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KRISLAI
Kodėl be J. Tautų? 
Kaip sunku susikalbėti! 
Muitai ir Lietuva.
Mirė įtūžęs.
Plikiai ir mokslas.

Rašo A. Bimba

Suezo klausimu visiškai ne
siskaitoma su Jungtinėmis 
Tautomis,

Ar gali taikos išlaikymo 
organizacija būti sėkminga, 
kai nuo jos bėgama tokiais 

į • opiais reikalais? Negali būti 
‘ * ir nebus.

Britanija, Francūzija ir 
Amerika sunkiai nusidėjo, su- 
sišaukdamos konferenciją 

: Londone ir apsilenkdamos su
Jungtinėmis Tautomis. Suduo- 

I tas skaudus smūgis prestižui 
"’V organizacijos, kurioje visa 
J»\£monija yra sudėjusi tiek 

*€laug vilčių.

Pas mus madoje dienrašty
je skelbti aukotojų vardus ir 
pavardes. Man ta mada labai 
patinka. Aukų garsinimas pri
sideda prie vajaus pagyvini
mo.

Bet kartais įvyksta klaidų. 
Gal aukų * rinkėjas neužrašė, 
gal darant aukotojų sąrašą 

. administracijoje pasitaikė 
klaida. Visko juk gali atsi
tikti.

Ko gi mes prašome iš drau
gų,? Mes prašome: .Pastebėję 
netikslumą tuojau rašykite, 

5kojau praneškite. Klaida bus 
tučtuojau pataisyta.

Deja, visi mūsų prašymai 
ir raginimai jokiu “būdu nepa
siekia kai kurių draugų au
sies. Jie pyksta, tyli, pasa
koji kitiems, bet nesikreipia 
ten, kur reikią kreiptis.

Štai kas atsitiko su manim. 
Gaunu laišką nuo vieno lais- 
viečio. Sako: susitikau drau
gę iš tokio ir tokio didmies
čio. Ji skundžiasi, kad jos 
auka nebuvo Laisvėj paskelb
ta. Jos auka buvus įteikta 
Bimbai per Miss M.

Kada tas atsitiko? Nepa
sakyta.

Prasideda ieškojimas re
kordų. Pasirodo, kad mano 
tame mieste būta dar 1955 
rnetų lapkričio mėnesį. Pasi- 

Jfodo, kad minėtos geros 
draugės auka ($10) buvo pa
skelbta lapkričio 19 dieną til- 
pusioje administracijos atskai
toje.

Vadinasi, draugė nepaste
bėjo. Per dešimt su' viršum 
mėnesių kalbėjo, skundėsi ki
tiems, o neparašė nei man, 
nei administracijai.

Ir jeigu tai būtų buvęs toks 
pirmas atsitikimas, tai nerei
kėtų nei rašyti. Bet panašių 
atsitikimų pasitaiko dažnai.

Todėl, draugai, dar sykį 
prašau: Manote, kad yra 
klaida ar nesusipratimas, ra
šykite, praneškite, nelauk
dami! Padėsite ir aukų rin
kėjams, ir sau (nes nereikės 

i kažin ką įsivaizduoti), ir įs
taigai.

Susimildami!

/4J Vis daugiau ir daugiau lie- 
Atrvių skundžiasi, kad už Lie
tuvon siunčiamus daiktus pri
sieina mokėti nesvietiškai 
aukštus muitus.

Nusiskundimas labai teisin
gas. Lietuvos vyriausybė tu
rėtų tuomi susirūpinti.

•
Šiomis dienomis mirė Ar

thur Bliss Lane. Kadaise jis

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

Washingtonas. — Ameri
kos vyriausias delegatas 
Jungtinėse Tautose Lodge 
sako, kad Amerika pasi
rengusi vetuoti Liaudies 
Kinijos priėmimą į Jungti
nes Tautas, nežiūrint, kiek 
šalių už tą priėmimą ne 
stotų.

Chicago. — Angliakasių 
vadas John L. Lewis, kuris 
kadaise remdavo republiko- 
nus ir kuris šiuo kartu sto
jo už Harrimaną, sakė, kad 
jis remtų ir Stevensoną 
prieš EisenhowerI.

Columbia, O; — Apie 100 
rasistų - kukhiksininkiį Įsi
veržė j vienos negrų šeimy
nos namo sklypą ir ten su
degino kryžių. Mrs. Law- 
son, prie kurios namo kry
žius buvo deginamas, rami
no savo verkiančius vaiku
čius, kurie buvo labai išsi
gandę. Rasistai atliko tą 
“žygį,” nes Lawsonai yra 
vieninteliai negrai toje apy
linkėje.

Darbo unijų 
kovos lauke
Lackawanna, Pa. - Beth

lehem Steel korporacija 
paskelbė lokautą, paleido iš 
darbo 500 darbinikų, kad 
priversti juos paskubinti 
darbo tempą.

Richmond, Calif. — Apie 
325 miesto tarnautojai išsi
kovojo algos pakėlimą ant 
7 nuošimčių. Policininkai ir 
gaisrininkai gaus 11 pro
centų algos pakėlimą.

Raleigh, N. C. — North 
CaroĮinos kolegija priėmė 
penkis negrus studentus. 
Du jų jau lanko vasarinius 
universiteto kursus.

Ameriką atstovavo Lenkijoje.
Paskutiniais kelerlais metais 

Lane sušilęs darbavosi nuver
timui liaudiškų vyriausybių 
socialistiniuose kraštuose. Jo 
įtūžimas buvo nesuvaldomas. 
O savo darbui pinigų, aišku, 
jis nestigo.

O dabar žodis kitas links
mesne tema. Lai skaito tiktai 
plikiai.

Dr. M, Wharton Young, iš 
Hovard universiteto, paskel
bė naują teoriją. Jis sako, kad 
žmonių galvos nuplinka nuo 
smegenų^ augimo. Kurių sme
genys smarkiai auga, kraujo 
nebelieka palaistymui makau
lės viršaus. Todėl jų plaukai 
vysta ir smunka.

O tai reiškia, kad plikiai 
turi didesnes smegenis ir, tuo 
būdu1, yra razumnesni už tuos, 
kurių galvos neplinka.

Gi nelabai seniai kiti smar
kūs mokslo vyrai mums pasa
kojo, kad plikiai yra plikiai 
todėl, kad jie yra smarkesni, 
vyriškesni I

Kodėl kas' nors nesuranda 
panašaus suraminimo tiems, 
kuriems galvos iš plaukų dar 
nėra išlindusios? Gal Dr. 
Young pasirūpins.

Demokratę suvažiavimas priėmė silpną 
civiliniu teisiu platformą; AdL Stevensono 
neminavimas iš ankšto buvo užtikrintas
Kompromiso platforma priimta be balsavimo; prasidėjo derybos 
apie vice-prezidento kandidatą ; John L. Lewis rėmė Harimaną

Chicago.,' — Unijų ir 
NAACP bei kitų liaudies ir 
negrų organizacijų remia
ma, grupė demokratų vadų, 
pirmoje eilėje senatoriai 
Lehmanas ir Douglas bei 
Michigano gubernatorius 
Williams, kovojo ' už tai, 
kad demokratų suvažiavi
mas priimtų savo platfor
moje aiškų pasisakymą 
prieš rasizmą, paremiant 
Aukščiausio teismo nutarik 
mą baigti segregaciją mo
kyklose.

Bet suvažiavimo pirmi
ninkas Sam Rayburn iš 
Texaso neprileido prie for- 
malio balsavimo šiuo klau
simu. “Garsiniu” balsavimu 
buvo priimta platformos 
komisijos patiekta rezoliu
cija. Joje bendromis fra
zėmis kalbama apie tai, 
kad “visi žmonės sukurti

Kipriečiai nacionalistai 
išlaisvino savo kalinius

Nicosia. — Keturi gink
luoti nacionalistai, EOKA 
nariai, atėjo į avietinę 
ligoninę, kur gulėjo du 
nacionalistai, britų areš
tuoti. Ginkluotieji EOKA 
nariai įsakė britams sargy
biniams atiduoti ginklus ir 
išsivedė suimtuosius.

Nacionalistai taipgi nušo
vė Christosą Papillarosą, 
kiprietį kvislingą, kuris 
bendradarbiavo su britais.

Britai žino, kad tie visi 
veiksmai dar niekas, nes 
EOKA be abejo dar ruošia 
kokį nors didelį žygį, kad 
atkeršyti už trijų savo na
rių pakorimą.

Eisenhoweris tarėsi su 
Dewey, kuris už Nixona
Washingtonas. —■ Prezi

dentas Eisenhoweris tarė
si su buvusiu New Yorko 
gubernatorium ir du- kartu 
buvusiu republikonų prezi
dentiniu kandidatu Dewey. 
Manoma, kad vyriausia pa
sitarimų tema buvo Nixo- 
nas.

Po pasikalbėjimo Dewey 
pareiškė spaudos atsto
vams, kad jis tikras, jog 
Nixonas bus nominuotas ir 
išrinktas kartu su Eisen- 
howeriu.

Tel Avivas. — Izraelio 
spauda sako, kad Liaudies 
Kinijos premjeras Čou En- 
lajus sakė izraeliečiams 
žurnalistams, kad Izrae
lis turėtų turėti teisę pluk- 
dinti laivus pro Suezo ka
nalą. ;

New Deli. —> Indijos ne
priklausomybės dienos mi
nėjime Nehru kalbėjo vienp 
milijono žmonių miniai.

lygūs,” pasisakoma už ge
rą įvairių rasių sligyveni- 
mą. Bet nepasižadama, kaip 
to reikalavo liberališkas 
sparnas, veikti už tai, kad 
segregacija būtų baigta.

Trumanas už silpną >
Už kompromisinę rezoliu

ciją stojo Stevensonas ir jo 
stovykla. Jie norėjo, kad 
platforma būtų “priimtina” 
diksikratams. Nors Harri- 
manas iki paskutinės mi
nutės kalbėjo tuo klausimu 
radikaliai ir reikalavo sti
prios platformos prieš ra
sizmą, jo globotojas ir ti
kras bosas Trumanas pata
rė platformos, komisijai ir 
suvažiavimui priimti silp
nąją rezoliuciją. Truma
nas gyrėsi, kad j d adminis
tracijos laikais civilinės 
laisvės atsiekė daug laimė
jimų ir kad JfŠ'i" platforma 
yra “dar geresnė.”

Stevensono laimėjimas
Laikraščiui einant spau- 

don ketvirtadienį jau buvo 
beveik užtikrinta, kad Ste
vensonas laimėjo nominaci
ją. Pats Harrimanas dar 
nepripažino, kad pralaimė
jo, bet jo artimiausieji pa

Generalinis protesto streikas 
visuose arabiškuose kraštuose1
Kairas. — Sąryšyje su 

Londono konferencija Sue
zo reikalu, visuose arabiš
kuose kraštuose įvyko gene
ralinis protesto streikas. 
Streikas tęsėsi parą Egip
te, Libijoje, Sudane, Sirijo
je, Libane, Saudi Arabijo
je, Jemene, Jordane ir Ira
ke.

Pilniausiai jis reiškėsi 
pačiame Egipte, kur susto
jo ne tik visos įmonės ir už-

Numirė žymus Vokietijos 
rašytojas Bertold Brecht

Berlynas. — Čia mirė 
garsiausias Rytų Vokieti- 
jo,s rašytojas Bertoldas 
Brechtas. Jis turėjo 58 me
tus amžiaus. Brechtas na
cinio režimo metu gyveno 
tremtyje užsienyje ir buvo 
vienas nuosekliausių kovo
tojų prieš hitlerizmą Vo
kietijos kultūrininkų tarpe. 
Paskutiniu laiku jis gyveno 
Berlyne ir vadovavo pažan
giai teatrinei veiklai, daug 
rašė ir buvo^ veiklus politi
koje.

Greensboro, N. C. — N. 
Carolinos universitetas pir-' 
mu kartu priėmė dvi neg
res studentes. Dar keturi 
negrai, kurie padavė įsto
jimo prašymus, nebuvo prL 
imti. * Ns 

tarėjai jau sakė, kad “lošis 
baigtas.”

Kuomet Michigano dele-i 
gacija trečiadienį paskel
bė, kad balsuos už Steven
soną, jau pradėjo aiškėti, 
kad nepaisant Trumano iš
stojimo už Harrimaną, 
svarstyklės pradeda linkti 
Stevensono pusėn. Vėliau 
už Stevensoną pasisakė gu
bernatoriaus Meynerio va
dovaujama svarbi New 
Jersey delegacija ir po to 
prasidėjo <kitų svyruojan
čių delegacijų bėgimas Ste
vensono stovyklom

Prieš pat balsavimus AP 
ir UP žinių agentūros sakę, 
kad Stevensonas pirmame 
balote gaus bent 675 bal
sus, tai yra, tik 11 mažiau, 
negu reikia nominavimui.

Į viče-prezidentus
Į vice-prezidentus
Pasidarius aišku, kad 

Stevensonas bus nominuo
tas, spekuliacijos ir dery
bos tuojau prasidėjo apie 
vice-prezidentinį kandida
tą. Buvo minimi Kennedy, 
Humphrey, Clement, Kef- 
auveris bei kiti, bet eksper
tai sakė, kad Kefauveris 
turi geriausius šansus, 

sidarė prekybos įstaigos, 
bet užsidarė ir valstybinės 
įstaigos.

Visos Vakarų diplomati
nės ir konsuldrinės pasiun
tinybės Kaire ir kitur E- 
gipte radosi su stipria ka
rine epsauga. Tai Egipto 
valdžia stengėsi neprileisti, 
kad nacionalistiniai de
monstrantai pultų tas pa
siuntinybes.

Pabėgėliai kelia protestą 
prieš Sovietą dalyvavimą

New Yorkas.—Reakcinių 
pabėgėlių organizacija, ku
ri vadinas “Pavergtų Euro
pos kraštų asamblėja”, pro
testuoja prieš tai, kad Ta
rybų Sąjunga dalyvauja 
Londono, konferencijoje Su
ezo klausimais. Prie mi
nimos pabėgėlių organiza
cijos priklauso įvairių Ry
tų Europos kraštų, jų tar
pe ir Lietuvos, pabėgėlių 
politikai.

Po protestu pasirašė pir
mininkas G. Dimitrovas, 
bulgaras. Protestas sako, 
kad Tarybų Sąjunga negali 
toje konferencijoje’ daly
vauti, nes ji nesanti legali 
atstovė caristinės Rusijos' 
valdžios, kuri 1888-ais me
tais pasirašė Konstantino-< 
polio konvencijos sutartį... | 

nors tikriausiai ne užtikri
nimą.

Chicago. — Dieną prieš 
nominacijas į Chicago atsi
skubino mainierių unijos 
John L. Lewis, kuris pasi
sakė už Harrimaną. Jis sa
kė, kad Stevensonas jokiu 
būdu ųegalėtų laimėti.

Lewis tą pareiškimą pa
darė stovėdamas šalia Tru
mano, kuris, kaip sakoma, 
jį pakvietė skubiai atvykti 
Chicagon. Ta nauja drau
gystė tarp Trumano ir Le- 
wiso nustebino daugelį. 
Kuomet Trumanas dar te
bebuvo prezidentas, Lewis 
jį vienu kartu vadino 
“menku žmogeliu”. Kuo
met kas tai pasiūlė Truma- 
nui, kad jis nominuotų Le- 
wisą ambasadorium Mask
voje, Trumanas sakė, kad 
jis jo neskirtų nei “šunų 
gaudytoju”.

Kitas katalikų vyskupas 
apleido Liaudies Kiniją

Hong-Kongas. — Dar vie
nas amerikietis dvasinin
kas, vyskupas Henry Amb
rose Pinger, apleido Kiniją. 
Jis sėdėjo kalėjime už anti
valstybinę veiklą iki rug
pjūčio 8 dienos. Nuo to lai
ko jis gyveno frančiškonų 
misijoje Šanchajuje.

Kinijoje lieka vienas ame-
r ik ietis vyskupas. Jis yra 
James Edward Walsh. Bet 
jis yra kitokio plauko dva
siškis, nes nori gyventi lais
vai Kinijoje ir ten eiti ga
nytojiškas pareigas. Jis sa
ko, kad gyvenimas po liau
dies valdžia Jam patinka.

Pranyko norvegų naras— 
skleidžiama daug gandų

Oslo. — Norvegijos vald
žia sako, kad žuvo vienas 
geriausių norvegų povan
deninių narų, kapitonas 
Ove Lund. Kadangi jo mir
tis paskelbta trumpas lai
kas po to, kaip du tarybi
niai naikintuvai aplankė 
Norvegijos vandenis, tai 
čia pradėta skleisti gandus, 
kad jis gal žuvo šnipinėda
mas po tarybiniais laivais, 
panašiai, kaip britų naras 
Crabb.

Bet Norvegijos valdžia 
sako,- kad jis mirė eidamas 
kasdienines pareigas.

Monticello, Utah. — Spro
gimas, kaip manoma natū
ralinio gazo, vienoje kavi
nėje užmušė 15 asmenų ir 
sužeidė 30. Gazas susikau
pė rūsyje po kavine.

Buenos Aires. ’— Argen
tines policija suėmė 14 pe- 
| ronistų.

Nehru Įspėjo: 
reikia tartis 
su egiptėnais

New Deli. — Indijos 
premjeras pareiškė, kad 
Londono konferencijos da
lyviai padarytų didelę 
klaidą, jeigu jie priimtų ko
kius nors nutarimus nepa
sitarus su pačiu Egiptu. 
Kaip žinia, Egiptas konfe
rencijoje nedalyvauja, nors 
Nasseris atsiuntė kaip ste
bėtoją Ali Sabrį, kuris jau 
Londone.

Londone Tarybų Sąjun
gos užsienio reikalų minis
tras šepilovas, Amerikos 
Dulles ir Britanijos Lloy- 
das laikė pasitarimą. Tai 
buvo • pirmas susitikimas 
tarp Dulleso ir naujojo ta
rybinio užsienio reikalų mi
nistro . Šepilovas ir Dulles 
taipgi turėjo privatinį pasi
kalbėjimą.

Maskvos radijas tuo tar
pu sakė, kad Britanija lau
žo jos ir Amerikos pasira
šytą Atlanto čarterį, kuris 
draudžia jėgos vartojimą ir 
grasinimą jėga. Maskvos 
radijas sako, kad logiš- 
kiausias dalykas būtų su 
tuo ginču eiti per Jungti
nes Tautas.

Panama nepatenkinta
Panama.— Panamos val

džia pasiuntė oficiališką 
protestą Londono konfe
rencijai. Panama sako, kad 
kaip šalis, kurios teritori
joje randasi kitas svarbus 
kanalas, taipgi kaip šalis, 
po kurios vėliava plaukia 
nemaža laivų, Panama tu
rėjo1 būti pakviesta į kon
ferenciją Suezo reikalu.

Išteisino Indonezijos 
užsienio reik, ministrą
Jakarta. — Indonezijos 

premjeras Sastroamidjojo 
paskelbė, kad (tyrinėjimas 
rodo, jog užsienio reikalų 
ministras Ruslan Abdulga
ni nekaltas. Kaip žinia, In
donezijos armijos vadai 
kaltino Abdulganį korupci
joje ir norėjo jį areštuoti.

Armijos vadai lieka nepa
tenkinti premjero nutari
mu.

Pekinas. — Vietinis laik
raštis “Kmaming” sako, 
kad Amerika, neišleisdama 
savo laikraštininkų vykti 
Kinijon, puikiai, parodė, 
kurioje pusėje randasi ti
kroji^ geležinė uždanga.

Atlanta. — Georgijos ge
neralinis prokuroras Eu
gene Cook, kuris žinomas 
kaip aršus rasistas, reika
lauja, kad visos pietinės 
valstijos uždraustų NAACP 
veiklą.

Sofia. — Mirė Bulgarijos 
užsienio reikalų ministras 
Minčo Neičevas.

ORAS NEW YORKE 
šilčiau, gali būti lietaus.

i
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LAMONT IŠTEISINTAS!
ŽYMUS AMERIKIETIS filosofas ir visuomeninio- 

kas, Corliss Lamont, kadaise buvo pašauktas pas sena- 
tinį komitetą “liudyti.” Tam komitetui tuomet vado
vavo senatorius Joseph McCarthy. '

Su Lamontu kartu buvo pašaukti ir du kiti 
kiečiai: advokatas Abraham Unger ir Albert 
witz.

ameri-
Shado-

ragan-

ĮVAIRUMAI
Atominė jėga transporte

{spūdžiai iš Jugoslavijos

Pašauktieji nesutiko duoti atsakymus į 
gaudžio McCarthy klausinėjimus. Jie savo atsisakymą 
rėmė Pirmuoju Jungt. Valstijų konstitucijos papildymu- 
pataisymu. Jie žinojo, ko McCarthy iš jų nori: sukom
promituoti juos visuomenės akyse.

Po to, kai jie daryti tai, ko norėjo McCarthy, atsi- 
Mkę, pastarasis apskundė juos Senatui, pareikšdamas, 
būkSjie “paniekino Senatą.” McCarthy reikalavo, kad 
Senatas reikalautų valdžios, idant ši atiduotų visus tris 
teismui. Senatas tai užgyrė.

Kada visų trijų byla atsidūrė federaliniame teisme, 
tai teisėjas Edward Winfield ją išmetė. Valdžia tuo 
nepasitenkino, bet apeliavo į aukštesnį teismą, į United 
States Court of Appeals.

Pastarasis dabar vienbalsiai padarė tą patį, ką buvo 
padaręs teisėjas Winfield: Lamonto ir anų dviejų asme
nų bylą išmetė.

Court of Appeals teisėjas Charles F. Clark padarė 
tuo reikalu pareiškimą, kuriame sakoma, jog tasai ko
mitetas, kuriam vadovavo McCarthy, neturėjo teisės 
klausinėti žmones, nedirbančius valdinėse įstaigose!

Tai, mūsų nuomone, didelės svarbos pareiškimas. 
Atsiminkime, jog tasai komitetas daug žmonių, nedir
bančių valdžios įstaigose, suterorizavo! Gal būt šis teis
mo sprendimas padarys galą tam nežmoniškam terorui, 
kurį visokie kongresiniai komitetai atlieka prieš nekal
tus piliečius.

Po teismo sprendimo, Corliss Lamont pasakė:
“Šis teismo sprendimas atžymi, dar vieną svarbią 

pergalę už civilines teises Amerikoje. Tai yra daug 
svarbesnis laimėjimas Teisių Biliaus negu man pačiam.”

Teisingai pasakyta!

— Paskutiniųjų metų pa
saulinio mokslo ir techni
kos didieji pasiekimai at
skleidžia naują epochą — 
atominės energijos epochą. 
Į šių laikų gyvenimą įžen
gia toks energijos šaltinis, 
kuris milžinišku mastu 
pralenkia visa tai, kas bet 
kada buvo atrasta bei išra
sta per žmonijos vystymosi, 
laikotarpį.

Viena iš svarbiausiųjų 
perspektyvų šiam neišse
miamam energijos šaltiniui 
išnaudoti yra jo pritaiky
mas transporto tikslams.

Branduolinio kuro sąnau
dos svorio atžvilgiu nepa
prastai menkos! Tai yra y- 
pač svarbu transportui. Pa
na g r i n ė k i me skaičius. 
Traukiniui nuvažiuoti iš 
Maskvos į Vladivostoką 
reikia 600 tonų anglies, o 
tirono — pusės kilogramo, 
tai yra milijoną kartų ma
žiau. 25,000 tonų keliamo- 

jsios galios laivui nuplaukti 
iš O d esos į Vladivostoką 
reikia 3,000 su viršum tonų 
skysto kuro, o urano pa
kanka 2.5 kg, tai yra taip 
pat milijoną kartų mažiau. 
Vietoj skysto kuro laivas 
gali paimti papildomą kro
vinį ir tuo būdu atpiginti 
jo pervežimo vertę.

Šis įprastinio ir atominio 
kuro svorio skirtumas turi 
didelę reikšmę ir kitoms 
transporto rūšims. Jeigu 
dabar ligi 30 procentų per
vežamu kroviniu sudaro 
įvairios kuro rūšys, tai, 
pradėjus vartoti atominį 
kurą, atliks daugybė gele
žinkelių vagonų, kuriuos 
bus galima panaudoti liau
dies vartojimo kroviniams 
pervežti.

lėktuvo 
blogėja

lėktuvo

KAIRIEJI SOCIALISTAI
LIBERALŲ ŽURNALE “The Nation” (rugpi6čio 2 

d. laidoje) telpa žymaus anglų socialisto Cole straipsnis 
apie Tarybų Sąjungos Komunistų partijos XX suva
žiavimą, apie Stalino “nuvertinimą,” apie socialistus ir 
komunistus.

Svarbu tai, kad Mr. Cole pripažįsta, jog šiuo metu 
einančios komunistų tarpe diskusijos gali sudaryti są
lygas artimesniam bendradarbiavimui tarp komunistų 
ir socialistų.

■Straipsnio autorius netiki, kad greitu laiku komu
nistinės partijos su socialistinėmis galėtų visur sudaryti 
liaudies frontus ir bendrai tam tikrais klausimais veik
ti. Bet Cole mano, kad individualai socialistai ir komu
nistai, tie, kurie toliau numato, turėtų pradėti bendra
darbiauti ir diskusuoti galimybes dėl tokio veikimo at
eityje. ’

Cole nurodo, jog Paryžiuje neseniai buvo įkurta 
tarptautinė organizacija, pavadinta: International So
ciety for Socialist Studies. Tai organizacija, kurią suda
ro įvairių kraštų kairieji socialistai. Straipsnio autorius 
mano, kad ši organizacija pasitarnaus komuniestų ir so
cialistų partijų būsimam bendram darbui. Jis 
kad į šią organizaciją įsitrauks ir koumnistų.

mano,

Jaunųjų gengių “karo paliaubos”
NEW YORKO SPAUDOJE nemažai rašoma 

tai, kad šiomis dienomis įvyko “paliaubų sutartis, 
daryta jaunamečių vaikų gengių.

Dalykas toks: Kai kur New Yorko mieste padykę 
įaunamečiai susiorganizavo į genges ir pradėjo mūšius. 
Ne vienas jaunametis tuose mūšiuose jau nukentėjo.

Į tą “gengių karą” įsimaišė kai kurios organizaci
jos, kai kurios įstaigos ir patarė “kariautojams” sudary
ti “paliaubų sutartį,” kad pradėtą karą būtų galima, 
jei ne visiškai sulaikyti, tai nors laikinai.

Spauda rašo, jog toji paliaubų sutartis duoda ne- 
, - blogus vaisius: karas sulaikytas. Kaip ilgai jis bus su- 

. laikytas, nieks nežino.
Ką visa tai reiškia?
Tai parodo, kokioje blogoje padėtyje yra mūsų 

didmiesčio jaunameciai. Jie, ginkluoti, stoja mūšin, 
nepaisydami, kuris iš jų kris! Ir tuos mūšius tegalima 
sulaikyti tik įsimaišius kai kurioms, visuomeninėms įstai
goms. Policija, atrodo, jau bejėgė tai padaryti.

Argi nėra kitokių priemonių tam blogui už akių 
užbėgti? Argi nėra priemonių, kuriomis būtų galima 
neprileisti jaunamečiams organizuotis į kovos būrius ir 
ginkluotis? Kodėl toks bejėgiškumas?

Jeigu šitaip toliau bus, tai prie ko mes dagyven- 
sime ?

apie 
” su-

f

jrengmais lokomotyvuose; 
antra, galimybė geriau ap
saugoti netoli geležinkelio 
gyvenančius žmones įren
giant patikimesnę biologi
nę apsaugą stacionarinėse 
atominėse -elektrinėse.
PER 20 VALANDŲ 
APLINK PASAULĮ

Daug dėmesio vertas ato
minės energijos panaudoji
mas lėktuvams.

Šiuolaikinis benzininis 
stūmoklinis variklis reika
lauja labai daug kuro: apie 
2000 arklio jėgų aviacijos 
varikliui reikia apie pusę 
tonos benzino valandos lai
ko skridimui. Tai reiškia, 
kad keleto tūkstančių kilo
metrų kelio tarpui reikia 
dešimčių tonų degalų. Dėl 
to žymiai padidėja 
skridimo svoris, 
skraidymo kokybė.

Numatoma, kad
atominės jėgainės įrenginio 
pajėgumas sieks 50—60 
tūkstančių arklio jėgų. Iš 
principo yra galimos dvi 
šio įrenginio schemos: tur- 
bininė-sraigtinė ir reakty 
vinė. Pirmuoju atveju skri
dimo trauką sukelia sraig
tas, kurį suka dujų turbi
nos velenas. Antruoju atve
jų Teakty vinis atominis va
riklis veikiamas vadinamo
sios reaktyvinės atatran
kos, kuri atsiranda besiver
žiant, pro variklio tūtą du
joms, įkaistančioms nuo 
branduolinio reaktoriaus 
išskiriamos šilumos.

Mokslininkai jau kuria 
atominių lėktuvų projek
tus. Pagal vieną šių projek
tų lėktuve numatoma 
įrengti reaktyvinį variklį 

• s u turbokompresorium, 
Kokios gi yra perspekty- < kurį suks dujų turbina. I 

vos atominei energijai ų—‘ ---------
įtaikyti transporte?
40 50 GRAMŲ KURO 
TŪKSTANČIUI 
KILOMETRŲ

Atskirai iškyla atominės 
energijos panaudojimo ge
ležinkelių transporte klau
simas.

Galimumas sukurti loko
motyvą su atominiu varik
liu yra visiškai realus. Pra
diniai panašių lokomotyvų 
projektai buvo sudaromi 
tiek užsienyje, tiek mūsų 
šalyje. Atominis lokomoty
vas svers maždaug 300 to
nų — du kartus daugiau, 
negu didžiausias dabartinis 
lokomotyvas. Jo ilgis apie 
50 metrų. Numatoma, kad 
jo branduolinis reaktorius 
veiks urano druskos tirpi
nio vandenyje varomas. 
Garo ar dujų turbina, ku
rios pajėgumas sieks maž
daug 8,000 arklio jėgų, 
suks keturis nuolatinės sro
vės generatorius, o kiekvie
no iš 12-os elektromotorų 
traukos pajėgumas sudarys 
ne mažiau kaip 600 arklio 
jėgų.'Tokiam atominiam lo
komotyvui 1000-iui km ri
dos reikės tik 25-50 gramų 
atominio kuro.

Tačiau pagrindinė atomi
nės energijos, panaudoja
mos transporte, rūšis, tur 
būt, bus stacionarinių ato- 
mįnių elektrinių energija. 
Tatai sąlygoja du svarūs 
sumetimai: pirma, didesnis 
ekonominis galingų (200- 
400 tūkstančių kilovatų) 
atomine energija varomų 
e 1 e k t rinių efektyvumas 
palyginti su menko pajėgu
mo (4—8 tūkstančiai ark
lio jėgų) automatiniais e- 
n e r g e tiniais atominiais

Kai grįžta kas nors iš ke
lionės, jo dažniausiai klau
sia: kas kelionėje labiau
siai patiko?

Taip jau ne kartą mane 
klausinėjo, grįžus iš kelio
nės Jugoslavijon. Manau, 

 

kad ir “Švyturiu skaityto

 

jų dauguma užduotų tą 
klausimą. Tad noriu pradė
ti šį rašinį atsakymu į jį.

Nuoširdžiai pasakysiu — 
labiausiai patiko tai, kad 
vėl -esame su jugoslavais 
susiradę kelius vieni pas ki
tus. Malonu, kad vietoje 
klaidų — nesusipratimų 
piktžolių, keletą metų stel
busių mūsų santykius, vėl 
galime džiaugtis draugys
tės gėlėmis ir bendradar
biavimo vaisiais.

Jau dėl to jaudinanti bu
vo toji kelionė. O dar prisi
dėjo prisiminimai, rišę ma
tytas vietas su istoriniais 
įvykiais, kurių amžininkais 
teko būti mūsų kartos žmo
nėms.

Štai m ū su lėktuvas 
skrenda viršum karpa tų j 
kalnų. Kaip neprisiminsi 
Maironio poemų:

Jau slavai sukilo nuo 
Juodmarių krašto.

Pavasaris eina Karpatų 
kalnais...

VIRŠ VENGRIJOS 
LYGUMŲ

O čia ateina prisimini
mai iš pirmojo pasaulinio 
karo, kai Karpatuose vyko 
kovos, ir Rusijos armija, 
nustūmusi Austrijos-V en-
grijos kariuomenę, stengė
si išeiti į Vengrijos lygu
mą. Ir antrojo pasaulinio 
karo metu Karpatuose vy
ko aršios kautynės, kol bu
vo sutriuškinti hitlerinin
kai ir jų sėbrai,
kraujo čia pralieta, daugi 
galvų padėta...

Vos spėju pasidalinti su 
bendrakeleiviais į s p ū d- 
žiais apie pavasarėjančius 
Karpatų kalnus, kaip jau 
skrendame viršum Vengri
jos lygumos, viršum plačiai 
išsiliejusių Dunojaus ir Tį
sos upynų vandenų.

Greitai bėga laikas, ste
bint iš lėktuvo lango atbun
dančią po žiemos derlingą
ją vengrų žemę, kurią ma
tau pirmą kartą. Sunku ir 
pastebėti, kaip Vengrijos 
lyguma pereina į jugosla
vų sritį Vojevodiną, Jugo
slavijos duonos aruodą. 
Praskrendame šios didžiau
sios jugoslavų lygumos kai
mus ir miestus. Apačioje 
matome didelę upę. Tai — 
Dunojus, prie kurio krantų 
stovi trijų valstybių sosti
nės — Viena, Budapeštas 
ir Belgradas.
PIRMAS Sl/SITIKIMAS

Lėktuvas leidžiasi žemyn, 
ir jo ratai paliečia Jugosla
vijos žemę Zemuno aero
drome. Laukdami, kol at
liks formalumus, erdviose 
ir šviesiose aeroporto patal
pose draugiškai kalbamės 
su mus sutikusiais drau
gais — Jugoslavijos Liau
dies Skupščinos vicepirmi
ninku Vladimiru Simi- 
Čium, žymiuoju partizani
nio judėjimo veikėju, Jugo
slavijos Liaudies, Didvyriu 
deputatu Raja Nedelkovi- 
čium, deputatu Vlajko Be- 
govicium, . o taip pat su 
TSRS pasiuntiniu N. P. 
Firubinu.

Justas Paleckis

Nors Zemuno mieštas 
yra Belgrado ribose, ligi 
paties Belgrado reikia va
žiuoti apie 12 kilometrų 
nauju asfaltuotu plentu. 
Pakeliui matome eilę naujų 
pastatų. Tai studentų ben
drabučiai. Toliau kairėj — 
didžiulių naujai statomų 
rimų karkasas iš gelžbeto
nio. Su laiku Zemunas ir 
Belgradas susilies į viena

Privažiuojame Savos li
pę, prie kurios intakus į 
Dunojų stovi Jugoslavijos 
Federatyvinės L i a u dies

Justas Paleckis

Respublikos sostinė ir 
Serbijos Liaudies Respub
likos administracinis i cen
tras — Belgradas, serbiš
kai vadinamas Beograd.
SOSTINE BELGRADAS

Tiek iš lėktuvo stebėda-

ran-
“Na-

— “Liau-
“Narod-

” — “Liaudies 4
ir panašius. Pa-']

pri- I suspaustą .kompresoriuje 
■ orą įpurškiami dulkių pa
vidalo urano degalai. Oro 
su uranu mišinys pro čiul- 
piklių sistemą {čiulpiamas 
iš grafito į branduolinį re
aktorių, kur vyksta bran
duolinė reakcija. Reakto
rius atšaldomas oru, kuris 
nuo to įkaista ligi 800-900o 
ir, patekdamas į dujų tur
biną, sukelia reikiamą re
aktyvią trauką.

Atominiai lėktuvai, ma
tyti, išvystys greitį , ligi 
1500—3000 kilometrų per 
valandą. Branduolinio ku
ro — urano 235 — vieno 
kilograpio atsargos pakaks 
nenutūpiant skristi tokiu 
lėktuvu 100 tūkstančių ki
lometrų. O kelionei aplink 
pasaulį pakaks 15—20 va
landų. Per parą — aplink 
pasaulį! Ar tai nepralenkia 
pačių drąsiausių žmonių 
netolimos praeities svajo
nių?

Tuo būdu, įdiegus atomi
nę energiją, — iš pagrindų 
pasikeis visų rūšių techni
nės transporto 1 priemonės 
ir jų ekšplatavimo meto
dai.

Rimti ir svarbūs uždavi
niai ryšium su tuo iškyla 
mokslininkams. Iš didelio 
skaičiaus rūšių ir tipų rei
kia pasirinkti tokį atominį 
įrenginį, kuris transporto 
sąlygomis bus efektyviau
sias ir ekonomiškiausias. 
Reikia taip pat sukurti pa
tikimiausias ir ekonomiš
kai efektyviausias biologi
nes žmonių apsaugos nuo 
r e a k t o rių x kenksmingų 
spindulių priemones. Daug 
kitų daugiau ar mažiau 
svarbių bei sudėtingų užda- 
davinių tenka spręsti ku
riant transportui atominių

jėgainių įrenginius.
Galima neabejoti, kad 

mokslininkai sugebės iš
spręsti šiuos uždavinius ir 
tuo pačiu įneš naują indėlį 
panaudojant energiją tai
kiems tikslams/

Daug mas, tiek dabar, tiltu per 
Savos upę važiuodamas, ne
galėjau nepadaryti išvados, 
kad Belgradas ypatingas ir 
dailus miestas. Ant dviejų 
didelių upių krantų išsi
driekęs, jis toliau kyla savo 
baltais namais i kalnus te
rasomis. Maniau,, kad Bel
grado išvaizdoje kris į akį 
kas nors rytietiško, nes 
čia keletą šimtmečių vieš
patavo turkai. Tačiau nie
ko rytietiško/ nepastebėjau, 
išskyrus mečetę, kuri viena 
ir tėra užsilikusi iš kelių 
dašimcTu čia buvusiu maho- 
metoniškų mečečių. Belgra
das tikras europietiškas 
miestas su plačiomis centri
nėmis gatvėmis, daugeliu 
skverų ir sodų.

DVEJOPA SPAUDA
Pasiekę viešbutį “Madžes- 

tik”, kur sustojo dauguma 
mūsų delegacijos narių, iš
einame pasivaikščioti po 
miestą. Prie laikraščių kio
sko jau matau jugoslavų 
spaudos ypatybes. Serbiški 
ir makedoniški laikraščiai 
spausdinami kirilicos rai
dėmis, kaip ir rusų. Tačiau 
kai kurios raidės yra ypa
tingos, o taip pat vartoja
ma raidė “j” iš lotyniško 
raidyno. Gi chorvatų ir slo
vėnų spaudoje vartojamos 
lotyniškos raidės.

Sumoku už laikraščius 
‘Borba”‘, “Politika” ir “Os- 
lobodjenje” po 10 dinarų, ir 
pardavėjas atsako man : 
“Chvala”. Jau žinau, kad 
tai reiškia “Ačiū” 
reikia atsakyti 
— prašau”.

Keista: kai klausaisi kal
bant serbiškai, ar kitą sla
vų tautų kalba, o suprasti 
negali. Bet kai jau pabu
vau keletą dienų, įsiklau
siau į žodžius, 'į jų kilmę ir 
reikšmę, jau daug ką galė
jau suprasti. Kaip ir daž-

Federaty-
Respubliką 

liaudies res- 
Serbijos; 2. 
(arba Kroati

Slovėnijos; 4. Bc»o> 
Hercogovinos; fl

nuveikė 
visas šias 

buvusias 
nacionali-
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ir kad 
Molini”

nai esti su panašiomis kal
bomis, daugelis tų p' ių žo
džių turi kitą prasmv.

Pavyzdžiui, rusiškai mo
kąs žmogus įsižeistų išgir
dęs, kad jis “vrednyj' čelo- 
vėk” — žalingas žmogus, o 
serbiškai tai pagyrimas, 
nes tai reiškia — darbštus 
žmogus.
VISUOMENINIAI ir PRI
VATINIAI SEKTORIAI

Jau kiek pavaikščiojus po 
Belgradą, matyti, kad did
žiosios krautuvės yra Vals
tybės ar kooperacijos 
koše. Matau užrašus 
rodny magazin 
dies krautuvė’ 
na apteka 
vaistinė”
grindinė urminė ir mažme
ninė prekyba yra socialisti
nio sektoriaus rankose. Ta
čiau greta to veikia priva
tinė smulkioji prekyba, yra 
taip pat privatinių kirpyk
lų, siuvyklų, laikrodžių 
dirbtuvių ir šiaip įvairių 
dirbtuvėlių, kuriose samdo
mų darbininkų ne daugiau 
kaip penki. Privatinės įmo
nės dirba valstybės kontro
liuojamos, kad darbininkai 
nebūtų eksploatuojami, jos 
moka specialius mokesčius.

Jugoslavija — daugelio 
tautų valstybė. Senojoj ka
rališkoj Jugoslavijoj buvo^ 
vykdoma šovinistinė poli
tika, kurios siekimas buvo 
asimiliuoti kitas tautas ir 
primesti joms serbų kalbą 
ir kultūra. įsikūrus liau
dies valdžiai, Jugoslavija 
buvo paskelbta laisvų liau
dies respublikų federacija.

Daugiatautė šalis
Jugoslavijos 

vinę Liaudies 
sudaro šešios 
publikos: 1. 
Chorvatijos* 
jos); 3. 
n i jos ir
Makedonijos; 6. Juodkalni
jos (Cerna Gora). Be pa
grindiniu tautu, sudaran- 
čjų respublikas, Jugosla
vijoje gyvena tautinių ma
žumų — vengrai, slovakai, 
cechai, rumunai, rusinai, 
vokiečiai, italai, bulgarai, 
albanai ir kiti. Jugoslavijos 
komunistai daug 
sucementuodami 
tautas, anksčiau 
suskaldytas ir
nių rietenų kamuojamas.

Eidami Revoliucijos bul
varu, atkreipiame dėmesį į 
įspūdingus rūmus su ketu- 
riomois kolonomis ir aukš
tu kupolu. Mūsų palydovai 
aiškina, kad tai Jugoslav^ 
jos parlamento rūmai. ▼

Parlamento sudėtis
Jugoslavijos parlamen

tą arba Jugoslavijos Liau
dies Skupščiną (Susirinki
mą) sudaro dveji rūmai: 
Sąjungos V<eče (Taryba) ir 
Gamintojų Veče. Sąjungos 
Večę sudaro visuotinais, 
tiesioginiais ir slaptais rin
kimais išrinkti deputatai 
pagal normą nuo 60,000 
rinkėjų vienas deputatas. 
Be to, į Sąjungos Večę įei
na tautybių atstovai po 10 
deputatų nuo kiekvienos 
liaudies respublikos, be to, 
6 deputatai nuo Vojevodi- 
nos autonominės srities Ve- 
čės ir 4 deputatai nuo Ko
sovo ir Metochijos autono
mines srities. Tie respuh-^ 
likų ir autonominių sričiŲj 
atstovai sušaukia atskirus1 
posėdžius kaipo Tautybių .

Gamintojų Vedės deputa
tus renka darbininkai ir 
tarnautojai pagal pramo-

(Tąsa 4—tame puslap.)

2 pusi.—Laisve (Liberty)-Penktad., Rugp. (Aug.) 17, 1956
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P v. MYKOLAITIS-PUTINAS

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

/ (Tąsa)

—E, vyrai, — sušuko iš pirmųjų rogių 
sumosavęs ranka vyriškis. — Kam tos 
malkos?

%—-Ponui, kam gi bus!—atsakė nuo šla
jų.

—Panščiznos nebėr, žinote?—šaukė iš
, rogių.

x —Kaip tai nebėr?.. Girtas tu, ar ką?
Kelių žmonių juokas nuskambėjo iš 

rogių.
—Girti mes, brolau, iš džiaugsmo!

Kėdainiuose, rinkoje, ciesoriaus mani
festą skaitė! Pats gubernatorius buvo! 
Nebėr baudžiavos!

—Verskite malkas į griovį!—šaukė iš 
antrųjų rogių.

Jį>Tuo tarpu privažiavo Balsys su Pra
naičiu.

—Ar teisybę jie sako?—klausė pribė
gę nuo malkų jauni vyrukai. Jie žino
jo, kad žmonės seniau jau šneka apie 
greitą baudžiavos panaikinimą. Tikėti 
ar ne tų vyrų žodžiams?

Ar teisybę jie sako?—vėl kartojo tą 
patį klausimą.

■- t —Teisybę,—patvirtino’ Balsys su Pra
naičiu.—Skaitė manifestą. Baudžiavos 
nebėra!

Iš antrųjų rogių iššoko trys vyriš
kiai ir šūkaudami bėgo prie šlajų su 
malkomis.

—Verskite
panščiznos?
sišildė mūsų prakaitu!

malkas į griovį! Nebėra 
Tegul pašąla ponai! Pri-

Dabar jau sujudo ir malkininkai:
—Tikrai, vyrai! Prikankino mus su 

ta velniava panščizna!.. Į griovį mal
kas!

Apspito visi šlajas, susispietė iš šono, 
’ atrėmė pečiais, — ir malkų sieksnis nu
dardėjo į griovį.

Linksmuoliai, sėdę į roges, supliekė 
arklius, o malkininkai nuskambėjo į sa
vo kaimą su nepaprasta naujiena.

Balsys su Pranaičiu taip pat pavarė 
berūkę, nes vakaras sparčiai artėjo. 
Parveš ir jiedu Bagynų baudžiaunin
kams linksmą naujieną.

n
« Iš visų Bagynų dvaro kaimų didžiau
sias buvo Šilėnų kaimas. Daugiau kaip 
verstą abiem pūsėm kelio tęsėsi jo so
dybos su trobesiais, daržais, sodeliais ir 
medžiais. Iš sugniužusių didele dalimi 
trobesių ir samanotų jų stogų, iš aukš
tų'pakelės liepų, gluosnių ir jovarų kiek- 

•vienas galėjo spręsti, jog senas tai bu
vo kaimas. Vyriausi Šilėnų žmonės sa
kydavo, kad nė jų tėvai neatmindavę tų 
laikų, kada jų kaimas įsikūrė šioje vie
toje. Seniau, tiesa, jis, buvęs mažesnis.

' Dabartinio Bagynų pono senelis atkel- 
' dinęs iš kažin kur keletą naujų šeimų, 

kurias išlošęs iš savo kaimyno ir ke
liems vietos užkuriniams davęs dirbti po 
pusvalakį žemės. Ateiviai greit įsijungė 
į kaimo gyvenimą, vargą ir papročius, ir 

t dabar niekas nebeatmena jų kilmės.
Vienodus vargus-rūpesčius gyveno Ši

lėnų gaspadoriai, vienodą baudžiavos 
^ungą tempė dvaro prievaizdų, tijūnų ir 
kotų bizūnais ir rykštėmis raginami, o 
vis dėlto kiekvienas skyrėsi nuo savo 
kaimyno;—buvo ir tokių, kurie ryškiai 
prasimušė iš bendros kaimo pilkumos.

Iš Surveliškio kelio įsukus į kaimą, 
dešinėje stovi Galinio sodyba. Ji nieku 
nesiskiria nuo kitų, nebent didžiule, jau 
papurtusiu liepa prie kelio. Galinis no
romis ją nuverstų, nes jos šešėlis temdo 
pirkią, pavasariais ilgai palaiko paša
lą ir nustelbia kelias daržo lysves. Bet 
Galinio lįiepa — viso kaimo puošmena. 
Artindamasis į kaimą iš Surviliškio pu
sės, pirmiausia pamatai Galinio liepą. 
Praėjęs pro liepą, pajunti kaimo kvapą 

1 ir jautiesi namie. Vasarą, kai liepa su
žydi, joje visą dieną dūzgia ištisas bi
čių spiečius ir kvepia medum. Pats Ga
linis sodelyje ir darže laiko iki dešim- 

' / ties bičių kelmų. Kaime yra ir daugiau 
/jUiepų, bet nė viena iš jų negali prilygti 
(/^Galinio liepai. Kaipgi tokį medį kirsi!

Galinis—dar palyginti jaunas žmogus 
^-r-apie keturių dešimtų metų. Palaidojęs 
tėvą, vedė, du vaikai mirė, o. tris augina. 
Vyriausiam, Pranukui,' eina dešimti me
teliai, prie skerdžiaus jau gali paganyti. 
Galinis valdo valaką, dėl to turi samdy
ti berną ir mergą, kad galėtų atlikti la
žą ir savo dirvą apdirbti. Samdiniai šio-

je apylinkėje pigūs, nes derliai dažniau
siai būva prasti, o žmonių Bagynų dva
rui pakanka.

Artimiausias Galinio kaimynas toje 
pačioje gatvės pusėje—tai Povilas Dau
baras, vienas iš geriausiųjų Šilėnų gas- 
padorių. Daubaras jau septintoj dešim
ty, bet dar stiprus senis. Pats dirba vi
sus ūkio darbus, neapMleisdamas nė vie
nam jaunesniajam. Kietas tai ir taupus 
gaspadorius, bet ir teisingas. Niekas ne
pasakys, kad jis būtų ką nuskriaudęs. 
Priešingai^kiekvienam, kas į jį kreipėsi, 
nešykštėjo gero žodžio, o kartais ir pa
ramos. Ir Daubaras valdė valaką, bet 
berno nelaikė. Prieš dešimtį metų jis 
palaidojo žmoną, bet augino tris, kaip 
liepas dukteris. Dvi išleido už vyrų į 
kaimyninius kaimus, o trečiai paėmė už
kurį Miknių, lėtą, bet darbštų žmogų. 
Visus ūkio reikalus tvarkė pats Dauba
ras, o žentas atlikinėjo lažą ir prievoles 
dvarui, bet jis tuo nesibodėjo, jausda
masis ramus ir viskuo aprūpintas už 
uošvio pečių. Užtat Mikniuvienė buvo 
pilna gaspadinė. Augino du sūnus, vie
ną penkerių, antrą trejų metelių ir lau
kė trečio. Ūkio ir lažo darbams samdėsi 
mergą.

Vargu būtų išsivertusi Mikniuvienė ir 
su samdine merga, jei ne senė Pempie- 
nė. Nemėgo ji Pempienės, kaip ir visas 
kaimas, bet ką padarysi, kad tėvas už
sispyręs tą raganą globoja. Antra ver
tus, Pempienė darbšti ir sumani boba, 
tad ir Mikniuvienė ilgainiui su ja apsi
prato ir jau nebesivaidija su tėvu, kai 
tas šaukiasi tos smailaakės kokiam dar
bui ar paslaugai.

Ne tik duktė, bet ir visas kaimas kurį 
laiką skejrsakiavo į Daubarą, kam’ jis, 
žmonai mirus, ėmė vaduotis Pempiene, 
ta negerų akių žavėtoja, kurios visi bi
jojo ir iš tolo vengė.

Gyveno Pempienė kitame kaimo gale 
menkoje lūšnelėje, prie kurios turėjo 
kelių dešimčių sieksnių daržą, nežinia 
kaip jai atitekusį, kai Bagynus dar val
dė dabartinio pono tėvas. Niekas iš 
Pempienės jokių prievolių, nei lažo ne
reikalavo, nei vaitas, nei tijūnas, nei 
jokis kitas dvariškis pas ją nelandžio
jo, jokie pono įsakymai jos nelietė. Po
nas jos darbo nepasigedo, vietos ji užė
mė nedaug, o dvariškiai, kaip ir visi kai
mo žmonės, jos nelietė dėl prietaringos 
baimės, kad ji, supykinta, ką blogo ne
padarytų.

Kada, kaip ir dėl ko susidarė nuomo
nė, kad Pempienė ragana ir žavėtoja, 
niekas nežino. Nuo seno, kiek kas be
atmena, visi ją tokia laikė. Kas tik kam 
bloga atsitiko kaime, vis kalta Pempie
nė. Tuoj prisimindavo, kad tas ar ta 
buvo su ja susipykę dėl ožkos, kita dėl 
vištų, trečios vaikas į ją grumstu pame
tėjęs, į ketvirtąjį ji taip pažiūrėjusi, 
kad net širdį nudiegę, kito vėl karvę pa- 
glosčiusi — ir ta pieno netekusi, žodžiu, 
visų nelaimių priežasties ieškodavo ir 
rasdavo Pempienės veiksmuose, posa
kiuose, pažvelgimuose.

Viena tikra, tai kad akis ta moteris 
turėjo tikrai ypatingas. - Niekas negalė
jo atsispirti perveriančio jos žvilgsnio 
jėgai. Dažnai atsitikdavo, kad žmogus 
ar tai eidavo per kaimą, mąstydamas 
apie savo reikalus, ar tai žmonėse kalbė
davosi su kitais ir staiga nei iš šio, nei 
iš to, dirstelėjęs į šalį, susitikdavo į sa
ve įsmeigtą aštrų tos bobos žvilgsnį. Ne
suprantama nerimastis suspausdavo ta
da žmogaus širdį, jis skubiai panarinda
vo akis, brukdavo ranka į kišenių arba 
už nugaros ir ten rodydavo raganai špy
gą arba darydavo kryžiaus ženklą apsi
saugoti nuo nelaimės.

Iš dalies Pempienė ir pati buvo kalta, 
kad kaimo žmonės ėmė jos bijoti ir veng
ti. Pamačiusi, kokios baimės įvaro jos 
pažvelgimui ir žodžiai, ji ėmė naudotis 
tuo kaip priemone pasiekti savo tikslui. 
Pakakdavo jai’, aštriai pažiūrėjus, pa- 
grąsinti :•

—Na, na, paminėsi tu mane! .
—Žiūrėk, kad tau jaknos neapsivers- 

tų!
—Palauk, tu man,rankas, kojas bučiuo

si!. .—ir tuoj atlyždavo kaimyno ar kai
mynės pyktis, ir Pempienė gaudavo, f<o 
norėdavo.

(Bus daugiau).

So. Boston, Mass

pasisakė, jog 
bile atsitikime 

renkamos ir 
organizuotai,

laiš- 
mo-
Vis-
kai-

Skaitytoji; Balsai
103 METŲ MOTERIAI 
išaugo dantys

Būtinai geidžiu pasidalinti 
su “Laisvės” skaitytojais šituo 
labai įdomiu laiškeliu iš Lie
tuvos, kurį radau du kart sa
vaitiniam laikrašty “Saulėj”, 
štai jis:

CLEVELAND, OHIO
“Saulės” skaitytojas, ponas 

pranas Vistartas aplaikė 
ką iš Lietuvos nuo savo 
tinėlės, ponia Rozalija 
tartienės, isz Seirucziu
mo, Sileles parapijos ir pacz- 
to, Tauragės apskr., Kauno 
vedybos. Tame laiszke taipgi 
skamba szitaip: “Raszytas lai- 
szkas del sunaus isz Lietuvos. 
Sveikinu jus, mano vaikeliai, 
su džiaugsmu, ir vėlinu del 
jums daug laimes ant szio pa
saulio. Dabar duosiu jum ži
note, kad jau sulaukiau szim- 
tą ir tris metelius, ir da esiu

l sveika ir da gerai vaikszczio- 
ju. Vieną laimę paraszysiu 
kokia mane Dievas apdovano
jo ; kaip sulaukiau szimtą 
metu, man iszdygo szeszi 
dantis virszuj ir szeszi aph- 
czioj, tai dabar turiu su kuo 
valgyti gerai. Tariu sudiev, 
mano mylimi vaikeliai.

—Rozalija Vistartas.”

Garbingai baikime vajų
Rugpiūčio 2 d. Susivieni

jimo ir Literatūros draugi
jos kuopos atlaikė susirin- 
i kimus; retai kada būna 
toks skaitlingas susirinki
mas kaip pastarasis. Perbė
gus kuopų reikalus, buvo 
pakeltas Laisvės vajus, ir jo 
eiga. Pasirodo, kad south- 
bostoniečiai nuoširdžiai pa
rėmė šį vajų, bet visa bėda 
tame, kad mes aukojome 
neorganizuotai ir dėl to 
mūsų silpnumo worceste- 
riečiai šaiposi iš mūs. Ta
čiau, jeigu mes būtume or
ganizuoti ir būtume siuntę 
aukas viena linija, tai bū
tume galėję worcesterie 
čiams iškišti liežuvį. Dabar 
mes to negalime padalyti, 
nes jie mus užpuolė iš pa- 

! salų, it japonai mūsų laivy
ną.

Nežiūrint, kad mes nebu
vome tam pasiruošę ir ne
žiūrint, kad jie mus užpuo
lė miegančius, bet tik pasi
žiūrėkite į vajaus eigą, o 
pamatysite, jog mes skap
tuojame jų užkulnius ir dar 
visko gali būti. Abi kuopos 
vienbalsiai 
nuo dabar 
aukos bus 
tvarkomos
kad nesišaipytų tokie wor- 
cesteriečiai, montelliečiai 
ir kiti iš garbingo So. Bos
tono!

Turime dar gerą progą
Rugpiūčio 19 d. So Bos

tono Piliečių Klubas rengia 
platų pikniką Montellos 
Tautiško Namo Parke. Klu- 
biečiai kviečia visus, kad 
visi, kas norite linksmai 
praleisti laiką, dalyvaukite 

! šiame piknike. Taipgi tie, 
kurių auka -dar nesimatė 
vajaus eigoje, tai dabar 
yra auksinė ir paskutinė 
proga šiame piknike per
duoti savo auką draugams: 
Kaskauskui, Tam ošaus- 
kienei arba šių žodžių rašė- 
jui; jūs sąžinė bus rami, 
apginsite savo miesto gar
bę ir paremsite vienintelį 
darbininkų dienraštį, kuris 
gina jūsų reikalus. Tie, 
kurie pradžioje vajaus ne
turėjote ištekliaus stambes
nę auką duoti, tai dabar 
šiame piknike galėsite pri
mesti: penkinę, dešimtinę 
ir daugiau. Mažiais kalbė
kime, nesišaipykimė iš ki
tų, o daugiau aukokime, tik 
taip apginsime savo miesto 
garbę ir kitiem iš mūsų bus 
pamoka!

Jaunutis

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

g

Rašybos netaisiau, pada
viau taip, kaip “Saulėj” pa
rašyta. Man atrodo, labai se
noviškai, bet skaitosi labai 
aiškiai.

Usterio Jurgis

dentai. čia buvo įteikti diplo
mai šiais metais baigusiems 
universitetą jauniesiems spe
cialistams.

Lietuvos TSR Komunistų 
partijos Centro Komiteto, Lie
tuvos TSR Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumo ir Ministrų 
Tarybos vardu naująją laidą, 
pasveikino ir palinkėjo sėk
mės darbe Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiu
mo pirmininkas J. Paleckis.

Jaunuosius specialistus taip 
pat sveikino TSRS Aukštojo 
mokslo ministerijos atstovas 
Čebanovas, universiteto 'rekto
rius' Bulavas, universiteto 
komjaunimo organizacijos se
kretorius Tarvydas.

Aukštojo mokslo baigimo 
diplomai buvo įteikti 592 
dvidešimties specialybių uni
versiteto auklėtiniams.

Kartu su diplomais jaunieji 
specialistai gavo paskyrimhsį 
darba. *»

J. Petraitis

į kolūkinę gyvenvietę

RAMYGALA.—“Lenino ke
liu” kolūkio nariai sparčiai 
stato namus naujoje kolūki
nėje gyvenvietėje. Statybos 
darbus baigia G. Sakalauskas. 
B. IlikeviČius, V. Kačiukas ir 
kiti. Į kolūkinę gyvenvietę 
persikelti numato ir daugiau 
artelės nariu

A. Tumšys

Įvairumus Mylinčių
)

Rengia LLD 2-ra Apskritis

Rugpiūčio 26 August
Kosmowski’s Hall & Park

91 Steamboat Rd., Great Neck, N. V.— I vai. dienų

—PROGRAMA—

Dainų programą duos “Aidsietyno” Kvartetas 
Kalbės “Šviesos” Redaktorius

ŽINIOS IS LIETUVOS
Rūpinimasis geležinkelininkų 
sveikata

Lietuvos magistrates gele
žinkelininkams baigti paskirs
tyti kelialapiai į sanatorijas ir 
poilsio namus šių metų antra
jam pusmečiui. Viso per-šį! 
laikotarpį pailsės ir sanatori
jose gydysis apie tūkstantį ge
ležinkelio įmonių darbininkų 
ir tarnautijų. žymiąi padidin
tas palyginti su praėjusiais 
metais kelialapių skaičius į 
geriausias Kaukazo Juodosios 
jūros pakrantės,' Mineralinių 
Vandenų grupės kurortų ir1 
Krymo sanatorijas. . Į

Į sanatoriją “Spalio X męti-1 
nes” — Soči kelialapį -----
Geležinkelio transporto 
bos valdybos Vilniaus 
•šaltkalvis Strižakas, į 
vodską — Kauno garvežių de
po mašinistas Sadauskas, į 
“žydriosios įlankos” sanatori
ją (Krymas)—tos pačios įmo
nės medicinos sesuo Miciūnie- i 
nė.

Geležinkelio profsąjunginės 
organizacijos pilnutinai pa
tenkina paraiškas vaikų poil
siui didžiausioje respublikos 
pionierių stovykloje Giruliuo
se. (Elta)

Gėrimai ir Užkandžiai visiems
PUIKI ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS

Kviečiame visuomenę skaitlingai dalyvauti

Busas išvyks nuo Lituanica Square Brooklyne, 
12:30 v. dieną, ir nuo Kultūrinio Centro, 

Richmond Hill, 1 vai. dieną.
—Rengėjai

South Boston, Mass

PIKNIKAS
Rengia Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubas,

gavo | 
staty
mo žo 
Kislo-

592 nauji specialistai

Liepos 4 d. į Vilniaus Vals
tybinio V. Kapsukę vardo uni
versiteto aktų salę susirinko 
profesotiaj, dėstytojai, stū

AVALON, N. J.
t.

VžBAIGKIME VASAROS SEZONĄ

Labor Day—tai pabaiga vasaros sezono
Hhi proga mes kviečiame visus f Tentus ir pažįstamos at

silankyti pas mus. Būsite gražiai, širdingai priimti.
Valgių bus jvallas. Galėsite atsigert gero, šalto alučio 

iŠ bačkutės. ' Bus ir kitokių gėrimų. .'
Taigi širdingai užkviečlame visus pribūti pas mus—

Sekmad., Rugsejo-Sept. 2
Kad užtikrinti sau vietų, kurie norite praleist visa,s 8 die

nas—-praneškite apie tai iš anksto.

147-13 th St., Avalon, N. J.

Tek Avalon 7-oi983

[vyks Sekmadienį

Rugpiūčio 19 Augusi
Lietuvių Tautiško Namo Parke

Winter St. ir Keswick Rd., Montello, Mass.

Kliubiečiai ruošiasi visus maloniai pasitikti ir 
pavaišinti kuo geriausiai. .Taigi maloniai 

kviečiame visus atsilankyti.
- Rengimo Komisija

SENO VINCO POEZIJOS KNYGĄ

Antrašas

Miestas

3 pusi. Laisvė (Liberty). Penktad., Rugp. (Aug.) 17, 1956

BE ATIDĖLIOJIMO UŽSISAKYKITE

Užsisakydami jo poezijos knygą 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.

Knygų iš 128 puslapių, kaina $1.00
I 

užsakymus prašome siųsti adresuojant: t

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

Šuomi užsiprenumeruoju Seno Vinco Poezijos 
knygą ir prisiunČiu $

Vardas
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Įspūdžiai iš Jugoslavijos
(Tąsa nuo 2 pusi.) 

nės įmones, 
įmones, 
ratyvus, valstybinius ū- 
kius — po vieną deputatą 
nuo 70,000 žmonių. -

Valdžios sudėtis
Liaudies Skupščina ren

ka prezidentą, kuris eina ir 
Sąjunginės Vykdomosios 
Večės (atstojančios Minist
rų Tarybą, kurios Jugosla
vijoje nėra) pirmininko pa
reigas. Tuo būdu preziden
tas maršalas Josifas Broz 
Tito vykdo valstybės galvos 
funkcijas, o taip pat vado
vauja aukščiausiam vyk
domosios valdžios organui 
ir yra vyriausias ginkluo
tųjų pajėgų, vadas.

Sąjunginė V y k d omoji 
Večė, be pirmininko turi

serbų jaunuolis, kuris Sa-
3* t m i raj eve šovė į Austrijos-

valstiečių koope- Vengrijos sosto

.............. ......................  ni
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NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

> įpėdinį 
Praną — Ferdinandą, vyk
džiusi aršią antislaviška 
politiką. Kaip žinome, tą 
garsųjį “Sarajevo šūvį” 
Austrijos — Vengrijos ir 
Voki etijos imperialistai 
panaudojo kaipo priekabą 
pirmajam pasauliniam ka
rui sukelti.
Daug nukentėjęs miestas
Būdamas ant didelio tau

tų kelio, Belgradas, kaip ir 
visa serbų tauta, yra daug 
iškentęs istorijos eigoje. 
Vienas seniausių Europos 
miestų, nes čia dar geležies 
amžiuje buvusi žmonių gy- 
venviėtė, Belgradas atrodo 
naujas. Jis daug kartų b.u- 

1 vo nugriautas ir vėl atsta- 
savo sąstate pirmininko pa- tomas, o dabartine savo iš
vaduotojus ir Večės narius, vaizda yra daugiausiai 
Vietoj ministrų yra šių sri- XIX amžiaus kūrinys, 
čių valstybės sekretoriai — 
užsienio reikalų, valstybės 
apsaugos, vidaus reikalų, 
liaudies ūkio bei biudžeto ir 
valstybės administracijos.

Lemiąmas reiškinys Ju
goslavijoje yra tai, kad ten 
valdžia yra darbininkų ir 
valstiečių r a n k o se, kad 
liaudies nuosavybėje yra 
pagrindinės gamybos prie
monės stambioje ir viduti
nėje pramonėje, transpor
te, bankų sistemoje, urmi
nėje ir didžiojoje dalyje 
mažmeninės prekybos. Dar
bininkai ir valstiečiai Ju
goslavijoje yra pagrindines 
klasės.

Liaudiškos organizacijos
Jugoslavijos darbininkų 

ir valstiečių priešakinį bū
rį sudaro Jugoslavijos Ko
munistų Sąjunga. Šiuo me
tu toji Sąjunga savo eilėse 
jungia daugiau kaip 650,- 
000 narių, ir ji savo veik
los pagrindan yra padėjusi 
marksizmo -‘leninizmo 
mokslą.

Plati masinė organizaci
ja yra Jugoslavijos Socia- 
ilistinė Darbo Žmonių Są
junga, kurios narių skai
čius siekia 7,500,000 žmo
nių. Toji organizacija iš
augo iš seniau buvusios 
Liaudies Fronto z organiza
cijos. Sąjungos vadovybėn 
įeina visa eilė žymių Jugo
slavijos Komunistų Sąjun
gos veikėjų, o jos prezidiu
mo pirmininkas yra marša
las Tito. •

Nauja ir sena
Vaikščiodamas ir važinė

damas Belgrado gatvėmis, 
negalėjau nepastebėti, 
kaip čia jau pačių gatvių 
pavadinimuose susikryžiuo
ja ir sena ir nauja. Štai 

[ ‘ Revoliucijos bulvaras, 
Maršalo Tito, Georgijaus 
Dimitrovo, Pro 1 e t a r i n i ų I 

( Brigadų, Liaudies Fronto, 
Internacionalinės briga
dos, visos eilės laisvės kovų 
didvyrių vardų gatvių.' O 
čia pat greta įvairių carų, 
karalių, kunigaikščių, 

.i;š v e n t ų j ų , metropolitų 
į vardų gatvės ir aikštės.
Į ra pakeista visa eilė pava- Čia šventai saugomas atmi- 
jdinimų, kurie buvo susiję 1
į su liaudies nekenčiamų re- 
j žimų siautėjimu. Bet, ma- 
I tyti, palįkti vardai, kurių 
i nešiotojai susiję su praei- 
rties laisvės, kovų tradicijom 
1 mis, ar prisidėję prie liau
dies kultūros* kėlimo ir ku
rie gerbiami, nežiūrint jų 1 pusėje 
buvusios padėties ar titulų, odžiai:

Yra Belgrade ir Gavrilos uUž 
Principo vardo gatvė. Tas mą iš fašistinių okupantų 
vardas daug ką pasako Į savo gyvybes atidavė 2,944 
įmonėms, kurie prisimena' liaud i e s — išvaduojamo- 
pirmojo pasaulinio karo ki- sios armijos kovotojai ir

i 
II

Elena Brazauskas 
ligoninėje

Jai padaryta operacija rug
piūčio 16-ą.

Skaitlingi jos draugai ir vi
si jai gero linkėtojai gali ją 
atlankyti bile dieną nuo 10 
ryto iki 8 vakaro. Randasi 
Hospital * for Joint Deseases, 
Madison Ave. ir 124th St., 
New York, N. Y. Jos kam
barys 705, septintame aukšte. 
Galima ir paskambinti: TR 
6-7000, Extension. 705.

Elena Brooklyne ir apylin
kėse gyvena ne labai seniai, 
bet ji čia jau plačiai pažįsta
ma. Gal vardą ir ne visi at
simena — ji turi daug vardų: 
“Iftariutė”, “Pepita” ir daug 
kitokių. Vardus ji prigyveno 
nuostabiu, neužmirštamai dra
miniu1 suvaidinimu tų vaidme
nų Brooklyno Aido Choro 
statytose operetėse, taipgi 
Lietuvių Liaudies Teatro sta
tytuose veikaluose.

Lai ji, ]

Mūsų miesto vaizdelis
Kaip sudarytos trijų 
savaičių “paliaubos”

Į bažnyčią netoli Delaney 
stryto, neturtingame East Side 
kvartale, atėjo šeši jaunuo- 

; liai ir viena mergaitė. Jau
nuoliai buvo apsirengę ankš
tomis juodomis kelnėmis, 
plaukai ilgoki ir sušukuoti fa
sonu, kuris juos atskiria nuo 
kitų: jie, mat, “gengės“, 
gaujos, nariai. Mergina, gra
ži šešiolikametė, apsirėdžiusi 
panašiai kaip vaikinai, kurie 
irgi tarp 16 ir 18 metų am
žiaus. Ji, matyti, jautėsi la
bai patenkinta, 
vienintelė iš tos 
nuolių merginų, 
ta šiam svarbiam

Juos pasveikino kunigas ir 
jo pasaulietiškas patarėjas. 
Patarėjas dėl , viso ko dar pa- 

” Lai Ji, maloni darbštuolė, Į klausė šių jaunuolių, ar jie 
greit sveiksta savo Walterio ir! turi prieš, jeigu jis pačiupinė-

derybos 
pastovios

savaičių

ga

bus 
tai-

visų;

Po

Smarkiai nukentėjo Bel
gradas pirmajame pasauli
niame kare. Jau nuo pir
mosios karo dienos buvo 
austrų apšaudomas, nes an
troje Dunojaus pusėje tuo
met buvo jau Austrijos—1 
Vengrijos teritorija,
didvyriškos kovos tada Ser
bija buvo' trejus metus aus- 
trų-vengrų ir vokiečių oku
puota.

Ir antrajame pasaulinia
me kare Belgradas iškentė 
sunkia hitlerininkų okupa
ciją. Tačiau Jugoslavijos 
tautos, komunistų partijos 
v a d o v aujamos, nepapras
tai atkakliai pasipriešino 
hitlerininkams. Jau 1941 
metais jugoslavų partiza- 
mai pradėjo didvyrišką ko
vą už savo tėvynės išvada
vimą, kuri tęsėsi iki perga
lės.

Kovoje prieš okupantus
Draugai jugoslavai rodė 

mums paminklines lentas j 
ant įvairiij Belgrado namų, 
kurie liudija apie aktyvią 
komunistų partijos veiklą 
organizuojant liaudies ko
vą prieš hitlerininkus. Bel
grade hitlerinės okupacijos 
metu kurį laiką veikė Jugo
slavijos Komunistų Parti
jos Centro Komitetas. Ir vi
są karo laiką Belgrade ne
nurimo kova prieš hitleri
ninkus. Pasiryžėlių kovo
tojų neišgąsdino nei Zal- 
mište ir Banjicoj įrengtos 
'koncentracijos stovyklos, 
nei Jajincų mirties laukas 
kur buvo sušaudyta dau
giau kaip 80,000 patriotų.

Visas pasaulis žino apie 
didingą Jugoslayijos par
tizanų karą prieš hitleri
ninkus, kuriame jugoslavų 
tautos parodė nepaprastą 
ištvermę ir didvyriškumą. 
Api-e 1 milijoną 700 tūks
tančių jugoslavų žuvo šia
me kare, tai yra apie de
šimta dalis visų Jugoslavi
jos gyventojų, kurių dabar 
yra apie 17 milijonų.

Bendrieji kovos žygiai
Giliai sujaudinti ėjome į 

į brolių kapus, esančius pre-
- zidento Ruzvelto gatvėje.

nimas tų. kurie padėjo gal
vas už Belgrado išvadavi
mą 1944 m. spalio 20 d.* Du 
dideli bareljefai prie įėjimo 
vaizduoja Jugoslavijos par
tizanų ir Tarybinės Armi
jos kovos draugystę tame 
išvadavimo žygyje. Kitoje 

iškalti reikšmingi

Belgrado išvadavi-

kad tai ji, 
gengės jau- 
tapo išrink- 
įvykiui.

Sergėjuko, taipgi mūsų visų 
džiaugsmui ir visiems tiems 
laukiantiems ateities gražiems 
liaudies teatrams ir , choro 
dainoms. D-č

SVEČIAI

tų jų kišenes ir marškinius, 
patikrinti, ar jie neturi šau
namų ginklų ir peilių. Jie su
tiko su šypsenomis, pakėlė 
rankas aukštyn, kaip tai da
rytų; patyręs kriminalistas ar
ba kareivis patekęs 
karo lauke. . . .

nelaisvėn

, Trečiadienį Laisvės įstaigų 
aplankė Antanas Kunickas, 
kuris gyvena Harrisburg, Ill. 
Jis šiomis dienomis pribuvo 
pas giminaitį Newark, N. J. 
ir ta'proga aplankė mus. Tai 
senas pažangietis. Malonu bu
vo susitikti ir pasikalbėti. Ga
limas daiktas, kad A. Kunic- 
kas Newarke ir pasiliks.

APKALTINO POLICISTĄ

Džiūrė išdavė apkaltinimą 
prieš policistą J. T. Ryan.'Jam 
primetamas dalyvavimas api
plėšimuose. Su juo kartu ap
kaltintas ir W. Melisinos.

kovotojas. Šiuose kapuose 
palaidoti 1,388 liaudies — 
išvaduojamosios armijos 
kovotojai ir 711 Raudono
sios Armijos kovotojų?’.

Čia guli greta vieni kitų 
kariai, kurie savo bendrus 

j laisvės kovų žygius ir savo 
gyvybes »sudėjo ant Tarybų 
Sąjungos ir 
tautų amžinos 
aukuro.

Belgradas 
gyvenimui

O aplinkui verda gyveni
mas Belgrado mieste, kurio 
gyventojų skaičius siekia 
pusę milijono žmonių. Bel- 
gradiečiai didžiuojasi sa
vo darbais, savo miestu, 
kuriame hitlerininkai pali
ko apie 12,000 sugriautų 
arba sugadintų namų, o da
bar ne tik viskas atstatyta, 
bet ir pastatyta apie 17,000 
naujų butų. Jie didžiuojasi 
išaugusia pramone ir lai
mėjimais įvairiose socializ
mo statybos srityse. (

Šioje kelionėje po Jugo
slaviją teko Būti ne tiek 
Belgrade, kiek Adrijos pa
jūrio mieste Dubrovnike, 
važinėjau ir Juodkalnijos 
kalnuotais keliais, pabuvo
jau Juodkalnijos dabarti
nėje sostinėje Titograįe ir 
senojoje sostinėje Cetinėje. 
Jei bus progos, apie tai dar 

‘parašysiu. Bet, trumpai 
kalbėdamas, paša kyšiu, 
kad visur atradome gerų ir 
nuoširdžių įdraugų. Visur, 
kur tik buvome, kiekvienas, 
sužinojęs, kad esam-e tery- 
biniai žmonės, reiškė 

. džiaugsmą ir pasitenkini- 
• mą atgijusiais draugys- 

» mūsų

Jugoslavijos 
draugystės

pakilęs

limą. G. Principas buvo tas, 961 Raudonosios Armijos tęs santykiais tarp 
---------  --------- --------- ——------------------------------------  kraštų.
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grupė — 
ir viena 

Iš išvaizdos, pana- 
Bet — mirtini 

kurie

Paskui atėjo kita 
devyni jaunuoliai 
mergina, 
šūs į pirmos, 
priešai, priešai, kurie pri
klauso prie dviejų gaujų, ku
rios viena vadinasi Dragons, 
kita Enchanters. Prie Enchan- 
t.erių veikia dar viena grupė, 
kuri vadinasi Sportsmen.

Enchanteriai ir Sportsmen 
susideda daugiausia iš negrų 
ir puertorikiečių, Dragons iš 
italų ir airių. Apylinkėje gy
vena ir daug žydų, lenkų bei 
kitų kilmių jaunuolių, bet jų 
mažai prie tų. gaujų priklau
so.

Derybos buvo vedamos vi
sai panašiai, kaip Jungtinėse 
Tautose. Pirmininkavo Peter 
M. Brown, buvęs Amerikos 
generalinio asistento prokuro
ras! Kiekviena grupė aiškino, 
kodėl vyksta kovos. Jie sa
kė, kad “kita gengė neres
pektuoja mūsų teisių, įžeidžia 
piųsų , merginas”.

Peter Brown keletą sykių 
norėjo sakyti “jūsų gengė”, 
bet susilaikė ir sakė 
grupė”.

Pagaliau, po ilgų 
paliaubos buvo pasiektos. Jos 
yra tokios:

1. Iki rugsėjo 4 dienos vi
sų gengių (grupių, tai yra...) 
nariai nenešios ginklų arba

peilių,' nepuls vieni kitų.
2. Vienos grupės nariai 

Ii eiti į kitos grupės teritori
ją tik pavieni, porelėse arba 
tryse, bet ne didesnėmis gru
pėmis, nes tai būtų “provoka
cija”

3. Rugsėjo 4 
atnaujintos dėl 
kos

4. Po dviejų
genčių nariai bus išvežti au
tobusais ekskursijon į užmies
tį, kad jie vieni kitus geriau 
pažintų.

Taip baigėsi derybos. Tar
pininkai — buvęs prokuroro 
asistentas, kunigai ir kiti, jau
tėsi patenkinti. Jie jautė, kad 
kas nors atsiekta. Bet vienas 
jaunas gengės narys, tamsia
plaukis lieknas jaunuolis su 
išraiškingomis akimis, sakė 
laikraštininkui:

“Nemanykkite, kad mes 
jau esame tokie pagedę ii’ 
kad tik paliaubų mums reikia. 
Mes priklausome prie gengių, 

įmes nešiojame' peilius, mes 
giname savo ‘moteris’, nes 
mes gyvename čia, East Si- 
dėje, kur nėra, kur eiti, kur 
mums gyventi nuobodu. Mes 
ieškome išsiblaškymo. Jeigu 
mes galėtume įdomiau ir ge
riau gyventi, 
nei peilių nei

O kaip su 
reporteris.

Jaunuolis atsakė:
“Tie klubai, kurie 

dėl mūsų, yra tokie 
budus, kaip gatvės,
labiau. Jie pasenusiuose 
muose, juose nieko nėra, mus 
ten traktuoja kaip kokius idi- 
jotus, kuriems reikia duoti 
žaisliukus, kad jie būtų ra
mūs. ...”

mums nereikėtų 
gengių. ..” 
klubais? klausė

išlaikomi 
pat nuo
gai dar 

na-

New Yorko 
spaudoje

elemento kalba Demokratų 
suvažiavime Chicago.! nemen
kai įerzino republikonams pa
lankią spaudą. Net “Times“ 
pašvenčia ilgą vedamą straips
ni tos kalbos kritikavimui

“Times“ sako, kad ta kal
ba buvo hipokritišfca, orato
riška, paviršutiniška, 
skaitanti su faktais, 
danti, 
kui ‘
gal tiesa, 
sos pagrindinės 
kalbos

nesi- 
perde- 

iškraipanti ir t.t. Pas- 
Times’’ prideda, kad 

jog tokios yra vi- 
(keynote)

politinėse konvencijo-

taip, ar “Times 
tokiais aštriais

pa-

re-

no-

NURSES. Registered Nurse as 
night superviser. Licensed Practials 
as charge nurses 
4—12 and 12—8 
Modern 103 bed 
Queens. LI. 4-4800.

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

(154-160)

Nainy Darbinlnke-Virėja. Atsako
mi nga 
Guolis 
vonia..

moteriškė. Mylinti vaikus, 
nuosavam kambaryje, yra ir

ri. 2-4506.
(158-164)

A beinąs namų darbas. Moteriško 
su patyrimu. Guolis nuosavam kam
baryj, 
latinis 
džiai.

2 vaikai, riėra 
darbas. $40 j 
LI. 4-1313.

virimo. Nuo
savai tę pra-

(159-161)

Namų Darbininkė. Guolis vietoej A 
Su patyrimu. Turime kitus darbi- 
ninkus. Nuosavas kambarys ir vo
nia. Nėra sunkaus skalbimo. Gera 
prie vaikų. Nuolatinis darbas. Pa
liudijimai. WO. 2-8040.

(159-162)

HELP WANTED MALE

smerks 
džiais ir pagrindinę kalbą 
p u b 1 i k o n ų k o n v e n c i j o.į e ?

* * #
Trečiadienį, dieną prieš

minavimą, visi pro - republi- 
koniški .laikraščiai New Yor
ke pabrėžė Trumano pareiš
kimą, kad Stevensonas, jeigu 
ir nominuotas, negalės laimė
ti. Darėsi aišku, kad nomi
navus Stevensoną republiko- 
nai naudos Trumano pareiš
kimą. Jie sakys, kad štai, 
pats vyriausias demokratų po
litikas, Trumanas, numatė 
Eisenhowerio laimėjimą.

z * * *
“Daily Worker” perspaus

dino dalimis įdomų britų kai
raus darbiečių profesoriaus 
Cole straipsnį, kuris tilpo žur
nale “Nation”. Tame straips
nyje Cole sako, kad Paryžiu
je sudarytas tarptautinis kai
rių socialistų centras, kuris 
vadinasi ISSS (International 
Socialist Study Society), ku
rio tikslas yra suvesti i disku
sijas visus socialistus, 
tant komunistus.

Stalioriai. Patyręs prie krautuvės 
rakandų. Unija. Kreipkitės:

OTT BROS.
517 W. 45th St. (10—llth Avės.)

(160-166)

M.

SUGRĮŽO Iš SOVIETŲ 
SĄJUNGOS JAUNUOLIAI

Praėjusį pirmadienį į . Idle- 
wild Airportą pribuvo du jau
ni amerikiečiai — Miss Kate 
Roosevelt, 
Roosevelto 
amžiaus, 
Per šešias 
si Tarybų
grafavo įdomesnes vietas, kur 
tarybiniai žmonės praleidžia 
liuoslaikį ir atostogas. Jie 
savo kelione esą labai paten
kinti.

buvusio prezidento 
anūkė, 20 metų 
ir Mike McCrary, 
savaites jie lankė- 
Sąjungoje ir foto-

jūsų

derybų,

įskai-

Ar galima atspėti 
uraganą?

Jungtinių Valstijų Weath
er Bureau vedėjas E. J. Chris
tie sako, kad ateina ruduo ir 
prasidės uraganų sezonas. Ją 
galima susilaukti ir New Yor-

Kas daroma, kad apsaugoti 
žmones jiems iš anksto pra
nešant? Mr. Christie sako, 
kad yra dedamos visos moks
linės pastangos uraganus at
spėti, bet kol kas pasidžiaug
ti negalima. Pilnai uraganų 
atėjimo atspėti dar vis negali
ma.

PRANEŠIMAS
HARTFORD, CONN. |

Lietuvių Moterų Klubo susirinki
mas jvyks rugpiūčio (Aug.) 20 d., 
7:30 v4 vak., 158 Hungerford St. 
Turėjome atostogas per vieną mė
nesi, tad dabar prašome visas na
res dalyvauti, nes reikės pradėti 
prisiruošimą prie rudeninių paren
gimų. V. K., Sekr. (159-161)

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 
džiuosius Laisvės piknikus ir pada
ro nepaprastai vaišingais. Tad ir 
nepamirš ir savųjų pikniko.. Mūs 
darbščiosios draugės prigamins ku
gelių, sūrių, pyragų ir atveš j Mo
terų Sąryšio pikniką. Kviečiame
visus. Rengėjos. (159-160)

gausiai apdovanoja di-

ROCHESTER, N. Y.
Rugpiūčio 19 d.., Gedemino Dr-stė 

rengia pikniką, Bay-View, prie Eže
ro (Lake). Kadangj šis piknikas 
yra metinis, tai visi nariai turėtų 
dalyvauti. Kurie neturi mašinų, at
eikite prie Gedemino salės, 575 
Joseph Ave.*, ten bus kas nuveš j 
pikniko vietą. Taipgi kviečiame 
Rochesterio lietuvius dalyvauti. Tu
rėsime jvairių valgių, gėrimų, galė
site gražiai praleisti laiką^ linksmai 
pasišoksite prie geros muzikos. 
Pradžia 2 vai. dieną. Rengėjai.

/ (154-155)

Rakandu
Efcspert as
Nuolatinis 
paprastom

Užbaigė jas. Patyręs,
ant. spalvų. Gera, alga.

darbas. Skambinkite 
dienom.

COLVILLE
1811 1st Ave. (94th St.) I L8-300.3.

’' (160-166)

Superintendent—Pora. Gali būti ir 
su vaikais. Dąrbas 20 šeimų name, 
Brome.. Lengvi pataisymai ir apva
lymas. 4 rūmų apartmentas, pri- 
skaitant algą. Nuolatinis darbas. 
CY. 5-7323.

(154-160)

BUSINESS OPPORTUNITIES

Modern Beauty Salon. 4 booths. 
3 shampooing set-ups; newly fur
nished, sold completely equipped. 
Wonderful location, go<xl business. 
Owner selling because of other in
terests. Call week-days 10-5; Wed., 
12-5. RE. 9-5476.

Delikati ssen, grosrrnė. Moderniš
ka. Glendale. $1000 j savaitę. Mažai 
rankpinigių. 64-26 G8th Avė. Ii Y. 
7-0277. Sekmadieniais -EV. 1-4661.

(158-164)

REAL ESTATE

New Dorp., S. I. Arti katalikų 
bažnyčios.-^ 1Vi šeimų, mūrinis ir 
medinis namas. 5 kambariai; sa- 
lionas su dideliu langu. Virtuvė su 
daugeliu spintų; 3 miegrūmiai. 
Karštas vanduo, aliejaus šiluma. Iš
taisytas skiepas. 40x100.. $15,900. 
Šaukite po 7 v. v. EL. 1-8564.

(158-161)

SUGAVO PABĖGUSĮ 
KRIMINALISTĄ

William V. Metz, 
lis iš kalėjimo, buvo 
paskelbtas labiausia 
kriminalistu. Dabar : 
kad Metz tapo sugautas. Metz 
išgarsėjo tuomi, kad paskuti
nis jo pabėgimas jau buvo 
26-tas.

pabėgė- 
policijos 
ieškomu 
praneša,

IEŠKO 10 PĖDŲ GYVATĖS
Iš Fin-Land Pet Shop, 662 

Allerton Ave., Bronkse, pabė
go 10-ties pėdų pavojinga gy
vatė. Policija sušilusi ' ieško, 
bet mekuranda. Nutarta jos 
ieškoti tiek naktimis, nes die
nomis tos rūšies gyvatės ra
miai sau miega ir ilsisi. Visa 
apylinkė išsigandusi.

Paieškomo Jule Levon ir John 
Joblunsko. 1907 metais gyveno po j 
523 So. 4th St. (Frankford), Phi-į 
ladelphia, Pa. Jie patys ar kiti jųV 
pažįstami, rašykite mari. Galite ra
šyti lietuviškav ar angliškai. Jie ■ 
pirmi frentai buvo. John Lelionis, 
26 Maujer St., Brooklyn 6, N. Y.

(159-160)

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

We is t, Doraville Store, R. D. 1, 
Nineveh, N. Y. Tel.: Harpursville, 
N. Y., 5-1840.

V " ARCHES
INDIV1DUALLY MOLDED TO YOUR FEET 

Featherweight-Corrective Archet 

PROVEN COMFORT 1
PHOM V TK

Wl 14141
Orm TUrs. h • P. M.

Body-Form Appliance! Ind.
130 W.it 42nd St. • Rm. 404

(158-161)

>

MATTHEW AJ
•

Atidarytas Vasarnamis
: " BUYUS J

Su visais patogumais vasarotojams
(BUYAUBKAS) JŪRŲ MAUDYNĖS PRIE PAT NAMO

[ LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS i i

VfOT OCEAN VIEWT 4A 7I J1 j 1. O GUEST HOME
*o<y**oc* i 1 Kainos nebrangios. Tuojau užsisakykite kambarius

: 426 Lafayette St*: arba apartmentus vasarojimui.

Newark 5, N. J. 125 Atlantic Avė., Atlantic City, N. J.
MArlnt 2-5172 • 1 Telefonas 5-2888




