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J KRISLAI
“Pasaulio lietuvių seimas“ 
Mokslininkas K. Kinduris. 
Piknikai.

Rašo R. Mizara

Pra ne išk on ų Darb i n i n k as
praneša, .jog prelatas J. Bal
konas galvojąs sušaukti New 
Yorke “pasaulio lietuviu sei
mą“ 1958 metais.

Galime Įsivaizduoti, koks 
bus tas “seimas“. Tai bus ku
nigėliu ir jų artimųjų sambti
pelis. .

Man nesuprantama, kodėl 
prelatas Balkonas pasimojo 
tai vadinti “pasaulio lietuviu 
seimu“. Visgi reikėtų prisilai
kyti šiokios tokios logikos.

Pasaulio lietuviu seimas ga
lėtų Įvykti tik Lietuvoje. Bet 
šiandien, dar vis tebesiautė- 
jant šaltajam karui, apie tai 
nė pagalvoti netenka.

Neseniai Chicago j e buvo 
šauktas “Kultūros kongresas“. 
Kokią gi ten kultūrą “kong- 
icsmanai“ siūlė?

Klerikališką.

Leningrado Valstybini uni
versitetą baigė Lietuvos moks- 
liniukas K. Kinduris.

Savaitraštis “Literatūra ir 
dienas“ apie jį rašo:

“Jaunasis mokslininkas gi
liai išstudijavo Mogiliavo sri
ties Malkovkos kaimo lietu
vių gyventojų tarmę, surin
ko didžiulę etnografinę ir fol
klorinę medžiagą. Jo moks
linis darbas yra vienintelis lie
tuvių tarybinėje kalbotyroje, 
taip išsiamiai išnagrinėjąs ne 
Lietuvoje gyvenančių lietuvių 
tarmę ir parodas tos tarmės 
ryšius su ja supančia kalba...“

K. Kinduris už tą savo dar
bą gavo filologijos mokslų 
kandidato laipsnį.

Daug jaunų ir gabių Lie
tuvos mokslininkų studijuoja 
Leningrado ir Maskvos uni
versitetuose. Jie dirba tyliai; 
mažai kas ką nors apie juos 
Aašo spaudoje, bet darbus jie 
vitlieka didelius.

Clevelandiečių ruošiamas 
spaudos naudai piknikas 
įvyks rugsėjo 2 dieną.

Tą pačią dieną Chicagoje 
įvyks didžiulis dienraščio Vil
nies piknikas.

Buvo bandyta pas mus kur 
nors toliau nuo New Yorko 
suruošti dar vieną pikniką 
Laisvės naudai, bet nepavy
ko: nėra piknikams parkų.

Amerikoje yra leidžiamas 
klerikalų žurnaliukas “Tėvy
nės sargas“. Tai Įpėdinis ano 
“Tėvynės sargo“, kurį kleri
kalai leido Prūsuose pabaigo
je praėjusio šimtmečio.

Daug dalyki! šis žurnaliu
kas rašo, kurie niekad neiš
sipildys. Pav., Dr. J. Budzei- 

f J<a, kaip paduoda Vilnis, pri- 
4jpnena, jog klerikalai, kai Lie- 
'IJfcuva bus “išlaisvinta“, žemę 

grąžins jos savininkams—va- 
- dinasi, dvarininkams.

Man rodosi, tai pranašys
tės, parašytos šake ant van
dens.

Turiu po ranka “Tėvynės 
sargą“, išėjusį 1897 metų

vandenyno link
Miami, Fla. — Florida* 

kuri jau buvo pasirengusi 
sutikti nemalonią viešnią 
Betsy, uraganą - viesulą, 
kuris anksčiau palietė Pu
erto Rico ir Bahamų salas, 
tos viešnios nesusilaukė — 
ir to neapgailestauja. Bet
sy staiga pasuko į šiaurę, 
ir Atlanto vandenynu eina 
pirmyn lygiagrečiai su 
krantu, bet pakankamai to
li, kad jo nepaliestų. Sako
ma, kad jeigu Betsy ir vėl 
pasuktų į vakarus, tai jos 
jėga jau bus menkutė ir di
delio pavojaus ji negali su-

Budapeštas. — Vengrijos 
komunistų gen. sekretorius 
Kadaras sako, kad Rakošio 
pasitraukimas nėr e. i š k i a, 
jog partijoje yra dvi frak
cijos. Pats Rakoši, jis sa
kė, dabar stovi prieš savo 
praeities klaidas, lygiai kaip 
tie, kurie jį anksčiau kri
tikavo.

New Yorkas. — Mirė Ar- 
thuras Bliss Lane, buvęs 
Amerikos ambasadorius 
Lenkijoje.

Vietnamas reikalauja, kad būtų 
atnaujintos derybos Ženevoje

Hanoi. — Ženevos konfe
rencijoje 1954-ais metais 
buvo nutarta, kad abiejose 
Vietnamo dalyse, Šiaurės 
liaudiškoje respublikoje ir 
Pietų Vietname, ne vėliau 
1956 metų liepos 20-os turi 
vykti rinkimai, kad būtų 
sudaryta vieninga šalis.

Ta data atėjo ir praėjo, o 
Pietų Vietnamas., Vakarų 
remiamas, atsisakė rinki
mus laikyti. Pietinio Viet
namo Diemo valdžia, Ame 
rikos remiama, laikosi nuo
monės, kad Ženevos nuta
rimai jai negalioja, nes ji 
pati tai konferencijai ne
pritarė. .

Dabar pranešama, kad 
Šiaurės Vietnamo premje
ras Pham Van Dongas at
siuntė notą Britanijos ir 
Tarybų Sąjungos užsienio

spalio mėnesį. Ten Vaižgan
tas (kun. Tumas) polemiza
vo su Vinco Kudirkos “Var
pu“. Vaižgantas šitaip sakė:

“Mums da ne laikas paskir
ti visą laikraštį ‘manymams’, 
t. y. peržleberiojimui seniai 
žinomų iš svetimų raštų daly
kų, nes turime ant ‘ širdies 
tautos tvirtinimą prieš neprie
telį, o tas tvirtumas, tikrai ne 
sociališkoje ‘Varpo’ progra
moje (prie to tauta nepa- 
links, norints ir trys ‘Varpai’ 
skambėtų), ale amžiais jau 
susikrovusiame lietuviškai-ka- 
talikiškame gyvenime“.

Klydo Vaižgantas', tebe- 
klysta Drt Budzeika ir kiti, 
kurie nori istorijos eigą atgal 
pasukti.

Naujas Trumano puolimas prieš jį nepadėjo Harrimanui;
unijistai kovoja už civilinių teisių punktus platformoj: 
Michigano delegacija jau irgi pasisekė už Steven šoną
Chicago. — Eks-prezi- 

dentas Trumanas padarė 
d a r -įieną desperatišką 

bandymą “sulaikyti Steven- 
soną” ir užtikrinti nomina
ciją Harrimanui. Jis parei
škė, kad Stevensonas nega
lėtų laimėti prieš Eisenho- 
werį, kad jis nelaimėtų nei 
vienoje valstijoje, kurioje 
nelaimėjo 1952-ais metais. 
Harrimanas, iš kitos pusės, 
galėtų laimėti, sakė- Tru
manas.

Bet Trumano išstojimas, 
sakoma, mažai ko atsiekė. 
Vietoje to, kad išgąsdinti 
delegatus ir atsukti juos 
nuo Stevensono, Stevenso- 
no jėgos dar vis augo. Žy
miausias jo laimėjimas bu
vo Michigano gubernato
riaus Williamso pasisaky
mas už jį. Michigano dele
gacija, kuri skaitoma vie
na liberališkiausių ir turin
ti didelį nuošimtį unijistų, 
buvo pasirengusi pirmame 
balote balsuoti už patį WiL 
liamsą. Bet dabar William- 
sas ragina visą delegaciją 

reikalų ministrams, kurie 
pirmininkavo Ženevos kon
ferencijoje. Šiaurės Viet
namas reikalauja, kad kon
ferencija būtų atnaujinta 
ir Vietnamo reikalas iš 
naujo sprendžiamas.

“Komunist” kritikavo 
Stalino sekretorių

Maskva. — Teoretinis 
žurnalas “Komunist” kriti
kavo buvusį asmenišką J. 
Stalino sekretorių Aleksan
drą Proskrebyševą. “Ko
munist” sako, kad Proskre 
byševas be įrodymų ir aiš
kinimo smerkdavo teoreti
nes diskusijas apie legalu
mą kaip “gryną scholasti
ką” — tai yrą, tuščią, bė
rė ik alingą knisinėjimąsi. 
“Komunist” sako, kad tas 
Proskrebyševo atsinešimas 
prisidėjo prie socialistinio 
legališkumo p’ažeidimo. Ta
me pačiame straipsnyje pa
liestai ir miręs A. Višins
kis. Višinskis, sako “Ko
munist,” laikėsi klaidingos 
nuomonės, kad *visi,A kurie 
surišti su kokiu nors nu
sikaltimu, yra lygiai kalti, 
be laipsnio skirtumo.

Pyongyamgas. — Šiaurės 
Korėjos , valdžia paskelbė 
pentką iš eilės po karo gy
venimo reikmenų papigini- 
mą. Šiuo kartu produktai 
papiginti nuo 15 iki 50%. 

; Labiausiai papigintą mąis- 
I to kainos.

balsuoti už' Stevensona iš 
karto.

572 balsai prieš 232?
Nominaciniai balsavimai 

konvencijoje prasidės šian
dien, ketvirtadieni. Laik- 
raščiui einant spaudon tre
čiadienį žinių agentūros sa
kė, kad Stevensonas užti
krintas, jog pirmame balo
te gaus 572 balsus, o Harri
manas tik 232. Bet daug 
kas dar priklausė nuo ci
vilinių teisių punktų plat
formoje.

Civilinės teisės
Platforma turėjo būti pa

skelbta trečiadienio vidu-

Vakarai jau sako:

Su exo konferencija 
nepadarys nntarimy.

Londonas. — šiandien, 
ketvirtadienį, čia atsidaro 
Suezo reikalų konferencija. 
Iš 24 pakviestų šalių dvi 
atsisakė dalyvauti: p a t s 
Egiptas ir Graikija, kuri 
dėl Kipro dabar nusistačiu
si nedraugingai Britanijai.

Dar prieš konferencijos 
prasidėjimą , britai, francū
zai ir amerikiečiai davė su
prasti, kad jie nelaukia iš 
tos konferencijos galutinų 
nutarimų. Tai tik būsią 
pasitarimai, kurie ves prie

Vėliausios žinios

Iš viso pasaulio
Washingtonas. — Eisen- 

howeris vėl pakvietė' Indi
jos premjerą Nehru atvykti 
šion šalin. Nehru buvo nu
matęs apsilankyti anksčiau, 
bet Eisenhoweris tada 'su
sirgo. Dabartinis kvietimas 
nepaduoda datos — pats 
Nehru nuspręs, kada jis 
nori atvykti.

Chicago. — Demokratų 
konvencijoje auga judėji
mas už Stevensono-Kefau- 
verio tikėtą. Kefauveris bū
tų nominuotas į vice-prezi- 
dentus.

Chicago. — Dar 25 vaikai 
apsirgo polio ir atrodo, kad 
epidemija, oficiališkai va
dinama “beveik epidemija”, 
plečiasi.

Kairas. — Egiptas vienai 
dienai sulaikė keturis Ame
rikos karinius laivus, nai
kintuvus., zir neleido jiems 
praplaukti pro Suezo kana
lą. Paskui leidimas duotas.

Chicago. — Čia pietinėje 
miesto dalyje vėl įvyko ra
sistinės riaušės. 'Kadangi 

dieni. Buvo numatyta, kad 
joje civilinių teisių punktai 
bus “kompromisiniai.“ Vy
riausiu šių punktų išdirbė- 
ju buvo Eleanor Roosevelt, 
kuri pati yra liberalė ir ra
sizmo priešininkė, bet kuri 
šiuo tarpu laikosi nuomo
nės, kad nereikia perdaug 
“erzinti” diksikratų.

Tuo tarpu du šimtai uni
jistų delegatų laikė kitą 
pasitarimą. Unijistai yra 
vieningi civilinių teisių klau
simu: jie kovos už aiškią 
anti-rasistinę platformą. 
Jie, betgi, pasidalinę Ste- 
vensono-Harrimano klausi
mu. Dalis, su Reutheriu 

tolimesnių, — gal per Jung
tines Tautas.

Egipto prezidentas Nas- 
seris tuo tarpu pareiškė, 
kad jis iš viso nemano, kad 
Londono konferencija turi 
bet-kokią jurisdikciją dary
ti nutarimus

Tarybinis užsienio reika
lų ministras Šepilovas ir In
dijos atstovas Krišna Me- 
nonas, kaip manoma, iš j5at 
pradžios reikalaus, kad 
konferencija būtų praplės
ta, atidėta ir padėta po 
Jungtinių Tautų globa.

negrų šeima apsilankė vie
no balto namuose, tai'rasi
stų minia išdaužė to as
mens namo langus. Buvo 
susirinkusi 2,000 minia.

Nutraukė septyinių JAV 
karių bylą Vokietijoje o
Miunchenas. —: Byla, ku

rioje septyni Amerikos ka
reiviai teisiami už penkioli
kametės vokietaitės išprie- 
varta vimą, nutraukta. 
Byla nutraukta, nes mer
gaitė subliūško nerviniai ir 
laukiama, iki ji pasveiks.

Kadangi apkaltintieji a- 
merikiečiai kariai yra ne
grai, tai pro-naciniai ele
mentai tuo Jarpu naudoja 
bylą rasistinei propagan
dai. Kareiviai teisiami pa
čių amerikiečių karinio 
teismo. \ \y

Londonas. — Irako ka
ralius FaisalasUjcuris viešė
jo kelias savaites Britani
joje, išskrido namo. ( 

priešakyje, remia Stevenso- 
ną, dalis, su McDonaldu 
priešakyje, remia Harrima- 
na. c

Jie, betgi, susitarė, kad 
rems vieningai vieną tų 2 
kandidatų, jeigu blogesnis, 
labiau palankus pietiniams 
diksikratams “tamsus ark
lys” (nenumatomas, stai
giai pasirodąs kandidatas) 
pasidarytų pavojum.

Unijistų mitingas
Apie 10,000 stak jardo 

darbininkų, United Pack
inghouse Workers unijos 
narių, dalyvavo masiniame 
mitinge. Mitingas vyko 
stak j arduose,*, visai netoli 
amfiteatro, kur vyksta de
mokratų konvencija. Mitin
ge NAACP pirmininkas W. 
Abner sakė, kad demokra
tai praras darbininkų para
mą, jeigu jie nepriims civi
linių teisių punkto, kuria
me reikalautų, kad Aukš
čiausiojo teismo nutarimai 
prieš segregaciją būtų pra
vesti gyvenime.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA 
Užrašykite Laisvę savo draugui

Francūzai keršija alžyriečiams, 
pravedė skerdynes Beni Slimane

Alžyras. — Kelios dienos 
atgal alžyriečių nacionalis
tų karinis dalinys Beni Sli
mane srityje apsupo fran- 
cūzų kuopą ir nukovė virš 
40 karių. Dabar francūzai 
skelbia, kad jie B-eni Slima
ne srityje praveda kontra

takas ir jau nužudė 105 al
žyriečius.

Bet Alžyro žmonės žino, 
kad francūzai ten skerdžia 
civilinius gyventojus, o ne 
ginkluotus karius.- Gink
luoti partizanai jų ten ne
lauktų ir su jais susiremti 
francūzams dabar neleng
va, sako stebėtojai. Tos 
keršto akcijos pravedamos 
ne prieš'partizaninius dali
nius, o prieš taikingus kai
melius. Kerštas šiuo kartu 
ypatingai įžūlūs, nes prieš 
partizanų užpuolimą jiems 
pritariantis kaimietis ara
bas įvedė francūzus j spąs
tus. Jis atbėgęs jiems sakė, 
kad griovyje matė kelis

Rio de Janeiro. — Du di
džiausieji Brazilijos mies
tai, Rio de Janeiro ir Sao 
Paulo, gyvena be pieno — 
streikuoja pieno išvežioto- 
jai.

Tel Avivas. — Fašistinės 
Izraelio partijos Herut va
das M. Beiginas savo par
tijos vardu reikalavo, kad 
Izraelis dabar pultų Egip
tą.

Vengrija nori 
rvšiu su JAV

Budapeštas. — Vengrijos 
Darbininkų (Komunistų) 
partijos generalinis sekre
torius .Erno Gero pareiškė, 
kad Vengrija pageidauja 
turėti draugiškesnius ry
šius su Amerika. Jis sake, 
kad Vengrija ir Amerika 
galėtų palaikyti glaudes
nius kultūrinius ryšius, 
keistis meniškomis ir kul
tūrinėmis delegacijomis ir

Gero savo pareiškimą pa
darė New Yorko Times ko
respondentui John MacCor- 
mac’ui.

Jis taipgi sakė, kad ne
tiesa, kaip tai neseniai bu
vo pranešta iš. Vatikano, 
kad Vengrijos valdžia pa
siūlė laisvę ir net ensiją 
kardinolui Midszenį#, jeigu 

 

jis tik sutiktų apleisti Ven
griją. Gero s kad Ven
grija nemato Reikalo trem
ti kardinolą.

Gero taipgi buvo klaus
tas apie buvusį premjerą 
Imre Nagy. Jis sakė, kad 
Nagy negrįžo partijon, kaip 
tai sakė gandai, nes dar 
nesutinka su partijos pro
grama, bet kelias grįžimui 
jam visuomet atviras, jeigu 
jis tik sutiktų.

partizanus. Kuomet fran
cūzai nusileido į griovį, 
partizanai jų jau laukė ir 
apsupo juos iš visų pusių.

Indonezijoje

Armija norėtų 
suimt ministrų

Jakarta. — Indonezijoje 
vystosi vidujinė krizė,—ka
riuomenės vadai nori suim
ti užsienio reikalų minis
trą Ruslaną Abdulgani. Sa
koma, kad armijos vadai 
davė įsakymą dviems kari
ninkams suimti ministrą, 
bet premjeras Ali Sastro- 
midjojo įsakė kariuomenės 
viršininkui įsakymą atšauk
ti. Abdulgani tuo tarpu 
išvyko Londonan, kur da
lyvauja Suezo reikalų kon
ferencijoje.

Armijos vadai sako, kad 
užsienio reikalų ministras 
yra įveltas į korupcijas ir 
suktybes. Tuo tarpu armi
ja suėmė buvusį informa
cijos reikalų ministrą Mak- 
murą.

Čia yra įtarimo, kad ar
mijos vadai ne tiek suinte
resuoti nugalėti korupciją, 
kiek pakenkti neuti'alisti- 
nei administracijai ir Na
cionalistų partijai.

ORAS NEW YORKE
Giedra, šiltoka
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DARBO UNIJŲ ROLE 
DEMOKRATŲ SUVAŽIAVIME

NEMAŽAI DARBO UNIJŲ vadovų, dalyvauja de
mokratų partijos suvažiavime Čikagoje.

Deja, pas juos nėra sutarimo, svarstant partijos 
platformą ir kandidatų tinkamumą.

Reutheris, pavyzdžiui, pasisakė už tai, kad kandida
tu prezidento vietai būtų nominuotas. Adlai Stevensonas. 
Reutheris yra United Automobile Workers of America 
unijos prezidentas, taipgi AFL-CIO vice-prezidentas.

David J. McDonald, prezidentas United Steelwork
ers of America (plieno pramonės darbininkų unijos), 
pasisakė už tai, kad Harrimanas būtų nominuotas pre
zidento vietai. McDonaldas taipgi yra ir AFL-CIO vice
prezidentas.

Na, o George Meany, AFL-CIO prezidentas, sako: 
darbo unijoms nereikia kištis Į partinius dalykus; sto
vėkime nuošaliai.

Tai tik keli pavyzdžiai to nesutarimo, koks, vyrau
ja darbo unijų vadovybėje.

Įsivaizduokime, iei darbo unijų vadovybė laikytųsi 
vieningumo, jei ji pasakytų visų organizuotii darbinin
kų vardu, k 
įdėti i savo 
retų statyti prezidento ir vice-prezidento vietoms, koks 
būtij didelis įspūdis.

Vieningas darbo unijų žodis dikčiai padėtų tam 
demokratų partijos sparnui, kuris nori kovoti prieš se
gregaciją pietinėse valistijose, kuris nori kovoti už ci
vilines žmonėms teises. O visa tai eitų naudon visam 
darbininkų judėjimui.

Nežiūrint to, kad darbo unijų vadovybėje (viršų-* 
nėse) yra pasidalinimas, apie 200 darbo unijų atstovų 
yra demokratų partijos suvažiavime ir jie laikė savo ko- 
kusą. Ten nutarė kovoti už tai, kad demokratų partija 
griežčiau pasisakytų už. civilines teises.

a- demokratų partijos suvažiavimas turėtų 
rinkiminę platformą, kokius kandidatus tu-

REIKIA IŠJUDINTI MASES
KAI SKAITYTOJUS ŠITIE žodžiai pasieks, demo- 

• kratų partijos suvažiavime Čikagoje jau bus pradėtas 
balsavimas už kandidatą prezidento vietai.

Joks- saliamonas dabar negali pasakyti, ką suva
žiavimas nominuos. Daugiausia spėjimų yra, kad bus 
nominuotas Stevensonas, Bet dar visko gali būti.

Nežiūrint, pagaliau, ką demokratų suvažiavimas no
minuos, mums atrodo, kad šių- metų prezidentiniai rin
kimai eis demokratų partijos naudon, jei rinkiminėje 
kampanijoje bus gerai pastatytas darbas. Jei demokra
tų kandidatai ir visa mašinerija, kuri bus suorganizuota 
jiems populiarinti, gerai veiks, jie rinkimus laimės. Bet 
kad laimėti, reikės milžiniško darbo, reikės išjudinti mi
lijonus tų žmonių, kurie mažai tepaiso balsuoti, nes daž
nai jie tampa suvilti.

Demokratų lyderiai jau dabar, šiame suvažiavime, 
turėtų turėti tai galvoje.

LABORISTŲ BALSAS DEL SŲEZO
TENKA PASIDŽIAUGTI tuo, kad Britanijos Dar- 

bo Partija išstojo prieš Edeno valdžios politiką *Suezo 
kanalo klausimu.

Kaip žinia, Edeno valdžia* pradėjo organizuoti gink
luotąsias jėgas siuntimui į Egiptą — kitais^ žodžiais: 
karui. i

. Darbiečiai sako: tai negalima. Jie ragina valdžią 
atsižadėti ginklo Suezo kanalo išsprendimui. Jie mano, 
jog galima pasitarimais tai išspręsti, jei ne kitur, tai 

. Jungtinėse Tautose.
Taigi Edenas, dalyvaudamas ‘ tarptautinėje konfe

rencijoje, kuri prasideda ketvirtadienį, negalės didžiuo
tis, kad už jo nugaros stovi visi Britanijos žmonės ir 
dėl to jis galįs daryti, ką tik nori.

Mes manome, jog už karštuolių kalnieriaus užpils 
Čalto vandens ir Indijos delegacija, ir šepilovas, ir kiti 
konferencijos dalyviai.

. Ne, ginklu tenk;■
rV

JA"

KAS IQ RAŠO IR SAKO

Ne. ginklu tenka tarptautinius nesusipratimus 
spręsti, p derybomis, pasitarimais.

LIAUDIES FRONTAS CILE.JE
«

ČILĖS RESPUBLIKOJE susiorganizavo Liaudies 
Frontas—Liaudies Akcijos Frontas.

'Tos šalies socialistų, komunistų, demokratų ir dar
bo partijos susitarė veikti išvien visuose svarbesniuose 
reikaluose. •'

Liaudies Fronto partijos, veikdamos bendrai, jau kai 
> 'kur tihkimus (pav. Valparaiso mieste) laimėjo, išrink- 

zlrttvinc oAxm c i nulinei Irrtn rvvntf O tri-tTO 1 r1-«r
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damos savo kandidatus į šalies kongresą ir savivaldy-
Įįbes . z

Palaipsniui, kaip matome; Liaudies Fronto idėja
tampa faktu. ,

LIĖTUVOS SPORTININ
KAI PAS URUGUAJAUS 

. LIETUVIUS
Pas mus jau buvo rašyta, 

kad tarybiniai sportininkai 
(krepšininkai)- šiemet buvo 
apsilankę Pietų Amerikoje. 
Buvo Argentinoje, buvo 
Uruguajuje, buvo gal ir ki
toje kurioje Lotynų res
publikoj.

Tarybinių krepšininkų 
(basket-ball žaidėjų) tarpe 
buvo ir keturi lietuviai, 
Tarybų Lietuvoš įžymūs 
krepšinio žaidėjai: K. Pet
kevičius, V. Kulauskas, A. 
Lauritėnas ir S. Stonkus.

Kai šitie sportininkai bu
vo Argentinoje, tai ten juos 
norėjo prisivilioti dipukiš- 
ki klerikalai; jie, matyt, 
manė, kad bus galima vieną 
ar kitą Lietuvos sportinin
kų prikalbinti, kad pasilik
tų “laisvajame pasaulyje.” 
Bet nieko jie nepešė: Lietu
vos krepšininkai atsisakė 
su jais ką nors turėti.

Bet kai tarybiniai sporti
ninkai pasiekė Uruguajaus 
sostinę Montevidėjų, jau 
buvo kas kita. Jie ten su
sitiko ir viešėjo pas Uru
guajaus progresyvius lietu
vius.

“Darbas” apie tai rašo:
“Kai su žino j ome, per 

spaudą, kad atvykstančių 
tarybinių sportininkų tarpe 
dalyvauja keturi lietuviai, į 
mūsų klubus ėmė lankytis 
tautiečiai, norėdami suži
noti, ar bus galima, su jais 
susitikti,pasikalbėti. . Juk 
tiek daug melų tautiečiai 
užsienyje girdi. Buvo pa
leisti gandai, kad tarybinis 
žmogus be policininko nei 
žingsnįbnegali žengti vie
nas. Smalsumas patirti tie
są, pasirodė toks ’ didelis, 
kad sportininkus viešbuty
je lankė kasdieną ir kas 
laisvą jiems valandą įvai
rių politinių pažiūrų lietu
viai, su jais kalbėjosi ir 

į panašiai.
“Uruguajaus Lietuvių 

Centro patalpose, pripuola
mai, buvo suruoštas kuklus 
priėmimas. Gerbiami spor
tininkai: V. Kulakauskas, 
K. Petkevičius, A. Lauritė
nas ir S. Stonkus, susipa
žino su mūsų klubo nariais, 
pasakė malonias kalbas.. 
Džiaugėsi jie čia radę lie
tuvių, kurie neužmiršo sa
vo tėvynės, neužmiršo sa
vo kalbos. Gėrėjosi mūsų 
jaunimu ir paragino jį prie 
veiklos, ypatingai sporto 
šakose.

“O mūsų jaunimui,' per 
visą savaitę, buvo didelė ir 
nepaprasta šventė. Jie, kad 
ir sunkiai tardami lietuviš
kus žodžius, kiekvienu mo
mentu reiškė savo brolišką 
meilę, vaišingumą. Išsiski
riant pareiškė pageidavi
mą, kad ryšiai tarp Tarybų 
Lietuvos jaunimo ir užsie
nio lietuvių jaunimo ateity
je būtų tampresni.”

Rritikuoja
DĖL DŽIAZO

Savaitraštis “Literatūra 
ir Menas,” leidžiamas? Vil
niuje, birželio 23 d. laidojė 
rašo:

“Tur būt, dar niekada 
Valstybinis ‘Spartako’ sta
dionas nebuvo sulaukęs to
kio gausaus žiūrovų skai
čiaus, kaip birželio 15 die
ną, per tarptautinės.' Stok
holmo ir Vilniaus komandų 
futbolo rungtynes. Gražiai/ 
šiltai sutiko vilniečiai sve
čius švedus, su nuoširdžiu 
susijaudinimu futbolo mė
gėjai ‘sirgo’ ir už savo, ir, 
pž svečių komandą....

“Ir tik viena sudrumstė 
vilniečių (o gal ir svečių?) 
nuotaiką: tai... muzika,

kuria rungtynių žiūrovus 
ir dalyvius ‘pavaišino’ sta
diono vadovybė. Prieš 
rungtynes, po jų ir per
traukos metu stadiono 
garsintuvai riaumojo ame
rikietiško džiazo garsus. 
Nė vienos lietuviiškos, ta
rybinės melodijos, nieko sa
vito, kas galėjo būti nauja 
svečiams ir malonu žiūro
vams. .!

“Keistai ‘Spartako’ stadi
ono vadovybė suprato vai
šingumą, keistas ir jos mu
zikinis skonis. Kodėl gi nie
kam ir į galvą neatėjo su
pažindinti vilniečius sporto 
mėgėjus su svečių švedų 
nacionaline muzika? O tai 
būtų' buvę ir draugiška, ir 
naudinga, ir tikrai malonu.

“Dar skaudžiau, kad tai 
ne vienintelis atsitikimas, 
kai Vilniaus padangę plėšo 
iškraipyti išsigimusio džia
zo garsai. Jaunimo sode, 
kur vasaros metu nuo pat 
ryto iki vakaro gausu jau
nimo, kone be atvangos 
sklinda ‘ultramoderniškos,’ 
retkarčiais atm i e š i a m o s 
(dėl viso pikto!) padoresne 
muzika. Netgi eilinio muzi
kinio skonio žmogui sunku 
ilgesnį laiką išbūti tokių 
garsų sferoje. Tačiau Jau
nimo sodo šeimininkai, at
rodo, pasiryžę pakeisti, ‘su
moderninti’ vilniečių skonį.

“Mes ne prieš vakarietiš
kąją estradinę muziką ap
lamai, bet prieš kakofoniją, 
neskoningumą ir prieš, rei
kia atvirai pasakyti, visai 
nereikalingą keliaklupsčia
vimą.” \c

Grįžusieji apie lietuvių darbinin
kų gyvenimą Pietų Amerikoje

PERSIORIENTUOJA
Kaeadiškis Liaudies Balsas 

|rašo: 
i

“CCF konvencija Winnipe- 
ge priėmus naują manifestą, 
šis manifestas esąs daug de- 

i šinesnis už Reginos manifes- 
Įtą. Girdi, Reginos manifestas 
’buvęs priimtas krizio įtakoje, 
o dabar,, esant gerlaikiui, jis 
nebetinkąs.

“Manifestas, tai ne vienos 
dienos programa. Tai princi- . <’ 
pų išdėstymas. Tad išeina, 
kad CCF pasuko į dešinę prin
cipiniai. Ji, kaip atrodo, tai
kosi prie to, kad užimti libe
ralų vietą. Ir ištikro/ji dabar 
nebe daug skirsis nuo libera
lų.

“Kaip liberalų, taip ir kon- 
servatų valdomose provincijo
se, yra daug, visuomeninių 
užvedimų. Pavyzdžiui, elek
tros, vandens, gatvėkarių, 
busų sistemos. Federalės val
džios kontrolėje randasi pusė 
gelžkclių, oro linijos, neku- 
rios įmonės, paštas, radijo ir 
televizijos tinklai. Ar daug to
liau CCF eitų, sunku pasaky
ti, bet galima manyti, kad 
ir senosios partijos reikalui 
esant galėtų eiti toliau.

“Jeigu tai būtų pereinamo
jo laikotarpio programa, tai 
būtų visai kitas dalykas. 
Laipsniškas perėjimas iš vie
nos sistemos į kitą šiandien 
plačiai, praktikuojamas1 liau
dies demokratijose. Bet ga
lutinu siekiu yra beklasė, be 
žmogaus žmogumi išnaudoji
mo socialistinė santvarka. 
CCF, jei teisingai raportuoja 
spauda, apie tai nekalba.

1 “CCF lyderiai sako, kad 
socialistai po visą pasaulį per- 

- gąlvoja iš naujo ir formuluo- 
• ja naują kelią. Reikia many

ti, kad ne visi suks į dešinę. 
Daug susitars su kairiaisiais, 
kurie, j atitinkamai su nauja 
padėtimi, taipgi peržiūri sa
vo programas. Išrodytų, kad 
dešinieji socialistai dar la
biau suartės su kapitalistais. 
Tikriems socialistams neliks 
kito kelio, kaip ieškoti koo
peracijos su kairiaisiais.

“Aplamai imant, socialisti
nių minčių žmonių tarpe da
bar eina didelis persiorienta
vimas. Tai paseka didelio pa
sikeitimo pasaulyje”.

Į Lietuvą grįžo jau kele- ] 
tas šimtų lietuvių, gyvenu
sių Argentinoje, Urugua- 
juje ir Brazilijoje. Žemiau i 
paduodame A. Zoko ir J. 
Lekavičiaus rašinėlį, tūpu
sį iliustruotame Lietuvos 
žurnale “Švyturys”. Abudu 
straipsnelio autoriai yra 
ragavę Brazilijos ir Urug- 
uajaus duonelės, todėl jie, 
žino, ką rašo. — Red.

Praėjo trys dešimtmečiai 
nuo to laiko, kai lietuviai 
pulkais - pulkeliais pradėjo 
keliauti į nežinomus Pietų 
Amerikos kraštus. Lietuvo
je tada siautėjo fašistinė 
diktatūra, nedarbas, ypač 
skurdo bežemiai ir kiti dar
bo žmonės. Kone šimtas' 
tūkstančių mūsų tėvynai
nių laimės ieškojo anoje ek
vatoriaus pusėje.

Kankinantis, nežmoniš
kai išnaudotojiškas darbas 
Brazilijos kavos bei kaka
vos fazendose, Argentinos 
miškuose bei galvijų sker
dyklose, Uruguajaus estan- 
sijose ir užsienietiškų fir
mų mėsos kombinatuose — 
štai lietuvių emigrantų pir
mieji slidūs žingsniai Pietų 
Amerikos šalyse.

Po kelių metų baisi rykš
tė ėmė plakti visus: ir emi
grantus, ir čiabuvius darbi
ninkus, — prasidėjo krizė, 
kurios sinonimais 1 yra ne
darbas, alkstančios minios, 
savižudybės, o taip pat 
streikai, demonstracijos, žo
džiu, kasdieninė kova už 
duoną ir darbą.

Šių kovų sūkuryje mato
me ir lietuvius. Petys į petį 
su argentiniečių ir brazilie- 
čiu vienoje rikiuotėje ėjo ir 
mūsų tėvynainis, įsitikinęs, 
jog laimės jam niekas ge
ruoju neduos. Kad ją pasie
kus, pirmiausia reikia pa
siekti vienybės savo eilėse- 
Pirmųjų progresyvios min
ties lietuvių .organizacijų 
užuomazgos buvo Argenti
noje. Ten jau 1927 m. ėjo 
s 'a v a itraštis “Rytojus”. 
Maždaug tuo pat laiku pra
dėjo kurtis pažangiosios 
lietuvių draugijos Brazili
joje ir Uruguajuje. San 
Paulo mieste palyginti per 
trumpą laikotarpį išaugo 
organizacija Susivieniji
mas Lietuvių Brazilijoje, 
kuris leido populiarų sa
vaitraštį “Garsas”, išvystė 
Saviveiklą, statė Čechovo, 
Laucevičiaus - Vargšo, R. 
Mizaros ir kitų pažangiųjų 
autorių veikalus, kone vi
suose priemiesčiuose, kur 
gyveno lietuvių, turėjo po 
biblioteką.

Argentinoje- ir Urugua- 
juje sėkmingai dirbo dra
mos mėgėjų rateliai, spau
dos platinimo grupės, lietu
viai darbininkai aktyviai 
ėmė įsitraukti į profesines 
sąjungas. Tuo metu gana 
plačiai lietuvių emigracijo
je sklido Lietuvos komunis
tinė spauda — “Balsas”, 
“Komunistas”, Minsko 
“Raudonasis artojas”, Ma
skvos žurnalas “Priekalas”, 
JAV pažangioji spauda — 
“Laisvė”, “Vilnis”.

1930 metais Pietų Ameri
koje įvyko1 eilė perversmų. 
Įsigalėjo policiniai režimai. 
Argentinoje buvo užpultas 
ir, pasmaugtas “Rytojus”. 
Brazilijoje policija išvaikė 
“Garso” organizaciją, suė
mė aktyvesniuosius veikė
jus ir juos ištrėmė į Lietu
vą bei į kitus Pietų Ameri
kos kraštus. Tada pažangu
sis judėjimas perėjo į. po
grindį. Taip Buenos Aires 
mieste buvo leidžiamas ko-

munistįnis “Tiesos žodis”, 
Brazilijoje kompartijos lie
tuvių grupės “Darbininkų 
žodis,” Uruguajuje —“Pro 
letaras”, “Raudonoji vėlia
va”- Reakcija vėl. smogė: 
įvyko pogrindinių spaustu
vių triuškinimai Argenti
noje, Brazilijoje. Tačiau po 
kiekvieno reakcijos puolimo 
pažangusis judėjimas vįs 
su didėjančia jėga būdavo 
atgaivinamas. Brazilijoje 
giliame pogrindyje buvo į- 
rengta komunistų “Mūsų 
žodžio” spaustuvė. Argenti
noje išėjo žurnalas “Dabar-| kiasi liaudį
tis”, laikraštis 
tas,” Brazilijoje 
las “Rytas”.

Su didžiuliu 
lietuviai emigrantai sutiko j 
Tarybų Lietuvos atkūrimą' 
1940 metais. Didžiojo Tė
vynė karo laikotarpiu išei
vijoje buvo plačiai organi
zuojama ’ parama tarybinei 
liaudžiai, kovojančiai už 
'savo žemės atvadavimą.

Pokario metais pažangie
ji užjūrio lietuviai prisidė
jo, — ir prisideda, — prie 
liaudies kovos už taiką, už 
atominio ginklo uždraudi
mą. Pastaraisiais metais 
lietuviai emigrantai, nuga
lėdami aibę sunkumų, grįž- 
'ta į savo laisvąją Tėvynę, 
kad bendromis jėgomis pri
sidėtų prie komunizmo pa
statymo.
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“Momen- 
ėjo žurna-

džiaugsmu

Antanas Zokas
Juozas Lekav i Čin s
Emigrantai, 1956 
grįžę į Tėvyne

Iš Brazilijos
Darbininkų padėtis

m.

buvusią ryžių kainą — 600 
reisų už kg. ir 1955 m. 18 
kruzeirų, pastebiama, kad jo 
verte nukrito 30 kartų. O pa-‘ji 
gal pupelių kainą, skirtumas ? 
yra dar didesnis — 43 kartus.

Reikalinga dar priminti, kad 
algos minimum — 2,300 kru- 
/eiru i mėnesį. nustatyta 
darbo Ministerijos ir priimta 
visų darbininkų sindikatų yra. 
tiktai Rio de 
Paulo miestų 
tuose šiaurės 
jos miestuose 
nimum yra mažesnis, 
vincijoje, ūkio darbininkai u 
dirba mažiau negu pusę s- 
tų darbininkų algos.

Valdžios atstovai, parlamen
to ir seimo nariai, kiekvienais 
metais bent kelis kartus šau- 

i “karštomis” kal
bomis esančiam — kroniki
niam “ekonominiam krizui” 
nugalėti. Darbininkai prašomi 
turėti kantrybės, ištvermės,^ 
susikaupimo.

Tuo tarpu išleidžiamos apy
varton naujų pinigui emisijos 
bilijonais, kurios kartą vis 
daugiau nuvertina darbininko 
užddrbio vertę, sudarko daug 
metų svajotą ekonomiją ir 
niekais paverčia sunkiai už
dirbtas ir trupiniais surinktas 
darbininko santaupas. Nevy
kusi ekonominė santvarka, 
kas kartą pasireiškia dides
niais “defecitais”. Visi šalies 
ekonominiai nepasisekimai 
perkeliami i jau taip skurdų 
Brazilijos darbininko šeimos 
tarpą.

Nors mūsų tautiečiai 
sumanesni, darbštesni ir 
tvermingesni už vietinius darl|» 
Liniukus: jie uždirba daugiau, 
liet ateities perspektyvos mig
lotos. Kad ir dvigubai dau
giau uždirbant, negu algos 
minimum, darbininkas negali 
svajoti apie šeimą, negali tu
rėti svajonę vaikus pamokinti 
arba dviejuose ar trijuose 
kambariuose su šeima gyven
ti. A. Laume

žaneiro ir San 
plotmėje. Ki
ir pietų Brazili- 
darbo algos mi- 

o pro-

h*

yra

i

rodo,

pasiekė 60 bilijonų
10 bilijonų išleista 

antrame pusmetyje 
deficitui padengti.

Statistikos daviniai 
kad Brazilijoje 1929 m. apy
vartoje buvo 5 bilijonai mile- 
reisų (milereisas buvo imperi
jos palikta pinigo vienetą, ku
rioje tilpo tūkstantis reisų). 
Augant žmonių skaičiui, kilo1 
pramonė, plėtėsi industrija, 
atsirado reikalas daugiau pi
nigu apyvartoje. Pradėta leis
ti naujų pinigų emisijos. . . Tų 
emisijų pagalba, 195.5 m. pa
baigoje pinigų skaičius apy
vartoje 
skaitlinę. 
1955 m. 
valdžios
Per 26 t metus pinigų, kiekis 
apyvartoje padaugėjo 12 kar
tų. Jo vlcrtė tarptautinėje rin
koje nukrito tiek pat kartų. 
Valiutos palaikymui Brazili
jos vadovai dar nesurado 
ramsčio, kuris reikalingas už
statymui monetos garantijai 
internacionaliniuose bankuo
se.

Tuo tarpu vidujinėje Brazi
lijos rinkoje kruzeiras (kru- 
zeiras, neseniai išleista pinigi
nė vienetą. Ji pakeitė mile- 
leisą) krito daug sparčiau. 
Pavyzdžiui, 1929 metais dar
bininkas uždirbo 900 reisų į 
valandą, Už vienos darbo va
landos uždarbį buvo galima 
nupirkti 1.5 kg. ryžių arba 3

grindinis liaudies valgis: ry
žiai ir pupelės - fasoliai, bra
ziliškai— fejao). Ryžiai kak 
navo 600 reisų kg., pupelės—' 
300 reisų kg. Darbininko al
gos minimumas 1955 m. — 
9.60 kruzeiro į vai. Ryžių kg. 
kainavo 18 kruzeirų, pupelių 
kg. — 18 kruzeirų. Kai atva
žiavome į Braziliją, per va
landą uždirbome 1 kg. ryžių- 
ir 1 kg. pupelių. 1955 m. rei
kėjo daugiau trijų valandų 
darbo, kad tą patį maisto kie
kį uždirbti. Reiškia, kad dar
bininko pragyvenimas Brazili
joje pabrango virš trijų kartų. 
O labai geru ten buvusiu gy
venimu 26 metai atgal pasi
girti dar nebuvo galima.

Palyginant pinigo nukriti
mo greitį Brazilijos vidujinėje 
rinkoje- pagal 26 metą atgal

Darbininkų sveikata
Arterijų ligos dabartiniais 

laikais daugiausia numari-^ 
na žmonių. Kai arterijog 
ima gest, sugenda ir šiis 
dies vainikinės arterijos, o 
čia tai pati didžioji liga. 
Arterijos pradeda darytis 
kietesnės, netokios tąsios ir 
netaip gerai jos tada išva
rinėja kraują. Tai vadina
mas arterijų sukietėjimas, 
arterijų sklerozė.

Yra žinoma, kad, kai ar
terijos pradeda gest, tai pat 
pirma į jas įsimeta atero
sklerozė (“atherosclero
sis”), nuo perdidelio rieba
linių lašeliukų susidarymo 
arterijų vidujinėse plėvelė
se. Iš to arterijų sienos 
ima darytis minkštesnės ir 
silpnesnės. Štai kaip tik 
čia ir pasiskubina gamtai 
kuo greičiausia sutvirtir^ 
tokias riebaluotas arteri
jas. Kraujas atneša dau
giau kalkių, kurios ir susi
sėda apsilpusiose • arterijų 
sienose. Tų kalkių dažnai 
susidaro ir perdaug, tai 
štai jums ir arterijų skle
rozė -r- arterijų sukietėji
mas.

Dirbtiniu būdu galima ta
tai patikrint su beždžionė
mis. Mokslininkai maitina 
beždžiones tam tikru rie
baluotu maistu, ir joms 
kaip tik nuo to išsivysto 
aterosklerozė, o jau pas
kiau ir arterijų sklerozė. 
Beždžionė pasidarė patogus 
laboratorinis gyvūnas krau
jotakos ligoms tyrinėt.

Dr. J. J. Kaškiaučius, M.D.

-------------&
Lester, Pa. — 3,000 elelį- 

tristų ' patvirtino sutartį 
tarp savo unijos (UE) lo- , 
kalo 107 ir Westinghouse. « 4

Chruščiovą?Maskva.
priėmė Japonijos užsienio 
reikalų ministrą.

i



v. MYKOLAITIS-PUTINAS

SUKILĖLIAI
(Kovų dėl žemės ir laisvės vaizdai 1861-1864, m.) 

(Tąsa)
Pranaitis tylėjo, o judrusis žmogelis

—Gerai, jei tik dvejus metus. Gi pa
sakyta, kad išpirkti žemę galima tik su
sitarus su ponu ir jam sutinkant. O kas 
privers poną sutikti?

Bematant prie jų trijų prisigretino 
ketvirtas, panašus į nusigyvenusį šlėk
tą. Nugirdęs paskutinius žmogelio žo
džius, sušuko:

—Niekas neprivers! Apgavo mus cie
sorius! Negausime nei žemės, nei val- 
nasties! Povstanės reikia! Revoliuci
jos! Žečpospolitą atstatyti reikia! Ta
da bus visiems ir žemės, ir valnasties!

Bet iš užpakalio prisėlinęs penktas, 
raitytais ūsais, nors iš drabužių nepana
šus nei į žandarą, nei į policijantą, įbe- 

$ė akis į šlėktą ir pamėgdžiodamas su
kreteno :

—Ta-ta-ta!.. Žečpospolita! Na, kaip 
gis... Jo didenybė šviesiausias cieso
rius barščiną panaikina, žemę ir val- 
nastį duoda, tai tuojau ir išlindo viso
kį kurmiai į dienos šviesą. O ar tu ži
nai, metežnike, kad ciesorius jau seniai 
norėjo duoti žmonėms žemę ir valnastį, 
tik jūsų ponai tam priešinosi. Ponai ir 
dabar nenori manifesto, ponai kels 
težą, kad barščiną grąžintų, kad muži
kus vėl plakti galėtų. Štai kokios re
voliucijos nori lenkų ponai!

Šlėkta pasidavė į šoną, liuoktelėjo per 
balą, įsimaišė į žmones ir dingo. Ūso
čius nusikeikė, nusispiovė ir traukda
masis šalin niurnėjo:

—Žinom mes tokius svolačius... Var
duvos agentai... Nerimą žmonėse kel
ti..

O žmogelis mostelėjo rankom, lyg kuo 
sunkiu nusikratydamas, mirktelėjo kai
riąja akimi ir linksmai prašneko:

—E, vyrai! Kaip ten bus toliau, pa
matysime. Bet šiandien gerai, kad bau
džiavos nėra. Na, likite sveiki. Gal ka
da susitiksime, o dabar savais keliais.

—Tai kaipgi, dėde, su paraku?—pri
minė neiškentęs Pranaitis.

Žmogelis stabtelėjo.
—Su paraku, sakai?5 Na, kų gi?.. 

Parakas neišgaruos... Klausyk, vyruti, 
jei tau kada tikrai prireiks parako, di

lgeliam žvėriui, — jis vėl primerkė kai- 
jHąją akį,—tai pasiklausinėk Gugio Ra
seinių paviete, apie Betygalą, Kelmiš
kių kaime.

Daugiau nieko nepasakęs, jis įsimai
šė į žmones.

Rinka pamažu pradėjo tuštėti. Tur
gus baigėsi. Tokia nepaprasta naujiena 
visus sujaudino, išblaškė. Niekas nebe
žiūrėjo į prekes. Žmonės džiaugėsi. Ne 
visi įsiklausė į manifesto žodžius, ne 
visi gerai juos suprato. Tačiau visiems 
įstrigo į galvą viena mintis: baudžiavos 
nebėra! Ši mintis kerojosi kaskart pla
čiau, nustelbdama abejones ir neaišku
mus. Ką ten visokios teisės, pareigos ir 
prievolės, išpirkimai ir išmokėjimai! 
Juk aiškiai buvo pasakyta: panščizna 
panaikinama visiems
džiauninkams ciesorius duoda laisvų 

, žmonių teises
anesta į laisvės ištroškusias širdis, be

matant ėmė liepsnoti kaitriai ugnimi.
Žmonės paskubomis tvarkė roges ir 

šlajas, šūkaudami brovėsi iš spūsties į 
rinkos pakraščius, į kelius ir, spartinda
mi botagais kumeles ir kuinus, nešė 
linksmą naujieną pasilikusiems namuo
se. Bet kai kurie iš pasalų žvalgėsi į 
karčiamas, slinko artyn ir, apsidairę, 
ar nemato pažįstamas, smuko į vidų. 
Tai kas, kad užpernai jie prisiekė blai
vybę ! Šiandien tokia diena!.. Kaip čia 
neišgėrus, nepasilinksminus tą vieną, 
kartą, prakeikta panščizna nusikračius!* 
Netrukus visos smuklės prie rinkos dūz
gė kaip bičių aviliai saulėtą dieną. Vie- 
noj-kitpj jau nuskambo dainos, nepai
sant to, kad buvo gavėnios laikas. Dėl 
to ir nedaug išgėrę greitai linksmėjo ir 
svaigo, o kitų širdyse jau ėmė rusenti 
kerštingi jausmai ponams. Iš kampinės 

? smuklės su žaliomis langinėmis išvirto 
du įkaušę bernai ir susikabinę per juos- 

/jjmenį rankomis, šlitiniuodami .užtraukė:
Oičizna naša, velnias ponus neša
Per lygius laukus, per tamsius miškus. 
Ne toks nešimas, kiek anų šaukimas. 
Su ponais arsim, su ponais akėsim, 
Su ponaičiukais vagas varinėsim.
Balsių Petras su Pranaičių Juozu, iš

sivarę iš miesto, ristute leidosi namų 
link. Kurį laikų važiavo tylėdami, bet

laikams! Bau-

! Ta laisvės kibirkštėlė

abiems ant širdies buvo lengva, krūtinė
je giedra. Teisingai sakė tas žmogelis 
nuo Betygalos—Gugis, ^berods, jo pavar
dė — kaip ten bus toliau, pamatysime, 
bet šiandien gerai, kad baudžiava pa
naikinta !

Abiejų draugų džiugių nuotaikų kėlė 
ir ši minkšta, pusiau saulėta kovo mė
nesio pabaigos diena. Bene pirmų sykį 
šįmet pakvipo pavasariu. Rogių kelias, 
tiesa, dar kietas, bet kalnelių šonai ir 
atšlaitės į saulę jau juoduoja be sniego. 
Petras, apmetęs akimis tuos kalnelius, 
tas atšlaites ir pažvelgęs į lengvais de- 
besiukais aptrauktą dangų su mėlyno
mis properšomis, nejučiomis įtempia 
klausa, bene išgirs vieversį. Taip, ti
krai—čiulba! Bet kur jis čiulba, nepa
matysi. Jo čiulbėjimas neatskiriamas 
nuo dangaus, nuo tų kalnelių ir šlaitų. 
Bet jis čiulba, tad eina pavasaris! Antai 
ir varnos su kuosomis suka apie tų alks
nynų, čia nutūpdamos, čia vėl pakilda- 
mos. Pajutę pavasarį lizdus krauna.

Nuo kalnelio reginys prasiplečia ligi 
pat dešinėj, pakrašty, mėlynuojančio ši
lo. Reginį paįvairina krūmokšniai, go
jeliai, alksnynai. Tai vis dvaro laukai. 
Gal Čapskio, gal kurio kito pono. Kaimų 
retai kur pamatysi. Jie susigūžę kažkur 
slėniuose, medžiais apaugę, sniego ap
nešti. \

Žiūrėdamas į tuos neaprėpiamus dva
ro laukus, Petras atsimena, ką jam dė
dė Steponas pasakodavo apie grafus 
Čapskius. Žiaurūs jie ir neteisingi po
nai. Numatydami, kad“ baudžiava ilgai
niui vis tiek bus panaikinta, patys at
leido dalį baudžiauninkų, bet be žemės. 
Vienus prirašė prie miestelių, kitus pa
darė nuomininkais, o vis tai dėl to, kad 
vienus ir kitus galėtų lengviau spausti, 
pigių darbininkų turėti.

Bet nė Čapskių nepalyginsi su jų, Ba- 
gynų dvaro, ponu Skrodskiu. Štai kur 
žmonių ėdikas! Kiek jis kraujo išliejo, 
kiek ašarų išspaudė!

Staiga Petras, prisiminęs vienų baisų 
praeito rudens atsitikimą, kreipiasi į 
Pranaitį :

•—E, Juozai! Jeigu Ievutė būtų su
laukusi šios dienos, kitaip judviem vis
kas būtų virtę.

Pranaitis krūptelėjo, sutraukė anta
kius ir sukando dantis, net jam veidas 
iškrypo. Skaudus, matyt, atsiminimas, 
gili žaizda atgijo jo širdyje. Jis nieko 
neatsakė, tik perliejo botagu arklį, kad 
tas net šuoliais leidosi keliu, kanopomis 
drabstydamas sniegą.

Po valandėlės Juozas, susivaldęs, pa
klausė draugo:

—O tavo reikalai su Kedulių Katre 
kaip?.. Berods, tėvas priešinasi

—Ką tėvas!—numojo ranka Petras.— 
Tėvą palenktume. Pono bijojojme. Ži
nai gi Skrodskio papročius. Dabar žiū
rėsime. Po šito manifesto, tur būt, virs 
kitaip. Skaitė gi, kad baudžiauninkams 
duota laisvų žmonių teisės.

—Žinai ką, Petrai?—staiga pagyvėjęs 
grįžtelėjo Pranaitis į Balsį.—Man dabar 
atėjo į galvą to Gugio žodžiai apie pa
raką ir didelį žvėrį. Matei, kaip jis pri
merkė akį? Kaip tu manai, ką jis no
rėjo pasakyti?

Petrui lyg kas dilgtelėjo krūtinėje, bet 
jis apsimetė abejingu.

.—Ką gi... gal jis matė, kaip mudu 
pardavinėjome kiškius ir vilkų odas. Vil
kui tai, žinoma, parako negaila, o kiš
kiui neverta.

—Taip, Petrai, vilkui negaila parako! 
—sušuko Pranaitis ir vėl supliekė arklį.

Kai bėrukas, apilsęs, sulėtino greitį 
ligi žinginės, daugiau jo nebevarė, bet 
važiavo tylėdami, kiekvienas savo min
tyse paskendęs. Nebuvo ko skubėti. Ne
kas ten jų laukia tuščiuose kiemuose, 
tamsiose dūminėse pirkiose. O čia švie
su, platu, aukšta ir erdvu! Ir įkypai 
vakarop pasvirusi saulė nuo išgiedrėju- 
sio dangaus taip maloniai glosto skruos-

Pusiaukelėj juos pralenkė dvejos ro
gės. Vienose sėdėjo du, kitose trys įsi
linksminę vyrai. Kelias ėjo pro kažkokį 
dvarą, kurio rūmų kampas baltavo pro 
parko medžius. Šoniniu keleliu, nuo miš
ko, baudžiauninkai varė sunkiai pasi
krovę malkų šlajas. Pailsęs ir sušilęs 
arklys net garavo, dusliai kvėpuodamas 
ir plakdamas šonais, o kaimiečiai, įsirė
mę pečiais, stūmė šlajas .iš paskos. ,

(Bus daugiau)

CHICAGO,ILL.
Šis tas apie Manteno 
ligotlinę ir joje ligonius

Į pietus nuo Chicagos, uz
| penkiasdešimts mylių, randa- 
[si proto ligomis sergančių 
žmonių Manteno ligoninė. Tai 
ne ligoninė, o savo rūšies 
miestelis, kuriame gyventojų 
didžiuma sudaro proto ligo
niai. ' \

Miestelio gatvės plačios, tie
sios, išlietos asfaltu ir apso
dintos medžiais. Pačiam mies
telio centre, stovi nemažas 
pastatas, kuriame įvairiausi 
informacijų biurai ir ligoninės 
raštinės. Kiek tolėliau svetai
nė sveikesniems ligoniams 
pramogauti, kino teatras, gy
dytojų ambulatorijos ir t. t. 
Tačiau šiaip visam miestelyje, 
kiekvienam kvartale stūkso 
didelės, lyg kareivinės, pala
tos, kuriose gyvena uždaryti 
po porų ir daugiau šimtų su 
pašlijusiai^ protais ligonių. 
Tie tipiški vienodo stiliaus, 
lyg kareivinės, palatų pasta1*- j gyja, 
tai ir sudaro veik visus mies
telio trobesius.

Įvažiavus į miestelį tyku. 
Trafiko veik nėra. Tik kur- 
nekur pravažiuoja gatve vie
nas ai’ kitas automobilis: Pa
statytų palei šaligatvius auto
mobilių matyti daugiau. , Tai 
atvažiavusių iš Chicagos, ar 
iš kitur ligonių lankytojų ma
šinos. Pėsčių žmonių mieste
lyje irgi nedaug. Kad ir pasi
rodo kur vienas ar kitas pra
einantis gatve, 
pastebėti, kad 
tas iš palatos 
dairinėjas lyg 
kur nors skuba 
tai mosikuoja rankomis ir pa
našiai. Krautuvių miestelyje 
nematyti. Kiek daugiau žmo
nių matosi, sėdiniuojančių pa
latų prieangiuose ir pašalėse. 
Irgi išleisti iš palatų nekurie 
ramesni ligoniai pasikaitinti 
saulute, šie taipgi, tai iš
kreiptais veidais šypsosi, tai 
kvatojasi, tai kėtojas!. .. Va
žiuojant miesl&liu, žmogus 
jautiesi gana keistai.

Pasirodo, kad šis proto li- 
igomis sergantiems miestelis-li- 
goninė, buvo užmanytas sta
tyti 1928 metais. Tačiau pra
dėtas statyti tik 1930 metais 
ir užbaigtas 1945 metais še
šiems tūkstančiams pacientų 
sutalpinimui. Bet tais pačiais 
metais, protiškai sergančių li
gonių, rugpiūčio mėnesį buvo 
jau privežta 6,517 — 3,032 
vyrai ir 3,485 moterys. Be to, 
dar 743 pusveikiai.

Dabar, 1956, rugpiūčio 1 
dieną Manteno miestelyje-li- 
goninėje radosi 7,861 — 3,- 
464 vyrai ir 4,397 moterys; 
pusveikių 626. Taip, kad šie
met tenai jau randasi virš 
8,000 ligonių. Jų tarpe ran
dasi ir daugeliui gerai žinoma 
Ona Garšinskienė, Ambrozas 
Stalnionis. .. -

\Deka draugams Blaškiams 
už nuvežimą, praėjusiam sek
madieny juos teko aplankyti. 
Be mūsų važiavo ir Taude- 
riai.

Nuvažiavę pirmučiausia su
stojom prie palatos, kurioje 
randasi uždaryta Garšinskie
nė. Pasisekus gauti leidimas 

j ją išsivesti iš palatos laukan, 
pirmučiausia krito akin, kad 
Garšinskienė .nors ir ligonis, 
bet savo moteriškos natūra
lios gracijos nenustojus. Ji la
bai gerai pažino draugus Tau- 
derius, Blaškius. Atsimena 
taipgi labai daug pažįstamų, 
paliktų Chicagoje. Dėkinga 
savo sūnui už lankymą ir pri
statymą suknelių ir kt Įdomu, 
kad jinai džiaugiasi pagerė
jusiomis pastaruoju metu są
lygomis ligoninėje. Daug ko 

i galima rimtaus su ja pasikal
bėti, bet pastebimas dažnas 
nukrypimas nuo pokalbio te
mos.

A. Stalionis kltoniškesnis. 
Jis įpuolęs nepaprastai gilion 
apatijon. Sunku kas nors iš 
jo išklausti. Tačiau jis irgi at
simena, kad Aido Choras jį 
sušelpė, atsimena veik Višus, 
kas yra jį lankę, atsimena 
Chicago j paliktus (pažįstamus 
ir gyvenimą. O kas svarbiau-

bet tuoj gali 
ligonis, išleis- 
pasivaikšeioti: 
apdujęs, ar 

nenormalus,

šia, kad jis turi supratimą, 
jog yra ligonis. Vienintelis 
defektas jam galima primesti, 
tai kaip minėjau, nepaprastai 
gili apatija. Aiškinasi- jis, kad 
tai nuo beprasmio gyvenimo ir 
nieko neveikimo.

.- 4

Iš tikrųjų ir sveikas žmo
gus tep gali tapti ligoniu, nuo 
dienų dienas sėdėjimo palato
je, ūžiančioje ligonių minioje 
ir niekus plepančioje. Užda
rytoje, palatoje, prikimštoje 
žmonių, oras irgi nepavydėti
nas. v

Pabuvojus su jais valandą 
kitą, susidarė nuomonė, kad 
pažįstami šiuos nelaimingus 
draugus dažniau turėtų lan
kyti. Turėtu juos išsivesti pa
sivaikščioti po miestelį, kas 
daug jiems pagelbėtų) kovoti 
su liga. Nes pagijimui jiems 
yra prospektų tik, žinoma, 
reikia. . . ir sąlygų.

Šių metų liepos mėnesį bu
vo paleista iš tenai pasveiku
sių 199. Reiškia, žmonės pa-

Tiltas”
VILNIUS. — Prieš kelias 

dienas Lietuvos . kinostudija 
pradėjo filmuoti naują lietu
viška kinofilma “Tiltas”. Jis 
statomas pagal rašytojo J. Do
vydaičio scenerijų. Muziką fil
mui rašo kompozitorius E. 
Balsys. s

Naujasis kinofilmas vaiz- , 
duoja Lietuvos darbo žmonių 
kovą prieš fašistinius grobikus 
ii- buržuazinius nacionalistus • 
1941—1945 metais. Tai pasa
kojimas apie žmones, kurian
čius naują gyvenimą, ir žmo
nes, jį griaunančius.

Veiksmas užsimezga nedi
deliame Lietuvos pasienio ' 
miestelyje prieš prasidedant • 
Didžiajam Tėvynės karui. Fil
mo centre — du skirtingi sa
vo pasaulėžiūra broliai. Inži-

Cleveland, Ohio
Dar turėsime du piknikus

Sekantį sekmadienį, rugpiū
čio 19 d., įvyks draugų Rūbų 
atsisveikinimo piknikas jų bu
vusiam piknikų darže, visiems 
jau gerai žinomoje vietoje 
prie 422 kelio. Kaip teko 
nugirsti Jonas Rūbas duos 
pusbačkį salto alaus į pikni
ką atvykusioms svečiams dy
kai ir pavaišins su sūriais, 
kumpiais ir kitais farmerskais 
produktais.

Jonas ir Onutė Rubai iš- 
farmeriavo'- per apie 25 metus 
ar daugiau, iš karto gan ant 
didelės farmos .dirbdami nuo 
tamsos iki tamsos, šventadie
niais irgi nebuvo liuosi nuo 
darbo. Vėliau persikėlė ant 
mažesnės; farmos, bet darbo 
valandos buvo taip pat ilgos.
Bet I juodu nepaskūpėjo- savo i nieriaus Algirdo tikslas—tar 
laiko ir apšvietos darbams. 
Juodviejų vadovaujama LLD 
51 kuopa gražiai gyvavo, rė
mė spaudą ir Jonas rūpinosi 
platinimu spaudos. Dabar 
draugai Rubai nusisprendė iš
važiuoti į Floridą poilsiui, ko 
jiedu yra užsipelnę. Bet pir
miau aplekiant savo apylinkę, 
savo draugus farmerius juo- 
dvieni prisieis dar nemenkai 
pasidarbuoti, kad šioje apy
linkėje apšvietos darbas nepa
siliktų be* geros vadovybės. 
Nėra abejonės, kad jų drau
gai farmeriai, su kuriais taip 
gražiai sugyveno ir veikė, taip 
pat supranta apšvietos svarbą 
ir pasiims tą prakilnų darbą 
į savo rankas ir 
kuopa gyvuos kaip 
iki šioliai.
Spaudos piknikas 
irgi jau nebetoli

Clevelando spaudos 
kas įvyks rugsėjo 2-ą
Ant rytojaus bus Labor Day 
šventė, tai bus gera proga 
atvažiuoti svečiams ir iš toli
mesnių' miestų: Pittsburgo, 
Detroito ir kitų. Clevelandie- 
čiai laukia jų su malonumi.

Montreal Canada
Chemijos darbininkai 
laimėjo algų pakėlimą

Shawinigan Chemicals, 
Ltd., darbininkai negalėda
mi su darbdaviais susitar
ti dėl algų pakėlimo, pa
vedė tą reikalą išspręsti ar- 
bitracinei komisijai, kuri, 
pagaliau, nors neišpildė vi
sų reikalavimų, vistik išne
šė vienbalsiai rekomendaci
ją, kad būtų sutrumpinta 
darbo valandų savaitė nuo 
42 iki 40 valandų į savaitę, 
paliekant tą patį savaitės 
uždarbį ir pakelti 5% šiais 
metais algas, o kitus 5%- 
ateinančiais metais, taip 
kad išeitų po apie $1.65 į 
valandą. Darbininkus at
stovauja National Chemic- j šeimininkės rengiasi pavaišin
ai Workers’ S y n die, ate 
(CCCL) unija. ;
Streikuoja už unijos 
pripažinimų

Jarry Hydraulics, Ltd., 
automobilių dalių gamybos 
firma, kuri samdo apie 150 
darbininkų, kaip unijos at
stovai sako, darė viskų, kad 
suardyti ten esančią uni
ją. Pagaliau Kvebeko Dar
bo Santykių Komisija, būk 
tai kaltindama, kad unija 
neužtenkamai įrodė, jog ji 
atstovauja daugiau negu 
pusę dąrbininkų, atėmė iš 
unijos čarterį. Tuo atveju 
darbininkai išėjo į streiką, 
reikalaudami, kad būtų pri
pažinta unija. Tuojau, kai 
tik darbininkai išėjo į strei
ką, miestas prisiuntė apie 
30 policininkų “palaikyti 
tvarką.” Prasidėjo strei- 
kierių areštai, jų tarpe su
areštuotas unijos atstovas, 
miesto tarybos narys' Louis 
Laberge. Tas sukėlė strei
kuojančiuose dartmiinkuose 
dar didesnį pasipiktinimą 
bei' pasiryžimą streikuoti, 
kol laimės unijos pripaži
nimą, v
Sako, jau dabar tikrai 
zoologijos sodą įtaisys

Kaip žinia, Montreale nu
tarta jau apie dveji metai 
įtaisyti žvėrinčių ir zoolo
gijos sodą. Buvo jau ir po 
daug kartų kalbėta, bet ti
krumoje veik ir ligi šiol 
nieko nedaryta. Bet dabar 
sakoma, kad' neužilgo jau 
tikrai bus pradėtas darbas. 
Pradiniam darbui jau pa
skirta $1,100,000. Jei kada 
bus įrengtas toks žvė- 
rinčius ir sodas — Angrig- 
non Parke, 
akrhs žemės ir jo įtaisymas, 
kainuoš apie $8,000,000.

Serga
Jonas Juškevičius. tui4i 

skadėjimų kojose ir gydosi 
namie. Taipgi susirgęs Vla
das Škuda. J

Pro išorinį 
neįžiūrėjusi 
veido, Rūta 
Vėliau, pa- 

pama-

farmerių
gyvavo

pikni- 
dieną.

i svečius savo rankomis pa
gamintu šiltu maistu ir kitais 
Į gardumynais, šeimininkas Ju
lijus Krosin pasirūpins, kad 
piknikas būtų smagus, links
mas ir kad nebūtų jokių trū
kumų. Bus gera 
kiams, kuri gros 
kus šokius.

O svarbiausia 
rengimui didelio, 
linksmo spaudos 
mūsų visų, kurie 
svietą ir įvertiname 
spaudos svarbą. Piknikas bus 
Rūbų buvusiame piknikų dar
že, visiems gerai žinomoje 
vietoje, prie 422 kelio, tarpe 
Welshfield ir Parkman.

Rep.

jis apims 265

muzika šo- 
ir lietuviš-

pareiga su- 
smagaus ir 
pikniko yra 
mylime ap

mušti

nauti liaudžiai. Kitoks Romu
aldas. Svarbiausias Jo sieki
mas—užsitikrinti turtingą gy
venimą sau. Jis pritampa prie 
buržuazinių nacionalistų, pa
krinka moraliai.

Brolių tarpe dažnai kyla 
vaidai dėl miestelio ligoninė
je dirbančios gydytojos Rūtos. 
Ją myli ir Algirdas ir Romu
aldas. Sudėtingas Rūtos gy
venimo kelias, 
puošnumo kevalą 
Romualdo tikrojo 
tampa jo žmona,
žinusi vyro tuštumą, 
čiusi jo išdavikišką veiklą, ji 
skaidžiai pergyvena, bet ran
da savo tikrąjį kelią. Drauge 
su kitais Rūta įsijungia į kovą 
prieš fašistinius pavergėjus.

Kinofilmas baigiasi istorine 
liaudies pergale prieš vokiš
kąjį fašizmą ir buržuazinius 
nacionalistus. Per upę pasta
tomas naujas inžinieriaus Al
girdų suprojektuotas tiltas...♦

Pagrindinius vaidmenis nau
jame lietuviškame kinofilme 
atlieka B. Bratkauskas (Al
girdas), K. Genys (Romual
das), N. Bernotas (Striupas), 
G. Jackevičiūtė (Liucija), I. 
Leonavičiūtė (Giedra), J. Ką- 
valiauskas (Tumas) ir kiti. 
Filmo režisierius—J. Miltinis.

Statant kinofilma “Tiltas”, 
Lietuvos kinostudijos darbuo- 
lojams talkininkauja leningra
diečiai — “Lenfilmo” kinostu
dijos operatorius N. Vasilje
vas, statytojas - režisierius B. 
šreiberis ir kiti.

Naują filmą Lietuvos kino
studija numato baigt dar šiais 
metais.

R. Zachorka

Jau laikas visur rūpintis 
žieminiais parengimais. Iš 
rudens parengimai visada bū
na sekmingesni.

Laisvės Kaina Metams $10.00 
Šešiems Mėnesiams — $ 6.00

Atsinaujinančių prenumerata ir naujai užsisakančių 
Laisvę , .prašome laikytis aukščiau nurodytos kainos.

Laisves Administracija

l^p»niniiminrnurnTTnuminjnnin]nfunnmnnnmTTnniniminT iinnuniginmniiui

BE ATIDĖLIOJIMO UŽSISAKYKITE

SENO VINCO POEZIJOS KNYGĄ
Užsisakydami jo poezijos knygų pagerbsite 

ilgametį darbininkišką rašytoją ir prisidėsite 
prie apšvietos platinimo darbo. Jūs kartu bū- 
site išleidėju tos knygos, nes jūsų vardas bus 
knygoje įrašytas kaipo išleidėjo.

Knyga iš 128 puslapių, kaina $1.00

UŽSAKYMUS PRAŠOME SIŲSTI ADRESUOJANT:

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

Šuomi užsiprenumeruoju Seno Vinco Poezijos 
knygą ir prisiunčiu $—*-----

Vardus ..........................  2.......................................................

Antrašas

Miestas
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Žinios iš
Kultūra žengia i kaimą

par niekuomet lietuviškame 
kaime nebuvo tiek daug dvi
račių, radijo aparatų ir moto
ciklų, kaip šiandien.

Švenčionių rajono “Viduti
nės” kolūkyje pas kolūkiečius 

' yra 221 dviratis, 22 radijo 
aparatai, 4 motociklai. Iš jų 
po 4 dviračius turi Vilkuočio, 
Zinkevičiaus ir kitų kolūkie
čių šeimos. Po 2-3 dviračius 
turi daugiau kaip 30 šeimų. 
Motociklus įsigiję Stasys 
Pauliukevičius, Adomas 
Pauliukevičiuj, Masiliauskas 
Eduardas ir kt. Radijo imtu
vus neseniai Įsigijo Kazanova, 
Guiskas, Zinkevičius. Iš viso 
kolūkyje radijo klauso 118 
kolūkiečių šeimų.

A. Šiaudinis

Paskirta visasąjunginė 
premija

KAUNAS. — Aukštų gamy
binių rodiklių pasiekė “Ežerė
lio” durpių gamybos Įmonės 
d'hrbininkai. Pastarųjų dyiejų 
mėnesių užduotis kolektyvas 
Įvykdė beveik dvigubai. ’ Na
šiai Įmonės darbininkai dirbo 
sutikdami tarybų valdžios Įkū
rimo Lietuvoje šešioliktąsias 
metines.

šiomis dienomis “Ežerėlio” 
Įmonės durpių ruošėjus pasie
kė žinia, kad už socialistinia
me lenktyniavime pasiektus 
laimėjimus kolektyvui paskir
ta trečioji visasąjunginė pre
mija. Geriausi Įmonės darbi
ninkai Augustinaitis, Rosaitis 
ir kiti apdovanoti garbės raš
tais.

M. Rakauskas

Naujas elektros skaitiklis
Vilniaus elektros skaitiklių 

gamykloje pasibaigė gamybi- 
niai išbandymai pirmos parti
jos tipo “SO-2” naujų elektros 
skaitiklių, kurie pagal savo 
techninius duomenis žymiai 
pralenkia ankstesnio tipo 
skaitiklius. Naujame skaitik
ly žymiai sumažintas disko su
kimosi greitis, dėl to du kar
tus pailgėja besitrinančių de
talių darbo laikas, pakilo 
prietaiso tikslumas. Tobules
nė konstrukcija Įgalina žymiu 
mastu supaprastinti atskirų 
mazgų surinkimą ir išnarsty- 
mą, rankinĮ reguliavimą pa
keisti automatiniu.

(Elta)

Premjera muzikiniame 
dramos teatre

KAUNAS.—Šiomis dienomis 
I. Konverio muzikinės kome
dijos “Akulina” premjera 
baigė sezoną Muzikinis dra
mos teatras. Naująjį pastaty-' 
mą Režisavo R. Andriejevas. 
Dekoracijas piešė dailininkė 
L. Kirlytė. Premjeroje diriga
vo S. Graužinis. Pagrindinius 
vaidmenis atliko žilionytė, Re- 

* pečkaitė, Domeika, Ragaus
kaitė, Gedvilas ir Rimkevi
čius.

Komedija “Akulina”—penk
tasis teatro spektaklis, pasta
tytas per sezoną.

V. Stasiukynas

Lietuvos
lankose. Pavasarį pievos, buvo 
iš lėktuvo patręštos amonio 
salietros, superfosfato ir ka
lio trąšų mišiniu.

Lankos ir daugiametės žo
lės vešliai sužaliavo, šiemet 
numatoma prišienauti nemaža 
šieno, šiomis dienomis pradė
ti šienapjūtės darbai. Endriš- 
kių skyriuje kasdien dirba 4 
traktorinės ir tiek pat arkli
nių šienapiovių. Jau nuplau
ta 105 hektarai dobilų. Dirb
damas arkline šienapiove, Al
fonsas Martinkus per dieną 
nušienauja 3.5 — 4 hektarus. 
Po 12 — 13 hektarų] c^obilų 
kasdien nupjauna traktorine 
šienapiove Pranas šrederis.

LAISVOJI
SAKYKLA

Nepakanka jausti— ’ 
reikia pergalvoti

Draugas J. Skliutas Laisvo
je Sakykloje (rugpjūčio 14) 
pastebi man, kad aš “baru” 
draugus už jausmų reiškimą. 
Ne, drauge, barti nei aš nei 
Jūs neturite teisės, bet pa
stebėti, reikšti nuomonę, visi 
turime — ir tas nepriklauso 
nuo to, ant kiek esame akty
vūs judėjime. Pagaliau, judė
jimas turi Įvairias sritis ir 
nei Jums nei man matuoti 
vieno ar kito draugo veiklą. 
'Qiskusuojant klausimus reikia 
laikytis klausimo.

Apie “jausmus”, tiek galiu 
pasakyti. Jausmai, žinoma, 
geras dalykas, bet jų neuž
tenka, — reikia mokėti ir šal
tai pergalvoti dalykus. Kar
tais galvojimas supuola su 
jausmais, kartais jausmus su 
laiku pakeičia. Aš savo anks
tyvesniuose raštuose sakiau, 
kad keli draugai rašo iš jaus
minio taško. Tas reiškia, kad 
jie pirmus pradinius jausmus 
reiškia be nuodugnesnio per
galvojimo, be studijos ir klau
simo gvildenimo.

Draugas Skliutas pripažįs
tate, kad aš rašau logiškai. 
Kitaip sakant, anie rašo ne
logiškai. Taip, nelogiškai ga
lima rašyti iš gero noro, bū
nant pilnu jausmų. Tikėkite, 
kad tuos skaudžius jausmus 
apie Įvykius turiu ir aš, ly
giai kaip tie draugai, kaip 
Jūs. Bet nuoseklaus pažan
giečio uždavinys yra analy- 
zuoti marksistiniai, žiūrėti 
faktams Į akis, kokie nema
lonūs jie nebūtų.

Tą aš bandau daryti. Tie, 
kurie nenori tokio galvojimo 
kelti viešumon, su laiku gai
lėsis, nes dar bus daugybė 
pakaitų ir jie save ras toli', 
toli atsilikę, paskendę palai
dų jausmų pelkėse, be blai
vesnio galvojimo kompaso.

Tai tokios tokelės, drauge 
Skliute

A. šilenas

i

■MM

Naujai įsisteigęs 
brooklynietis

Senatvėje pasirodo 
prasti gabumai pas lietuvius. 
Daugeliui Brooklyne žinomas 
S. Adeikis buvo ekspertas 
kailių dažytojas ir geras uni- 
jistas. Bet, pasirodo, tai ne 
vienatinis jo gabumas...

šiomis dienomis teko jį ap
lankyti naujoj jo Įstaigoj — 
Greenery Bar, 3 Greenwich 
St., kampas Front St., Hemps
tead, L. I. Stebėtinai puikiai, 
gabiai Įsisteigęs, rddosi, kad 
jis būt tuomi užsiėmęs visą 
gyvenimą. Jo Aieta patraukia 
bile viepą įeiti ir praleisti va
landėlę malonioj, ir poilsį tei
kiančio j atmosferoje.

Kadangi jis turi nemažai 
pažįstamų ir draugų ne tik 
Brooklyne, ale visoje New 
Yorko apylinkėje, tai, apart 
vietinių, radosi būrelis ir iš 
kitur atvykusių.

Iš New Yorko važiuojanti 
Hempstead Turnpike, patai
kai

nepa-

tiesiai jo vieton.
A. Gilmanas

ILA daugiau nebandys 
ieškot susitarimo su

NEW YORK
HELP WANTED FEMAIJE

SLAUGĖS - REGISTRUOTOS

Policija išgavo prisipažinimą 
iš jauno puertorikiečiP Vegos
Bellevue ligoninėje dar gu

li 14 metų puertorikietis vai
kinas Victor Vega, kurį poli
cininkas DeBoissiere pašovė 
ir pavojingai sužeidė. Polici
ninkas teigia, kad jaunasis 
Vega jam sudavė beisbolės 
lazda per galvą, bet eilė liū- 
dininkųj sako, kad jie matė 
Vegą atbėgant tik po to, kai 
kas kitas smogė policininkui. 
Vega tapo suimtas tik todėl, 
sako liudininkai, kad jis pu- 
ertorik ietis. •

Bet policija dabar skelbia, 
kad jaunasis' 'Vega, nors pa
vojingai sužeistas, jau buvo

New
ILA

jai pnesinga unija
t

Per kelias savaites 
Yorko uostininkų unija,
(International Longshore
men’s Association) vedė de
rybas su nauja unija, 1BL 
(International Brotherhood of 
Longshoremen). Nors naujo
ji unija silpna, ją remia jū
rininkų unija Seafarers Inter
national Union ir kai kurie 
AFL-CIO pareigūnai.

ILA bandė tartis su ta prie
šinga unija, kad išvengti ko
vą per Nacionalės darbo san- 
lykių tarybos paskelbtus rin
kimus, .kokia unija atstovaus 
uostininkus. IBL patiekė 13,- 
000 parašų, bet kol kas dar 
nepatvirtinta, ar tie parašai 
geri.

Iš ILA pastangų susitarti 
nieko neišėjo. IBL vadai, kaip 
matyti, lieka prie savo seno 
užsimojimo ardyti ILA uniją.

PRANEŠIMAS

tardytas ir'jis “prisipažino”.
Vega turi vyresnį brolį, 22 

metų amžiaus Rigoberto. Ri- 
goberto jau kelintą dieną, 
bando pamatyti savo brolį li
goninėje, bet jis neįleidžia
mas, policija sako, kad nie- Į 
kas negali kalbėtis su Victo- 
ru. Rigoberto yra įsitikinęs, 
kad Victoras negalėjo prisi
pažinti, kad jis turbūt, neži
nojo, po kokiu prisipažinimu 
pasirašo. Jis atvyko iš Puer
to - Rico tik keli mėnesiai 
atgal ir angliškai beveik ne
kalba.

Kuria naują partiją 
už gen. MacArthurą...

Tūlas Brooklyn© advokatas 
Gerard M. Carey sumanė Įs
teigti naują partiją. Ji bū
sianti žinoma kaip “The In
dependence party”. Jos kan
didatu į prezidentus bus eks- 

| generolas MacArthuras.
Ar pats MacArthuras .žino 

apie tą partiją, ar jai prita
ria, nežinia. Tiek žinoma, 
kad MacArthuras niekad ne
stoja prieš jo nominavimą: 
1952-ais metais jis irgi buvo 
nominuotas visokių ultra-izo- 
liacionistinių ir reakcinių gru
pių. Jis niekad nepasisakė 
prieš tas nominacijas, niekad 
už jas.

OPERAVIMO RCME

Suture Nurses 
Taipgi Tvarkymo Slaugės 

ir Pagelbininkės

Laisniuotos Praktiškos Slaugės 
Visais Šiftais. Gera alga.

Puikios darbo sąlygos.

EVE ROBERTS
Director of Nurses, R. N.

ORegon 7-2300

(157-159)

NURSES. Registered Nurse as 
night supervisor. Licensed Practials 
as charge nurses 
4—12 and 12—8 
Modern 103 bed 
Queens. LI. 4-4300.

to work from 
A.. M. 5 days. 
Nursing Home.

(151-160)

kė-Virėja. Atsako- 
moteriškė. Mylinti vaikus., 
nuosavam kambaryje, yra ir

Namų Darbi1
minga
Guolis 
vonia,.

Gatvė keičia 
savo veidą.,.

New Yorko 
spaudoje

Harlemo negrų laikraštis 
i “Amsterdam News” sako, kad 
majoras Wagneris užsitarnau
ja padėką už didelės ligoni
nės statybos planų sudarymą. 
Ta ligoninė bus pastatyta 
Harleme, didžiausioje Ameri
kos negrų bendruomenėje, kur darė daug 
egzistuoja aštri ligoninių ir 
klinikų stoka.

“Amsterdam News” taipgi 
duoda kredito Wagneriui už 
nutarimą negriauti lūšnynų 
prieš tai, kol nesurandama pa
kankamai naujų gyvenviečių 
šeimoms, kurios turi iš tų 
lūšnynų kraustytis. 

* '* *
Kitas New Yorko 

laikraštis, “The New
Age”, sveikina Egiptą ir pre
zidentą NasserĮ už nutarimą 
nacionalizuoti Suezo; kanalą. 
Apart šio negrų laikraščio, tik 

! vienas kitas New Yorko 1 aik-

TEATRUOSE
Teatre East antradienį pra

dėjo perstatyti francūzų ra
šytojo Jean Paul - Sartre dra
mą '‘No Exit”. Veikalas vai
dinamas anglų kalboje.

* * *
Šiandien, ketvirtadienį, Lo

ew’s State teatras pradeda ro
dyti filmą “Away All Boats’”. 
Pirmi 200 asmenų, kurie at
eis teatran, gaus kaip dova
ną to paties užvadinimo kny
gą arba 
muzika.

plokšteles su filmo

Plaza
* * *

teatras Manhattan e

PI. 2-4506.
(158-164)

Abelnas namų darbas. Moteriškė 
su patyrimu. Guolis nuosavam kam
baryj. 2 vaikai, riėra 
latinis darbas. $40 j 
džiai. LI. 4-1313.

virimo. Nuo
sava itę pra-

(159-161)

Namų Darbininkė. Guolis vietooj 
Su patyrimu. Turime kilus darbi
ninkus. Nuosavas kambarys ir vo
nia. Nėra sunkaus skalbimo. Gera 
prie vaikų. Nuolatinis darbas. Pa
liudijimai. WO. 2-8046.

(159-162)

HELP WANTED MALĘ

negrų
York

HARTFORD, CONN.

Lietuvių Moterų Klubo susirinki
mas jvyks rugpjūčio (Aug.) 20 d„ 
7:30 v, vak., 158 Hungerford St. 
Turėjome atostogas per vieną me
nes), tad dabar prašome visas na
res dalyvauti, nes reikės pradėti 
prisiruošimą prie rudeninių paren
gimų. V. K., Sekr. (159-161)

rastis, “Daily Worker”, re
mia Egipto nusistatymą. Visi 
kiti laikraščiai NasserĮ puola, 
Egiptą smerkia.

* * ’ *
Vasara, kaip tai jau žino

ma, yra sunkus laikas vi
siems pažangiems laikraš
čiams. Jau buvo rašyta, ko
kioje sunkioje padėtyje' šią 
vasarą randasi' “D. W.”. Da
bar kitas leidinys, progresy- 
vis savaitraštis “National Gu
ardian”, išsiunčia savo SOS: 
jeigu skaitytojai neatsilieps su 
doleriais, tai tas laikraštis 
turės užsidaryti.

atmosfe- 
Viename 
kokio ai- 

tebestovinėja

Nauja įmonė
KĖDAINIAI.— Rajono cen

tre pradėjo veikti nauja pieno 
perdirbimo Įmonė. Visa,, ga
myba joje mechanizuota ir 
automatizuota. Gauti nauji 
įrengimai? Pastatytas plokšte- 
linis pieno pasterizatorius, ku
rį pagamino Maskvos darbi
ninkai. Iš Vokietijos Demo
kratinės Respublikos atsiųstas 
aparatas kondensuotam pie
nui gaminti.

Artimiausiu laiku pradės 
dirbti kondensuoto pieno bei 
pieno 1 miltelių gamybos ce
chai. Iš viso per parą Įmonė
je bus perdirbama 25 tonos 
pieno.

M, Žalys

Nemuno lankose
PAGĖGIAI.—Piktupėnų ta

rybinis ūkis turi 1,500 ha šie
naujamų plotų, jų tarpe 1,- 
000 ha užliejamose Nemuno

Klaidų pataisymai
Liepos 26 d. Laisvėje tilpo 

H. Thomas atskaita iš Lais
vės pikniko,* Įvykusio liepos 
1-ą dieną Montelloje—atskai
ta nuo Moterų Stalo.

Dabar H. Thomas rašo, kad 
ten buvo redakcijos padary
ta klaidų. Jos žodžiais:

“V. Mineikienė aukojo ne 
$5, o $3. P. Jasinskas auko
jo ne kaž koki “sunkų kum
pį”, o 10 svarų, hamę. Di
delis baksas grūzdų, tikiu, 
buvo atvežtas worcesteriečių 
Moteru stalui, bet aukotojo 
vardo nepridavė”.

7 H. Thomas/
(Labai atsiprašome už pa

klaidas. Aišku, tai buvo mū
sų kaltė. — Red.).

BOSTON-BROCKTON, MASS.

Naujosios Anglijos Moterų Sąry
šio metinis piknikas jvyks rugpiūčio 
^Aug.) 26 d., Lietuvių Taut, Namo 
Parke, Brocktone. Kaip žinoma iš 
praeities, moterų rengiami piknikai 
visuomet yra gražūs ir vaišingi. Jos 
visuomet gausiai, apdovanoja di-. 
džiuosius Laisvės piknikus ir pada-1 Lernerį 
ro nepaprastai vaišingais. Tad ir 
nepamirš ir savųjų pikniko.. Mūš 
darbščiosios draugės prigamins ku
gelių, sūrių, pyragų ir atveš j Mo
terų Sąryšio pikniką. Kviečiame
visus. Rengėjos. (159-160)

TW,U ir TA konferavo •
Antradienį - įvyko pasitari

mas tarpe Transport Workers 
Union ir Transit Authority va
dų. Tartasi dėl esamos padė
ties subvių motormanų eilėse. 
Kaip žinia) motormanai la
bai nepasitenkinę tiek algo
mis, tiek darbo sąlygomis.

ROCHESTER, N. Y.

Rugpiūčio 19 d.., Gedemino Dr-stė 
rengia pikniką, Bay-View, prie Eže
ro (Lake). 'Kadangi Šis piknikas 
yra metinis, tai visi nariai \ turėtų 
dalyvauti. Kurie, neturi mašinų, at
eikite prie Gedemino salės, 575 
Joseph Ave., ten bus kas nuveš į 
pikniko vietą. Taipgi kviečiame 
Rochesterio lietuvius dalyvauti. Tu
rėsime įvairių valgių, gėrimų, galė
site gražiai praleisti laiką, linksmai 
pasišoksite prie geros muzikos. 
Pradžia 2 vai. dieną. Rengėjai.

(154-155)

♦ * #

Didieji New Yorko 
raščiai Demokratų konvenci 
joje Chicagoje turi skaitlin-, si. 
gus korespondentų būrius — 
pačius vadovaujančius. Pa
vyzdžiui, “Times” 1 
Chicagoje turi Restoną, 
H. Lawrence, L. Egoną 
Lewisą ir apie tuziną) kitų 
svarbių korespondentų, ne
skaitant jų visokius pagelbi- 
ninkus, reporterius. v

“Post” išsiuntė Chicagon 
Kemptoną ir kokį 

pustuzinį savo geriausių ben- 
drabarbių. “Tribune” ten tu-, 
ri Red Smith, Marguerite 
Higgins) ' Don. Whitehead ir 
kitus. ' 1 ‘ . •

Apart nuosavų korespon
dentų raštų, tie visi laikraš
čiai gauna 'daug medžiagos 
per žinių agentūras, AP ir UP. 
Nestebėtina, kad didelis skai
čius jų puslapių dabar užpil
dytas žiniomis ir aprašymais 
iš konvencijos. /

Ėeje, kadangi visi didla- 
piai, su “Post” išimtinai, re
mia republikonus, tai jie tu
rės dar daugiau rašto apie 
republikonų konvenciją.

dien-

tarp kitų
W.

z 4 pusi, Laisvi (Ub«rty) Ketvirta d., Rugp. (Aug.) 16, 1956

PARDAVIMAI
Grosernė Ir Gesolino Stotis. Vie

natinis šiame mažame mieste. 5 
kambariai ir vonia. Parduodame 
su visu tavoru, raktu ir tt. $9,500. 
Rankpinigių $7,000. 20 mailės nuo 
Binghamtono. Route 17. Walter

WeV»t, Doraville Store, R. D. 1, 
Nineveh, N. Y. Tel.: Harpursville, 
N. Y., 5-1846.

(158-161)

Third Avenue dabar jau 
negali būti atpažinta — nu
griovus visą kabantį traukinį- 
eleveiterį, gatvė dabar jau ne 
šešėliuose, o šviesos aplieta. 
Vienas dalykas veda prie kito 
—traukinio nugriovimas už- 

pigių valgyklų,
smuklių, senų drabužių krau
tuvių, apgriuvusių senų lan
dynių, kurios vadinosi “vieš
bučiais”. Tad, to netekus, iš 
tos gatvės pradėjo kr'austytis 
visokie benamiai, taip vadina^
mi “bomai”, kurie Third Ave. [sekantį ji^madienį pradės ro- 
srityje, panašiai kaip Bowery, 
turėjo savo bazę. v

Iš senos tos gatvės 
ros mažai kas liko, 
kitame kampe, prie 
riško saliūno,
grupelės tų benamių, taip va
dinamų valkatų. Bet jie sto- 
vinėja, o nesėdi ir neguli ša
ligatviuose, nes, kaip maty
ti, jie jau nesijaučia ten kaip 
namie. ,

. Gatvėje dabar verda dar
bas: remontuojami kai kurie 
namai, visai nugriaunami ki
ti, atsirado krautuvės. Tre
čioji gatvė pradės aptarnauti 
turtingesnius žmones, kurie 
gyvena palei East upę vis la
biau augančiuose luksusiniuo- 
se apartinentų namuose.

Kur pranyko tie benamiai ? 
Vieni nuslinko link Bowery, 
kai kurie sukinėjasi arčiau 
Union skvero. Jie tikriausiai 
negavo geresnių gyvenimo są
lygų. Third Ave. pataisymas 
ištrynė iš miesto juodą akiai 
nemalonią dėmę, bet nepadė
jo vargingiems žmonėms, ku
rie tos dėmės pavėsyje laikė-

dyti filmą “Lust for Life”. 
Tai biografinis filmas apie 
olandų dailininką Van Gogh. 
Vyriausią rolę vaidina Kirk 
Douglas. Pirmo vakaro Įeigos 
bus parduotos Metropolitan© 
muziejaus 
pendijoms 
detams.

CARPENTER
FOR CARPENTRY SHOP IN 

LARGE FACTORY

GOOD PAY 
EMPLOYEE BENEFITS

RADIO RECEPTOR CO.
240 Wythe Ave.—No. 3rd St., B’klyn 

EV. 8-6000

M.

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

meno mokyklai, sti- 
neturtigiems stu-

* * #
Trans Lux Normndie teat

ras “atgaivino” ir dabar rodo 
filmą “The Story ©Y Louis 
Pasteur”. Tai biografinis Pa- 
steurio gyvenimo 
riausioje rolėje 
Muni.

Only 6 minutes from Union Square 
14th St. Canarsie Line 
to Bedford Ave. Sta.

(159-161)

filmas, 
vaidina Paul

Superintendent—Pora. Gali būti ir 
su vaikais. Darbas 20 šeimų name, 
Bron!x.. Lengvi pataisymai ir apva
lymas. 4 rūmų apart mentas, pri- 
skaitant algą. Nuolatinis darbas. 
CY. 5-7323.

(154-16&J

*

Paieškome Jule Levon ir John 
Joblunsko. 1907 metais gyveno po 
523 So. 4th St. (Frankford), Phi
ladelphia, Pa. Jie patys ar kiti jų 
paž|stami, rašykite mari. Galite ra
šyti lietuviškai ;ar angliškai. Jie 
pirmi freritai buvo. John Lellonis, 
26 Maujer St., (Brooklyn 6, N. Y.

— I
(159-160)

* *
52nd St. Trans - Lux 

re rodomas įdomus Italijoje 
gamintas filmas “La Strada”. 
Filme žvaigždės rolėje vaidi
na Giulietta Masina, žmona 
filmo direktoriaus F Fellini. 
Filmas pavaizduoja valstietę 
mergaitę, kuri tampa par
duota. vergijon. šis filmas, ga
lima pabrėžti, laimėjo Di
džiąją premiją 1954 metais 
įvykusiame Venice mieste Fil
mų Festivalyje. Filme vaidi
na ir du amerikiečiai filmų 
aktoriai, Anthony Quinn ir 
Richard Basehart.

BUSINESS OPPORTUNITIES
teat-

Delikati ssen, groscrnė. Moderniš
ka. Glendale. $1000 j savaitę. Mažai 
rankpinigių. 64-26 G8th ‘Avė. IIY. 
7-0277. Sekmadieniais—EV. 1-4661.

(158-164)

REAL ESTATE

bažnyčios.
medinis namas.
lionas su dideliu langu.

New Dorp., S. L Arti katalikų 
1V2 šeimų, mūrinis ir 

5 kambariai; sa- 
Virtuvė su ’ 

daugeliu spintų; 3 miegrūmiai.
Karštas vanduo, aliejaus šiluma. Iš
taisytas skiepas. 40x100.. $15,900. 
Saukite po 7 v. v. EL. 1-8564.

(158-161)

Atidarytas Vasarnamis •/
Su visais patogumais vasarotojams

JŪRŲ MAUDYNES PRIE PAT NAMO

VIOLET’S OCEAN VIEW
GUEST HOME

Kainos nebrangios. Tuojau 
arba apartmentus

užsisakykite kambarius 
vasarojimui.

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

ĮSIGYKITE LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNĄ
Nors kartą susilaukėme savo kalboje žodyną. Išleistas Lietuvoje. Didelė 
knyga, 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

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

£




