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METAI 46-ti

KRISLAI
V. Mykolaitis-Putinas para 

šė veikalą “Sukilėlius”.
Jie tilps Laisvėje.
H. Korsakienės romanas.
Organizuos.
Kas kliudo?

Rašo R. Mizara

žymusis Lietuvos rašytojas 
V. Mykolaitis-Putinas parašė 
romaną iš 1863 metu sukili
mo Lietuvoje. Savo veikalą 
rašytojas pavadino: “SUKI
LĖLIAI”.

Neužilgo mes pradėsime 
“Sukilėlius” spausdinti Lais
vėje. Tai bus gražaus ir įdo
maus pasiskaitymo kiekvie
nam.

V. Mykolaitis - Putinas — 
Vilniaus Kapsuko vardo uni
versiteto profesorius—yra se
nosios kartos rašytojas. Tai 

Romano “Altorių šešėly” au
torius.

Kas iš senesnio amžiaus lie
tuvių negirdėjo apie 1863 me
tų žmonių sukilimą Lietuvoj?

Tame sukilime vienu vado
vų buvo kunigas Antanas 
Mackevičius, liaudies drau
gas, kurį caro valdžia pakorė 
Kaune. “Sukilėliuose” auto
rius, pasiremdamas istoriniais 
dokumentais, ir parodo to žy
maus kovotojo vaidmenį.

Tame sukilime, beje, da
lyvavo ir kun. VL Dembskis, 
apie kurį skaitytojas, be abe

jojimo, skaitė K. Vairo-Rač- 
Wausko straipsnį, tūpusį pra

ėjusio ketvirtadienio Laisvėje.

Vilnis šiuo metu spausdi
na H Korsakienės romana- 
apysaką “Gyvenimai! išėjus”.

Skaičiau tą knygą su didžiu 
pamėgimu.* Tai romanas apie 
pokarinį gyvenimą mūsų tėvų 
žemėje, —• romanas, daugiau 
liečiąs darbo inteligentijos gy
venimą Lietuvoje.

Štai, Elena Orintaitė, bai
gusi gydytojos-chirurgės mok
slą, siunčiama į provinciją, 
mažą, apleistą miestelį dirb
ti ligoninėje. Ir rašytoja su- 
gabiai nušviečia jaunos gydy
tojos galvoseną, darbą, sieki
mus ir sunkumus. O su tuo 
parodoma ir kitų gydytojų, 

jos kolegų, gerosios ir blogo- 
Jrsios pusės. Parodoma trūku- 

ir pasiekimai mūsų tėvų 
žemėje.

II. Korsakienė —. talentin
ga rašytoja. Jai tenka palin
kėti, kad rašytų daugiau ir 
daugiau.

Tekstilės darbininkų unijos 
'Vadovybe, sakoma, nutarė 

t paspartinti organizavimą tos 
pramonės darbininkų, dirban
čių pietinėse valstijose.

Bus organizuojami į uniją 
ir tabako pramonės darbinin
kai.

• Sakoma, 25 organizatorjai 
yra paskirti darbo pradžiai.

Didžiausia nelaimė Ameri
kos darbininkų iki šiol glūdė
jo tame, kad pietinėse valsti
jose darbininkai (jų didelė 
dauguma) buvo neorganizuo-

t Dėl to nemaža fabrikų iš 
ysiaurrytinių valstijų pabėgo į 
' pietines, tikėdamiesi ten gau
ti pigesnių darbo rankų.

Kai pietinių valstijų darbi
ninkai susiorganizuos į darbo 
unijas ir pareikalaus didesnių 
algų, jie jas ir gaus. O tuo
met jau bus kitoks vaizdas vi
soje Amerikoje.

Argentinos valdžia neleido 
šimtui emigrantų sugrįžt į 
Ukrainą, Baltarusiją. Lietuvą

Tarybą Sąjungos seime
Gedvilas vadovauja 
įstatymu ruošimui

Buenos Aires. — Per pa
skutinius kelis mėnesius 
apie 3,000 ukrainiečių, bal
tarusių ir lietuvių apleido 
Argentiną ir grįžo į savo 
gimtinius kraštus—-Ukrai
ną, Bielorusiją ir Lietuvą. 
Toje repatriacijoje jiems 
padėjo tarybinė pasiuntiny
bė, o Argentinos valdžia 
nestatė kliūčių. Grįžusieji 
namo nebuvo tapę Argen
tinos piliečiais. Bet su jais 
išvyko ir jų vaikai, kurie 
gimė Argentinoje.

Šią savaitę iš Buenos Ai
rėse link Odesos išplaukė 
Argentinos laivas “Salta,” 
kuriuom turėjo išplaukti 
apie 1,000 ateivių iš Rytų 
Europos. Bet šiuo kartu 
Argentinos policijos ir žval
gybos agentai uoste sulai
kė apie 100 ,tų keleivių ir

Dearborn, Mich. — Ra
sistinė organizacija i Home
owners Association, kuri 
turi ryšius su pietiniais ra
sistais, . čia buvo pasisam
džiusi raštinę. Bet’ Wool
worth pastato savininkai 
dabar rasistus išmetė ir 
mažai kas nori jiems 'kitą 
raštinę išnuomoti.

Už tos rasistinės orga
nizacijos demaskavimą at
sakingos unijos.

83 rasistiniai Kongreso nariai 
išleido manifestą už rasistinę 
segregaciją, prieš civilines teises

Washingtonas. — 83 at
stovų buto nariai išleido 
manifestą, kuriame jie sa
ko, kad iki paskutinių ko
vos prieš rasinės segregaci
jos pabaigimą Pietuose. 
Po manifestu pasirašė visi 
kongresmanai iš Alabamos, 
Arkanso, Georgijos, Missis
sippi, South Carolinos ir 
Virginijos. Bet tik dalis 
North Carolinos, Tennes
see, Floridos ir Texaso kon\ 
gresmanų pasirašė.

Vyriausias rasistinių kon- 
gresmanų manifesto argu
mentas yra, kad rasinės se
gregacijos panaikinimas 
per federalinius įstatymus 
“pažeidžia atskirų valsti
jų teises.” Tai senas argu
mentas, kurį, rasistai nau
doja. Bet NAACP ir kitos 
negrų bei liberalinės orga
nizacijos sako, kad negali 
būti kalbos apie “valstijų 
teises,” tuo tarpų, kai pa
čiose valstijose didelė dalis 
gyventojų neturi teisės bal
suoti. Tik po to, kai fede- 
raliniai įstatymai privers

Tiesa, nėra lengva pietinių 
valstijų darbininkus suorgani
zuoti į darbo unijas dėl to, 
kad ten siautėja segregacija. 
Daugelis baltų darbininkų dar 
vis nenori bendrai veikti, ben
drai kovoti su negrais darbi
ninkais.

Bet ir segregacija, anksčiau 
ar vėliau-, bus panaikinta.

jiems neleido grįžti namo. 
Aiškinimas buvo, kad “jų 
dokumentai ne tvarkoje.”

Uoste šiuo kartu rado
si ukrainiečių, rusų* bielo- 
rusių ir lietuvių pabėgėlių 
pikietai, kurie nešė viso
kias . iškabas, kuriose už
gauliojo grįžtančiuosius.

Britai pravedė 
areštus Kipre

Nicosia." — Britų kariai 
ir policininkai pravedė ma
sines kratas ir suėmimus 
Kipre. Suimta virš 60 as
menų, tarp jų Etnarchijos 
tarybos narys. Ta taryba 
yra Kipro graikų stačiati
kių , bažnyčios valdyba.

Tuo tarpu graikiškieji 
Kipro miestų burmistrai 
(majorai) rengia suvažia
vimą, kuriame jie svarstys 
naujuosius britų pasiūly
mus apie savivaldybę. Bri
tai sako, kad jie svarstys 
savivaldybės galimybę, “jei
gu graikai sulaikys terorą.” 
Bet hacionalistai sako, kad 
tai kaip ir reikalavimas pa
dėti ginklą prieš tai, kai 
siekis yra iškovotas^

Priimti britų siūlymą bū
tų patekti į spąstus, sako 
nacionalistai.

j rasistus leisti visiems Pie
tų gyventojams, įskaitant 
negrus, balsuoti, . tik tada 
bus galima kalbėti apie su- 
verenes valstijų teises.

■ ■ > ...Į ....... . . ,

Prasidėjo PEN 
suvažiavimas

Londonas. — Čia prasidė
jo tarptautinės rašytojų 
organizacijos PEN suva
žiavimas, kuriame dalyvau
ja 750 rašytojų iš kelias
dešimt kraštų. Suvažiavi
mas prasidėjo susikirtimu 
tarp “Vakarų” ir “Rytų,” 
Amerikiečių delegacija, ku
riai vadovauja Elmer Rice, 
patiekė rezoliuciją prieš 
“totalitarizmą,” ir buvo su
prasta, kad ji taikoma 
prieš komunistus. Ta re
zoliucija tapo priimta 17 
balsų prieš 9 (PEN suva
žiavimuose kiekvienos ša
lies delegacija turi vieną 
balsą).

Paskui Rytų Vokietijos 
delegacija patiekė rezoliu
ciją prieš atominius-vande- 
nilinius ginklus. Nors Ame
rika toje rezoliucijoje ne
buvo įvardinta, visi supra
to, kad ji buvo nukreipta 
prieš ją. Ta rezoliucija ta
po priimta 17 balsų prieš 
11. Kelios delegacijos su
silaikė nuo balsavimo. .

Maskva. —• Abu Tarybų 
Sąjungos parlamento butai, 
Sąjungos taryba ir Tauty
bių taryba, laikė atskirus 
posėdžius. Svarbiausieji 
klausimai, kurie buvo 
svarstyti, tai pensijų didi
nimas.

Prie premjero Bulganino 
patiektų įstatymo projektų 
pataisymus įnešė deputatas 
Mečislovas Gedvilas, buvęs 
Lietuvos premjeras, kuris 
užima vadovaujančią vietą

Velijusios žinios

Iš viso pasaulio
Jungtinės Tautos. — Ta

rybinis delegatas A. Gro
myko pareiškė nusiginkla
vimo komisijoje, kad Tary
bų Sąjunga sutinka su siū
lymu, kad karinės jėgos 
būtu sumažintos Ameriko
je, Tarybų Sąjungoje ir Ki
nijoje iki dviejų su puse 
milijono, o Britanijoje ir 
Francūzijoje iki 750,000.

Gromykp pridėjo, kad 
tai turėtų t, būti pirmas 
žingsnis, o po to Amerikos, 
TSRS ir Kinijos jėgos ga
lėtų būti sumažintos iki 
pusantro milijono, o Brita
nijos ir Francūzijos iki 
650,000.

Paryžius A— Francūzijos 
Komunistų partijos centra- 
linis komitetas sako, kad 
Tarybų Sąjungos centro 
komiteto pareiškimas yra 
“nuodugnus ir pilnas atsa
kymas į viską, ko mes 
klausėme”.

šiek tiek nusiginkluoti?

Radfordas nori, generalinių 
štabų viršininkai nenori

Washingtonas. i— Skel
biama viešai, kad rimti ne
sutikimai egzistuoja tarp 
admirolo Radfordo, kuris 
yra generalinių štabų vy
riausias viršininkas ir tarp 
trijų tų štabų viršininkų— 
armijos, laivyno ir aviaci
jos.

Reikalas sukasi aplink 
nusiginklavimą. Admirolas 
Radfordas, sakoma,. t stoja 
už šiokį tokį nusiginklavi
mą. Jis nori, kad apie 800,-

Berlynas. — Rytų Vokie
tijos laisvosios profesinės 
sąjungos "(darbo unijos) sa
ko, kad daugelio suvalsty
bintų fabrikų valdybos ne
siskaito su darbininkų ger
būviu, reikalauja iš jų per
daug ir nesirūpifia ' įvesti 
pakankamai saugių ir pato
gių darbo sąlygų. Unijos 
sako, kad fabrikų valdyba 
turės imti darbininkų pa
geidavimus domėn, kad pa
rodyti jiems,-jog socialisti
nėje valstybėje, patys dar- 

Lietuvos politiniame gyve
nime. Gedvilas yra visos 
Tarybų Sąjungos parla
mento legislatyvinės komi
sijos pirmininkas, kas reiš
kia, kad tai jis vadovauja 
įstatymų projektams, ku
riuos priruošta parlamenti
nė komisija.

Gedvilas įnešė keturius 
svarbius pataisymus, po ko 
prasidėjo plačios diskusi
jos, kuriose dalyvavo dele
gatai iš visų respublikų.

San Francisco. — Vaka
rinio pakraščio uostininkų 
ir krovikų > unijos (ILW) 
pildomasis komitetas priė
mė rezoliuciją, kad Ameri
ka turėtų mažinti savo ka
rines išlaidas.

Budapeštas. — Vengrijos 
valstybinis radijas sako, 
kad Budapešto Rakošio 
vardo metalo fabrike dar
bininkai laikė protesto mi
tingą reikšdami, kad jie 
nesupranta, kodėl jiems 
nukirto algas.

Pittsburghas. — Plieno 
darbininkų unijos prezi
dentas McDonaldas sako, 
kad iš viso aišku, jog kor
poracijos bent šiuo momen
tu neturi mažiausio noro 
susitarti.

Gettysburgas. — Skelbia
ma, kad prezidentas Ei- 
senhoweris asmeniškai da
lyvaus republikonų konven
cijoje.

000 vyrų, kurie dabar ran
dasi po ginklu, būtų paleis
ti. Bet tas karinių pajėgų 
sumažinimas turi būti labai 
laipsniškas ir lėtas, sako 
Radford — turėtų imti nuo 
dabar iki 1960-ų metų.

Armijos, laivyno ir avia
cijos viršininkai, betgi, sto
ja griežtai ir prieš tą pla
ną. Bet Radfordą, sakoma, 
remia prezideritas Eisenho- 
weris ir apgynos reikalų 
sekretorius Wilsonas. 
> I ■■ ■■ ...... ................ ....

Gaza. — Egiptas skelbia, 
kad eidamas savo pareigas 
krito komandų-fedajinų va
das pulkininkas Hafezas. 
Feda jinai, tai specialus Pa
lestinos arabų junginys, ku
ris kovoja prieš Izraelį. Jų 
pavadinimas reiškia “Pasi? 
aukojeliai”. Manoma, kad 
Hafezas krito susirėmime 
su izraeliečiais.

bininkai, per savo liaudiš
ką valdžią, tikrai, valdo fa
brikus.

Egipto premjeras Nasseris 
tariasi su Titu Belgrade; 
laukiama atvykstant Neliru

Belgradas.—Egipto prem
jeras Nasseris atvyko .Ju
goslavijon, kad tartis su Ti
tu, savo senu pažįstamu. 
Tito praeitą žiemą ilgokai 
viešėjo Egipte. Sekančią 
savaitę Jugosl a v i j o n at
vyksta Nehru ir visi trys 
laikys pasitarimus Brioni

Saragatas išeis 
iš italą valdžios

Roma. — Italijos dešinių
jų socialistų vadas Giusep
pe Saragatas nutarė apleis
ti koalicinę valdžią, kurioje 
jis yra vice-premjeras. Sa
ragatas nesakė, ar kiti de
šinieji socialistai, kurie lai
ko postus kabinete, pasi
trauks.

Apie dešiniųjų socialistų 
pasitraukimą iš valdžios 
jau senokai kalbama. Ke/ 
lios savaitės atgal dešiniųjų 
socialistų atstovas Mateotti 
užmezgė ryšius su kairiųjų 
socialistų vadu Nenniu. Bu
vo kalbamasi apie bendrą
veiklą.

Iš pasitarimų nieko neišė
jo, bet visi stebėtojai su
tinka, kad dešinieji socia
listai dabar nesijaučia pa
togiai klerikalų dominuo
jamoje valdžioje, kad jie 
dėl to praranda įtaką, — 
kiek jos dar turi, — darbi
ninkų tarpe. x ,

LDS 12-tasis Seimas buvo
skaitlingas ir įspūdingas

Padidinta ligoniams pašal
pa už tas pačias mokestis; 
daug kitų naudingų tarimų 

padaryta
Liepos 9, 10 ir 11 dieno

mis įvykęs LDS 12-tasis 
Seimas buvo vienas skait
lingųjų seimų.

Jau gerokai prieš Seimą, 
liepos 7 d. pradėjo atvykti 
delegatai. Sekmadienį, lie
pos 8 d., buvo pilnas Olym
pia Parkas, Shrewsbury- 
Worcester, Mass./ delegatų 
ir iš plačios apylinkės sve
čių. Jie visi suvyko į šei
minį‘pikniką. Diena pasi
taikė maloni, tai ir svečiai 
pakilusiame ūpe piknikavo, 
kalbėjosi, sveikinosi.

Pavakariop Seimo rengi
mo komisijos pirmininkas 
Jusius pakvietė visus klau
sytis programos. Hartfor
do Laisvės Choras gražiai 
sudainavo keletą dainelių. 
LDS prezidentas J. Gasiū- 
siūnas pasakė LDS reika
lais prakalbą.

Pirmadienį, liepos 9 d., 
kaip 10 vai. ryto Jusius pa
kvietė visus delegatus prie 
tvarkos, paaiškinęs kaip 
viskas buvo Seimui pa
ruošta, pakvietė prez. J. 
Gasiūną oficialiai atidaryti 
Seimą. Visiems 
sugiedojus Amerikos him
ną, paskyrus mandatų ko

bendrai

saloje, kur randasi Tito va
sarnamis.

Nasseris buvo sutiktas 
iškilmingai. Visos valdžios 
įstaigos tapo uždarytos, 
kad kuo daugiau žmonių iš
eitų į gatves pasveikinti 
Nasserį. Bet sakoma, kad 
perdaug plojimo ir sveiki
nimo nebuvo, kai Tito ir 
Nasseris atvirame automo
bilyje važiavo per Belgra
do gatves. Jugoslavai, sa
koma, duos daug entuzias- 
tiškesnį sutikimą Nehrui.

Komunistų lygos organas 
“Borba” pirmame puslapy
je arabų kalboje ir arabiš
komis raidėmis atspausdi
no sveikinimą Nasseriui. 
Jugoslavijos musulmonai, 
kurių yra nemažai černo- 
gnrijoje ir Slovėnijoje, at- 
sjuhtė delegacijas į Bel
gradą, kad pasveikinti Nas
ser i. $

v

Korespondentai spėlioja, 
kad Tito/ Nehru ir Nasse
ris tarsis apie formališką 
neutralistinio bloko suda
rymą.

TeisėjasMilwaukee.
išteisino pažangietį Paul 
Brown. Prie jo buvo kabi- 
nėjamasi, kam jis pakeitė 
savo pavardę ir išėmė au
tomobilio vairavimo leidi
mą p& pakeista pavarde.
—-----------------  

misiją ir ženklelių prisegio- 
tojus, buvo pakviesta visa 
eilė delegatų pakalbėti LDS 
reikalais.

Mandatų komisija pa
skelbė, kad pirmoje Seimo 
sesijoje dalyvauja 65 dele
gatai ir 8 Centro Valdybos 
nariai.

Seimo pirmininku išrink
tas Jurgis Žebrys 0 iš Cle- 
velando, pagelbininku — 
Jurgis Šimaitis iš Montel- 
los.

Centro Valdybos raportai 
plačiai nušvietė LDS finan
sinį ir organizacinį stovį. 
Pasirodė iš raportų, kad 
LDS yra finansiniai tvir
čiausia lietuvių fraternalė 
organizacija. Jos turtas 
siekia $1,245,109.61. Visi 
fondai yra gerame stovy
je. Visi investmentai neša 
gerus uždarbius. Iždinin
ko raportas rodo, kad 35 
morgičiai išduoti 7 valsti
jose. Suma — $229,269.00. 
Bonai — $840,153,23. Kitas 
turtas bankuose padėtas.

Delegatai buvo raportais 
patenkinti. Po paklausimų 
ir diskusijų visi raportai 
vienbalsiai priimti.

Koresp.
(Bus daugiau)

ORAS NEW YORKE 
šilčiau, gali būti lietaus.
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IRANO ŠACHAS TARYBŲ SĄJUNGOJ
KAI KAM GALI ATRODYTI keista, kad į komu- 

•nistfnę šalį buvo atvykęs monarchas—Irano šachas (ka- 
v ralius) Rėza Pahlevi.

. Šachas buvo atvykęs su žmona, su karaliene. Jie 
buvo gražiai Tarybų Sąjungoje priimti; ten pasisvečia
vo, pasidairė, pavažinėjo ir po to grįžo atgal į Iraną 
(Persiją).

Mes sakome: kai kam gali atrodyti šis Šacho vizi
tas keistu dalyku. Bet tai nieko nepaprasto. Iranas— 
Tarybų Sąjungos kaimynas, o šachas—Irano valdovas. 
Jeigu norima palaikyti tarp dviejų pasaulinių sistemų— 
komunistinės ir kapitalistinės—taikų sambūvį, koegzis
tenciją, tai vienos šalies valdžia privalo toleruoti ir pa
garboje laikyti kitos šalies valdžią, nežiūrint, kokią ta 
ar kita šalis turi visuomeninę sistemą.

Sambūvis (koegzistencija) reiškia toleranciją, ne
sikišimą vienos šalies i kitos šalies vidujinius reikalus.

Galimas daiktas, kad Tarybų Sąjungos vyriausieji 
valdžios pareigūnai, anksčiau ar vėliau, nuvyks į Ira
ną ir ten bus priimti tokioje pat pagarboje, kaip, Irano 
šachas buvo priimtas Tarybų Sąjungoje.

Neseniai, pavyzdžiui, Tarybų Sąjungą lankė Yema- 
no sosto įpėdinis, karalaitis.

Galimas daiktas, kad ir kitos “karūnuotos galvos” 
dar aplankys socialistinius kraštus, kaip socialistinių 
kraštų pareigūnai aplanko tas šalis, kuriose viešpatau
ja monarchai.

Sekamais metais Tarybų Sąjungą vizituos Anglijos 
ministrų pirmininkas Edenas. Kai kas galvoja, kad ir 
'Anglijos karalienė Elzbieta kada nors vizituos Tarybų 

Sąjungą.
Sakoma, net ir mūsų šalies vice-prezidentas Nixo- 

rias norėjęs užsukti j kai kurias socialistines šalis, bet 
Mr. Du lies tam priešinosi.

Taigi Irano šacho vizitas Tarybų Sąjungoje nėra 
joks ypatingas reiškinys,

Nežinome, ka iš tikrųjų šachas kalbėjosi su Bulga- 
ninu, Vorošilovu, Chruščiovu. Sakoma, jie nieko teigia- 

i mo nenutarė—šachas atsisakęs ištraukti Iraną iš Bag
dado pakto. Bet jis, korespondentai praneša, pareiškęs 
norą, kad pasaulyje būtų taika, jis. pareiškęs norą, kad 
tarp Tarybų Sąjungos ir Irano būtų geri santykiai.

; PASYVUS BOIKOTAS PLEČIAMAS

LITERATŪRA-MENAS
“Gyvenimo sūkuriai”
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I J
Neseniai iš ’spaudos išėjo Jono Vilke- 

lio-Bijūno eilėraščių rinkinys — “Gyve
nimo sūkuriai.” Išleido Lietuvių M-eno 
Sąjunga su prenumeratorių talka.

Knygą sudaro 124 puslapiai. Yra 
iliustracijų, kurias piešė jauna dailinin
kė M. Stevens-Baranikienė. Knygos po
pierius geras, viršelis dailus, spalvo
tas. Knygos kaina $1.50-

Knygoje telpa apie 60 eilėraščių — vi
si neilgi. Pradžioje įdėti autoriaus 
“Atsiminimai arba trumpi bruožai apie 
save”- Tai autobiografiniai duomenys.

Iš jų sužinome, kad Jonas Vilkelis- 
Bijūnas gimė 1888 metais Strazdų kai
me, Musninkų valsčiuje, nepertoli nuo 
Vilniaus. Į Ameriką atvyko 1907 me
tais — vadinasi, arti prieš 50 metų. 
Apie 25 metus išdirbo angliakasyklose, 
kur “gesai ir dinamito dūmai nejaučiam, 
bet drūčiai sužalojo mano plaučius... 
Dėl to teko Orlando, Fla., Orange Coun
ty ligoninėje išbūt 4 metus, 9 mėnesius 
ir 10 dienų.”

- Vilkelio-Bijūno knyga 
sugretinti ir padaryti apžvalgą to, kiek 
autorius yra per tuos 40 metų padaręs 
progreso ar regreso eilių rašyme.

Perskaitęs jo eilėraščius, telpančius 
tik ką išleistoj knygoje, turiu pripažinti, 
kad nedaug yra tokių, kurie, poetiniu 
atžvilgiu, būtų prašokę eilėraštį “Iš 
mąinų,”

Skaityti J. Vilkelio eilėraščius lengva: 
jie suprantami, paprasti, tik kai kur 

, šlubuoja juose ritmas ir rimas. Kai ku
riuose'stoka poetinio jausrik), sužavėji
mo, poetiškos ugnelės, kuri skaitytoją 
uždegtų, — poetiško naujoviškumo ir 
vaizdingumo- Autoriaus, žodingumas 
taipgi ribotas.

Didysis rašytojas Maksimas > Gorkis 
nešykštėdavo duoti nuoširdžių, konstruk
tyvui patarimų jauniesiems rašytojams 

'ir poetams: kaip mokytis rašyti, kaip 
rašyti-

1927 metais Gorkis rašė poetui A. A. 
Bielozerovui laišką- Bielozerovas jau 
buvo parašęs ir išleidęs tris eilėraščių 
knygas. Vadinasi, jis buvo jau nebe- 
naujokas, bet vis norėjo išgirsti apie sa
ve Gorkio nuomonę. Didysis rašytojas, 
jam atsakydamas, tarp kitko, šitaip ra
šė:

I

ltAngliakasio žmona verkia artimojo” — 1VŲ Stevens-Barani- 
kienės piešinys. (Iš “Gyvenimo sūkuriai”).

LIETUVOS KAIMO
ELEKTRIFIKACIJA.1

Iš BIRMINGHAMO (Alabama valstijoje) praneša
ma, kad ten negrai galvoja apie paskelbimą pasyvaus 
boikoto, pasyvios kovos prieš segregaciją.

To industrinio miesto negrų vadovai'sako, jog ki
tokios išeities negrams nepasilieka, kaip kova. Birming- 
hamcpdiegrai mano sekti Montgomerio miesto, taipgi 
Tallahassee (Floridoj) miesto negrų pavyzdžiu. Abie
juose tuose miestuose negrai atsisako važiuoti segre- 

I guotais busais—busais, kuriuose negrai skiriami nuo 
N baltų. .
f I Jei Birminghame tai bus padaryta, tuomet kitų pie

tinių miestų, kur važiuotoje veikia segregacija, taipgi 
bus skelbiama pasyve kova, boikotas.

Birminghamo miesto majoras James W. Morgan 
pareiškė, kad jo valdomame* mieste “segregacijos įstaty
mai” bus palaikyti, nepaisant to, ką negrai darys.

Kalbėti galima vienaip ir kitaip. Bet jei negrai 
vieningai boikotą paskelbs, tai ir veikiantieji įstatymai 
nieko nereikš—jie bus palaužti.

Įstatymai juk nėra amžini.

APIE SKANDINAVIJA
“Buvęs ‘National Guardian’ redaktorius Cedric Belf- 

rage, kurį vyriausybė išdeportavo iš šios šalies, pasta
ruoju laiku lankėsi Skandinavijos šalyse ir Suomijoj. Jo 
raportas, prisiųstas ‘National Guardian,’ tikrai įdomus.

Švedai, danai, suomiai ir norvegai vis labiau ir labiau
* linksta prie minties, kad taikingas sugyvenimas Vakarų 

su Rytais yra ekonominis ir politinis būtinumas. Jei 
neskaityti labai mažas, nors ir įtakingas grupes, šios 
kultūriškos Šiaurės tautos nei kalbėt nenori apie šaltąjį 
karą. Šiaurės tautos nori koegzistencijos. Amerikos 
agentai nenustygsta, skiepindami nuožiūrą ir baimę, bet

■ .’ jie turi vis mažiau pasisekimo.
• “Skandinavijos salią visuomenininkai, biznieriai ir 

žurnalistai—vis didesnis jų skaičius—nori savo akimis
\ pamatyti kaip kas yra Tarybų Sąjungoj, šis sentimentas 

nepaprastai platus. Amerikos agentai įkyriai atkalbinė- 
, ' ja visus, su kuriais jie tik turi kontaktų, nevažiuoti Ta

rybų Sąjungon. Jie, sako, važiuosite ten, tai negausite 
vizų važiuot Amerikon? Bet šie gąsdinimai toli tiražu 

; ; , he visus paveikia. Skandinavų tradicijos yra politinio 
Jiberalizmo tradicijos ir jie labai prastai žiūri į tuos 
mokytojus, kurie sakosi vadovauja ‘laisvam’ Vakarų pa-

' šauliui, o pas save namie t praktikuoja represijas prieš
- kitaip manančius, prieš kairiuosius.

“Po to, kai Tarybų Sąjungos komunistų vadovybė 
pradėjo naują kursą, santykiai tarpe socialdemokratų

J. Vilkelis-Bijūnas

Į angliakasių Uniją J. Vilkelis-Bijū
nas įstojo 1907 metais, o 1910 metais 
“prisirašiau prie LSyS 28 kuopos ir be 
pertraukos iki šios dienos priklausau 
darbininkiškose organizacijose, nors 
skirtingais vardais...”

Jis nuolat mokėsi, daug skaitė; scenos 
mene pradėjo dalyvauti 1911 metais, 
kai gyveno Šenadory.

Kitais žodžiais, J. Vilkelis-Bijūnas 
organizuotame darbininkų judėjime A- 
'merikoje pradėjo dalyvauti beveik prieš 
50 metų. Jis yra gyvenęs visoje eilėje 
miestų; turi daug pažįstamų ir draugų. 
[Gal dėl to,daugelis žmonių ir prenume
ravo jo eilėraščių rinkinį. J- Vilkelis— 
senas visuomenininkas. Kurie jį pažįs
ta, žino, kad jis, kai buvo sveikas, galė
jo ir gerai prakalbas sakyti-

II
Kelios pastabos, kurios telpa žemiau, 

nebus tai išsamus J. Vilkelio eilėraščių 
rinkinio išnagrinėjimas — bus tik pa
viršutiniška apžvalgėlė arba pasisaky
mas.

Pagaliau, niekas negalėtų padaryti iš
samesnį apibūdinimą, jtadangi' ne po vi
sais eilėraščiais yra padėtos datos, pa
žymint, kada jie buvo sukurti.

Šitų žodžių rašytojui žinomas yra tik 
vienas, knygoje telpąs senesnis eilėraš
tis, rašytas 1917 metais ir pasirodęs t ų 
metų “Naujojoj Gadynėj” (num. 6). 
Eilėraštis pavadintas “Iš mainų” ir jis 
prasideda:

Už sunkų kasimą anglies kietos,.
Vos nepa'teįkau ant grabo lentos. 
Šis man pavojus ne pirmam buvo 
—Šimtais inainieriai kasyklos’ žuvo.
Priežastis buvo ramsčių. trūkumas, 
O tame kaltas — ponų šykštumas. 
Jiems, mat, nerūpi vargšų žuvimas: 
Jų idealas — milionų krovimas. i 1

Šį eilėraštį J. Vilkelis rašė gulėda
mas Šenadorio ligoninėje. •

Eilėraštis “Iš mąinų”, kaip sakyta, 
yra vienas iš pirmųjų, jei ne pats pir
mutinis, J. Vilkelio eilėraščių, parašy
tas prieš arti 40 metų.

Jeigu būtų po vigais arba po daugu
ma eilėraščių padėti metai, kuriais jie 
buvo Tašyti, tuomet būtų galima juos

“Jūsų eilėraščiai silpni techniniu, 
atžvilgiu, jų kalba neturtinga ir ne
pakankamai apdorota, ritmai—vie
nodi. Eilėraščio muzikalumas — 
abejotinas...

“Paguosti Jus gali tik aplinkybė, 
kad štai jau trys Jūsų knygos iš- 

' spausdintos, o tai reiškia, kad Jūs 
jau turite savo skaitytoją, kuriam 
Jūsų eilėraščiai geri...

“Skaitykite kuo daugiau poetų 
todėl, kad galėtumėte gerai, subti
liai girdėti eilėraščio muziką — ir 
tik todėl. Jūs, žinoma, turite apie 
ką rašy.ti...”

Man rodosi, šis M. Gorkio patarimas 
labai tinka kiekvienam eilėraščių rašy
tojui, nežjūrint, kaip jis gabus. Gorkio

1 patarimas tinką ir skaitytojui, kuris no- 
> ri ištobulinti savo skonį poezijoje, kuris 

no^i išmokti įvertinti grožinę literatūrą, 
gauti iš jos naudos-

Reikia žinoti tai: ne kiekvienas eilė
raštis yra poezija. Tuo pačiu kartu, po
ezijos yra geruose prozos kūriniuose — 

• Žemaitės, Biliūno, Cvirkos ir kt. apsa
kymuose-

Eilėraštis gali būti pilnai taisyklingai 
sueiliuotas — ritmo ir rimo atžvilgiu —• 
tačiau, jei jame nčbus “poetiškos ug
nies”, jei nebus “eilėraščio muzikos”, tad~ 
jis nebus poezija.

Patys žymiausieji, patys didžiausi XX 
amžiaus lietuvių poetai buvo: Julius Ja
nonis, Maironis ir Salomėja Nėris. Da
bartiniai Lietuvos poetai — Venclova, 
Tilvytis, Mieželaitis, Valsiūnienė (miru
si),-Reimeris, Mozūriūnas ir visa eilė 
kitų, jaunesniųjų, taipgi gali būti dideliu 
įkvėpimu ir pamokymu kiekvienam ra
šytojui. Iš Amerikos didžiųjų poetų 
tenka atidžiai skaityti ir studijuoti Walt 
Whitmana-

Iš jų būtinai privalo mokytis tie, ku
rie ryžtasi būti poetais. Rinktinius mi
nėtų poetų eilėraščius reikėtų atminti
nai išmokti, kad jie, kaip sako Gorkis, 
suteiktų “eilėraščio muziką.”

Mokykimės ir rašykime!
HI

Jonas Vilkelis-Bijūnas—jau 68 metų 
amžiaus žmogus.

Visą savo-subrendusį gyvenimą jis* 
praleido darbininkų judėjime, o šiuo me
tu negaluoja ir nebegali jau dirbti.

Pėl to jo “Gyvenimo sūkurių” išlei
dimas—geras ir gražus dalykas. Skai
tytojas knygoje ras smagių pasiskaity
mų ir pasimokymo.

O pačiam autoriui tai bus lyg ir 
paminklas — parodymas, kad mūsų vi
suomenė jo darbą gražiai įvertino, kad 
jo darbas nebuvo dirbtas veltui. N.

.. . Nedidelis, niekuo nepa
sižymintis Antalieptės mieste
lis Dusetų rajone. Neplati, 
bet srauni šventoji. Ramūs 
apaugusiais krantais ežerai. 
Bet štai kiek daugiau kaip 
prieš metus vienoje iš tako
skyrų tarp ežerų sutrikdė čia 
tylą ekskavatorių,, galingų 
traktorių ir buldozerių gaus
mas. Atėjo čion statytojai, 
užsimoję, pastatyti prie šven
tosios didelę kaimo hidroelek
trinę.

dar trys hidroelektrinės prie 
Šešupės, Strėvos ir Vilnelės. 
Bendras jų galingumas suda
rys 900 kilovatų. Bus pradė
tos statyti taip pat dvi hidro- 
elektrinės prie Gišnos irVerk-J 
nes — Dūkšto ir Jiezno rajo-T 
nuošė. Iš kaimo elektrinių, o 
tai]) pat prijungus prie vals
tybinio aukšto elektros tink
lo, energiją gaus dar 60 kol
ūkių. šiam tikslui valstybė 
asignavo (paskyrė) daugiau 
lėšų, negu 1955 metais.

ir komunistų kiek tiek pagerėjo, bet nedaug. Suohiijos 
demokratinė sąjunga; prie kurios priklauso ir komu
nistai, .apima apįe ketvirtadalį šalies gyventojų. Švedi
joj komunistai turi tik 5 atstovus parlamente ir 8 atsto
vus Stokholmo miesto taryboj. Bet intelektualų orga
nizacijoj “Clarte” socialdemokratai pradeda susitarti su 
komunistais. Tokių ‘tiltų’ yra įr daugiau, Tarybų Są
jungos susitatimas su Jugoslavija teigiamai paveikė 'ir 
skandinavų šalis. Jugoslavijos komunistai turi gerą 
vardą ir socialdemokratų \tarpę.”

Paryžius. — čia . atvyko 
antra didelė tarybinių tu
ristų grupė, susidedanti iš 
437 asmenų. Tie patys tu
ristai aplankys ir kitus 
V akarų E ar ūpo s di dmies- 
čius.

Ne veltui statybai parinkta 
ši upė. Ji, tur būt, srauniau
sia iš visų Lietuvos upių ir 
kiek primena net kalnų upę. 
O tai, suderinant su talpio-! 
mis vandens saugyklomis, ir 
užtikrins nenutrūkstama elek
tros stoties darbą per ištisus 
metus.

Dabar čia jau pastatyta gy
venvietė sui gyvenamaisiais 
namais, bendrabučiais, val
gykla, medicinos punktu. Pa
statyta taip pat garažas, me
chaninės dirbtuvės, sandeliai 
ir pagalbinės patalpos.

Didelės apimties darbai .jau 
atlikti ir kai kuriuose pagrin
diniuose hidrotechnikos įren
giniuose. Stambiausias jų bus 
derivacijos kanalas, kurio il
gis sudarys daugiau kaip du 
kilometrus ir kuriuo vanduo 
pateks į turbinas. Kanalo plo
tis sudarys 50 metrų, o gylis 
—15. metrų. Visi žemės dar
bai atliekami mašinomis.
\ Baigtas statyti pirmas gelž
betonio objektas — vandens 
nuopyla prie Jūžinto ežero. 
Per ją eis vandens perviršis 
iš vandens saugyklos.

Visų trijų hidroelektrinės 
turboagregatų galingumas su
darys 2, 620 kilovatų. Van
dens saugykla suims j save 
penkioliką gretimų ežerų ir 
išsidrieks beveik dviejų tūks
tančių hektarų plote. Z

Hidroelektrinė teiks pigią 
elektros energiją dešimtims 
kolūkių iš Dusetų, Zarasų, 
Dūkšto ir Utenos rajonų, pen
kiems tarybiniams ūkiamas, 
trim rajonų centrams, nau
joms vietinės pramonės įmo
nėms. ?

Kaimų elektrifikavimas da
bar Lietuvoje įgavo didelį 
mastą. Vis daugiau u-žsižiebia 
žiburių kolūkiečių namuose. 
Elektromotoraį varo pašarų 
ruošimo mechanizmus fer
mose, .klibamąsias, grūdų va
lymo mašinas, paduoda van
denį į karvides ir kiaulides, 
Praeitais metais elektros ener
giją gavo 30 kolūkių. Vals
tybė šiems tikslams išleido 
daugiau kaip dešimt milijonų 
rublių.

šiais metais bus pastatytos

Iš viso per 1956—1960 me-» 
tus respublikoje bus elektiį 
fikuota 500 kolūkių,^--t^mę 
tarpe 300 kolūkių —r prijun
gus prie Lietuvos Energijos 
valdybos sistemos ir 200 kol
ūkių — pastačius kaimo hid
roelektrines.

J. Platonovas \

IŠ LIETUVOS
RESPUBLIKOS BALETO
GASTROLĖS MINSKE

LTSR Valstybinio akademi
nio operos ir baleto teatro sce
noje pastaruoju metu vis daž
niau pasirodo Maskvos ir kitų 
operos ir baleto meno atsto
vai. Daugelis vilniečių dar ge
rai prisimena prieš kurį laiką 
įvykusį Baltarusijos Valstybi
nio Didžiojo operos ir baleto 
teatro — baleto meno meistrų 
pasirodymą.

Ir štai gegužės mėn. 18 d. 
j Minską išvyko LTSR Vajsty- 
binio akademinio operos ir ba
leto teatro baleto kolektyvas 
(10 žmonjų). 25 kilometrjjk 
iki Minsko mus pasitiko BTSR< 
baleto kolektyvas.

Respublikos' baletui atsto
vavo mūsų meno meistrai: 
LTSR liaudies artistė M. Juo
zą paitytū, LTSR nusipelnę ar
tistai T. Sventickaitė, P. Bara
vykas, II. Banys, II. Kunavi- 
čius ii’ kiti. \

Koncerto programa buvo 
Įvairi. Programos pagrindą 
sityiArė ištraukos iš mūsų beiv 
rusų ir Vakarų klasikinių ba
letų : J. Juzeliūno “Ant ma
rių kranto”, J. Gruodžio “Jū
ratė ir Kastjdis”, P. Čaikovs
kio “Gulbių ežeras” ir “Mie
gančioji gražuolė”, A. Glazu- , 
novo “Raimonda”, A. Adamo 
“žizel”, L. Minkaus “Don Ki
chotas”. L. Delibo “Kopeli- 
ja” ir kt.

Didžio įvertinimo susilaukė 
LTSR liaudies artistė M. Juo^ę 
zapaitytė, LTSR nusipelnę aiy’ 
tistai T. Sventickaitė, H. Kijpl 
navičius, H. Banys, P. Bara- 
v.v^sflialeto solistai R. Jana
vičiūtė, R. Jomantaitė, A.
Ru sgaitė ir kt. , •

< IG. URMONAS
Baleto solistas

Bukite Laisvės Prietelius.
Metinė duoklė tik $25.00. 2 pusi. Laisvė (Liberty), šeštad., Liepos (July) 14, 1956
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■NAUJAS I^^ITAS
Ar girdėjai pilną dziaug- turto keliu: juo pradeda eiti
smo laisvės dainą?

Juk tai rytas, Naujas 
f Rytas eina!

J. Janonis
Nedidukėje salėje tarėsi 

Kirnaičių apylinkės valstie- 
čiaL Ne viena valanda jau 

' buvo prabėgusi besitariant. 
Oras nuo dūmų pamėlo, be
sitardami ir besiginčydami 
valstiečiai pavargo, bet pa
galiau viskas buvo nuspręs
ta: nuo šiandien jie susibu
ria į kolūkį. Teliko kolūkį 
pakrikštyti, duoti jam šird- 

‘ žiai artimą vardą.
— Pavadinkime Juliaus 

Janonio vardu, — pasiūlė 
kažkuris iš dalyvių.

' jį 'Pasienyje sėdintis pagy
venęs valstietis ranka pa

trynė savo neaukštą kak
tą: susimąstė, kur tą vardą 
yra girdėjęs.

• ' Ak, taip! Juk Danutė, iš 
mokyklos parėjusi, mėgsta 
Janonio eiles balsu paskai
tyti, — prisiminė.

Prisiminė Tamošiūnas ir 
tai, apie ką tose eilėse rašo
ma. Kaip neprisiminsi “Ku
mečio dainos”!

Ir apie savo buvusi f" 
venimą Tamošiūnas gali Ja- 
n o n i o žodžiais pasakyti: 
“Kiek j a u priariau vagų! 
Gal tiek pat, kiek man var- 

“Trauk, bėruti, trauk 
greičiau! Ponui rūmus pa
stačiau”.

...Derlingos Joniškio ly
gumos. Nuo seno plačiai 
sklinda gandas apie riebų, 
dosnų jų molį. Nelengva jį 
šlapymečiu klampoti, sunku 
sausroje įlaužti jo supleišė
jusią plutą, bet už tuos var
gus jis geru derliumi atly-z 
gina.

Su juo, su tuo derliumi, 
nuo seno siejosi daugelio 
valstiečių šviesesnio gyve- 

tnimo viltys. Jis viliojo ir 
pralobti trokštančius tur- 
T/us, ir dėl dubnos kąsnio 
kovojančius varguolius.

Puskapis metų prabėgo, 
kai toje derlingoje lygumoje 
įsikūrė du nauji gyvento
jai: turtingas vertelga Pet
rulis ir jis, kampininko sū
nus Tamošiūnas< Petrutis 
pirko nusigyvenusio dva
ro centriuką, o Tamošiūnas 
Petručiui pardavė savo 
darbšČiąsias rankas.

Naujais skardos stogais 
skaisčiai sublizgėjo med- 

. žiais apsupta dvaro sodyba, 
išaugo samdinių būrys, apy
linkėje suūžė trys Petručio 
kuliamosios mašinos, ste
bindami žmones, atropojo 

. traktoriai. Tokiais ūkiais 
didžiavosi buržuazinė Lie- 

Vtfuva, o verteivai Petručiui 
derlingojo molio dirvos tapo 
neišsemiamais litų aruo
dais.

Tamošiūnas Kirnąičiuo- 
se vieną džiaugsmą tera
do: į akį krito jauna, ap
skritaveidė mergina. Bet 

' skurdas nuo to nemažėjo. 
Derlingasis molis derlių ne 
jam augino. Kampininko 
sūnui derlingoji lyguma ne
buvo dosnesnė už ukmergiš- 

; kius priesmėlius, nuo kurių, 
, skurdo persekiojamas, Ta

mošiūnas pabėgo.
Tapęs “užkuriu”, 

šiūnas gavo hektarą 
žemės, nuosavą

kartu be nuosavos bur- 
dar keletą jų įgijo. Lyg

* po lietaus, viena po 
pasaulį išvydo trys 

pareikšdamos sa- 
teises į gyvenimą, į atei-

vos

nos

itos

Arklį grąžink. Viskas čia 
mano! — mostelėjo ranka į 
Tamošiūno užsėtąjį sklypą.

Vėl senas valstietis tapo 
samdiniu, o jo dukros virto 
pusmergėm. Tik Danutė 
mokyklą tebelankė.-.

Ir dabar, sėdint susirin
kime, tai prisiminus, pyk
tis užlieja Tamošiūno širdį. 
Senas valstietis tvirtai ke
lia ranką, kad jų kolūkis 
būtų pavadintas vardu žmo
gaus, kuris taip gerai su< 
prato valstiečio vargus ir 
rodė kelią iš jų išsivaduoti.

Septynetas metų prabė
go, kai Kirnaičių apylinkė
je susikūrė kolūkis, kai val
stiečiai pavadino jį Juliaus 
Janonio vardu.

.^Erdviame 
“palociaus” 
šviesiaplaukė

mažu vaikeliu, ir eina kas
dien lig senatvės”.

Tamošiūnas gerai šį ke
lią pažino: ir svetimą bandą 
ganė, ir pubernio, o vėlau 
berno duoną išmėgino. Net 
trejeto vaikų sulaukęs, Pet
ručio bernu jis , liko. Vieno 
hektaro nuosavas “ūkis” ba
du būtų numarinęs.

Ne tokio gyvenimo, ne to
kios ateities savo vaikams 
troško Tamošiūnai. Bet tik
ro kelio į geresnį gyvenimą 
jie nežinojo, nesuprato. To/ 
dėl ir užsibrėžė tik kuklią 
pergalę prieš žiaurųjį gyve
nimą pasiekti, — bent vieną 
dukrą iš skurdo nagų iš
plėšti. Ir kietos pūslės tėvo 
delne, ir neprimiegotos mo
tinos naktys, ir baugus tau
pymas kiekvieno trupinio) 
šiam tikslui tarnavo. “Da- kažką susikaupusi skaičiuo- 
nutę išmokysim, ji skurdo ja. Protarpiais ji pataria, 
nematys!” — šiuo pasiryži- ką kitiems /eikti, ir vėl į 
mu šviesino sa\jo niūrų gy
venimą Tamošiūnai.

Likusios dukros — Bronė 
i r Joana — tarnavo pas 
Petručius, Rimdžius ir ki
tus buožes, iš piemenių pųs- 

•£kV-1 mergėmis tapo. Jos priva- 
To_ Įėjo žengti tuo keliu, kuriuo 

jų tėvai žengė — samdinių, įpirniininką rino. 
varguolių keliu. Jų likimo 
vien savo jėgomis bei darbš- plaukėje merginoje 
tumu Tamošiūnai neįstengė j skurdusią i _ 
pakeisti.

...Teisus buvo Janonis, 
kai jis sielvartingai rašė: 
“Et, skurdžiai bedaliai, jūs, 
rodos, akli, gyvenat sap
ne!”. Taip, nesuprasta, kad 
“žmogus j 
re, tad žmogų i 
reikia . j padėjo išsiskleisti jos gabu-

Prisimena Tamošiūnas, | mams. Per šešetą metų, kai 
kaip širdingai sveikino var-! Joana buhalteriauja, ko- 
guoliai 1940 metų birželyje, lūkis iš smulkaus ir netur- 
suplevėsavusias i^udonas, tingo tapo milijonierium, o 
vėliavas, skelbiančias, kad 
“jau vergas laisvas tapo”, 
prisimena, kaip džiaugs
mingai suplazdėjo jo šir
dis, kai Tarybų valdžia jam 
atrėžė aštuonetą hektarų 
geriausios Petrulio žemės. 
Bet taip pat prisimena se
nasis žemdirbys ir tai, ką 
būtų maloniau užmiršti.

Kąip tik anais 'metais, 
vieną kartą pats Petrutis 
Tamošiūno bakūžės slenkstį 
peržengė, kaimynu jį pava
dino, neribotam laikui i)’ ne-

Tamo- 
nuosa- 
lūšną,

Gi ateitis nieko gero jom 
Anot Janonio, 

santvarkoje 
kas traukia ne-belaimiai

P e t r u čio 
kam b a r y j e 

me r gina

ką šimtų. Virtinės vežimų 
prireikė uždirbtiems grū
dams parvežti,

— Kaip ten su statybinę 
medžiaga? — neretai Ta
mošiūnas užšnekina apylin
kės pirmininką — buvusį 
kumečio sūnų Jankauską.

Senuko akys nukrypsta į 
naująją kolūkio gyvenvietę, 
kur jau iškilo Šinkūno, Juo- 
čo ir kitų buvusių “desenci- 
nininkų” nauji namai.

Vieškeliu pro naująją gy
venvietę juda vežimai su 
kolūkiui paskirta statybine 
miško medžiaga. Jos užteks 
ir statomai tipinei kiauli
dei, ir stulpafhs, kuriais ne
trukus iš kolūkio elektrinės 
į gyvenvietę atsrovens elek
tros šviesa.

Buvusiems kaimo var
guoliams išaušo Naujas Ry
tas, kurį savo gyvenimo 
saulėlydyje liepsningai svei
kino Julius Janonis — pir
masis lietuvių proletarinis

: dainius, — kurio pergalei 
jis skyrė visas savo jėgas ir 
įstabųjį talentą. Buvę var
guoliai su meile prisimena 
Janonio pranašiškus žod
žius revoliucijos priešaušry
je, pasakytus pūslėtosioms 
rankoms, kad “...jei to tur
to, kur jūsų sutverta, dykū
nams neduoti, bendru pada
ryti, tai visas pasaulis įeitų 
į ertą, laimingą ir šviesią 
gyvenimo sritį!”

A. PETRAUSKAS 
Joniškio rajonas, Juliaus 
Janonio vardo kolūkis.

savo darbą įsigilina.
— Gera buhalterė! —sa

ko MTS ir rajoninių orga
nizacijų darbuotojai. — 
Operacijų daug, milijoninė 
apyvarta, bet ji niekad ne
suklys. O apie padėtį kolū-' 
kyj-e beveik ne blogiau už

Sunku atpažinti šviesia- 
’ ; tą už- 

, mergytę, kuri 
' kadaise pasl>i svetimą ban
dą zyliojo, kuriai tėvai iš 
mažumės skyrė varguolių' 
kelią. O vis tik vargais ne
galais vaikystėje teužbaigta 
pradinė mokykla nesukliudė! 
Joanai Tamošiūnaitei ...

i kolūkio buhalteriu.nelygumą šutvė- taptĮ __ ____ ________
- - kaltinti Kolūkis ją siuntė į kursus,

ji pati dabar vienas iš ge
riausių kolūkių buhalterių 
rajone.

Nelengva 
B r o n ė s 
port r e t e , 
kolūkio Garbės lentoje, Pet- 
ručių pusmergę Bronę Ta
mošiūnaitę. Seniau buožių 
ujimą tegirdėjusi, dabar 
Bronė —. kolūkio pasidid
žiavimas-. Pernai. ji iš 16 
karvių išaugino 17 veršelių 
ir iš kiekvienos karvės pri- 

po 1,823 kilogramus 
už-

pus-

atpažinti i r 
Pazarauskienės

melžė
mokamai arklį paskolinti pieno. Bronės metinis 
pasiūlė — naujakurį sušel- darbis sudarė

nekerštinga trečios tonos grūdų ir pus-
mažne

Cleveland, Ohio
Žinutės

pė. Atsileido 
širdis, seno valstiečio, nese
niai bernu tevadinto, ir jis 
vos ne su džiaugsmo ašaro
mis “dovaną” priėmė. Juk 
per visą amželį nuosavo ar
klio neturėta!

rub-septinto tūkstančio 
liu, nes už darbadieni iš- V f *4-
duota po 2,3 kg grūdų ir 
6,27 rb. pinigais. Kadaise 
visa Tamošiūnų šeima tiek 

| neuždirbdavo, kiek dabar 
Prisiminė tada varguolis, Bronė uždirba. O už gautą- 

kaip Petrutis įvairias jo gy- ją premiją ji nusipirko pal- 
venimo spragas užkamšyda
vo: arklį “ūkiui” įdirbti, 
duodavo, karvei užleisdavo 
ganyklos kraštelį arba, ba
dui į akis pažvelgus, rugių 
puspūrį kyšteldavo. Tik ne- 
prisi minė . Tamošiūnas,’ 
jog už visa tai iš jo metinės 
algos su kaupu būdavo at
skaičiuojama, jog už nu
sususius grašius daugelį 
metų Petručiui kaip jautis 
dirbo. Gražiu žodžiu jis dė
kojo už “padovanotąjį” ark
lį, pasižadėjo gerai jį laiky
ti ir iš dėkingumo dar ne 
vieną dienelę į buvusį dva
rą nukiūtino dirbti.

Tamošiūnas tik tada pa
matė tikrąjį dvarininko 
veidą, kai mūsų šalį užplūs 
do hitlerinė kariauna. Vėl 
jį užšnekino Petrutis, tik jo 
žodžiai j&u kitaip skambė
jo:

— Nupjautuosius dobi
lus į mano daržinę suvežk.

tui medžiagą.
Ir vyras jai nenusileid

žia. Toks pat, kaip ir ji, bu
vęs biednioko sūnuš. Paza- 
rauskas nusipelnė puikaus 
traktorininko šlovę ir pa
skirtas atsakingoms parei
goms baro mechaniko par
eigoms.

Bronės ir Joanos dalia 
dabar nė kiek ne blogesnė 
už Danutės, dėl kurios iš
mokslinimo Tarno ši ū n ų 
šeima atkakliai kovojo su 
gyvenimu, kuriai šeima da-

Klubo susirinkimas 
buvo gražus ir skaitlingas. Jis 
įvyko birž. 21 d., tai buvo pa
skutinis vasaros sezone.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
Vilnies Administracijos su at
sišaukimu prisidėti prie sukė
limo $10,000 fondo. Klubas 
paaukojo $10.00, o narės klu- 
bietės sudėjo $20. Viso susi
darė $30.

Ligonių lankymo komisija 
raportavo, kad atlankė Onutę 
Kazilionienę gražus būrelis 
draugių, taipgi ir Onutę Bo
le erienę.

Išrinkta komisija atlankyti 
Mary Nikas.

Draugė šlekienė sugrįžo į 
mūsų klubą.

Draugės raportavo, kad 
draugė Karalienė labai ne- 
sveikuoja; jos namų adresas: 
448 Bishop Rd., Cleveland 24, 
Ohio.

Užbaigus dienotvarkį, mū
sų darbščiosios šeimininkės pa
ruošė stalus su gražiomis žo- 
žėmis ir skaniais valgiais. Tą 
padarė M. Tyzinkaus ir O. 
Bumbulis. Negana to, kad 
jiedvi dirbo, bet ir skanių 
pyragų aukojo, taipgi ir ki
tos draugės aukojo: Sklėrienė, 

į Grigienė, O. Kazilionienė, bū- 
■ dama pati ligonė, padarė la
bai gražų tortą. Pati negalė
dama dalyvauti susirinkime, 
atsiuntė per drauges. Kitos 
draugės aukojo, bet neteko 
nugirsti pavardžių. Atleiskite.

Laisvė (Liberty), šeštad 1956

tapo mokytoja. ,
Senatvės šerkšnas nuklo

jo Tamošiūno galvą, bet jo 
veido niekad taip dažnai ne
dabindavo šypsena. Septin
tą dešimtį pradėjęs, jis lau
kuose ne blogiau bruzda ne
gu jaunystėje, — pernai ke
turis šimtus darbadienių iš
dirbo. Drauge su Joana, dar 
n-eišskridusia iš gimtosios 
gūžtos, jų išdirbtų darba
dienių suma prašoko dvyli-

>l5faugus Aimonus patiko 
didelė nelaimė. Birželio 17 d., 
važiuojant į pikniką, kitas 
automobilis smogė į šoną jų 
auto'1 ir sumušė taip, kad li
ko be vertės. O Marcelę smar
kiai aplamdė ir buvo ligoninėj 
apie dvi savaites.

Aplankėme M. Geibienę. 
Draudė V. Daraškienė, pą- 
kvietusi, .atvežė M Brazaitie- 
nę ir d. ženes. Draugė Ženes 
silpnai begali vaikščioti, d. 
Brazaitienė po sunkios opera
cijos jaučiasi neblogiausiai.

Draugė Daraškienė, pasi
kvietus drauges pavaišino. 
Prie vaišių ir kitos prisidėjo.

Teko matyti d. Janiūną, ku
ris jaučiasi neblogiausiai po 
ilgos ir sunkios ligos —širdies 
atakos. Petras Rodgers taip-} 
gi pradeda po biskutį dirbinė
ti po 9 mėnesių sunkios plau
čių ligos.

Visiems ir visoms ligoniams 
linkime greitai pasveikti!

* * #
Mūsų Moterų Klubas 

gia pikniką, kuris įvyks
pos (July) 22 d. Rūbų ūkyje. 
Vieta visiems gerai žinoma— 
prie kelio 422. Pikniko ren
gimo komisija rūpinasi visame 
reikale, kad geriausiai pa
linksminti publiką. Bus muzi
ka šokiams.

Rengėjos prašo gerbiamos 
publikos, kaip clevelandiečių, 
taip ir apylinkes dalyvauti 
piknike ir laiką linksmai pra
leisti su draugais ir draugė
mis. A. R.

LAISVOJI 
SAKYKLA

Farmerkos žodis

Su dideliu džiaugsmu ir šir
dingu dėkingumui sveikinu D. 
M. šolomską už “Laisvojoj sa
kykloj” rašinį, tilpusį birže
lio 30 dieną.

Ačiū ir Susnikų Jurgiui už 
neseniai tilpusį malonų pasi
skaitymą.

Staliną kaltinanti atmosfe
ra įkiriai slegia kaip sunkus 
akmuo, o viršuje, ore paki
lęs didžiulis klausimo ženklas 
taip in nenyksta—tarytum sa
kyte sako, kad po tuo .akme
niu kur nors yra užkastas šu
nytis. '

Prie šolomsko ir S-kų Jur
gio raštų nuo savęs noriu 
lik tiek pridėt, "kad Stalino 
griekeliai tai spilkutė didžiu
liame šieno kūgyje. Jis ir jo 
sandraugai išvedė šalį iš pra
gariškos katastrofos į laimę, 
tai dabar jį reik užtai panie
kinti. Kur įau čia logika, 
anot šolomsko.

Iš to džiaugsmo, kad mūsų 
žmonės pradėjo’gerai atsiliep
ti, net pasiunčiu $5 į Laisvės 
fondą.

Farir^rka

Norintieji pirkti biznį, na
mą ar ūkį, pajieškokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.

Atsakomingiausia Firma Pasiuntimui Reikmenų 
Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ, LIETUVĄ IR KT. ŠALIS 

Apmokami Taksai ir Užtikrintas Daiktų Pristatymas.
Jūs dabar galite siųsti per mus siuvamąsias mašinas ir akordionus

ren- 
lie-

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias is viso pa
saulio.

WHO’S ((
WHO aS>4

GIVE

$1
HELP ELECT 

LABOR'S FRIENDS

HELP WANTED—FEMALE

Pirmos Klasės
STENOGRAFISTĖ

Kuri Moka Sėkretorystę 
Reikalavimai:

TrumpraStj—90 žodžius į minutę. 
Ant inašnėlės—60 žodžių į minutę, 

40 valandų savaitė. 
APDRAUDOS

Apmokame atostogas už 21 
dirbančias dienas.
8 apmokamos šventės 
per metus.
Duosningos sirgimo atostogos; 
atsistatymo planas; ligoninės 
ir apdraudos programa.

Skambinkite: MR. C. E. DREW 
COLUMBUS 1-1278 4 

SANDIA 
CORPORATION 

(lokalinis ofisas)
Western Electric Kompanijos prie- 

dinis skyrius, kuriame išvykto ir 
tyrinėja nuclear ginklus.

Albuquerque, New Mexioc.(134-40)

X:

. *

AVALON, N. J
Puiki Vieta Atostogoms bei Poilsiui1

' Kambarys 2 asmenim $20, 4 asmenim $30

PUIKI PROGA

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 mėnesiais kainos nupigintos 'Čia yra gera vieta nevien atostogom, bet ir visados gyventi. , Ypatingai pensionieriams ir šiaip senesnio amžiaus žmonėms.Nuolat gyvenantiems kambarių kainį nuo $20 iki $30 į mėnesį. Antrašas:
J. A. Bekampis, 147 13th St.

Avalon, N. J, Tel. Avalon 7-5983
85

Licensed by U. S. S. R.
891 EASTERN PARKWAY, BROOKLYN 16, N. Y. 

Tel. INgersoll 7-6465, INgersoll 7-7272
Mes užtikriname pristatymą siunčiamų daiktų ir siuntėjams .įteik
sime paliudijimus su priėmėjo parašu. Įstaiga atdara paprastom 
dienom nuo 9- iki 6 v. v. šešt. 9-4 v., Sekm. 9-6 v. V.USNYNE

l
Moderninė Lietuvos Istorija Poemoje 

Tai žmogaus Siela Jaudinantis Kūrinys!

Parašė žymusis Lietuvos Poetas

Teofilis Tilvytis
Gyvai atvaizduojama kaip 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.

i t

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.

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

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.

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

, Iškilo gaisras antrojo pasaulinio karo; vokie
čiai okupuoja Lietuvą. Nudžiugo visi liaudies 
priešai ir nuolankiai . pasiduoda okupantams, 
išdavinė ja 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.x

Baisaus teroro kančioje 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.

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.

160 Puslapių. Kaina tik $1.00 

Užsakymus Prašome Siųsti:

LAISVE
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.
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Tarp Lietuvių
Ona Titariienė sugrįžo 

atostogų, kurias jinai pralei
do pas savo gimines Vincą ir 
Oną Žilinskus ir pas savo 
draugus Vincą ir Oną Globi- 
čius, buvusius brooklyniečius, 
dabar gyvenančius Wilkes 
Barre srityje.

# * #

Trečiadienio vakarą pasitai
kius būti prie Kultūrinio Cen
tro nustebau, kai sustojo pa
žįstamas William Skuodis ir 
iš jo mašinos išsėdo grupė as
menų. “Ko jie tuo laiku, apie 
10 vai., čia būtų atvažiavę?” 
Tik pamačius LDS'iždininką 
Weiss, B. Briedienę, M. Mi
sevičienę, M. Yakštienę prisi
miniau, kad tai grįžtantieji 
LDS Seimo dalyviai.

♦ * *

(__ Laisvės piknike pasigedome
(apart kitų) dviejų draugių, 
kurios jau ilga eilė metų yra 
ligonės, tačiau vis šiaip taip 
į pikniką dasigaudavo. Tai 
Konstanci ja Karlonienė ir Ma
rijona Kulikienė. Sunkumai 
vaikščioti jas sulaikė lovoje ar 
arti jos. Tačiau jų abiejų 
šeimos buvo atstovautos šioje 
sueigoje.

Beje. Vincas Karlonas ap
gailavo, kad jo brolis Ignas 
čia pasigendamas taipgi dėl 
tos pat priežasties — padidė
jusios nesveikatos, kuri jį 
vargina jau ilgas laikas.

Aišku, jokia kita kliūtis 
nesustabdytų namie tokio il
gamečio Laisvės mylėtojo ir 
rėmėją, kokiu yra Ignas Kar
lonas. Gaila, nesveikatos su
trukdė ir daug kitų.

Linkime visiems naujos sti
prybės ir pasimatymų seka
momis dienraščio šventėmis.

per-
rudeniop, kada visi
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New Yorko

spaudoje
Dabartiniai įstatymai sako, 

kad pagrobimo (kidnepinimo) 
atsitikime vietinė policija ty
rinėja nusikaltimą per pirmą 
savaitę, o tik paskui Federa
linis tyrinėjimo biuras (FBI) 
gali įsimaišyti.

Vietinis “Daily News” edi- 
toriale praeitą ketvirtadienį 
.sakė, kad įstatymas turėtų 
būti pakeistas. “News” ma
no, kad Weinbergeriu vaiku
tis gal ' būtų buvęs ' surastas, 
jeigu FBI iš pat pirmos die
nos būtų pradėjęs tyrinėjimą.

Ko “News” nepamini, tai 
kad vaikutis gal būtų buvęs 
surastas ir prie kitokių aplin
kybių, — jeigu vienas dien
raštis, — tas pats “News”,—■ 
nebūtų sulaužęs susitarimo ir 
nebūtų .paskelbęs žinios apie 
kidnepinimą, 
tėvai norėjo 
slaptybėje, 
nusikaltėlio,
vaiką sugrąžinęs, 

v # * *
“Times” sako, kad atnau

jinta ir atremontuota miesto 
rotušė yra puikus ir istoriniai 
vertingas pastatas. New Yor
ke miesto rotušė buvo pasta
tyta 1812-ais metais. Jos pa
statymas tada kainavo apie 
pusę milijono dolerių. Dabar
tinis atnaujinimas, iš vidaus 
lygiai kaip iš lauko, kainavo 
$2,115,000, tai yra, virš 
turis kart daugiau, negu 
ginalė statyba.

“Times” sako, kad tai
ir kad mes galime 
pastatu tikrai d i-

tuo tarpu, kai 
laikyti dalyką 

kad neatbanginti 
kuris gal būtų

vo verta 
naudoju 
džiaotis.

Garbės studentai NEW YORK

ke- 
ori-

bu-

* * *
Echo” paduoda ido-“Irish

mią statistiką apie Nevy xYor- 
policininkus ir ugniage

sius., 50 metų atgal airiai su-

* * *
žmonės klausinėja, kada 

bus Aido Choro piknikas. Ai- 
diečiai prašo visus pastebėti ir 
pažymėti, kad šiemetinis pik
nikas įvyks vėliau negu 
nykštis,
bus jau užbaigę atostogą. Per- ko 
nai daugelis aid iečių barė už 
atostogų laiku rengtą pikniką, darė apie 90 nuošimčių miesto 
kad jie negalėjo Jame daly
vauti.

Aido pikniko diena yra rug
sėjo (Sept.) 16-oji. Vieta: 
Kasmočių salė ir sodelis, 91 
Steamboat Rd., Great Neck.

Aidiečiai prašo visus buvu
sius Aido narius ir prietelius 
jau dabar planuoti dalyvavi
mą ir kitus kviesti. Tuomi žy
miai prisidėsite pikniko sėk
mingumui.

Aidas dabar porą mėnesių 
atostogauja po labai darbingo 
sezono. Po atostogų ir vėl im
sis darbų, kuriais galėtų pa
tarnauti Brooklyno ir plačios 
apylinkės lietuvių visuomenei.

Rep.

policininkų ir apie 70 nuoš. 
gaisrininkų tarpe.-Dabar po
licijoje airiai sudaro tik apie 
40 nuoš., o gaisrininkų tarpe 
tik apie 25 nuošimčius.

Kitąjį sakant, tie du už
siėmimai, kurie buVo skaito
mi beveik grynai airiški, da
bar nustojo tokiais būti.

Kodėl man nekaiididatuoti?
Štai kodėl, prezidente...

šios savaitės pradžioje pre
zidentas Eisenhoweris, kaip 
tai sako re pu bl ikonų vadai, 
klausė:

“O kodėl, man nękandida- 
tuoti?”

Tai buvo klausimas, kuriam 
nelaukta atsakymo, nes Ei
senhoweris faktinai ne klau
sė, o tik sakė, kad jis pasi
ryžęs kandidatuoti ir kandi
datu bus. Vienok, “Daily 
Worker” vedamajame straips
nyje (liepos 12) duoda Eisen- 
howeriui atsakymą. Kodėl ne
kandidatuoti ? Ogi, štai ko
dėl, sako darbininkiškasis lai
kraštis—

Todėl, 
sveikatos
datum nėra nuoširdi;

Todėl, kad ne tiek kandi-

datuojate pats, kiek esate 
“ k a n,d i d atuo j am as’ ’. J ū su
kandidatūra išstatoma ne to
dėl, kad republikonai 
iš Jūsų' buvimo geru 
dentu per ateinančius 
rius metus, bet todėl,

kad prie dabartinių 
sąlygų jūsų kandi-

tikisi 
prezi- 
ketve- 

kad
jie nori garantuoti galią tur
čių kabinetui ir jiems nesvar
bu, jeigu pasitrauktumėte net 
dieną po rinkimų.

Toliau- “Daily Worker” aiš
kino, kad viso, ko republi
konai nori," tai įšmugeliuoti 
reakcijos pamylėtąjį Nixonaį 
prezidentus. Jie žino, kad jo
kiu būdu negalėtų laimėti, jei
gu Nixonas būtu prezidenti
nis kandidatas, bot jie tiki, 
kad per Eisenhovverį Nixonas 
kai]) nors vėliau įsigaus į tą

Filmas apie 1905 m. 
revoliuciją,- puikus

• V
1S-

Manhattan kolegijos civili
nės inžinierijos mokyklą bai-x 
gūsių jų tarpe iš dešimties ge
riausiai pasižymėjusių moki
nių astuoni yra iš Queens ir 1 
iš Brooklyno. 
yra Joseph P. 
Grand St.

Gi didmiesčio
ros draugijos paskyrė stipen- 
dą 18-ai italų kilmės jaunų 
amerikiečių gabių' studentų, 
baigusių vidurifię mokyklą, 
pagelbės aukštesnio mokslo 
siektis. šioje grupėje 11 yra 
iš Brooklyno ir 7 iš Queens.

HELP WANTED FEMALE

Brooklynietis
Malina, 119

italų labda-

IRENE HAHN AGENCY 
147 E. 84thSt., N. Y. C.

Puikūs darbai. Pilnam ar daliai 
laiko. Guolis ant vietos ar na
muose. Slaugės, auklėtojos, virėjos, 
namų darbininkės, draugės. Kreip
kitės dabar. BU. 8-1635-6.

Turi kovoti už auto * 
trafiko lempą

Brooklyno Nostrand Avė. ir 
Avenue S srities gyventojai 
panaujino pilietinę kovą už 
trafiko lempą prie tos gatvių 
sankryžos. Jie primena, kad 
vien tik paskiausiu laiku ten 
įvyko 4 auto nelaimės. Pas
kiausioje, praėjusį antradienį, 
sužeisti 4 asmenys. Bile dieną 

ąli ištikti tragedija ne tik
s, bet ir turin-auto

čius ten praeidinėti, sako jie.
Lempą gauti turtingame 

New Yorke ne taip jau leng- 
' va. Jos reikalavimai prasidė

ję prieš penketą metų. Bet 
jos užžiebimui, matomai, rei
kia daug daugiau, negu pa
prasto reikalavimo, reikia 
daug darbo.

Gėrimas buvęs vaiko 
mirties priežastimi

Pomirtiniame tyrinėjime lo
os metų berniuko Glenn Guth- 
ke mirties buvo parodymų, 
kad devyniems jaunam'ečiams 
berniukams nuvykus į bunga- 
liuką ant Fire Island buvo 
daug girtavimo. Nesakoma, 
kad berniukas • mirė dėl to, 
kad jis buvo persigėręs. Ta
čiau dėl girtumo galėjo kilti 
visokių priežasčių,.

Kartu su juomi buvusieji 
tūli jaunameciai tyrinėtojams 
liudijo, kad jį nusigėrusį pa
likę laivuko kabinoje miegoti, 
bet kad sekamą rytą jo kūną ( 
atrado netoli prieplaukos.

Michael Radices kuris nu
dūrė savo sūnaus sužadėtinės 
motiną, sulaikytas teismui be 
kaucijos.

Namų darbininkė. Geri namai, 
ger£>s . sąlygos, nuolatinis darbas. 
Paliudijimai. Nuosavas kambarys. 
GR. 2*8568.

(134-136)

vagonai ne
to, kad ten, 
sukasi venti-

kaip ke
tą naują

kuomet 
traukiniu 

kuomet va- 
jie jaučia-

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

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

(134-137)

HELP WANTED-MALE

Prie pataisymų vyras. Pilnai me
chaniškai patyręs. 5 dienos, 40 vai. 
savaitė. Alga $63.60. Kreipkitės 
pas Chief Engineer, Fifth Ave. 
Hotel, 24 Fifth Ave., prie 9-tos

(136-142)

HAND SEWERS

For Dresses
Experienced

Call WI. 7-45

and Blouses A

(130-136)

1905 metų revoliucija yra 1 kis, 
gerai žinomas įvykis senesnės 
kartos lietuviams, o ir jaunes
ni, kurie tų įvykių neatsime
na, yra pakankamai apie 19- 
05 girdėję, skaitę .ir sužinoję, 
kad ir jų atmintyje tie metai 
ypatingai ryškūs. 1905 lietė 
Lietuvą, panašiai kaip kitas 
tuolaikinės carinės Rusijos da
lis. Demonstracijos, streikai, 
išstojimai dvaruose ir kovos, 
kurios tada persirito po visą 
plačiąją imperiją, buvo pla
čiai aprašytos, apdainuotos, 
atvaizduotos ii* įamžintos. Vie
ną puikiausių 1905 m. vaizdų 
sukūrė Maksimas Gorkis savo 
knygoj e ‘ ‘ Moti n a ”.

Gorkis vaizduoja 1905-ų 
metų revoliuciją industrinia
me giliosios Rusijos miestely
je ant Volgos, bet esminiai 
tie įvykiai ne daug kuo sky
rėsi nuo 1905 Lietuvoje: tie 
patys atsidavę revoliucionie
riai, kurie, iš karto neskait
lingi, šaukia mases prieš ca- 
ristinę patvaldystę, tie patys 
darbo žmonės, kurie iš pra
džių atsargiai ir paskui vis 
atviriau ir aistringiau prade
da pritarti “cicilikams”, o 
paskui klimaksai, kuomet 
žmonės susiburiči aplink revo
liucionierių iškeltas raudonas 
vėliavas ir dainuodami Mar- 
seljetę arba “Sukilk, darbi
ninkų didžioji klesa” pasilei
džia į gatves, tik tam, kad 
sutikti caro kareivių, šūvius ir 
kazokų nagaikas.

Jeigu; norite matyti
metus, kaip įuos'1 aprašė Gor-

nuvažiuokite Į “New Ca- 
pneo” teatrą Manhattan, 4 4 th 
St. ir 8th Avė., kur dabar ro
domas filmas “1905”. 
vienas puikiausių filmų, 
k a d a n ors m ils . pas i e k ė 
rybų ’ Sąjungos. Tai 
1 i c tuviam s įdomia u s i ų
vienas labiausiai jaudinančių, 
Į k v e p i a n č i ų . M aty k i te j į!

Tai 
kurie

vienas 
filmu,

1905

MEDIKALIŠKI RAIŠČIAI
Išplaunami, lengvi. Diržai, gu

minės kojinės, arkai batuose. 
Viską išdirbame mūsų įstaigoj.

ENTERPRISE
SURGICAL APPLIANCES

348 W. 57th St. (7-8 Avės.) 
JUdson 6-3943.

DOLPHIN
Deep Sea. Open Boat. .7:30 A.M.

' Daily
McKINLEY’S DOCK

Island' Park Vicinity. Accom
modates up to 40 people. CAPT. 
CHAS. HAST AVA. • GE. 1-4805

Kalėjimu darbininkai 
boikotuoja kavinę

New Yorko kalėjimuose 
dirbantieji civiliniai tarnauto
jai jau kelinta diena boiko
tuoja kalėjimines valgyklas. 
Jų veiksmas vadinamas 
“lunchtime hunger strike” — 
pietų laiko bado streikas.

Iš tikro boikotas yra bado 
streiku. Kalėjimų darbinin
kams draudžiama įsinešti ir 
išsinešti pundelius. Uždraus
ta išeiti iš įstaigos darbo me
tu. Nevalgydami įstaigos res- 
t aura ne jie turi alkti.

Alkis paskelbtas protestui 
prieš valdžios nutarimą už 
valgį imti mokestį. Nemoka
mas valgis lig šiol buvo dide
le parama mažai apmokėtiem 
kalėjimų ir ligoninių darbinin
kams. Dabar valdžia įsakė 
minėtiems ir mokyklinių įstai
gų darbininkams tuojau pra
dėti primokėti už valgį įstai
goje 25 procentus valgio kai
nos, pridėti dar po 25 procen
tus kas metai iki 1959 metų, 
kada jau reikės, mokėti pilną 
kainą. " \

Darbininkai pareiškė, kad 
tai yra kapojimas ir be'to jau 
mažų uždarbių ir, kad to nu- 
kapojimo nepriims. Pirmieji 
tokį boikotą paskelbė ligoni
nių darbininkai ir jį tebevyk
do nuo birž. 22 d. šiems vado
vauja Tymsterių unijos 237- 
as lokalas. Gi kalėjimų darbi- i 
ninkai yra nariai Valdžios 
darbininkų lokalo 383.

Atšaldyti traukiniai 
ne tokie jau patogūs 

4>
Praeitą savaitę miestas

kilmingai pranešė, kad IRT 
linijoje požemyje (subvėje) 
kursuoja vienas bandomasis, 
ekspirimentinis, traukinys, ku
rio šeši vagonai atšaldyti (air 
conditioned). Ir, kad kelei
viai turėtų palyginimą, du to 
paties traukinio 
atšaldyti, apart 
kaip paprastai, 
liacijos “fanai”.

Miesto valdininkai vis važi
nėja tuo traukiniu, kuris kur
suoja tai vienur tai kitur 
(“kad duoti visiems progą”) 
ir bando sužinoti, 
liauto jai atsineša į 
įrengimą.

Pasirodo, kad, 
žmonės važinėja tuo 
dienos viduryje, 
gonai neprikimšti
si ten gan gerai, nes tempera
tūra ant’apie 12 laipsnių že- 
,mesnė, negu lauke. Kas ki
ta rytmetį ir vakare, kuomet 
traukiniai prikimšti. Tada 
keleiviai smarkiai prakaituo
ja tuose “atšaldytuose vago
nuose” ir jie sako, kad ver
čiau; rastųsi paprastuose vago
nuose. Mat, anuose oras bent 
juda, sukasi ventiliatoriai ir 
prakaitas nudžiūsta, o čia, 
kad ir ant keleto laipsnių vė
siau (tik ant keleto, nes su
sikimšo žmonės prišildo vago
nus), keleiviai smarkiai pra
kaituoja ir kenčia.

Tokie yra keleivių nusiskun
dimai, bet skundą turi x ir 
motormanai. Jie sako:

“Negirdėtas dalykas! Trau
kinio vagonai atšaldyti, bet 
kabina, kurioje sėdi vairuoto
jas, tvanki ir karšta. Ten 
'nesirūpinta įvesti tą vėsesnį 
orą. O vairuotojas, kurio ner
vai ir taip jau įtempti, jaus
tųsi daug geriau, jeigu bent 
būtų) vėsiau.

Beje, naujame eksperimen
tiniame traukinyje nuolat 
griežia tyli pusiau - klasikinė 
muzika. “Bet tas nesulaiko 
prakaito, kai esame susikim
šo” sakė vienas keleivis..

E. GRAEBE’S
MADOS

Nepaprastai gražios

Suknelės, Siūtai, Koutai

Pataisymai Nemokamai 
Daroma Vietoje

316 E. 86th St. (1-2 Av.) N. Y. C.

Tel. Regent 7-1967

Jei jūs norite parduoti na* 
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

KONIGIN INSTITUTE
Kur su maža pagalba paakstlna 

lankyti reguliarę mokyklą
- su pasitenkinimu.0

DIENINIAI IR VAKARINIAI
SKYRIAI—

Pagerinti Skaitymą.
Elementariški ir Aukštesni 

subjektai.
Naujiems Amerikonams 

išmokti Angliškai.
Laisniuoti ir Kvalifikuoti

Mokytojai 
.4-50 86th, St.

(Į šiaurę Northern Blvd.)
ILlimols 8-0808.

Vyras prie pataisymų, 
prie sunkios mašinerijos, 
vielų įvedimo mokantis. 
York Sekcijoj.

DI. 6-7100

Patyręs
Biskį ir

East New

(136-138)

KALVIS
Gera alga. Nuolatinis apskri

tiems metams darbas. Visos uni
jos apdraudos.

F. & S. WROUGHT IRON 
MFG. CORP.

45 Belvidere St., Brooklyn.
GL. 2-0740.

(136-142)

TAXI VAIRUOTOJAI
Dieniniai ir Naktiniai Šiftai. Vai

ruoti 1956 Plymouth-powerflight.
ESSEX MAINTENANCE CORP.

1350 Inwood Ave., Bronx
JEromo 6-9000

(136-142)

TRUCK MECHANICS 
AND MAINTENANCE MEN

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

(132-138)

Superintendent — prie pataisymų. 
Prižiūrėti 50 šeimų apartmen'tinį 
namą. No. 6 Oil. Arti stoties Brook- 
lyne. Geras darbas. Sekmadieniais 
skambinkite nuo 12 v. dieną iki 6 
v. v. Paprastom dienom—12-3.

UL. 1-7604.

(132-138)

AUTO MECHANIKAS
Patyręs. Gera alga. Nuolat.

QUEENS HYDRA-MATIC 
EXCHANGE CORP.

218 St. & Hempstead Ave. 
Queens Village, L. I.

(130-136)

.. Superintendent. Prie 3-jų pastatų 
Brooklyne. 44 šeimos. $200 į mėne
sį ir 4-rių rūmų apartmentas.

A. PEACE & SON 
ULster 7-1100 

Klauskite Miss Schwetzke
(135-141)

MATTHEW A
BUYUS
(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

•oc**oc*

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

Pukios Plunksnos. Patyrusios mer
ginos prie St ruso plunksrtų garbi- 
niavimo, priklijavimo ir išskirstymo. 
Nuolatinis darbas.

POLLACK-FEATHER CORP.
29 W. 38111 St.

(131-137)

CLEANING WOMEN
To work 6 P. M. to 12 P. M. Clean 

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

NATIONAL
CLEANING CONTRACTORS

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

BABY NURSES
s. experienced. New born. 

Modern approach. Full or part liem. 
Top salary. Please call UL. 9-4110 
—Agency.

Business Opportunity

Ideal for family. Grocery & butch
er store. Corner. Doing $1000 wkly. 
Cheap rent, lease. Completely eq
uipped, can be built up. 
sale-other bus. pressing.
owner. 104 Nevins St., 
MA. 4-2069.

Reason for 
Buy from 
Brooklyn.

(135-141)

$400 Į Mėnesį, UuoslaJkials.
Pripildyti mašinas riešutais ir iš-^ 
kolektuoti pinigus; High Grade Nut 
machine. Nereikia nieko parduot^ 
Kvalifikuoti šiam darbui, reikalirfga 
mašina, paliudijimai, $640 pinigais. 
Galite 6 vai.. į savaitę praleisti biz
niui, jūsų nuošimtis nuo sukolek- 
tuotų pinigų bus $400 į mėnesį. 
Yra progų perimti darbą pilnam 
laikui. Įeiga 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)

Ireal for Family. Grocery. Beert 
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. 
Sec to appreciate. Buy direct from 
owner. BA. 3-1024. (133-139)

Mašina darbininkui 
sukriušino ranką

Chanai Plastikų fabric 
Williamsburge, 361 Stagg St 
plastikus pjaustančioji 
na pagavo jauno 
Juan Velez ranką 
triuškino. Išgirdę 
kiti du darbininkai 
ranką 
Pašau
Peter Miltenis atgebeno gydy
toją teikti pirmąją pagalbą 
iki pribus ambulansas.

St. Catherine ligoninėje jam 
padaryta operacija, kurios 
pasėkos paaiškės vėliau.

T 
maši- 

darbininko 
ir ją su- > 

šauksmą, V 
atliuosavo

sustabdė kraujoplūdį, 
as policijos saržentas

b

»

i

f

ĮSIGYKITE LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNUAtidarytas Vasarnamis

VIOLET’S

Gatavai Padaryta 
Awnings—Bamboo Firankos 

Insect Screens. 
Sutemdyt kambarį firankos.

Darome naujas, pertaisome ir • 
sutaisome.

YONKERS SHADE & 
AWNING MFG. CO.

Įsteigta 1919. 34 Riverdale Ave., 
Yonkers 3-1822. Atdara penkt. 
iki 9 v. Veltui pastatyti karą.

4 pusi. Laisve’ (Liberty) Šeštad., Liepos. ,(JuIy) 14, 1956

Nebuvo ištroškę
Praėjusį sekmadienį ties

, Jxmg Branch, N. J., įvažiavu
sios į tilto užtvarą mašinos 
vairuotojas ir nelaimėj'e žu
vęs jo draugas buvę girti, sa
ko tyrusieji fjų kraują.

New Jersey valstijoje yra 
įstatymas, draudžiantis par
duoti alkoholinius gėrimus 
jaunesniems 21 metų, šie vy
rukai buvo tik 17 ir 18 metų.

Pranešamė Naują Nusistatymą 
Vlentlk Šviežios žuvys

Specialiai Šią Savaitę: 
Rūkytos žuvies—Įvairių rūšių. 
Didelių žuvinių bandukių—10c. 
Išvalytų Porgies—30c svaras. < 

Tėmyklte dėl savaitinių specialų 
SEAFOOD HARBOR 

351 Bteecker St. ČH. 3-0236.
(arti W. 10th St.) 
Mes Pristatome.

Su visais patogumais vasarotojams
JŪRŲ MAUDYNĖS PRIE PAT NAMO

OCĘIAN VIEW
GUEST HOME

Kainos nebrangios. Tuojau užsisakykite kambarius 
arba apartmentus, vasarojimui.

125 Atlantic Avė., Atlantic City, N. J.
Telefonas 5-2388

Nors kartą susilaukėme savo kalboje žodyną. Išleistas Lietuvoje. Didelė 
knygai, stipriais apdarais. Tai naudingiausias dalykas turėti savo na
muose, ypač tiems, kurie rašo spaudai ir kitais reikalais.

Kaina $5.50. Persiuntimą Apmokame
Prašome kartu su užsakymu prisiųsti ir pinigus

t

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




