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KRISLAI
Apie Lietuvos mokyklas.
Bus šimtai tūkstančių 

gimnazistų
Amerikiečių darbai.
Jei ne šaltasis karas!...

Rašo R. Mizara

šniukštinėto jas Philbrick 
f 

aną dieną rašė newyorkiskia- 
me republikonų laikrašty He
rald -Tribune apie Pabaltijo 
kraštus.

Ten pat jis citavo Vilniaus 
“Tiesą’’ (s. m. balandžio 26 
d.), kur buvo rašyta, jog bur
žuazijos valdymo /metu Lietu
voj' vidurines mokyklas (gim
nazijas) lankė apie 20,000, 
o šiuo metu jas lanko apie 
400,000 moksleiviu.

Girdi, tai negalimas daik
tas, kadangi Lietuvoje gyven
tojų per maža, kad iš jų ga
lėtų susidaryti toks mokslei
vių skaičius.

Neturime minėto “Tiesos” 
numerio, todėl negalime pa
daryti palyginimo su tuo, ką 
ra šo šn i u k št i n ė t o j a s.

Bet štai ką rašo ta pati 
• “Tiesa”-iš birželio 20 d.:

“Penktajame penkmety je
žengtas didelis žingsnis j prie^ 
kj vystant liaudies švietimą. 
Respublikoje įgyvendintas vi
suotinis septynmetis moky
mas, o Vilniuje, Kaune, Šiau
liuose, Klaipėdoje ir Panevė
žyje penktame penkmetyje iš 

♦ esmės įgyvendintas visuotinis 
^ftidurinis mokymas. Ryšium su 

tuo žymiai išaugo mokyklų 
tinklas ir padidėjo moksleivių 
skaičius jose.

“Jeigu 1950—1951 mokslo 
metais respublikoje buvo 893 
bendro lavinimo mokyklos, tai 

. 1955—1956 mokslo metais 
septynmečių ir vidurinių mo
kyklų skaičius padidėjo iki 
1344. Vidurinių mokyklų skai
čius per penkmeti padidėjo 
beveik trigubai. Iš viso šiuo 
metu respublikoje yra 3773 
pradinės, septynmetės bei vi
durinės mokyklos, kuriose 
šiais mokslo metais mokėsi be
veik 400 tūkstančių mokslei
vių.

“Per penkmetį žymiai,padi
dėjo mokytojų skaičius, šiais 

. mokslo metais mokyklose dir- 
' beveik 22 tūkstančiai mo- 
hdKytojų”.

Atsiminti reikia tai: Lietu
vos didesniuose miestuose jau 
yra įvestas- visuotinis viduri
nis mokymas. Kiekvienas Vil
niaus, Kauno, Šiaulių, Klai
pėdos ir Panevėžio miestų 
vaikas, pradėjęs lankyti pra
džios mokyklą, turės baigti 
vidurinę mokyklą (gimnazi
ją). Neužilgo tas pats bus 
visoj Lietuvoj.

Lietuvių Meno Sąjunga lei- 
; džia neperiodinį aplinkraštį.

z Vėliausiame leidiny prane
šama, jog vienas Kauno cho
ras su* pasisekimu dainuoja 
amerikietes lietuvaitės, čika- 
gietės Daratėlės Yuden, d^i- 
ną “Tolimoj Tėvynėj”.

Neseniai mačiau iliustruota- 
< me žurnale “švytury” ameri- 
W(iečio lietuvio poeto, Stasio 
gtasilionio, išspausdintą vieną 
^eilėraštį.

Tame pačiame “švytury” 
įdėtas Marijonos Janonienės, 
poeto Juliaus Janonio moti
nos, paveikslas. Marijona Ja
nonienė, kaip žinia, gyveno 
Baltimorėje ir ten mirė. Ji 
buvo Laisvės bendradarbė.

Paštas sulaikė kveikeriu 
literatūrą, ją sunaikino 
panašiai kaip kairiečių

Protestavopprieš J. A. V. 
orlaivių skraid in ėjimą 
virš Vilniaus ir Kauno

Washingtonas. — Pasiro
do, kad paštiniai cenzoriai 
sulaiko ne tik daug knygų 
ir laikraščiu bei kitokiu lei
dinių, kurie atsiunčiami iš 
socialistinių kraštų, bet su- 
laikinėja net literatūrą, ku
rią britų kveikeriai sitinčia 
Amerikos kveikeriams 
(American) Friends Service 
Committee).

Kveikeriu advokatas. Wil
liam H. Osborne sako, kad 
paštas sulaikė du dideliu 
taikos literatūros siunti
nius, kuriuos Amerikos 
kveikeriai buvo užsakę Bri
tanijoje. Jis sako, kuomet 
kveikeriai pradėjo protes
tuoti, paštas jiems išdavė 
tik mažiukę dalelę atsiųs
tos literatūros. Likusioji, 
mano jis, tapo sunaikinta, 
kaip tai paštas paprastai 
daro su siuntiniais, kuriuos 
cenzūruoja.

Vakar, buvo paskelbta, 
kad Amerikos civiliu lais
vių sąjunga (ACLU) pro
testuoja valdžiai prieš to
kius pašto žingsnius. Paš
to cenzoriai jau senokai 
konfiskuoja daug literatū
ros, kuri ateina iš Tarybų 
Sąjungos, Kinijos ir kitų 

. ..... . ■ ■ ——U. , J—..... ■—I

Ne-amerikinis komitetas 
jau apkaltino A. Millen

Washingtonas. — Atsto
vų buto ne-amerikinis ko
mitetas jau apkaltino dra
maturgą Arthurą Millerį 
paniekoje Kongresui. Jis 
neva kaltas paniekoje, nes 
atsisakė įvardinti savo bu
vusius ideologinius drau
gus pažangiame judėjime.

Nors Milleris apkaltintas 
paniekoje ir jis paskui tu
rės atsakyti teisme, jis kol 
kas, gavęs pasportą, gali iš
važiuoti užsienin, kaip pla
navo. Jis sakė, kad šį penk
tadienį su savo žmona Ma
rilyn Monroe išskris Bri
tam jon.

New Yorkas.—Wall Sty- 
to biržoje pradėjo kilt plie
no akcijų /kaina. Iš to da
roma išvada, kad streikas 
buvo pilnai pageidaujamas 
iš fabrikantų pusės, ir tai 
jie streiką išprovokavo.

Apie Ltimbio karikatūrds 
žurnale “Pergalė” gražiai at
siliepia žymus Lietuvos rašy
tojas ir kritikas Jonas Šimkus.

Taigi vis daugiau ir , dau
giau pažangiųjų amerikiečių 
lietuvių darbų pasirodo mūsų 
tėvų žemėje. 

* # *
.Jei ne šaltasis' karas, jei 
susisiekimas būtų laisvas, tai, 
aišku, amerikiečių lietuvių 
chorai ir teatrines trupės ga
lėtų nuvykti į- Lietuvą ir ten 
parodyti, “ką jie gali”.

Jei ne šaltasis karas, tai 
mes galėtume susilaukti iš 
Lietuvos žymių dainininkų, 
aktorių, rašytojų, kurie pra
skaidrintų čia mūsų pilką gy
venimą.

Deja!. . .

socialistinių kraštų. Kuo
met tokia literatūra kon
fiskuojama, paštas niekam 
apie tai nepraneša ir tyliai 
siuntinius, sako ACLU, su
naikina.

Manoma, kad sužinotas 
faktas, jog ne vien kairie- 
čių, bet net religinių paci
fistų kveikeriu literatūra 
konfiskuojama ir naikina
ma, sukels dar didesnį ju
dėjimą prieš paštinę cen
zūrą.

Viešai tyrinės 
Poznanės įvykį
Poznanė, Lenkija.— Spe

ciali tyrinėjimo komisija, 
kuri sudaryta įvykių tyri
nėjimui, veiks viešumoje. 
Visi tyrinėjimai ir apklau
sinėjimai bus pravesti vie
šai, salėje, kur publika ga
lės klausytis apkaltintuo
sius ir liudininkus kalbant.

Iš viso suimta virš 500 
asmenų, bet dalis jų yra 
asmenys., kurie , nusikalto 
tik tuom, kad išėjo į gat
ves po uždrausto laiko. Kai 
kurie. neturi dokumentų ir 
atsisako sakyti, kas jie yra. 
Vienas yra jūrininkas~ iš 
Gdansko, kuris tapo suim
tas ginkluotas.

Pradeda aiškėti, kad per 
pirmas kelias valandas, kai 
prasidėjo nerąmumai, poli
cijai buvo griežtai įsakyta 
nenaudoti ginklų. Tai tuo 
metu riaušininkai nugink
lavo daugelį policininkų ir 
paskui naudojo ginklus 
prieš juos. \
Varšuvos “Tribūna Ludu” 

sako, kad iš kitų miestų 
darbininkų delegacijos at
vyksta Poznanėn, kad vie
toje išsiaiškinti su Pozna
nės darbininkais.

Nebuvo egzekucijų
Paryžius, a- Lenkijos am

basadorius Franc, ū z i j o j e 
Stanislawas Gajewskis pa
reiškė parlamento narių de
legacijai, kad netiesa, jog 
Poznanėje tapo sušaudyta 
eilė riaušių vadovų.. Ga-; 
jewskis sakė, kad niekas, 
dar nebuvo nuteistas mir
tim ir egzekucijų nebuvo.

Berlynas. — 27 amerikie
čiai protestantai, dvasiškiai 
gavo vizas važiavimui iš 
Berlyno į Tarybų Sąjungą. 
Visi vizas gavusieji yra 
kongrėgacionalistų sektos 
pastoriai. Jiems vadovauja 
pastorius F. Reisigas iš 
Forest Hills, N. Y.

Londonas. — Premjeras 
Edenas ir užsienio reikalų 
ministras LlJydas 1957-ais 
metais apsilankys Tarybų 
Sąjungoje, tuomi atsakant 
į Bulganino ir Chruščiovo 
vizitą.

Išlaikymui Laisves Dienraščiu
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Vėliausios žinios
Iš viso pasaulio

Londonas. — Darbiečiai 
sako, kad gal laikas pada
ryti. galą senoviškiems lor
dų rūmams, kurie neturi 
perdaug galios, bet visvien 
laiks nuo laiko bando pa
kišti ' koją pažangai. Par
lamentas neseniai balsavo 
panaikinti mirties bausmę, 
bet dabar lordų rūmai nu
balsavo tą bausmę palaiky
ti. Pagal įstatymą, lordų 
rūmai gali tik metams ati
dėti atstovų buto nutari
mus, o ne visai sulaikyti. 
Vienok, darbiečiuose auga 
judėjimas už tai, kad būtų 
pradėta kova už visišką 
galios atėmimą nuo ponų 
lordų, kurių niekas neren
ka. ?

Maskva. — Aukščiausioji 
taryba pradėjo savo sesiją, 
.kurioje dalyvauja apie 2,- 
000 deputatų. - Dieną prieš 
sesijos * pradžią “Pravda” 
sakė, kad ši sesija parodys 
naują atmosferą, kuri vy

Furceva vadovauja tarybinei 
parlamen t a r i s t ų delegacijai, 
kuri lankosi Didž. Britanijoje
Maskva. — Į Britaniją 

išskrido tarybinių parla- 
mentaristų delegacija, su
sidedanti iš 16 Aukščiau
sios tarybos deputatų. De
legacijai vadovauja Jekate
rina A. Furceva, žymiausia 
moteris Tarybų Sąjungos 
valdžios sąstate. Furceva 
yra Aukščiausios tarybos 
narė, Komunistų partijos 
Maskvos komiteto vadovė, 
Centro komiteto narė ir 
prezidiumo narė-alternatė. 

rauja salyje, kas reiškia, 
kad sesijoje bus daugiau 
laisvų diskusijų ir svars
tymo.

Washingtonas. — Vete
ranų Administracija (VA) 
pradėjo svarstyti komunis
to Roberto Thompsono rei
kalavimą, kad jam būtų 
sugrąžinta pensija, kurią 
jis gaudavo kaip sužeistas 
karo veteranas. Thompso- 
nas tarnavo karo metu ar
mijoje ir buvo sužeistas 
Pacifike. Jis taipgi tapo 
apdovanotas už drąsą Si
dabro žvaigžde.

Thompsonas dabar sėdi 
kalėjime Atlantoje, bet jo 
advokatas perskaitė laišką 
nuo jo, kuriame Thompso
nas sakė, kad jis reikalau
ja, kad jam leistų susitikti 
akis akin su tais skundi
kais, kurie primelavo apie 
neva jo padarytus anti- 
amerikoniškus pareiški
mus. v

•ri
Tarybinės delegacijos ap

silankymas Britanijoje jau
kiamas su dideliu susido
mėjimu. Britų parlamen- 
taristai yra pasiruošę lai
kyti ilgas konferencijas su 
tarybiniais svečiais ir sta
tyti jiems, ypatingai Fur- 
cevai, daug klausimų.

Furceva turi 46 metus 
amžiaus, bet sakoma, kad 
ji atrodo žymiai jaunesnė, 
negu jos tikras amžius.

Washingtonas. — Tarybų 
Sąjungos ambasadorius 
Amerikoje Zarubinas apsi
lankė Valstybės depart- 
mente ir išreiškė protestą 
prieš Amerikos karinių or
laivių skraidinėjimą virš 
tarybinės teritorijos. Jis 
sakė, kad Liepos ketvirtą, 
penktą ir vėlyvesnėmis da
tomis Amerikos kariniai 
orlaiviai, atskridę iš ame
rikiečių zonos Vokietijoje 
ir perskridę Rytų Vokieti

Jis dar vis 
kandidatas

Pres. Eisenhower
Gettysburgas. — Kaip 

tai buvo laukta, preziden
tas Eisenhoweris paskelbė, 
kad jis dar vis kandidatas. 
Jo vidurių liga ir operacija, 
po širdies smūgio, sako re-> 
publikonai, jo nepadaro li
goniu — jis pilnai sveikas 
ir dargi sveikesnis, negu 
buvo praeityje.

Antradienį pas preziden
tą lankėsi republikonų kon
gresiniai vadai. Po to se
natorius Knowlandas, re
publikonų frakcijos senate 
vadas, oficialiai paskelbė 
spaudai, kad Eisenhoweris 
dar vis kandidatuoja. Sa 
koma, kad Knowlando bal
se nebuvo džiaugsmo: jis 
pats norėtų kandidatuoti, 
jeigu Eisenhoweris pasi
trauktų.

Prezidentas Eisenhowe
ris yra žymiai suliesėjęs po 
operacijos, bet šiaip jis yra, 
sako daktarai, “puikiausia
me stovyje,” o laikraštinin
kai, kurie buvo Gettysbur- 
ge, apibūdina jo išvaizdą 
kaip “spindu Ii u o i a n č i a i 
sveiką.”

Jeruzale. — Izraelio val
domame Jeruzalės sekto
riuje tapo pravestas orinio 
puolimo apsaugos pratimas. 
Visi gyventojai turėjo su
eiti į slėptuves, visas" susi
siekimas sustojo. Tas pra
timas dar labiau įtempė ir 
taip jau įtemptą atmosfe
rą Izraelyje, sako kores
pondentai.

Viena. — Du Vengrijos 
sportininkai po rungtynių 
nutarė pasilikti Austrijoje. 
Jie prašė prieglaudos kaip 
politiniai tremtiniai. 

ją bei Lenkiją, skraidinėjo 
virš Karaliaučiaus (Kali
ningrado), Kauno ir Vil
niaus. Jie taipgi buvo pa
siekę Bręstą, Minską, Pin
ską ir Baranovičių Bieloru- 
sijoje.

Liepos ketvirtą, sako pro
testas, dvimotorinis bombo
nešis skraidinėjo apie aš
tuntą \valandą ryto virš 
Kauno ir Vilniaus.

Valstybės departmentas 
atsakė Zarubinui, kad nie
ko apie tuos skraidinėjimus 
nežino, bet žadėjo pasitei
rauti apgynos departmen- 
te.

Proteste nesakoma, ar ta
rybiniai orlaiviai bandė 
Amerikos orlaivius sulaiky
ti.

(Spauda nurodo, kad tie 
Amerikos orlaivių skraidi
nę j imai virš tarybinės teri
torijos buvo kaip tik tuo 
laiku, kai Amerikos aviaci
jos viršininkas generolas 
Twiningas radosi Tarybų 
Sąjungoje ir tai todėl So
vietai tada nesiėmė griež
tesnių priemonių prieš tuos 
orlaivius, kad išvengti inci
dentų, ir taipgi laukė, iki 
protestavo vėliau).

Katalikų vyskupui patinka 
gyventi Liaudies Kinijoje

Hong-Kongas.—Daugelis 
užsienio misijonierių aplei
džia Liaudies Kiniją ir da
lis jų po išvažiavimo pasa
koju apie visokią priespau
dą, po kuria jie ten kentė
ję. Bet amerikietis kata
likų vyskupas James Ed
ward Walsh jaučia, kaip 
matyti, visai kitaip. Walsh 
yra vyskupas - misijonie- 
rius, brolių maryknolų or
dino narys. Kinai jam da
vė leidimą išvažiuoti, bet 
jis nori likti. Telefoninia
me pasikalbėjime su britų 
ir amerikiečių laikraštinin
kais Hong-Konge jis pa
reiškė, kad jam patinka gy
venimas Naujojoje Kinijoje 
ir jis nenori išvažiuoti.

(Ossininge, New Yorke, 
kur randasi mariknolų cen
tras, vienuolyno abatas pa
reiškė, kad “jei mūsų bro
lis nori tęsti misiją, mes 
neįsakysime jam tą misiją 
palikti.) . J

Nicosia. — Britai suėmė 
24 Atėnų universiteto stu
dentus, kurie kaip turistai 
atvyko iš Graikijos. Suim
tųjų tarpe randasi 1J mer
ginų. Britai sako^ kad tie 
graikai studentai yra naci
onalistai, kurie atvyko, kad 
padėti kipriečiams naciona
listams ir jų teroristinei or
ganizacijai EOKA. EOKA 
yra nacionalistų ginkluota 
organizacija, kuri jau pri
darė tiek ir tiek bėdų bri
tams okupantams.

ORAS NEW YORKE 
Vėsiau, giedra.
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' JAPONIJOJ IR VOKIETIJOJ
PRAĖJUSĮ SEKMADIENĮ Japonijoje įvyko aukš- 

tesniiįjų parlamento rūmų (senato) rinkimai.
Viskas rodo, kad šiuose rinkiniuose smarkiai paaugo 

Japonijos Socialistų partijos balsų skaičius. Komunistų 
partijos balsų skaičius taipgi paaugo apie iki dviejų 
milijonų.

Socialistai ir komunistai Japonijoje gavo apie 40 
procentų visų balsų, paduotų šiuose rinkimuose.

Kame glūdi vyriausia šių rinkimų reikšme?
Ji glūdi tame: Dabartinė’ Japonijos konstitucija 

draudžia japonams ginkluotis. Na, o valdžia, akstinama 
Washingtono, nori šalį ginkluoti. Kad būtų galima at- 
keisti konstituciją, reikia abiejuose parlamento butuose 
turėti du trečdaliu visų deputatų balsų.

Sakysime: senate yra 250 deputatų-senatorių. Jei 
iš to skaičiaus atsiras 84 deputatai, kurie pasisakys 
prieš konstitucijos keitimą, tai parlamentas ir nega
lės nutarti ją keisti. Atrodo, kad šiuose rinkimuose 
socialistai, komunistai ir kitos kairiosios grupės suda
rys kur kas daugiau negu 84 deputatus. O tai reikš, 
kad ginklavimosi šalininkams bus užkirstas kelias Japo
niją ginkluoti!

Kitas dalykas: Socialistai ir komunistai nori, kad 
Japonija sumegztų artimesnius ryšius su Kinijos Liau
dies Respublika, su Tarybų Sąjunga ir su kitais socialis
tiniais kraštais. Jie nori, kad juo greičiau būtų pradėta 
didesnė prekyba su minėtais kraštais. • ■

Na, ir šie rinkimai, atrodo, gerokai paveiks į Japo
nijos valdžią ir į visus šalies žmones taip, kad prekyba 
bus pradėta su Kinijos Liaudies Respublika—pradėta di
desne skale.

Taigi, kaip neimsime, šitie rinkimai, šitie balsavi
mai Japonijoje teikia taikos šalininkams daugiau vil
ties, o tiems, kurie norėtų karo—nevilties.

NA, O VAKARŲ VOKIETIJOS Social-demokratų | 
partija, šiuos žodžius rašant, laiko savo septintąjį po
karinį kongresą Miunchene.

Sakoma, dalyvauja 776 delegatai, suvykę iš visų tos 
šalies kraštų.

New Yorko Timeso korespondentas, dalyvaująs ta
me kongrese, sako, jog šis social-demokratų suvažiavi
mas yra patsai (socialdemokratams) optimistiškiausias.

Suvažiąvimas “turi akį” ant 1957 metų parlamento1 
rinkimų. Socialdemokratų vadovai mano, kad jiems 
gali prisieiti 1957 metais sudaryti valdžią.

Kuo gi Vakarų Vokietijos social-demokratai tikisi 
nuversti Adenauerio valdžią? Kuriais būdais? Kuriais 
punktais?

Social-demokratai nori, sako korespondentas, kad 
Vakarų Vokietija pasitrauktų iš NATO. Jie stoja už 
tai, kad abidvi Vokietijas būtų galima suvienyti į vieną. 
Na, o suvienyta Vokietija turėtų būti neūtrališka, to
kia kaip Austrija, kaip Šveicarija. Būdama neūtrališka, 
ji galėtų sirpti, nes tuomet jai atsidarytų durys j vjso 
pasaulio rinkas.

Liekasi palaukti ir pamatyti, kuo šis kongresas baig
sis. Jeigu jis baigsis sų deklaracija, pasisakančia už pa- 

x sitraukimą iš NATO, tuomet į socialdemokratus krei- 
vaakiaus ir mūsų valstybės departmentas.

•
JAPONIJA IR VOKIETIJA, pradėjusios Antrąjį 

pasaulinį karą, jame buvo sumuštos ir su didele negarbe 
turėjo pasiduoti talkininkams.

Po karo mūsų šalies valdžia pradėjo pilti į abi tas 
šalis bilijonus dolerių, kad greičiau jas atstatytų, kad 
komunizmas negalėtų jose (Vakarų Vokietijoje ir Ja
ponijoje) įsigalėti.

Mūsų valstybės departmentas dėjo didžiausių pa
stangų įtraukimui Vakarų Vokietijos į NATO ir Japo- 
nijos apginklavimui. Bet štai abiejose tose šalyse pra
deda pūsti nauji vėjai.

Tie vėjai lemia negerą ginklavimosi šalininkams.
J. v Z ' ,___________________________

*KARO STRATEGAS* MASKVOJE
NEWYORKIŠKIS Times turi bendradarbį, kuris 

- rašo tik apie karinius reikalus, apie armijas, aviacijas, 
laivynus, etc. Tuo asmeniu yra Hanson W. Baldwin.

Šiuo tarpu Mr. Baldwinas yra Tarybų Sąjungoje; 
jis ten nuvyko apsidairyti, susipažinti su kai kuriais da

ft^ Jykais.
Antrojo pasaulinio karo metu, tuojau po to, kai 

Hitleris užpuolė ant Tarybų Sąjungos, Mr. Baldwin daug 
■rašė, daug pranašavo. Jo pranašavimas buvo toks: Ta
rybų Sąjunga greit bus sumušta. Tiesa, Mr. Baldwin 
daug gudriau rašė negu Chicagos Naujienų “strategas” 
4P. Grigaitis), bet visvien jis nieko neatspėjo.

Nežinia, kaip šis karinių reikalų žinovas ir specia- 
listas dabar jaučiasi, būdamas toje šalyje, kuriai jis an- 

•’ dai pranašavo pragaištį.
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K. Vairas-Račkauskas

VLADISLOVAS DEMBSKIS
(125 metų nuo jo gimimo proga))

Šio amžiaus pirmajame 
dešimtmetyje Š. Ameriko
je, didokame Pensilvanijos 
anglies kasyklų mieste 
Skrantone, prie Mein-stri- 
to, mediniame name gyveno 
pažangus lietuvių visuome
nės veikėjas Vladislovas 
Dembskis, tuomet jau bai
gęs aštuntąją dešimtį me
tų. Atrodė jis žvalus, ži
lais plaukais ,vidutinio ūgio, 
žila barzda.

Prisimenu kukliai apsta
tytą antrojo namų aukšto 
kambarėlį, kuriame Vladi
slovas Dembskis praleisda
vo savo gilios senatvės die
nas, karšdamas Jono Šliu
po šeimoje.

Vasaros metu VI. Dem.bs- 
kj rasdavai kitoje namo 
pusėje, nedideliame darže
lyje. VI. Dembskis buvo 
nuostabus daržininkas. Iš
tisas dienas pavasarį ir va
sarą dirbdamas, jis surink
davo gražų daržovių dei\ 
lių, — tai buvo lyg jo, įna
šas į virtuvės fondą.

Jo darbu besidominčiam 
lankytojui angliakasiui jis 
pasakodavo apie gyvybės 
paslaptis ir apie jos atsi
radimo ir vystymosi dės
nius, apie tai, kad žmogus, 
palyginus jį su visata, yra 
menkutė dulkelė ir kartu 
su tuo savo protu bei iš
radingumu yra vadovaująs 
padaras pasaulyje. Nuo to
kiu’ kalbu VI. Dembskis 
klausytoją nuvesdavo į so
cialinių problemų sritį, į 
darbininko santykius su 
kapitalistu, Į kovą su reli
giniais prietarais, už geres
nę žmonių ateitį.

Man teko bendradarbiau
ti su juo, ypačiai kai Skran- 
tono angliakasiams suorga-

apylinkėje, Kauno guberni
joje.

Tėvas Jurgis Dembskis ir 
motina Ona Lymantaitė- 
Dėmbskienė buvo smulkūs 
Lietuvos bajorai. Tėvas’ 
buvo beraštis, motina, kaip 
pasakodavo pats Vi. Dembs
kis, sugebėdavo paskaityti 
knygą. Dembskių šeimoje 
buvo trys sūnūs ir šešios 
dukterys. Išsimokslino tik
tai vienas Vladislovas—tre
čias šeimoje vaikas.
- Paūgėjusį Vladislovą jo 
dėdė L y m a n t a s, tuomet 
Ariogalos vikaras, pasiėmė 
pąs save ir pramokė skai
tyti rusiškai, lenkiškai ir 
šiek tiek aritmetikos.

Savo dėdės, laisvesniii pa
žiūrų kunigo Lymanto dė
ka, Vladislovas susipažino 
su pagarsėjusio tuomet len
kų kunigo Petro Sciegenno 
(1800-1890 m.) veikla, kaip 
jis Ghodlo apylinkėje orga
nizavo lenkus valstiečius 
sukilti prieš caro valdžią ir. 
baudžiavą. > Caro valdžia 
1844 m. Petrą Sciegenną 
nuteisė pakarti.; jau karia
mo pasigailėjo ir ištrėmė į 
katorgą. Ši istorija padarė 
didelį poveikį VI. Dembs- 
kiui.

1850 m. devyniolikos me
tų amžiaus Vladislovą Ly
man tas pasiuntė mokytis į 
Raseinių progimnaziją, ku
ria jis baigė 1853 metais.

Baigęs Raseinių progim- 
n'aziją, Vladislovas 1853 m. 
stoja į Šiaulių gimnaziją ir 
ją baigia 1857 m., jau būda
mas 26 metų amžiaus. Mo
tinos kalbinamas ir, tur 
būt, Petro Sciegenno pa
vyzdžio veikiamas, jis vyks
ta j Varnių kunigų semi
nariją ir 1860 metais tam-

nizavome bendro lavinimo, pa kunigu, skiriamas Var- 
nemokamų paskaitų ciklus, nių bažnyčioj vikaru. Var- 
arba kai leidome mėnesinį nių seminarijoje Dembskis 
iliustruotą .žurnalą “Lais- mokėsi kartu šu “Anykš- 
voji Mintis.” čių šilelio” autorium Anta-

Vladislovas Dembskis gi- nu Baranausku.
mė 1831 metais, gegužės 19
d., Lepšių vienkiemy (da-iVl. Dembskis gina valstie- 
bar jo nėra), Pašiaušio, čius baudžiauninkus nuo

Būdamas tiesaus būdo,

KAS KA RAŠO IR SAKO
KRITIKA IR SAVI
KRITIKA PADEDA 

KIEKVIENAM
Kanadiškis Liaudies /Bal

sas rašo:
“Kritika ir diskusijos yra 

nervuojantis dalykas, tą 
galima pripažinti. Kas da
lyvauja bent kokiuose susi
rinkimuose, tas gerai žino. 
Kada atsiranda, dvi ar trys 
nuomonės, net ir gerų 
draugų tarpe atsiranda įsi
tempimas. Bet diskusijos ir 
kritika yra kaip tas sietas, 
kuriuo atskiriami grūdai 
nuo pelų. Kritika ir disku
sijos padeda išsiaiškinti 
klausimus, surasti geriau
sius būdus vienam ar kitam 
darbui atlikti. Per kritiką 
ir diskusijas suderinamos 
nuomonės. Kada nėra dis
kusijų, o veikiama nepai
sant- kitų nuomonių, tada 
atsiranda daug negerumų. 
J. Stalinas prra pavyzdys. .

“O kritikos ir diskusijų 
dabar labai reikia. Praėju
sieji 20 metų žymiai pakei
tė pasaulio padėtį. Prieš tai 
buvo' kapitalistinis pasau
lis, kurio pakraštyje egzis
tavo daigas naujos visuo
menės. Dabar pasaulyje 
yra Čilė šalių, pasukusių 
nauju keliu. Baigia byrėtit 
kolonijinė vergija. Ir kapi
talistinėse šalyse darbo 
žmonės toli pažengė.. Išau
go milžiniškos unijos. Dar
bininkų vienybė taipgi la

bai išaugus. Tas viskas su
daro naują situaciją, reika
laujančią labai lanksčios 
politikos, kaip pažangie
čiams, taip ir kapitalistam.

“Ir mes šiandien esame 
liudininkai didžiausio per
siorientavimo, kaip kairė
je, taip ir dešinėj. Kaip pa
čiam kapitalizmui reikia 
peržiūrėti savo politiką, 
taip t ir darbininkams. Gy
venimas paklojo ant stalo 
naujas kortas. Nori ar ne, 
bet turi išmokti lošti. Loš
ti taikaus sugyvenimo loši
mą. Taikaus progreso loši
mą.

Nėra tokio g e n i j a u s, 
k u r i s galėtų • parašyti 
straipsnį ir išdėstyti dar
bininkams, ką jie turi da
ryti, kokią liniją palaikyt. 
Stalinas buvo laikomas di
deliu teoretikų ir lyderių, 
o matote, kaip jis suklupo. 
0 prie to reikia atsiminti, 
kad dabar naujas gyveni
mas prasideda daugelyje 
šalių, kuriose kiekvienoje 
skirtingos gyvenimo ir vys
tymosi sąlygos. Dabar jau 
reikia didesnių galvų, kad 
sugebėjus orientuotis. Vie
na miera netinka visoms 
šalims.

“Tą genijų gali duoti dis
kusijos, kritika.. Visų min
tys ir idėjos turi būti pa
leistos per kritikos sietą. 
Tik tokiu keliu bus galima 
atrinkti geriausias idėjas, 
geriausius, būdus.”

ponų sauvalės. Už tai vys-1 
kūpąs M. Valančius mėto 
jį iš vienos vietos į kitą, 
niekur neleisdamas “sušil
ti,” suartėti su žmonėmis. 
Iš Varnių jį kelia įz Plungę 
už tai, kad Varniuose jis 
kovojo prieš savivaliaujan
tį bajorą, mirtinai primu- 
šusį valstietį. Iš Plungės 
keliamas į Ylakius. Prasi
dėjus 1863 metų sukilimui, 
VI. Dembskis iš Ylakių ke
liamas į Kražius. Tai buvo 
paskutinė VI. Dembskio ku
nigavimo Lietuvoje vieta.

Netrukus Kražių apylin
kėj o pradėjo organizuotis 
ekonomo Banevičiaus suki
lėlių būrys. Banevičius at
siuntė Kražių kunigams 
laikinosios lenkų valdžios 
manifestą paskelbti jį iš 
sakyklos. Pabūgęs atsako
mybės, Kražių klebonas 
Tautkevičius paspruko pas 
savo gimines į Skaudvilę. 
Manifestą paskelbė VI. 
Dembskis. Tuo tarpu Kra
žių sukilėliai suėmė antsto
lį Zaverniajevą ir jį pako
rė. Kiek vėliau į Kražius 
atvyko caro kariuomenė, 
surado ir suėmė Tautkevi-. 
Čių, nors jis nei žodžiu, nei 
veiksmu nebuvo prisidėjęs 
pile Zaverniajevo pakori
mo. Vėliai! Tautkevičių iš
trėmė į Sibirą.

Dembskis iš Kražių pasi
šalino, pasirinkęs “Roba- 
ko” slapyvardę iš Adomo 
Mickevičiaus 'poemos “Po
nas Tadas.” Jis prisidėjo 
prie Banevičiaus sukilėlių.

’ Keliuose mūšiuose VI. 
Dembskis kovojo su kazo
kais, perėjo į Telšių apskri
ties sukilėlių viršininko pul
kininko Piekarskio būrį. Ir 
čia VI. Dembskis dalyvavo 
keliuose mūšiuose. Mūšyje 
prie Tryškių VI. Debskis 
sužeidžiamas, gydosi Mika
lauskų vienkiemyje, o pagi

jęs-vėl grįžta sukilėlių bū- 
‘ r in. Už jo galvą Murav
jovas buvo paskyręs 5,000 
rublių premiją.

Atėjus žiemai, pakrikus 
sukilėliams, VI. Dembskis- 
Robakas laikinai prisiglau
dė pas Telšių apskrities 
maršalką, sukilėlių rėmėją 
Sakelį, o paskiau išvyko į 
užsienį.

Dembskis patyrė daug 
skurdo. Tik vėliau jis pri
tampa prie Paryžiaus baž
nyčios Notr Dam de Blan 
Manto.

Gyvendamas Paryžiuje, 
mokosi prancūzų kalbos, su- 
susipažįsta su N. Akelaičiu 
ir Zaborskiu, kuris lenkų 
vakarinėje mokykloje dėstė 
geografiją ir istoriją. Sor- 
bonos universitete klauso 
Renano paskaitų, domisi 
slavų istorija vir literatūra. 
Susidėjęs su lenkų kuni
gais, kartu su jais 1866 m. 
išleido brošiūrą “Ducho- 
wienstwo fiblskie wobec 
sprawy narodowej.” Bro-, 
šiūroje kunigai, sukilimo 
dalyviai, gynėsi nuo jėzui
tų, kurie teigė, kad kuni
gai, dalyvavę sukilime, bu
vę “masonai ir maištinin
kai prieš bažnvčios įstaty
mus.” Tuo klausimu VI. 
Dembskis sakydavo:

“Jėzuitai laikėsi su kara
liais ir magnatais, užtai, 
jie ant mūsų ir gulo, kam 
mes priešinamės valdovams! 
Mes neskyrėm kunigijos 
nuo tautos; prie'“povsta- 
nės” mes didžiūnų neturė
jome, nes magnatai buvo 
užsieniuosna išbėgę ir darė 
vylių. Nors aiškiai siekių 
nesuprasdami, , tačiau ėjo
me su žmonėmis.”

VI. Dembskis susipažįsta

su prancūzų krikščioniško
jo socializmo skelbėjo Feli- 
site Rober de Lameno raš
tais. Akelaičio veikiamas 
VI. Dembskis verčia į lietu
vių kalbą vieną Lameno ku
rmį ir 1870 m. išspausdina 
lenkų raytojo J. I. Kra
ševskio spaustuvėje Drez
dene. Tos knygos antraš- ■ 
te: “Kningos Teysybiun— 
prancuziszkaj per kunegą 
Lammeną suraszytos o lie- 
tuwiszkai iszgulditos per 
Bladislawa Dębskia kunega 
Žemajcziu Wis k rup i s t e s. 
Parižiuje. Kasztu B. Dębs- 
kia. Drezdene. Spaustu- 
we J. I. Kraszewskia. 1870. 
Pusi. XV—79.” Šiandien šio 
leidinio / nėra nė vienoje 
Lietuvos bibliotekoje. Kny
goje yra įdomi vertėjo įžan
ga.

į Prancūzijos - Vokietijos 
karą, Paryžiaus apsupimą 
VI. Dembskis praleido Pa
ryžiuje. Apie tai jis pasa
kodavo:

“.. .Laike apgulimo mies
te kilo badas. Visi valgo
mieji dalykai buvo miesto 
valdžios priežiūroje. Kiek
vienas gyventojas gaudavo 
pirkti produktus ne kitaip, 
kaip su tam tikra miesto 
valdžios kortele. Kuro ne
buvo galima gauti ir už pi
nigus: šalčiams kilus, gy
ventojai degino stalus, lo- 
.vas, kėdes. Valgiui neapsa
komai pabrangus, žmonės 
valgė žiurkes, kates, šunis 
ir t. t. Už vieną vištos 
kiaušinį mokėjo po 2 fran
kus.”

Minėdamas Paryžiaus Ko
muną, VI. Dembskis visada 
pasisakydavo su neapykan
ta liaudies pavergėjams. 
Paryžiaus Komunos laikais 
VI. Dembskis su inžinie
rium Rode gyveno Verno*- 
ne ir ten mokėsi braižyti 
planus geležinkeliams.

1873 metais VI. Dembskis 
iš Paryžiaus keliauja į 
Šveicariją. Mat, jėzuitai 
įskundė jį Makmahono val
džiai simpatizavus Pary
žiaus Komunai. Bet ir Švei
carijoje jį persekioja jėzui
tai. Jis grįžta į Prancūzi
jos pietus, apsistoja Orle
ane, gauna vietą pasiturin
čio prancūzo La Bastido 
koplyčioje. Bet ir čia iš
buvo neilgai.

Pagaliau 1880 m. VI. 
Dembskis išvyksta į Šiau
rės Ameriką. Bando apsi
gyventi Čikagoje, Milvokė- 
je, Fildadelfijoje, Detroite, 
Bufalo, Kanados miestely 
Hagarty.

Vargingesniųjų Hagarty 
gyventojų tarpe VI. Dembs
kis įsigijo daug rėmėjų ir 
šalininkų.

Po trejų metų grįžta į 
Šiaurės Ameriką, apsigyve
na pas -Šliupus Šenadoryje, 
o vėliau kartu su jais atsi
kelia į Skrąntoną. '

Šenadoryje gyvendamas, 
VI. Dembskis susipažįsta 
su pažangiąja lenkų spaus- 
da: “Przedswit” Londone 
ir “Gazeta Robotnicza” 
Berlyne, su anglų žurnalu 
“Freethinker.” Savo poli
tinėmis pažiūromis jis ar
tėja prie socialdemokratų, 
tampa kovojančiu ateistu,' 
ima dalyvauti pažangioje 
spaudoje. Vienas iš pirmų- 
j ų jo d a r b ų —• ilgokas 
straipsnis “Naujas ir dar 
senas dievas,” parašytas 
pagal Lkfargo veikalą “Ka
pitalo religija” ir išspaus
dintas Amerikos lietuvių 
“Naujojoje , Gadynėje” 
(1894 m.).

VI. Dembskis. ima gausiai 
skaityti paskaitas lietuvių 
darbininkams. Paskaitose 
jis kovoja prieš išpažintį, 
už civilinę metrikaciją, 
prieš bibliją.

VI. Dembskis teigė, kad 
“sunku kariauti su ta tam-

sos galybe, nes priešo ran
kose yra susinėsimo keliai 
(telegrafai, telefonai, gele-J 
žinkeliai), jų rankose yw 
turtai ir lobiai, po jų ko-\ 
manda stovi armija, milici- .■ 
ja ir policija. Ką gi darbi
ninkai prieš tai gali pasta
tyti? Tiktai patys save,— 

•o ir tai visur stoką išmany
mo, j solidariškumo, vieny
bės, net ir paties socializmo 
siekių supratimo .. ”

Šenadoryje, o paskiau 
Skrantone VI. Dembskis or
ganizuoja Amerikos lietu
vių laisvamanių susivieniji
mą ir jam keletą metų va
dovauja.

VI. Dembskis parašė ir 
išleido šias knygas: “Iš-ko 
kyla melai ir skriaudos 
žmonijoje” (1899m.),“Kaip 
g^iausiai laidoti numirėlį* 
versta iš anglų kalbos^ 
(190'0 m.), “Imtynės var- 
guolių su bagočiais” (H900 
metais), “Ar v y s k u p a s 
Valančius nebuvo vyliu- 
g u lietuvystės ? ” (19 01
metais), “Dvyniai vagių” 
(1902 m.), “Kankintojai ir 
kankiimniai už mokslą” 
(1905£rn.), “Inkvizicija ar
ba atplHdmas žmonių nuo 
šėtono” (Ipl3^m.).

Mirė VI. Dembskis Skran
tone 1913 m. lapkričio 12 d. 
Jo palaikai buvo sudeginti 
Brukline Freš Pond kapi
nių krematorijuje. Po ke
lelių metų Jonas Šliupas j 
atvežė jo pelenus į Lietiny 
va ir palaidojo juos ŠiauS 
lių laisvamanių kapinėse.

VI. Den}bskis buvo įdomi, 
koloritinga figūra, savo gy
venime labai daug kovojusi 
dėl laisvės paprastiems 
žmonėms.

VI. Dembskio itaka žmo
nių . protavimo pažangai 
teisingai nusako rašytojas 
Rojus Mizara. Įvade Anta
no Metelionio knygai “Apie 
dievus ir žmones” Rojus 
Mizara’sako:

“Kas ir kada i Antanė 
galvą įskėlė laisvamany!)^ 
darbininkiško susipratimo 
ir platesnės pasaulėžiūros 
kibirkštį? Lai jis pat at
sako:

• “—1907 metais kietosios 
anglies angliakasiai buvo 
paskelbę streiką. Du vaiki
nai iš Šenandoa, Pa., atvy
ko i Eleo, Pa., dirbti. Vie- 
nas jų, matydamas mane 
-nuolat skaitant, pasiūlė 
man paskaityti kunigo V. 
Dembskio knygelę “Imty
nės varguolių su bagočiais.” 
Knyga mane labai sudomi
no ir aš ją skaičiau net ke
letą kartų. Vėliau tas pats 
vaikinas man pabraukė to 
paties Dembskio “Iš ko ky
la melai ir visokios skriau
dos žmonijoje?,” “Dvyn^b 
vagių” ir kitas. Prisipa
žinsiu: kunigo VI. Dembs
kio raštai 'daugiausiai pri
sidėjo mane žmogumi pa
daryti ...”

Ne vienas Antanas Mete- 
lionis galėtų prisipažinti, 
kad pažangos kelią jam pa
rodė kaip tik VI. Dembskio 
raštai.

VI. Dembskio atminimas 
vertas ir žymiai platesnio 
įvertinimo, c.

Madridas. — Keturi žy
mūs Ispanijos. protestantų 
dvasiškiai kreipėsi į dikta
torių France? su protestu. 
Jie sako, kad policija 'ne
menkai persekioja 30,000 
Ispanijos protestantų, ne
leidžia jiems viešai melstS.

Chicago.- -Tennessee gti- 
bernatorius F. G. Clement 
pasakys įvadinę kalbą de
mokratų partijos suvažia
vime. Manoma, kad Clem
ent yra Stevensono šalinin-
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Čekoslovakijos respublikoje
(Pabaiga)

Vesela mysl pul zdravi”— 
sako čekų patarlė. (“Linksma 
mintis — pusė sveikatos”).

Jumoras—neatskiriamas če
kų bruožas. Linksmu čekų 
tarpe galima pajusti Jarosla
vo Hašeko toną, mandagų, bet 
kartu ir kandų juoką.

Čekai—kuklūs žmonės. Kai 
čekui tenka pasakyti ką nors 
teigiamo apie save ar savo 
tautiečius, jis būtinai primins 
kokį nors linksmą posakį, pa
vyzdžiui, “Každa liška svuj 
ocas chvali”, t. y., — “kiek
viena lapė savo uodegą giria“, 
—tuo čekas pasako, kad jis 
nenori girtis ir puikauti.

Čekams būdingas mandagu- 
4 mas. Susipažinęs su čeku, bū- 
** tinai išgirsti iš jo, kad jis la

bai džiaugias? šia pažintimi. 
Vietoje užrašo “Rūkyti drau
džiama“ kai kuriose viešose 
vietose teko matyti tokį 
šą: “Dėkojame už tai, 
čia nerūkote“.

Patekęs į čekų tarpą,
tuo la- 
kad esi

Gal tai žuvusieji 
su fašistais? Deja,

užra- 
kad

j unti

New Haven, Conn.
Buvo ir bus

draugišką atmosferą, 
biau, jei čekas žino, 
iš Tarybų šalies.

* # *

Mūsų ekskursija i
Vokietijos pasieni vyko 
autobusais. Važiavome 
bo miestą.

Buvo šviesi saulėta

Vakarų 
dviem 
Į Che-

diena. 
Visų nuotaika buvo gera dar 
ar todėl, jog su mumįs vyko 
profesorius Kraizingeris.

Pusiaukelėje i Chebą pro
fesorius paprašė sustabdyti 
mašiną. Kryžkelėje pamatė
me aukštą obeliską ir didelį 
akmenį.

(Kelionės įspūdžiai)
Atkreipkite dėmesį į šį ak

menį — pareiškė profesorius. 
—Ant jo mokslininkai užrašė : 
“čia Europos centras“. Vadi
nasi, Čekoslovakija — Euro
pos centras.

Perėjome į kitą kelio pusę 
prie obelisko. Profesorius aiš
kino :

—Amerikiečiai, kurie atėjo 
čia hitlerininkams išbėgus, pa
sistatė sau šitą paminklą ma
nydami, kad jie buvo užka
riavę Europos centrą. ..

Ant obelisko buvo surašyta 
daugybė Amerikos karininkų 
pavardžių, 
kovose
niekas iš jų čia nežuvo, nie
kas jų net nesužeidė. Jie už
rašė savo pavardes todėl, kad 
iki šios vietos buvo atvažiavę, 
kai hitlerininkai . išbėgo, Ta
rybinės Armijos vejami.. .

—Kaip amerikiečiai “vada
vo’’ mus, čekus, tuojau įsiti
kinsite, važiuodami į Chebą, 
—kalbėjo profesorius. — Jie 
be jokio reikalo susprogdino 
stambią aviacijos gamyklą, su
griovė didžiulį tiltą, subom
bardavo svarbius pramonės 
centrus ir kitose šalies vieto
vėse. . . Visa tai jie darė tuo
met, kai hitlerinės armijos 
triūsk inimas ėjo 
baigą.

Apskaičiuota, 
kiečių kariauna
jai be jokio reikalo padarė 
nuostolių 6 milijardų kronų 
sumai.

Chebas — senas, viduram
žių liekanomis bei istoriniais 
įvykiais turtingas miestas.

Pakilę į Fridricho Barbaro- 
sos pilį, pastatytą XIII amžių-

je, vakarų pusėje pamatėme 
baltą namelį, kuris stovėjo 
“niekieno žemėje“, t. y., mes 
buvome prie pat Čekoslovaki
jos — Vakarų Vokietijos sie
nos. r

Iš anos pusės ne kartą pra
skrenda balionai su Čekoslo
vakijai priešiškais lapeliais. 
Neseniai vienas Amerikos ba
lionas užsikabino už telefono 
laido pačiame Prahos mieste. 
“Neapykantos balionai’’—taip 
buvo pavadinta tokių balionų 
paroda Prahoje. Šią parodą, 
kaip pranešė laikraščiai, ap
lankė apie 160 tūkstančių 
žmonių. Jie paliko šimtus at
siliepimų, rūsčiai smerkdami 
avantiūristinius naujo karo 
k u rsty toj ų p 1 a n u s.

čekai kandžiai pašiepia 
tuos, kurie be reikalo eikvoja 
medžiagą bafionams ir veltui 
gadina popierių priešiškiems 
lapeliams.. . Man įstrigo į at
mintį Chebo dviračių fabriko 
vieno darbininko žodžiai:

—Visokius balionus jie lei
džia į Čekoslovakiją: ir iš 
burnos, ir iš aerodromų. Bet 
vieni ir kiti jų balionai sprogs
ta vienodai — kaip muilo

Tėvų diena buvo labai pa
sekminga iš visų pusių, 
vams palieka daug kuo 
didžiuoti ir drąsos dėl 
parengimo.

# * #
Ištvirgę vaikėzai iššaudė 

langus-’Sinagogos; daug nuo
stolių padarei ,Dabar policija 
bando surasti kaltininkus.

Turime ir streikerių. A, S. 
Wire Co. apie 1,000 darbinin
kų išėjo streikan dėl pageri
nimo ateities ir užtikrinimo 
darbų sul pagerinimu.

* * •*
Veronika 
Paliko 2

Veronika

Te
pasi- 
kito

Janui aitis- 
sūmr ir 1 
Janulaitie-

Mirė 
Kuncytė, 
dukrą, 
nė mylėjo mūsų parengimus.
Dažnai dalyvaudavo su pir
meiviais. Ilsėkis Veronika, o 
likusiai šeimai—didelė užuo
jauta!

bur-

* * «
Rugpjūčio 12 dieną turėsi

me progą pagerbti Dr. J. Sta- 
neslow ir jo žmoną Kristiną 
Staneslow už jųjų gerus pata
rimus sveikatos reikalais.

Norintieji dalyvauti tą die
ną pagerbimo parengime, lai 
gauna bilietus iš kalno.

J S. K.

Pittsburgh, Pa.
LDS Aštuntos \ apskrities 

metinis piknikas įvyks liepos 
29 d. 2 v. p. p. gražiame El- 
lar Grove Parke, visiems ge
rai žinomame. Vieta gera pri
važiavimui. •

Taigi, gerbiamieji LDS 8 
apskrities ribose gyvenantieji 
nariai, iš kąlno renkitės į šį 
šaunų pikniką. Visi geros va
lios lietuviai galėsite čia sma
giai laiką praleisti.

Programoje bus dainų,, mu
zikos ir kortų lošimas.

Visus kviečia dalyvauti
LDS 8 Apskr. Komitetas

P S. Dėl transportacijos: jei
gu kurie nežinote, kaip į pik
niką nuvažiuoti, tai iš anks
to kreipkitės pas J. Mažeiką, 
127 Chm p Horne Rd., Pitts
burgh 2, Pa., arba paskambin
kite : Tel. POplar 1-0808. čia 
gausite informacijas.

* * *
LDS 8 -apskrities metinė 

konferencija įvyko gegužes 
27 d. Praėjo geroje nuotaiko
je. Delegatais konferencija 
buvo skaitlinga ir nutarimai 
padaryti geri.

Tenka padėkoti Wiimerdin
go LDS 37 kuopos valdybai ir 
visiems nariams už tai, kad 
maloniai priėmė konferenci
jos delegatus ir svečius,
puikias vaišes, o šeiminiu-

kems uiž patarnavimą. Yra 
sakoma: vienybėje — galybė. 
Taip buvo ir čia.

Apskrities Komiteto vardu 
tariu1 nuoširdžią padėką wil- 
merdingiečiams.

J. Mažeika

.... Maskva. — Sovietai pa
kvietė Vakarų Vokietijos 
senato delegaciją atvykti 
Maskvon.

PATTENO PRAŠYMAS

Pranešu visiems savo drau
gams, kad nuo liepos (July) 
13 dienos iki rugsėjo (Sep
tember) 3-čios dienos visi su
sirašinėjimai su manim turi 
būt 'šituo adresu: William 
Patten, 125 Atlantic Ave., 
Atlantic City, N J J.

Chicago. — Eks-prezi- 
dentas Trumanas tarėsi su 
Adlai Stevensonu/

Washingtonas. — Izrae
lio ambasadorius Abba Eba- 
nas sake sekretoriui Dul- 
lesui, kad Egiptas sugriež- 

' tino Suezo kanalo blokadą.

Atidarytas Vasarnamis•/
Su visais patogumais vasarotojams

JŪRŲ MAUDYNĖS PRIE PAT NAMO

VIOLET’S OCEAN VIEW
GUEST HOME

už'

visiškai i pa-

kad ameri- 
Č e ko si o va k i-

mes
pa-

Važiuodami iš Chiabo, 
sustojome prie paminklo, 
statyto žuvusiems čekų patrio
tams hitlerinės okupacijos me
tais, 
m ingi 
džiai : 
nes, I

Fučiko 
vykdomas

čia buvo užrašyti reikš-
Ju Ii j aus Fučiko žo- 

: “Lide bdete!“ (“žmo- 
būkite budrūs!“).

raginimas šventai 
visoje Čekoslovaki-

D. Rodą

DRABUŽIŲ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Muitas Apmokėtas, Pristatymas Garantuotas 

j 8—10 Savaičių

t❖
❖
❖

SIUNTINIO NUMERIS ML-2 $55.00
jardai puikiausios rūšies 100% virgin wool medžia-

Kainos nebrangios. Tuojau 
arba apartmentus

užsisakykite kambarius 
vasarojimui.

125 Atlantic Avė., Atlantic City, N. J.
Telefonas 5-2338

USNYNE
Modernine Lietuvos Istorija Poemoje 

Tai žmogaus Sielą “Jaudinantis Kūrinys!

Detroit, Mich.
' Spaudos piknikas nebetoli

Štai jau visai arti 15 diena 
liepos, kurioje įvyks Spaudos 
piknikas - gegužinė, Beach- 
nut Grove darže į kurį suva- 

. žiuos ne tik ‘ detroiliečiai, bet 
* atvyks, kaip ir kitais metais, 

už Detroito ribų; o gal kas 
atvažiuos iš Chicagos, susitikt 
su “dinamiško’* miesto pilie
čiais.

Prieš pat pikniką, gal bus 
pranešta plačiau. Čįa tik pa
žymiu, kad 15 d. liepos mėn., 
turim pasižymėt dėl atminties 
ir kad “vėjai“ nenuneštų kur 
nors kitur.

Paraše žymusis Lietuvos Poetas

Teofilis Tilvytis
gos del moteriškes suknelei, spalva užgirta per U.S.S.R. 
sulyg vėliausios mados. 2 didelės špūlės siūlų.
3% jardai puikiausios rūšies 100%' grynos vilnos me
džiagos dėl vyriško, siūto. Spalvos: pilka, ruda, mėlyna 
(navy blue). Visos medžiagos aukščiausias rūšies ir už- 

. girtos per U.S.S.R.
ši yra puikiausia kombinacija siuntinio del vyro ir mo 
teriškės ir yra labai patogus pasiuntimas per mumis, nes 
mes sutaupome jums pirkimo ir pakavimo klapatą. Už 
tuos pinigus mes užtikriname jus, kad jūs negalėtumėte 
geriau nusipirkti patys pirkdami.

Pasiųskite money orderį į Ideal Pharmacy,
• 29 Kelly Square į

V. G. Skrinska (savininkas), Worcester, Mass.

Gyvai atvaizduojama kaįp Lietuvai tapus ne
priklausoma, godūs ant turto elementai, po prie
danga patriotizmo, puolėsi ten išnaudoti liaudį. 
Lobo ir be žmoniškumo atodairos vis daugiau 
glemžėsi turto.

Chicago’ UI.
Nori panaikinti studentų^ 

atostogas

Mokyklų pareigūnai prade
da kalbėti apie panaikinimą 
studentų atostogų ir tęsimą 
mokslo per ištisus 12 mėnesių, 
bent aukštesnėse, mokyklose. 
Nekurie sako, kad augantis 
skaitlius norinčių lankyti va
sarinius kursus laipsniškai ve
da prie to.

Vasariniu mokyklų direkto
rius Burton Duffie sako, kad 
vasaros atostogos atgyveno 
savo dienas. Praeityje jos bu
vo reikalingos, nes daugeliui 
studentų, reikėjo dirbti ant 
ūkių. Bet moderniškoj drau
gijoj to nebereikia.

Numatoma, 
maina 
naštą, 
baigtų 
tiems 
studentų skaičius šalyje auga 
taip sparčiai, kad nespėjama 
prirengti mokytojų nei būda
vot! mokyklų. Mokytojai taip
gi gautų algą ištišus

i kai, kai)) muzikantai, tai ti- 
! krai Laisvos Lietuvos nepa- 
j sieks.

Aido Choras ir žagariečių 
•Klubas garsino ir dainų pro
gram us. Gaila, neteko sulauk
ti. J. P. S.

Visokie savanaudžiai, svietiškiai ir kunigai 
veržėsi į valdžią, steigėsi biznius, nubiedniejan- 
tiems bruko paskolas, o vėliau už paskolas ati
minėjo ūkius, miestuose namus ir kitokį turtą.• •

ki

metus.

DETROIT, MICH
SPAUDOS

LAISVE
11042 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y

3 pp»L LaUve (Liberty). Ketvirtad,, Liepos (July) 12, 1956

ceremoni
Boubonis 
Boubpnis,

iš karš- 
(carščio,

Kareivių 
su šūkiu : 
Lietuvą!“ 
daininin-

KELRODIS: Iš Detroito geriausia važiuoti Michi
gan Ave. iki Middle Belt Rd., sukite po kairei, pava
žiavę apie mailę, rasite pikniko vietą.

Pagaliau, skurdo ir priespaudos nebepakęsda- 
ma pavergtųjų minia, vadovybėje komunistų 
partijos sukyla; nuverčia Smetonos fašistinį re
žimą, įsisteigia liaudies valdžia ir kuriama so
cialistinė santvarka.

160 Puslapių. Kaina tik $1.00 
Užsakymus Prašome Siųsti:

Kas tada atsitinka su spekuliantais, žemės, na
mų ir kitokio turto suktais būdais iš liaudies 
prisiplėšti siais? Apie tai tikrai ir aiškiai su
prasi pasiskaitęs knygą USNYNE.

prie Smetonos buvu- 
prabangos laikai „pa- 
Dabar jie atsiminę 

arba parašo į ląik- 
raštįį tų įvykių eigą.

Mažažemiai valstiečiai ir darbininkai buržua
zinėje Lietuvoje,, spekuliantų buvo nustumti į 
vergiją ir nepakenčiamai skaudų skurdą, —nu
rodo poetas Tilvytis. 1

kuris be botago pasi- 
pertekliuose

----------------------------?

Lietuvaitė baigė Wisconsin

’RENGIA DETROITO DRAUGIJŲ SĄRYŠIS

Sekmadienį, Liepos-July 15

’T

,, ♦ * *
Uršulė Palęvičienė prisiun

tė atvirutę, kurioje pažymi, 
kad ji yra Wisconsin valstijo
je, pas seserį. Oras esąs daug 
geresnis ten ir esą lengviau 
kvėpuot. Tebesanti po gydy
tojo priežiūra. Džiaugiasi sa
vo sesutės rūpesčiu dėl jos.

Linkiu jai pilno pasveikimo.
Koresp.

$ Kenosha, Wis.

Miss Elsie J. Boubonis, duk
relė Mrs. Anna ir mirusio 

- Anthony Boubonis, Kenosha, 
.Wis„ sėkmingai baigė Wis- 
consino Universitetą.

Miss Boubonis buvo apdova
nota ‘Bachelor of Science’ 
laipsniui ceremonijose Madi- 
sone, birželio 16 d. Ji baigė 

» pamatinį mokslą valstijos 
mokslinėje įstaigoje ir pra
dės mokytojauti pradinėj Jef- 

' ferson mokykloje Manitowec 
ateinantį rudenį.

Baigimo mokslo 
jose dalyvavo Mrs. 
Mr. ir Mrs. Leonard

/ jos sesutė, Mrs. Lyle Staf
ford ir jos giminaičiai, John 
Jakubs, Mark ir’Anthony 

o u boh is.
Jos motina taipgi dalyvavo 

^priėmime surengtame E. B. 
Fred, mokyklos prezidento, 
birželio 14 d.

Miss Boubonis yra narė LD- 
• S 65-tos kuopos;

Kenoshietis

Kokioj prabangoj jie gyveno

Viename laikraštyje apra
šydamas savo bėdas ir vargus 
dipukas Juozas Vilutis tarp 
kitko sako :

kad tokia pa- , I 
palengvintų mokyklų 

Greičiau studentai už- 
kursUs ir užleistų 

laukiantiems vietų.

“Palikome užsienyje pirk
tus kilimus bei kristalus— pa
keliui išbarstėm kaip sunki
nančią kelionės naštą karaku
lius, bebrų kalnierius, aukso 
portsigarus bei deimantinius 
žiedus ir kitus gražius daik
tus“. •

Iš šio trumpo pasisakymo 
matyti kokioj prabangoj val
dininkai ir kiti poneliai seno
jo režimo Lietuvoje gyveno. O 
bežemis ir mažažemis ir šiaip 
darbininkas nei pasapnuoti 
neturėjo progos apie deiman
tinius žiedus ir karakulis bei 
bebrų kalnierius, importuo
tus kailinius, kristalus Ir gro
žybes, liuksusinius dalykus.

Kas metai už negalėjimą 
valdžiai užmokėti mokesčių 
buvo išparceliuojamos ūkės, 
atimami gyvuliai, išvaroma iš 
kūtės paskutine karvutė. Vi
dury žiemos siaučiant dide-

prakaituoja, Jiems šalčiams buvo išmetami 
į gatvę paskutiniai rakandai 
—gyvenimo daiktai, ir kaip 
raguočiai, taip ir kiti gyvuliai 
bei daiktai varžytinėmis par
duodami už pusdykį. O turin
ti litų prisikišę kišenes iš ne
laimingųjų dejonių ir ašarų, 
galėjo pasinaudoti ir praban
goj gyventi, kaip ir Juozas 
Vilutis,
sako kokiuose
Lietuvoje gyveno ponai valdi
ninkai. Kaip jis ir kiti bėg
dami iš savo krašto ir auksus, 
ir briliantus ir importuotus 
brangius kailius, kaip dipu
kas Vilutis rašo, prisiėjo ne- 
valiojant su savimi gabentis, 
išbarstyti ant kelio.

Dievo ar velnio koronė atė
jo, kad 
šių ponų 
si baigė, 
pakalba

SIUNTINYS—LA $55.50
3 jardai 100% grynos vilnos medžiaga del moteriškės 
palto. Spalva pilka (Oxford gray), mėlyna (navy blue), 
arba juoda. Pasisius šiltą žieminiu! Lietuvos orui. 4 
jardai puikiausios rūšies Rayon pamušalui pritaikytos 
spalvos, 1 pakas skirtingų adatų, 1 didelė špųlė pritai
kytų siūlų, 6 gražūs pririnkti guzikai priedui gražesnei 
išvaizdai.

SIUNTINYS ML-3 $56.00 ;
1 pora puikiausios odos vyriškų parėdui batų, rudos ar 
juodos spalvų, pažymėkite mierą (size) ir spalvą kokios 
pageidaujate.
o’/j. jardai 100% grynos vilnos puikiausios rūšies me
džiagos del vyriško siūto, spalva pilka (oxford gray), 
šviesiai rusva, mėlyna (navy blue), juoda plonom švie
siom druoželėm.

Iškilo gaisras antrojo pasaulinio karo, vokie
čiai okupuoja Lietuvą. Nudžiugo visi liaudies 
priešai ir nuolankiai pasiduoda okupantams, 
išdavinėja .vokiečiams Lietuvos patriotus. Pra
sidėjo baisus masinis žmonių žudymas. Lietu
vos buržuaziniai gaivalai šnipinėja vokiečiams. 
Padeda vokiečiams žudyti komunistus ir kitus 
prieš vokiečius kovojančius žmones, — grau
džiais vaizdais piešia poetas.

Trys piknikai

Liepos1 1 d. viena 
čiausių, 104 laipsniai 
bet trys piknikai šalia Tautiš
kų kapinių eina-savo keliu.

Muzikantai 
griežia polkas, šokikai sušilę 
sukasi, gaspadinės nespėja 
patarnauti išalkusiėms, “bar- 
tenderiai“ nespėja pagirdyti 
trokštančius.

Roselando Aido Choro bu
vo gyviausias ir* skaitlingiau
sias iš visų trijų piknikų. Jie 
turėjo gerą Virginia Vilkus 
orkestrą,’ kuri gi'ažiai griežė 
lietuviškus ir amerikoniškus 
šokius; gal dėltio čia matėsi 
daug jaunesnių žmonių. Ne
mažas buvo žagariečių Klubo 
piknikas. Jie turi savo patri- 
jotus.

Menkiausias iš visų turbūt 
buvo Ciceros Kareivių drau
gystės piknikas. Jų muzikan
tai turėjo iškabą> kad jie esą 
oficiąlė Ciceros 
draugystės orkestrą 
“Su daina į Laisvą 
Jeigu, jie tik tokie

Baisaus teroro kančiose sublizgėjo gyvybės 
viltis Lietuvos žmonėms. Sovietai pradėjo grū
sti vokiečius atgal. Bėga iš fronto sumušti vo
kiečiai per Lietuvą. Plėšia ir nešasi viską, ką 
tik pagaudami. Lietuvos buržuazija, tarnavusi 
vokiečiams, dreba iš baimės del vokiečių pra
laimėjimų. O Lietuvos patriotams švinta lai
mėjimo aušra.BEECHNUT GROVE

MIDDLE BELT RD. INKSTER, MICH.

Kas metai Detroito organizacijos rengia, vie- 
\ną iš didžiausių piknikų spaudos naudai. Todėl 

me$ kviečiame visus, ne tik Detroito lietuvius, 
< bet ir iš visų apylinkių dalyvauti piknike ir 

linksmai praleisti laiką.
Kalbės vienas iš “Vilnies“ personalo

Gera Orkestrą Šokiams
* /

Kas ten dėjosi tuom periodu, tikrą vaizdą 
gausi perskaitęs knygą Usnyne. Didelio talento 
rašytojas — Teofilis Tilvytis — taip gyvai ir 
vaizdžiai aprašo, kad skaitydamas jautiesi kad 
gyvai, judančiai matai tą sielą jaudinančią, 
istorinę epochą Lietuvoje.



$15,000 Fondas
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

A. J. Sikorski ............................. . . .  *............... 5.00
J. Seskauskas ................... ............... ................ 5.00

Po $1: P. Vaitekūnas, M. Kazlauskas, George 
Hulick, T. Orlauski, F. Vaidvilavci, J. Sabanskas.

NevvYorto^/žiė^Zlnlos NEW YORK
HELP WANTED FElil

A. P. Dambrauskas., Haverhill, Mass., prisiuntė blan
ką ir $41. Aukojo:

K. Markūnas .. . . ............
A. P. Dambrauskas .......
Ben Brown ....................
LLD 85 kp........................
Senas Laisvės skaitytojas
Laisvės Draugas . /.........

$12.00 
10.00 
10.00 

. ,5.00 

. 2.00 
. 2.00

V. Kvetkas, Cambridge, Mass., pridavė blanką ir 
$32.00.

G. ir
uko jo: 
Kvetkas............................................... $10.00

O. Šamulėnai, Fitchburg ...................... 10.00
Eva Tamulonis, Fitchburg ............................... 5.00
F% A. Kvetkas, Dorchester ............................... 2.00

Po $1: B. B.eleckas, M. Stašienė, N. Grigaliūnienė,
P. Turauskienė, M. Yakštienė.

Tebeaiškina atmatų 
surinkimo įstatymą

Miestinis švaros departmen- 
tas vis dar tebesurinkinės at
matas ta pačia tvarka, kaip 
lig šiol, nežiūrint naujo“ įsta
tymo.

Liepos 1-ą įėjo galion nau
jas įstatymas, pagal kurį ir 
“rooming houses” buvo pri- 
skaitomos prie biznio įstaigų. 
Nuo tokių miestiniai surinkė
jai atmatų nerenka, jos turi 
samdyti specialius išvežejus.

Tų namų savininkai protes
tavo. Tada sutikta, kad įs
tatyme ne viskas aišku. O kol 
jis aiškinamas, viskas palikta 
kaip buvo..

Iš teismo salės
Daktaras John Somerville, 

Hunter kolegijos profesorius, 
yra liberalas, ne marksistas. 
Bet jis marksizmo ekspertas, 
nes per dvejus metus dėstė 
marksizmą Columbia ir Cor
nell universitetuose, jis dirbo 
kaip marksizmo tyrinėtojas 
Herbert Hooverio vardo'insti- 
tute prie Stanford© universi
teto ir jis yra parašęs daug 
mokslinių raštu npie marksiz
mą.

Ir tai 
merville 
teismą, 
m u n is tų 
naudai.

tas profesorius So- 
atčjo į Foley Square 
kur teisiami šeši ko- 
vadai, kad liudyti jų

Amerikos marksistų

liudininkas buvo Ho- 
Coke, jaunas negras 

iš Birminghamo, 
Protective Indust-

M. Kazlauskienė ir U. šimoliūnienė, Binghamton, 
N. Y., surinko ant blankos $75. Jos rašo:—“Prie pro
gos, norisi pasakyti didelis ačiū visiems draugams, kurie 
sudėjo šias aukas. Tai yra prisidėjo prie sukėlimo Lais
vės metinio fondo. Bet tuo pačiu sykiu norisi priminti 
ir tiems skaitytojams, kurie dar nėra aukoję, nėra pri
sidėję prie šio vajaus, kad ir jūs draugai prisidėtumėte 
pagal savo išgale. Nes kiekviena gauta auka yra di
džiai įvertinta. Tada, kurie dar nesate aukavę, pasirū
pinkite tatai padaryti kaipo Laisvės skaitytojai-rėmėjai. 
Šį syk j, aukojo:

LLD 20 kp., Moterų Skyrius
Senas skaitytojas ...............
L. U. Šimoliūnai / .......
J. N. Stroliai ......................
M. Kazlauskienė .................
I. E. Vėžiai ........................
A. L. Mainįoniai ...'...........
Marytė.................................
A. žvirblienė ......................
P. Mikolajunas ..................
J. Kaminskas ......................
A. Pagiegala ......................

r

$5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
2.00, 
2.00 
2.00 
1.00

$25.00 Prietclių Klubas
Šį sykį į Prietelių Klubą gavome gražų skaičių na

rių:
John Walins, Anna Marja, 'Fla. .
Buvęs Passaic’ietis .....................
Onytė S., Binghamton, N. Y. ..
A. ir P., Stoughton, Mass............
J. Š., So. Boston, Mass..............
John Niuro, Wakefield. Mass. ..
Mike Pučkus, Phila., Pa...........
Nellie Grybas, Norwood, Mass.

25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
20.00

.New Yorko
spaudoje

Visa, komercinė New Yorko 
spauda apgailestauja Japoni-, 
jos senato rinkimo rezultatus. I 
“Times” vedamajame straips
nyje sako, kad rinkimai ‘‘pa-, 
kenks Japonijos pastangoms 
įkurti pakankamą apsigyni
mą”. Bet Japonijos žmonės, 
balsuodami taip gausiai už 
socialistus ir komunistus, kaip 
matyti, ginklavimąsi skaito ne 
apsigynimo reikalu, o agresi
jos, ir jo nenori. To “Times” 
nemini.

“Mirror” sako, kad japo
nai balsavo kairiai todėl, kad 
jie nori prekiauti 
“natūrališka rinka” 
n i ja. Tas laikraštis 
dabar beveik nėra
jog Japonija taps neutrališka 
šalimi, panašiai, kaip 
Suomija. <

“Post”, “Tribune” ir 
šieji gieda tą pačią liūdną 
giesmę.

Profesorius Somerville sakė, 
kad jis nesutinka su daugeliu 
dalykų marksizme. Bet jis 
yra įsitikinęs, sakė , jis, kad 
Amerikos komunistai stoja 
prieš sąmokslus ir sukilimus, 
prieš jėgos vartojimą.

Prof. Somerville sakė, kad 
jis yra nuodugniai išstudija
vęs. bent 90 pagrindinių mark
sizmo klasikų knygų. Jis taip-

gi seka 
raštus.

Kitas 
mėr D.
biznierius 
Alabamos, 
rial Insurance Co., apdraudos 
firmos, vice-prezidentas.

Coke sakė, kad jis. gerai 
pažįsta apkaltintąjį komunis
tą James E. Jacksoną, su* ku- 
riuom kartu darbavosi 1937- 
ais metais įsteigiant Pietinių 
negrų jaunimo kongresą. Jis 
sakė, kad Jacksonas visuomet 
kovojo už negrų lygybę, vi
suomet kalbėjo už politines ir 
visuomenines kovas, bet nie
kad nekėlė balso už jėgos 
vartojimą.

jLiudininkas Coke vienu me
tu redagavo Birminghamo ne
grų laikraštį. “World”. Jis 
sakė, kad niekad nebuvo ko
munistu ir nestudijavo komu
nizmo, bet pažįsta nemažai 
komunistų ir su jais draugau
ja, nes “jie, kaip aš, kovoja 
už negrų lygias teises Pietuo
se”.

Išbandė naujausią 
subway traukini

New Yorke buvo paleistas 
išbandymui naujausias sub
way traukinys tarp Brookly
no tilto ir Parkchester ant li
nijos, kuri eina pro Grand 

j Central stotį. Transit Autori- 
. (tetas leis jį po kartą kitą pa

važinėti visomis linijomis, gar
sinti pažangą transporte.

Naujausiame traukinyje bu
vo 12 ir pusė laipsnio mažiau 
šilumos, negu bandymo tiks
lams prie 6 vagonų naujoko 
prikabintuose dviejuose seny- 
biniuose vagonuose. Net drėg
mės buvo penkiais laipsniais 
mažiau.

I Buvo ir muzika, taipgi skel- 
! bimas stočių.

Vadovaujantis patyrimu 
tuose traukiniuose, kuriuose 
jau seniau veikia blerbiantis 
įkyrus skelbimas stočių, lin
kėtina, kad naujuose tų rė- 
kalojimų ir verstinos muzikos 
nebūtų,
išleistų kai kada 
vagonų, 
nekiltų; atidarius vagonų du
ris. Nekenktų ir langus apva
lyti dažniau.

Geriau tuos pinigus 
išplovimui 

kad debesys dulkių

su savo

sako, kad 
abejonės,

.yra

Reikalauja atpildo už 
Brooklyne užgriūtą 
žemėmis dukrytę

Williamsburg’© gyventojas 
Felix Ortiz, kurio dukryte 
Anna buvo viena iš šešių že
mėmis užgriūtų vaikų, krei
pėsi į teismą reikalauti atpil
do. Reikalauja 500 tūkstan
čiu doleriuV v ?

Palikimų teismui (surro
gate) Kings apskrityje įteik
tame prašyjne užvesti bylą 
atsakovais skaitosi valstija, 
miestas ir., keliui tiesti kont- 
raktorius.

New Yorko advokatai 
pataria sušvelninti 
lojalumo tyrinėjimą

Speciali komisija, kurią su
darė New Yorko advokatų or
ganizacija, išnešė sprendimą, 
kad taip vadinamieji lojalu
mo tyrinėjimai yra bereikalin
gai griežti, kad jie laužo ci
vilines teises. Advokatų ko
misija priėjo išvados, kad val
džia turėtų pabaigti visą fe- 
deralinę lojalumo sistemą, ku
ri slegia 4,500,000 valdžios 
tarnautojų', ir vietoje to pa
tiekti visą programą direkto
riui, kuris būtų atsakingas

Business Opportunity

$400 Į Mėnesj, Huoslalkials.
Pripildyti mašinas riešutais ir iš- 
kolektuoti pinigus; High Grade Nut 
machine. Nereikia nieko parduoti. 
Kvalifikuoti šiam darbui, reikalinga 
mašina, paliudijimai, $640 pinigais. 
Galite 6 vai. j savaitę praleisti biz
niui, jūsų nuošimtis nuo sukolek- 
tuotų pinigų bus $400 į mėnesį. 
Yra progų perimti darbą pilnam 
laikui. Iciga didinas pagal pelną. 
Dėl pasitarimų rašykite: ‘QUEEN 
DISTRIBUTING CO., 251 W. 42nd 
St., New York 36, N. Y. Praneš
kite savo telefoną aplikacijoj.

(121-123)

Namų darbininkė. Geri namai, 
geros sąlygos, nuolatinis darbas. 
Paliudijimai. ♦ Nuosavas kambarys. 
GR. 2-8568.

(134-136)

Mergina—namų darbininkė. Bis- 
kj virimo. Privatiški namai. Nuosa
vas kambarys, $30 j savaitę. Visi 
įtaisymai. Geras, nuolatinis darbas.
MA. 7-4408.

(154-137)

BAND SEWERS

For Dresses and Blouses 
Experienced

Call WI. 7-4570

(130-136) :

Nurses. Practical. Rotating shift 
or permanent. Night duty assigrtl 
rnont. Good emp. benefits. Also4 
registered nurses. Apply—Director
of Nursing. Mount Sinai Hospital. 
H E. 100th St.

(128-134)

Laundry Workers. Exp. personnel. 
Needed as folders, operators, 
pressers; vacation and sick leave.
5 day week. Security necessary. 
HOLIDAY LAUNDRY, 764 Myrtle 
Ave., Brooklyn. UL. 5-1300.

(129-135)

Pukios Plunksnos. Patyrusios mer
ginos prie Struso plunksnų garbi- 
niavimo, priklijavimo ir išskirstymo.

Į Nuolatinis darbas.
^POLLACK-FEATHER CORP.

29 W. 38th St.
(131-137)

CLEANING WOMEN
To work. 6 P. M. to 12 P. M. CJc.tm 

offices in large buildings. Up to 45. 
Apply 9 A. M. all week. Please, do 
not telephone!

NATIONAL
CLEANING CONTRACTORS

9 W. 29th St., N. V. C.
' (132-138)

HELP WANTED-MALE

Į $15,000 Fondą Aukų Gauta Sekamai: 
Anicetas Vildžius, New York City ...........

Mary Svinkūnienė, Waterbury, Conn..............
C. Rameitienė (Atminčiai mano vyro mirties, 

liepos 27, 11947), New Britain, Conn.'.......
J. Aukščiūnas, New Britain, Conn............ . . . .
M. G., Waterbury, Conn.................................. . .
Mylda ir Walter Žukas, Elizabeth, N. J. 
Laisvės rėmėia, Sommervillietė......................
P. O. Montellietis............................ ....................
Laisvės patriotas, Haverhill, Mass..............>..
M. Motejunas, E. Coulee, Canada.................
Laisves Kaimynai. Richmond Hill, N. Y........
M. Bradauskas, Detroit, Mich.......................
J. Gaidis, Maynard, Mass. ..............................
Farmerka, Ulster Park, N.Y...................'....,
Philip Kuntz, Brooklyn, N. Y. ................
Peter Solow, Grand Rapids, Mich..................
Helen Žukienė, Binghamton, N. Y..................
Peter Poška, Binghamton, N. Y........ ............
J. Litvinskas, Brooklyn, N. Y. ........................
J. Czuberki, Bronson, Mich.............../....
M. Misevičienė, B’klyn, N. Y.» .
Vincas Delnicky, Bridgeport, Conn. .............

‘ A. Dudonis, Akron, Ohio........................ '........

$50.00
15.00

12.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00
10.00

6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00
3.00
3.00

. 2.00 

. 2.00 
. 2.00

2.00 
. 2.00 
. 2.00 
. 2.00

Tėvų Dienos pagerbime, New Havene pasakyta M- 
Pėtrikienė aukojo. Turėjo būti M. Petrikonienė.

Iš anksčiau gauta $7,303.66. Dabar įplaukė $670.00.
Viso gauta $7,973.66. Dar reikia $7,026.34.

Šiam raštui einant spaudon, gauta dar daugiau 
laiškų, iš kurių rezultatai bus paskelbti prie progos. 

A Širdingai ačiū visiems rėmėjams už puikią paramą dien
raščiui. Laisves Administracija

* # * <
“Daily Workerio” redakto

rius Allan Max klausia:
“Amerika tęs paramos da

vimą čiangili. Dabar tik klau
simas, ar tęsis paties Z'iango 
egzistavimas ?”

Kitaip sakant, ar bus kam 
tęsti pagalbos gavimą?

* * *
Vietinis vokiečių, “Staats- 

7 eitu n g
no, Bavarijos, kad salė, kur 
ten^ vyksta socialdemokratų 
suvažiavimas, išpuošta raudo
nomis vėliavomis. Korespon
dentas prideda, kad “ne tik 
vėliavų šiuo kartu daugiau, 
bet atmosfera irgi raudones
nė, negu praeities suvažiavi
muose”.

Prie ’ Lenkijos Jungtinių 
Tautų pasiuntinybės ' raštinių 
New Yorke aną vakarą suki
nėjosi keliasdešimt pikietų, 
kurie reikalavo, kaip jie sakė, 
“teisėtumo Poznanės 
ninkams”. 
įvairus iš 
mentas: „ 
jaunimo, 
grupės, IWW, anarchistų 
‘‘Catholic Worker” žmonių.

darbi- 
Tą pikietą sudarė 

politinio taško ele-1 
socialdemokratinio 
vienos trockistipės 

---’•'u ir

Vyro su žmona barnis, ant 
jos veido mėlynė išaiškino, 
kad Miss New York, kandi
datė i pasaulines gražuoles, 
18 metų, yra antru kartu ve
dusi, vadinasi Mrs. Grundy 
po antruoju vyru ir jau turi 
10 mėnesių amžiaus Grundiu- 
ką.

Užsiprenumeruokite Laisvę 
dabar, kaina vis dar $8.00.

4 >«•!♦ Laisvi (Liberty). Ketvirlad., Liepos (July) 12, 1956

TRUCK MECHANICS 
AND MAINTENANCE MEN

Experienced. Steady job.
Top wages.
WA. 4-9330.

Ireal for Family. Grocery. Beer. 
6 rm. hse, 2 baths, 2 garages, pro
perty. Store & stock $15,000. Est. 
30 yrs. Equipped, refrig., ice cream, 
Hse has kit., liv. rm, 3 bdrms. 
See to appreciate. Buy direct from 
owner. BA. 3-1024. (133-139)

Slaptoji policija Astorijoje i <'iktai prezidentui Eisenhowe- 
riui.

Svarbu pažymėti, kad ta 
advokatų komisija atstovauja 
ne liberaliniai pažangius ad
vokatus, kurie priklauso prie 
Nacionalines advokatų sąjun
gos, o konservatyvius advo
katus. Komisijai padėjo taip 
vadinamas Respublikos Fon
das, Fordo palaikoma organi
zacija, kuri padengė tyrinė
jimo kaštus — $100,000;

Advokatų komisija taipgi 
siūlo, kad būtų panaikintas 
taip vadinamas subversyvių 
organizacijų sąrašas, kurį tu
ri sudaręs generalinis proku
roras.

užtiko gemblerių klubą, buvo 
suėmusi 10 vyrų, bet tik du 
sulaikė teismui.

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Piknikas," Liet. Taut. Namo Par
ke, Wnter St.; Keswick Rd.
15 d. liepos, 1 vai. dieną.

praneša iš Miunche-I Vienybes Pašalpinė Dr-stė.
I ot r»>->rrlz i i rio dnlvvniltl tflinc

Reikėjo barni 
baigti be peilio

Brooklyno Brownsvilleje 
vieno vyriškio William Gilli- 
son išvažiavimas pasivažinėti 
su dviemis moterimis jam bai
gėsi mirtimi, o joms kalėjimu.

Barnis su viena ju kilęs 
naktį, jau parvažiavus prie 
namų. Sako, kad jis jai tvo
jęs per žandą. Jos draugė jai 
padavusi savo peiliuką, kurio 
vienas dūris jį. nužudė.

Vėl žūsta , trys jauni žmo
nės. Jisai buvo 37 metų, Nan
cy Draper yra 31 metų, jos 
draugė Susie Kelly 32 metų.

(132-138)

įvyks 
Rengia 
Nariai 

kvic-

Ideal Family Enterprize. Dclica- 
1 cssen>-Grocery. 3 rm. apt. Selling 
German Delicacies heavy to good 
clientele. Can be built up; com
pletely equipped. Full kitchen. 
$10,000 value, sacrifice for $3,750. 
By owner. Other bus. Queens area. 
8th Ave. sub. line. VI. 8-2390.

(129-134)

Superintendent — prie pataisymų. 2 
Prižiūrėti 50 šeimų apartmenlinp 
namą. No. 6 Oil. Arti stoties Brool^-i 
lyne. Geras darbas. Sekmadieniai 
skambinkite nuo 12 v. dieną iki 6 
v. v. Paprastom dienom—12-3.

UL. 1-7604.
(132-138)

stengkitės dalyvauti, taipgi 
čiame vietinius ir iš apylinkės da
lyvauti. Pamatysite gerus pažįsta
mus, ir smagiai praleisite laiką. 
Komitetas. (133-135)

HELP WANTED—FEMALE

Pirmos Klasės
STENOGRAFISTĖ

Kuri Moka Sekretorystę 
Reikalavimai:

TrmnpraštJ—90 žodžius j minutę. 
Ant mašnėlės--60 žodžių j minutę.

40 valandų savaitė.
APDRAUDOS

* Apmokame atostogas už 24 
dirbančias dienas.

* 8 apmokamos šventės 
per metus.

* Duosningos sirgimo atostogos; 
atsistatymo planas; ligoninės 
ir apdraudos programa.

Skambinkite: MR. C. E. DREW 
COLUMBUS 1-1278

SANDIA 
CORPORATION

(lokalinis ofisas)
Western Electric Kompanijos prie

kinis skyrius, kuriame išvysto ir 
tyrinėja nuclear ginklus.

Albuquerque, New Mexioc.

(134-40)

Nuteisė kaip sukčių
Cyril Marshall, buvęs 

darbininkų ir unijukės virši
ninkas, 'tapo nuteistas 10 me
tų kalėti. Jį. kaltino ir jis pri
sipažino, kad pasisavinęs virš 
30 tūkstančių dol. organizaci
jos turto.

Tais pinigais .jis buvęs nusi
pirkęs žemės ir įsigijęs porą 
trijų kambarių trailerių, ten 
įsitaisęs kempę, tuos pinigus 
pakinkęs jam užpelnyti nau
jų pinigų.

Kai jį areštavo, rekordai ro
dė, kad pinigai išskolinti. Bet 
iš tų tiktai 88 buvusios tikros 
paskolos, o .143 prasimanytos. 
Jis taip bizniavęs per 13 me
tų.

IRT

ĮSIGYKITE LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNU
Nors kartą susilaukėme savo kalboje žodyną.
knyga, stipriais apdarais. Tai naudingiausias dalykas turėti 
muose, ypač tiems, kurie rašo spaudai ir kitais reikalais. ,

Išleistas Lietuvoje. Didelė 
savo na-

>

Persiuntimą ApmokameKaina $5
Prašome kartu su užsakymu prisiųsti ir pinigus

Gaunamas Laisves Knygyne, 110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N

Ideališka šeiniai. Grosernė ir De- 
likatessen. Įsteigta 15 m. Sušaldyti 
valgiai, alus. Gyvenimui vieta. Pil
nai ištaisyta. Puiki kaiminystė. 
$1000 ir daugiau į savaitę. $2000 
rankpinigių. Skambinkite Franklin 
4-9817.

AUTO MECHANIKAS

Patyręs. Gera alga. Nuolat.
QUEENS HVDRA-MATIC 

EXCHANGE CORP.
218 St. & Hempstead Ave.
\ Queens Village, L. I.
\ „ (130-136)

(132-135)

MATTHEW A
BUYUS
(BUYAUSKA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
9

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

AVALON, N. J

Mechanics. Familiar with Mer- 
credes-Benz; Jaguar, PorsČher, M. 
G. Do not apply unless experienced. 
Top salary.

BREWSTER AUTO CO.
15 Berry Hill, Oyster Bay. 

OY. 6-3484—Mr. Spara.
(129-135)

Counselor (25-35). Pioneer. Exp. 
for Zonist camp. Work out. Camp
ing & General outdoor activities 
with teenagers. (Co-ed). Car4ę 
Hatzofeh, Coventry, Conn., c/o 
Feierman. Call N. Y. CO. 5-1162. 
Conn. PI. .2-8075.

(128-134)

Amatininkai, paieškodami 
darbų, praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymų. Kaina už' 
paskelbimą žema.

PUIKI PROGA
Puiki Vieta Atostogoms bei Poilsiui 

Kambarys 2 asmenim $20, 4 asmenim $30

Valgis vienam asmeniui $2.00 į dieną. Jau
niems pusė kainos. Jei kurie nori patys ga

mintis valgį, turi privilegijas, yra visi 
patogumai tam reikalui.

Liepos ir Rugsėjo menesiais kainos nupigintos
čia yra gera vieta nevien atostogom, bet ir visados gyventi. 
Ypatingai pensionieriams ir^šiaip senesnio amžiaus žmonėms. 
Nuolat gyvenantiems kambarių kaina nuo $20 iki $30 j mė
nesi. Antrašas:

J. A. Bekampis, 147 13th St.
Avalon, N. J, Tel. alon 7-5983




