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KRISLAI
zXpie Balį Sližį.
Inžinierius — šlavikas.
J. Paleckio Įspūdžiai.
M. Gedvilas naujose 

pareigose.

RaAo R. Mizara

Liepos mėnesio 20 d. Brook- 
lyne mirė inžinierius Balys 
Sližys, sulaukęs daugiau kaip 
70 metu amžiaus. Jis buvo di
pukas.

Kadaise Lietuvoje, buržua
zijos valdymo metu, rašo J. 
Tysliava. Sližys buvo “apdo
vanotas kryžiais ir ordinais.’’

Kaipgi inžinieriui Sližiui 
\\yko gyvenimas Amerikoje? 
Vienybės redaktorius atsako: 
“...inžinierius Slyžys beveik 
jki paskutinių savo gyvenimo 
dienų ėjo j fabriką grindų 
šluoti...”

Grindų šlavimas — visuo
meniškai naudingas darbas, 
todėl nėra jokia gėda, joks 
pasižeminimas grindis šluoti. 
Bet visvien seno amžiaus inži
nieriui Sližiui tai buvo trage
dija 1

Inžinieriui Sližiui tragedi
ja, o Amerikos valdovams — 
gėda, <Wd(dė gėda.'
*“ Parsikvietė jie čia pralavm- 
tą žmogų, kuris savo gimtaja
me krašte būtų atlikęs nau- 

z dingus savo profesijoje dar
bus, ir čia neleido jo profesi
jai pasireikšti. Pastatė jį fab
riko šlaviku, kuomet šlaviko 
(’arba galėjo atlikti asmuo 
nepažįstąs nė abėcėlės!

■ •

Visa eilė skaitytojų man sa
kė, kad jiems labai patiko 
Justo Paleckio kelionės įspū
džių >š Prancūzijos pluoštas, 
neseniai tilpęs Laisvėje.

Justas Paleckis moka gra
žiai rašyti: jis rašytojas ir po
etas. Jei neklystu, jis yra Lie
tuvos Rašytojų Sąjungos na
rys.

T
Prancūzijoje jis buvo nuvy

kęs su tarybine delegacija 
i^tstovauti Tarybų Sąjungą 
tarptautinėje tarpparlamen- 
t ari n ėję konferencijoje.

Daugelio Šalių parlamenta- 
rai-diplomatai, nuvykę į tą ar 
kitą šalį valstybiniais reika
lais, atlieka savo pareigas ir 
baigta.

Bet ne Justas Paleckis!
J. Paleckis, būdamas kitoje 

valstybėje, atlikdamas prie
voles, dėl kurių jis ten buvo 
pasiųstas, nepamiršta plačiau 
stebėti ir bloknote pasižymėti 
tai, kas yra nauja, kas yra J .
būdinga, kas būtų įdomu jo 

4tautos žmonėms žinoti. >
J. Paleckis jau yra buvęs 

daugelyje šalių valstybiniais 
reikalais, ir visuomet, grįžęs, 
jis parašė Įdomių įspūdžių.

Ar aukštieji valstybiniai 
pareigūnai gali būti kartu ir 
rašytojai - poetai?

Gyvenimo tikrovė rodo, /og 
gali.

Kinijos Liaudies Respubli- 
ąij kos vadovas Mao Tse-tungas 

yra ir poetas; jis, atliekamu 
ik//nuo valstybinio darbo laiku, 
<1/ Vkuria poeziją.
£$•,, Tarybų Lietuvos preziden- 

tas JT. Paleckis dažnai pasiro-

Vėliausios
Pasaulio 
naujienos
Las Vegas, New Mexico. 

—Netoli čia patvinusios li
pęs pralaužė užtvankas ir 
potvynis apsėmė didelius 
plotus. Tai vienas didžiau
sių potvynių New Mexico 
istorijoje.

Kairas. — Omano nacio
nalistų vadas-imamas per 
savo atstovą Egiptą krei
pėsi į Ameriką ir Tarybų 
Sąjunga su raginimu pa
dėti kovai prieš britišką 
kolonializmą. Omano su
kilėliai kreipėsi j tas dvi 

(šalis kaip stipriausias pa- 
i šaulyje.

Viena, Ga. — Jau palai
dotas senatorius George. 
Prezidentą Eisenhwerj lai
dotuvėse atstovavo Ameri
kos ambasadorius prie 
Jungtinių Tautų C. Lodge.

Londonas. — 256 moksli
ninkai, jų tarpe 17 karališ
kos mokslo draugijos narių, 
pasirašė po manifestu už 
termobranduolinių ginklų 
uždraudimą.

Sirija sako, kad 
Jordanas rengia 
kar. provokaciją

Damaskas. — Jordanas 
provokuoja Siriją ir pasie
nyje atlieka visokius ne
draugingus aktus — siri- 
jiečiai, kurie nori pereiti 
sieną, sulaikomi ir kratomi, 
Jordano kareiviai užgau
lioja Sirijos karius ir t. t. 
Taip sako Sirijos spauda, 
įskaitant ne tik kaįrius or
ganus, bet ir dešinų laik
raštį “Al Šam”. Sirijos 
spauda taipgi sako, kad 
Jordanas pastatė Sirijai 
tam tikrą ultimatumą, ku
riame reikalaujama, kad Si
rija uždraustų savo spau-j 
dai kritikuoti valdžią ir 
karalių Husseiną.

Tuo tarpu Ammane, Jor
dane, sakoma, kad Sirija 
koncentruoja daugiau ka
reivių prie Jordano sienos.

Havana. — B atistos val
džia sako, kad streikas 
Santiago de Cuba mieste 
yra baigtas.

do spaudoje su eilėraščiais ir 
“lengvesnio turinio” raštais.

Beje, J. Paleckis, kiek gir
dėjau, labai domisi užsienyje 
gyvenančiais lietuviais. O kai 
pastarieji atvyksta Lietuvon, 
tai Paleckis pirmas stoja 
jiems visaip padėti!

Mečys Gedvilas neseniai ta
po paskirtas Tarybų Lietuvos 
švietimo ministru.

Kadaise M. Gedvilas buvo 
Lietuvos ministrų pirmininkas. 
Kai į jo vietą buvo paskirtas 
M. šumauskas, tai kai kurie 
čia “laisvintojai” džiaugėsi: 
aa, Gedvilas jau likviduotas!

Tiems ponams teko dar 
kartą skaudžiai nusivilti.

Tarybą Sąjunga ir Jugoslavija 
susitarė stiprini komunistinės 
stovyklos ryšius ir vieningumą

Chruščiovas ir Tito kori i era vo Rumunijoje
Maskva. — Praeitą sa

vaitgalį Rumunijoje susi
tiko Tarybų Sąjungos ir 
Jugoslavijos vadovų dele
gacijos ir laikė dviejų dienų 
pasitarimus. Iš Tarybų Są
jungos pusės dalyvavo 
Chruščiovas, Mikojanas, 
Kusinenas ir kt. — iš Ju
goslavijos pusės Tito, Kar
delis, Rankovicas ir kt.

Pasitarimai vesti vardu 
abiejų . valstybių ir taipgi 
abiejų šalių vadovaujančių 
partijų — Tarybų Sąjungos 
Komunistų partijos ir Ju
goslavijos Komunistų lygos.

Susitarta gerinti ir tam- 
printi santykius tarp abie
jų šalių ir ideologinius ry
šius tarp abiejų partijų.

Automobiliai 
bus greitesni, 
o ne saugesni
Detroitas. — Didžiosios 

automobilių korporacijos 
jau paskelbė, kokie bus 
1958 metų naujieji automo
biliai. Nors visi pripažįs
ta, kad ko reikia, tai dau
giau saugumo, nes auto ne
laimėse žųstančių skaičius 
darosi vis didesnis, naujie
ji automobiliai saugumo 
atžvilgiu nieko naujo neį- 
neša. Bet jie yra, sako 
Chrysler, General Motors, 
Fordas ir kiti — pajėgesni, 
kas reiškia — greitesni.

Fordo kompanija iš
leido ypatingai pajėgingą 
naują modelį, “Edsel”, ku
ris pasirodys parduotuvė
se už kokio mėnesio. Nau
jieji automobiliai taipgi 
bus žymiai brangesni.

Kongresinė komisija, ku
ri tyrinėjo saugumo klau
simą, priėjo išvados, kad 
saugumo tikslui žymiai pa
dėtų tokie dalykai: jeigu 
vairavimo ratas “subliūkš
tų” susirėmus su kitu au
tomobiliu ar kitokiu daik
tu, — dabar daug vairuo
tojų žūsta, nes susidūrime 
ratas smogia tiesiog į vai
ruotojo krūtinę; taipgi, jei
gu visi automobiliai turė
tų saugumo diržus, kaip 
tai turi orlaiviai. Saugu
mo diržu prisijuosęs prie 
sėdynės keleivis turi 60 
procentų daugiau šansų iš
likti gyvas nelaimėje, jei
gu susidūrimas ir yra lai
bai pajėgingas.

Bet korporacijos tų sau
gumo diržų dar vis neįtai
so, — juos galima pirkti 
ir įtaisyti atskirai — už 
nemenkas sumas.

Maskva. — Pakelyje na
mo iš Maskvos į Kabulą, 
Afganistano karalius sus
tojo Stalinbade, tarybinia
me Tadžikistane.

Vienas pasisakymas po de
rybų išleistame komunika
te skaitomas labai svarbiu: 
ten sakoma, kad Jugoslavi
ja ir Tarybų Sąjunga sten
gsis stiprinti “komunistinės 
stovyklos šalių vieningu
mą”. Jugoslavija tokiu bū
du kaip ir grįžta į komu
nistinį bloką, nors tas ne
reiškia būtinai, kad ji įeis 
į Varšuvos paktą arba ben
drai taps to bloko tokia pat 
tampria nare, kaip, pavyz
džiui, Čekoslovakija.

Taipgi pasisakyta ko
munikate už “komunistų ir 
darbininkų partijų ideolo
ginę vienybę”. Tas apima 
visas socialistinių Europos 
kraštu kairias komunistu

4. V

vadauvaijamas partijas —

Ambasadorius, kuris nieko nežino 
apie sali, kurion jis paskirtas

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris nauju 
ambasadoriumi Ceilonui 
paskyrė turtingą biznierių 
Maxwell H. Gluck, kuris 
praeitos priešrinkiminės 
kampanijos metu aukojo 
$20,000 arba $30,000 Re- 
publikonų partijai —tai y- 
ra, Eisenhowerio išrinki
mui.

Kadangi yra žinoma, kad 
turtuolis Gluck nieko ne
nusimano apie politiką ir 
pasaulinius įvykius, tai bu
vo stebėtasi, kaip jis gali 
būti ambasadoriumi. Laik
raštininkai statė Gluckui 
kelis klausimus ir štai ką 
sužinojo:

Gluck nežino, kur Ceilo- 
nas randasi, kiek gyvento
jų turi ta šalis, kokia yra 
Ceilono sostinė, kas yra 
Ceilono premjeras. Jis ne
žino, kada Ceilonas tapo 
nepriklausoma šalis. . .

Britai pripažįsta, kad sukilimas 
Omane platesnis, negu jie tikėjo

Manama. — Britai pa
skelbė, kad “sfera, kurioje 
sukilėliai veikia, yra pla
tesnė, negu tikėtasi iš pra
džios”. Kitaip sakant, su
kilimas Omane apima di
desnį plotą ir jiems, sukilė
liams, pritaria daugiau 
žmonių, negu tai buvo pri
pažinta iki šiol. Sukilimo 
baltoji vėliava dabar plevė
suoja Šarki jos provincijoje 
ir kitose Omano-Muskato 
dalyse, kur iš pradžios bu
vo ramu. Baltoji vėliava 
Omane dabar reiškia prita
rimą sukilimui ir jo vadovui 
religiniam nacionalistiniam 
imamui. Britams tarnau
jančio sultono vėliava yra 
raudona.
Kai britų orlaivis bombar

davo sukilėlių laikomas sri
tis, į jį pataikė iš žemės 

Kumunistų partijas Sovie
tuose, Čekoslovakijoje, Bul
garijoje ir kt.; Rytų Vokie
tijos Suvienytą Socialistų 
partiją; Lenkijos Jungti
nę Darbininkų partiją; 
Vengrijos Socialistinę Dar
bininkų partiją ir 1.1.

(Užsienyje sakoma, kad 
Chruščiovo-Tito ir kitu va
dovų pasitarimuose buvo 
keliamas naujo Kominfor- 
formo steigimo klausimas, 
bet buvo nutarta to nedary
ti. Bet galimas dalykas, 
kad socialistiniu kraštu 
partijos turės Maskvoje 
arba kokiame nors kitame 
centre, sako stebėtojai, “i- 
deologinius pasiuntinius”, 
kurie laikas nuo laiko tar
sis bendrais klausimais).

Bet jis tą visą išmoks, 
sakė Gluck.

Kad parodyti, kad jo ne
žinojimas apie kitas šalis 
yra gan paprastas dalykas, 
busimasis ambasadorius 
klausė žurnalistų: “Kiek iš 
mūsų žino, kokia yra Tur
kijos sostinė?” Iš manda
gumo jam nebuvo sakyta, 
kad visi žurnalistai žino, 
kokia Turkijos sostinė, kad 
tik jis, būsimas diplomatas, 
nežino.

Dabar, kad bent kiek pa
taisyti įspūdį, Valstybės 
departments paskelbė 
kad Gluck, kuris gal neži
no daug apie Ceiloną, yra 
“gerai susipažinęs su Ceilo
no liaudies menu ir budis
tine filiosofija”. ’ Kaip jis 
pasidarė toks žinovas, ne
skelbiama. Paskelbta, bet
gi, kad jis išmoko Ceilono 
premjero vardą ir jį jau 
gali ištarti: Bandaranaike.

šaunamos paprastų šau
tuvų kulkos. Kulkos pra
vėrė skyles orlaivio spar
nuose, bet jis nebuvo pri
verstas nusileisti.

Kai kuriose vietovėse 
britai metinėjo bombas, o 
kai kuriose tik lapelius, ku
riuose ragino omaniečius 
pasiduoti. Visus lapelius, 
kad jie būtų efektingesni, 
britai išleidžia ne savo, bet 
jiems tarnaujančio sultono 
vardu.

Tunisas. — Tunisija nu
tarė suvalstybinti visus bu
vusio bejaus-karaliaus tur
tus — jo palocius, dvarus ir 
kitką. Buvusio be j aus šei
ma susideda iš 200 asmenų, 
kurie visi iki šiol gyveno 
prabangoje kaip dykaduo
niai.

Ike gali 
vetuoti^.
Washingtonas. — Prezi

dentas Eisenhoweris gali, 
jeigu norėtų, vetuoti civi
linių teisių įstatymą, ku
ris tapo priimtas su tiek 
“pataisymų” — pablogini
mų, — kad iš jo mažai kas 
liko. Bet Baltojo namo eks-
pertai jau sako, kad “vė
lavimas iŠvengtinas“ — ki
taip sakant, Eisenhoweris 
gal ir nevetuos to iškraipy
to ir beveik beverčio įsta
tymo.

Prezidentas pareiškė vie
šai praeitą penktadienį, 
kad Senato žingsnis yra 
“karčiai apgailėtinas”. Kaip 
žinia, Senatas nubalsavo, 
kad vietinės džiūrės, o ne 
federaliniai teismai, spręs 
prasižengimų prieš civili
nes teises bylas.

Bet nors Ike skaito Sena
to žingsnį labai apgailėti
nu, jis ne ant tiek apgailė
tinas iš jo taško, sako ste
bėtojai, kad jis jį vetuotų.

Ike apgailestauja
Washingtonas. — Kuomet 

buvo svarstytas įstatymas, 
kad vienas asmuo gali bū-
ti prezidentu tik dviem ter
minam, Eisenhoweris tam 
įstatymo planui šiltai pri
tarė. Dabar sakoma, kad 
jis priimtu įstatymu jau 
nepatenkintas, apgailes
tauja. Mat, faktas, kad 
jis. tikrai negalės kandida
tuoti trečiam terminui, jį 
padaro mažiau pajėgingu ir 
dabar — republikonų poli
tikieriai jau dabar mažiau 
skaitosi su juomi.

Budapeštas. — Vengrijos 
policija suėmė keliolika de
šinių politikierių, kurie 
sukilimo metu steigė viso
kias naujas buržuazines 
partijas, kaip tai nacionali
nę krikščionių partiją, 
Vengrijos tautiečių partiją 
ir t. t. Viena partija, pasi
vadinusi “Laisvės partija”, 
buvo atvirai fašistinė ir net 
planavo naudoti seną veng
rų fašistinę emblemą — 
strėlių kryžių.

Clinton, Tenn. — Rasis
tinė taip vadinama “Baltų
jų Piliečių taryba” nusigrį
žo nuo rasistinio kiršinto
jo John Kasperio, atėjūno 
iš Šiaurės. Pietiečiai rasis
tai susekė, kad Kasperis 
turi “praeities nuodėmių”: 
jis vienu metu New Yorke, 
Greenwich Village apylin
kėje, turėjo knygų par
duotuvę, kur balti ir neg
rai draugavo. . .

Kalkuta.—Kalkutos mies
te, Indijoje, siaučia chole
ros epidemija. Jau yra 400 
susirgimų šia baisia liga.

Berlynas. — Bulganinas 
nevyks su Chruščiovu j Ry
tų Vokietiją šį mėnesį. 
Vietoje jo vyks Mikoja
nas. 1

Mirė senukas 
sen. W. George

O
Vienna, Ga. — Čia mirė 

senatorius Walter F. Geor
ge, turėjęs 79 metus am
žiaus, vienas seniausių A- 
merikos Senato narių. Geor
ge mirė nuo gyslų sklerio- 
zo. Jis sunkokai sirgo per 
paskutines kelias savaites.

Walter F. George buvo 
Georgijos senatorius, demo
kratas. Jis Senate išsėdėjo 
net 34 metus. Jis buvo tra- 
diciniai-konservatyvus pie
tietis, bet ne kraštutinis ra- 
ristas. Jis per ilgus metus 
ėjo senatinės užsienio rei
kalų komisijos pirminin
ko pareigas, o paskutiniu 
laiku buvo specialiu Ameri
kos ambasadoriumi prie 
Šiaurės Atlanto Pakto Or- 
ganzacijos — NATO.

Pekinas. — Tarptautinėje 
konferencijoje prieš ato
mines ir vandenilines bom
bas, kuri prasideda šian
dien, antradienį, Tokyoje. 
dalyvaus ir delegacija iš 
Liaudies Kinijos. Ta dele
gacija išskrido dar sekma
dienį.

Izraelis teisia
fašistą Bėrutį 

teroristy vadą.
Tel Avivas. — Izraelio 

teismas pradėjo teisti Ja
kovą Herutį, fašistiniai te
roristinės organizacijos 
galvą. Ta teroristų grupė 
planavo išsprogdinti tary
binę ambasadą, kad išpro
vokuoti santykių su Tarybų 
Sąjunga nutraukimą. Bė
ručio grupė norėjusi išpro
vokuoti TSRS ir Amerikos 
karą Artimuose Rytuose,, 
kuomi pasinaudojant Izra
elis okupuotų visą Jorda
ną, Sinajų, o gal ir dalį Si
rijos teritorijos.

Minimieji teroristai, sako 
Izraelio spauda, yra fana
tiški kraštutiniai naciona
listai, kurie nori atsteigti 
“istorinį * Izraelį”, tai yra, 
prijungti prie krašto visas 
žemes, kurias kada nors 
valdė Izraelio arba Judėjos 
karaliai.

Teroristai, sako proku
roras, taipgi planavo nužu
dyti Amerikos specialų pa
siuntinį Eric Johnstoną.

Maskva. — Jauni anglia
kasiai, kurie dalyvauja su 
savo delegacijomis tarptau
tiniame jaunimo festiva
lyje, laikė savo atskirą susi
rinkimą. Nemažai jaunų 
angliakasių yra Tarybų 
Sąjungos, Britanijos, Va
karu Vokietijos, Lenkijos 
ir Kinijos delegacijose.

Vėžio fondas baigia vaju
Brooklyn Cancer komitetas 

praneša, kad jau baigia sukel
ti $3,00,000 ir mano sėkmingai 
vajų užbaigti.
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DAUGIAU BALSŲ!
WORLD COUNCIL OF CHURCHES (Pasaulinė 

bažnyčių taryba) pasisakė už tai, kad kuo greičiausiu 
laiku būtų sulaikyti atonunių ir hydrogeninių bombų 
bandymai, kurie nuodija atmosferų, kurie kenkia žmonių 
sveikatai.

Ši Taryba pasisakė už tai, kad būtų sulaikyta ato
minių bombų gamyba, kad atomo energija būtų kuo 
greičiausiai pajungta žmonių gynimui gerinti, o ne žmo
nėms žudyti.

Bažnyčių atstovų taryba, beje, reikalauja ir visokį 
ginklavimąsi sumažinti, nes tai galima, nes tai yra būt
ina, jei norime, kad pasaulis, nebūtų pelenais ir dūmais 
paverstas.

Taigi vis. daugiau ir daugiau žymių žmonių—moks
lininku, visuomenininkų, dvasininkų ir eilinių piliečių— 
pasisako prieš atominių ir hydrogeninių bombų bandy
mus.

Andai prezidentas Eisenhoweris pasakojo, būk Ame
rika ryžtasi pasigaminti “švarią bombą.” Tačiau, kaip 
pastebėjo Chruščiovas, švarios bombos nebuvo, nėra ir 
nebus. Bombos juk yra gaminamos žmonėms ir mies
tams naikinti, civilizacijai ir kultūrai griauti.

Ne švarios bombos reikia ieškoti, o reikia ieškoti 
būtų, kai]) tas bombas “padžiauti ant tvoros,” kad jų 
niekas ir niekur nenaudotų!

PRAŠO PARAMOS
AMERIKINIS KOMITETAS Sveturgimiams ginti 

atsišaukia į mūsų Lilies pažangiąją visuomenę prašant 
paramos.

Komiteto (kuris angliškai vadinasi American Com
mittee for Protection of Foreign Born) vadovybė skel
bia, jog jam stokuoja lėšų raštinėms palaikyti, o be to 
jis priverstas teismuose bylinėtis, kadangi New Yorko 
valstijos reakcininkai, kur Komitetas turi savo vyriau
sių raštinę, bando iį pasmaugti.

Šis. Komitetas padėjo daugeliui puolamų sveturgimių 
—padėjo jiems teismuose, padėjo jiems, kai iie buvo pa
skirti deportavimui į kitas šalis., žodžiu, Komitetas išgel
bėjo iš reakcijos nagų daugelį nekaltų žmonių*. Padėjo 
šis Komitetas ir eilei lietuvių neoiliečių, kuriuos reakci
ninkai siekėsi išdeportuoti.

Komitetas prašo siųsti jam aukas šiuo adresu: 
American Committee for Protection of Foreign Burn, 49 
E. 21st St., New York 10, N. Y.

DOSNUS VYRAS-AMBASADORIUS?
PREZIDENTAS EISENHOWERIS yra paskyręs vi

sa eilę ambasadoriais'į kitas šalis asmenų, kurie kadaise 
gausiai aukojo republikonų partijai. Jiems gi reikia 
kaip nors atsilyginti. Daugelis tų žmonių netinka būti 
ambasadoriais, bet nieko tu žmogus nepadarysi!

Ambasadorium i Ceyloną paskirtas turčius iš Ohio 
valstijos—Maxwell H. Gluck. Šis vyras davė republikonų 
partijos rinkiminei kampanijai keliolika tūkstančių do
lerių, todėl dabar jam bandoma “atsinagradinti.”

Kai Mr. Gluck buvo apklausinėtas Senato komitete, 
paaiškėjo, kad jis nežino net pavardės Ceylono premje
ro! Nežinojo pavardės ir Indijos ministrų pirmininko. 
Argi tai nėra juokinga?

Dabar Ceylono spauda protestuoja prieš tokį jiems 
skiriamų ambasadorių!

Kipras Petrauskas apie nacių žvėriškumus
ŽYMIAUSIAS 1sietuvos artistas, Lietuvos operos tė

vas, Kipras Petrauskas, minint Pirčiupio tragedija, pa
rašė tokį raštų Vilniaus “Tiesoje”:

“Su skausmu širdyje prisimenu hitlerinės okupaci
jos dienų vaizdus: Kauno gatvėmis esesininkai varo žmo
nes, suvargę, vos pavilkdami kojas, slenka jie pilkomis 
voromis už miesto ribų, kur jų laukia žiauri mirtis. Aš 
turėjau laimės išsaugoti kai kurių žmonių gyvybes, pa
slėpti nuo persekiojimų ir mirties tarybinius žmones.

“Į mirtį varė hitlerininkai ir lietuviškų kultūrų. Jos 
būklę galima buvo palyginti su pasmerktų kankinių li
kimu. Hitlerininkai trypė mūsų nacionalinę kultūra, 
smaugė ir niekino jų, skelbdami savųjų “aukštesnės ra
sės” hitlerinę kultūrų, persunktų žmogaus ir tautų, ne
apykantos, žmoniškumo paniekinimo.

“Hitleriniai okupantai ir jų bendrai—buržuaziniai 
nacionalistai pavertė kapais mano gimtosios Dzūkijos 
kaimų Pirčiupį. Jie troško paversti Pirčiupiu ir visų 
Lietuvą.

“Bet buvo jėga, kuri sukliudė žudikams įvykdyti jų 
žmogėdriškus kėslus, kuri išgelbėjo Lietuvą nuo Pirčiu
pio likimo. Ta iėga — Tarybinė Armija, tarybinė liau
dis, didžioji rusų tauta. Tai jos narsieji sūnūs atnešė 
kraštui išvadavimų ir laisvę. Lietuviškų berželių pa
vėsyje, mūsų merginų puošiamuose gėlėmis broliškuose 
kapuose ilsisi kritę už mūsų gimtąjį kraštų tarybinių 
tautų kariai. Jie paaukojo savo gyvybes, kad gyventų

Canada and Brazil, per year $11.00 
Canada and Brazil, 6 months $6.50 
Foreign countries, per year $15.00 
Foreign countries, 6 months $8.00

—Jūsų kultūros darbuo
tojų delegacija lankėsi dau
gelyje Tarybų Lietuvos vie
tų. Visų pirma norisi pa
klausti, kokie Jūsų įspū
džiai iš kelionės?

—Lietuvoje anksčiau lan
kytis neteko. Kas man da
bar padarė didžiausia įsnū- 
di? Tai Lietuvos liaudies 
didžiulės pastangos savo 
kraštų padalyti pramonės 
šalimi, o gyvenimą — ge
resnį ir gražesnį.................

Viešėdami Jūsų sostinėje 
Vilniuje, mes anlankėme se
nąjį mokslo židinį — Vals
tybinį universitetų. Susipa
žinę su juo, matome, kad 
universitetas labai vystosi 
ir yra stambus respublikos 
mokslo centras. Lankyda
miesi universitete, mes pa
matėme, kad lietuviai di
džiu rūpesčiu apgaubia taip 
pat ir lenku tautai brangių 
žmonių atminima. Aš turiu 
galvoje profesorius Lelevelį, 
Sniadecki ir ynač Adomą 
Mickevičių. Šių žmonių var
dai įėio į abieiu tautų isto
riją. Ir todėl Lietuvoje ro
doma pagarba jų atmini
mui sukelia mumyse didelį 
džiaugsmą.

Džiugu mums buvo ir to
dėl. kad lietuviai vaišingai, 
maloniai ir labai palankiai 
sutiko m u s, šiandieninės 
Lenkijos kultūros atstovus. 
Neišdildoma įspūdį paliko 
šiltas priėmimas Kaune, 

j Kai]) mes puikiai ten pra- 
j leidom laika! Kauniečiai 
tada šventė liaudies šventę 
Jonines, ir mes įsijungėme 
i besilinksminančių tarpų.

I Kartu su lietuviais žaidėm, 
i dainavom žaviajame Kauno 
Dainų slėny...

Klaipėdoje mes matėme, 
kad jūsų uostamiestis spar
čiai statosi ir plečiasi. Ta1’ 
liudija pokario metais išau
gęs pats uostas, laivų sta
tykla ir daug kitų įmonių. 
Palangos kurortas savo gro
žiu ir puikia tvarka mus 
tiesiog sužavėjo. Mes gali
me tik pavydėti jums tokio 
puikaus kurorto. Visur mes 
matėme besistatantį kraštų, 
didžiules statybas. Malonų 
įspūdį paliko rūpinimasis 
miestu išore, žalumynais.

Kelionė po Lietuvų, o 
taip pat pasikalbėjimai pa
dėjo mums arčiau pažinti 
jūsų respublika, jos. žmones, 
labiau suprasti vieni kitus.

—Lenku ir lietuviu kul
tūrų dekados baigiasi. Gal 
galėtumėte pasakyti, kokių, 
Jūsų nuomone, reikšmę tu
rės šios dekados, gilinant 
abipusį supratimų, plečiant 
draugystės ir kultūrinius 
ryšius?

—Man atrodo, kad deka
dos bus labai svarbus aks
tinas nustatant pastovius 
draugystės ir kultūrinius 
ryšius tarp abiejų šalių. Aš 
nenoriu čia daug kalbėti 
apie tuos išmėginimus, ku
riuos pergyveno lenkų ir 
lietuvių tautų draugystė. 
Lenkijos, o taip pat ir Lie
tuvos buržuazija, skatina
mos savo egoistinių intere
sų, kurstė antagonizmų tarp 
mūsų tautų, skaldė, kirši

lietuvių tauta, kad jai negrėstų sunaikinimo pavojus. 
Jie mirė, kad mes liktume gyvi. Ir štai pakilusi iš griu
vėsių ir pelenų vėl klesti Lietuva. Puikiu žiedu prasi
skleidžia jos savita kultūra. Ji drąsiai žengia broliškų 
tautų šeimoje į laimingųl gyvenimą! Ji gerbia ir gerbs 
juos amžinai! t

“Kai šiandien matau tą šviesų kelią^ į ateitį, mano 
širdis kupina dėkingumo ir laimės,, ir aš tvirtai tikiu, kad 
Pirčiupio tragedija niekad nebepasikartos!”

no jas; iš kitos pusės, Len
kijos buržuazija lietuvių 
tautos atžvilgiu elgėsi di- 
džiavalstybiškai. Aš noriu 
kalbėti apie tai, kad tie ne
malonūs laikai jau nugrimz
do į praeitį, kad liaudies de
mokratinė santvarka Lenki
joje ir tarybinė Lietuvoje 
dabar, sudarė puikiausias 
sąlygas naujiems s a n t y - 
kiams, pagrįstiems lygybe 
ir savitarpio supratimu. To
dėl, kai mūsų delegacija, va
dovaujama Chaino, atvyko į 
Lietuvų, o po to jūsų dele
gacija, vadovaujama Kultū
ros ministro pavaduotojo 
Banaičio, į Lenkijų tartis 
dėl lietuvių ir lenkų kultū
rų dekadų surengimo, mes 
laikėmės lygybės ir savitai’- 
pio gerbimo principų; šiais 
principais vadovaudamiesi, 
mes susitarėm ir surengėm 
dekadų. Tai reiškia, kad de
kados yra įrodymas drau
gystės, pagrįstos lygybe ir 
savitarpio gerbimu.

Mes iš savo pusės stengė
mės, kad mūsų kultūrai — 

f v
Lietuvoje dekados metu at
stovautų tai, kas yra ge
riausia lenkų kultūroje, tai, 
kas joje naujo ir mažiau ži
noma Lietuvoje. Štai, an
samblis “šlionsk.” Tai, tie
sa, jaunas, bet populiarus 
kolektyvas. Jis žinomas ne 
tik Lenkijoje, bet ir už jos 
ribų. Ansamblis gastrolia
vo Tarybų Sąjungoje, Čeko
slovakijoje, Vokietijos De
mokratinėje Respublikoje, 
Belgijoje, Šiaurės Prancūzi
joje. Šiuo ansambliu mes 
siekėme supažindinti Lietu
vos visuomenę su mažiau 
jai žinomo Šlionsko krašto 
liaudies dainomis ir šokiais. 
Muzikos srityje parinkome, 
greta klasikos, ir naujesnių 
dalykų, kad lietuvių klausy
tojas susidarytų bent tam 
tikra vaizdų apie naujųjų 
lenkų muzikų; taip elgėmės 
rengdami grafikos ir liau
dies darbų parodų.

Organizuodami lietuvių 
kultūros dekadų Lenkijoje, 
mes siekėme, kad su lietu
vių kultūra susipažintų 
kiek galint didesnė Lenkijos 
visuomenės dalis. Lietuvos 
dainų ir šokių ansamblis 
koncertuoja ne tik žymiuo
se kultūros centruose, bet ir 
daugelyje vaivadijų miestų. 
Kad daugiau žmonių pama
nytų jūsų ansamblį, jis kon
certuoja Baltijos pajūrio 
miestuose, kur dabar vyks
ta didelės liaudies iškilmės 
—Jūros šventė. Netgi Lie
tuvos kultūros darbuotojų 
delegacijos nariai, kurie pa
siskirstė į grupes, nevažinė
ja po tas pačias vietas, kur, 
sakysim, gastroliavo lietu
viški filmai, supažindiną 
Lenkijos visuomenę su nau
jausiais lietuvių kinemato
grafijos pasiekimais, per ra
dijų skaitomos ištraukos iš 
lietuvių rašytojų kūrinių ir 
t. t.

Mano nuomone, teisingai 
pasielgėme surengę šias de
kadas. Tai, beje, patvirtina 
didžiulis lietuvių dainų ir 
šokių ansamblio pasiseki
mas Lenkijoje; mūsų an
samblį “Šlionsk” ir solistus 

labai šiltai priima Lietuvos 
respublika, gausiai yra lan
koma lenkų meno paroda. 
Dekados rodo, kad kultūri
niai ryšiai tarp mūsų šalių 
turi būti nuolatiniai ir pa
stovūs.

—Ką, Jūsų nuomone, ta 
kryptimi reikia toliau da
ryti?

—Reikės daugiau lietuvių 
rašytojų kūrinių versti į 
lenkų kalbą, daugiau rodyti 
lietuvių dramaturgų veika
lus scenoje, lietuviškus fil
mus ekrane, plačiau popu
liarinti lietuvišką muzikų, 
liaudies šokius. Šiuo metu 
skaitomi Lenkijoje Petro 
Cvirkos kūriniai, ypač jo 
“Žemė maitintoja.” Lenki
jos visuomenė galėtų plačiai 
susipažinti su lietuvių kul
tūra, naujausiais jos laimė
jimais.

Platūs kultūriniai ryšiai 
tarp lietuvių ir lenkų tautų 
tarnaus abiejų tautų labui, 
taikos labui.

(“Tiesa”)

Subatos 
vakarėlį

NEDZINGĖ.— Gerokai 
per dieną pakaitinusi, sau
lė jau pasisuka į vakarus, 
ir nepraeina nė pora valan
dų, kai jos ugninis kamuo
lys jau pradeda riedėt že
myn. “Žalgirio” kolūkiuo
se dienos darbas jau eina į 
pabaigą.

—Vyrai, juk šiandien 
šeštadienis! Dirbt, tai 
dirbt, bet vakare pasilinks
mint tai irgi reikia. Einam 
jau gal namo, — prataria 
vienas nekantresnis jau
nuolis.

— Žiūrėk tik nepersi
dirbk, o tai vakare kojų ne- 
pavilksi, — juokiasi iš jo 
kiti.

Bet pasiulimas visiems 
ne pro šalį, ir netrukus 
darbas baigiamas. Links
mai dainuodamas jaunimas 
patraukia namo. O vakare 
prie Nedzingės kultūros 
namų jau stoviniuoja susi
rinkęs beveik visas “Žalgi
rio” kolūkio jaunimas. Ir 
ne vien “Žalgirio”. At
vyksta čia dažnai pasilink
sminti “Nauju keliu”, 
“Pergalės” ir kitų aplinki
nių kolūkių jaunuoliai ir 
merginos. Juk nereikia ieš
koti ir prašinėti muzikanto, 
šokti ankštoje kurio nors 
kolūkiečio troboje.

Greit visas jaunimas su
sirenka į erdvią Kultūros 
namų salę. Čia šiandien 
Rajoninės bibliotekos vedė
jas Kancleris skaito pas
kaitą apie žinomojo ir mė
giamojo Amerikos lietuvių 
rašytojo Rojaus Mizaros 
gyvenimą ir veiklą. O po 
paskaitos Kultūros namų 
meno vadovas Leonas Vai- 
nyla jau traukia akordeo
ną. Valso sūkuryje links
mai sukasi poros. Čia mes 
matome kolūkiečius O. Ba
ranauskaitę, V. Juškevičių, 
mokytoją A. S.aviękaitę, 
klubo skaityklos vedėją L. 
Pigagą, linksmą Kultūros 
namų direktorių J. Dabu- 
šinskaitę. Nėra bėdos jei 
muzikantas ir pavargs. Jį 
puolat pavaduoja Jonas ir 
Vitas Juškevičiai, apylin
kės pirmininkas S. Praka- 
pas ir kiti.

Šokiuose pasitaiko ir to
kių “šaunuolių”, kurie 
mėgsta kiek patriukšmau
ti, batų trypimu išbandyti 
grindų tvirtumą. Bet tuoj 
iš kitų vaikinų jie gauna 
pastabą ir nusiramina. Ir 
vėl salėje trenkia akordeo
nas, skamba jaunatviškas 
juokas, daina. Tik vėlai 
naktį jaunimas skirstosi į 
namus, kad ateinantį šeš-

WILKES-BARRE IR PLYMOUTH, PA;
ŠU tas iš mūsų apylinkes

Plymouthiečiams jau ži
noma, ir kaip Laisvėje bu
vo pranešta, kad Julė Jar- 
vienė mirė ir palaidota.

Julė Jarvienė mirė liepos 
13 d., sulaukusi 52 metų 
amžiaus; palaidota liepos 
16 dieną, su metodistų para
pijos kunigo patarnauja
momis ceremonijomis, Wy- 
omingo Liętuvių Laisvose 
kapinėse. Metodistų kuni
gas už velionę maldas kal
bėjo anglų kalba — s tūboje 
ir kapinėse. Maldos beveik 
tokios pat, kaip ir Romos 
kunigų, tik su daugiau švel
nesnių žodžių.

Velionė Julė seniau nepri
gulėjo prie jokios, bažnyčios, 
bet keleriais metais prieš 
mirtį prisirašė prie meto
distų bažnyčios Plymouthe. 
Velionės Julės draugas, R. 
Jarvis, rodos, nepriguli toj 
parapijoj, bet vaikai ir gi
minės taip norėjo, o ir Jar
vis nesipriešino velionės ir 
šeimos pageidavimams, tad 
ir palaidota su minėtomis 
ceremonijomis.

Laidotuvių direktorius 
Liegus iš Wilkes-Barre gra
žiai ir mandagiai visame 
kame patarnavo.

Nepaisant, kad darbo die
na buvo, palydovų buvo 12 
automobilių. Kapinėse lai
dotuves užbaigus, laidotu
vių direktorius Liegus pra
nešė, kad R. Jarvis ir šei
ma prašo visus palydovus 
sugrįžti į stubą ant pietų. 
Pietūs buvo geri ir skanūs.

Apie f armėnų gyvenimą 
ir nelaimes

Nors šios apylinkės far- 
merėlius sausra ne tiek pa
lietė, kiek kitose vietose, 
vienok pakenkė visokierĄs 
augalams gana daug.

Kartais karvė sužeidžia 
melžėją, kuomet ją melžia

CHICAGO, H I..
Rasistai sukėlė riaušes
Rastistiniai chuliganai už

puolė negrų pikniką sekma* 
dienį, liepos 28 d., Calumet 
Parke, prie Avenue G ir 99- 
tos gatvės. Gauįos jaunų 
vyrukų atvyko organizuotai 
ir apsiginklavę akmenimis, 
peiliais ir lazdomis puolė 
ramiai besilinksminančius 
piknikierius.

Piknikuojantieji gynėsi 
kas kaip galėjo, ir pasek
mės buvo, kad tapo labai 
daug sužeistų ir sukruvintų. 
To dar nepakako. Rasistai 
puolė važiuojančius auto
mobiliais ir bombardavo 
juos akmenimis. Sužeidė 
motorciklistą policininką, 
ištraukė negrus busų vai
ruotojus ir juos skaudžiai 
sumušė. Vėliau gauja nu
vyko j Trumbull Parko apy
linkę (kur jau seniai,negrai 
yra persekiojami) ir ten 
pradėjo iš naujo kelti riau
šes, kol policija juos išvai
kė. Sakoma, kad dalyvių 
riaušėse ir stebėtojų prisi
rinko suvjrš 3,000.

Suareštuota 18 riaušiųvpr- 

tadienį vėl visi susirinktų 
į Kultūros namus pasišokti, 
pasidalinti įspūdžiais, pasi
linksminti. O šiokiadienių 
vakarais apylinkių jauni
mas renkasi į choro ir tau
tinių šokių repeticijas, šo
kėjams vadovauja Nedzin
gės vidurinės mokykklos 
mokytoja Aldona Savickai
tė. Ir vėl skamba muzika, 
dainos, juokas...

Jonas Biekša 
Varėnos rajonas.

2pusi. Laisvi (Liberty) Antradienis, rugp. (Aug.) 6, 1957

nepririštą. Taip neseniai at
sitiko draugei Marijonai., 
Krimienei: Ji tvarte melžė' 
karvę nepririštą, kai prieš 
ją nuo sienos atitrūkęs 
šmočiukas cemento krito ir 
karvė išsigandus šoko, su-\ 
trypė, sum indžio i o ir labai 
sužeidė moteriškę, ir ii apie 
porą dienų turėjo gulėti 
lovoj^ ir dabar dar iaučia 
skaudėjimą, ypatingai gal
voj, nes smarkiai buvo pri
trenkta.

Linkime draugai MT Kri
mienei ištvermes ir greito 
pasveikimo! Tain pat linki
me stiprios sveikatos, z kad 
pajėgtų daugiau gardzfų sū
rių mums padaryti.
Sužeistas Stankevičius
Wilkes-Barrej sužeistas J, 

Stąnkęyičįus, virš 80 tnetų 
amžiaus žmogus, gyvenan
tis 118 Grove St., Wilkes- 
Barrej. Kas ir kur jį su
žeidė, jis nieko nežino; jis 
žino tik tiek, kad jis buvb 
nuvežtas į General Hospita- 
If, ten aptaisytos sužalotos 
jo rankos ir parvežtas na
mo.

Liepos 30 d. šių žodžių ra
šytojas su drauge Kaspa> 
riene aplankėme7 draugą J. 
Stankevičių. Pasirodo, kad 
ik guli lovoj ir dar sun-^ 
kokai serga. Paklausinėjus, 
pasirodė, kad jis ir dabar 
ni^ko nežino, kas jį taip su
žalojo./ Mes patarėme jo 
šeimai, kad jie kreiptųsi į 
ligoninę ar policijos stotį, 
kur galės sužinoti visą nuo- 
tyku

Draugas J. Stankevičius 
senas Laisvės skaitytojas ir 
pažangių organizacijų na
rys per daugelį metų.

Linkime draugui J. Stan
kevičiui ištvermės, greito 
pąsveikimo ir smagiai dar 
tęsti senatvės gyvenimą, i

V. Ž. \

ganizatorių ir dalyvių, ir 
15-kai jų nustatyti užstatai 
po $25 iki teismo. Trumbull 
apylinkėj areštuota 35, vie
nas iš Jų Arthur Malio, 33 
metų ^amžiaus, užsimokėjo 
$50 /pabaudos, nes jis buvo 
kurstytojas gaujos Ir ragi
no baltuosius pulti negrus.

Policijos viršininkas Ti
mothy O’Connor sako, kad 
piliečių teisės bus apsaugo
tos, ir niekas nebus dau
giau puolamas, kas jis be
būtų.

Ateitis parodys, ar pri
žadas bus pildomas ir ar 
kaltininkai bus tinkamai 
nubausti. R°p. .

MinersviDe, Pa.
I

Šiomis \ dienomis mūsų 
apylinkėje lankėsi draugai 
Rųšinskai vakacijų. ^roga. 
Aplankė savo senus pažįs
tamus ir draugus. Jie prieš 
suvirš 35 metus gyveno mū
sų apylinkėje. Draugas Ru
sinsiąs, mat, turi šioj, apy-/ 
linkej' ir dvi puseseres, tai 
pas jas ir atvažiavo. Vyrai 
jau yra mirę. Uršulė buvo 
ištekėjusi už J. Masio, o ki
ta už Visgirdo. Uršulė gy- 
viena Mahanoy City.

Ta proga aplankė ir ma
ne. Kai jis gyveno Miners- 
villėj, tai mudu buvome ge
ri draugai. Labai esu dė
kingas draugui, kad neuž
miršta mane aplankyti. Aš 
niekur išeiti negaliu, nes 
kojos silpnos. Ačiū už gra
žų pasimatymą!

V. Ramanauskas



SENAS VINCAS

REALAUS GYVENIMO KELIU
* (Tąsa)

Edis irgi laikėsi prie savo. Jis nurodi
nėjo, kad tik reikia pradėti, duoti ki
tiems pavyzdį, o tada įsikišiąs preziden
tas Ruzveltas ir priverstas kitus taip 
padaryti/ Ant to tėvas atsakė:

“Edvardai. Argi tu ir tiek dar neži
nai, kad Suvienytų Valstijų prezidentas, 
nepaisant kokių gerų norų jis būtų, no
ri ar ne, bet turi skaitytis su tais, pas 
kuriuos randasi pinigai ir iš kur dides
nis vėjas pučia?”

“Tai mūsų prezidentas nėra niekas ki
tas. kaip viso labo tik beždžionė prie 

^kapitalistų šeinekaterinkos?!”
“Ar tai tu to iki šiol dar nežinojai, 

mielas sūnau?”
Edis, nenorėdamas nei ant colio nuo 

savo pozicijos pasitraukti, pradėjo įro
dinėti, kokia nelygybė yra tarp darbda
vio ir darbininko, tarp valdininko ir pi
liečio. Čia jis prirodinėjo, kad kur tik 
žingsnį žengsi—graftas, kur pažvelgsi— 
plėšimas, neteisybės, supuvimas. Ant ga
lo i is taip įtūžo, kad net drebėdamas ir 
kumščiais grūmodamas kalbėjo:

“Tėve! Ar galima pakęsti tokią ne
teisybę, kad anskrities šerifas, nušovęs 
motiną-moterį, negalimas patraukti at
sakomybėn prieš įstatymus? Aš pats 
savo akimis tai mačiau ir esu liudinin
kas. Bet gavęs nuo policisto paika per 
galvą turėjau užsidaryti burną, nes jis 
ant manęs būtų suvertęs visą kaltę, ir 
vietoj jo—aš būčiau atsidūręs už gro-

* tų!”
“Kas ko ieško, tai ir randa, sūnau. Jei

gu šiuo kartu policistas neįmušė į tavo 
galvą sveiko proto ir neišmušė iš jos 
raudonojo velnio, tai būk tikras, kad ki
tą kartą, ieigu tik lįsi, kur nereikia, pa
darys iš tavęs žmogų.”

Šitie tėvo žodžiai į Edį tarsi perkūnas 
trenkė. Iš karto jis lyg ir prisvaigo. 
Baskui pašokęs ant kojų ir trenkęs 
kumščiu į stalą, norėjo ką tai galutino 
pasakyti, bet . . pamatęs ant stalo gu
linčią hotelio savininko atskaitą už puo
tos surengimą, pagriebė popierį, perbėgo 
akimis ir kišdamas tėvui po nosia pra
dėjo:

“Tėve’ Pasižiūrėk į šitą sąskaitą ir 
pasiklausk savo gobšume paskendusios 
sąžinės, ar jūs turėjote teisę tik vieno 
vakaro puotoj praryti keturias dešimt 
tūkstančių dolerių?! Pasakyk man, ar 

* tu ir kiti tos puotos dalyviai, pajudino
te bent vieną savo rankos pirštą prie 
tos krūvos doleriu uždirbimo?!

Ne, tėve! Juos uždirbo milijonai dar
bininkų, kurie, kaip dirbantieji, taip ir 
jų šeimynos, pusnuogiai ir pusbadžiai 
gyvena! Ar ne gėda tau ir tavo sė- 
bra/ms, kad kuomet jūs ėdate iki apsiri
jimo. geriate iki nugriuvimo bei suva- 
rijavojimo, — milijonai tų žmonių, ku
rie tuos pinigus uždirbo, neturi ko val
gyti?!

Pasiklausk savo sąžinės ir pasakyk 
, man, tėve, ar tai sveiko proto žmonių 
darbas tai daryti, ir ką apie tai mano 
tie milijonai bedarbių, kurie tuos pinigus 
uždirbo, o šiandien neturi nei darbo, nei 
drabužio, nei kambario, nei duonos šmo
telio?! Juk su tokia krūva pinigų, mo
kant po tūkstantį dolerių ant metų, bū
tų buvę galima išmaitinti keturiasdešimt 
bedarbių šeimynų per visus metus!”

Seniui jau pasirodė, kad perdaug sū
nus jį atakuoja. Jo veidas pabalo, lū
pos suvirpėjo ir jis, sudavęs kumščia į 
stalą, riktelėjo: “Nutilk! Ne tu vienas 
toks karštakošis, kuris nori mus išmo
kyti, kaip mes turime verstis? Atsiran
da šimtai tokių durnių, kurie rekomen
duoja kitokią tvarką.' Bet jūs visi turi- 
te suprasti tą tiesą, kad kas turi pinigus 

. rankose, tas tvarka, konstitucija ir įsta
tymai! Ir ne tokiems vaikėzams, kaip 
jūs, atimti iš mūs tą galią, kad kokie ten 
žemės kirminai sėdėtų prie vieno stalo su 
mumis ir naudotųsi lygiomis teisėmis!”

“Jeigu taip, tėve, tai viskas tarp mu
dviejų baigta! Aš einu į nuskriaustųjų 

Š minias, pas tuos “žemės kirminus,” ir 
tu, kaip ir visi tavo klasės bepročiai bei 
kriminalistai, liekate mirtini mano prie
šai!”

Senis, ar tai bijodamas, kad sūnus jį 
,, čia pat neužmuštų, ar kitokiais išrokavi- 

, < mais, pasidarė minkštesnis. Lėtai atsi
sėdo. atsidarė stalčių, paėmė pluoštą po- 
pieninių ir duodamas jas sūnui tarė: 

(“Nors pakvaišėlių universitetas moko 
savo mokinius veltui, bet paimk dėl at
sargos ir eik iš mano akių.”

Vaikinas, nuo šių tėvo žodžių užsi

degė daugiau, negu kada nors,—pagriebė 
pinigus, perplėšė pusiau ir sviedęs jais 
tėvui į veidą, tarsi rūstus griaustinis, 
sugriaudė: “Pasprink tais pinigais! Tu 
nesi mano tėvas, o aš nesu tavo sūnus ir 
nedrįsk mane savo sūnumi vadinti! Aš 
nei jūs gerklės prisotinsiu, nei šios su
puvusios tvarkos perkelsiu. Bet aš esu 
dalis proletarinės revoliucijos, kuri jums 
pasakys: “Kas nedirba naudingo darbo, 
tas ir nevalgo!

Argi gali būti rami sveiko proto 
žmogaus sąžinė, tėve, kai taip tu, taip ir 
tavo būsiantis žentas žinote, kad užmu
šė darbininkę moterį ir padarė nuosto
lius pieno išvežiotojui! Ar pasiklausėte 
savo sąžinės, gal ta moteris paliko kelis 
siratas, kurie, netekę savo duonpelnės 
motinos, atsidūrė nežmoniškame gyveni
me? Ar paklausėte patys savęs, kad 
reikia tuos nelaimingus siratas gelbėti, 
atsiteisti su jais už taip baisią skriau
dą?!

Ar statėte sau klausimą, kad tas pie
no išvežiotojas, netekęs vežimo ir arklio, 
atsidūrė tokioj pat kritiškoj padėty ir 
kad jūs privalote su juo atsiteisti, at
mokėti jam už skriaudas?! Ne, tėve! 
Jūs neturite nei sąžinės, nei jausmų, nei 
sielos, nei proto! Jūs plėšikai, žmog
žudžiai, kriminalistai ir bepročiai! Jūs 
vieta ne tarp civilizuotų žmonių, bet ka
lėjimuose už grotų ir beprotnamiuose!

Įsidėmėk, tėve! Jeigu už tokias žmonių 
skriaudas jūs iki šiol perkūnas netrenkė 
iš debesų, tai netrukus trenks jus iš 
apačios revoliucijos perkūnas!”

Tai pasakęs, pridėjo kumštį tėvui prie 
nosies ir drebindamas ją, baigė: “At
eis laikas, kada šis kumštis paliks kie
tas kaip šlėga ir sunkus kaip švinas, 
ir jų bus milijonai! Ką tuomet jūs sa
kysite, kuomet stovėsite prieš liaudies 
tribunolą, kaip kriminalistai ir žmogžu
džiai?!”

Tai pasakęs, pradėjo bėgti ant viršu
tiniai lubų į savo kambarį. Jis bėgo taip 
smarkiai, paskui save užtrenkdamas du
ris. kad žvangėdami byrėjo durų stiklai 
ir nuo durų trenksmo sudrebėjo visas 
palocius.

Įbėgęs j savo kambarį, susigrūdo j ki
šenes pačius reikalingiausius daiktelius, 
nutrinksėjęs laiptais žemyn, nubėgo į ga- 
radžių, uždegė savo automobilį ir. kaip 
stovi, taip brangus, nuėjo kur kojos ne
šė, o akys vedė.

DALIS KETVIRTA
Klajūnų pėdsaku

Autorius mato reikalo supažindinti 
skaitytoją su Amerikos “hobo” - klajū
nais. Nuo klajūnų Suvienytų Valstijų 
geležinkeliai nebuvo liuosi ir tuomet, kai 
dalbai dar ėjo gerai. Tai žmonės, daž
niausiai nusivylę gyvenimu, neatsiekę 
siekiamo tikslo, nevykusios meilės aukos 
—pėsti arba tayoriniais traukiniais bas
tosi skersai ir išilgai Amerikos kontinen
tą. Jie bastosi iš valstijos į valstiją už
darbiaudami javų bei medvilnės valymo 
laikotarpiais. Tačiau dabar, kai darbo 
niekur nėra, kai mašinos išmetė milijo
nus darbininkų iš darboviečių, nors.ūkio 
industrijose atsirado naujos mašinos ir 
nei ketvirtos dalies darbininkų nesuge
ria į kviečių, rugių bei medvilnės planta
cijas, — klajūnų skaičių ant 70 nuošim
čių padaugino negaunantis darbo jau
nimas.

Amerikos jaunuoliai, išėję mokyklas 
ir negaudami darbo, pulkų" pulkais ir 
trokais ir tavoriniais traukiniais basto
si iš valstijos į valstiją, ieškodami lai
mės. Tokiu tad turėjo tapti- ir mūsų 
Edis, kaip vienas iš tūkstančių, skirtu
mas tik tame, kad Edis įstojo į tokias 
pėdas su visai skirtingu tikslu, negu 
tūkstančiai Amerikos jaunuolių. Anie 
bastosi ieškoda'mi laimės, o mūsų Edis— 
ieškodamas nelaimės.

Po nekurio laiko Mariutė Karvelytė 
gavo nuo savo mylimojo Edžio sekančio 
turinio laišką:

“Miela Mariute:
Šiuomi duodu jums žinoti, kad jau 

randuosi gyvenimo universitete — gi
rininkų kempėse, Pine Bluff apylinkėj, 
Arkanso valstijoj.

Daug baimės turėjau, kol persigrū- 
dau per Misisipio valstiją, kur gele
žinkelių kompanijos uoliai daboja savo 
nuosavybę ir baisiai baudžia klajūnus, 
sugautus ant geležinkelio. Tik vienos 
savaitės laikotarpiu tris kartus tik tik 
pasprukau iš sargų nagų ir nuo areš
to. (Daugiau bus)

New Jersey naujienos
Skaudi nelaime Adolfo 

žolyno šeimoj
Kuomet Newarke gyvavo 

progresyvūs pašalpinės 
draugijos, tai visuomet bu
vo proga sueiti su senais 
pažįstamais ir draugais, 
pasidalinti mintimis ir pa
sikalbėti apie kasdieninius 
gyvenimo reikalus. Tokie 
pasimatymai buvo, jei ne- 
dažnesni, tai sykį į mėnesį 
visuomet buvo. Likvidavus 
draugijas, tokių susitikimų 
jau nėra. .Jei nori matyti 
seną pažįstamą bei draugą, 
tai turi nuvažiuoti į namus 
arba jį pasikviesti pas sa
ve. Kitų progų sueiti jau 
nėra. Kuomet organizaci
jos nėra, tai, suprantama, 
nei susirinkimų ir šiaip jo
kių sueigų bei parengimų.

Andai nutariau pasimaty
ti su mano senu bendradar
biu draugijose, su kuriuo 
bendrai dirbome per pasku
tinius suvirs 40 metų — su 
Adolfu Žolynu. Nuvykus 
pas jį į Veroną, nieko nera
dau namie. Jo kaiminka 
skersai gatvės pranešė, kad 
Mr. Žolynas ir duktė Marie 
jau dvi savaitės, kai būna 
pas kitą dukterį Jerry, ku
ri turi didelį namą Mont- 
clairyj. Kaiminka, rodėsi, 
norėjo ką tai daugiau pa
sakyti, bet buvo pasiaiškin
ta, kad tai yra paprastas vi
zitas ir kad prie progos vėl 
kada nors sustosime.

Kuomet nuvažiavome pas 
kitus draugus ir pasisakė
me, kur buvome ir nieko 
neradome namie, tai gavo
me neaiškia žinia, kad A. 
Žolyno žentas J. Casino tu
rėjo automobilių susikūli- 
mą. . Vėliau paaiškėjo, j 
kad tas incidentas įvyko 
Maryland valstijoj, netoli 
Baltimorės. Mrs. Casino 
tapo sulaužyta koja ir 
blauzda ir buvo nuvežta Ii-| 
gonbutin ir sugipsuota. Pa-1 
buvus keletą dienų ligonbu- 
ty, ambulansu parvežta na
mo. Mr. Casino sužeistas 
nebuvo. Tą dieną, kada 
parvežė žmoną, sakoma, 
Mr. Casino jautėsi gerai ir 
buvo linksmas ir džiaugėsi, 
kad žmoną jau turi namie. 
Tačiau už poros valandų 
gavo širdies smūgį ir taip 
pasibaigė . jo džiaugsmas, 
rūpestis ir gyvenimas!...

Negaliu įsivaizduot, kokį 
skaudų momentą turėjo 
pergyventi kiti šeimos na
riai.

Priimkite mūsų nuošir
džiausią užuojautą!

Velionis buvo žurnalistas. 
Kadangi jis vartojo kelias 
kalbas, tai laike antrojo ka
ro dirbo Washingtone susi
siekimo departmente. Tuo 
pačiu laiku užlaikė ir farmą 
Virginijoje.

Po karo dirbo US amba
sadoj New Delhi, Indijoj, 
sekretoriumi. Ten dirbo 
apie porą metų. Sugrįžęs 
atgal iš Indijos ir vėl stojo 
prie savo laikraštinio dar
bo— Newark Star-Ledgerio 
redakcijos štabe, kur jis bu
vo dirbęs ir pirmiau.

Įsigijo puikią rezidenciją 
Montclair, N. J., ir rengėsi 
pastoviai apsigyventi. Bu
vo mylimas ir gerbiamas 
Žolynų šeimos narys ir ge
ras šeimininkas. Apart 
žmonos, šeimynos daugiau 
neturėjo.

Gaila jauno ' talentingo 
žmogaus, kurio gyvenimas 
taip labai buvo reikalingas. 
Amžina atmintis jam, o gy- 
viesiems—sveikatos, stipry
bės ir energijos gyvenimą 
vaiyti pirmyn.

Mūsų ligoniai
Sena ligonė S. Tiliūnienė,

Livingstone, palengva tai
sosi.

Geo. Jamison jau buvo 
gerokai sustiprėjęs, tačiau 
jį ištiko kita nelaimė: Au
tomatiška žolės plaunama 
mašina kaip tai netikėtai 
prislinko iš užpakalio ir gi
liai įkirto į užkulnį, pada
rydama didelę žaizdą. Da
bar vargšas šlubuoja. Bet 
eina geryn.

Jurgis Miškeliūnas, buvęs 
gabus aktorius, randasi 
Newarko miesto ligonbuty. 
Turi paralyžių kojose ir su
gedusią urinę. Prirengia
mas operacijai. Ignas

Lawrence, Mass.
Massachusetts valstijos 

gubernatorius tiki į burtus. 
Jis. įsakė visiems melstis, 
kad būtų lietaus. Toks 
aukštas žmogus neturėtų į 
burtus tikėti.

U. S. darbo sekretorius 
James P. Mitchell yra pa
kviestas rugpjūčio 8 d. at
vykti i Lawrencu pasikalbė
ti. Iš jo čia atsilankymo 
nieko gero nebus, tik pa- 
baliavos su valdininkais.

•_•
E. J. Parker, iš Peabody, 

važiuodamas čia Essex 
strytu, apsirgo ir pasviro 
ant automobilio vairo. Ge
rai, kad jo žentas sėdėjo 
greta jo, tai sulaikė auto
mobilį. Policmanas pašau
kė ligoninės ambulansą, bet

BEER-WINE-LIQUOR-LICENSES

NOTICE is hereby given that license 4RL- 
4684 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at re-tail 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 under 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., Glendale. 
MAX SPECK.

NOTICE is hereby given that license 4A- 
10124 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 60-16 fresh Pond rd., Mespeth. 
JOSEPH and ELSA STRAUB.

NOTICE is hereby given that license 4A- 
2839 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 112-14 Rockaway blvd.. Ozone 
Park. HERMANN H. SCHNIEDEWIND.

NOTICE is hereby given that license 4A- 
10345 has been issued to the undersigned 
to sell beer at refail 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 license 4A- 
4386 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under the A'coholic 
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 Island City. 
HENRY KU'JK.

NOTICE is hereby given that license 4A- 
5013 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 34-02 34 ave , Long Island City. 
DIEDRICH MUEGGE.

NOTICE is hereby given that license 4A- 
1128 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under the Alcoholic 
Beverage 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- 

•d^ns. 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-evorage 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 road, Jamaica. 
HARRY SCHER.

NOTICE is hereby given that license 4A- 
8679 has been issued to the undesigned 
to sell beer at rofdll under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off premise con
sumption at 30-03 35 ave., Long Island City. 
ALFRED HORTMANN.

/

bevežant į ligoninę Parke
ris mirė. Jis turėjo širdies 
ligą.

Teko būti Salisbury 
Beach. Palei vieną viešbutį 
susirinko daug žmonių. Pa
tirta, kad tame viešbutyje 
vieno kambario lovoje buvo 
rasta daug kraujo. Pašauk
ta daug 'detektyvų ir eks
pertų. Policija suėmė aš
tuonis jaunuolius. Vienas 
jų pasakė, kad jam kraujas 
iš nosies pradėjo tekėti, tai 
ir sukraujavo lovą. Pasiro
dė, kad jis sakė teisybę.

Žurnale “USSR” (liepos 
mėn. laidoje) telpa daug pa
veikslų tarybinių šokėjų, 
tarp jų yra ir Lietuvos šo
kėjų. Šis numeris yra įdo
mus, bet, reikia pasakyti, 
kiekvienas “USSR” žurnalo 
numeris įdomus.

S. Pienkauskas

Pajieškojimai
Aš, Salomėja Janušauskiene, paieš

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

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

LITHUANIA, USSR.

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 Mleevičius, Alytaus 
miestas, Vilniaus g-vė, Nr. 17.

Lithuania, USSR.
(150-151)

KALĖJIMAS NESUMAŽINS 
PROSTITUCIJOS

Vyriausias magistratas < J. 
M. Murtagh vėl išstojo su sa
vo kritika N. Y. policijai, ku
ri koncentruojasi gaudyti 
prostitutes, tuo pačiu .metu 
neapsaugo piliečių nuo gengs- 
terių, plėšikų ir kitų krimina
listų. Kalėjimas nesumažins 
prostitucijos, sako teisėjas 
Murtagh.

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

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

LLD 6 kp. susirinkimas jvyks 
rugp. 5 d., Liet. Taut. Namo kam
bariuose. 7:30 v. v. Valdyba 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 Motorų 
Ap. Kliubu.

Geo. Shimaitis, fin. rašt.

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, kaina 
$1.50, DABAR TIK $1.00.

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

Kelias į Laimę
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartą 
giliai atsidusdamas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų. 
Parašė Rojus Mizara, puslapių 368, 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 namuose. 
KAINA $5.50. / _ —— 

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

• —Jį
3 pusi. Laisvė (Liberty) Antradienis, rugp. (Aug.) 6, IMT,* J



HARTFORD, CONN. BUSINESS OPPORTUNITIES

Karščiai ir sausra pusėtinai 
/’menes pavargino. Ypatingai 
sausra — veik nuo pat anks
tyvo pavakario lietaus buvo 
maža ligi dabar. Daržovių au
gintoja’ nukentė’o. Sakoma, 
bio-ią vi-kas brangu. Tai pas 
mus paprastas dalykas. Kai 
žmonės nukenčur, tai pelna- 
grobiai pasmaudoia is žmonių 
r. • lain.:':.

Laisva s choras, kad ir kar>- 
c ams ; •••ant. bet kultūrinio
\ <-il- inm neapleidžia. Riigp. 
y."> d. iis važiuoja. į \\ orco?- 
t< r. Ma<s.. dainuoti, Nusamdė 
o. džiūk busa, i kuri sutilps 

žmonių. Kas ni.vleBi- 
)..et pamatyti W'orcesterio pa
žangiu lietuviu gražųjį Dlrr 
pila parka, u žsisak y k ite v ieta 
buse — nuvažiuoti ir sugrįž- 
:■ pk šj.uo '[’ai labai piginu 
Gtažiai laiką praleisite. Ne
laukit*' nieko. užsisuk yk it 
Lasas Leis nuo choro svef'i* 
uės įvyru 12 vai. diena.

I .aev ė ' G h o r a s rengia 
■’Teismo komedini", operet'/. 
Aido Choras atvyksta suvai
dinti ią. Kiek nugirsta, i' yks 
rugsėjo pabaigoie. Temykit 
praliejimus apie tai ir nesku- 
nėkite pranešti gražių ■■’aid’- 
nimu m vlėto jams.

Atydai LLD 68 kp. nariams!

Veikiausiai visi patėmir-te 
ei ntro soki’t toriaus prai.e-i- 
nni ar atsišaukimą. Kas bran
ginate apsvietą. brangia ap 
-vieta na-įmokėk iie tą men- 
I nte duokle tik 82 i metus į 
brangu mū>u apšvietus drau- 
<2 |a. Mes brai'gmouv- ją per 
daugelį m -tu. tad branginki
me ir iki pat gvvenimo
; abaig'-s. M itingas i' v ks pir
madieni. rugp. 12 (L, 7 ak’
vai. vakare. Taipgi turėkim 
balsavimus į centro valdybą.

Nesmagu, bet reilaa prisi
pažint: po mirties mūsų fi
nansų sekret B. Muk-ranKos 
veik neįvyko susirinkimas. 
Kodėl’’ Nagi, draugai apšvie
tus drauguos nariai, neateina. 
Nejaugi tail’ suseno, kad ap- 

Apvainikuokiin Garbingai 
Išvestą Vają Sukėlimui

Šeštadienį
Rugpjūčio n August 

6-tą vai. v.

Tai diena, kurią re.:kia turėti mintyje kiekvie
nam apsvietą branginančiam žmogui. Nes tą die
ną, 17-tą rugpjūčio, bus svarbus susirinkimas 
apvainikavimui sėkmingai išvesto vajaus sukelti 
Laisvei $10,000 fondo.

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

Viskas Nemokamai
Turėsime gražią programą, gerus pietus, malonius as
meniškus pasikalbėjimus be jokios įžangos. Tačiau, 
turėkime mintyje garbingą fondo užbaigimą, užde- 
sime jam garbės vainiką linksmoje savo nuotaikoje.

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

Laisvės Administracija

švietos draugija nereikalinga. 
Nejaugi balsavimo blankas 
turėsim pasiusti tuščias į cent
ra.

Valdyba

LIETUVIU TARPE
Kalvaičiai atostogauja

K id ge wood ieč ia i .Julius ir 
Marijona Kalvaičiai atostoga
vo Kanadoj, dabai' llocheste- 
r.v.

Praneša, kad Kanadoj’ turū- 
■ o gerus, linksmus laikus. Ka
mi sugrįš, nežinoma.

Linkiu liksmu atostogų.
Charlis

J. ip K. Rušinskai buvo 
Pennsyl vanijoje

Nors ir pavėluotai, bet ten
ka pranešti, kad J. ir K. Kū
niškai (iš Jackson Heights, 

N. Y.) buvo vienai savaite1 
i uvyke i 1’cnns.vlvani ja atos
togų.

Jiedu buvo Minersvillėje, 
km’ kadaise Rušinskai gyve
no ; j iš ten d irbo anglies ka- 
.-• yklose, [kiro ir kituose mies
tuose aplankyti savo bičiuliu 
n draugu.

KONCERTAI
Malverne High Schoo] kon

certinis beitas. Robert Berger 
vadovybėje, pildys paskutinį 
šiame sezone koncertą trečia
dienio vakare, rugpjūčio 7 d., 
Lindner Place School salėje, 
L ndm r Place ir Nottingham 
Rd.

Programoje taipgi dalyvaus 
mokyklos choras ir South 
'•hole Men’s Gh-e Club daini- 
i inkai.

Šeši užmušti auto su troku 
susidūrime

Vineland, N. J. — Farmo- 
j rys Roy Pancoast ir kiti penki 

jo šeimos nariai ant vietos už
mušti, kai (rokas susidūrė su 

į ir automibiliu.

NewYirkp^/M^Zlnloi
Apie darbą federaliniuose 
Amerikos J.V. kalėjimuose

Kur galima pastoviai 
užsiregistruoti? Liko 

laiko iki rugpiūeio 28
Kaip žinia, New Yorko gy

ventojai dabar turi progą pa
stoviai užsiregistruoti balsavi
mams — užsiregisrirojate vie
nu kartu, ir esate registruoti 
ant visados, nebent pakeičia- 
te adresą. Pastoviai registruo
ti.'- galima iki rugpiūeio 28, 
bet patartina registruot is kuo 
anksčiau, nes kuo toliau, tuo 
ilgiau laukės laukti ten, bus 
eilės laukiančiu.

Yra penkios o^ntralines re
gistravimosi vietos, kur gali
ma užsiregistruoti kasdien 
darbo dienomis, su pirmadie
niu ir penktadieniu, nuo de
vintos ryto iki 5-os popiet ir 
nuo 9 ryto iki vidudienio šeš
tadieniais. Tos penkios cent
rai i nes registravimosi vietos 
\ ra:

Manhattan, 4 00 Broome St. 
ii 80 Varick St.

Brookly, Municipal Bldg., 
Room 600.

Bronx, Boro Hall, Third ir 
'Fremont Avės.

Queens, Boro Hall, Queens 
Blvd, ir Union Turnpike, Kew 
Gardens.

Richmond, 30 Bay St., St. 
George, Staton Island.

Be to. yra visa eilė vietinių 
raštinių. Jose negalima, regist
ruotis šeštadieniais, bet gali
ma registruotis paprastomis 
darbo dienomis, pradedant 
pirmadieniu, baigiant penkta
dieniu, niro 9 ryto iki 5 popiet, 
'los vietos yra:

Manhattan:

Mokykla 39, 435 Lenox Av.
PS 132, 185 Wadsworth Av. 
PS 118, 154 W. 93rd Street. 
PS 19, 1st Ave. ir 11th St. 
ILS 32, 357 W. 35th St.
Food Trades IIS, 208 W. 

113th St.
| Huntei- College, Playhouse? 
Lobby, 68th St. ir Park Ave.

PS 6, 4 5 E. 81st St.
1’S 9, 466 West End Ave.
PS 18, 121 E. 51st St.
PS 35, 60 W. 13th St.
PS 53, 211 E. 79th St.
PS 74, 220 E. 63rd St.
PS 1 17, 203 E. Broadway.
Benjamin Franklin High 

School, East 116th Street ip 
Franklin I). Roosevelt Drive. 
. PS 165, 234 W. 109th St.

Brdoklyne:

PS 259, 7201 Ft. Hamilton 
park way.

PS 85, 635 Evergreen Ave.
PS 152, 2310 Glenwood Rd. 
PS 103’, 5307 14th Ave.

PS 167, 1025 Eastern Pkwy. 
Abraham Lincoln IIS, 

Ocean Parkway ir West Ave.
PS 104, 9115 Fifth Avenue.
PS 68, Bush wick ir DeKalb 

Avenues.
* PS 89, E. 31st St. ir New
kirk Ave.

PS 208, Avenue I) ir E.48t>h 
St.

PS 11, Avenue X ir Betch- 
(Ider St.

Eastern Distr. High School, 
Marcy Ave. ir Rodney St.

'f.
Bronx:

County Court House, 161st 
St. ir Grand Concourse.

Bronx IIS of Science, E. 
184th St. ir Field Pl.

PS 7, 3201 Kingsbridge Av.
PS 12, 2550 Frisby Ave.
PS 20,’ 1036 Fox Street.
PS 37, 425 E. 145th St.
PS 62, 660 Fox St.
PS 102, 1827 Archer Street.
PS 105, 725 Brady Avenuo. 
PS 78, 1400 Needham. Ave. 
PS 80, 149 E. Mosholu

QUEENS:

William Bryant HS, 31st 
Ave. ir 48 St., L. Island City.

Flushing HS, Northern 
Blvd, ir Union St., Flushing.

Andrew Jackson HS, 116th.
Ave. ir Francis Lewis Blvd.,

Cambria Heights.
■ PS 88, 60-85 Catalpa Ave., 
Ridgewood.

PS 44, 93-07 Rockaway 
Beach Blvd., Rockaway.

PS 89, 85-28 Britton Ave., 
Elmhurst.

PS 99. 82-37 Kew Gardens 
Road. Kew Gardens.

Forest Hills High School, 
110th St. at 67th Road, Forest 
Hills.

Richmond Hill High School, 
114th St. at 89th Ave., Ricch- 
mond Hill. (

Martin Van Buren High 
School. Hillside Ave ir 229th 
St.. Queens Village.

Bayside High School, 32nd 
Ave. ir 208 St., Bayside.

PS 4 5, 58 Lawrence Ave., 
vV. New Brighton.

PS 20 161,Park Ave., Port 
Richmond.

PS 14, 100 Tompkins Ave., 
Sta pieton.

PS 4 1, Clawson St. ir Locust 
Ave., New Dorp.

Jeigu kam kas neaišku apie 
registraciją, tai guli telefoni
niai pašaukti rinkimų tarybą 
(Board of Elections), CAnal 
6-2600.

PS. 29, 1 5 8 1 Victory
Boulevard, Castleton Corners.

Tottenville High School, 
Yetman Ave. ir Academy 
Place, Tottenville.

PS 4 4, 80 Maple Parkway, 
Mariners Harbor.

Po miestą pasidairius
Kennedy mokinasi kaip 
policija yra tvarkoma 
kituose didmiesčiuose

New Yorko policijos virši
ninkas Kennedy praleido ke
bas savaites Londone, o dabar 
vieši Paryžiuje. Abiejuose 
didmiesčiuose jis stengiasi iš 
arti susipažinti, kaip ten tvar
koma policija ii*, jeigu tinka, 
tenykščius metodus bandyti 
Įdiegti New Yorke.

Ypatingai Kennedy domisi 
trafiko tvarkymu tuose Euro
pos d idmiesčiuose.

•
55 susirgo nuo restauranto 

maisto

55 Horn and Hardart Co. 
restaurantų maisto valgytojai 
buvo smarkiai susirgę. Suras
ta, kad du virtuvės darbinin
kai buvo apsikrėtę ’’salmonel
la- oranienburg” bakterijomis 
ir jie ten bedirbdami maistą 
apkrėtė. Abu darbininkai pa
leisti.

TRYS ŠEIMOS IŠMESTOS 
ANT GATVĖS1

Coney Islande trys šeimos, 
apie 20 žmonių, nuo liepos 26 
ii. yra išmestos ant gatvės ir 
pasidarę tuščiame lote būdas 
gyvena su mažais vaikais. 
Savininkas sako, kad jos ne
mokėję rendų, bet jos tvirti
na, kad sumokėjo rendas to 
namo savininko agentui.

_ •
LAIMĖJO STREIKĄ

Carey Transportation, Ina, 
limozinų ir busų vairuotojai 
laimėjo streiką. Jie išstreika- 
vo 24 dienas. Reikalavo pri
pažinti uniją. Dabar unija 
pripažinta ir darbo sąlygos 
pagerintos. 

_ •
Rašytojas Stokes mirė po 
muštynių su valkatomis

Central Parke trys jauni 
valkatos pradėjo stumdyti 74 
metų, amžiaus žurnalistą - ra
šytoją Richard L. Stokes ir ki
tą senuką. Jie apsigynė nuo tų 
valkatų. Bet parėjęs prie sa
vo namų Stokes sukniubo ir 
mirė.

Nekuris laikas atgal Lais
vės vietinėse žiniose tilpo ap
rašymas apie mitingą Carne
gie salėje, kuriame kalbėjo 
neseniai iš kalėjimų paleisti 
darbin. reikalų gynėjai komu
nistai vadai — Elizabeth Gur
ley Flynn, Robert Thompson, 
Louis Weinstock ir kiti.

Tas mitingo aprašymas la
bai įerzino... tolimosios Chica- 
gos “Naujienas”, kurios savo 
apžvalgoje pripildė dvi skil
tis komentarų.

Kas taip nepatiko “Naujie
noms” ?

Ogi, vienas tų buvusių poli
tinių kalinių, unijų veikėjas 
Weinstock, mitinge pasakojo, 
kaip jis dirbo kalėjime prie 

'savo-amato, kaip dažytojas, 
j kaip jis nudažė visą kalėjimą 
' iš vidaus ir iš lauko, už ką 
gavo, nors dirbo ilgiau negu 
metus, tik $15. Ir Weinstock 
pridėjo, kad Amerika iš vie
nos pusės pasaulinėse plat
formose šaukia, kad Tarybų 
Sąjungoje yra “vergų dar
bas”, o iš kitos pusės ir jos 
kaliniai dirba beveik be aHy- 
ginimo —* ir nieko tokio.

Weinstock nep rotestavo 
prieš paties darbo kalėjime 
principą. Jis tik sakė, kad 
Amerikos valdžia nepamatuo
tai kelia kaltinimus prieš So
vietus, tuo tarpu, kai daro tą 
patį.

Na, “Naujienoms” “vergų 
darbas” Sovietuose yra myli
ma tema. Tas socialdemokra
tinis laikraštis yra prirašęs iš
tisus tomus apie tą temą, jei
gu sudėtume tuos visus 
straipsnius į knygų, viršelius. 
Tiesa, tai būtų labai nuobo
džios knygos, nes tie straips
niai dažniausiai nieko naujo 
nesako, tik pergrumuliuoja ką 

|jaų sakė ir sakė daugybę sy- 
jkių.

Taip ir šiuo kartu. Pirmiau
sia iškeltas tas pamylėtas 
skaičius: 20 milijonų. Esą, 
tiek kalinių buvo Tarybų Są
jungoje. Dabar jų esą penki 
milijonai. Iš kur “Naujienos” 
tuos skaičius ima? Jokio aiš
kinimo nepaduota. Neseniai 
net toks anti-tarybinis leidi
nys kaip socialdemokratinis 
“New Leader” sakė, kad gal 
niekad nebuvo Tarybų Sąjun
goje daugiau negu 10 milijo
nų kalinių, o dabar yra gal 
kokie du milijonai, bet “Nau
jienos” kartoja senus skai
čius, kuriuos kadaise iškepė 
labiausiai šmeižikiški elemen
tai.

Kodėl, visgi, Tarybų Sąjun
goje yra “vergų darbas”, o 
Amerikoje ne? “Naujienų” 
atsakymas yra toks: kadangi 
Tarybų Sąjungoje kriminalis
tai kalinių tarpe sudaro mon- 
l;ą dalelę, o visi kiti yra “soci
aliniai ir politiniai nusikaltė
liai”. Bet visai neseniai iš Ta
rybų Sąjungos grįžę teisinin
kai raportavo, kad dabar Ta
rybų, Sąjungoje politiniai kali
niai sudaro nedaugiau trečda
lio, tai yra, du? trečdaliai yra 
kaip tik kriminaliniai .nusikal
tėliai !

“Naujienos” taipgi kelia 
seną kaltinimą, kad Tarybų 
Sąjungoje kaliniai dažnai yra

••MATTHEW A.
BUYUS

:: (BUYAUSKAS) ;

:: :; LAIDOTUVIŲ
:: DIREKTORIUS
■ I 1

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

ne teismų nuteisti, o policijos 
organų, tai yra, nuteisti adini- 
nistratyviai. Tas kaltinimas 
turėjo pamato, pripažinkime, 
keleri metai atgal, bet dabar, 
kaip tai pripažįsta kiekvienas 
užsienio korespondentas ir 
lankytojas Tarybų Sąjungo
je, tokių dalykų nėra ten — 
be teismo niekas nekalinamas 
ii daugybė kalinių. kuri*1 
anksčiau buvo nuteisti admi- 
nistratyviai, paleisti.

Tad. koks skirtumas? Fak- 
tinai skirtumo didelo nėra: 
abiejose šalyse yra stovyklų ir 
kalėjimų (taip, mes irgi turi
me darbo stovyklas, ypatin
gai Pietuose, km- skaldomi 
akmenys, tiesiami k e 1 i ai ir 
tt.), kur kaliniai dirba už ne
didelį atlyginimą. Skirtumas 
tik tame, kad tokie kaip 
“Naujienos” tą patį faktorių 
skaito dideliu nusikaltimu Ta
rybų Sąjungoje, jokiu nusikal
timu čia.

Kad mūsų šalyje irgi yra 
tas “priverstinas darbas” tai 
nepaslaptis, tikriausiai ne uni
joms. Mes sakėme, kad kali
nių pagaminti produktai par
duodami rinkoje, ir ’’Naujie
nos” lyg nesupranta, ką sakė
me. Bet Amerikos unijos pui
kiai supranta ir jos ne kaHą 
protestavo. Rinkoje reiškia 
— atviroje, komercinėje rin
koje. Taip, pavyzdžiui, bat
siuvių unijos ne kartą protes
tavo, kam kalėjimų dirbtuvė- 
se_ gaminta avalynė parduo
dama biznieriams (tai yra, 
paleidžiama į rinką, nesuvar- 
tojama vien kalinių tarpe) ir 
tokiu būdu konkuruojama 
prieš laisvėje esamus darbi
ninkus.

“Naujienos” taipgi kalba 
apie kančias, kurias kenčia 
tarybiniai kaliniai. Paklauski
te tų 40 kalinių Georgijos ak
mens skaldykloje, Amerikos 
pietinėse valstijose, kurie tiks
liai kūjais susidaužė kojų 
kaulus, kad nereikėtų toliau 
dirbti nežmoniškų kančių są
lygose, ir jie duos “Naujie
noms” atsakymą...

B.

Klaidos pataisymas
Laisvės liepos 21 d. laidoje, 

Mary Kulikienės šeimai užuo
jautos vardų sąraše tilpo 
klaidingai pažymėta pavardė 
A. Bac^ot. Turėjo būti Mr. ir 
Mrs. Bacal. Atsiprašome už 
klaidą. A. Mikalaus.

Bartenderis užsimušė

Joseph Soukup, 59 metų 
amžiaus, bartenderis, nukrito 
laiptais žemyn Continental 
Hotel, Greenwood Lake, ir 
užsimušė.

LLD Kuopu Piknikas
Rengia Lietuvių Literatūros Draugijos New Yorko 

apylinkės kuopos

Sekmadienį

Rugpiūeio 11 August
Kasmočių Sode

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

Gura muzika šokiams. Visokių valgių ir gėrimų
Busas išeis iš VVilliamsburgo Lituanlca Skvfro 12 vai 

nuo Liberty Auditorijos Richmond Hill 12:30 vai.

Kelione į abi puses (round trip) $1.50

Kviečia visus

4 pusi. Laisve (Liberty) Antradienis, rugp.^(Aug.) 6, 1957

Itallan-Ameriran Grosernė. Deli- 
katessen. Dabartinė medžiaginė jei-*A 
ga $65,000 j metus. Lindenhurst 
yra augantis miestas, augkite biz
nyje su Nassau. Pirkėjas nebūtinai \ 
turi būti italas. Privatiškas savinin
kas. Kaina prieinama. 380 East 
Sunrise Highway, Lindenhurst, L. I. 
TUrner 8-8890.

(148-154)

NEW ROCHELLE, N. Y. Valy
mo siuvimo kraut uyė. įsteigta 35 
metai. Ideališka vieta, s'usisjekiarntf 
traukiniais ir busais. Auksinį* pro
ga—prieinamai, geros sąlygos, l^ew 
Rochelle 6-6925—MO. 7-8964.

•151-157)

FROZEN CUSTARD. Veikusi 
įrengimai. Ices, fran'kfurteriai. ham-' 
burgeriai, arti prie mokyklos, pui
kiausias biznis, didelis uždarbys, pri«^- 
einamai. Liga priežastis pardavimo. 
SC. 4-6234.

• (151-154)

REAL ESTATE
Mamaroneck, N. Y. Namai par

davimui. Po 6 kamb. Jr 2 vonios. 
Ant projekto? Parclavėjas gyyena 
ant vietos. Arti bažnyčių, ir ma
rių kranto. Tiktai 45 min. nUo 
Grand Central. Jūs ir jūsų šeimą- 
privalo gyventi gražiai, puikiose apy
linkėse, puikūs kaimynai. $24,500 ir 
viršaus PROTANO, INC., 1427 Ra
leigh Ave., MAmaroncck 9-2242.

(143-152)

$4500 nuperka namą Smithtown. 
L. I. Pusė akro žpmės. 4 kamba* 
riai. Vonia. Porčiai. Turite pamatyt)

DI GIOIA 
Brightwaters, L. I 

Tel. Baysįtore 7-3520
Atdara Sekmadieniais. / r

(150-153)

MISC. AD3

Chrysler 1954, Marine Engine, in 
excellent! condition, complete with 
reductiph gear, dual carburetors, 
ready lor installation. Professional 
party selling at low price of $750. 
Worth much more. Convince your
self. Staten, Island. Gibraltar 8- 
0350. ? /

\ / (145-151)

BROWNING truck crane. 10 wheel 
tandem drive, $5,900: also Koehring 
shovel and back hoe, half-yrd., '49 
model 205; $4,250. Both very good 
condition. Private owner, many yrs. 
of exc. service. Ind. or both. Mas
sapequa Park, L. I. PY. 8-4264

(151-160)
BOATS į

Cabin Cruised. 86 ft., \ęquipped 
with 165,-iy. p. Chrysler Marlįe EnL 
giper5" yrs? old with extras. \Thift, 
tV not a nev<^ boat by any means, 
but absolutely in good condition and 
seaworthy in every respect. pi«00 
full price. B’klyn>x 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
water, N. J. Professional party sac
rificing at $3500. For appointment 
LO. 8-1868. N.Y.C.

(149-155)

PALEIDŽIA^ IŠ/DARBO
800 MECHANIKŲ

Republic^ Aviation Corp., 
Farmingdale, L. L, paskelbė, 
kad ji paleidžia iš darbo apie 
800 mechanikų. Nuo kovo 1 f 
d. ji paleido jau apie 2,500) 
aarbinįnkų. Sako, permaž^r 
gaunant valdžios užsakymų.^

Per praeitus metus laipsniš
kai augo didelių apartmenti- 
nių namų statyba New Yorke, 
mažėjo pavienių privatinių na
mų statyba.

Rengėjai




