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METAI 47-ti

KRISLAI
J? ■\ ašara įpusėjo.
Dėl žodžio “parengimas.”
Apie tai, ka rašyti.
Dėl Šiluvos “stebuklo.”

Rašo R- Mizara

Nusiginklavimo derybos dar 
nebaigtos,--jos pratęstos 
Londone neribotam periodui

Senatas prikergė 
rasistam palankų 
priedą įstatymui

Kuboj sugriežtinta cenzūra, 
įvestas nepaprastas stovis; 
streikuoja Santiago mi sete

Tai iau ir rugpjūtis. Vasara 
jau gerokai įpusėjo. Pas mus 
;; vasara iki šiol buvo gan
karšta, blogiausia, kad aplink 
New Yorko miestą labai ma
žai lietaus buvo. Mūsų Ilgo
sios Salos (Long Island) far- 
meriai atsidūrė bėdon : sausra 
baigia kepinti daržoves.

Visa tai reiškia: daržovių 
kainos jau pakilo, jos dar kils 

/>• miesto gyventojų būvis pa- 
^nkės.

kai kuriose mūsų šalies 
srityse, sako, lietaus buvo nėr 
daug.

Jungtinės Valstijos— dide
lė, plati šalis. Todėl joje ir 
atsitinka visokių “zbitkų”: 
kai vimnir per daug lietaus, 
kitur per daug sausros!

Vienas geras mūsų bičiulis 
(žurnalistas) rašo iš Vilniaus:

“Lietuvoje tikrai keistai 
skamba (o kai kas visai nesu
sigaudo) žodis parengimas, 
taip, kaip .jis užsenyje varto
jamas. žvilgterėkite j žodyną. 
Šis žodis teturi tik vieną pras
mę, ir jokiu būdu ji netinka 
vartoti, kaip vakaras, pobū
vis, pasilinksminimas, literatū
rinis vakaras, ir tt. ir t. p. . .

. >'■ “Taip jau man atrodo, nie
kas p is jus neužsirūstintų, jei 
užuot rašę prietelius, jūs rašy
tumėte bičiulis...”

Su pastaba pilnai sutinku. 
Turėtų į tai ir mūsų korespon
dentai kreipti daugiau dėme
sio: turėtume ir mes patys ap
sižiūrėti.

Aš pats kai kada rašau 
“prietelius”, “neprietelius” — 
tai vis senovės liekana; tasai 
žodis kilęs iš lenkų kalbos, tai 
mums, dzūkams, ir nelengva 
su juo atsiskirti.

•
Vienas Vilnies bendradar- 

*l<is aną dieną rašo apie kai 
kurių skaitytojų nuotaikas. Jo 
žodžiais: “Vieni nemėgsta per 
ilįrų apra.šymų-įspūdžių iš įvai- 
lių kelionių. Kiti sako, kad 
per daug rašoma apie ligo
nius, mirusius, ir tt.”

Toliau jis sako :
“Dovanokite man bet aš 

manau, kad nereikėtų pavy
dėti vietos aprašymams apie 
mūsų draugus. Be to, nereikia 
eiti į kraštutinumą, nereikia 
rašyti perdedant dalyką, ar
ba dažnai apie tą patį reika
lą...”

Taip, rašyti reikia apie 
susirgimus, apie mirimus —■ 

patingai mūsų draugų ir 
^draugių veikėjų, kurie visą 
savo subrendusį gyvenimą bu
vo darbininkų judėjime. Bet ir 
čia turi būti saikas. Kasyti 
trumpai, nes trumpesnį raši
niai — vertingesni, juos dau
giau skaitytojų perskaito.
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Sekamais metais sukaks 
350 metų, kai Šiluvoje (Lietu
voje) “apsireiškė pana Mari
ja”, kai tame miestelyje kata
likų dvasininkija padarė “ste- 
būklą.”

Seniau, kaip žinoma, “ste- 
būklingą” vietų atsirasdavo 
čaug, kadangi žmonės buvo 

/tamsesni, lengviau juos buvo 
galima prikirsti.

Šiandien stebuklų jau nebe- 
’ atsiranda. Prieš apie 37 me-

Londonas.—Vakar, penk
tadienį, buvo data, kuomet 
atominio - vandenilinio nu
siginklavimo sub-komisija, 
kuri posėdžiauja čia, turėjo 
baigti pasitarimus ir rapor
tuoti Jungtinių Tautų nusi
ginklavimo komisijai.

Raportas tapo įteiktas, 
bet ta raporto esmė yra, 
kad derybos nebaigtos, kad 
jos bus tęsiamos ir ateityje.

Trvs Vakaru užsienio rei- V v
kalu ministrai — Amerikos 
Dulles, Britanijos Lloydas 
ir Francūzijos Pineau, laikė 
pasitarimus ir išdirbo ben
drą strategiją. Originaliai 
Dulles atsiskubino Londo
nan su noru, sako jis, pri
vesti dar šią savaitę prie 
kokio nors rezultato. Bet 
pastovus Amerikos delega-' 
tas derybose, Stassenas, jį 
informavo, kad to negalima 
pasiekti.

Vyriausiai tariamasi apie

Vengrijos Li a u d i e s teismai 
teis reakcinius kunigus už 
dalyvavimą sukilimo vedime

Budapeštas. — Vengrijos 
I vidaus reikalų ministerija 
I paskelbė, kad grupė reakci
nių katalikų kunigų sėdi 
(kalėjime ir laukia teismo. 
-Tai tie reakciniai kunigai, 
: kurie aktyviai dalyvavo su
kilimo rengime ir pravedi- 
me. Apkaltintų tarpe ran
dasi kardinolo Mindszenty’o 
sekretorius Albert Egon 
Turscanyi. Pats kardino- 

ilas, kaip žinia, pasislėpė A- 
merikos ambasadoje Buda
pešte, kur jis iki šios die
nos randasi kaip priglaus
tas pabėgėlis. 1

Vidaus reikalų ministeri
ja sako, kad kardinolas 
Mindszenty, kurį sukilėliai 
išlaisvino iš naminio areš
to, sukilimo metu ragino 
kunigus reakcininkus užim
ti valstybinį religinių reika
lų biurą. Jis taipgi ragino 
išmesti ir bausti visus ku
nigus, kurie stojo už taiką 
ir buvo lojalūs liąudies val
džiai.

Kaip žinia, sukilėliai suki
limo viršūnės metu kardino-

tus katalikų dvasininkija bu
vo pasimojusį įkurti “stebuk
lingą vietą” Maldene, (Mass. 
\alstijoje), bet tai padaryti 
jai nepavyko. Dėl to Ameri
koje kol kas ir neturime “ste
buklingų vietų.”

Na, o kai dėl Šiluvos: Ame
rikos Lietuvių Romos Katali
kų Federacijos vadovai siūlo 
savo pasekėjams, kad jie se
kamais metais minėtų Šiluvos 
stebuklingos vietos atsiradimo 
350 metų jubiliejų.

Kuti. V. Bagdonas prer ma
rijonų Draugą sako: minėki
me tą jubiliejų, “atlikdami 
dvasinę kelionę į Šiluvą.”

Kiek iš to biznio bus kuni
gams pelno ?

inspekcijos zonas, tai yra, 
kurios pasaulio dalys turės 
rastis po tarptautine in
spekcija iš orlaivių. Princi
piniai visi derybų dalyviai 
dabar sutinka apie kokios 
nors orinės inspekcijos rei
kalingumą arba bent tinka
mumą, bet dar nesusitaria, 
kurios teritorijos turi po 
inspekcija papulti.

-----------------------------------------1—.

Maskva. — Izraelio dele
gacija pasauliniame jauni
mo festivalyje susideda iš 
žydų ir Izraelyje gyvenan
čių arabų. Keli tos delega
cijos nariai arabai kreipė
si į rabiškų kraštų delega
tus laikyti susitikimą su vi
sais izraeliečiais delegatais.

Washingtonas. — Apgy
nos sekretorius Wilsonas 
paneigė gandus, kad jis re
zignuos.

lą atvežė į Budapeštą, kur 
jis kalbėjo miniai nuo savo 
rūmų balkono, priiminėjo 
politikierius ir elgėsi kaip 
faktinas krašto valdovas.

Apkaltinime taipgi sako
ma, kad kai kurie kalinamų 
kunigų slapstė bažnyčiose 
sukilėlius po to, kai sukili
mas jau buvo užgniaužtas.

Apkaltintų tarpe randasi 
Pal Lieszovszky, Imre Var
gu, Antal Kukla, Istvan Ta- 
bodi ir kt.

Darbo unijų 
kovos lauke
San Francisco. — Spauda 

sako, Vakarinio pakraščio 
uostininkų krovikų unijos 
vadas Harry .Bridges pasi
sakė už jo unijos, Rytų ILA 
ir Tymsterių (IBT) susilie
jimą į vieną uniją.. Bridges 
sakė, kad jeigu uostininkai 
ir vežikai susidėtų į vieną 
galingą uniją, ji turėtų 
“dangau ekonominės galios, 
negu visas AFL-CIO.”

Washingtonas. — Senati- 
niame apklausinėjime vie
nas liudininkas, Washburn, 
teigė, kad raketierius John
ny Dio vienu metu buvo D. 
Dubinskio pasamdytas kaip 
organizatorius siuvėjų uni
joje.— ILGWU.

ILG\VU vadovybė sako, 
kad tai šmeižtas prieš uniją.

■ —i—i___________ __________________

Senatorius George miršta
Washingtonas. — Senato

rius George iš Georgijos, 
turintis 79 metus amžiaus, 
pablogėjo ir penktadienį at
rodė, kad jis miršta.

Washingtonas. — Senato 
dauguma — reakciniai re- 
publikonai ir rasistiniai bei 
pro - rasistiniai elementai 
abiejose partijose, taipgi 
svyru o jautieji senatoriai, 
sudavė beveik mirtiną smū
gį civilinių teisių įstatymui. 
51 balsu prieš 42 nubalsuo
ta pridėti prie civilinių tei
sių įstatymo pataisymą, kad 
nusikaltę civilinių t e i s i ų 
įstatymui bus bausti ne fe- 
deralinių teisėjų, o vietinių 
prisaikdintų teisėjų — džiū- 
rių. Už tokį pataisymą

Omano nacionalistai kreipėsi į 
Azijos-Afrikos kraštus paramos 
prieš britus ir sultoną Taimur
Kairas. — Kairo radijas 

paskelbė visam pasauliui at- 
sikreipimą, kurį išleido 0- 
mano nacionalistiniai suki
lėliai ir jų vadovas imamas 
(dvasinis musulmo n i š k a s 
vadovas) šalib bin-Ali. Na
cionalistai ragina visus A- 
zijos - Afrikos kraštus pa
dėti omaniečiams kovoti 
prieš britiškus okupantus 
ir jiems tarnaujantį sultoną 
Taimurą. Nacionalistai sa
ko, kad omaniečių kova yra 
dalis Azijos-Afrikos žmonių 
kovos prieš kolonialinį jun
gą.

Sukilėliai ypatingai krei
piasi į tuos kraštus, kurie

Pasaulinė bažnyčip taryba stoja 
už termobranduolinių ginklų,-A 
ir H bombų,-visišką uždraudimą

New Haven. — Pasauli
nės Bažnyčios tarybos pil
domasis komitetas savo po
sėdyje čia pasisakė už vi
sišką termobranduolinių, t. 
y. atominių ir vandenilinių 
ginklų uždraudimą. Bažny
čių taryba ragina visas pa
saulio valstybes—

1. Sulaikyti pagal tarpu
savį susitarimą visus ban- 
dymus-sprogdinėjimus.

2. Sustabdyti termobran
duolinių ginklų gamybą.

3. Stiprinti tarptautinį 
b e n d r adarbiavimą naudo

Los Augeles. — Praeitą 
savaitę penki ispanų jūrei
viai paliko savo karo laivą, 
nes nenori grįžti Franco- 
Ispanijon. Bet dabar ame
rikietis teisėjas nusprehdė, 
kad jie neturi teisės likti 
šioje šalyje — ir turi grįžti 
į laivus. Ispanijoje jiems 
dabar gresia sunkios baus
mės.

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos užsienio reikalų mi
nistras Von Brentano pa
skelbė, kad Vakarinė Vokie
tija atnaujins derybas su 
Maskva, kad Lahr atšauk
tas fš Maskvos tik laikinai. 

smarkiai kovojo pietiniai 
diksikrata'i, žinodami, kad 
pietietiškos džiūrės, susida 
ramčius paprastai vien iš 
baltųjų, beveik visuomet 
yra rasistams palankios.

Už “pataisymą” balsavo 
39 demokratai ir 12 republi- 
konų. Tik sekami liberali- 
n l ai demokrat ai balsavo 
prieš rasistams palankų pa
taisymą: C a r r e.l, Clark, 
Douglas, Hennings, Hum
phrey, McNamara, Morse, 
Neuberger ir Symington.

1955-ais metais, dalyvavo 
B an du n go konferencijoje 
Indonezijoje.
Tuo tarpu Jungtinėse Tau

tose, New Yorke, arabiškų 
kraštų delegacijos laikė ben
drą posėdį ir tarėsi Omano 
reikalais. Smarkiausiai už 
paramą Omano nacionalis
tams stojo Egiptas.

Iš paties. Omano praneša
ma, kad britai dar vis bom
barduoja iš oro nacionalis
tus. Britų vyriausias kari
nis komandantas Artimuose 
Rytuose generolas Sir Ge
offrey Bourne iš Kipro at
vyko į Omaną.

jant atominę jėgą taikin
giems tikslams.

4. Ieškoti būdų, kaip siek
ti nusiginklavimo bendrai.

Tai rezoliucijai buvo šiek 
tiek pasipriešinimo nuo kai 
kurių labiau konservatyvių 
anglikonų dvasiškių, bet ir 
pats vyriausias anglikonų 
arkivyskupas Fisher pasisa
kė už rezoliuciją. Pasauli
nę Bažnyčių tarybą sudaro 
įvairių kraštų protestantų 
ir ortodoksų dvasiškiai, 
įskaitant dvasiškius iš soci- 

ialistinių kraštų

Londonas. — Britanijos 
karinė vadovybė paneigia 
gandus, kad Omano sultono 
brolis pateko į nacionalistų 
belaisvę.

■ . ............. . 4*------ - ■ > .

Paryžius. — Francūzijos 
parlamente vyksta smarkios 
diskusijos apie biudžetą.

Maskva. — Afganistano 
karalius Šachas baigė savo 
vizitą Tarybų Sąjungoje.

Maskva. — čia mirė Tols
tojaus anūkė Sofijra Andre- 
jevna Tolstoj. Ji turėjo 57 
metus amžiaus.

Havana. — Per kelias sa
vaites Batistos valdžia tei
gė, kad padėtis normalėja, 
kad šalyje darosi ramiau, 
kad sukilimas beveik už
gniaužtas, kad sukilėlių va
dovas Castro Fidel jau pa
sirengęs išeiti iš savo slėp
tuvės kalnuose ir pasiduoti.

Bet dabar, kaip matyti, 
Batistos valdžia nutarė, kad 
toliau negalima slėpti vis 
rimtėjančios padėties ir se
kami dalykai tapo paskelbti 
viešumon per Havanos ra
diją:

Šalyje įvestas 45-oms die
noms nepaprastas stovis, 
panaikintos visos konstitu-
cinės teisės;

įvesta griežta cenzūra, didelės ii’ prie jų prisidėjo 
Valdžia cenzūruos visus beveik visi gyventojai, tai 
pranešimus, kuriuos išsiun- Batistos policija nedrįso į 
čia užsienin korespondentai, demonstrantus šaudyti. Vie- 
taipgi cenzūruos iš užsie-įtoje to policija pašaukė 
nio atvežamus laikraščius ir i gaisrininkus, kurie vandens 
žurnalus. Vietinė Kubos i švirkšlėmis išsklaidė de- 
spauda ir iki šiol buvo cen-!monstrantus.

Amerika neištrauks visų 
savo karinių dalinių iš 
Japonijos, kaip skelbta

Washingtonas. — Praeitą 
birželio 21 prezidentas Ei- 
senhoweris ir Japonijos 
premjeras Kiši, kuris tada 
lankėsi čia, paskelbė, kad 
Amerika ištrauks visas sa
vo pėstininkų jėgas iš Ja
ponijos, kad liks tik aviaci
jos daliniai. Dabar prane
šama, kad taip bus, bet ne 
visai — Japonijoje liks ma
rinų pulkai, o marinai fakti- 
nai, nežiūrint savo jūrei
viško vardo, yra kaip pės-

Bourguiba sako: 
Tunisija stoja 
su Vakarais....
Tunisija.—Tunisijos pre

zidentas Bourguiba pareiš
kė, kad naujoji Tunišijos 
respublika bus, lygiai kaip 
buvo Tunisijos monarchija, 
Vakarų talkininkė. Jis sa
kė, kad Tunisija buvo ir lie
ka “vakarietiško laisvo pa
saulio dalimi,” kad ii nepla
nuoja linkti į neitralizmą.

Bet, nors Bourguiba sakė, 
kad remia Vakarus, jis 
taipgi sakė, kad griežtai 
stoja prieš kolonializmą. Jis 
sakė, kad negali būti kom- 
promisiį su francūzišku im
perializmu, kad ■ artinasi 
diena, kuomet Šiaurės Afri
koje susidarys didi federa- 
tyvė laisva Maghrebo vals
tybė. “Maghreb,” kas ara
biškai reiškia “Vakarai,” 
yra pavadinimas, kuris api
ma Maroką, Alžyrą ir Tu- 
nisiją. Tų trijų šalių naci
onalistai svajoja apie vie
ningos didelės arabiškos ša
lies sudarymą.

zūruojama.
Tuo tarpu Batistos val

džia pripažino, kad Santia
go de Cuba mieste, rytinė
je krašto dalyje, kur kon
centruojasi sukilimiškas ju
dėjimas, dabar vyksta ge
neralinis streikas. Santia
go de Cuba gyventojai sim
patizuoja su demokratiniais 
sukilėliais ir jų vadovu Cas
tro Fidel, kurie veikia mies
to apylinkėje.

Santiagoje taipgi įvyko 
demonstracijos. Juodai ap
sirengusios moterys žengė 
demonstracijos priešakyje 
ir šaukė “Už laisvą Kubą! 
Už demokratiją.” Kadangi 
demonstracijos buvo labai 

tininkų elitas. Liks eilė 
“aptarnavimo junginių” ir, 
žinoma, aviacijos daliniai. 
Kaip sako Tokyoje laikraš
tis “Nippon Times” — “Mes 
dar matysime tiek ir tiek 
uniformuotų amerikiečių.”

Apgynos reikalų sekreto
rius Wilsonas paskelbė, kad 
,dar prieš Kalėdas 25,000 
amerikiečių karių apleis 
Japoniją, o dar 10,000 arba 
15,000 apleis Japoniją se
kančią vasarą. Dauguma tų 
karių grįš į JAV, bet dalis 
bus pasiųsti kitur — grei
čiausiai į Pietinę Korėją.

Washingtonas. — Eisen- 
howeris paklaustas šią sa
vaitę savo spaudos konfez- 
rencijoje, ar jis iš tikro mi
lijonierius, nusijuokė, ir sa
kė, kad kas tik norėtų už 
milijoną pirkti visus jo tur
tus, jis mielai parduotų, nes 
gerai pasipelnytų... Kitaip 
sakant — jis toli ne milijo
nierius.

Alžyras. — Nacionalistai 
išsprogdino bombą prie pat 
centralinio francūzų polici
jos štabo miesto centre. Ma
noma, kad nacionalistai tuo 
žygiu norėjd lyg demonst
ruoti, kokie pajėgingi jie 
yra ir kaip jokia vieta Al
žyre nėra saugi francū- 
zams.

Washingtonas. — Ameri
ka ir Kanada sudarys ben
drą orinės apgynos štabą, 
kuris tvarkys visą Šiaurus 
Amerikos aviacijos veiklą. 
Norima pritraukti ir Meksi
ką. j

/
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Didžiojo Tėvynės karo 
metu hitleriniai, budeliai 
ištisus trejus metus siautė
jo Lietuvoje, šaudydami vy
rus ir moteris, senelius ir 
vaikus, degindami jų gyve
namuosius namus, griau
dami ir naikindami respu
blikos liaudies ūkį.

under the Act of March 3, 1879

PO RINKIMU ARGENTINOJE
PRAĖJUSĮ SEKMADIENĮ, liepos 28 d., Argentinoje 

įvyko Steigiamojo seimo deputatų rinkimai.
Steigiamasis seimas buvo renkamas tam, kad jis 

pataisytų 1853 metų šalies konstituciją; kad jis pataisy
tų konstituciją taip, idant, einant ja, niekad niekas ne
galėtų pasigrobti valstybės galios į savo rankas taip, 
kaip ją buvo pasigrobęs Peronas, prieš daugiau kaip pora 
metų iš Argentinos išvytas.

Konstituciją norima pataisyti ir tam, kad ji suteiktų 
didesnės galios provincijoms (kaip pas. mus valstijos).

Šie rinkimai buvo ypatingi—ypatingi dėl to, kad Ar
gentinoje yra dar nemaža peronistų, o patsai Peronas, 
pabėgęs iš Argentinos, apsigyvenęs Venezueloje, savo 
pasekėjus akstino, kad jie šiuos rinkimus boikotuotų, 
kad jie įmestų į urnas balotus be jokių užrašų, tuščius.

Steigiamąjį seimą sudarys 205 deputatai.
Pirm visko tenka pasakyti kelis žodžius apie tai,

Prieš 13 metų, 1944 m. 
birželio 3 dieną, vokiškieji 
fašistai kartu su jiems par
sidavusiais lietuviškaisiais 
buržuaziniais nacionalis
tais, kuriems tuomet vado
vavo Ulbinas, žvėriškai nu
kankino beveik visus Eišiš
kių rajono (buv. Trakų ap
skrities) Pirčiupio kaimo 
gyventojus.

Pirčiupio kaime buvo gy
vi sudeginti 119 žmonių. 
Sužvėrėję fašistai šaudė iš 
automatų moteris, mėginu
sias išsigelbėti iš degančių 
namų, mėtė jas ir vaikus 
atgal į ugnį. Pirčiupio tra
gedija buvo viena iš dau
gelio piktadarybių, kurias

kaip š'andien Argentinoje dalykai stovi ir kaip jie, sako
ma, bus susi! 
savo darbus.

Šiuo metu Argentina valdo provizionalė (laikina) 
valdžia. Jos prešakyie stovi laikinasis prezidentas, ge
nerolas Pedro E. Aramburu, kuriam vadovaujant buvo

i Steigiamasis seimas baigs

cionaliniu r « 4- i v
suteikiant žmonėms siek •

Gal būt dėl to. kad i is nemano, iog galėsiąs šalį val
dyti diktatoriškomis priemonėmis, o gal dėl savo “f~~ 
raširdystes,” Aramburu ir nutarė, kai]) jis sako, vesti 
Argentiną, prie demokratijos, <_______ _______  ___

cius

tiek teiGiu Tam tikslui ir buvo sugalvotas Steigiamojo
seimo rinkimas.

Aramburu remia Radikalu Durti ia, kuriai vadovau
ja Ričardo Balbm. o iam priešinosi kita radikalų par
tija, nauiormlistu nartim. valovauia.ma Arturo Frondzi.

A rambu r” uartija gavo 3.943.058 halsus, o radikalų-
nu(. emu 1 m1 ų partija-—apie 1.800,000 balsu.

Rad: '.mhi-mmi'malislu partija nusistačiusi prieš
Aramburu politiką.

Tuščiu balotų (Perono Šalininkii) buvo nuduota apie
2,000,000. \'udir,a-;i, radikali.i-nacionalistii ir peronistų

įvykdė Lietuvoje fašistai.
Tomis rūsčiomis dieno- 

I mis Lietuvos darbo žmonės 
dar kartą praktikoje įsiti
kino, kokios klastingos ir 
melagingos buvo visos bur

žuazinių nacionalistų kal- 
1 bos apie lietuvių tautos na- 

j interesų gyni- 
—. Lietuviškieji buržuazi
niai nacionalistai pritarė 
hitlerinių okupantų pikta
darybėms Lietuvoje. Jie ty
lėjo, kai grobikai žvėriš
kai nukankino daugiau 
kai]) 3 tūkstančius darbi
ninku ir valstiečiu Prienuo
se. kai jie pavertė Pane-

tik 96,' u

seimas dalinsis šitaip:

o programą pravesti nesunkiai, 
nistu partija rinkimuose gerokai 
i: už ią čia bu\o paduota 230,122 
.tų balsavimuose ši partija tegavo

partija šiuose rinkimuose ga-

mažesnės.ės part'ios steigiamajame seime 
turės deputatų : socialistai—12, krikščionys demokratai— 
7. komunistai—5.

Steigiamasis seimas posėdžiaus apie du mėnesiu lai
ko. O no to, kai konstitucija bus? pataisyta, bus ruošia
masi prie šalies prezidento rinkimų, kurie turėtų įvykti 
li?58 mętų vasario mėnesį. Sakoma, jog išrinkus šalies 
prezidentą (jei jis bus išrinktas demokratiniu būdu), 
Argentinoje padėtis nusistovės ir viskas susitvarkys.

Šiuo metu, reikia pripažinti, Argentina gyvena kri
zę. Bet gal būt šitie rinkimai, kurie, sako koresponden
tai, buvo laisvi, padės šalies reikalus pagerinti.

Matysime!v

vietoves masinio žmonių 
naikinimo vietomis. Vien 
tik Paneriuose okupacijos 
metais buvo nužudyta dau
giau kaip 100 tūkstančių 
žmonių. O iš viso Lietuvos 
teritorijoje fašistiniai iš
gamos nužudė daugiau kaip 
300,000 taikių gyventojų ir 
daugiau kaip 165,000 karo 
belaisvių.

Ir Pirčiupiuose, ir kitose 
Lietuvos vietose lietuviškie
ji buržuaziniai nacionalis
tai sutepė savo rankas dar
bo žmonių krauju, žvėriš
kai kankindami darbinin
kus ir valstiečius. Kartu 
su fašistiniais okupantais 
jie susidorojo su Rokiškio 
apskrities Miliūnų kaimo 
gyventojais, sudegino ir su 
žeme sulygino Trakų ap
skrities Lazdėnų, Kerna- 
vos, Gumbų, Trakėnų, Gu- 
delkių kaimus ir visą eilę 
kitų gyvenamųjų vietovių.

IŠ TOLIAU ŽIŪRINT,
KALNAI LABIAU ŽALIUOJA

KANADIšKIS Liaudies Balsas rašo:
“Daugelis imigrantų iš Britanios skundžiasi, kad 

Kanadoje nėra tokio “rojaus,” kokį piešia Kanados agen
tūros Britanijoje Daugelis esą labai nusivylę. Daugelis 
imigrantų iš Vokietijos ir kitų šalių taip pat skundžiasi 
nusivylę Kanada. Net Vengrijos bėgliai būriais grįžta 
namo. Esą sunku gauti darbą.

“Agentūroms, kurios daro pelnus iš atgabenimo imi
grantų. aišku, geriau, jei yra daugiau imigrantų. Joms 
nerūpi, kas su jais bus Kanadoje. O čia jau ir pati vy
riausybė nepajėgia reikalą sutvarkyti. Ir kaip jį su
tvarkysi, jei vidurvasaryje Toronte yra 27,000 bedarbių? 
Windsore esą apie 10,000. Yra jų ir kituose miestuose.

“Ir tie, kurie turi darbus, priversti eiti į streikus. 
Murdockvillėj, Kvebeko provincijoj, darbininkai strei
kuoja nuo kovo mėnesio. Streikuoja 6,500 aluminijaus 
darbininkų Arvidoj, Montrealo apylinkei. Buvo pasi- 

-ruošę streikuoti medžio industrijos darbininkai Britų 
Kolumbijoj. Taipgi ir civiliniai tarnautojai. Rodos, su
sitarė.

“Nežiūrint to, kad Kanada labai turtinga, darbininkai 
turi daug vargo ir problemų. '() ką bekalbėti apie atei
vius, atvykstančius iš įvairių šalių, be kalbos, be patyri
mo. Fabrikantas nesamdys, jei darbininkas nepatyręs. 
O jei paims, tai jis norės, kad dirbtu už daug mažesnį 
atlyginimą. Ateiviai dažnai naudojami kaip skebai 
prieš streikierius.”

Bet buržuaziniams nacio
nalistiniams gaivalams to 
buvo maža. Jie atvirai rei
škė nepasitenkinimą, kad 
okupantai per silpnai kovo
ja prieš Lietuvos darbo 
žmones, prieš tarybinius 
partizanus. Utenos apskri
tyje grupė turtuolių įteikė 
fašistiniam apskrities vir
šininkui laišką, kuriame 
reikalavo sušaudyti visus 
valstiečius, turinčius ma
žiau kaip po 7 hektarus že
mės.

. Savo niekšišką veiklą 
buržuaziniai nacionalistai 
tęsė ir pokariniais 
metais, visokiais būdais 
stengdamiesi sutrukdyti 
lietuvių liaudžiai žengti 
pirmyn socializmo keliu. 
Įvairiose Lietuvos vietose 
siautėjo jų gaujos, kurios 
terorizavo ir žudė taikius 
gyventojus. Banditai nesi
gailėjo nei vaikų, nei mote
rų, nei senelių. Savo žvė
riškumais jie stengėsi įbau
ginti Lietuvos darbo žmo

nes, atitraukti juos* nuo 
taikaus kūrybinio darbo.

Apgaulės būdu jiems pa
vyko įtraukti į savo tinklą 
kai kuriuos nesąmoningus 
žmones. Tačiau socializmo 
statybos laimėjimai, did
žiulė broliška tautų para
ma lietuvių tautai atkurint 
ir toliau vystant respubli
kos liaudies ūkį — visatai 
padėjo nacionalistinės pro
pagandos apgautiems žmo
nėms suprasti savo klaidą, 
grįžti į teisingą kelią, į do
ro gyvenimo kelią. Suvie
nytomis Lietuvos darbo 
žmonių pastangomis bandi
tinis pogrindis buvo su
triuškintas.

Lietuviškieji buržuazi
niai nacionalistai, pabėgę į 
užsienio šalis, dabar šmei
žia Tarybų Lietuvą, purvais 
drabsto lietuvių tautos pe- 
siektuosius laimėjimus, mė
gina kurstyti ją prieš kitas 
TSRS tautas. Jie skleidžia 
įvairius provokacinius 
gandus ir svajoja paversti 
Lietuvos kolūkius savo dva
rais, užvaldyti Lietuvos so
cialistinę pramonę, vėl už
sėsti ant liaudies sprando.

Tačiau Lietuvos darbo 
žmonės puikiai supranta jų 
tikslus. Juk tai tie patys 
krupavičiai, kurie savo lai
ku ciniškai skelbė iš buržu
azinio seimo tribūnos: 
“Šaudėme ir šaudysime,” 
tai tie patys plechavičiai, 
kurie teisėtai vadinami lie
tuvių tautos budeliais, tai 
tie patys karveliai ir kiti 
spekuliantai, kurie krovėsi 
sau kap i talus iš Lietuvos 
darbo žmonių prakaito ir' 
kraujo.

Kad ir kaip saldžiai bur
žuaziniai nacionalistai be
kalbėtu, kokiomis demokra- 
tinėmis frazėmis jie besi- 
dangstytų, Lietuvos darbo 
liaudis gerai pažįsta šiuos 
ponus. Lietuvių tauta iš sa
vo patyrimo įsitikino, kad 
tik Tarybų valdžia, tik ta
rybinė santvarka įgalino ją 
įgyti tikrą nepriklausomy
bę, tikrą valstybingumą, 
sujungti lietuviškas žemes 
su Vilnium, Kaunu ir Klai
pėda.

Tarybų valdžios metais 
lietuvių tauta, TSRS tau
tų broliškai padedama, pa
siekė stambių laimėjimų, 
vystydama liaudies ūkį. Tik 
tarybinės santvarkos sąly
gomis Lietuvos darbo žmo
nės tapo tikrai laisvi ir pil
nateisiai savo žemės šeimi
ninkai. Tik Tarybų val
džia plačiai atvėrė jiems 
vartus į mokslą ir kultūrą.

Atmindami vokiškųjų fa
šistų ir lietuviškųjų buržu
azinių nacionalistų įvykdy
tas piktadarybes, Lietuvos 
darbo žmonės stiprina savo 
budrumą, dar aktyviau ko
voja už tolesnį šalies ekono
mikos ir kultūros pakėli
mą. Kartu su visomis ta
rybinėmis tautomis lietu
vių tauta deda visas pas
tangas, kad dar labiau iš
augtų Tarybų valstybės 
galybė, kad būtų išsaugota 
ir sustiprinta taika.

New Yonkas. — U. S. 
Steel paskelbė, kad padarė 
per pirmą šių metų pusme
tį daugiau pelno, negu bile 
kuomet praeityje — $231,- 
421,308. Per praeitų metų 
pirmą pusmetį USS padarė 
“tik” $208,550,441.

Vienna, Ga. — Sunkiai 
sergantis senukas senato
rius George, turįs 79 metus 
amžiaus, kiek pagerėjo.

LITERATURA-MENAS z
Lietuvių ir lenkų kultūrų ryšiai ...
DAILE

Lietuvių ir lenkų tautos, būdamos kai
mynės, nuo giliausios senovės turėjo ar
timų politinių, ekonominių ir kultūrinių 
ryšių. Skirtingas nacionalinis charakte
ris bei įvairūs istoriniai veiksniai ryš
kiai atsispindėjo tų tautų dailėje, kaip 
aiškiai susiklostę nacionaliniai savai
mingumai. Nežiūrint nacionalinių skir
tumų, abiejų tautų dailėje yra daug ben
dro, suartinančio šių tautų kultūras.

Lietuviškos kilmės bendros valstybės 
valdovai, pav., Jogaila ir jo sūnūs, sta
tydami bei puošdami Lenkijoje įvairias 
pilis, bažnyčias, per visą šimtmetį nau
dojosi beveik išimtinai Lietuvos daili
ninkų — Jokūbo Žalčio, Andriaus, Vla- 
dikos ir kitų —. kūryba, kuri iki šių die
nų išliko senose Krokuvos, Sandomiro, 
Liublino ir kitų miestų bažnyčiose.

Tolimesnėje istorinėje raidoje vystant 
realistinės dailės tradicijas, ypač įsisa
vinant italų renesanso laimėjimus, dide
lę pagalbą Lietuvos dailei suteikė lenkų 
dailininkai, dirbantieji didžiojo kunigai
kščio dvare Lietuvoje, ypač 16 amž. 
Tuomet Vilniuje dirbo lenkų architek
tas Benediktas Chajnovskis, tapytojas 
Vaitiekus Chelminskis, spaustuvininkas 
Danielius iš Lenčicos, auksakaliai Mo
tiejus Paltarokas iš Varšuvos, Vaitiekus 
Raškovskis iš Krokuvos ir daug kitų. 
Lietuviai dailininkai irgi darbavosi ka
raliaus dvare ne tik Vilniuje, bet ir 
Krokuvoje bei Varšuvoje, kur atlikdavo 
laikinus užsakymus, o dažnai ir pasto
viai apsigyvendavo, kaip tai 1568 m. pa
darė Krukuvoje Jonas Lietuvaitis iš 
Vilniaus; ten jis buvo laikomas pirma
eiliu tapytoju, priklausė Krokuvos tapy
tojų cechui, kurio knygose buvo vadina
mas “Joannes pictor, Litwin de Wilno”. 
Abu jo sūnūs — Motiejus ir Jokūbas— 
irgi buvo žymūs Krokuvos tapytojai.

Karaliaus dvare, o dažnai ir įžymių 
feodalų dvaruose dirbo eilė dailininkų, 
kurių nacionalinę priklausomybę dar 
ir šiandien labai sunku, o kartais ir 
visiškai neįmanoma apibrėžtį. Tuo tar
pu, jų kūryba vienodu mastu yra svar
bi ir reikšminga tiek lietuviams, tiek 
lenkams; ilgainiui tokių dailininkų bu
vo vis daugiau.

XVII—XVIII amž. lietuvių ir lenkų 
dailininkų kūrybinis bendradarbiavimas 
vis stiprėja ir tampa sudėtingesnis. Iš 
įžymesnių lenkų dailininkų, dirbusių 
tuo laiku lietuvių didikų dvaruose bei 
Lietuvos miestuose, buvo: Krokuvos ar
chitektas Jonas Zaora, 1668 m. supro
jektavęs didž. Lietuvos etmonui M. K. 
Pacui Vilniaus Petro ir Povilo bažnyčią; 
Radvilų dvaro dailininkas grafikas To
mas Makovskis (1562 — 1630), kuris 
pirmas paruošė Lietuvos žemėlapį ir pa
liko labai daug vertingų Lietuvos archi
tektūros paminklų atvaizdų: tapytojas 
Simonas Čechavičius (1689—rl 775), nu
tapęs Lietuvoje pačius geriausius savo 
paveikslus (Vilniaus Kotrynos ir kitose 
bažnyčiose); tapytojai Pranas Lekšickis 
(miręs 1668 m.); Juozas Prechtelis (17- 
37—1799) ir kt. Savo ruožtu, Lietuvos 
tapytojai pląčiai dirbo Lenkijoje, kurių 
įžymiausias XVIII amž. buvo žemąitis 
Lukošius Šmugelevičius (1709—1730), 
karaliaus dvaro tapytojas, pastoviai ap
sigyvenęs Varšuvoje ir čia išauginęs bei 
išmokęs penkis savo sūnus, visus tapy- 
jus, dirbusius ir Lenkijoje, ir-Lietuvoje. 
Jo sūnus, Pranas Smuglevičius (1745— 
1807), 1797 m. tapęs pirmuoju Vilniaus 
universiteto tapybos katedroje vedėju, 
davė pagrindus Lietuvos nacionalinei 
tapybos mokyklai ir išauklėjo joje išti
są lietuvių dailininkų kartą. Prano Smu
glevičiaus kūrybos bei pedagoginės veik
los reikšmė vienodai svarbi Lietuvai ir 
Lenkijai.

Vilniaus universiteto dailės mokyklo
je greta lietuvių, mokėsi ir ukrainiečiai, 
baltarusiai, lenkai, pav., Mykolas Lebio- 
da (miręs 1845 m.), Ksaveras Kanievs- 
kis (1812—1870), Vincas Kaspšyckis 
(1802—1842) ir kt., kurie savo kūryba 
prisidėjo prie lenkų dailės augimo. Ver
ta pastebėti, kad Vilniuje dailės mokėsi 
ir lenkų istorikas Jokymas Lelevelis 
(1786—1861) bei lepkų rašytojas Juo
zas Ignotas Kraševskis (1812—-1387),

didieji lietuvių tautos bičiuliai. Li
kimas lėmė ir kai kuriems lietuvių dai
lininkams vėliau kurti Lenkijoje, pav., 
(Į.789 — 1859), tapytojui ir grafikui 
dekoratoriui Juozui Hiliarui Glovackui, 
Vincui Smakauskui (1797—1876) ir ki
tiems. Savo ruožtu, eilė lenkų dailinin
kų XIX amž. pirmoje pusėje rasdavo 
Lietuvoje ne tik užsakytojų, bet ir įkvė
pimo, pav., peizažininkai Martynas Za
leskis (1796—1877), Kristijonas Bres- 
laueris (1802—1882), dažnai su savo 
mokiniais vasaromis atvykdavęs į Lietu* 
va kūrybinei praktikai. < /

Daugumas lietuvių daili įlinkų, 1907y 
m. Vilniuje suruošusių pirmąją lietuvių . 
dailės parodą ir sukūrusių Lietuvių dai-* 1 
lės draugiją, kūrybiškai susiformavo 
lenkų dailininkų tarpe Varšuvoje arba 
Krokuvoje, pav., M. K. Čiurlionis (1875 
—1911), K. Stabrauskas (1869—1929), 
A. Žmuidzinavičius (gim. ,1876) ir kt.

Vėliau, tiek lietuvių, tie^ lenkų bur
žuazinių nacionalistų kurstpipas šoviniz
mas bei imperialistinės tendencijos pa-, 
darė didelę spragą šių tautų dailininkų 
kūrybiniuose santykiuose. Tai skau
džiai atsiliepė ne tik kūrybiniam gyve
nimui, bet ypač dailės palikimo teisin
gam įvertinimui. Buržuazija įžiūrėjo j 
jį kaip į politinio valdymo bei skaldymo 
priemonę. Lenkų buržuazija, reikšda
ma imperialistinius kėslus į Lietuvą, į 
jos kultūrą ir dailę, žiūrėjo kaip į neat* 
skiriamą integralinę lęnkų dailės palL 
kimo dalį, nuneigdama.bet kurį josz na
cionalinį savitumą. O Lietuvos buržu
azija, vengdama pripažinti buvusius lie
tuvių dailės ryšius su lenkų daile, beve
lijo visiškai atsisakyti nuo to lietuvių 
kultūrinio palikimo, kuris susiklostė 
per šimtus bendro su lenkais gyvenimo 
metu arba nedovanotinai, jį susiaurino. 
Tik progresyvieji lenkų mokslininkai ta
kiomis aplinkybėmis išdrįso pripažintu—- 
lietuvių dailei savarankiškas nacionalis
tines tradicijas: tai M. Sokolovskis, V. 
Tatarkevičius ir kt. Nacionalistų aistru 
susidūrime gana blaiviai ir dalykiškai 
praskambėjo Ignoto Balinsko balsas 
straipsnyje “Lietuva ir lenkų kultūra’^ 
(Tygodnik llustrowany Warszawe N. 5, 
1907, psl. 97), kuriame kalbėdama^ a- 
pie lietuvių dailininkų kūrybinį įnašą r 
bendrą dailės lobyną, jis laiko “reikalin
gu iškelti Smuglevičius, Gucevičių, Rus- 
temą, Vankavičių, Rapolą Slizienių, 
Smakauską, Rusecką, Vilčinskį, Dama- / 
chauską, Skirmuntienę.”

V. Drėma

M U ZIK A
19-tojo šimtmečio pabaigoje pradeda 

reikštis vis didesnis lietuvių ir lenkų 
muzikinis artumas. Visa ęilė lietuvių 
mokosi muzikos Varšuvos Muzikos insti
tute. Iš Varšuvos Konservatorijos ab- 
solventų minėtini kompozitoriai Juozas 
Naujalis, Stasys Šimkus, M. K. Čiurlio
nis. Įžymus lenkų kompozitorius ir pe
dagogas gražiųjų simfoninių poemų au
torius, apdainavęs savo tėvynės grožį, 
Zigmantas Noskovskis — išauklėjo šiuos 
tris įžymius lietuvių kompozitorius, ku
rie pirmieji susirūpino lietuvių liaudies 
dainų subalsavimais ir lietuvių simfoni
nės muzikos puoselėjimu.

Varšuvoje mokėsi ir Vincas Kudirka. 
Tiesa, jis nebuvo baigęs specialių muzi
kos mokslų, bet jis, kaip savamokslis, 
gana gerai nusivokė muzikinio rašto 
skaityme. Jis grojo smuiku, mokėjo 
liaudies dainas užrašinėti. Vincas Kuy-> 
dirka išleido du sąsiuviniu subalsuotų 
lietuvių liaudies dainų0 ir šį darbai” 
dirbti jam padėjo to meto lenkų jaunie
ji muzikai — Varšuvos konservatorijos 
studentai S. Niedzelskis, A. Polinskis, V. 
Rzepko ir kiti. ,

Aukščiau minėtasis kompozitorius Z. 
Noskovskis daug nusipelnė, padėdamas 
išleisti Antano Juškevičiaus lietuvių 
liaudies dainų rinkinį, kurį 1900 m. iš
leido Mokslų Akademijos leidykla Kro
kuvoje.

Lietuvių liaudies dainomis domėjosi 
visa eilė lenkų kompozitorių. Šopenas 
sukomponavo “Lietuvišką dainą”. Mie- 
čislavas Karlovičius — vienas iš įžymių
jų lenkų simfonistų—yra parašęs “Lie-<-

(Pabaiga 3-me pusi.)
1 -’y.'!."1.1 . ' ' - ■ ■■ —

2 pusi. Laisvė (Liberty) Šeštadienis, rugp. (Aug.) 3, 1957.
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SENAS VINCAS

REALAUS GYVENIMO KELIU
j (Tąsa)

Kuomet juodu atėjo Į gyvenamąjį 
kambarį, abudu šeimininkai šildėsi prie 
pečiaus sušalusias savo kojas, o Edis 
pareiškė: “Aš išvažiuoju ir gal būt ne
greitai pasimatysime. Štai jums už nak
vynę, imkite ir nieko nesakykite.”

“Bet, Edi,” įsikišo tėvas . “Tu turi ži
noti, kad...

“Tsss ! Aš žinau, kad tai ne mano 
pinigai. Bet jūs turite žinoti, kad čia 
yra ir jūsų dalis. Juk mano tėvas yra 
dideliu šėrininku ir mėsos karaliumi— 
Svifto ir farmų padargų fabrikanto Mi- 
kormiko. Reiškia, jis farmerius api
plėšinėja abiem rankom—viena pirkda
mas mėsą, antra parduodamas jiems 
įrankius bei mašineriją.”

Ant tų žodžių jam niekas nieko ne
atsakė. Tada iis atsisėdo prie stalo, iš
sitraukė perlaidų-čekių knygutę, fonta- 
ninę plunksną, parašė čekį ir, duodamas 
jį Mariutei, tarė: “Malonėkite priimti, 
tai mano pasoga. Darykite su jais, ką 
tik norite, tai jūsų locni pinigai.”

“Trys tūkstančiai dolerių! Edi, ką 
tu manai, tai darydamas9” paklausė nu
sistebėjus mergina.

“Tsss ! Ką aš manau, tai mano da
lykas, o ką iūs su jais darysite, tai jūsų 
dalykas. Beie, o kiek skolos jūs turite?”

“Du tūkstančius dolerių. Bet, Edi, 
kam iums taip rūpintis? Dar iaunas esi 
i^ nez/nai. kas paties laukia?”

Vaikinas sėdęs parašė kitą čekį ir 
duodamas Karveliui pajuokavo: “Kapi
talisto sūnaus velnias neims, o dievui ne
reikia.”

Tai pasakęs atsisveikino sti tėvais ir 
prie senių akių, atsibučiavo su Mariute, 
sėdo į automobili ir išlėkė net balas į 
šalis taškydamas į virš trijų tūkstančių 
mylių kelionę, iš rytų i tolimus vakarus 
— Kaliforniją, pas savuosius. • • •

Puikiausio kotelio salionas knibždėte 
knibžda žmonėmis. Stalai nukrauti bran
giausiais valgiais bei gėrimais ir žydi gy
vų gėlių puokštės, priduodamos geresnį 
apetitų, sukeldamas didesnį romansą da
lyvių išlepintuose jausmuose.

Groja orkestras, plaukia muzikos me
lodijos; trina pilvais ponios s.u ponais, 
ŠJva'stosi frakų uodegos, šlama šilkai, 
maino spalvas aksomai—deimantai, per
lai, auksas lošia savo rolę taipgi. Gi prie 
stalų krykštauja damos, žvanga taurės, 
kodyluoja perfumas. ir tursinas!, lanks
tosi ant galų pirštų vaikščiodami tar
nai.

MUZIKA
(Tąsa is 2-ro pusi.) 

tuviškąją rapsodiją”. Ji su dideliu pa
sisekimu ne kartą atlikta Lietuvoje.

Buržuazijos valdymo laikotarpiu tiek 
Lietuvoje, tiek Lenkijoje buvo kurstoma 
kaimyninių tautų neapykanta. Ant kai
mynų kelio — tikriau geležinkelio, ku
ris buvo ilgai nenaudojamas, išaugo ke- 

Vliolikametės eglaitės, už kurių jie tarsi 
slapstėsi iš gėdos dėl nesantaikos.

Po ilgesnės pertraukos, 1939 m. lie
tuvių kompozitorių būrelis nuvyko į 
Tarptautinės šių dienų muzikos draugi
jos festivalį Varšuvoje. Tuokart girdė
jome visą eilę koncertų Varšuvoje ir 
Krokuvoje.

1940 metais, susikūrus Tarybų Lietu
vai, man teko su lenkų muzikais, kartu 
dirbti Vilniuje. Tarybų Lietuvos sosti
nėje buvo suorganizuota Muzikos moky
kla. Šioje mokykloje dėstė ir nemžai 
lenkų. Minėtinas kompozitorius Tade
ušas šeligovskis, Vitoldas Rudzinskis, 
dirigentas Arnoldas Rezleris ir šiomis 
dienomis miręs įžymus pianistas Stanis

lovas Spinalskis. Šiame darbe mes nuo
širdžiai vieni kitiems padėdavome. Šį 
mūsų gražų bendradarbiavimą nutrau
kė hitlerininkų ordos, užpuolusios Tary
bų Sąjungą.

Tarybinei Armijai išvadavus Tarybų 
Lietuvą, Vilniuje vėl kartu dirbome Vil
niaus Valstybinėje Konservatorijoje. 
Susikūrus Lenkijos Liaudies Respubli
kai, mūsų bendradrbiai lenkai išvyko į 
savo tėvynę kurti ir atstatyti muzikinio 
gyvenimo.

Nuo to laiko praėjo daugiau kaip de
šimt metų. Vieni ir kiti daug dirbome. 
Per šį laikotarpį išaugo visai nauja 
kompozitorių kartą, ir šiomis dienomis 
ęirmą kartą kaip draugai susitinkame 

ipasidalinti savo meno laimėjimais.
K. Kaveckas 

(Iš “L. ir M.”)

Tame tai pokyly sukinėjosi, lyg sau 
vietos nerasdamas, lyg svetimas, ir mūsų 
Edis—Edvardas Karolis Obrainas! Iš 
ponių bei panelių lūpų, iš ausų į ausis 
eina šnibždėjimo telegramos: “Kas jam? 
Kas su juomi atsitiko? Kodėl jis taip 
persimainęs? Kodėl jis toks nesavas?”

Klausimų galybės, bet "’atsakymo nei 
vieno. Iš karto d ar viskas tvarkoj: 
gražumas, prakilnumas, inteligentišku
mas, etiketą — kontroliuoja, disciplinuo
ja, valdo. Vienok puotai einant prie 
pabaigos—viskas persikeičia. Gražūs, 
pavyzdingi, inteligentiški apsiėjimai nu
sviedžiami po stalais. Ponų akys pa
rausta ar pabąla, žandai susikraupo, 
persimeta, plaukai susitaršo ir jie, tarsi 
šmėklos, virtuliuodami, griuvinėdami 
varto nuo stalų gėles, daužo stiklus, lais
to gėralus.

Su poniomis irgi ne kitaip: pudra nuo 
veidų vietomis nutrinta, lūpos bučkių nu
laižytos. gėralais nuplautos, vietomis 
raudonos, vietomis mėlynos. Plaukai ap- 
sitaršę ir jos iš raudonomis lūpomis ir 
baltais veidais ponių virsta pasakiškomis 
raganomis. Jos kabinėjasi frakuotiems 
ponams ant kaklų, virsta nuo kėdžių, šū
kauja keldamos taures aukštyn, geria ir 
kvatoja beprotišku juoku.

Besieda baigėsi tuo, kad Edžio būsian
tis švogeris, Vudrov Džeferson susipyks
ta su savo sužieduotine, panele Nora Alis 
Obrainiūte tik už tai, kad ji jo nepasi- 
velinus išėjo su kitu vyru šokti ir pašo
kus jo neatsiprašė, visai pradėjo varija- 
voti. Jis tol gėrė, kol nusigėrė taip, kad 
kirtęs kumščia į nosį jam po kojų pasi
painiojusiam tarnui, kirtęs gėlių pluoštu 
per veidą savo sužieduotinei — spruko 
pro duris, sėdo į automobilį ir kaip vie
sulo nešamas nulėkė.

Vienok 4uo dar viskas nepasibaigė. 
Jis, lėkdamas pats nežinodamas kur. ant 
vietos užmušė iš darbo einančią grindų 
plovėją, ištaškė pieniaus vežimą, nulauž- 
damas. jo arkliui koją—iįslėkė iš įmesto, 
įsivertė į griovį ir pats susižeidė. Vie
nok greitai apsižiūrėta, kur reikia pa- 
šmeruota, laikraščiams gerklės užgrūs
tos doleriais, ir visa bėda tapo suversta 
ant “bėgančio ir mušančio automobilis
to.”

Edis šita puota taip pasibiaurėjo, taip 
įširdo ant savo klasės žmonių, kad par
važiavęs iš jos apie ketvirtą valandą ry
to negalėjo visai užmigti.

Audringas atsisveikinimas su tėvu
Po tos puotos pei\porą dienų Edis veik 

niekur neišėjo iš savo kambario, vis lū
kuriuodamas, kol tėvas gerai susitvar
kys. išsipagirios, kad jis su blaivu galėtų 
pasikalbėti, pasakyti jam ką žino, ko nuo 
jo reikalauja ir ką mano daryti, jei tėvas 
su juo nesiskaitys.

Pagaliau pats tėvas, negalėdamas pa
kęsti tokio sūnaus elgesio, pasikvietė jį 
į savo privatišką raštinę ir pradėjo tei
rautis, kodėl jis toks, o ne anoks, kam 
taip, o ne šitaip? Edis to tik ir laukė. 
Jis išdrožė tėvui prakalbą, suversdamas 
ant jo sąžinės visas darbo žmonių skriau
das, kaip begądiškai jie išnaudoja darbi
ninkus, kaip jų teises mindo po savo ko
jomis valdininkai, kaip mėsos trestai 
apiplėšia farmerius, ir ant galo pridėjo:

“Tu, tėve, esi vienas iš didžiausių far- 
merių plėšikų, nes tu apiplėš! juos pirk
damas gyvulius, apiplėš! parduodamas 
padargus — plėši abiem rankom, plėši 
nueidamas, plėši ir pareidamas!”

“Ar tai viskas, dėl ko tu kremtiesi ir 
ką man turėjai pasakyti, sūnau?” pa
klausė rimtai senis.

“Ne, tėve. Dar daug ką turiu tau 
pasakyti, kad suprastum mane ir žino
tum, jog taip negali būti, kad reikia 
taisyti ir kaip taisyti.”

“Tai ir drožk. Aš viską noriu išgirsti.”
Čia Edis karštai kalbėjo, norėdamas 

įtikinti tėvą, net revoliucija grasinda
mas, kad jis nors savo kontroliuojamo
se darbavietėse mokėtų darbininkams 
žmoniškesnes algas, sutrumpintų darbo 
valandas, leistų darbininkams organi
zuotis į unijas ir kad neleistų mėsos 
trestams taip besąžiningai apiplėšinėti 
farmerius.

Tačiau senįo sąžinė, į kurios duris Edis 
beldėsi, taip buvo tvirtai uždaryta, kad 
nepaisant kiek jis pastangų dėjo—nepa
jėgė įsilaužti. Senis laikėsi prie savo, 
nurodinėdamas, kad tai būtų saužudys- 
tė, nes negalėdami atsilaikyti prieš savo 
konkurentus, subankrutuotume!

(Bus daugiau)

WINNIPEG, CANADA
PASKIRTAS INSPEKTO

RIUM
Manau, kad visiems bus ma

lonu sužinoti, kad winnipegie- 
čio nenuilstamo Liaudies Bal
so Ibudavotojo ir rėmėjo Myko
lo Vidruko sūnus Kazys Vidru- 
kas paskirtas visų Winnipego 
ir apylinkės mokyklų atletikos 
inspektorium.

Manau, kad pirmas iš lietu
vių vaikų Kanadoje paskirtas 
į tokią aukštą valdišką tarny-

ir šventas 
atilsius gie-

daroma dėl 
seniems ve-

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Piknikas. Liet. Tautiško Namo 
Parke, Winter St., ant Keswick 
Rd., įvyks rugpjūčio (August) 4 d. 
Rengia Moterų Apšvietos kliubas, 
1 vai. dieną. Kviečiame vietinius ir 
iš apylinkės dalyvauti. Bus 
ir

nariai kviečiame dalyvauti, turime 
visokių reikalų aptarimui, išgirski
te Laisvės pikniko raportą ir kuo
pos pikniko raportą. Taipgi reikės 
pasikalbėti reikale surengimo dide
lio pikniko Labor Day su Moterų 
Ap. Kliubu.

Geo. Shimaitis, fin. rašt.

gėrimų. Kviečia Kom.
valgių

Rašydamas apie Kazio Vid
ruko paskyrimą Atletikos In
spektorium, Winnipego Free 
Press pažymi, kad K. Vidrū
kas, dar tik 31 metų amžiaus, 
buvo Blue Bomberių ir Mont- 
realo Alouettų žvaigždė, yra 
baigęs McGill universitete fizi
nio lavinimosi fakultetą, o da
bar studijuoja Minesotos uni
versitete siekdamas masterio 
laipsnio. K. Vidrukas buvo 
Winnipego mokyklų fizinio la
vinimo direktoriaus pavaduoto
ju per du pastaruosius metus. 
Pirm to jis mokino pustrečių 
metų Isaac Newton High 
School, buvo fizinio lavinimo 
direktorium Norwoodo mokyk
lose, taipgi metus 
tobos universiteto 
nimo departmente.

Jis yra vedęs 
vaikus.

Pagyrimas tėvams, kad 
pastangas išleisti savo sūnų į 
mokslus.

Šia proga Mykolo sūnui Ka
ziui Vidrukui linkiu geriausio 
pasisekimo naujame poste.

Kaimynas

Mes 
kai 

žmo-

įvyksLLD 6 kp. susirinkimas
rugp. 5 d., Liet. Taut. Namo kam
bariuose. 7:30 v. v. Valdyba ir

Pajieškojimai
Aš, Salomėja Janušauskiene, paieš

kau savo tetos (mamos sesutės), Pe
trės Kaunienės (Prapuolenytės), kilu

sios iš Matarnų sodžiaus, Bubelių 
valse., Šakių Apskr. Randasi Jung
tinėse Valstijose, bet nežinau kuria
me mieste. Malonėkite 
Salomėja Janušauskienė, 
kolūkis, K. Naumiesčio

LITHUANIA, USSR.

atsiliepti.
Arminų 

rajonas,

dirbo Mani- 
fizinio lavi-

čiukais pribuvo į Klubą ir vėl 
lietuviškas ^veikas 
mari jas ir amžinus 
do j o.

Ar tai taip buvo 
to, kad pažangiems
iionio draugams užbėgus už a- 
kių, kad nedavus progos prie 
velionio prakalbas sakyti, ar 
gal tik sulyg giminaitės pagei
davimo taip buvo daroma, ne
teko sužinoti.

Nors širdis skauda, kad su 
tokia panieka ir religiniais 
prietarais pažangus žmogus, 
senųjų winnipekiečių geras 
draugas buvo palaidotas, bet 
mums kito kelio nebuvo, 
dantis sukandę tylėjome, 
kunigas tyčiojosi iš to
gaus, nebegalinčio jam atsaky
ti. Senieji lietuviai pasirodė 
tikrai kilnadvasiškai, tylėjimu 
apgailestaudami iš jų išplėštą 
draugą. Tiems, kurio paniekino 
jo įsitikinimus, tikrai turi būti 
gėda.

Ant kapo buvo padėta 8 vai
nikai: nuo visų Winnipego lie
tuvių draugų, nuo LLD 217 
kuopos, nuo SDD 7-tos kuopas, 
nuo WLK, ir keturi nuo gimi
nių ir artimų draugų.

Ilsėkis, Apolinarai, amžinai.
Nuliūdęs Draugas

Aš, Jonas Micevičius, paieškau 
savo brolių Aleksandro ir Edmuno, 
sūnūs Tado. Paskutiniausiu laiku 
gyveno Trenton. Būtų malonu, kad 
jie patys, ar jų vaikai, arba žmo
nės žinanti kur jie randasi, suteik
tų man jų antrašą, už ką būsiu dė
kingas. Jonas Micevičius, Alytaus 
miestas, Vilniaus g-vė, Nr. 17.

Lithuania, USSR.
(150-151)

ir turi tris

dėjo

BEER-WINE-LIQUOR-LICENSES

Seni žmones į daugumoje 
yra inervuoti. Gražios kom
panijoj yra puikus nervų 
atliuosavimas. Lankykite 
Laisves naudai parengi
mus del pasilinksminimo.

PROŠVAISTĖS
Širdj Jaudinanti 
Jono Kaškaičio

Poezija
Taipgi trumpa autoriaus 

biografija, kuri labai 
įdomi

Knyga iš 830 puslapių 
Kaina tik 11.30

Laisvė
110-12 Atlantic Avė. 

Richmond Hill 19, N. Y.

PARCELS TO RUSSIA INC
Labiausiai patikima firma pasiuntimui paketų 
į Sovietų Sąjungą, Latviją, Lietuvą, Estiją, 
Ukrainą ir kitur, informuoja Newarko žmones, 
kad per didelį visuomenės reikalavimą jie atida-

PALAIDOJOM A. SAMU- 
LIONĮ

Šių metų liepos 6 dieną 10 
valandą ryto Winnipego senie
ji lietuviai palydėjome į Elm
wood kapines savo seną pažan
gų draugą Apolinarą Samulio- 
nį ir ten amžinai atsisveikino
me. Palydėjo apie 25 automo
biliai, pilni lydėtojų.

Velionis buvo 68 metų am
žiaus, jau apie 30 metų atgal 
atvykęs į Kanadą iš Lietuvos. 
Buvo nevedęs, prigulėjo prie 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
vietinės kuopos, prie Sūnų ir 
Dukterų Draugijos 7-tos kuo
pos ir prie Winnipego Lietuvių 
Klubo. Buvo nuolatinis Liau
dies Balso rėmėjas. Labai ty
kaus būdo žmogus. Vengė reli
ginių prietarų, neapkentė fa- 
šistuojančios spaudos. Sykį jo 
užsispyrimu net social fašistinis 
Bostono “Keleivis
go Lietuvių Klubo buvo 
šluotas”. Su bažnyčia 
reikalų neturėjo, o į 
žiūrėjo, kaip į žmonių 
tojus.

Vienok, jam mirus, 
nas buvo palaidotas su 
nėmiis apeigomis,
paniekinimas žmogaus, 
ko taip.

Jam mirus, iš Jungtinių Val
stijų atvyko kokia tai jo sesers 
ar brolio duktė, kuri pageida
vo, kad lietuvių parapijos ku
nigas jį palaidotų. O velionis 
nebuvo
kaip jis nori būti palaidotas. 
Dėl to ir liko palaidotas su ba
žnytinėmis apeigomis.

Ir ne tik kad šeštadienį ry
tą nuvežus į lietuvių bažnyčią 
kunigas mišias atlaikė, bet ir 
kada penktadienio vakare apie 
8 valandą buvo iš graboriau.s 
koplyčios atvežtas į Winnipego 
Lietuvių Klubą, kad seni drau
gai, nenorintiej'i eiti į bažny
čią, galėtų prie velionio karsto 
prakalbas pasakyti, tai ir čia 
lietuvių kunigas paskubėjo pri
būti 'ir kokias tai egzekvijas 
sugiedoti, šeštadienį apie 9 va
landą ryto jis vėl su savoklap-j

NOTICE is hereby given that license 4RL- 
4684 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail in 
a restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
126-16 18th ave., College Point. ARTHUR 
HUBBS dba College Point Hofbrau. BT

NOTICE is hereby given that license 4RL- 
2596 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail in 
a restaurant under the Alcoholic Beverage 
Control Law for on premise consumption at 
10-50 44th drive, Long Island City. DANIEL 
TWOMEY dba Twomey's Bar and Grill. BT

NOTICE is hereby given that license 4A- 
9803 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail und«r the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 32-02 34 ave., Long Island City. 
HANS G. HARTMANNS.

NOTICE is hereby given that license 4A- 
6839 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 67-40 Myrtle ave., Glendalo. 
MAX SPECK.

Glendalo.

that license 4A- 
the undersigned

NOTICE is hereby given 
10124 has been issued to 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 6016 Fresh Pond rd., Mespeth. 
JOSEPH and ELSA STRAUB.

NOTICE is hereby given that license 4A- 
2839 has been issued to t'._ —' .
to sell beer at retail und®r the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 112-14 Rockaway blvd., Ozone 
Park. HERMANN H. SCHNIEDCWIND.

th« undersigned

)

iš Winnipe- 
“ iš

josiu 
kunigus
mihkin-

jo kū- 
bažnyti- 

Tai baisus 
Atsiti-

palikęs testamento,

license 4A- 
undersigned 

A'coholic

NOTICE is hereby given that license 4A- 
10345 has been issued Io the undersigned 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 40-13 Broadway, Astoria. BERN
ARD H. BALZER.

NOTICE is hereby given that license 4A- 
5442 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con- 
Park Richmondsumption at 138-47 Queens 
blvd., Jamaica. JOHN REA.

NOTICE is hereby given that 
4386 has been issued to the
to sell beer at retail under the 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 41-07 34 ave., Long Island City. 
PETER WOEGENS.

NOTICE is hereby given that license 4A- 
6153 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 43-17 28 ave., Steinway. GEORGE 
WILKENS.

NOTICE is hereby given that license 4A- 
2885 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 32-20 34 ave., Long 
HENRY KUGK.

NOTICE is hereby given that 
5013 has been issued to the 
to sell beer at retail under the Alcohofic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 34-02 34 ave , Long ' •
DIEDRICH MUEGGE.

NOTICE is hereby given that 
1128 has been issued to the 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
B-everage Control Law for off premise con
sumption at 43-04 30 ave., Long Island City. 
GEORGE MEYER and AMALIA GOETZ, dba 
Meyer & Goetz. ,

NOTICE is hereby given that license 4A- 
7114 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 81-45 Lefferts blvd., Kew Gar
dens. THADDEUS GIZA dba Homestead Del
icatessen.

NOTICE is hereby given that license 4A- 
5457 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
B-overage Control Law for off premise con
sumption at 131-05 Jamaica ave., Richmond 
Hill. EDWARD SCHERNE dba Ideal Meat 
Market.

Notice is h-areby given that license number 
C-830 hs been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 145-30 South 
HARRY SCHER.

NOTICE is hereby given 
8679 has been issued to 
to sell beer at retail 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 30-03 35 ave., Long Island City. 
ALFRED HORTMANN.

Island City.

license 4A- 
undersigned

Island City.

license 4A- 
underslgned

road, Jamaica.

that license 4A- 
the undesigned 

under the Alcoholic

*S**taa^* ata *2* aS* aS* at* aS*—aja r aja aja aaa ara aja aje aaa aja aia aia 999 aia ara ava aja a>a ata a^a ra> F '6' ■ a

Geros Žinios Dovanų Siuntiniui
Įvairių rūšių rūbus, vartotus ir naujus, medžiagas ir maistą.

Taip pat galite siųsti visokius vaisUis.
PRISTATYMAS GARANTUOTAS

Per visiems žinomą
WE 3-8491 WE 4-7838

ROUND THE WORLD TOURISTS 
vienintelį atstovą Pacifiko pakrašty.

384 No. Fairfax Ave., Los Angeles 86, Calif.
Jūs galite siųsti savo artimiesiems į Lietuvą

re savo skyriaus ofisą Newarke po manadžment- Jį 
tu Messrs. ROMAN & VARISH, po antrašu: I

263 MARKET STREET, NEWARK, N. J.
Telefonas Market 2-6987

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

Telefonai: IN. 7-7272 ir IN. 7-64B5

5

Kas Skaito ir Rašo 
Duonos Neprašo

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

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Skaitykite ją! Susipažinkite su pagrindiniais įstatymais.

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

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

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

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

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

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

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS
Kiekvieno kultūringo lietuvio namų knygyne turi būti 

. šis žodynas. Rašyboje ar gyvo žodžio kalboje jame 
rasite patikrinimą. Tai yra mokytojas jūsų namuosę.
KAINA $5.50.

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

ji j iiiiu.ii ".up

3 pusi. Laisvė (Liberty) šeštadienis, rugp. (Aug.) 3,195/:
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] ionienė

Mrs. M 
serganti,

i)- P. Jasi-

taipgi pas
Walter n

gerus

lx'.

ma-’ca w • 
aim?-. Mich.

turi

ti.
c;

A . N .

Mrs.

Mrs. A

M

Jis

1 aim m ingai, 
žiimjasi pas 
arry .lump.

įas

mai c i a.

Mamio

Mr. ir M

LAIŠKAS IŠ
P. P. Malkai!i

Gerbiamas
Gavau

o ypatingai
Įdomus

> ra sugrįžę į namus, bet jau 
ilgas laikas kaip serga John 
W'illius. N. Simonaiticnė. J. 
Zdanis. St. černa. P. šbeinie- 
ir jos seselė Vencevičienė.

LIETUVIU TARPE

gon i ne <e.
narn no

E. Černienė, Mrs.
Mrs. Ved/.ienū ir

♦ ♦ A
eilės retėja. šiai 

lis čia jau mirė 8

e rt i m lesiems.

J.

mirusiu
Josephine

vos tik pasiųsta $58. T 
maža i. Kurie dar neau-

ionic. UK i. širdingai dei<o- 
in tiems, kurie'paauko jote, 
oar ir paraginote1 mane rinkti 
aukas, ir patys pasiūlėte, ne- 
jeikėjo prašinėti po kelius

.'iuo tarpu'
J. K. Navalinskienė

LIETUVOS
Jaunimas atrodo daug ge- 

iau, negu pirma. Kad tu, bro- 
•li, pamatytum, kaip pasipuo

ši kolūkietūs mergaitės, 
Kaštone nebūtų sarma- 
lūkietei mergaitei pa
ti gatvėmis. Piemene- 

tą liam nereikia ganyti. Gano ko- 
ir- lėkyje suaugę žmonės ir jiems 
u- už tai gerai apmoka. Samdi- 
už tiiai bernai ar mergos — tas 
už vargingas likimas pranyko ant

žurnalas.1 visados. Dabar biedniausios 
buvusios šeimos vaikas mokosi 
aukštą mokslą. Tas pirmiau 
nebuvo prieinama. Ar tu, brole- 
I i. ga 1 ė j ai mokytis? T ū k s ta n č i a i 
tokių šeimų buvo. Dabar tokių 
buvusiu bežemiu ar mažažemiu 
visi mokosi specialiai aukštą 
mokslą, gauna 
baigus mokslą 
gyvena gerai- 

žinoma, yra 
tingai koklūkii
mės specialistų, trūksta gerų 
agronomų, daug dar yra trūku
mų. Bet mes tai matom, tas 
viskas bus sutvarkyta ir Lie
tuva žengia į naują socialistinį 
gyvenimą, 
mūsų viltis, 
gyvenimas.

sę
tai

nalą šviesu, 
dies Balsą, 
laikraščius, 
Šviesą, labai

Kaip prašei, kad aprašyčiau 
apie Lietuvos padėtį, kaip bu
vo prie Smetonos ir kaip da
bar. Pasistengsiu kiek galėda
mas jums aprašyti. AŠ aprašy
siu tik sąvo apylinkę, nes aš 
čia viską matau ir pirmiau ma
čiau.

gauna
pa

trukumų, ypa-

K re k e na
rnėk in ia i. 
ir kitur.

rradesiu nuo švietimo. Da
bar mokslas yra prieinamas 
dėl visu. Dabar nėra tokios šei
mas, kad negalėtų mokytis. 
Smetoniniais laikais mokėsi 
Krekenavos mokyklose 25 1 mo
kiniai. Dabar mokosi 
vos mokyklose 781 
Daug mokosi Kaune 
Mokslas nemokamas.
tėvai mažai uždirba, ta j tų mo
kiniam moka stipendiją ir to
kiu būdu gali kiekvienas 
baigti aukštesnį mokslą.

Labai visiems patinka, žino
ma, tiems, katrie tarnavo 
buožes. Dabar visi lygūs, 
lūkietis ir tarnautojas ar 
nes darbininkas — jokio 
durno nėra, tas pranyko.

žmonės 
Ligoni- 

gydy-

Jaunoji karta, tai 
tai mūsų naujas

pa-

pas
Ko-

įmo-

Sveikatos atžvilgiu 
geriau aptarnaujami, 
nėse ir ambulatorijose 
mas nemokamas. Krekenavoje 
yra ligoninė ir moterų gimdy
mo namai. Yra ambulatorija, 
aptarnauja gydytojas, 
ir medicinos sesutės, 
toniniais laikais visai 
Kai ligonis smarkiai 
kviečia greitąją pagalbą iš ra
jono ir mokėt nereikia. Smeto
niniais 
šaukti 
reikėjo sumokėt 
taip nevažiuoja.

Dabar žmonės 
gyvena, negu prie Smetonos. 
Geriau apsirėdę. Kiekviena šei
ma turi po dviratį, o daug tu
ri ir po kelis dviračius.

Dabar bekoną pardavę, tai 
du dviračius gali nusipirkt ir 
dar liko ant duonos, kaip prie 
Smetonos reikėjo 10 bekonų 
parduoti. O kiek buvo vargo 
tuos bekonus parduoti. Kilo
metro ilgio eilės stovėjo ir 
daug išbrokydavo. Dabar atva
žiuoja į Krekenavą ir čia su
perka be jokio gaiščio.

laikais, 
greitąją

felčeris

nebuvo, 
suserga,

j e> reikėjo 
pagalbą, tai 

iš anksto, ki-

daug geriau

Klubiečiai turės savo pikniką

Port Jefferson, L. L, gyvuo
ja Lietuvių Piliečių Klubas. 
Ten jis turi savo Įstaigą. Prie 
klubo priguli visokių pakraipų 
į monių. Ir visi jame sutelpa.

Sekmadieni, rugpjūčio 4, šis 
klubas rengia 
Mine© B u b n
Cou te h

su vietos

Sveikina

savo 
i o

pikniką 
sodyboje,

2 vai. po pietų. Įėji- 
nemokamas.

galės gražiai laiką 
ir daugiau pažinčių 
lietiniais gauti.

iš Wisconsin sostinės

Julius Neiimannas, Milwau
kee, Wis., gyventojas ir žymus 
vietos veikėjas, LDS vajinin- 
kas. prisiuntė Laisves štabui 
sveikinimą iš Madison, Wis.

ežia.

Į.itose vietose.
Rep.

Algą nustatytojai sau 
nepakels algų, - taipgi 
nekels Rob Wagneriui

Board of Estimate, Nustaty
mų taryba, kur tarp kitko nu
stato. kiek algos gauna kuris 
miesto tarnautojas, planuoja 
pakelti algas... patiems tary
bos nariams. Bent taip buvo 
lasoma spaudoje iki šios sa
vaitės, kuomet taryba griežta: 
l'aneigė tuos gandus. Esą. ne
planuojama kelti algų tary
bos nariams, neplanuojama 
ias kelti kitiems miesto parei
gūnams.

Anksčiau
kad majorui Wagneriui 
bus pakelta 
metus iki $60,000. miesto kon
troleriui nuo $30,000 į $35,- 
000, miesto tarybos pirminin
kui nuo $25,000 Į $30,000 Ant 
kiek patvs Board of Estimate

buvo skelbiama,

nu’o $40,000 j

Gerai informuoti šaltiniai 
sako, kad taryba būtų pakė
lusi tas algas, jeigu spauda 
nebūtų pradėjusi tiek daug iš

Nugalėjo artrito ligą

Prieš 7 metus čia atvykusi

visą laiką išbuvo Jewish Chro
nic Desease Hospitalyje artri
to iigos kamuojama. Bet da
bar išėjo iš ligoninės pilnai tą 
ligą nugalėjusi ir tuojau gris į 
Izraeli.

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

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

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

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

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

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

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

MŪSŲ SKYRIAI:
NEW YORK CITY
78 Second Ave. 
New York 3, N. Y. 
ORchard 4-T.>ls.

DETROIT
11601 Jos. Campau Avė.
Detroit 12, Mich.
TOwnsend 8-0298

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

Ill.

St.
J.

Mes 
paskirų 
Jei jūs

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

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

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

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

Specialus N. Y. sveikatos 
komisionieres pranešimas 

Laisves skaitytojam
Kaip jūsų Sveikatos komi

su jonierė, noriu pranešti apie 
pradžią sveikatos programos 
(i a New Yoko mieste, kuri žy
miai sumažins skausmą ir 
kentėjimą nuo dantų supuvi
mo.

Gerdami fluoriduotą vande
ni nuo pat gimimo, jūsų vai
kai ir vaikaičiai gali turėti 
stipresnius, kietesnius dantis, 
mažiau puvimo. Suvirs 1,500 
Getų Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse — nuo Chicagos 
ilgi Levittown — naudojasi 
šiuo fluoridirotu gėrimo van
deniu. įdėję mažą kiekį “fluo
ride” į vandenį, kurį geriame, 
galime prisidėti prie tų vietų, 
kurios sumažina dantų 
vimą net 60 procentų.

Flouridacija yra praktiškas, 
nebrangus sveikatos daly
kas, kuris prisideda prie ge
resnės dantinės sveikatos, jau 
nekalbant kiek pinigų sutau
po, nes dantistų sąskaitos ma
žesnės. Jūsų Sveikatos 
partmentas stipriai remia 
programą, nes žino, kad ji 
efektinga ir naudinga 
miesto žmonėms.

Aišku, kad yra daug klau
simų apie fluoridaciją. Turite 
pilną teisę sužinoti, kaip fluo- 
lidacija padės jums ir jūsų 
šeimai, čia paduodame pa
prasčiausius paklausimus.

newyorkie- 
daugiau negu 
dolerių dantų 
daugiau negu 
visai nėjo pas 

padės.

su-
ir jų patyrimas

su pu

Kodėl jis reikalingas?
Blogi dantys yra milžiniška 

sveikatos problema. Y r a 
skausmo^ problema ir bendrai 
blogi dantys kenkia sveikatai. 
Pereitais metais 
čiai praleido 
100 milijonų 
priežiūrai ir 
300,000 vaikų
dantistą. Fluoridacija

Kas dėl bendros sveikatos?
Medicinos įvairių sričių spe

cialistai vedė tyrinėjimus 
virš 30 metL1
parodė, kad fluoridacija ne
pablogino bet kokią ligą. Gali 
gerti fluoriduotą vandenį vi
są savo gyvenimą be jokių 
blogų pasekmių. Ir todėl visos 
New Yorko miesto medi Itališ
kos ir dantinės draugijos re
komenduoja vandens fluorida- 
ciją kaip saugų ir sveiką da-

Po miestą pasidairius
Jaunimo tragedija

šią savaitę jauni chuliganai 
New Yorke nužudė .15 metų 
berniuką ir sunkiai sužeidė jo 
draugą, — jie abu subadyti 
peiliais — vienas mirtinai, ki
tas beveik.

Tai pasėka dar vienos taip 
vadinamų “gengių” (gaujų) 
kovos. Nužudytasis berniukas, 
Michael Farmer, nepriklausė, 
sakoma, jokiai gaujai. Jis net 
buvo invalidas, sirgęs keleri 
metai atgal polio, vaikų para
lyžium, ir nemokėjo bėgti. 
Bet jis gyveno apylinkėje, 
170th St., West Sidėje, kur ne
toliese susiorganizavo jaunų 
chuliganų gauja, pasivadinu
si “Egipto karaliai”. Praeitą 
savaitę kas tai sumušė vieną 
“Egipto karalių
gatvėje, kur gyveno 
h tai “Egipto karaliai 
atėję keršyti 
pirmas, kurį jie 
užteko.

Kaip sakyta, 
priklausė jokiai
sako jo tėvai. Bet policija sa
ko, kad jis priklausė taip va
dinamų ‘ 
ri kovojo 
liūs”.

Kovose 
įmaišytas 
karaliai”

OPERATORES

Patyrusios 
PRIE SPORTSWEAR

H & M SPORTSWEAR 
27 Montrose Ave.. Brooklyn 

Tel. EV. 4-0255

X4

(144-150)

BUSINESS OPPORTUNITIES

Italian-American Grosernė. Deli
catessen. Dabartinė medžiaginė įei- 
ga $65,000 j metus. Lindenhurst 
yra augantis miestas, augkite biz
nyje su Nassau. Pirkėjas nebūtinai 
turi būti italas. Privatiškas savinin
kas.
Sunrise Highway, Lindenhurst, L. I. 
TUrner 8-8890.

Kaina prieinama. 330 East

REAL. ESTATE

(148-154)

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

(143-152)

šią 
yra 
šio

Fluoridacija reiškia Įdėjimą 
mažo kiekio “fluoride” į van
denį, kurį geriamo.

Ką fluoridacija daro?
Sustiprina ir sukietina dan

tis, sumažina dautų supuvimą 
net iki 60 procentų. Tai tau
pymas pinigų — mažiau sky
lučių dantyse, mažiau dantų 
gėlimo, mažiau skausmo 
sveikata yra geresnė.

Kokį skoni fluoriduotas 
vanduo turės?

Labai mažai “fluoride” var
tojama — viena dalis kiekvie
nam mlijonui dalių vandens, 
nesiskiria nuo dabartinio van
dens. Reiškia, kad vandens nei 
skonis, nei kvapas, nei spalva 
nesikeis.

Ir

nefluori-
savo gėrimo vandenį?

ir prie-

Kodėl New Yorkas 
duoja

Majoras Wagner 
miesčių prezidentai nori dary
ti kas geriausia savo žmonėms. 
Bet jie turi suprasti, kad new- 
ybrkiečiai neturi atsilikti nuo 
tokių miestų, kaip Chicaga, 
Philadelphia, Washington, D. 
C., Milwaukee, Miami ir Bal
timore — ir daugiau kaip 
1,500 apylinkių su 31 milijo
nu amerikiečių, kurie naudo
ja fluoriduotą vandenį. Ir dar 
svetimos vietos, kaip San 
Juan, Trujillo Alto, Puerto Ri
co, ir Kassel, Vokietijoj, nau
doja fluoriduotą vandenį. 
New Yorkž 
denį, kaila 
mate žinos, 
žmonės 
taupyti laiką ir pinigus, ir tu
rėti geresnius dantis.

Esu tikra, kad New Yorko 
miestas neatsiliks. Miesto ge- 
lesni gydytojai ir dantistai 
tiki, kad mes jau per ilgai 
lau kerne.

Fluoridacija yra geriausias 
sveikatos bargenas šiandien. 
Jos nauda neturi būti sulaiky
ta nuo newyorkieciu.

Leona Baumgartner, M. D.
Commissioner of Health

fluoriduotą
s fluoriduos van- 
jo Board2* of Esti- 

kad šio miesto 
nori vengt skausmo,

New Yorko spaudoje
Keistieji įstatymai

“Daily News” apklausinėjo 
lankytojus iš kitų miestų, ko
kius įstatymus jie ten skaito 
keisčiausiais. Pasirodo, kad 
•įstatymų tikrai yra keistų. 
Taip, pavyzdžiui vienas sve
čias iš San Francisco pasako
ja, kad tai yra įstatymas, jog 
skalbykla turi būtinai rastis 
mūriniame name.

Įstal^mas pravestas dar 
praeitame šimtmetyje, kuomet 
imigrantai kinai pradėjo steig
ti skalbyklas. Negalėdami 
nuomoti gerų patąlpų, jie pa
sistatydavo kokį iš lentų su
kalta namuka. Kad atmušti 
tuos naujus konkurentus, seni 
skalbyklų savininkai paveikė 
į miesto tarybą, kad būtų pra
vestas Įstatymas apie mūri
nius namus. Ir tas įstatymas 
galioja iki šios dienos.

Svečias
Lousianos, pasakoja, kad toje 
valstijoje uždrausta užmušti 
aligatorių, kol jis neturi dvie
jų pėdų ilgio. Kodėl, niekas 
nežino, nes aligatoriai 
jirigi ir, kai jie užauga, 
užmušti raginama.

Vienas newyorkietis
nusiskundimą prieš įstatymą, 
kuris leidžia vietinėje dabok
lėje, tai yra, kalėjime laikyti 
vyrą ir žmoną viename kam
baryje. Tas newyorkietis sako, 
kad beveik visuose atsitiki
muose, kai vyras ir žmona su
imami, jie suimami už tarpu- 
savęs peštynes, ir todėl būtų

logiška juos atskirti, o ne lai
kytį kartu.

Kansas© svečias pasakoja, 
kad toje valstijoje uždrausta 
kortuoti sekmadieniais, bet 
niekas to Įstatymo nesilaiko, 
nes kaip tik sekmadieniais 
daugiausia lošiama kortomis.

O Newarke, New Jersey, 
dar egzistuoja įstatymas, kad 
svetimšalis negali turėti šunį. 
Bet mažai kas apie tą įstaty- 

žino ir mažai kas jo laiko-mą 
si.

TEATRUOSE
Cameo teatras šią savaitę 

rodo du senus tarybinius fil
mus — didįjį šedevrą “Alek
sandras Nevskis” ir garsią ko
mediją “Volga-Volga”, kurio
je vyriausioje rolėje vaidina 
Liuba Orlova.

iš Baton Rouge,

pavo
juos

turi

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

narį toje 
Farmer 

’ buvo 
> buvoFarmeris

užtiko — ir to

Farmer ne- 
gaujai — taip

$4500 nuperka namą Smithtown, 
L. I. Pusė akro žemės. 4 kamba
riai. Vonia. Porčiai. Turite pamatyti

DI GIOIA 
Brightwaters, L. I 

Tel. Bayshore 7-3520 
Atdara Sekmadieniais.

(150-153)
v

MISC. ADS

Jesters” gaujai, ku- 
prieš “Egipto kara-

tarp tų jaunuolių 
ir rasizmas. “Egipto 
susidaro daugiausia 

iš puertorikiečių ir negrų,
“Jesters” iš baltosios biednuo- 
menės jaunuolių. Yra gerai 
žinoma, kad už tokių gaujų 
nugaros stovi suaugę rasistai, 
narkotikų spekuliantai ir kito
kie tamsūs gaivalai.

Policija jau pravedė areš
tus. Bet vietiniai Harlemo gy- 
\entojai sako, kad areštai ne
padės. Jaunuoliai linksta į 
priklausymą prie tokių gaujų 
ii kriminalystės, nes jie netu
ri nieko kito veikti, nes jie gy
vena suspaustame, niūriame ir 
skurdžiame pasaulyje, neturi 
klubų, organizacijų, Įdomių 
užsiėmimų.

187 už uniją, vienas prieš
Lundy Brothers restaurant©, 

Sheepshead Bay 187 darbinin
kai balsavo už uniją ir tik vie
nas prieš. šios valgyklos dar
bininkai streikuoja, reikalau
ja uniją pripažinti ir algas 
pakelti.

Pusgyvę nuvežė ligoninėn
Marion Nixon rasta ant šali

gatvio pusgyvė ir nuvežta Bel- 
ievue ligoninėn, kur surasta, 
kad ji buvo paėmusi perdaug 
barbiturates pilių.

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-mos kuopos susirinkimas 
įvyks antradieriį, rugpjūčio 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)

Chrysler 1954, Marine Engine, in 
excellent condition, complete with 
reduction gear, dual carburetors, 
ready for installation. Professional 
party selling at low price of $7^. 
Worth much more. Convince your
self. Staten Island. Glbraltor 8- 
0350.

(145-151F

BOATS

Elco, 34 foot Cruiser. 130 h. p. 
Chris-Craft, yra ir žuvinin'kams kė
dės. Telefonas sujungtas sų 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. 36 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 CruisXr. 
Only 60 hrs. in water; custom mow 
del, automatic bilge plus extras. 
Can be seen in water now at Edge
water, N. J. Professional party sac
rificing at $3500. For appointment 
LO. 3-1863. N.Y.C.

(149-155)

Džiova plečiasi tarp kalinių*
Brooklyn© džiovos ligų 

įstaiga surado tarp miesto ka
lėjimo ant Raymond St. 231 
kalinio apie 60 džiovininkų. 
23 džiovininkai tuoj iškelti į 
džiovininkų ligoninę. Kiti pa
likti ant vietos.

Televizija
JOHNNY LUCCI

Dabar Turime 
ADMIRAL, DU MONT, 

EMERSON, GE, MAGNAVOX, 
PHILCO, ZENITH, HI-FI

PHONOS K
810 FOREST AVENUE

Kamp. Broadway
W. Brighton, Staten Island, N. Y.

Pirkite Dabar. Sutaupysite.
Patikrinkite.
GI. 8-1515

LLD Kuopų Piknikas

DAINUOS AIDSIETYNO KVARTETAS

Kelionė į abi puses (round trip) $1.50

Kviečia visus Rengėjai

Rengia Lietuvių Literdtūros Draugijos New Y'orko 
apylinkės kuopos

4 pusi. Laisvė (Liberty) šeštadienis, rugp. (Aug.) 3, 1957

Gera muzika šokiams. Visokių valgių ir gėrimų
Busas išeis iš WHliamsburgo Lituanlca Skvero 12 vai., 

nuo Liberty Auditorijos Richmond Hill 12:30 vai.

Sekmadienį

Rugpiūcio 11 August
Kasmočiy Sode

91 Steamboat Rd. Great Neck, N. Y.




