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KRISLAI
Atostogos—“velnio išradi

mas.”
Nebeliko vietos ir laiko 

poilsiui.
Mašinos viską sugadino.
Rloferių rojuje.
Valio, tokiam “dievui”!

Rašo' A. Bimba

•’Atostogos man yra velnio 
išradimas,” aną dieną man 
golfo lanke pasakė vienas su
pykęs ir nusivylęs amerikietis.

“Aš iš jų sugrįžtu taip iš
valgęs ir išsisėmęs, jog vos ant 
kojų bepastoviu.” jis skundė
si.

Ar žinote, kad šitoje to ne
laimingo nusivylėlio pasakoje 
\Ta be galo daug tiesos?

Gal tik iš šimto vienas ki
tas, sugrįžęs iš vakaciju, nesi- 
sKiindžia nuovargiu.

Pirmučiausia galvojimas 
apie atostogas ir prie ju ruoši
masis žmogų susargdina.

Antra, tik labai retas ku
ris, išvažiavęs iš namų, pasi
traukęs nuo reguliaraus kas
dienio pilko gyvenimo, netu
ri problemos su- pilvu. Susi
jaudinimas, naujos vietos, 
naujas maistas, naujas, ne
priprastas vanduo, o dar, jei 
ne vienas esi, ginčai, “kur ei
sime, ką darysime, ką pama
tysime,” tartum, griūte sugriū
va j tavo pilvą.

Trečia, tik labai retas ku
rte iš mūsų nuvažiavęs kurion 
vieton, apsistoja ir ištupi sa
vaitę ar dvi. Kadaise pana
šių atsitikimų būdavo dau
giau, kai tik retas kuris turė
jome automobilį. Su busu ar
ba traukiniu kažin kur nepri- 
lakstysi.

Na, o dabar, tik važiuok, 
tik lėk. tik vis naujenybei ieš
kok 1

Su automobiliais dar viena 
baisi nelaimė. Ne vienas iš 
vakaciju sugrįžta kaulais ap
laužytais, arba su gyvybe at
sisveikinęs !

Visi esate girdėję apie to
kius atsitikimus. Ne vieno ir 
’lietuvio moderniškos vakacijos 
yra panašiai pasibaigusios.

* Važiuoji atostogauti? Pa
miršk apie ramybę ir poilsį. 
Pasilsėsi sugrįžęs namo.

Važiuoji ne ilsėtis, bet tran
kytis ir “svietą pamatyti.”

Šitokios yra moderniškos 
mūsų daugumos vakacijos!

Aš irgi su žmona šiomis 
dienomis panašiai beveik visą 
savaitę trankiausi. Buvome 
pasiekę net garsųjį be galo ir 
čienios išblofytą Province
town ant Cape Cod, Massa
chusetts valstijoje. Dvi dienas 

* ^.en iškentėjome.

A, ----------
Provincetown yra “honey- 

moonerių” rojus. Taip visi 
sako. Taip visi bloferiai blo- 
fina. Taip šis nelaimingas ir 
plikas Amerikos kamputis ir 

' išsigarsino.
O ten nieko, visiškai nieko 

nėra. Net ir tų jūrų maudy
nių neprilyginsi nei prie mū
sų Jones Beach, nei prie Jacob 
Riis Beach, nei prie Coney 
Island.

/'■ O kas per miestas? Tik 
•į’- dvi siaurutės gatvės išilgai 

miestą. Viena visai neturi .Ša
ligatvių, o kita turi tik vieną 
Aygiai keturių pėdų pločio. 
Automobiliu privažiuoti tie-

(Tąsa 4-tam pusi.)

Pasaulis prisiminė Hirosimą, 
I įvyko mitingai prieš karus; 

Amerikoje suėmė 11 pacifisto
New Yorkas. — Pirmos 

atominės bombos numeti
mo ant Hirosimos meti- 
neš įvairiose pasaulio vie- 

i tose prisimintos mitingais, 
: išstojimais, manifestais ir 
. t. t. Beveik visų paminėji- 
■ mų vyriausia tema — ato
miniai ir vandeniliniai gin
klai turi būti uždrausti, kad 
nebūtų daugiau Hirošimų.

Pačioje Hirosimoje įvy
ko įspūdingos ceremonijos 
toje vietoje miesto centre, 
kur bomba nukrito. Cere
monijose dalyvavo pačių 
japonų ir užsienio delegaci
jos. Minioje matėsi ir žmo
nių, kurie iki šios dienos, 
turi bombardavimo pėdsa
kus — invalidai, žmonės, su 
apdegintomis veidų odo
mis ir t. t.

Tokyoje atsidarė tarptau
tinis suvažiavimas prieš a- 
tominius ir vandenilinius 
ginklus. Jame dalyvauja ir 
skaitlinga delegacija iš 
Liaudies Kinijos..

Maskvoje Manežnaja aik
štėje įvyko didžiulis masi- 
įvyko mitingas prieš ato
minius ir vandenilinius gin
klus, kuriame tarp kitų 
kalbėjo socialistų lyderis 
Noman Thomas, o Mercury, 
Nevadoje, kur bandomi 
vandeniliniai ginklai, grupė 
pacifistų pravedė anti-ka- 
rinę demonstraciją. 11 paci
fistų tapo suimta, nes jie 
demonstratyviai bandė į-

Lenkija sudaro 
15 metu planą 
ūkiui tvarkvti

V

Varšuva. — Lenkijos val
džia paskelbė, kad baigia 
sudaryti 15 metų ekonominį 
planą. Premjeras Cyranke- 
vičius keliuose darbininkų 
mitinguose sakė, kad pla
nas siekia vienu metu sta
tyti socializmą ir taipgi, ant 
kiek galima, tuojautiniai 
kelti gerbūvį. Bet jis sakė, 
kad dar negali būti tuojau- 
tinio algų pakėlimo.

Lenkijos spauda pripa
žįsta, kad ekonominė padė
tis šiuo metu miestuose 
sunkoka. Bet valstiečių gy
venimas per paskutinius 
metus žymiai pagerėjo. Kai
muose dabar yra daugiau 
statybos, derlius šią vasarą 
labai geras, auginama dau
giau kiaulių ir t. t.

Kaslink pramonės tvar
kymo, sakė Cyrankevičius, 
tai bus bandoma surasti 
tam tikrą vidurkelį tarp pa
vienių fabrikų autonomijos 
(kaip tai yra Jugoslavijoj) 
ir centralinio tvarkymo 
(kaip tai yra kituose socia
listiniuose kraštuose)’.

Budapeštas. — Premjeras 
Kadaras sugrįžo iš Mask
vos.

| žengti į uždraustą teritori
ją, kur pravedami bandy- 
įnis mitingas prieš atomi
nius ir vandenilinius gink
lus. Dalyvavo deškųtys 
tūkstančių 1 jaunuolių iš vi- 

| sų kraštų, kurie dabar ran- 
Idasi Maskvoje ryšium su 
i tarptautiniu jaunimo festi- 
į.valiu, taipgi maskviečių mi- 
• nios. “Izvestija” vedamaja- 
Į me straipsnyje pažymėjo, 
kad atominės bombos nu
metimas virš civiliniais 
žmonėmis apgyvento mies
to buvo kriminalinis nusi
kaltimas.

Mūsų šalyje sukaktuvės 
paminėtos vyriausiai dvie-

Makarios pakviestas vykti 
apsilankyti Tar. Sąjungoje
Atėnai. — Graikijoje gy

venantis Kipro graikų or
todoksų etnarchas (arkivys
kupas) Makarios gavo pa
kvietimą nuo Rusijos pra
voslavų aukštų dvasiškių 
apsilankyti Tarybų Sąjun
goje. Manoma, kad Ma
karios priims savo vienti- 
kių kvietimą ir apsilankys 
Maskvoje.

Kaip žinia, britai ilgoką 
laiką laikė Makariosą iš
tremtą mažiukėje saliukė-

Londonas. — Nusiginkla
vimo derybose tarybinis de
legatas Zorinas sakė, kad 
bevertinga inspektuoti A- 
merikos bazes, Vakarų Eu
ropoje ir pačioje Ameriko
je iš oro, jeigu liktų nein
spektuotos bazės Japoni
joje, Turkijoje, Pakistane 
ir t. t. Amerikos delegatas 
Stassenas atsakė, kad be
vertinga inspektuoti tary
bines bazes, jeigu neinspek
tuotų “kitas komunistines 
bazes Kinijoje”. Zorinas 
atšovė, kad norint inspek
tuoti Kiniją, ją reikia pir
ma pripažinti ir su ja tar
tis.

Lordas kritikavo karaliene, tas 
vargšas gavo kumštini per nosį...

Londonas. — Anądien 
lordas Altrincham pareiškė 
viešai, kad jam nepatinka, 
kaip kalba karalienė — jos 
kalbos yra atmintinai iš
moktos arba skaitomos iš 
teksto ir ji skamba lyg ko
kia mokyklos mokinė, sakė 
jis.

Lordo Altrinchamo pasi
sakymas sukėlė baisų susi
jaudinimą britų ultra-pat- 
rijotuose, kurie šaukia, 
kad tai yra karališkos šei
mos įžeidimas. O dabar 
prie lordo Altrinchamo, ku
ris apyjaunis vyras, prisi
artino koks tai senyvas 
eks-jūreivis, smogė jam 

jose vietose — New Yorke 
mai. Šiai pacifistų grupei 
vadovavo kveikeris. Law
rence Scott iš Chicagos. 
Dauguma suimtųjų yra re
liginiai pacifistai.

Lakūnas majoras Robert 
Lewis, vienas tų lakūnų, 
kurie vairavo orlaivį, ku
ris numetė bombų ant Hi
rosimos, pareiškė, kad jis 
apgailestauja savo rolę. Jis 
išreiškė viltį, kad pasau
lis uždraus tokius ginklus.

Hirošimos sukaktis prisi
minta ir Indijoje, Britani
joje, kur Londone laikyti 
keli mitingai, Fracūzijoje 
ir eilėje kitų šalių.

je Ramiajame vandenyne, 
iki protestai privertė juos 
jį paleisti. Jam, betgi, ne
leista grįžti Kipran ir jis 
dabar gyvena Graikijoje.

Tuo tarpu iš Maskvos 
pranešama, kad ten Kipro 
jaunuolių delegacija, kuri 
dalyvauja tarptautiniame 
jaunimo festivalyje, apsi
lankė pas Maskvos pravo
slavų metropolitą. Daugu
ma Kipro delegatų festiva
lyje yra tautiniai-religiniai 
nusiteikę jaunuoliai.

Tel Avivas. — Izraelio už
sienio reikalų ministerija 
sako, kad Egiptas dar lai
ko suimtą izraelietį jūrei
vį Rafį Eiloną ir neprilei
džia prie jo tarptautinio 
Raudonojo Kryžiaus atsto
vų. Eilonas tapo egiptiečijų 
suimtas Danijos laive, ku
ris plaukė pro Suezo kana- 
ią- ___________

Washingtonas. — Sekre
torius Dulles savo spaudos 
konferencijoje pareiškė, 
kad jis tikisi, jog Omane- 
Muskate bus pravestos pa
liaubos tarp britų remiamo 
sultono ir nacionalistų ima
mo.

kumščiu nosin su tokiu šū
kiu: “štai tau nuo Imperi
jos lojai is tų lygos!”*

Eks-jūreivis pasirodė e- 
sąs Phillip Burbrindge, ku
ris sako, kad jam karališka 
šeima yra šventa, kad jo 
akyse imperija dar tebe
egzistuoja (jis nepripažįsta, 
sakė jis,-Indijos, Burmosir 
Pakistano nepriklausomy
bės. . .)

Faktinai, sako Burbrind
ge, lordui turėjo smogti, ki
tas Pilypas — karalienės 
vyras, bet ' kądangi jis to 
nedarė, tai jis, Bur
brindge, sau ėmė garbę tą 
padaryti...

Vėliausios
Pasaulio 
naujienos

Alžyras. — Bou Zegza 
kalnų srityje įvyko smar
kūs mūšiai tarp francūzų 
ir alžyriečių nacionalistų. 
Francūzai sako, kad jie tu
rėjo vartoti ne tik artileri
ją, bet ir orlaivius. Jie taip
gi teigia, kad užmušė 21 
alžyrietį.

Belgradas. — Vietnamo 
(Šiaurės) prezidentas Ho 
Či-minhas lanko Jugoslavi
jos fabrikus ir kooperaty
vus. Jis išvyks kelioms die
noms į provincijos mies
tus, o paskui Brioni saloje 
turės ilgesnius pasikalbėji
mus su Tito. Abu, Ho ir Ti
to, kalbasi be vertėjo — jie 
sklandžiai vartoja francū
zų kalbą.

Washingtonas. — Sekre
torius Dulles sakė, kad jei
gu Tarybų Sąjunga Londo
no derybose priims Vaka
rų siūlomus 'planus apie 
orinę inspekciją, tai bend
ras nusiginklavimas “seks 
beveik savaime”.

Britai bandė 
įkalbėti J.A.V. 
tarpininkauti
Londonas. — Kuomet ęia 

lankėsi Amerikos valstybės 
sekr. John Foster Dulles, 
Britanijos valdžia jį bandė 
paveikti, kad Amerika tar
pininkautų Kipro klausime. 
Britai pageidavo, kad Ame
rika bandytų suvesti juos 
ir graikus, kas reiškia — ir 
Kipro nacionalistus.

Bet Dulles atsakęs, kad 
jis tos rolės Amerikai ne
nori. Britanija dabar deda 
pastangas sukviesti pasita
rimus su graikais ir tur
kais. Kipre šiuo metu ramu, 
egzistuoja kaip ir nepasira
šytos paliaubos tarp britų 
ir nacionalistų, bet britai 
bijo, kad kova gali bet ku
riuo metu atsinaujinti.

Kipro nacionalistų gink
luotas pogrindis, EOKA, 
laukia, iki britai apsispręs, 
kokia bus jų ateities takti
ka. Jeigu praeis dar kiek 
laiko ir britai nedarys nusi
leidimų, tai EOKA atnau
jins užpuolimus ant britų 
bazių, karių ir pareigūnų.

Jungtines Tautos. — Azi
jos ir Afrikos bloko dele
gatai laikė pasitarimą, kad 
išdirbti bendrą strategiją 
ateisiančiai Generalinės a- 
samblėjos sesijoje. Toje se
sijoje tarp kitko bus kelia
mas Iriano (Vakarų Naujo
sios Gvinėjos) klausimas. 
Ta sala dar priklauso Olan
dijai, bet Indonezija reika
lauja, kad olandai iš ten 
išsikraustytų, nes Irianas 
istoriniai ir pagal gyvento
jų pobūdį yra Indonezijos 
dalis.

Chruščiovas atvyko 
į Rytinę Vokietiją

Berlynas. — Rytų Vokie
tijon atvyko Chruščiovas, 
Mikojanas, Gromyko ir ei
lė kitų svarbių Tarybų Są
jungos vadovų. Jie sutikti 
ceremonialiai ir iškilmingai, 
bet, sakoma, vizito vyriau
sias tikslas yra ne ceremo
nijos,o svarbūs diplomati
niai ir ekonominiai pasita
rimai. Tarp kitko, be abe
jo, bus liestas Vokietijos 
vienybės klausimas.

Chruščiovas ir kiti tary
biniai vadai apsilankys Vo
kietijos Demokratinės Res
publikos parlamento (Folk- 
skamerio — Liaudies buto) 
posėdyje, kalbės masinia
me mitinge Markso-Engel- 
so aikštėje ir taipgi daly
vaus vainiko padėjimo ce-

Stevensonas smerkė 
sugadintą įstatymą
New Yorkas. — Iš kelio

nės po Europą ir Afriką 
grįžęs Demokratų partijos 
lyderis Stevensonas čia pa
sisakė - įvairiais klausi
mais. Daugiausia jis kalbė
jo apie civilinių teisių įsta
tymą. Stevensonas sakė, 
kad pataisymai prie to į- 
statymo, kokius pravedė 
Senatas, jį beveik visiškai 
sugadino. Tie pataisymai 
yra griežtai sme ktini> nes 
jie faktinai ne pataisymai, 
sakė jis, o sugadinimai. 
Vienok, sakė Stevensonas, 
ir sugadintasis įstatymas 
geresnis, negu nieko.

Eisenhoweriene 
tapo operuota, 
jaučiasi gerai 
Washingtonas. — Prezi

dento Eisenhowerio žmo
na pasidavė rimtai opera
cijai. Ji radosi po chirurgo 
peiliu per dvi valandas. 0- 
peracija padaryta Walter 
Reed armijos ligoninėje.

Oepracijos smulkmenos 
neskelbiamos, bet komuni
katas sako, kad “nerasta 
ligotų dalių”. Iš to spren
džiama, kad buvo įtarimo 
apie besivystantį vėžį ir to 
nerasta.

Eisenhoweriene, sakoma, 
dabar jaučiasi gerai.

ŽIAURUS JĖZUITAS
New Yorkas. — Jėzuitas 

kunigas Hubert Schiffer, 
kuris bombos numetimo me
tu buvo Hirosimoje, bet iš
liko gyvas, dabar sako, kad 
reiktų numesti bombą ant 
Tarybų Sąjungos. Jis taip 
pareiškė kalbėdamas For
dham universitete. Bet ten 
pat kalbėjęs amerikietis la
kūnas Lewis, kuris bom
bardavo Hirošimų, su žiau
riu jėzuitu nesutiko.

Atsinaujindamas prenu
meratą pridėk vieną kitą 
doleriuką Laisvės paramai. 

remonijose prie paminklo 
kritusioms tarybiniams ka
riams.

Tarybiniai svečiai, kurie 
pasiliks Rytų Vokietijoje 
kokią savaitę, nebus visą 
laiką Berlyne — jie ke
liaus ir po kitus miestus ir 
kaimus. Į Rytų Berlyną su- 
vyko apie 250 Vakarų Vo
kietijos ir užsienio žurna
listų. Jiems duotas leidimas 
stebėti tarybinius vadus 
pačiame Berlyne, bet jiems 
neleidžiama keliauti pro
vincijom

Rytų Vokietijos spauda 
sako, kad Chruščiovo ir ki
tų tarybinių vadų vizitas 
yra svarbus momentas Vo
kietijos istorijoje.

Stevensonas taipgi kal
bėjo apie Gluck skandalą. 
Kaip žinia, prez. Eisenhow- 
eris paskyrė turtingą biz
nierių Gluck ambasadoriu
mi Ceilone, bet kongresi
niame apklausinėjime pa
sirodė, kad Gluck nežino, 
kur randasi Ceilonąs, ko
kia to krašto sostinė, kas 
yra premjeras. Jis taipgi 
nežinojo, kas Indijos prem
jeras, pareiškdamas, kad 
žino kas, bet “nemoka iš
tarti jo vardo”.

Stevensonas sakė, kad 
tai tipiškas Eisenhowerio 
valdžios pasielgimas —skir
ti ambasadoriais turtingus 
žmones, kurie aukoja Re- 
publikonų partijai, nepai
sant fakto, kad jie yra ne
mokšos, kurie daro gėdą 
Amerikai viso pasaulio a- 
kyse.

Stevensonas buvo laik
raštininkų klaustas, kas, jo 
nuomone, bus demokratų 
prezidentinis kandidatas. 
I960 metais. Stevensonas 
sakė, kad tikriausiai bus ne 
jis pats, kuris kandidatavo 
du kartus ir pralaimėjo. Jis 
sakė, kad gal bus Lyndon 
Johnson, konservatyvus 
pietietis.

Streikuoja krovikai
Londonas. — Jau kelios 

savaitės, kaip streikuoja 
sunkvežimių vairuotojai, 
kurie pristato daržoves ir 
pieną į rinkas. Dabar su
streikavo 2,000 uostininkų 
krovikų, kurie atsisakė 
krauti prekes Covent Gar
den rinkai.

Hartfordo kalėjime 
pasikorė kai. Marei

Hartfordas. — Vietiniame 
kalėjime pasikorė James 
Marei, 43 metų amžiaus vy
ras. Marei buvo kalinamas, 
nes laukė teismo už savo 
žmonos nužudymą. Kaltini
mas prieš Marei buvo, kad 
jis birželio 11 d. nušovė sa
vo žmoną Dorothy.

3 f



LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

The Laisve, Inc.
Established April 5, 1911

Every day except Sundays, Mondays and Holidays 
110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 19, N. Y.

President CLEMENT BREADY; Secr.-Treasurer, WILLIAM CHAPELS 
Editor, ROY MIZARA

SUBSCRIPTION RATES

Girėno <

United States, per year ..... $10.00
United States, per 6 months $6 00 
Queens Co............ $11.00 per year
Queens Co.......... $6.50 per six mos.

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

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica. N. Y. 
under the Act of March 3, 1879

CHRUŠČIOVO MISIJA R. VOKIETIJOJE
ŠIOMIS DIENOMIS Vokietijos Demokratinę Res

publiką vizituoja Tarybų Sąjungos delegacija, vadovau
jama Chruščiovo. Be jo, delegacijoje bus Mikojanas, 
Gromyko ir, galbūt, iš Lietuvos kuris pareigūnas.

Šios delegacijos vizitas Rytų Vokietijoje šukele ne
maža spekuliacijų komercinėje spaudoje. “Ko ji ten 
vyksta?’’ klausia ne vienas.

Kai kurie spėja, jog tarybinė delegacija mano “pa
veikti rinkimus Į Vakarų Vokietijos seimą”, kurie įvyks 
sekamą rudenį. Į tuos rinkimus daugelis žmonių žiūri, 
kaip svarbius: juose bus išbandytos Adenauerio parti
jos ir socialdemokratų partijos jėgos. Po rinkimų paaiš
kės, ar vokiečiai neužilgo bus apvienyti į vieną tautinę 
valstybę ar ne.

Neseniai vakarinėje Berlyno dalyje Amerikos, Di
džiosios Britaniios ir Prancūzijos ambasadoriai pada
rė pareiškimą, kuriuo sakoma, kad NATO valstybės 
nedarys jokių nusiginklavimo klausimu žygių, “kurie 
kenktų” Vokietijos apvienijimui. Tasai pareiškimas buvo 
taikomas Vakarų Vokietijos balsuotojams — jis tarytum 
sakyte sakė; rengkitės balsuoti už Adenauerį, nes mes 
stojame už jo politiką, būtent, kad Vakarų Vokietija bū
tų ginkluota.

Ką tuo reikalu pasakys Chruščiovas ir kiti, liekasi 
palaukti ii- pamatyti.

Galime tačiau spėti, jog Chruščiovas laikysis to nu
sistatymo, kuris buvo pare'kštas tarybinės vyriausybės 
jau ne kartą. Tas nusistatymas yra tokis: jei Vakarų 
Vokietija nori Vokietijos vienybės, tai ji privalo visų- 
pirmiausiai tartis su Rytui Vokietijos vyriausybe, su jo
sios atstovais.

Bet Adenauerio valdžia Rytų Vokietijos nepripažįs
ta, jai tokio dalyko, kaip Vokietiios Demokratinė Res
publika, nėra. Nepripažįsta Rytų Vokietijos valdžios ir 
NATO valstybės. Kalbėdami apie Vokietijos vienybę, A- 
denaueris ir Vakaru valstybių valdžių atstovai kreipia
si į Maskvą. Tegu ji, girdi, įsako Rytų Vokietijai vieny
tis su Vakarų Vokietija. Tokią politiką Maskva smer
kia, nes ji pripažįsta Rytų Vokietiją kaip suvereninę, 
nepriklausomą valstybę; Maskva pripažįsta; žinoma, 
ir Vakarų Vokiet’ią. Su abiem tomis šalimis Maskva 
palaiko diplomatinius ryšius.

Spėjama, jog tokį nusistatvmą Tarybų Sąjungos de
legacijos vizitas į Rytų Vokietiją tik patvirtins.

Maskva sako Vakarams: jūs pirmieji suorganiza
vote Vokietiios Federalinę Respubliką; tik po to, kai 
jūs savo zonose tai padarėte, mes padėjome Rytų Vo
kietijos žmonėms įkurti Vokietijos Demokratinę Res
publiką.

Demokratinė (Rytų) Vokietija siūlo Vakarinei Vo
kietijai tokį siūlymą: tarkimės, — pirmiausiai sudaryki
me iš abiejų valstybių konfederaciją, o tuomet palaips
niui eisime prie vienybės, prie vienos valstybės įkūrimo. 
Tokį pasiūlymą Rytų Vokietija duoda Vakarinei Vo
kietijai dėl to, kad ji nenori, kad buržuazinė Vokietija 
prarytų socialistinę Vokietiją.

Rytų Vokietija yra priešinga NATUI, ii nori, kad 
apvienytoji Vokietiios valstybė būtų neutrali, kad ji 
neįeitų į jokius militarinius blokus, nukreiptus prieš 
socialistinį pasaulį.

Kiekvienam aišku, kad Vakarų Vokietija yra dides
nė už Rytų Vokietiją; ji turi apie tris kartus tiek gy
ventojų, kiek VDR. Pastaroji teturi tik tarp 17-18 mili
jonų gyventojų. Bet ir 18 milijonų gyventojų šalis gali 
gyvuoti laisvai ir nepriklausomai 1— tai nėra maža šalis, 
maža valstybė. Pagaliau Rytų Vokietijoje yra Berly
nas, buvusi visos Vokietijos sostinė.

Nėra jokia paslaptis, jog Vokietijos (arba Vokieti
jų) ateities klausimo išsprendimas yra svarbus dalykas. 
Vokietija stovi strateginėje pozicijoje; be to, ji pramo
ninga, su aukšta technika šalis (arba šalys). Dėl to į ją 
yra nukreiptas abiejų pasaulių — kapitalistinio ir socia
listinio — didelis dėmesis.

Dėl to ir į Tarybų Sąjungos delegacijos vizitą į Ry
tų, Vokietiją šiandien yra labai atidžiai žiūrima.

JONAS PIPYNĖ
ŠIOMIS DIENOMIS amerikinėje spaudoje pasirodė 

žinia apie Tarybų Lietuvos garsųjį bėgiką, apie Joną 
Pipynę.

Rugpjūčio 4 dieną Maskvoje įvyko Tarptautiniai 
jaunimo žaislai-rungtynės. Bėgikų tarpe pirmą vietą lai
mėjo kalbamasis Tarybų Lietuvos sportininkas, nubėgęs 
1,500 metrų per 41.1 minutos. Vadinasi, Jonas Pipynė lai
mėjo bėgimo rekordą ir tame sporte šiandien jis yra 
Tarybų Sąjungos čempionas.

Jei neklystame, Jonas Pipynė praėjusiais metais 
buvo ir Olimpinėje! sporto šventėje Melbourne mieste, 
Australijoje.

Šis mūsų tautiečio laimėjimas suteikia ne tik jam, 
o ir visai lietuvių tautai didelę šlovę.
j. I—  ' Wl»~- IIIIW ■ ■■■«—». ■ I — • —— J J' ' J J -■ " "* '
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i Dariaus ir 
kridimas
tą ir techniką, baigė vidu
rinę technikos mokyklą. 
Penkiolikos metų amžiaus 
jis dirba vaiku-pasiuntiniu 
garsiųjų brolių Raitų (pir
mieji Amerikoje skridę 
sunkesniu už orą aparatu) 
parduotuvėje. Dar tada jis 
sakydavo motinai: “Kai 
suaugsiu, aplėksiu aplink 
visą pasaulį ir grįšiu pas 
mamą”. 1917 m. JAV pa
skelbus karą Vokietijai. 
Darius palieka koledžą, sto
ja savanoriu į armiją. Jis 
atvyksta į Europą, į Vaka
rų frontą. Buvo apnuody
tas dujomis ir prie Pary
žiaus sunkiai sužeistas. Už 
narsumą gavo du medalius.

Po karo dirbo automobi
lių mechaniku ir toliau mo
kėsi. Jį sujaudino žinia iš 
tėvų krašto. Lenkijos grobi
kai nori pasiglemžti Lietu
vą. 1920 m. liepos 12 die
ną Darius atvyksta j Šer- 
burgą, Prancūziją, o iš čia 
į Kauną. Netrukus jis ra
šo savo Amerikos bičiu
liams

“Gerbiamieji draugai 1.. 
Prašau jūsų pagalbos kovo
je prieš užpuolikus lenkus, 
kurie dvarininkų vedami 
puola mūsų žemę, plėšia 
mūsų sodžius, miestus, lie
ja mūsų žmonių kraują...”

Lietuvoje Darius išmoko 
skraidyti. Nuo 1921 m.ligi 
1927 metų jis tarnavo Ka
ro aviacijoje karininku pi
lotu.

1927 metais gegužės 4 d. 
kapitonas Darius išvyksta 
iš Lietuvos.

Sunkūs ir labai vargingi 
gyvenimo laiptai buvo Sta
siui Girėnui, ištikimam 
Dariaus bendraminčiui ir 
bendražygiui.

Stasys Girėnas gimė 1893 
metais neturtingoje žemai
čio valstiečio šeimoje. Jis 
buvo jauniausias šešiolikos 
vaikų būryje. Anksti liko 
našlaičiu. Vargo prislėgtas 
su vyresniu broliu išsiruo
šia Amerikon. Paskutinį 
kartą jiedu apeina gimtąjį 
Vytogalos kaimą, Kaltinė
nų valsčiuje, atsisveikina 
su kaimynais ir iškeliauja 
savo dalios ieškoti. Bet A- 
merika rūsti ir reikli emi
grantui. “Grinorius” pa
šiepiamas ir išjuokiamas, 
jam tenka ir paprasčiau
sias darbas. Stasys Girėnas 
už 3 dolerius savaitinio at
lyginimo dirba spaustuvės 
pasiuntiniu. Stasys darbš
tus, taupus, smalsus. Jis la
bai domisi technika. Ilgai
niui perpranta spaustuvės 
mašinas, nusiperka motoci
klą, vežioja motoriniu lai
vu keleivius po Michigano 
ežerą. Po pirmojo pasauli
nio karo, kuriame dalyvavo 
136-os eskadrilės mechani
ku, nusiperka forduką, su
buria kelis lietuvius šofe
rius, įsteigia mažą bendro
vę. Jie visi — pirmininkas, 
kasininkas ir sekretorius 
— patys vežioja keleivius, 
patys remontuoja automo
bilius. Užėjus krašte depre
sijai ir mažulei bendrovei 
subankrutavus, už paskuti
nius pinigus Girėnas perka 
su kitu draugu vartotą lėk
tuvą, išmoksta skraidyti, 
gauna komercinio piloto 
teises, vežioja keleivius.

PIRMIEJI SKRIDIMAI
Pirmuosius skridimus A- 

merikoje Darius kaip tik 
atlieka Girėno lėktuvu... Du 
busimieji lakūnai-didvyriai 
įsižiūri viens į kitą, susi
draugauja. 1931 metais jie
du paskelbia — skrisime į 
Lietuvą. Nieks netiki . . . 
Skridimus iš Amerikos per 

Prieš 24 metus, 1933 m. 
liepos mėnesio 15 dieną iš 
Niujorko, Beneto aerodro
mo, anksti rytą pakilo lėk
tuvas. Sunkiai pakrautas, 
vos vos nesudužęs į akme
nis, kyšančius kelis metrus 
nuo banguojančio vandeny
no, oranžinis lęktuvas pa
mažėle kilo aukštyn ir iš
nyko rytų pusėje, Atlanto 
platybėse. Jo skridimo tik
slas buvo — Lietuva, Kau
nas. Lėktuvą valdė lakūnai 
Steponas Darius ir Stasys 
Girėnas.

Be radijo aparatūros ir 
brangių aeronavigacijos 
prietaisų, įveikdami debe
sis, rūką, apledėjimą ir vi
duryje okeano siautusią 

i audrą, lietuviai lakūnai per 
36 valandas nuskrido 6,411 
kilometrų, nugalėjo Atlan
to vandenyną, nuostabiai 
tiksliai užsibrėžtame punkte 
pasiekė Europos žemyną ir 
atkakliai tęsė savo didvyri
šką skridimą į Lietuvą. Ne- 
pabaidė jų ir artėjanti an
troji skridimo naktis, nau
ja audra. Aplenkė žiburiais 
nutviekstus vokiečių aero
dromus, jie skubėjo į tėviš
kę. Tamsią ir lietingą nak
tį iš liepos 16 d. į liepos 17 
d. oranžinė “Lituanika” 
prie pat Lietuvos slenksčio, 
vos 400 kilometrų nuo Kau
no, dėl blogų atmosferinių 
sąlygų ir motoro defektų, 
atsimušė • į Soldino miško 
medžiu viršūnes ir nukri
to. Darius ir Girėnas už
simušė. Svetimoje Bran
denburgo žemėje žuvo du 
žymūs lietuviai, drąsūs la
kūnai novatoriai, kilnūs 

j Lietuvos patriotai, skyrę 
savo nepaprastą skridimą 
jaunajai Lietuvos kartai. 
Prieš pakildami pavojin
gam skridimui jie parašė 
savo testamentą. Jame la
kūnai sakė: “Lituanikos” 
laimėjimas tegul sustiprina 
jaunųjų Lietuvos sūnų dva
sią ir įkvepia juos naujiems 
■žygiams... “Lituanikos” 
pralaimėjimas ir nugrimz
dimas į Atlanto vandenyno 
gelmes tegul auklėja lietu
vių atkaklumą ir ryžtu
mą. . . .”

Dariaus ir Girėno skridi
mas ir tragiškas jų žuvi
mas tartum sudrebino lie
tuvių tautą ir visą pasaulį. 
Taukais apaugusi lietuviš
ka buržuazija, kaip reikia 
neparėmusi lakūnų ir tin
kamai neparengusi jų į pa
vojingą žygį, trumpam at
budo iš savo sotaus snau
dulio ir bandė Dariaus ir 
Girėno nemirtingą žygį pa
sisavinti, įamžinti kaip 
savo nuopelną, bandė 
spekuliuoti jų vardais. Tai. 
šlykštus ' melas. Lietuvos 
buržuazija yra tiesiog kal
ta dėl Dariaus ir Girėno 
žuvimo. Jį daug kartų 
skaudžiai įžeidė narsius la
kūnus, ir jie yra jos gob
šumo aukos.
NELENGVAS IR SUDĖ

TINGAS GYVENIMO
KELIAS

Darius ir Girėnas, žuvę 
pačiame gražiausiame su
brendimo amžiuje, pragy
veno nelengvą ir sudėtingą 
gyvenimą.

Steponas Darius gimė 
1896 m. sausio 10 d. Kvė
darnos valsčiuje, Rubiškės 
vienkiemyje. Aštuonerius 
metus teturėjo Darius — 
mirė, tėvas.

1907 m. gruodžio mėnesį 
Stepono motina, patėvis, 
dvi mažosios seserys ir bu
simasis lakūnas iškeliavo 
duonos ir laimės ieškoti už 
jūrų. Steponas mėgo spor-

Atlantą organizuoja tur
tingos firmos. Jos reklamos 
tikslais pažeria stambias 
sumas, kviečiasi garsiau
sius lakūnus. O ką gali šie 
du niekam nežinomi mažos 
tautos lakūnai, beveik be
turčiai? Tiesa, Darius ir 
Girėnas susidėję lygiomis 
dalimis už 3200 dolerių nu
siperka dėvėtą lėktuvą “Be
lanką”. Bet lėktuvui dar 
reikia prailginti sparnus, 
reikia naujo motoro, prie
taisų, benzino bakų ir daug, 
dar daug ko reikia.

Darius ir Girėnas krei
piasi į turtingus tautie
čius. Tačiau šie tvirtai lai
ko užrišę kapšelius. Nesi
ima jų finansuoti ir orga
nizacijos, iškilmingai pasi
vadinusios skambiais tauti
niais vardais ... Jokio pel
no iš tokio rizikingo skridi
mo ! Tik tie idealai geri, ku
rie kala dolerius ... Nepa
deda ir Lietuvos buržuazi
ja.

Lakūnai nuoširdžiai krei
piasi į plačią visuomenę, į 
paprastus žmones. “Lietu
vių tauta laukia iš savo sū
nų ir drąsesnių žygių. Bū
tinai reikia prisidėti ir 
jos sūnums prie bendrojo 
darbo — tirti dar mažai 
žinomas žiemių Atlantiko 
vandenyno oro sroves. Mes, 
gyvendami tokiais laikais, 
kada stengiamasi oras pa
naudoti žmonijos reikalam, 
laikomės savo pareiga tau
tos vardu tą darbą garbin
gai atlikti... Šiam istori
niam lietuvių žygiui esame 
paaukoję visą savo turtą ir 
aukojame visas savo jė
gas...”— rašė lakūnai savo

žmogžudžii
Vokietijoje yra plačiai 

žinomas cheminis koncer
nas “IG Farbenindustri,” 
pagarsėjęs vaistų, chemika
lų gamyba.

Laikraštis “Nojes Doic- 
land” paskelbė eilę straips
nių, liečiančių šio koncerno 
nusikaltimus antrojo pa
saulinio karo metu ir jo da
bartinę pragaištingą veiklą 
Vakarų Vokietijoje.

Padėdamas ruošti visas 
hitlerinės Vokietijos agre
sijas, “IG-Farbenindustrf” 
iš karto jas panaudodavo 
savo pasipelnymo tikslams. 
Vokiečių divizijoms bežen
giant į Vieną 1938 m. ba
landžio mėn., Geringas jau 
turėjo IG pUną “Austrijos 
chemijos industrijai per
tvarkyti.” 1939 m. liepos 
mėn. Geringui, Himleriui 
ir Vermachto generaliniam 
štabui buvo pateiktas pla
tus IG memorandumas, pa
vadintas “Svarbi a u s i e j i 
Lenkijos chemijos fabri
kai.” 1940 m. balandžio 
mėn. koncerno vadovybė pa
ruošė smulkų planą Pran
cūzijos chemijos pramonei 
užgrobti. Vokiškajam im
perializmui pradėjus klas
tingąjį puolimą prieš Tary
bų Sąjungą, jo vairuotojai 
turėjo išsamius IG pasiūly
mus, pavadintus “Rusijos 
pramones reorganizavimas 
Vokietijai vadovaujant.”

IG įmonės įtemptai dir
bo hitlerinės karo mašinos 
reikalams. Darbo diena 
koncerno fabrikuose jau 
prieš karą siekė 10-12 va
landų, o darbo atlyginimas 
liko įšaldytas nuo 1933 me
tų, kai Hitleris užgrobė 
valdžią Vokietijoje.

Vokiečių darbininkai bu
vo pigūs, bet nepalyginti 
mažiau atsiėjo užsienio 
vergai. Dar pigesni buvo 
karo belaisviai, o visiškai 
nieko nekainavo koncentra
cijos stovyklų kaliniai. Už
sienio vergų skaičius IG 
įmonėse išaugo nuo 22f000 

atsišaukime. Ir juos supra
to tie, kurie neturi storų 
piniginių, bet didelę ir jau
trią širdį.

DRĄSA IR MEISTRIŠ
KUMAS

Jau kildami jie parodė 
nepaprastą meistriškumą. 
Keliolika minučių prieš 
skridimą lakūnai pasakė 
korespondentams: “— Jei 
pavyks pakilti — 95 proc. 
kad nuskrisime!” Neturė
dami keičiamo žingsnio 
propelerio (jis brangus!), 
Darius ir Girėnas, rizikuo
dami gyvybe, puikiai nuo 
žemės atplėšė labai sunkiai 
įkrautą “Lituaniką”.

Pakelėje užklupti baisaus 
aviacijos priešo — blogo 
oro, jie skrido tiksliau, ne
gu žymūs kitų tautų lakū- 
nai-rekordininkai — ame
rikonas Maternas, Čamber- 
lenas su Levinu, Birdas su 
Noviliu, Akosta su Balčenu 
(trimotoriniu lėktuvu ir 
radiju!), prancūzai Asolan- 
tas, Lefevras, Loti, lenkas 
Hausneris ir kt. Tais me
tais Darius ir Girėnas blo
game ore, be radijo ir au
topiloto skrido tokiu pat 
tikslumu, kaip pasaulinis 
rekordistas Vili Postas, 
naudojęs radiją, autopilo
tą, naujausius prietaisus, 
turėjęs žymiai greitesnį ir 
geresnį lėktuvą. Lietuviai 
lakūnai savo maršrutu nu
skrido dargi toliau už Vilį 
Postą.

Tarybų Lietuva prisime
na Darių ir Girėną, gerbia 
jų atminimą.

J. Dovydaitis
(Iš Vilniaus “Tiesos”)

i koncernas
1942 metais, iki 102,000 
1945 metais. Jų tarpe bu
vo daugybė moterų ir vai- 
kų.

1940 metais koncerno va
dovybė nutarė pastatyti 
naujas įmones Lenkijos te
ritorijoje prie Osvencimo, 
kur hitlerininkai buvo 
įrengę vieną stambiausių 
žmonių žudyklų.

Taip prie “IG Farben” 
įmonių atsirado stovykla 
“Osvencimas III,” kuri sa
vo “medžiagą” gaudavo iš 
koncentracijos stovyklos 
“Osvencimas I.” “Osvenci
me II” buvo įrengti krema
toriumai su dujų kamero
mis, kurių ki-ekviena galėjo 
iš karto sunaikinti 2,000 
žmonių. ,Visa mirties apa
ratūra buvo pagaminta “Si- 
menso” fabrikuose.

IG statybose ir įmonėse 
vidutiniškai dirbo 10,000 
kalinių. Tai buvo žmonės 
iškamuoti vargų, kančių ir 
mirties baimės. Retai kas 
iš jų galėdavo ilgesnį laiką 
išlaikyti katorginius darbus 
ir žvėrišką darbo režimą. 
Nusilpusius ir susirgusius 
išsiųsdavo “specialiam gy
dymui”; juos iš karto su
naikindavo Osvencimo dujų 
kamerose.

Tačiau tuo dar nesibaigia 
“IG Farbenindustri” nusi
kaltimai.

Milijonams žmonių žudyti 
Osvencime, Maid a n e k e, 
Treblinkoje, Buchenvalde 
hitlerininkams reikėjo vis 
daugiau nuodingųjų dujų. 
“IG-Farbenindustri” labo
ratorijose buvo paruoštos 
dujos “Ciklon-B”; jas ma
siškai gamino IG koncernui 
p r i k 1 a u s a n č ios įmonės 
Hamburge, Desau ir Keli
ne. Dujos buvo siunčiamos 
tonomis į mirties stovyklas 
3,000 • žmonių išnaikinti. 
IG vadovybės nariai-Diur- 
feldas, Šneideris, Bertram- 
sas ir kiti asmeniškai at
vykdavo į Osvencimą ir ki
tas mirties stovyklas susi

pažinti su “įdomiais” “Cik- 
lono-B” . veikimo rezulta
tais.

Apie 30 metų “IG-Far>( 
benindustri” užima pirmą
ją vietą Vokietijoje vaistu 
gamybos srityje. Karo me
tu koncernas vietoje triušių 
ir arklių masiškai naudojo 
gyvus žmones įvairiems 
eksperimentams su naujais 
preparatais. Himleris buvo 
išleidęs specialų įsakymą 
aprūpinti IG “mokslinin
kus” “bandomąja medžia
ga.” Žmones koncernui pri
statydavo Osvencimo, Da
chau, Buchenvaldo stovyk
los. Bandymams atrinkda
vo sveikiausius kalinius. Jų 
organizmą užkrėsdavo įvai
riomis baisiomis ligomis, o 
po to kontroliuodavo ligų 
vystymąsi ir vaistų veiki
mą. Tik viena tokių ban
dymų serija pareikalavo 
150 Osvencimo stovyklos 
moterų gyvybių. Buchen
valde šimtai kalinių žuvo 
bandant preparatus prieš 
šiltinę. Moksliniai žmog
ėdros, įvykdžiusieji tuos 
nusikaltimus, iki šiol užima 
aukštus postus “IG-Farben- 
industri” fabrikuose. Tai 
profesorius Karlas Laufen- 
šlegeris, daktaras Julius 
Vėberis, daktaras Makras 
Bokmiulis ir daugelis kitū.

Šiuo metu IG yra stam
biausias karinis koncernas 
Vakarų Vokietijoje, dirbai^ 
tis Bonos ir Vašingtono mi- 
litaristams. Jo akcininkai 
gauna aukščiausius divi
dendus Federatyvinėje res
publikoje, jo vadovybė “au
koja” didžiausias sumas 
Adenaueriui ir jo partijai.

Dar 1953 metais Adenau- 
eris pareiškė: “Būtų vi
sikai nesąmonė ka r i a u t i 
prieš Tarybų Sąjungą be 
atominių ginklų, be ‘Fau’ 
raketų.” Jau kitais metais 
IG paleido į darbą didelę 
urano gamyklą prie Baje- 
rio miesto.

“IG-Farbenindustri” kon
cerno iniciatyva Vakarų 
Vokietijoje organizuota vi
sa eilė organų, kurių užda
vinys — rūpintis atominių 
medžiagų gamykla kari
niams tikslams. “Federali
nės vyriausybės atominėje 
komisijoje” IG turi didžiau
sią atstovų skaičių. “Bun
destago komisijai atomi
niams reikalams” vadovau
ja “IG-Barbenindustri” pa
tikėtinis Martinas Euleris. 
Vokiškoj izotopu tyrinėjimo 
draugija yra IG filialas. 
Bonos vyriausybės “atomi-, 
nis ministras” Zigfridas 
Balkas iki 1953 metų vado
vavo vienai IG bendrovei 
Miunchene ir iki šiol yra 
“IG-Farbenindustri” kont
roliuojamos “cheminės pra
monės sąjungos” prezidento 
pavaduotojas.

Laikraštis “Nojes Doič- 
land” nurodo, kad “IG Far
benindustri” šeimininkų ir 
šio koncerno strategų poli
tinės ir karinės koncepcijos 
yra visiška: aiškios. Jų pla
nai yra seni, jų ekspansio-* 
nizmas taip pat ne naujas. 
Vilkas, pripratęs draskyti/' 
aukas, ieško laimikio. Toks 
yra vilkų įstatymas. Žmo
nių uždavinys—išmušti jam 
dantis ir nukapoti nagus.

T.

Maskva. — Grupė jaunų 
tarybinių studentų ir jau
nų lenkų studentų, kurie 
dalyvauja festivalyje, čia 
laikė kaip ir debatus, ku
riuose plačiai diskusuotas 
Lenkijos kelias į socializmą. 
Kai kurie tarybiniai stu- ' 
dentai aštriai kritikavo Go- 
mulką, o kai kurie lenkaitį, 
taip pat aštriai kritikave/ 
kai kuriuos Tarybų Sąjun
gos politikos veiksnius.

j r >1 U'?!;



SENAS VINCAS....................

REALAUS GYVENIMO KELIU
(Tąsa)

' Išvažinėjus visus didesnius miestus 
bei miestelius centralinėse ir pietinėse 
valstijose, Beaumont mieste, Texas vals
tijoje, įvyko kruvina tragedija! Kada 
cirko arena buvo kimštinai prisikim
šus žmonių ir pinigų skolintojas—būtle- 
geris, žvėrių karalius — apsivilkęs savo 
uniformą, įėjo į vieną šviežiai nupirktų 
dviejų liūtų klėtką ir kančiivrn šmigo- 
damas pradė jo juos šokdinti per lanką,— 
atsitiko tas, ko niekas nesitikėjo!

Vienas iš liūtų, peršokęs per lanką, at
sistojo piestu, griebė savo karalių už 
sprando, trenkė į grindis, išmetė į orą, o 

4<ada nukrito, abudu liūtai puolė ant sa
vo aukos! Cirko darbininkai ir pats 
kreivažandis savininkas, badydami liū
tus šakėmis, šaudydami iš revolverių, 
puolėsi gelbėti žvėrių 'karalių, kas iššau
kė didžiausią sumišimą ir paniką.

Isteriškai pradėjo rėkti moterys, klyk
ti vaikai. Riaumojo kabindamosios ant 
grotų meškos; erzgėjo dantis rodydami 
ir piestu stodami tigrai bei leopardai; 
staugė nesavais balsais vilkai, barškėjo 
geležys, judėjo klėtkos, lipo vieni per 
kitus žmonės—atsivėrė pragaras!

Kada žvėrių karalius, be vieno bato, į 
skudurus sudraskyta mundiera, kruvi- 
nas, tapo išvilktas iš klėtkos, paskuti
niai jo žodžiai buvo; “Duokite man pa
silsėti ir aš būsiu tvarkoj.”
* Vienok, iki ii nunešė į jo kajutę, ant 
jo baltos ir kruvinos kamzelkos krūti
nės jau neliko nei vieno auksinio me

dalio! O po nekurio laiko apsižiūrėta, 
kad ir saugioji šėputė atvira ir nieko jo
je nėra, apart kelių popiergalių. Mat, 
cirko piliečiai nepaiso, koks tragiškas^ 
mementas bus, bile tik pasitaikė proga 
•pasišienauti, tai ir nelaukia... “Tu ap
vogei mane gyvas būdamas, tai aš tave 
apvogsiu mirusį.“

Kadangi tokia tragiška žvėrių kara
liaus mirtis įvyko žmonių minios aki
vaizdoje, aišku, žinia pasklido ne tik 
mieste, bet ir visoj apylinkėj. O yra sa
koma, kad neiškenčia, kaip vilkas ne
staugęs. neiškentė nepasinaudojęs žvė
rių karaliaus mirčia ir besotis cirko sa
vininkas, kreivažandis Kamero.

Jis, remdamasis tuo įvykiu, gavo iš 
Aiiesto valdžios leidimą pratęsti cirko 
laiką dar tris dienas, pašarvojo žvėrių 
karalių jo uniformoj, vidury cirko are
nos padarė 50 centų įžangos asmeniui 
ir laikė net tris dienas ir dvi naktis. 
Per tą laiką iš visos plačios apylinkės 
važiavo žmonės automobiliais, busais1 ir 
pėsti pulkų pulkais, kad tik pamatyti 
žvėrių karaliaus lavoną, o cirko savinin
kas abidm saujom žėrėsi pusdolerius. Jo 
įžambios žiaunos šiom ceremonijom pil
nai atsakė; apatinė žiauna rodė kelią 
įeinantiems, o viršutinė—išeinantiems.

Bet ir to jam neužteko. Jis norėjo už
daryti kelią į kapines, pastatyti savo 
žmones ir iš palydovų dar atlupti po 
pusdolerėlį. Tik miesto majorui neda
lus tokio leidimo, veltui leista lydėti į 
kapus nabašninką, kurį palydėjo virš 6 
tūkstančių žmonių minia. Tos progos 
negavęs išnaudoti savo naudai, cirko sa
vininkas ko tik nesuvarijavojo bekeikda
mas miesto majorą ir savo nepasisekimą, 
kad nepavyko pasiglemžti apie 3,000 do
lerių !

Antruoju žvėrių karalium tapo iš kur 
tai parkviestas milžiniškas negras. Pir
ma, negu nau iasai žvėrių karalius' susi
pažino su savo padonais-žvėrimis, Edis, 
besišnekučiuodamas su juo, pasiteiravo;

“Pasakyk man, broli, tą sekretą, kaip 
galima priversti žvėrį, kad jis tavęs 

- klausytų?“
“Visai menkas sekretas. Tik reikia ne- 

*<paleisti žvėries akių iš savo akių, ir pa
darysi ją savo vergu. Bet tau, vaikine, 
nepatarčiau bandyti, nes ne visi žmonės 
turi tokias akis, kad užkariautų žvėrį. 
O žvėries neužkariavęs, būk tikras, kad 
jis tave užkariaus.”

“Bet kaip tu užkariausi meškos Betės 
akis, kuomet ji visai spanga, ir kaip bus 
su tuo liūtu, kuris viena akim mažai 
mato, o antra visai nemato, kuris už
kariavo aną žvėrių karalių?”

Negro akys, kaip paspaudus lėlės pil
vą, kūliais persivertė, jo veidas, vietoj 

/ užrausti, pabalo nei miltais apdulkin- 
tas. Jis pašoko ant kojų, nubėgo pas po- 

• ' Kamero ir norėjo sulaužyti kontraktą, 
Jr kam jis nepažymėjo, kad meška Betė vi- 
' Wi spanga, o vienas liūtas neturi akių...

> Bet paskui abi pusės susitaikė tuo, kai 
■ponas Kamero prižadėjo abudu spanguo-

sius žvėris visai atskirti ir vėliau išmai
nyti ant su geromis akimis žvėrių.

• • • I
Dienos slinko savo eisena. Cirko res

publikos piliečiai gyveno savu gyvenimu. 
Ponas Kamero gyveno savu gyvenimu— 
džiaugėsi, kuomet gerai pasipelnė, rau
kėsi mažai pelnęs, keikėsi sulindęs į 
skylę.

Edis, tarp kelių laiškų Mariutei, pa
rašė laišką, kviesdamas ją pas save, kad 
pasivažinėtų su cirku, bet jai atsisa
kius — šėrė žvėris ir kasinėjo ponios 
Kamerienės nugarą, gaudamas po pus- 
dolerį už pakasinėjimą. Vanagučio, ar
ba ponios Kamerienės praeities niekas 
nežinojo, nes ji, apart vieno seno arklio, 
su niekuo veik nesikalbėdavo.

Vienok Edžiui, būdama geram ūpe, 
papasakojo tiek, kad jos motina buvus 
garsi cirko raitininke, kad ji pati gi' 
mus ant arklio nugaros, o kuomet užau
gus, buvus labai graži mergina. Taip 
buvus graži, kad du jos kavalieriai dėl 
jos nusižudė; vienas dėl jos duely kri
tęs Franci joj; trečias pašovęs ją ir pats 
nusišovęs; ketvirtas cirko klaunas, į ją 
įsižiopsojęs ir nepataikęs nutverti už 
rinkės — ant vietos užsimušė; penktas, 
jai atsisakius už jo tekėti—iš proto išė
jęs; šeštas laike šliūbo iš džiaugsmo nu
miręs; septintas išvakarėse prieš vestu
ves kažkur dingęs; aštuntas, už kurio 
ištekėjus, po dviejų savaičių pabėgęs; 
nuo devinto ji pabėgus su tokiu gra
žiu vaikinu, kaip ir Edis, bet jį po kiek 
laiko paviliojus kita cirko raitelka; de
šimtą, žvėrių karalių, tik suėjus į porą 
—meška mirtinai sulamdžius; vienuolik
tas miręs sava mirčia; iš dvylikto ją pa
veržęs ponas Kamero, ir ji mananti, kad 
tai bus paskutinis, viso labo tik trylik
tas jos vyrelis.

Baudžiavos respublikoj
Saulės nubučiuotoj valstijoj (dėl tūlų 

priežasčių, tikrąjį valstijos vardą pri
sieina pakeisti raide “X”),t medvilnės 
plantacijose, galvatrūkčiais eina valymo 
darbas, čia kaip negrų, taip ir baltvei- 
džių darbininkų prakaituoti kūnai, med
vilnės pūkeliais aplipę — suvienodinti 
ir atrodo į nupeštas gyvas žąsis.

Čia medvilnės valymo sezonas sutrau
kė skersai ir išilgai Suvienytų Valstijų 
besibastančias ir laimės beieškančias 
klajūnų minias. Ir kokios tautos žmo
gaus čia nerasi! Pradedant negrais, ku
rie sudaro milžinišką daugumą vergijos 
piliečių, rasite: indijonų, meksikiečių, 
kubiečių, japoniečių, kiniečių, europie
čių ir vieną kitą sūnų palaidūną lietuvį.

Vienok nepaisant, kaip šitie žmonės 
skirtingi savo išvaizda, kalba bei pa
pročiais, bet kaip 'medvilnės pūkai jų 
pusnuogius kūnus suvienodina, taip yra 
vienoda visiems ir ta pati taisyklė: 
Skubėk, arba eik po velniais! Dirbsi 
14 valandų į dieną ir gausi 50 centų ant 
dienos. Gi prie to dar gausi: blėkinį 
butelį drumsto ir truputį pasaldyto van
dens—’“kavos,” keturis “sandvičius” ir 
obuolį, bananą arba apelsiną. Vakarie
nei—bliūdelis buizos, kąsnelis mėsos, po
ra riekučių duonos, šaukštas moleso ir 
palapinėj ant maišo šiaudų, pamesto ant 
žemės, pernakvoti.

Lygiuose X valstijos medvilnės jūra 
bangaujančiuose plotuose, kur prakai
tuoja tūkstančiai “laisvos Amerikos” 
baudžiauninkų, jūs nieko negirdėsite, 
kaip tik vergų alsavimą, panašų lapoto 
miško ošimui, mulų prunkščiojimą, ra
tų klegėjimą ir viską viršijantį užvaiz
dų skalinimą—“Greičiau! Nešk! Versk! 
Na, na... greičiau, greičiau!”

Užvaizdams parinkti didžiausi ir žiau
riausi vyrai, įvilkti į kareiviškas unifor
mas, apjuosti patronų prikaišiotais dir
žais. revolveriais prie jų, valdiško cino 
žvaigždėmis prie krūtinių ir knutais 
rankose. Jie — tos respublikos įstaty
mai ir konstitucija. Jeigu jis vieną, ar 
būrį iš savo vergų užgavo, nuskriaudė, 
ar užmušė—nuskriaustasis negali ieškoti 
teisybės kitur, kaip tik kreiptis prie jo 
paties ir prašyti jo, kad duotų paveliji
mą patraukti jį atsakomybėn prieš įsta
tymus !

Tokie tai žmonės, kuriuos tos respu
blikos piliečiai kitaip nevadina, kaip po
nais įstatymais—“Mister Law,” o jiems 
negirdint — “Mister Bulldog” (ponas 
Bulšunis) — turi po savo komanda bei 
disciplina po 25-30 vergų ir elgiasi su 
jais, kaip jiems patinka* Tai viena bau
džiavos respublikos piliečių rūšis.

(Bus daugiau)

IŠ BRAZILUOS nedaug, ir pasijusime, kad
,<?i arti no ruduo, šiaurys vejas, 
jau krečia medžių lapus ir 
dėl piknikui oras nebus pa
lankus.

Liaudies Teatras turi rasti 
tinkamą dramą ar komediją, 
kad rudens sezone būtų suvai
dinta.

LMS Pirmos Apskrities val
dyba, komitetas ir Liaudies 
Teatro valdyba šaukia ben-

jjpą ^iisirinkimą, kuris įvyks 
antradienį, rugpiūčio 6 dieną, 
Mildos salėje. Visų pareiga 
dalyvauti. Pradžia 8 vai. va
kare. P. M.

Artinasi vajus gavimui 
naujų skaitytojų. Pasirū
pink ir Tamsta gauti nors 
vieną naują skaitytoją. Kai
na $10.00 metams.

WORCESTER, MASS
Pranešimas Naujosios Anglijos Meno Mylėtojams 

Apie Svarbų Įvykį

mi-

at- 
įvy- 
im-

Sekmadienį, rugpiūčio-August 25 d., įvyks 
L.M.S. 2-sios Apskrities piknikas. Bus Olympia 
Parke, Worcester, Mass.

Mass, valstijos menininkam i talką atvyksta 
Hartfordo Laisvės Choras, vadovybėje savo ga
bios mokytojos Wilma Hollis.

Vietiniai ir svečiai menininkai čia palinks
mins susirinkusius savo gražiom dainom. Pra
šome visus ruoštis būti Olympia parke su me
nininkais rugpjūčio 25-tą.

po 
metu, 
kiekis 
jūros 
kelia- 

kad

“VADUOTOJŲ 
NUSIVYLIMAS”

SAN PAULO. Kas dien 
mums tenka girdėti ir skai
tyti išsireiškimus nukreip
tus prieš mūsų laisvą tėvy
nę ir jos kruopščius sūnus. 
Bendrame reakcijos chore 
neatsilieka nei kiek ir mū
sų kler-fašistėliai, ir viską, 
kas Tarybų Sąjungoje vyk
sta, viską, kas pažangios 
liaudies atsiekta bei siekia
ma, jie šmeižia, šmeižia, 
šmeižia. Ko nors geresnio iš 
jų negalima ir laukti. Vie
ni iš jų ilgisi savo dvarelių, 
kiti — fabrikėlių, treti — 
šiltų vietelių duosniai skur
de vergusios liaudies iš
sunktais litukais apmoka
mų. Vienu žodžiu, jie gata
vais legaminais taip ir lau
kia to momento, kuomet vėl 
galėtų ponauti ir engti 
darbo žmones. Todėl tie 
praeities “atstovai” ir nori, 
kaip išmanydami greičiau, 
anot pažįstamo, pasukti is
torijos ratą atgal. Tam ti
kslui jie viešai ir atvirai 
kreipiasi į kolon-kapitalis- 
tus, kad pastarieji kraujuje 
paplukdytų liaudį, pasieku
sią laisvę ir savivaldą, 
ilgų vargo ir kančių 
Aišku, jiems nerūpi 
aukų, upės kraujo, 
ašarų. Jie begėdiškai 
klupščiai maldauja,
greičiau — kaip tiktai grei
čiau — imperializmas pa
vartotų ko žiauriausius ka
ro pabūklus prieš taikius 
ir savistovius darbo žmo
nes.

Bet štai. Gyvenimas toks 
trumpas, laikas taip bran
gus, o mūsų uitra-tautinin- 

| kų didysis “bosas” nei nesi
judina išpildyti jų pageida
vimus. Toks “boso” pasiel- 

I girnas veda mūsų “vaduo- 
| tojus” į desperaciją. Jie 
i nebesiliauja. T' 
1 tokių kraštutinybių, kad 
net savo gaspadorių prade
da plukti. Koks didis neri
mas apėmė “laisvintojus”, 
atspindi čia leidžiamame jų 
savaitraštyje “Mūsų Lietu
va” Nr. 392 š. m. sausio 
5 d., kurio net ir vedamasis 
pavadintas ^“Nusivylimas”. 
Jie tame “nusivylime” žlem
bia, kad “... laisvės čiam- 
pionas JAV-bės ... jų au
gintinė ONU ... visas di
dysis politinis ir valstybi
nis aparatas, lyg apkrės
tas, užsnūdo tartum vištos 
laike pilno saulės užtemimo 
ir nepabudo ...” Kankina
mi desperatiško nusivyli
mo, lietuviški fašistėliai 
tame pačiame 
sako, kad toji 
verčia žmogų atsisveikinti 
su daugybe vilčių, perkra
tyti savo nuomones žiaurių 

i faktų aky vaizdo j e. Teks 
skirtis su tuo pasitikėjimu, 
kuris buvo nepagrįstai su
dėtas į JAV-bių humaniz
mą ir teisingumą, ir pradė
ti suprasti, kad puikioji 
Laisvės stovyla, kuri puo
šia Niu Yorko uostą, nėra 
JAV-Joių simbolis, o tik 
puošmena”. Jai mūsų kler- 
fašistėliai nemažai vilčių 
turėjo; belaukiant teko iš
imti legaminus ir paviešėti 
čia. Jiems tai ne prie dū-. 
šios. Už tai jie lieja pagie
žą, sakydami, kad JAV-bes 
... “pamiršta žmogaus ide
alus ir jų vietoje pastato 
ekonominius interesus ir 
pasirenka ekspansinės poli
tikos kelią tuos interesų 
tikslus pasiekti”. Proga 
jiems priminti, jog tuo po
nai nieko naujo nepasiekė. 
Nes tai, jau virš šimtą me
tų atgal, buvo moksliškai 
įrodyta. O jeigu jie žvilgte
rėtų į Istorinį Materializ
mą, tai suprastų, kad daly-

į, . J5* UIL ■ §vietė 
Prieina prie L-

straipsnyje 
“... tikrovė

kas ne tame, kad nori ir 
“pasirenki” tokį bei kitokį 
“politikos kelią”, bet faktas 
tame, kad kapitalistinė eko
nomika nulemia kapitalisti
nės “politikos kelią”. Kapi
talistinių interesų konjunk
tūra tiesia gaires visai jų 
politikai. Ir jeigu tų “va
duotojų” kėslai ir įžūlumas 
nebūtų visiems žinomas, 
būtų galima stebėtis jų nai
vumu, kuomet jie užtvirti
na jog “. .. Biznio interesai 
pradeda diktuoti užsienio 
politikos kursą, einant taip 
vadinamu realizmo keliu”.

Mūsų mažiems kraujo 
ištroškusiems poniukams 
paraminti, priminsime, kad 
ir jų didieji ponai pagei
dauja to paties ką ir jie, tik 
visa bėda, kad prieš jų už
gaidas iškyla ir kas kart 
skardžiau ir grieščiau vie
šoji nuomonė, kuria sudaro 
plačios taikos žmonijos 
niu minios.

Tą aplinkybę aiškiai 
vaizdavo paskutinieji 
kiai. Agresyvišiausiųjų
perial-kapitalistinių sluoks
nių užgaidos tapo sutram
dytos ne tik laisvo socialis
tinio bloko nenugalimu 
tvirtumu ir jo besąlyginiu 
pasisakymu už taiką, bet ir 
kapitalistinių šalių visuo
menės nuotaikos dėka, ku
ri, be svyravymo, užėmė 
taikos pozicijas. O lietu
viui darbininkui ne pro šalį 
prisiminti, kad tie mūsų 
ultra-tautininkai klerikalai, 
skaitą save skaisčiausiais 
lietuviškos dvasios ir kultū
ros saugotojais ir krikščio
niškos dorovės įgaliotiniais, 
po avies kailiu jie nepails- 
dami galanda nagus ir dan
tis, kad pirmoje progoje 
juos giliai suleisti lietuvio 
darbininko kūnam Paskuti
nieji įvykiai tą ryškiai ap-

Jie parodė fašistų 
■žiaurumą ir barbarizma. Ke
lios baltojo teroro dienos 
Budapešte, toli pralenku
sios šv. Baltromiejaus Nak
tį, nuplėšė kontrrevoliucio
nierių kaukes ir atidengė 
pasauliui tikrąją jų išvaiz
dą. Koki puiki puota buvo 
žmonijos šakalams! Su ko
kiu pasigerėjimu pasaulinė 
reakcija savo laikraščiuose 
ir žurnaluose kėlė į padan
ges nupuolusių fašistų sa
distinius elgesius ir ilius
travo juos vandalizmo foto
nuotraukose. Tie, kurie sa
ve išsigirsino, kaip atsto
vai, globotojai ir apgynėjai 
vakarų civilizacijos, nesi- 
drovė rodyti nekaltų žmo
nių lavonų niekinimą ir 
delnais plojo iš džiaugsmo! 
Ir vėl teko, jau nekartą 
praliejusiai savo kraują už 
tikrus žmonijos tikslus, 
garbingai Raudonajai Ar
mijai savo tauria krūtine 
apginti taikių žmonių inte
resus ir sustabdyti kruviną 
žmogžudišką fašistų siuti
mą.

Šiandien jie iš pagiežos 
plūkia net savo gaspado- 
rius, bet jų tikslas lieka tas 
pats. Visi dorus žmonės tu
ri tą įsidėmėti. Ne tik įsi
dėmėti, bet budėti ir dar su 
didesniu pasiryžimu kovoti 
už pasaulinės taikos įgy
vendinimą. Reakcija jau 
puola į desperaciją.

Rimšo Sūnėnas

Chicago, 111.
Menininkų veikla

Jau pusė vasaros prabėgo 
ir laikas pradėti rengtis prie 
rudens-žiemos sezono. LMS 1- 
ma Apskritis sti Liaudies Te
atro grupe yra nusitaręs su
rengti pikniką. Laikas jau 
rengtis, kad pikniką surengus

R engėjai

Dabartinės Lietuvių kalbos

Išleido Valstybinė Poetinės ir Mokslinės 
Literatūros Leidykla Vilniuje, Lietuvoje

Stambi Knyga, 987 Puslapių, Kaina $5.00

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

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

Kartu su užsisakymu prašome prisiųsti ir pinigus.

Pasinaudokite
Grožine Literatūra

Prošvaistės

Ūkanos

Pavasario Godos

Laisve

i

USNYNE — Istorija Poezijoje

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

Jauno lietuvio pastangos atsiekti profesijos, ekonominiai 
trūkumai, aštrus šeimyninis gyvenimas, politinės intrigos 
ir įvairios kitos bėdos ir vargai. Parašė Mikas Rasoda, 
pusi. 342, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

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

Moderninė Lietuvos istorija, gyvai ir jaudinančiai ap-.. 
rašyta poezijoje. Naudingas ir puikus pasiskaitymas. 
Parašė žymusis Lietuvos poetas TEOFILIS TILVYTIS.

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

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

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

rusgėjo mėnesį, o laiko liko Į 3' pusi. Laisvė (Liberty) Ketvirtad., rugp. (Aug.) 8, 1857 
!» j 
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SKAITYTOJŲ BALSAI HELP WANTED—FEMALE

AR GI LIETUVA 
RUSINAMA*?

Dar netaip seniai jeigu kas 
gaudavo laišką iš Lietuvos, tai 
buvo naujiena. Tačiau šiais 
laikais iŠ Lietuvos jau 'tiek 
'Liug laišku gaunama. kad tai 
vra paprastas dalykas. Da
bartiniai Tarybų Lietuvos 
priešai plačiai atžioję savo 
g'-rkles prj\;>t i<kuose pokal- 
buiose ir spaudoie visaip tauš
kia, kad Lietuva esą rusinama! 
Tačiau iu<»s užklausus asme
niškai. jie dažniausia užsi
čiaupia savo burnas.

Did);"-, kuomet i: Lietuvos 
laišku \ is daugiau gaunama, 
tad \isok'e priešai ir Lietuvos 
vaduotojai prisilipdino faktus 
ant tralu savo liežuviu ir dar 
garsiau Dika'Da. kad Lietuvos 
laimimas jau “pusiau surusin
tas.“

Dėlto man teko asmeniškai 
aštriai susiginčyti su vienu 
tautininku. “Lietuvos vaduoto
ju“ šulu. Besikalbant, jis išsi
traukė i< kišenes laišką ir kai
po fakta. kišdamas laiškui man 
panosėje, sako; žiūrėk, žiūrėk, 
kad jau ir mano piminės Lie
tuvoje surusinti!

Laiškas rašytas rusiškomis 
raidėmis. o lietuviškais žo
džiais. š^aip buvo tik Rusijos 
carizmo priespaudos laikaus, 
kuomet caras uždraudė lietu
viams spausdinti raštą lotyniš
komis raidėmis, bot leido spau
sdinti rusiškėmis raidėmis. 
Tad, argi dabar imatsikartojo 
tie patvs carizmo laikai vėl jš 
naujo Lietuvoje9

Nors aš rusiško ra. to skai
tyti gerai negaliu, bot paėmęs 
jo laišką perskaičiau keletą ei
lučių ir atidaviau jam atgal, 
pareikšdamas: š’ta.s jūsų laiš
kas tai tik labai retas atsitiki-j 
mas, kuris neturi .jokio 
grindo priparodymui apie 
tuvos liaudies rusinimą, 
dabartiniais laikais Lietuvoje 
klestėta lietuviška spauda, mo-j 
kyklos, ir mokiniu skaičius; 
dvigubas, negu kuomet nors: 
buvęs Lietuvos istorijoje. Ir1 
dar pastebėjau: gal jūsų tas 
giminaitis, laiško rašėjas, be
gyvendamas Rusijoj, neturėjo 
progos išmokti lietuviškai ra
šyti, bet šiek tiek išmoko ru
siškos rašybos. Todėl jis ir ra
šo jums laiškus rusiškom rai
dėm. Jis man atsikirto, kad 
jo giminaitis išbuvęs Kazaksta- 
ne tik ketveris metus, o dabar 
jau baigia Marijampolėje gim
naziją. Bet vistiek surusėjęs. 
Dėl šio paskutinio pri -kaišti) 
aš tam “kritikui“ nesuradau 
žodžiu savo mintyje kaip jam 
prideramai i tai atsakyti...

Kiek tenka sužinot iš Lietu
vos gautu laišku ir laikraščiu, 
pasirodo, kad netik Lietuva, 
bet ir visos kitos tarybinės res
publikos turi pilną laisvę var
toti savo prigimtąją kalbą ir 
rašybą. Ir niekas ją neperse
kioja, nesistengia juos nutau
tinti arba surusinti. Tačiau 
“Lietuvos vaduotojai“ daugiau
sia remiasi “faktais“ dėlei ad
resavimo laišku rusiškomis rai
dėmis i JAV ir atgal. Man pa
čiam teko daugelis laišku skai
tyti ir j Lietuvą parašyti ne
mokantiems rašybos savo drau
gams ir kaimynams. Ir keletą 
kartų stebėjausi, bežiūrėdamas 
ant vokų iš gautų laiškų iš Lie
tuvos. Kai kurie vokai supec- 
koti net trim adresais. J JAV 
vienas adresas lotyniškom rai
dėm, o antras rusiškom rai
dėm, o trečias—atgal, vėl ru
siškom raidėm.

Ir visas vokas taip būna su- 
peckotas, kad palikta tik mažy
tis sklypelis balto popieriaus 
paštaženkliams prilipinti. Iš 
rašytų laiškų sužinoma, kad 
daugelis iš jų lanko lietuviš
kas gimnazijas, bet laiškus ad
resuoja rusiškai. Ir dar kai 
kurie prašo, kad jiems ir iš A- 
merikos laiškai būtų adresuo
jami rusiškai, o ne lietuviškai. 
Dėlko taip?

Ar Lietuvos jaunimas tai 

daro, didžiuodamasis, kad iš
moko rusų kalbą ir rašybą, ar 
dėl ko kito9

Antras dalykas, tai man pa
čiam labai nepatinka Lietuvoje 
sutvarkyti periled adresai. Ra
šant adresą ant voko i Lietuvą 
kur nors į kaimą, reikia para
šyti penkios arba šešios eilutės. 
Amerikos laiškanešiai daug sy
kių gardžiai nusijuokia, pažiū
rėję ant lietuviškų adresu.

Gal ir gerai, kad dabartinė 
Lietuvos valdžia panaikino 
(pakeitė) senovines “guberni
jas“, padalindama sritimis ir 
rajonais. Bet kam tas viskas 
reikalinga, adresuojant laiš
kus9 Visa Lietuva kyla moks- 
!-■ ir kultūroj, bot nesugeba su
trumpinti adresų.

]> r<-(/ ivs(' s

Laisrcs R<<!. Į)(ts/. Pas 
mus ateina daug iš Lietuvos 
laišku (ir laikraščių), adresuo
tų tik lotyniškomis raidėmis. 
Tie, kurie ten rašo rusiškomis 
ir lotyniškomis raidėmis ad
resus, mums rodosi, nežino, ką 
daro.

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.)

> og baisu ' Visojo apylinkėje 
'. įsai nususo pušynėliai !

Valgyklų, tiesa, yra neblo
gu. Bor. visas miestas susi- 
i oda iš smulkių biznelių, 
pardavinė jimo suvenyrų ir 
monkniekėlių, ir moteliu, ir 
i.amų-namelm turistams prisi- 
gl a usti.

Gal ir randasi, bet niekur 
r.cmačiau dešimtštorio. Ko
dėl ? Todėl, matyt, kad di
dokas “ Wool vvorthas” kaip 
bematant visus tuos kvailų 
daiktelių biznelius suvarytų Į 
izio ragą.

--------- ;
i

Drovi nertow n prisišliejęs
prie kairiojo ilgos salos šono.

I,a" i Smėlio šiek tiek matosi, bet
maudynių nėra. Visur bai
sus dvokimas supuvusia žuvi
mi. Maudynės arba Lyčiai 
kitoje pusėje salos.

Būdamas Provincetovvne aš 
. avo akimis mačiau senojo lie
tuviu tautos pagoniškojo die
vo perkūno galybės pade
monstravimą.

Mes apsistojome pačioje 
pradžioje Commercial St. Tik 
už trejeto namų antroj*' tos 
gatvės pusėje aukštėliau riog
so turtuoliu klubas. Mums va
karieniaujant Howard John- 
sono valgykloje, užėjo juodas 
debesys ir pradėjo trankytis 
perkūnas. Kartą taip smar
kiai kirto, jog visi sudrebėjo
me. Sakau, gal pataikė j na
mą, kuriame mes apsistojome. 
Bet ne ■

Perkūnas trenkė i minėtą 
klubą. Sulėkė gaisragesiai! 
Gaisrui neleido plačiau išsi
vystyti.

Bet įdomu: praėjusiais me
tais beveik apie tą pati laiką 
tas pats perkūnas trenkė Į tą 
patį turčių klubą! Visi ste
bisi.

Viena moteriškė sako: Gal 
dievas baudžia tuos išdykė
lius! Valio, tokiam dievui! .

PRANEŠIMAS
Hartford ir Manchester, Conn.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugi
jos abu skyriai rengia pikniką, įvyks 
šį sekmadienį, 11 d. rugpiūčio-Au- 
gust, Mary Gory Park, Brook. Conn. 
Pradžia 12 vai. dieną ir baigsis su 
saulėleidžiu. Jžan'ga veltui. Gera 
orkestrą šokiams.

Nariai, kurie važiuosite iš Hart
ford su automobiliais, prašome su
stoti prie 157 Hungerford St. Iš 
čia nuvešite tuos, kurie neturi au
tomobilių ir negalį nuvažiuoti. Bū
kite čia apie 1-mą valandą. Už (ai 
išanksto tariame širdingą ačiū!

Kviečiame visus dalyvauti,

Komisija
(153-154)

Seni žmonės daugumoje 
yra mervuoti. Gražios kom
panijos yra puikus nervų 
atliuosavimas. Lankykite 
Laisvės naudai parengi
mus del pasilinksminimo.

n

LIETUVIU TARPE
GRAŽIAI APRAŠĖ

V. K. gražiai aprašė vei
kalą “Katriutės gintarai” ir 
filmavimą.

šis veikalas dabar jau nebe 
toks, koki skaičiusieji jį žino. 
Visokį uorei kalingi žodžiai iš 
jo prašalinti, o papuoštas gra
žiomis S. Jasilionio dainomis.

Šia.s daineles išpildo artistė
Elena Bra- Barbutės rolėj'e 

z a usk i e nė.
Na. <> mūsų 

žioji artistė ?
geroji ir gra- 
elė Ventienė 

vaidina Katriutės rolėje, kuri 
taipgi tris labai gražias dai
nas atlieka.

Taipgi visi aktoriai iš anks
ti- 

di-
ar- 
ku- 

to buvo numatyti, visi 
piškai tinka savo rolėse.

Todėl šia proga reiškiu 
(lėlį padėkos žodį visiems 
tistams ir visiems kitiems,
rie vienokiu ar kitokiu būdu 
prisidėjo prie šio sunkaus dar
bo. Labai didelis ačiū Mild
red Stensler už dainų sumo- 
kinimą, taipgi Valentinai Ne- 
\inskienei už mašinėle rolių 
atspausdinimą.

Noriu taipgi visiems pri
minti, kad mes dnr nesame 
\ iską užbaigę, kad rugsėjo pa

Liberty Auditorijoje pasiteisino.

vėl pradėsime turėti prati- Tito meilė.

statysim-:' šį veikalą. Tad 
)įrašau visų aktorių neužmirš
ti savo rolių. Greitoje ateity
je 
mus to gražaus veikalo, ku
ris bus brooklvnicčiams paži
ba, nes \isi artistai labai geri 
ir steidžius bus prirengtas, 
kaip niekad pirmiau nėra bū
vi Brook lyne.

Geo. Klimas, filmininkas

Mūsų laukiamas piknikas 
jau čia pat

lšį sekmadienį galėsimo visi 
vykti į LLD kuopų pikniką, į 
Kasmočiaus sodą, Great Neck, 
N. Y. Piknikas prasidės 1 
vai. popiet.

Piknikierius paims busas 
tuo

ir nuo Liberty Auditori-
jos vai. liKietas Ke
lionei $1.50.

Aidsietyno kvartetas pikni
ke mus palinksmins savo gra
žiomis dainelėmis. Galėsime 
pakankamai apsišokti prie ge
ros muzikos.

šilta ar šalta, giedra ar 
lietus — piknikas įvyks Kas- 
močiaus salėje ir 
tos bus visiems, 
valgių ir įvairių

Dalyvaudami 
remsime apšvietus darbą.

LLD narys

sode. Vie-
Bus skanių 

gėrimų, 
piknike pa

Skenduolis rastas upėje

East upėje prie College 
Point rastas prigėręs vyras. 
Dar nesužinota, kas jis per 
vienas.

PAGERBKIME
VISUOMENĖS 
VEIKĖJUS

dvidešimt penkerių metųJų vedybinio gyvenimo 
sukakties proga. Tuom reikalu šaunus pokilis

Įvyks sekmadienį

Spalio 27 October
19 5 7

Bus puiki meninė programa, gera muzika šokiams, 
kuogeriausia paruošti valgiai ir kitokie 

Įvairumai bei Įdomumai.

Bus Liberty Auditorijoje
110-06 Atlantic Ave. Richmond Hill, N. Y.

____  /

Pradžia 1 vai. dieną Prašome nesivėlinti
Maloniai kviečiame visus atsilankyti —

Rengėjai
t£

Politinėje padangėje
Christenberry dangstosi

F. La’Guardijos vardu. . .
Republikonų kandidatas į 

miesto burmistrus-'majorus Ro
bert K. Christenberry atidarė

Christenberry yra konservaty
vus reakcinis republikonas, 
turtingas biznierius, didelio 
v iešbučio savininkas. Bet sa
vo kampanijoje jis, kaip ma
tyti, pasirengęs dangstytis pa
žangiomis plunksnomis. Jis 
tarp kitko sako, kad stengsis, 
jei būtų išrinktas, sugrąžinti Į 
miesto valdybą “švariuosius 
laikus, kokie vyravo po La
Guardia.”

La Guardia, kaip žinia, buvo 
pažangiausias New Yorko ma
joras miesto istorijoje ir žmo
nių gerbiamas. Tiesa, jis pra
liejo savo politinę karierą kaip 
i epublikonas, bet per ilgesnį

New Yorko spaudoje
Tito “pirmoji meilė”

“Daily News,” kuris visuo
met stojo prieš pagalbos davi
mą Jugoslavijai, dabar lyg 
jaučia, kad jo nusistatymas 

Tito ir Chruščio
vo pasitarimai Rumunijoje ro
do, sako “Daily News,” kad 
Tarybų Sąjunga yra “pirma 

Raudonieji yra
raudonieji, sako “D. News,” 

plauko jie bebūtų, ir 
kartu, kuomet reikia 

apsispręsti, kas kurioje 
stovi.

1, sako “Daily News,”
Amerika turėtų tuojau nu
traukti bet kokios pagalbos 
Jugoslavijai davimą.

Apie rūkymo pasekmes

rimtai 
p tįsėję

Kelios savaitės atgal “World- 
Telegram” atspausdino eiklių 
straipsnių apie rūkymo žalin
gumą, ypatingai apie plaučių 
vėžio pavojų.

Matyti, kad cigaretųi kom
panijos ( k u r i ų garsinimai 
daug ką reiškia kiekvienam 
I omerciniam laikraščiui), da
vė suprasti, kad jos labai ir 
labai nepatenkintos. Ir štai 
dabar “World-Telegram” at
spausdino vedamąjį straipsnį, 
kuris beveik atsiprašymas, 
kad taip išsišokta, beveik pa
žadas, kad to daugiau nebus...

“World-Telegram” sako štai

Yra nustatyta, kad labai ir 
labai daug rūkyti žalinga, 
bet niekas dar nepadavė pa
tikimų davinių, kad rūkymas 
bendrai veda prie plaučių vė
žio (tie daviniai, betgi, tilpo 
tame pačiame “World-Tele
gram”...). “World - Tele
gram” ateityje spausdins da
vinius apie rūkymą, bet tik 
naujus davinius, ne pergromu- 
liuotus. . .

VERĄ ir VALĮ
BUNKUS

periodą buvo aiškus liberali
nis naujadalybininkas ir taip
gi buvo ALP, Amerikos Daibo 
partijos, nariu. Dabar Chris
tenberry, kuris stovi toli nuo 
La Guard i jos idėjų, stengiasi 
naudotis jo vardu, kad įgauti 
1 iek nors simpatijos New Yor
ko žmonių tarpe.

Christenberry jau paskelbė 
savo programą. Paviršutiniš
kai imant, ji skamba gerai. 
Pavyzdžiui, Christenberry ža
da “padaryti New Yorką sau
giu miestu 
yra, suvaldyti 
(Jis

gyvenimui,” tai 
kriminalystes. 

kaltina, kad majoras 
Wagneris nekooperuoja pa
kankamai su policija.) Jis 
žada sulaikyti lūšnynų augi
mą, pagerinti trafiko taisyk
les ir t. t. Bet žadėti visi ža
da gerus dalykus priešrinki
minėse kampanijose. B.

Kitaip sakant, rūkykite, rū
kykite, skaitytojai, ir nebijo
kite.

Be abejo, tabako kompani
jos dabar pasveikins laikraštį 
—ir neištrauks savo garsini
mų.

Po miestą pasidairius
Bobo Paulėkiūtė grįžo 

iš kelionės Europoje

Buvusi Rockefellerio žmona, 
Bobo, buvusi Ievutė Paulėkiū- 
te, šiomis dienomis laivu “U- 
nited States” sugrįžo iš Eu
ropos. Bobo dabar esanti se- 
nienų-antikų supirkėja kokiai 
tai* firmai. Kam jai reikia 
dirbti, kuomet ji gavo nuo sa
vo divorsuoto vyro Rockefel- 
ierio apie penkis milijonus, 
mažai kas supranta.

Pešasi del skarmalų 
rinkėjo turto

Harry Chopin Smith gyvė
sio aplūžusiame namelyje, rė
dėsi skarmalais, taipgi gatvė
mis rinkinėje skarmalus ir 
kitas atmatas. Kai jis mirė 
Kings County labdarybės sky
riuje, surasta, kad jis turėjo 
apie pusę milijono dolerių 
turto. Tai dabar jau atsira
do nelegalių jo žmonių ir 
vaikų, ir kitokių giminių, ku
rie pešasi dėl jo turto.

JAUNAS DIDVYRIS

iš-15 metų John Schaefer 
skęstančią 21 metų 
Joan Owen, kuri 

South Beach, Staten 
Dabar jis vadinamas

gelbėjo 
merginą 
maudėsi 
Islande. 
didvyriu1.

Trokaš\ užmušė einant j 
skersai gatve

John T. Sackett kaip 5:30 
vai. ryto ėjo skersai Third 
Ave., prie 39 gatvės. Tuo me
tu trokas ji parmušė ir vietoje 
užmušė.

KONCERTAI
Brooklyno muziejuje sek

madienį, kaip 2 vai. popiet, 
bus duodamas koncertas. Pro
gramoje dalyvaus dainininkė 
Inga Laure, pianisltė Flora 
McGill Thomas ir kiti.

Taip skelbia programų di
rektorius Dr. David LeVita.

MATTHEW A 
BUYUS 

IBUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*oc**oo*

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

SERGA
Vyda Dirmbrytė, džiaudama 

baltinius, iškrito pro pirmo 
aukšto langą ir nusilaužė de
šinę ranką.

Dabar ji gydosi St. Mary’s

meta mirė 
amžiaus.
čio 5 d. su 
gomis šv.

MIRĖ
Brooklynietis Juozas Ku- 

sulaukęs GI metus 
Palaidotas rugpiū- 
bažnytinėmis apei- 
Trejybės kapinėse.

New Yorko spaudoje
Paramount teatras dabar 

rodo filmą “The Curse of 
Frankenstein.” Tai yra, kaip 
tai vadinama, “pasibaisėjimo 
filmas.” Jo premjera (vadin
ta screamiere) buvo vidunak
tį... Garsinimai sakė: “Pra
šome neapalpti, bet jeigu ap- 
alpsite, teatre rasis slaugė ir 
jums bus suteikta piiTna pa
galba.”
Filmai apie tą baisuoli Frank- 

( nsteiną ne naujas dalykas, bet 
šis, sakoma, yra specialus kū
rinys, i kurį direktorius Ter
ence Fisher ir Christopher 
Lee dėjo visas pastangas, kad- 
padaryti kuo labiau1 pasibai
sėtinu . . .

Astor teatras šiandien, ket
virtadienį, p r a d e d a rodyti 
“Fire Down Below.” Tai fil
mas, “filmuotai ugningose 
Karibų marėse, degantis su
sijaudinimu ir ekstazu.” Ta
me filme dega (taip sako 
garsinimai), trys aktoriai: 
Jack Lemmon, Rita Hayworth 
ir Robert Mitchum.

paskutines dvi savaites 
chuliganų gaujos New 
nužudė du jaunuoliu ir

Girtuokliavimas 
glūdi jaunuoliui 
“gengiy” šakny]

Policijos departmentas sako, 
kad jaunuolių kriminalizmo 
šaknyje glūdi girtuokliavimas. 
Policijos departmentas todėl 
įsakė griežčiau prižiūrėti, kad 
tavernai, naktiniai klubai, ka
baretai ir kitos gėralų vietos 
tvirčiau laikytųsi įstatymo ne
pardavinėti svaigalų jauname- 
cianxs.

Per 
jaunų 
Yorke 
vieną jauną vyrą. Taipgi Įvy
ko keli susirėmimai tarp skir
tingų gaujų, “gengių,” ir tik 
policijai Įsimaišius kovos tapo 
nutrauktos. Yra daug suim
tų jaunuolių ir spauda daug 
rašo apie kriminalysčių augi
mą.

Padėtis esanti tokia rimta, 
kad valstijos gubernatorius 
Harrimanas paskelbė, jog 
valstija yra pasirengusi padėti 
miestui viskuom, kuom tik ga
li, kad suvaldyti jaunuolių 
“genges.”

DAINUOS AIDSIETYNO KVARTETAS

Gera muzika šokiams. Visokių valgių ir gėrimų

Kelionė j abi puses (round trip) $1.50

Rev gėjaiKviečia visus

Burrs išeis ifi WilliamsburgoJ Lltuanlca Skvėro 12 vai 
nuo Liberty Auditorijos Richmond Hill 12:30 vai.

LLD Kuopų Piknikas
Rengia Lietuvių Literatūros Draugijos New Yorko 

apylinkės kuopos

4pusi. Laisvė (Liberty) Ketvirtad., rugp. (Aug.) 8,1957

Sekmadienį

Rugpiūčio 11 August
Kasmočivi Sode

91 Steamboat Rd. Great Neck, N. Y.

Reikalingi pinuos klasės operato
riai ant Brown & Sharpe automatiš
kų mašinų. Taipgi 2 drill press ir^\ 
production operatoriai. Patyrimas 
ne būtinai reikalingas. Bernhardt,. 
Screw Machine Production Co., Inc., 
1835 Highland Ave., New Hyde 
Park, L. I., tel. GEneral 7-3441,

HELP WANTED MALE

OPERATORES
Vien tik patyrusios 

dirbti ant pilno
GOWNS

Aukšta Mokestis—Nuolat
Pat toe Frocks

263 W. 40th St., N. Y.C.
(153-155)

BUSINESS OPPORTUNITIES

Italian-American Grosernė, Deli- 
katessen. Dabartinė medžiaginė įei- 
ga $65,000 į metus. Lindenhurst 
yra augantis miestas, augkite biz£ 
nyje 
turi 
kas.
Sunrise Highway, Lindenhurst, I.. L 
TUrner 8-8890.

su Nassau. Pirkėjas nebūtinai 
būti italas. Privatiškas savinin-

Kaina prieinama. 380 East

(148-154)

FROZEN CUSTARD. Vėliausi 
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. ir 2 vonios. 
Ant projekto. Pardavėjas gyvena 
ant vietos. Arti bažnyčių, ir ma
rių kranto. Tiktai 45 min. nuo 
Grand Central. Jūs ir jūsų šeirrr 
privalo gyventi gražiai, i 
jinkėse, puikūs kaimynai, 
viršaus PROTANO, INC., 
leigh Avė., MAmaroncck

’ jūsų šeimą 
puikiose apjL 

$24,500 ir 
1427 Ra- 
9-2242. 
(143-1521,

$4500 nuperka namą : Smithtown, 
L. I. 
riai.

Rusė akro žemės.! 4 karnba-
Vonia. Porėiai. Turiįc pamatyti 

DI GIOIA I
Brightwaters, lAi 

Tel. Bayshore 7-3520 
Atdara Sekmadier jais.

(150-153)
--------------------------- Ų
MISC. ADS'

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)

PRANEŠIMAI
BROCKTON—MONTELLO, MASS

Sekmadienį, rugpiūčio-August 11 
d., Liet. Taut, namo parke svetim
taučiai turės pikniką. O lietuviškas 
piknikas bus tik 18 d. rugpiūčio, tai 
bus So. Bostono Lietuvių Piliečių 
Kliubo pikrtikas.

Geo. Shimaitis 
(153-154)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks rugpjūčio 12 d., 7:30 
v. v., 29 Endicott St. Bus pateikta 
raportas ir atskaita iš atsibuvusio 
kuopos pikniko rugp. 4 d. Nepai
sant kad popietiniu laiku senai 
lauktas lietus gerokai palijo,— pik
nikas buvo gražus, linksmas ir mo
terys išėjo laimėtojoms virvės trau
kime. Malonėkite būti laiku susirin
kime. - Kp. Sekr.

(153-154 ) r

Ar tamsta turi Jono Kaš- 
kaičio poezijos knygą “Pro
švaistes”? Jei ne, tai tuo
jau įsigyk. Kaina tik $1.00. 
Gaunama Laisvės knygy
ne.




