtančius tėvus, kad galėčiau tiesiai

Rytas nemalonus. Visur telkšo liūnai, 
klanai, balos. Purvynas vėlėsi ant kojų 
ir pučia rytų drėgnas, sunkus, per drabu
žius kiauriai prie kūno pereinantis vėjas. 
Bet Karvelių stuboj šilta ir jauku. Edis 
papusryčiavo ir pasiprašė tėvų, kad leis
tų iuodviem su Mariute pasikalbėti, įėjo 
abudu į atskirą kambarį, susėdo ant se
noviškos sofos ir pradėjo kalbėtis. Ilgai 
tam, anot Karvelio, kolegijos velniūkš
čiui prisiėjo kalbėti, kol įtikino merginą, 
kad jis tikrai ją myli, kad vien dėl jos jis 
eina į darbo žmonių klasę, kol išgavų iš 
jos pareiškimą:

“Prisipažįstu tau, Edi. kad pradedu 
tave mylėti. Tačiau visai nemanyk, jog 
aš į tave įsimyliu, kad tu svaidai į mus 
doleriais. Ne, mielas Edi, ir dar kartą— 
ne. Žinok, Edi, kad tie pinigai nei kiek 
ne švaresniu būdu iš darbininko žmo
gaus atimti, kaip kad plėšikas apiplėšia 
beginklį pakeleivį. Ant kiek tu daraisi 
artimesnis mūsų klasės Žmogus, ant tiek 
aš tave pradedu pamilti.

“Mielas Edi,” jautriai pradėjo ji. “Tu 
neturėk nei cento kišenėj, bet nebūk 
veidmainys, sukčius, apgaudinėtojas. Tu
rėk nors tokį supratimą, kaip mano tėve
lis turi, žiūrėk tokiomis teisingomis aki
mis į dalykus, kaip jisai kad žiūri,—aš 
atiduosiu tau savo širdį, meilę, jausmus 
ir visa, ką tiktai aš turiu už jokius pi
nigus nenuperkamo.”

Mergina padarė pertrauką, prisiglau
dė prie jo krūtinės, atsiduso ir dabaigė: 
“Tiesa... Darbo žmogaus gyvenimas — 
tai gilus vargų ir dejonių klonis. .. Bet 
visuomet taip nebus ir negali būti. Ateis 
laikas, kad ir darbo žmogus atgaus savo 
teises ir bus pasaulio valdonas.”

Ji dar arčiau prisiglaudė prie jo krū
tinės, jo rankos nuslinko ant jos lieme- 
nio ir tvirtai spaudė ją prie savęs. Dvi 
jaunos širdys nerimavo juodviejų krūti
nėse ir juodviejų lūpos susivienijo. >

(Bus daugiau)

Norwood, Mass.
ELZBIETOS GALGAUSKIE- 

nės išleistuvės
Birželio 15 d. buvo surengta 

Elzbietai Galgauskienei išleis
tuvių pare. Ji apleido Norwoo
ds ir išvažiavo gyventi pas 
dukterį Amilę ir žentą Gilmar- 
tis, į Denver, Colorado. Kaip 
žinoma, mirus jos vyrui Juo
zui Galgauskui, jai vienai pa
silikus čia gyventi buvo neįma
noma. Tokiu būdu turėjo par
duoti namelį ir glaustis prie 
dukters.

Išleistuvių parė atsibuvo pas 
draugus A. ir K. Barčius, Can
ton, Mass., jųjų gražiame kie
me. Susirinko grąžuos būrelis 
artimų draugų ir draugių, kur 
visi linksmai leido vakarą prie 
užkandžių ir skanios kavos.

Visi linkėjo draugei A. Gal
gauskienei gražios sveikatos. 
Taip pat išvažiavus nenuobo- 
dauti. Atminčiai nuo visų da
lyvių jai’ buvo įteikta kukli do
vana — “hand bag”.

M. Uždavinys priminė, kad 
dabar eina dienraščio Laisvės 
finansinis vajus sukėlimui de
šimt tūkstančių dolerių, ir ka
dangi mes esame Laisvės skai
tytojai, todėl šiandien turime 
gerą progą Laisvę paremti po 
kiek kas išgalime. Visi tam 
pritarė. Ant vietos buvo su
rinkta 47 doleriai. Vėliau dar 
buvo gauta daugiau. Iš viso 
Laisvei buvo anksčiau pasiųsta 
$72.00. Ten aukotojų ir var
dai tilpo.

Taipgi atsiprašau už padary
tą mano klaidą. V- Misevičius 
tame bankete aukojo $1., bet 
aš praleidau kaip nors per klai
dą jo vardą. Todėl dabar pri
siunčia jo dolerį ir pataisau 
klaidą.

Lowell, Mass.
Holland Brewery Co. nu

pirko H o w a r d o bravorą 
Lowellyje ir jį birželio mė
nesį uždarė. Paleista iš 
darbo 500 darbininkų. Vie
nas ten dirbęs darbininkas 
buvo nusipirkęs stubą ir 
automobilį. Kai jis neteko 
darbo, tai įpuolė desperaci
jom Užmušė du savo sū
nus — vieną 11 metų, o ki
tą devynių. Nužudęs abu
du, pats save bandė nusižu
dyti. Kai jo žmona grįžo iš 
darbo namo, rado vaikus 
negyvus ir vyrą vos pusgy
vį. ! •

Dabartines 
Lietuviui Kalbos

Išleido
Valstybinė Politines 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:

'M. Uždavinys

Lawrence. Mass
^Miesto taryba turėjo spe

cialų posėdį dėl darbo mo
kyklos pataisymo. Apskai
čiavo, kiek kainuos. Ši mo
kykla nebuvo taisyta nuo 

’jos pastatymo. Mokykla tu
rėtų -būti pataisyta moder
niškai.

Tarybų Sąjungos ambasada 
W a s h i n gtone išleidžia — 
“USSR.” Tiesa, žurnalas la
bai įdomus, gausiai paveiks
luotas, yra ir daug ko pa
skaityti. Kaina labai pigi— 
tik $1.80 metams.

0

II

Du jaunuoliai, važiuoda
mi ant dviračių, nuvirto ir 
pusėtinai užsigavo: William 
Rudis ir Alden Rudis. Pa
starasis paleistas iš ligoni- 
nes, o William dar tebėra 
d&Oninėje.

**Daug draugų prašo paro- 
11' jtems žurnalą, kur}

Per kelioliką metų nete
kome mes šiame mieste ne
maža Laisvės skaitytojų ir 
rėimėjų. Mirę yra: Albinas 
Baronas, M. Petrukevičius, 
M. Chulada, A. Aleksoms, 
A. Šimkūnas, V. Stoškūnas, 
O Žilinskaitė, O. Butėnienė, 
M. Bukartienė. D. Sukac
kas, A. Marcinkevičius, P. 
Garjonis, M. Trakimas, K.

Katinas ir Katinienė, J. 
Gasparas, K. Kaupinis, P. 
Kiaulėnas, J. Penkauskas, 
D. Kirmilas, P. Tamašaus
kas. K. Stevens, P. Januko- 
nis, Šleivienė. Tai didelė 
spraga progresyviame ju
dėjime. Jeigu šiandien visi 
būtų gyvi, tai daug padėtų 
veikti ir Laisvei daugiau 
paramos būtų. Lai ilsisi jie 
amžinai, tie mūsų. 
draugai ir draugės!

idėjos

Buvo laikai, kai daug; 
rengdavo žmonės piknikų 
parkuose. ,0 dabar piknikai 
jau eina iš mados. Mažai 
kur piknikų teįvyksta! Mai
nosi laikai, mainosi ir žmo
nių papročiai!

S.P’fcnkamkas

Livonia, Mich.
Liepos 21 d., sekmadienį, 

pas V. Smalstienę įvyko gra
žus; pažmonyš. Apie 50 jos 
idėjos draugų praleido popie
tį Vaišindamiesi po žaliuojan
čiais medžiais, kurių pas V. 
Smalstienę nestoka. Tarp da
lyvių radosi Mr. ir Mrs. Kach 
iš Miami, Florida, .iy Mr. ir 
Mrs. Erickson ir daug kitų.

Sueigos tikslas: sušildyti ar 
goriau sakant aplaistyti naują 
namą, kad jis ilgiau pasilai
kytų. V. Smalstiėnė buvo ap
dovanota daugiausiai piniginė
mis dovanomis, iš kurių Lais
ve ir Vilnis, gaus po $25. O ki
ta dalis, pagal draugų dalyvių 
norą, pasilieka jai pačiai.

V. Smalstiėnė dėkoja
skaitlingą draugą atsilankymą 
ir gražias dovahfes. Dar norė- 

ir daugiau tokių •' v
• Jau. > .

Korespondentas

■ ■* <■ ■

u z

tų ji turėti 
sueigų.

ALDLD 44 kuopos sekre
torius gavo iš Centro nomi
nacijų blankas — blankas, 
nominavimui Centro Komi
teto narių. Mes, kuopos val
dybos nariai, nutarėme 
šaukti kuopos susirinkimą. 
Šaukiame rugpiūčio 10 d., 
šeštadienį, 6 vai. vak. Klu
bo salėje, 14 Tyler St. Ger
biamieji nariai, visus kvie
čiame ateiti į mitingą.

Seniau mes laikydavome 
kuopos susirinkimą kiekvie
ną mėnesį, o dabar neįvyks
ta nei vienas per metus. Ne
žinau, ar jau mes taip pa
senome, ar kas kitas lowel- 
liečiams pasidarė. Tuoj 
baigsis vasara, reikėtų pa
kalbėti apie rudens ar žie
mos parengimus. Lowelly
je parengimų jau seniai bu
vo. Tiesa, mūsų progresy- 
vės jėgos yra mažos, be kitų 
kolonijų draugų pagalbos 
sunku ką nors padaryti.

Tą patį šeštadienį įvyks ir 
LDS vietos kuopos narių 
susirinkimas. Nekuriu na
rių mėnesinės mokestys ne
mokėtos už tris mėnesius. 
Ateikite ir užsimokėkite, 
kad nesusispenduotumėte.

Lowellietis

ATSIMINIMAI
Ir

Dabartis
Parašė L. Prūseika

'-*'7

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

Knyga Iš 801 puslapių 
Kaina tik $2.00

Laisvė
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y.

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

Kartu su užsisakymu prašome prisiųsti ir pinigus.
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Pasinaudokite
Grožine literatūra

Prošvaistės
Jono Kaškaičio—Dr. J. J. Kaškiaučiaus jaudinanti poezija 
ir trumpa autoriaus biografija. Susipažinkite su jo gy-1 
venimu, mokslu ir literatūrine kūryba. 256 puslapių, 
DABAR TIK 75c.

USNYNE — Istorija Poezijoje
Modernine Lietuvos istorija, gyvai ir jaudinančiai ap
rašyta poezijoje. Naudingas ir puikus pasiskaitymas. 
Parašė žymusis Lietuvos poetas TEOFILIS TILVYTIS, 

puslapių 160, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Ūkanos
Jaumvjietuvio pastangos atsiekti profesijos, ekonominiai 
trūkumai, aštrus šeimyninis gyvenimas, politinės intrigos 
ir įvairios kitos bėdos ir vargai. Parašė Mikas Rasoda^ 
pusi. 342, kaina $1.50, DAB^LR TIK $1.00.

Džiaugsmai ir Sielvartai
Parašė A. Dagilis. Rinkinys labai įspūdingų eilių, 
136 puslapių, kaina tik $1.00

Pavasario Godos
Stasio Jasilionio gražiausių eilių rinkinys, puslapių 256, 
kaina $1.00, DABAR TIK 75c.

Laisve
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.
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Vajus Sukėlimui $10.000 Fondo
(Perkėlimas nuo pirmo puslapio)

“Gerb. L. Adm-ciia. Čia rasite čekį sumoje $20. Aną 
dieną atvažiavo pas mus moteris ir sako, kadangi Wal
ter S., žuvininkas, negalėjo būti pas jus išvažiavime, 
tai čia jo auka i Laisvės fondą. Draugiškai, J. A. Be
kampis. Avalon, X. J.”

PRIETELTŲ KLUBAS
Vera Smalstienė, Livonia, Mich..................... $25.00
J, Mažeika, Pittsburgh, Pa............................... 25.00

AUKOS
John Eitutis. Cleveland. Ohio ..........................$10.00
V. Kūlikas, Brooklyn, X. Y. .......................... 10.00
Geras žmogus, Woodhaven, X. Y.....................  10.00
I. LD 15 Apskr. (per J. Stripeiką)

Cleveland, Ohio .......................................... 10.00
S. T. (per P. š.). Detroit, Mich...................... 10.00
X. Grigienė, Rockford. Ill................................. 10.00
J. Ragauskas.^Shelton, Conn............................. 10.00
J. Daujotas, E. St. Louis, Ill.................  10.00
J. Galinskas, varde P. Tijūno šeimos,

Detroit, Mich................................... • •......... 10.00
Ona, Woodhaven, X. Y...................................... 5.00
Walter Dozer, Los Angeles, Calif..........................5.00
Ignas Urbonas. Cutchogue, L. 1............................5.00
A. P. V. Gasper. Grand Ranids, Mich.................. 5.00
V'. Gudaitis. E. St. Louis., Ill................................. 5.00
Mary Stashis. Cambridge, Mass........................ 5.00
Anna Miswick. Yonkers. X. Y........................... 2.00
<t. Dilis. Wood-Ridge. Xr. J................................  2.00
John P. Svereika. Venice. Calif............................2.00
A. Mitchell. Jamaica, X’. Y. ... ■ •...................... 2.00
Joe Zdanavich, B’klyn, X. Y.................................. 2.00
V. Misevičius, Norwood, Mass.............. ■ •• L00
V. Delnicki. Bridgeport. Conn................................ 1.00

Iš anksčiau gauta $9,620.00. Dabar Įplaukė $260.00.
Viso gauta $9,880.00. Dar reikia $120.00.

Jei dar 120 asmenų primestų į fondą po doleriuką, 
tai dalvkas būtų garbingai užbaigtas. Laiko turime iki 
rugpjūčio 18 d., tačiau būtų gražiau, kad anksčiau už
baigtume.

Dėkojame visiems pasidarbavusiems ir visiems au
kojusiems i fondą. Xeabejoiame, kad tas likutis $120.00 
bus sukeltas ir savo didįii darbą baigsime su pilnu pa
sisek imti.

Laisvės- Administracija

Chicago, Ill. | 
I 

r'rLikėlė iš “numirusi’’”
Amerikos lietuviams tikrai 

ne naujiena girdėti, kad dau
gelis iii tauiie'ūi “prisikėlė” j 
iš numirusiu, ypač tie, kurie | 
pi.lei Pijušo r.uo aštuo’.iolik-1 
tos ii’ kunigą marijonu veda-1 
mo geltonlapio, buvo bolševi
ku sušaudyti-ni galabyti. Dau
gelis iš tų “lui/.iiJytu” atbėgo 
į šią šąli ir dar gyvi... Dalis iu 
liko LictuvZyįy Let irgi gyvi. 
Kai kurio išvemti ar išvykę i 
Sovietu Sąjuiij? < gilumą dar 
gyvi. Taigi. m< s buvome įpra
tę matyti ir Gidėti iš “numi
rusiu pr-sikė luTus” lietuvius. 
Bet tas retai nasitaiko tarpe 
amerikiečiu. Tačiau pasitaiko 
ir čia, bet aiški:, per klaida, 
ar norą atsikratvti asmens, 
kuris nepageidaujamas, ter- 
šiąs šeimos vaidą.

štai kas atsitiko su tūlu Da
niel Gallagher, d 1 m.

Liepos 10 d. buvo rastas la-- 
v.mas ant iškelto traukinio 
ties Fullerton ir Sheffield 
gatvėmis. Gallagherio brolis 
ir sesuo, kurie gyvena 2120 N. 
Lincoln atpažino, kad tai jų 
brolis Danielius, taipgi prane
šė jo buvusiai žmonai i’- visi 
ji palaidojo liepos 12 d

Laidotuvės jiems kamavę 
$400.00 Bet štai, liepos 19 d. 
ateina Danielius ir sveikinasi 
su broliu Thamu, šis sako :

— Kaip tu čia atsiradai, tu 
miręs, mes tave palaidojom...

Sunku jam buvo įtikinti, 
kad jis dar sveikas, ne tik gy
vas.

Atsitiko taip: jis pasigėręs 
ir pridaręs triukšmo. Policija 
jį nuvežė į pataisos namus, 
kur jis išbuvęs 17 dienų ir ge
rai pasitaisė, o dabar paleis
tas ir grįžo pas savus.

Apie įvykį pranešta polici
jai. Pastaroji žadėjusi iškas
ti palaidotą lavoną ir nutrauk
ti pirštų anspaudas, kas gal 
padės nustatyti, kas ištikrųjų 
buVo -palaidotas.

Skirtumas tarp Pijušo nužu
dytų ir jų, tai kad negyvėlis 
liko negyvėliu, tik nežinoma, 
kasi jis per vienas. Gi lietuviš
ki “kankiniai” gyvi ir sveiki 
ir net vėl dirba nenaudai dar
bo žmonijos.

—Lietuvis

Harrison, N. J.
Iš Harrisono ir apylinkes

ALDLD Antrosios apskri
tos piknike, liepos 14 d. 
Great Xecke, ir man teko da
lyvauti. Vieta nedidele, bet 
graži, pilna medelių, gėlių. 
Tik bėda, kad aš ją ne visada 
galiu pasiekti, kadangi niekas 
iš mūs nevažiuoja ten. Net ir 
ši sykį tik mes šeši buvome ir 
dar pora iš Jersey city. Kurie 
ton buvo, tai gražiai laiką 
praleido.

____ * 
■ • Į 

Biskis apie mūšy ligonius.
Draugas J. M iškeli Cinas, gy

venąs 61 West St., Newark, 
N. J., yra ligoninėje ir gal tu
rės pasiduoti operacijai. Ma
nau, kad jį daugelis pažįsta, 
puikus jis žmogus; nors jam 
sukanka 81 metai amžiaus 
rugpjūčio 15 d., bet jis pri
klauso prie darbininkiškų or
ganizacijų Jį- veikia. kiek gali; 
skaito Laisvę. Drg. Meškeliū- 
nas yra City Hospitalyje, se
name bildinge ant 3 lubų, 
Ward 21, Room 3, Newark, 
N. J.

M. žolynas, kuriam buvo 
nuplauta koja, jau yra susvei- 
kęs ir gerai atrodo. Girdėjau, 
kad mėgina pritaisyti medinę 
Koją. Jei tai pavyks, tai jį ir 
vėl matysime mūsų tarpe. Jo 
adresas: 71-72 — 7th Avė., 
Newark, N. J.

. F. Josmantui buvo sutrinti 
lankos pirštai. Ranka jau su
gijo, bet dešinėj rankoj teli
ko tik du pirštai — nykštys ir 
mažiukas. Bet jį ištiko kita 
nelaimė: birželio 14 d. jis 
triūsėsi apie stubą, diena buvo 
pusėtinai karšta, tai, padirbė
jęs, įėjo į stubą ir ten sukrito 
ant grindų. Pašaukus gydyto
ją, paaiškėjo, kad buvo šir
dies ataka, taipgi aukštas 
kraujo spaudimas. Nuvežtas 
į ligoninę ir ten buvo padėtas 
į oksigeno būdelę. Dabar jis 
jau grįžęs namo, bet skun- 
ožiasi, J<ad labai silpnas. 
Draugas Josmantas priklauso 
prie darbininkų organizacijų 
ir skaito Laisvę. Gyvena po 
330 John St., Harrison, N. J.

♦

Senas Jonas

NewWto^^iė^2lnloi~
LIETUVIŲ TARPE

LLD kuopų piknikas 
jau čia pat

LLD New York o apylinkės 
kuopos ruošia didžiulį pikniką 
sekmadienį, rugpjūčio II, 
Kasmočiaus sode, Great Neck, 
N. Y.

šiame piknike turėsimo ge
rą šokiams orkestrą, taipgi 
bus visokių valgių ir gėrimų. 
Galėsime visi pasilinksminti ir 
pabaliavoti.

Programoje dalyvaus gar
susis Aidsietyno kvartetas, 
kaipgi bus ir daugiau įvairu- 
m ų.

Tad visi pasiruoškime šiame 
piknike dalyvauti. Yra pasam
dytus didžiulis busas, kuris iš- 
< is iš Williamsburg o nuo Litu- 
anica skvero 12 vai., o nuo 
Liberty Auditorijos 12:30 vai.

LLD narys

Padėka
Širdinga padėka mus 

užjautusiems

Nėra skaudesnio įvykio 
žmogaus gyvenime, kaip ne
tekti artimo, mylimo asmens. 
5 patingai vyrui ir sūnums nė
ra didesnės širdgėlos,' kaip lai
dojimas savo gyvenimo drau
gės ir motinos, kuri nors ir 
sunkiai sirgdama rūpinosi sa
vo šeima.

Bet tikrovė liekasi tikrove, 
žiaurioji mirtis nesigaili net 
pasauliniai garsiausių žmonių. 
Ji nepasigailėjo ir mūsų žmo
nos ir motinos Marijonos Kri
ukienės. Ji mirė liepos 22 d. 
ir palaikai Fresh Pond krema- 
torijoj sudeginti liepos 26 d.

Nors skaudi buvo širdgėla, 
apie kurią tegali suprasti tik 
pergyvenęs tokį įvykį žmo
gus, bet daug pridavė jėgų 
pernešimui jos nuoširdus mūs 
draugų atjautimas ii- surami
nimas.

Leiskite, mielieji draugai ir 
draugės, ištarti per spaudą 
nuoširdų padėkos žodį vi
siems dalyvavusiems Šermeny
se ir laidotuvėse ir prisiuntu- 
siems gėles. Dėkojame K. Pet
ri kienei ir A. Bimbai už pasa
kymą kalbų šermeninėje ir 
krematorijoje. Didžiai ačiuo- 
jame šalinskų laidotuvių įstai
gai už taip nuoširdų, maloni] 
patarnavimą. Mes jūsų atjau
timo niekados nepamiršime.

Liekame nuliūdę :
William Kūlikas,
Albis Maželis, sūnus, 
William Kūlikas, posūnis

Detroit, Mich.
Liepos 20 d. mirė mūsų ge

ras draugas Petras Tijūnas. 
Palaidotas liepos 23 d., Ever
green kapinėse.

P. Tijūnas gimė 1886 m. 
Liettivoje, Kauno gubernijoj, 
Klainiškių kaime. į Ameriką 
atvyko 1907 metais ir pir
miausia apsigyveno Lewiston, 
Me. Į Detroitą atvyko 1910 m. 
Dirbo daugiausia General Mo
tors Cadillac dirbtvėje. 1953 
metais išėjo- ant pensijos ir 
ir džiaugėsi, kad galės leng
viau pagyventi, bet užpuolė 
jį vėžio liga ir sunkiai kanki
no iki mirties.

Paliko mylimą žmoną, sūnų 
John ir dukterį’ Josę, taipgi 
tris anūkus. '

Velionis buvo ramaus būdo. 
Lankė mūsų parengimus, gy
veno laisvai, buvo Laisvės 
skaitytojas per daugelį metų 
ir rėmė mūsų progresyvią 
spaudą su lyg savo išgalę. Pri
klausė LDS iki pat mirties.

Buvo pašarvotas D. Brazio 
koplyčioje; buvo sudėta prie 
jo palaikų daug gėlių vaini
kų. Į kapines lydėjo nemaža 
žmonių. M. Balčiūnas pasa
kė po prakalbėlę koplyčioje 
ir kapinėse. Po laidotuvių pa
lydovai buvo užkviesti į na
mus, kur jiems buvo duoti pie
tūs.

Vardan velionio Tijūno šei-

HĖLP WANTED—FEMALE

New Yorko spaudoje
Rooseveltienė į TSRS

Savo skiltyje “My Day”, ku
ri telpa liberaliniame New 
Yorko dienraštyje “Post”, 
Eleanor Roosevelt sako, kad ji 
šio mėnesio pabaigoje išvyks 
apsilankyti Tarybų Sąjungoje. 
Tai bus pirmas jos vizitas So
vietuose.

Rooseveltienė sako, kad ji 
nori susipažinti su pakaitomis, 
kurios dabar vyksta Tarybų 
Sąjungoje, ji nori savo akimis 
pamatyti, kokia yra ta nauja 
atmosfera, apie kurią tiek 
daug kalbama.

Ji sako, kad jau, gavo vizą 
ir patenkinta, kad galės ap
lankyti šalį, kurios niekad ne
matė, nors ji apgailestauja, 
kad dėl Valstybės departmen- 
to kliūčių negali aplankyti Ki
nijos.

“Times” ir festivalis

Maskvoje dabar vyksta d L 
džiulis pasaulinis jaunimo ir 
.studentų festivalis. Paprastai 
tie korespondentai gan plačiai 
aprašo įvykius Tarybų Sąjun
goje. Bet ne apie festivalį, ku
riame dalyvauja ir 160 ameri
kiečių. Ar tai jie neaprašo, ar 
laikraštis apkarpo jų praneši
mus, bet išeina taip, lyg to 
festivalio ir nebūtų. Tik apie 
Aleną dalyką sąryšyje su fes
tivaliu randame “Times’’ pra
nešimuose: kaip kai kurie re
akciniai arba konservatyviai 
nusiteikę amerikiečiai, nuva
žiavę į festivalį* ten nepaten
kinti. Daug rašyta ir apie tą

jauką amerikietį, kurį Mask
vos policija suėmė, nes jis su 
loto - aparatu rankoje perli
po fabriko sieną ir bandė fo
tografuoti. .

Spauda apie jaunuolį

Visi laikraščiai, ne tik “Ti
mes”, labai plačiai rašė apie 
tą incidentą, lyg tai būtų bu
vusi svarbiausia festivalio da
lis. Bet iš tų aprašymų susida
ro įspūdis, jeigu mes skaitome 
“tarp' eilučių”, kad tai buvo 
gal tiksli provokacija.

Jaunuolis, studentas iš Kali
fornijos, sakosi paklydęs 
Maskvoje pakelyje į Lenino 
stadijoną. Kai žmogus paklys
ta, ką jis daro? Jis ieško, 
vaikšto, klausinėja ir panašiai. 
Bet ką padarė mūsų didvyris? 
Ogi jis ten pat, miesto vidury
je, pastebėjęs aukštą sieną 
aplink fabriko kiemą, ima per
lipti tą sieną! Ko jis tikėjosi 
ten rasti? Lenino stadijono?

Neveltui kai kurie ameri
kiečiai delegatai ten dabar lai
kosi nuomonės, kad tas avan- 
tiūriškas jaunuolis buvo kieno 
nors įgaliotas, gal mūsų žval
gybos agentūrų, padaryti tokį 

I žingsni, kad būti suimtam. Ki
taip sakant, ko jis ir jo globė
jai siekę, tai ne fotografuoti 
ir šnipinėti (tą galima tylės

imais keliais, negu lipant per 
sieną), bet išprovokuoti areš
tą, kad paskui galėtų apie tai 
peckioti geltonoji spauda, 
baubti Amerikos Balsas per 
radiją, ir t. t.

Savininkai r ė k a v o, kad jie 
neklausys įstatymų prieš 
segregacijų nuomavimuose
Apie 300 apartmentinių na

mų savininkų pravedė tam 
tikrą demonstraciją — jie at
ėjo miesto tarybon ir rėkavo, 
lead kokie- įstatymai nebūtų 
pravesti prieš rasinę diskrimi
naciją butų nuomavime, jie tų 
įstatymų neklausys.

Kaip žinia, miesto taryba 
dabar svarsto Sharkey-Brown- 
Isaacs bilių, kuris uždraustų 
privatiniems savininkams ne
nuomoti butų vien dėl nuomi
ninko rasinės arba tautinės 
kilmės. Bet savininkų organi
zacijos tam įstatymų planui 
smarkiai priešinasi.

Savininkų organizacijos, va
dovaujamos. nejudomo turto 
(real estate) agentūrų, teigia, 
kad toks įstatymas būtų jų 
“civilinių teisių laužymas.” 
Esą, niekas neturi teisės įsa
kyti savininkui, kam jis turi 
arba neturi nuomoti savo bu
to.

Bet faktinai savininkų orga
nizacijos kovoja prieš tą įsta
tymo planą, sekamais sumeti
mais :

Jie nori rasinės segregacijos 
butuose, nes segregacija pa
deda palaikyti negrus, pu*erto- 
rikiečius ir kitas mažumas 
kaip ir getuose. Kadangi ra
sinių mažumų žmonės negali 
arba, beveik negali keltis ?š jų 
segreguotų apylinkių, tai jie 
priversti mokėti aukštas Kuo
pias ir už labai blogus butus.

Taip, pavyzdžiui, Harlemas 
yra labai pelningas namų sa
vininkams, nes ten lūšpynuo- 
se ir pusiau - lūšnynuose nuo
mininkai moka savininkams 
(kurie patys gyvena kitur) la- 
bai aukštas nuomas, kartais 
net aukštesnes, negu už gerus 
butus kitose apylinkėse. O ka
dangi Hlarlemo gyventojas tu
ri labai menkas galimybes

mos siunčiu Laisvės Fondan 
$10, o mirusiajam Petrui lin
kiu amžinai ilsėtis. ’ Tegul bū
va jam lengva Amerikos že
mė ! ' f

Ai'/v j. Galinskas

Po miestą pasidairius
Po bokso rungtynių tarp 

Pattersono ir Jacksono, Jack-

OPERATORES s

Patyrusios
PRIE SPORTSWEAR

H & M SPORTSWEAR ,
27 Montrose Ave., Brooklyn

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

BU8INES8 OPPORTUNITIES

keltis kitur, tai ir jo buto ne
reikia taisyti ir gerinti — jis 
ten visvien liks — jis beveik 
belaisvis ir jį lengva spausti.

Tūla sudžiuvusi senyva po
niutė Grace Leotta kalbėjo 
savininkų vardu. Ji baigė savo 
kalbą taip:

“Muškite tą prakeiktą bilių 
— duokite mums laisvės!”

Po" to visa savininkų, dele
gacija, vadovaujama didžiųjų 
Real Estate agentūrų, išmar- 
šavo iš miesto savivaldybės 
rūmų.

Automobiliai pavojingesni 
už kanuoles

Magistratas M. Solemon 
rimtai pastebėjo, kad, automo
biliai yra pavojingesni negu 
karai. Nuo 1900 metų karuose 
yra žuvusių arti milijonas 
amerikiečių, o per tą patį lai
ką automobiliai yra užmušę 
1,100,000 amerikiečių. Vien 
tik 1956 metais užmušta 
40,000

Nepilnaprotis paskerdė 
mergaitę -Z

Hoosick Falls, N. Y., gy
ventojas Myron Kane, 23 me
tų amžiaus, prisipažino, kad 
jis peiliu nudūrė 12 metų mer
gaitę Marie Crandall, su kuria 
jis draugaudavęs. Tūlą laiką 
jis buvo uždarytas proto ligo
nių įstaigoje.

sonas dabar ligoninėje. Mačas 
tapo teisėjo sulaikytas dešim
tame raunde, nes buvo aišku, 
kad Jacks^nas negali atsilai
kyti, kad jis perdaug gauna 
pavojingų smūgių.

“Daily Worker” sporto re
daktorius .Pvoosevelt Ward te
legrafavo gubernatoriui Har- 
rimanui ragindamas, kad 
valstijos atletikos komisija 
pradėtų tyrinėjimą. Yra įtari
mo, kad rungtynių rengėjai 
žinojo, jog Jacksonas persiIp- 
nas,,kad susiimti su* Patterso- 
nu, ir mačas turėjo būti nepri
leistas. Bet rengėjams pelnai, 
žinoma, svarbesni, negu jau
no boksininko sveikata.

, Jacksonas yra negras.

Dvi merginos viliojo 
vyrus—plėšikams

Areštuotos Gloria Warnec
ke ir Dolores Jusenski kaip 
vyrų viliotojos į užkampius, 
kur laukdavo plėšikai savo 
aukų. Tokiu būdu nemažai 
vyrų buvo apiplėšti ir sumušti.

Vaikėzai padegę bažnyčią

St. Gregory’s bažnyčia buvo 
du sykius padegta, bet kuni
gas spėjo gaisrą užgesinti. 
Kun. D. Sullivan tvirtina, kad 
jis matęs gaisrui prasidedant 
vaikėzus bėgant nuo bažny
čios.

Gauna publikos prijautimą

Harry ir Rita Leventhal, 
1722 Palmetto St., Brooklyne. 
8 metų dukraitė Marilyn, yra 
paralyžiuota ir neregė, bet tu
ri daug draugų, kurie jai siun
čia laiškelius, dovanas ir net 
pinigų.

Du antisemitai mušeikos 
areštuoti

John Scarano ir Lambert 
Stepanich areštuoti ir kaltina
mi policistų apmušimu. Jie su 
kitais keliais jaunuoliais, apsi
ginklavę Švininėmis paipomis, 
šūkavo užmušią “vlsus žydus” 
Brownsvilleje. Kai policistai 
norėjo juos suvaldyti, tai ir 
jie buvo apmušti.

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)

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-mos kuopos susirinkimas 
įvyks antradieriį, rugpiūčio 6 d., 
7:30 vai. vakare, Liberty Audito
rium, 110-06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill. Visi nariai kviečiami da
lyvauti. Kurių duoklės nemokėtos, 
malonėkite ateiti ir užsimokėti, kad 
nesusispenduotumėt.

Valdyba 
(149-150)

PAlEŠKOJinfAS
Aš, Pukinskas Antanas, s. Juozo, 

paieškau savo brolio Pukinsko Fe
likso. Anksčiau gyvenusio Chicago 
(maždaug 1937 m.). Labai norėčiau 
kad jis pats atsilieptų, arba ji pa- 
žinusieji parašytų man, kur jis da
bar gyvena. Būsiu labai dėkingas. 
Antanas Pukinskas (Juozo), Gelšių 
rajonas, Gadunavo paštas, Lithua
nia, USSR.

(148-149)

Italian-American Grosernė. Deli- 
katessen. Dabartinė medžiaginė jei- 
ga $65,000 į metus. Lindenhurst 
yra augantis miestas, augkite biz
nyje su Nassau. Pirkėjas nebūtinai 
turi būti italas. Privatiškas savinflfc* 
kas. Kaina prieinama. 330 East 
Sunrise Highway, Lindenhurst, L. I. 
TUrner 8-8890.

(148-154)

REAL ESTATE
Yonkers. 6 šeimų namas. Be ši

lumos. šeši 3-jų kambarių apart- 
mentai. 5 karams garadžius. Gera
me stovyje. Tiktai $16,500. Priva
tiškas pardavėjas. Augkite su Yon
kers, kaimelis tarpus. Klauskite ’ Mr. 
Yablonsky, 18 Seymour St. Yon
kers 5-8813.

(147-149)

Mamaroneck, N. Y, Namai par
davimui. Po 6 kamb. ir 2 vonios. 
Ant projekto. Pardavėjas gyvena 
ant vietos. Arti, bažnyčių, ir ųia- 
rių kranto. Tiktai 45 min. nuo 
Grand Central. Jūs ir jūsų šeima 
privalo gyybnti gražiai, puikiose apy. 
iinkėse, puikūs kaimynai. $24,500 ir 
viršaus PROTANO, INC., 1427 Ijfc- 
leigh Avė., MAmaroneck 9-2242.

(143-152)

TRUCKS

OLIVER 66 Tractor 1954, su ware 
Loader, A-l stovyje, per daug metų 
juomi aptarnavimas. Pilna kaina 
$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 
0350.

(145-151)

BOATS

Elco, 34 toot Cruiser. 130 h. p. 
Chris-Craft, yra ir žuvinin’kams kė
dės. Telefonas sujungtas su pajiūriu. 
Savininkas nesveikuoja. Turi ap
leisti miestą, parduoda su nuostoliu 
už $1,500. Ateikite persitikrinti. 
Bronx, N. Y. ME. 5-7782.

(148-150)

Cabin Cruiser. 86 ft., equipped 
with 165 h. p. Chrysler Marine En
gine, 5 yrs. old with extras. This 
is not a new boat by any means, 
but absolutely in good condition and 
seaworthy in every respect. $1,800 
full price. B’klyn. HY. 1-8225.

(149-155)

1957 Trojan 22 ft. Cabin Cruiser. 
Only 60 hrs. in water; custom mo
del, automatic bilge plus extras. 
Can be seen in water now at Edge-y 
water, N. J. Professional party1 sac
rificing at $3500. For appointment 
LO. 8-1863. N.Y.C.

(149-lfc)
-

Ką planuojate rengti šį ru
denį? Laisves spaustuve pi
giai ir gražiai padarys spau
dos, darbus jūsų parengimams.

►H444<H4+4444444*4hH++4+ į

H MATTHEW A.
BUYUS i

11 (BUYAUSKAS) ;

i LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

i i 426 Lafayette St. i
Newark 5, N. J.

11 > MArk«t 2-8172
• ’ «■ > .. . j

■ i’. •

LLD Kuopų Piknikas
Rengia Lietuvių Literatūros Draugijos New Yorko 

apylinkės kuopos

Sekmadienį

Rugpiūčio 11 August
Kasmočiii Sode

91 Steamboat Rd. Great Neck, N. Y.
DAINUOS AIDSIETYNO KVARTETAS

G^ra muzika šokiams. Visokių valgių ir gėrimų
Busas išeis iš Williamsburgo Lituanica Skvero 12 vai 

nuo Liberty Auditorijos Richmond Hill 12:30 vai,

KetiiOne į abi puses (round trip) $1.50

Kviečia visus Rengėjai

4 pusi. Laisvė (Liberty) Penktadien., rugp. (Aūg.) 2,

■ V W' / '*-4, N ■’’•K- ' f’i >




