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KRISLAI
“Sukilėliai” IR VĖL ADLAI STEVENSONAS PRIEŠ EISENHOWER)
Kaip jis juos rasė?
Skaitykite

Rašo R. Mizara
. ................................................ •

Pradėjome spausdinti V. 
Mykolaičio - Putino “SU
KILĖLIUS.”

Tai veikalas, kurio lietu
vių tauta labai laukė.

Kiekvienas iš mūsų, se- 
nesnio amžiaus žmonių, c f 
dar Lietuvoje gy vendam i, 
daug pasakojimų girdėjo
me apie 1863-1864 metų 
žmonių sukilimą — sukili- v 

ką, sukilimą prieš prispau
dėjus. Girdėjome daug; bet 
žinome labai mažai.

i Dr. S. Matulaitis buvo 
/^parašęs knygą apie tuos 

metus, bet tai buvo publi
cistinio pobūdžio knyga, 
su daug citatų iš ano meto 
paimtų d o k u m e n t ų apie 
dvarus. Ta S. Matulaičio 
veikalą, atsimenate, mes iš
spausdinome Laisvėje.

Bet gyvenimiškų vaiz
dų — meniškai parodančių, 
kaip tuomet žmonės gyve
no, kas juos vertė sukilti, 
kokie žymiausiejLto sukili
mo veikėjai buvo, neturėjo
me.

> Vienas žymiausiųjų Lie
tuvos rašytojų —- poetas, 
profesorius Vincas Myko
laitis - Putinas — pasiryžo 
tą laikotarpį aprašyti apy
sakoje.

Man vienas žymus asmuo 
rašė iš Vilniaus, kad V. 
Mykolaitis - Putinas, pir
miau negu jis ėmėsi šito 
sunkaus ir didelio darbo, il
gai studijavo, knisosi po ar
chyvus, po bibliotekas, rink
damas faktus iš ano meto 
žmonių gyvenimo Lietuvo
je.

Kai jis sukaupė medžia
gą, tuomet pradėjo rašyti 

• “Sukilėlius.” Juose kiekvie
nas svarbesnis aprašomasis 

J įvykis yra pagrįstas istori
niais faktais.

Lietuvoje “Sukilėliai” bus 
išleisti, rodosi, trijuose to
muose.

Pas. mus šis veikalas kny
goje nebus išleistas—spaus
diname pirmąjį tomą Lais
vėje.
. Pirmajame tome rašyto
jas meniškai parodo tas 
gyvenimo sąlygas, kurios 
verte žmones sukilti. Jis 
įveda ir kai kuriuos ano 
meto Lietuvos žymesniuo- 

* ąius veikėjus, vienaip .ar 
kitaip prisidėjusius prie 
žmonių švietimo ir jų ruo- 

/ Šimo netylėti.
Vienu iš sukilimo vadovų, 

kaip žinia, buvo kunigas 
Antanas Mackevičius, lau- 

/<$ies draugas., Įjūrį carizmo 
^budeliai pakorė Kaune.

Skaitydami, stebėkite, ko
kią gražią ir paprastą kal
bą rašytojas savo veikale 
vartoja.

V. Mykolaitis-Putinas yra 
(Tąsa 4-tam pusi.)

ID

K. Adenauerio valdžios fašistinis žingsnis
--------------------------------- -r----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Demokratų suvažiavimas jau 
baigiasi, o republikonų Ims 

pradėtas sekančią savaitęVakarų Vokietijoj uždrausta 
Komunistų partija, policija 

užpuolė partijos raštines
kitu 

apart nacių, už-
Banna. — Vakarų Vokie-! Socialdemokratų ir 

tijos valdžia uždarė Komu- partijų, 
nistjj partiją, paskelbdama draudimas, 
ją nelegale. Policijos dali
niai tuojau užpuolė komu
nistų raštines, klubus ir ki
tas patalpas Hamburge, 
Essene, Miunchene, Kelne 
ir kituose miestuose bei in
dustrijos centruose. Pasi
piktinimas viešpątauja dar
bininkų tarpe ir daugelyje 
sričių, ypatingai R u h r o 
plieno - anglies pramonės 
srityje, kur komunistai sti
prūs, tuojau pasigirdo kal
bų apie protesto streiką.

Rytų Berlyno radijas tuo
jau paskelbė, kad Adenaue
rio valdžios žingsnis yra 
lygus Hitlerio valdžios 
žingsniui 1933 metais, kuo
met jis užgniaužė Komu
nistų partiją, po ko sekė

Negevo dykumoj užmušta 
keturi izraeliečiai civiliai

Elath, Izraelis. — Negevo 
dykumoje kas tai pašovė 
civilinių keleivių autobusą, 
kurį lydėjo karinis patru
lis. Izraeliečiai sako, kad 
pasikėsinto jai atėjo iš Jor
dano.

Izraelio vąldžia jau įtei
kė protestą Jungtinių Tau
tų paliaubų komisijos pir
mininkui generolui Burn- 
sui. Izraeliečiai teigia, kad 
tai “vienas rimčiausiu in
cidentų paskutiniais me
tais.”

se-

Glen Tayloris laimėjo 
nominacijas į Senatą

Baise, Idaho. — Eks- 
natorius Glen Tayloris, 
kaip atrodo, laimėjo nomi
nacijas kaip demokratinis 
kandidatas į Senatą. Jo lai
mėjimas, betgi, dar gali bū
ti ištrintas, nes jis laimėjo 
tik keliasdešimt balsų dau
guma, ir gali būti, kad prie
šininkas. reikalaus peržiū
rėti visus balsus, kas gali 
vesti prie komplikacijų.

Tayloris, kaip žinia, 1948- 
ais metais buvo vice-prezi- 
dentinis kandidatas Pro
gresyvių partijoje kartu 
Wallace’u.

su

Philadelphia, Pa.
Serga

A. J. Smithas, gyvenąs
num. 5809 N. Fairhill

Philadelphijoje, sun-
po
St.,
kiai susirgo.

Mrs. p. W. Walantiene, 
gyvenanti 7905 Listėr St., 
Philadelphijoje, grįžo į ną- 
mus iš ligoninės.

Abiem ligoniam linkiu 
greit pasveikti. • Drauge 

Adenauerio valdžia teisi
na savo žingsnį Vakarų Vo
kietijos Aukščiausio teismo 
nutarimu, kad Komunistų 
partija nėra konstitucine.

Hamburgas. — čia vieš
patauja nemenkas susijau
dinimas dėl Komunistų par
tijos užgniaužimo , areštų 
ir kratų, kurie pravedami 
visame krašte. Visi jaučia, 
kad tas Adenauerio val
džios žingsnis yra panašus 
į nacinės diktatūros. Nuro
doma, kad apart fašistinės 
Ispanijos ir Portugalijos, 
Vakarų Vokietija dabar 
yra vienintelė Vakarų Eu
ropos šalis, kur Komunis
tų partija užgniaužta.

Warreno priėmimas Indijoje 
yra mandagus, bet šaltokas

Bombėjus. — Čia atvyko 
Amerikos Aukščiausio 
teismo teisėjas Earl War
ren. Jis pasiųstas Indijon 
dviem motyvais: oficiališ- 
kai, kad studijuoti Indijos 
teismų sistemą, neoficiališ- 
kai kaip “geros valos misi
ja”, kad bent kiek pataisy
ti negerą įspūdį, kurį pali
ko Nixonas, kuomet greti
mame Pakistane darė pa
reiškimus prieš Nehru.

Amerikos diplomatai In
dijoje tikėjosi, kad Warre- 
nas bus priimtas iškilmin
gai ir masiniai ir kad tas 
bent kiek “atsvers” praeitų 
metų Chruščiovo ir Bulga- 
nino apsilankymą.

Bet pasirodė, kad Warre- 
ną sutiko tiktai keliolika 
nelabai, aukštų pareigūnų, 
kad nebuvo vėliavų nei mi
nių, . kad jis niekur nekal
bės didesnėms minioms ir 
kad eiliniai žmonės beveik 
nežino, kad toks lankytojas 
atvyko Indijon.

Soviętų spauda smerkę 
jaunuolių triulkšmavimą
Maskva. — “Komsomols- 

kaja Pravda” rašo, kad ke
lių aukštų pareigūnų sū
nūs ir dukterys pasinaudo
jo proga, kai tėvai buvo iš
vykę į vasarnamius užmies
tyje, ir Maskvos apartmen- 
tuose surengė orgijas, ku
riose gerta, triukšmauta ir 
elgtasi neleistinai.. Įvelti 
net dviejų ministrų vaikai. 
“Komsomolskaja Pravda” 
sako, kad tie jaunuoliai, vi
si jaunesni negu 20 metų, 
tokių dalykų pasimokino iš 
amerikietiškų filmų.

Vėliausios žinios
Iš viso pasaulio

Washingtonas. — - Jeigu 
prezidentas Eisenhoweris 
dalyvaus republikonų kon
vencijoje San Francisce, 
tai tik paskutinėmis dieno
mis, kad! priimti nominaci
ją, bet dari yra galimybių, 
sakoma, kad jis ten visai 
nevyks.

Esenas. — Eilėje įmonių 
V a k a r ų Vokietijoje jau 
prasidėjo protesto streikai 
prieš Komunistų partijos 
uždraudimą.

Jakarta. — Yra pavojaus/ 
kad armijos karininkai ban
dys pravesti pučą, nuvers
ti legališką demokratinę In
donezijos valdžią.

Ir kai kurios vakarines 
šalys pripažįsta Egipto - 
teisę virš Suezo kanalo

Londonas. — Suezo reika
lų konferencijoje, kuri pra
sidėjo ketvirtadienį, seka
mi dalykai išsivystė:

Amerikos sekretorius Dul
les pasiūlė, kad Suezo ka
nalas būtų padėtas po tarp
tautine kontrole, kuri būtų 
surišta su Jungtinė m i s 
Tautomis, bet ne po tiesio
gine J. T. globa. Dulleso 
pasiūlymas skaitomas, ben
dru Amerikos - Britanijos- 
Francūzijos siūlymu.

Tarybinis ministras Šepi- 
lovas pareiškė, kad jau 
anksčiau buvo išreikšta ta
rybinėje notoje, kad ši kon
ferencija turėtų būti tik 
prisirengimas prie plates
nės konferencijos, o pla-

Kipro nacionalistų EOKA 
siūlo karo paliaubas

Nicosia. — čia buvo pa
skleisti lapeliai, kuriuose 
pogrindinė kipriečiū grai
kų nacionalistų organizaci
ja EOKA siūlo britams 
kaip vir karines paliaubas. 
Po pasiūlymu pasirašo “Di- 
ghenis,” slapyvardė legen- 

udarinio pogrindinės orga
nizacijos vado, kuris, kaip 
manoma, faktinai yra pul
kininkas Grivas. Grivas 
^ienu metu tarnavo Brita
nijos armijoje prieš nacius.

EOKA sako, kad paliau
bas siūlo, kad išbandyti 
britų gerą valią. Jeigu bri
tai tikrai nori sulaikyti 
kraujo pratkįįmą, sako 
EOKA, jie siūlymą priims 
ir galima bus derėtis. Bet 
jeigu britai nepriimtų, ka
riniai veiksmai atsinaujins

Laos. — Komunistai 
į Laoso valdžią. Laos 
viena trijų buvusios Indo- 
kiinijos šalių. Kelios Laoso 
provincijos iki šiol radosi 
po liaudiečių (Pathet Lao) 
kontrole. Ten Jie turi ir sa
vo armiją. Dabar armijos 
bus sulietos, bus sudaryta 
viena vąldžia ir Laos bus 
neutralistinė šalis.

Hastings, Anglija.—Bri
tanijos laivų statybos ir 
metalistų unijos savo šuva 
žiavime priėmė rezoliucijas 
už laivu statyklų, orlaivių 
nacionalizavimą.

Suvažiavimas atstovauja 
3,000,000 darbininkų.

įeis 
yra

tu- 
pa- 

ji pripažįsta 
suverenumą virš 

kanalo, kuris to

tesnioji konferencija 
retų iš pat pradžios 
skelbti, kad 
Egipto 
Suezo 
krašto teritorijoje, ir tartis 
vien apie tarptautinį Suezo 
naudojimą po Egipto kon
trole.

Indijos Krišna Menonas 
dauguma punktų sutiko su 
Šepilovu.

Švedijos užsienio reikalų 
ministras Undenas ir Itali
jos užsienio reikalų minis
tras Gaetano pareiškė savo 
krašto vardu, kad jie pri
pažįsta Egipto teisę kanalą 
nacionalizuoti. Tas dviejų 
vakarinių kraštų pasisaky
mas iššaukė nemenką nusi
stebėjimą.

dar platesniu mastu ■— 
įspėjo EOKA. . s

Ar britai siūlymą priims, 
kol kas nežinoma. Kai ku
rie britų ekstremistai stoja 
p'rieš priėmimą, sakydami, 
kad priimant siūlymą, EO
KA lyg ppipažįs.tama legale 
karine jėga, tuo tarpu, kai 
dabar ji traktuojama kaip 
teroristų gauja. Nutarimą 
dabar turės padaryti britų 
karinių jėgų Kipre koman- 
dantas maršalas Hardin- 
gas, o gal pati valdžia Lon<- 
done. '

Roma. — Italijos valdžia 
uždraus italams angliaka
siams vykti į Belgiją dar
bams, nes Belgijos kasyk
los yra nesaugiausios Eu
ropoje.

Chicago. — Adlai Steven- 
sono laimėjimas, jo nomi- 
navimas į prezidentinį kan
didatą, beveik užtikrina, 
kad 1956-ais metais, kaip 
1952-ais, tie patys du kan
didatai kovos prieš viens 
antrą: Adlai Stevensonas 
prieš Dwight Eisenhowerį, 
dabartinį prezidentą. Ei- 
senKowerio nominacija re
publikonų suvažiavime už
tikrinta, nebent jis pats 
paskutinėje minutėje svei
katos sumetimais atsisaky
tu kandidatuoti, v

Demokratų suvažiavimas 
pasibaigia šiandien', šešta
dienį. Republikonų suva
žiavimas prasideda pirma
dienį San Francisce. Tele
vizijos ir radijo tinklai bei 
laikraščiai jau pradėjo per
siųsti San Franciscan dalį 
savo personalo iš Chicagos.

Stevensono triumfas
Nors jau ketvirtadienio 

rytą buvo aišku, kad nepai
sant Trumano pastangų 
sulaikyti Stevensoną, Ste
vensonas bus laimėtoju, jo 
laimėjimas ketvirtadienio 
vakare buvo triumfališkas. 
Jis gavo 905 su puse balso, 
tuo tarpu kai Harrimanas 
gavo tik 210. Symingtonas 
gavo 45 su puse balso, 
Johnsonas 80 ir kiti nežy
mesni kandidatai 131. Ste- 
vensono laimėjimas atėjo 
pirmu balotu, tik apie 25 
minutės, po. to, kai balsavi
mas prasidėjo. Sakoma, 
kad tai greičiausias laimė
jimas Amerikos politinių 
konvencijų istorijoje.

Tuojau po paskelbimo, 
kad Stevensonas nominuo
tas tokia dauguma, Oklaho- 
mos gubernatorius Ray
mond Gary, kuris anksčiau 
nominavo Harrimaną, įnešė 
pasiūlymą, kad konvencija 
vienbalsiai pasisakytų už 
Stevensoną. Pirmi n i n k a s 
Rayburn paprašė suvažia
vimo pasisakyti balsiniai. 
Atsakymas buvo griaus
mingas “taip.” 
vienbalsiai,” sakė pirminin
kas Rayburn. Jis neprašė 
tų, kurie būtų prieš, pasi-. 
sakyti. Vienaip ar kitaip, 
dėl rekordo Stevensono no- 
minavimas priimtas • su 

s “aklamacija.”
Trumanas, Harrimanas
Per visą laiką, kai balsa

vimas ėjo ir darėsi aišku, 
kad Stevensonas trium
fuoja, Trumanas liko savo 
Vietoje konv-encijos salėje 
ir bandė nuduoti šypseną, 
nors buvo aišku, kad jis 
jaučiasi nekaip: jo presti
žas partijoje dabar sumen
kėjęs, jis daugiau nesiskai
to svarbiausia asmenybe

“Reiškia,

partijoje, nes aišku, kad jo 
įtaka nereiškia tiek, kiek 
jis manė.

Htfrrimanas laukė balsa
vimo rezultatų savo viešbu
tyje. Paskui jis pareiškė, 
kad “nesijaučia blogai” ir 
darbuosis už Stevensoną, 
“jeigu jis norės,' kad aš už 
jį veikčiau”.

Apie civilines teises
Prieš pat nominacijas 

Stevensonas pareiškė, kad 
<jis būtų buvęs labai paten
kintas, jeigu platformos 
punkte apie civilines teises 
būtų aiškiau pasisakyta 
pare miant Aukščiausio 
teismo nutarimą prieš ra
sinę segregaciją mokyklose. 
Stevensonas tokiu būdu lyg 
davė suprasti labiau libera
liškam partijos sparnui, 
kad jis ne toks j a R nuolai
dus rasistams kaip atrodė 
iš platformos. Bet tuo pa
čiu laiku, lyg vėl užgerin- 
damas rasistus, Stevenso
nas pasisakė už “kuo glau
desni solidarumą tarp Įvai
rių nuomonių mūsų parti
joje”.

1Į vice-prezidentus .
Ketvirtadienio rytą, kuo

met jau buvo aišku, kad 
Stevensonas bus nominuo
tas, kova už vice-preziden- 
tinę vietą jau ėjo visu 
smarkumu. Tuoj po nomi- 
navimo tos dienos vakare, 
Stevensonas ir jo patarėjai 
pradėjo rimtai svarstyti, 
kurį kandidatą remti. Bu
vo aišku, kad bent trys, o 
gal ir keturi kandidatai, 
yra priimtini Stevensonui: 
Estes Kefauver iš Tenne
ssee, Hubert H. Humphrey 
iš Minnesotos, John Ken
nedy iš M a s s a c h u- 
setts ir Gore iš Tennnes- 
see. Jie visi yra sėnato- 

k a n d i d atų Kefauveris ir 
Humphrey skaitėsi sti
priausiais.

Socialistų kandidatas 
Hoopes apie rinkimus

New Yorkas. — Socialis
tų partijos prezidentinis 
kandidatas Darfington 
Hoopes., kuris šiomis dieno
mis sugrįžo iš Europos, pa
reiškė, kad jis nemato dide
lio skirtumo tarp demokra
tų ir republikonų. Jis sakė, 
kad, kaslink jo partijos, 
tai jis neturi iliuzijų: ji be 
abejo šiais metis bus ant 
baloto mažesniame skaičiu
je valstybių, negu praeityj.

ORAS NEW YORKE
Giedra, šiltoka
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“KOMPROMISAS”
MES ANDAI ESAME rašę, kad stambiųjų politi

nių partijų priėmimas vienokios ar kitokios rinkiminės 
platformos (programos) ne visuomet reiškia, kad po 
rinkimų ji bus vykdoma gyveniman. Tačiau tai nereiš^ 
kia, kad platforma nereikalinga arba kad bet kokią 
platformą galima priimti.

Platformoje išdėstoma partijos pažiūra į tarptauti
nę ir nacionalinę padėtį; platformoje pasisakoma, už ką 
ta partija yra pasiryžusi veikti, darbuotis, kokius sie
kimus ji turi, ką ji, kai gaus valdžią, darys tame ar 
kitame reikale.

Demokratų partijos suvažiavime, kuris, šiuos žo
džius rašant, dar tebevyksta Čikagoje, tapo priimta rin
kiminė platforma, bet ji buvo priimta “kompromiso ke
liu.” Būva- padaryta taip, kad vilkas būtų sotus ir ožka 
čiela.

Tai bloga!
Vyriausias dalykas, dėl kurio suvažiavime ? buvo 

daug diskusuota ir peštąsi,—civilinės žmonėms laisvės. 
Aiškiau: vyriausias dalykas buvo toks: pasisakyti griež
tai ir atvirai už panaikinimą pietinėse valstijose segre
gacijos ar nepasisakyti?

Dauguma demokratų partijos suvažiavimo dalyvių 
atsisakė įdėti į savo platformą reikalavimą, kad Aukš
čiausio Teismo sprendimai segregacijos panaikinimo 
klausimu būtų vykdomi gyveniman.

Mums rodosi, kad šis dalykas — Aukščiausio Teis
mo sprendimai—yra toks visiems suprantamas, toks pa
prastas, kad bet kuri amerikinė politinė partija turėtų 
už jį viešai ir atvirai pasisakyti. Juk Aukščiausias 
Teismas nėra kurios nors partijos įstaiga. Aukščiausias 
Teismas yra visos šalies aukščiausias teismas. Jo nuta
rimai privalomi visiems, nežiūrint, kuriai partijai kas 
priklauso.

Bet diksikratai, rasistai iŠ pietinių valstijų tam 
griežtai pasipriešino! Kaip žinia, pietinių valstijų rasis
tai jau ne kartą pareiškė, kad jie su Aukščiausio teismo 
sprendimais (segregacijos panaikinimo klausimu mo
kyklose ir važiuotoje) nesiskaitys.' t

Ir su tuo, netiesioginiai, sutiko demokratų partijos 
suvažiavimas! Jis paklausė rasistų protestų, jis atsisa
kė įdėti platformon, kad reikia vykdyti Aukščiausio 
Teismo sprendimus gyveniman.

Va, kur glūdi Amerikos žmonių nelaimė!
Bendrai, kurie stebėjo demokratų partijos suvažia

vimo eigą, sutiks, kad- jame dominavo lyderiai, kilę iš 
pietinių valstijų. Senatorius Rayburn, iš Teksu, pavyz
džiui, buvo suvažiavimo pastovus pirmininkas, o to
kiuose suvažiavimuose nirmininkas yra kaip koks dik
tatorius. Ten ilgą kalbą sakė Tennessee valstijos gu
bernatorius, ten ilgą kalbą sakė senatorius iš Oklaho- 

, ma valstijos. Suvažiavime šiaurrytinių ir šiaurvakari
nių valstijų demokratai,- mums rodosi, buvo nustumti į

Kodėl taip? , . .
Galimas daiktas, kad diksikratams buvo duota dau

giau “show,” jie buvo labiau liaupsinami, kad juos la
biau patraukti į’ bendrą darbą, kad kai kurių pietinių 
valstijų balsuotojai nepasisakytų už republikonų kan- 

'didatus rinkimuose, kaip pasisakė 1952 metais.
Kaip ten bebūtų, platforma yra “kompromisinė” ir

LITERATURA-MENAS
Bytautas Montvila—dainius, kritęs 

nuo fašistų kulkos \

• ji daro gėdą demokratų partijai, kurioje, kaip žinia, jei- k-

Prieš penkiolika metų, 
liepos mėn. 19-tą dieną nuo 
fašistinių budelių kulkos 
žuvo lietuvių revoliucinis 
poetas Vytautas Montvila. 
Buržuaziniai nacionalistai 
ir hitleriniai gestapininkai 
praliejo kraują vieno iš ta
lentingiausių lietuvių tary
binių rašytojų, su didžiu 
dvasinių pakilimu apdaina
vusio Lietuvos tarybinio 
gyvenimo pirmuosius žing
snius, nepalaužiamai tikė
jusio socializmo pergale sa
vo gimtajame krąšte. Jis 
nepalūžo, neatsiklaupė 
prieš išgamas ir savo mir
ties akivaizdoje. Iki pasku
tinės gyvenimo minutės jis 
liko ištikimas tiems kil
niems principams, dėl ku
rių jis nuo pat jaunystės 
kovojo ir kuriuos jis apdai
navo socializmui įsitvirti-

[ nant Tarybų Lietuvoje.
Sunkus materialinis gy

venimas, dvasinė priespau
da anksti paskatino Vytau
tą-Montvilą kovoti, priešin
tis buržuazinei santvarkai, 
kovingais poezijos posmais 
padėti liaudžiai nusimesti 
buržuazijos jungą.

i
Dvidešimt metų turėda

mas, V. Montvila pradeda 
savo poetinius bandymus, 
kuriuose jau pasigirsta ko
vos trimitai.
Mes turini audras savy ugdyti. 
O ne verkšlent kaip kūdikiai maži,— 

sako poetas ėilėraštyje 
“Kovokime!”

Tuo metu poetas dar ne
suvokė kovos tikslų. Bet 
tvirtai tikėjo Janonio šū
kiu: geruoju negausim mes 
nieko!

Kiek vėliau poetas savo 
eilėraštyje “Gyventi!” su 
jam būdingu ryžtingumu 
sąko:
Nuo kelio pasitrauk, ištižėli!
Į užpečkj, baily!
Naujos jėgos naujai vis atželia 
tiktai kovoj nepuilsusioj širdy.

Pats V. Montvila niekad 
nesitraukė į užpečkį, kovoj 
jis buvo atkaklus ir nenu
ilstantis, nors gana ilgą 
laiką kovos tikslus jis ne 
visai teisingai vaizdavosi.

Anksti, dar Marijampo
lėje besimokydamas, poetas i 
ne tik gerai susipažino su 
J. Janonio kūryba ir pamė
go ją, bet jau tada jis pra
moko rusų kalbos ir skaitė 
Majakovskį, turėjusį jo kū
rybos raidai didžiulį povei-

kio, V. Majakovskio kūri- 
rinius, skaitant marksis
tinę literatūrą, dalyvau
jant darbininkų judėjime 
palaipsniui ryškėja teisin
gas kovos tikslų suprati
mas. Nors iš tų samprota- 
viinų jis ir nepadaro orga
nizacinių išvadų, bet visiš
kai pasiruošia naujam Lie
tuvos gyvenimo laikotar
piui, kuris atėjo 1940 me
tais. ;
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na daug darbo unijų vadovų.
Bet žiūrėsime, kas bus toliau.

LONDONO KONFERENCIJOJE
PRASIDĖJO LONDONO konferencija dėl Suezo ka

nalo.
Ten dalyvauja didoka amerikinė delegacija su Mr. 

Dullesu priešakyje. \
Įdomu tai, kad tučtuojau po to, kai Mr. Dulles pa

siekė Londoną, jis turėjo pasitarimą su Tarybų Sąjungos 
užsienio reikalų ministru Šepilovu. Sakoma, jog Dul- 
lesui Šepilovas “padarė gerą įspūdį.”

• Bet ne tai čia svarbu,, -kokį Šepilovas įspūdį 
darė Dullesui, o pastarasis Šepilovui. Svarbu tai, 
Dullesas, mums atrodo, šioje konferencijoje ieško 
dūrio kelio.”

Mr. Dulles pasakė spaudos korespondentams, 
jis yra priešingas jėgos naudojimui prieš Egiptą,
pasakė, kad jis yra priešingas ultimatumo siuntimui 
Egipto vyriausybei. Gi ’jėgą naudoti ruošėsi Anglija ir 

^Francūzija.
Jeigu taip Mr. Dulles laikysis, tai, reikia manyti, kad 

karo pavojaus bus išvengta.
Dabar kyla klausimas: kodėl mūsų valstybės se- 

pretorius ieško “vidurio kelio”?
Mums atrodo, tai pareina dėl dviejų priežasčių: 

W (1) Amerikos vyriausybė bijosi dar labiau sukelti prieš 
save arabiškas valstybes; (2) Eisenhoweris, būdamas

SU- 
kad 
“vi-i

kad
Jis

Poetas iki pat tarybinio 
laikotarpio į savo literatū- 

i rinę veiklą nežiūrėjo kaip į 
pagrindinį darbą^ nors bu
vo išleidęs eilėraščių rinki
nį “Naktys be nakvynės”, 
išvertęs M. Gorkio “Moti
ną” ir eilę kitų pažangių 
rašytojų .veikalų. Ir tai bu
vo ne dėl to, kad iš literatū
ros buržuaziniais laikais nė 
vienas rašytojas negalėjo 
gyventi, bet, dėl to, kad V. 
Montvila buvo nepaprastai 
glaudžiai susijęs su .darbi
ninkų masėmis, su konkre
čia kova prieš buržuazinę- 
fašistinę santvarką.

Poetui verčiant M. Gor-*

Skambėk, mūšy žygių daina

tf;

■■
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Vytautas Montvila

Karštai mylėdamas savo 
tėvynę, nuo kurios poeto 
neįstengs atskirti 
kaduonių ponų 
čios gaujos, nei 
vergijos rykštės”,

I kalba 
ma: 

i'

Bejėgė tu.
Kalėjimuose sūnūs.
Tave nuo durtuvų nukels 
tiktai visuotinės audros perkūnas.

(“Lietuvai”)

Ir tas alegoriškasis “visuo
tinės audros perkūnas” pa
galiau sugriaudė. Sutru
pėjo fašizmo durtuvai, at
sivėrė kalėjimai, kalintieji 
liaudies sūnūs, atgavę lais
vę, stojo lietuvių tautos 
prišakyje. Prasidėjo istori
nis respublikos posūkis į so
cializmą, apie kurį poetas 
svajojo beveik dvidešimt 
savo sąmoningo i amžiaus 
metų.

Visada tiesus, 
niekam lenktis ir 
maldauti, — tokį V. Mont
vilą teko daug kartų maty
ti, su juo kalbėti buržuazi
nės Lietuvos laikais. Ma
žai kalbus, labai retai nusi
šypsąs, jis visada būdavo 
tarsi įspėdavo: būkit bud
rūs! Tvirtas jo rankos pa
spaudimas atsisveikinant 
be žodžių kalbėjo apie poeto 
ryžtingumą, kurį tartum 
stengėsi jis įteigti ir ki
tiems.

Tarybinio gyvenimo pir
mosiomis dienomis, — o 
juo toliau, tuo labiau, — 
poetas tartum pasikeitė. 
Kai 1940 m. spalio mėnesį 
jis užnešė į “Tarybų Lietu
vą” savo naujos poemos 
“Klebonas atskiriamas nuo 
dievo” fragmentą, jo veide 
nebebuvo to visad įprasto 
rūstumo ir rimties. Atrodė; 
ir jo eisena pasidarė daug 
lengvesnė.

— Rašau poe'mą, — pasa
kė V. Montvila, — kurioje 
parodysiu, kaip mūsų že

“nei dy- 
lėbaujan- 
kruvinos 
trokšda-

mėje savo giesmeles baigia 
groti viduramžių orkestrai. 
1926 metai man užkišo ger
klę, neleido visko pasakyti. 
Pasakysiu dabar.

Istorinį krašto santvar
kos pasikeitimą poetas su
tiko kaip didelį Lietuvos 
liaudies ir savo asmeniui 
laimėjimą. Jeigu anksčiau, 
nors ir nemaža dirbdamas 
literatūroje, jis nesistengė 
būti arčiau rašytojų orga
nizacijos, atrodė, kartais ją 
tiesiog ignoravo, tai dabar 
jis reiškė didelį susidomėji
mą, kaip visus rašytojus 
'sutelkti į vieną organizaci
ją, kaip patraukti į rašy
tojų 
jaunų 
kuriu 
savo 
net klerikalinėje spaudoje, 
bet savo pažiūromis buvo 
tolimi reakcijai. Pamenu, 
jis paragino ir mane spaus,- 
dinti eilėraščius jauno poe
to Preikšo, kurį, kaip ir V. 
Montvila, vėliau nužudė fa- i, y

šistai.
Šviesus naujo gyvenimo 

optimizmas labiausiai buvo 
ryškus naujuose V. Montvi
los kūriniuose. Viename iš 
pirmųjų tarybinio meto ei- 
1 ė r a š č i ų, išspausdintų 
“Tiesoje” — “Draugui Ja
noniui” poetas išreiškia sa-

savo var- 
pieme- 

ir “peštuku”. Manęs 
vienoda visų samdinių 
Nė sapnuot nesapna- 

kad kada nors išleisiu 
kad

tarpa nemažą būrį 
pradedančių poetų, 
ne vienas anksčiau 

kūrinius spausdino

mas jai laimės, 1938 m. jis vo džiaugsma dėl laimėtos 
, apie jos išsivadavi- pergalės:

nelinkęs 
nieko

Matytum tu, kad viskas, ko norėjai, 
ko siekei per ugningą dainą, 
dabar laisvai žvaigždėtais vėjais 
j mūs tamsias naktis ateina.

• O juk tai buvo ne tik J. 
Janonio, bet ir V. Montvi
los troškimai. Ir tie troški
mai išsipildė.

1940 m. išėjęs naujas po
eto eilėraščių rinkinys “I 
plačią žemę” sukaupė ge
riausius jo eilėraščius ir 
buvo, džiugiai gaivus balsas 
to meto mūsų poezijoje. Iš 
to rinkinio pamatėme V. 
Montvilą, nors ir su praei
ties darbais, bet laisvą, ta
riantį drąsiai, kartais ir 
nepakankamai apdailintai, 
savo aistringą revoliucinės 
kovos žodį.

Lietuvos respublika tapo 
tarybinė, įsijungė į broliš
kų respublikų būrį.i Atsivė
rė naujos perspektyvos eko
nominiam ir kultūriniam 
gyvenimui. Šimtai tūkstan
čių. pąprastų darbo žmonių 
išėjo iš užmaršties -ir prie
spaudos, iš‘paniekinimo ir 
išnaudojimo į socialistinio 
gyvenimo kelią, į naujo gy
venimo dieną.

| Poetas atidžiai stebėjo gy
venimo keitimąsi, dalyvavo 
jame ir savo kūriniais sky
nė jam kelią. Bet jo teisė
tas džiaugsmas ir pasidid
žiavimas niekad nevirto ne
rūpestinga linksmybe. Jis 
gerai matė, kad gyvenime 
dar daug Grabinių, kurie 
nev taip greit linkę stoti Ta
rybų respublikai talkon, o 
nelemties progai pasitai-

ir
Poetas įspėja

—kuo aš buvau prieš 16 
metų ? — su tokiu klausimu į 
mane kreipėsi “Tiesos” redak
cija. Atsakiau: Buvau našlai
tis, buožių piemuo ir pusber
nis. Neturėjau net^
do: vadindavo mane 
niu” 
laukė 
dalia, 
vau,
savo eilėraščių rinkinius, 
galėsiu toliau mokytis ir, nu
siavęs nagines, peržengsiu 
aukštosios mokyklos slenkstį. 
Tiktai 1940 metais tarybų val
džia man davė sparnus, bet. . . 
karas. Patekau į fašistų ne
laisvę. Pabėgau. . . Koviausi 
fronte. Buvau sunkiai sužeis
tas. Po karo — spaudos dar
bininkas. Dabar — mokausi 
Aukštuosiuose literatūros kur
suose Maskvoje. Geriausiai 
apie mane pasakys mano eilė
raščių posmai.

PRADINĖJE. ..
. .. Nenuorama, peštukas 
Sėdėdavau gale
Ir grauždamas pieštuką, 
Trukdžiau kam nors šalia.

Kelnaitės paraitytos. 
Kišenėje akmuo.
Apkultas, apdraskytas 
Sugrždavau namo.

Nė velnio nebijojau. 
Pripratęs prie lazdų, 
Tvirtai laikiaus ant kojų, 
Ėjau, pešiaus už du.

SU PIEMENS KEPURE 
«•

. .. Priglausti kam nebuvo. 
Sutikdavo lazda.
Stebėjau, jei nekliuvo 
Į kailį man kada.. .

*
Kur dingti naktį tamsią? 
Šuva benamis amsi.
Nors imk — susidraugauk 
Ir šuniškai sustauk. . . 

* * *
Bau bojo kaimenė žaloji 
Geltono rudens vakare. . . 
Nulojo šuneliai, nulojo 
Vaikystę piemens kepure.

* * <:■

... Ir lankiau audėją— 
Mergą be dalios.
Ji grąžino žiedą— 
Meilę atgalios. ..
Man kalbėjus žodį 
Ėjo su kitu.
Aš juokiaus, nerodžiau, 
Kad širdy kartu.

PRO spygliuotas vielas

. .. Sukepusiom lūpom, 
Įdegęs variu 
Buvau aš belaisvis 
Fašistų žiaurių.
Širdis mano virė. 
Aš visas degiau.
Per sieksnį nuo ginklo 
Ištroškęs žengiau.
Ir kraujo aš* savo 
Sūraus palaižiau, 
O kaitino saulė 
Kaitriau ir gražiau. . .

*• * *

... Pro spygliuotas vielas, 
Pro sargybas budrias 
Iš nelaisvės baisiosios aš 

bėga u

. . . Sveika, o laisve, 
Su jūrom įsiūbuotom
Ir atspindžiais žaibų žalių!
Sudaužęs pančius
Aš aras vėl sparnuotas, 
Vėl drumsti debesis galiu.

ŠAUKĖ TĖVYNĖ
O mes ėjome
Ėjome. Ėjome.. .
Su milinėm pilkom 

išlingavom
Pačiame obelų sužydėjime 
Pačiame pražydėjime savo.

* *
Pailsėt,
Atsipūst
Mes neprašėme, 
Gėrėm vandenį—
Tyrą ir drumstą
Ir poemas
Krauju savo rašėme 
Ant kiekvieno
Pavasario grumsto.

*■ * *

Kovoj mums padėjo
Tautų draugiškumas, 4
Tas ruso “Bratok, zakuri”, 
Kai būdavo rūkoma 
Traukiant po dūmą,

Viena cigaretė būry.
Tas dūmas ir žemė, 
h- kraujas pralietas?
Ir kąsniais dalinta pluta 
Sulydė mus amžiams
J geležį kietą
Kareiviška meilė šventa.

PLIENO SKAMBESY
.. . Nebe ta£ aš kalvis....
Mirė praeitis 
Praskambėjus kalvėj, 
Kaip juoda naktis.
ūžkit dumplių žiaunos
—Tvirtas dar esi! 
Ir aš liksiu jaunas
Plieno skambesy!

P. Širvys

Opera lauko teatro scenoje

VIEVIS. — Liepos 2 d# po 
pietų į didelę, jaunų pušynų 
apjuostą aikštę netoli Mary
tės Melnikaitės vardo kolūkio 
kultūros narnų susirinko keli 
tūkstančiai rajono centro dar
bo žmonių ir kolūkiečių, at- 
vykusių čia sunkvežiniais, mo^pr 
tocikliais, dviračiais. Kolūkio 
šefuotojai — Lietuvos TSR 
Valstybinio akademinio ope
ros ir baleto teatro artistai 
parodė Leonkavalje" operą 
“Pajacai”.

rinkimų išvakarėse, nenori matyti pradėtą karą) su jo 
užgyrimu; tai galėtų jam didžiai pakenkti rinkimuose. 
Eisenhoweris, kaip žinia, didžiavosi ir didžiuosis, kad 
jis užbaigė karą Korėjoje. Jeigu dabar prasidėtų gink
luotas ūžpuolimas ant Egipto ir jo valdžia tam pritar
tų, tai ką jis tuomet rinkiminės kampanijos metu bal
suotojams sakytų?

Viskas, taigi, rodo, kad Anglija ir Francūzija ne
išdrįs naudoti militarinę jėgą prieš Egiptą/ • V

kius, — gali atstatyti 
durtuvą.
priešus, kad Respublika 
užpulta mokės gintis. Jis 
aštriai smogia buržuazi
nėms liekanoms, kurių ga
lybė mūsų krašte jau “am
žinai prasmego.’’ Jis iš vi
sos širdies sako savo gim
tai žemei: .

Iš praeities tamsios 
į šviesą prašliaužei 
ir nutraukei vergijos grandines. 
Tu pajutai auksinę laisvės dainą. 
Tu priglaudei vergus SlrcUm.

,(“Mylimai žemei”)

Vytauto Montvilos poeti
nis žodis ne tik išreiškė 
šimtų' tūkstančių mūsų 
žmonių mintis ir svajones, 
bet nepaprastai stiprus sa
vo meistriškumu. Įgyta 
laisvė V. Montvilai suteikė 
sparnus, didelį kūrybinį po
lėkį ir atskleidė visą poeto 
talentą^

. Skaidriu šaltiniu pratry
škęs laisvam tarybiniam 
gyvenimui gaivinti, V. 
Montvilos poetinis žodis 
nuslopo paties poeto krau
ju je. Įsiutęs klasinis prie
šas atėmė jam gyvybę.

Minėdami V. Montvilos 
atminimą mes neturime to 
pamiršti. Ir šia proga nori
si pakartoti poeto žodžius, 
kuriuos jis pasakė Juliui 
Janoniui:
Tavęs čia nėr, bet mūs širdžių ugnyne 
tu amžina ugnim spindėsi...

J. Šimkus

Gražiai išpuošti didžiuliai 
\ artai — įėjimas į atviro lau
ko teatrą. Aikštės gale įreng
ta erdvi scena. Prieš sceną ir 
orkestro aikštelę pusračiu su
statyti suolai. Tai parteris. To
liau išrikiuoti sukvežimiai — 
ložės.

... 19 valandų 15 minučių. 
Pasigirsta fanfarai. Prieš 
spektaklio pradžią kolūkie
čius pasveikina TSRS liaudies 
artistas Kipras Petrauskas, 
kuriam pionieriai įteikė daug 
gėlių. £

Operos režisierius J. Gry" 
bauskas supažindino kolūkie
čius su operos istorija bei tu
riniu.

Prie dirigento pulto pasiro
do Lietuvos TSR nusipelnęs ar
tistas R. Geniušas. Saulėje su
žvilga orkestro instrumentai — 
smuikai, triūbos. Viršum ža
liuojančių laukų pasigirsta pir
mieji operos “Pajacai” mu
zikos garsai. Nepaprastame 
teatre ir artistai ir žiūrovai 
jaučia didžiulį pakilimą. So
listo V. Ruoackio prologas ir 
Lietuvos TSR nusipelniusio 
artisto K. Gutausko atlikta 
žinomoji Pajaco arija pušyno 

nepa-

ir ba- 
kalbė- 
lauki-

scenoje praskambėjo 
prastai įdomiai.

Po spektaklio operos 
lėto artistai ilgai dar 
josi su kolūkiečiais —
ninkystės ir gyvulininkystės, 
brigadų darbuotojais. Svečiaf\ 
taip pat lankėsi naujuose kol-T 
ūkio kultūros namuose, ap
žiūrėjo puikiai įrengtą sceną, 
kurioj, grįžę po atostogų, ža
dėjo pasirodyti.

Koresp.
—---------------- -- --- --- ------ 1----------------------  z

2 pusi.—Laisvė (Liberty)-šešta d. Rugp. (Aug.) 18, 19561



V. MYKOLAITIS-PUTINAS

SUKILĖLIAI
(Kovų del žemes ir laisves vaizdai 1861-1864 m.)

(Tąsa) pas poną Survilą tarnauja laisvu noru.
Antra vertus, dažnai ji būdavo kai

mui ir reikalinga. Įkirtus ką gyvatei, 
apriejus pasiutusiam šuniui, susirgus 
žmogui ar gyvuliui, kiekvienas gerin- 
davos Pempienei ir norom-nenorom pra-, 
šydavo pagalbos. Visi žinojo, kad ji tu
ri daugybę visokių žolių, šaknų, skysčių 
ir akmenėlių nuo Įvairių negerovių.

Augino Pempienė ir dukterį, nors nie
kas iš kaimo gyventojų neprisimena, 
kad ji būtų kada turėjusi vyrą. Ir tai 
buvo dar viena jos niekinimo priežastis. 
Mergaitė augo skurde, visų pajuokiama, 
pravardžiuojama, nekenčiama. Raganos 

► dukters visi vengė, kaip ir pačios moti
nos. O Nastė buvo graži mergaitė su 

v tokiomis pat, kaip motina, aštriomis aki- 
. j^his ir juoda, kaip čigonė. Kai ji paūgė

jo į pusmerges, ne vienas kaimo vaiki
nas žvalgydavosi jai praeinant, o kai iš
augo į liekną, aukštą merginą, visi jau
nesnieji vyrai, vieni atvirai, kiti vog
čiomis ieškodavo progos praeiti pro 
Pempienės lūšną, bene pamatys darže ar 
darželyje tą čigonę Nastę. Ji traukdavo 
vyrus net ir iš kitų kaimų. Visiems bu
vo žinoma, kad Karkliškių Dzidas Mor- 

f kus kaskart vis 'dažniau ėmė lankytis į
Šilėnus ir trainiotis apie Pempienės pir
kią. Nežinia kuo visa tai būtų pasi
baigę, jei Nastė staiga nebūtų kažin 
kur iš kaimo dingusi. Po to praėjo jau 
apie penketas metų, bet jos niekas Šilė
nuose daugiau nebematė Kažkas kal
bėjo, kad ji tarnaujanti viename dvare

^Žemaitijoje.
Pempienės Nastei grožiu tegalėjo pri

lygti jaunesnioji Kedulytė Katrė, nors 
tas jos grožis buvo visai kitokis. Kedu
lytė buvo geltonkasė, mėlynakė mergi
na, nebent ūgiu-panaši į Nastę. Keista, 
kad Katrytę visi laikė gražiausia kaimo 
mergaite, o Nastę pravardžiavo pajuo
dėle, čigone, kukulake, o tačiau visus 
apylinkės bernus traukė ne gražuolė 
Kedulytė, o pajuodėlė raganos dukra.

Tik vienas Balsių Petras štai jau tre
ji metai nepaleidžia Katrytės iš akių. 
Visas kaimas žino, kad Petras kurią 
dieną pasipirš Katrytei, bet eina me

stai po metų, o vestuvių vis dar nesu- 
^ukia. Sako, senis Kedulis nenorįs leis
ti dukters už Petro, o gal esama ir ki
tokių priežasčių. >

Keduliai su Balsiais, kažkodėl nesuta
ria iš seno. Jie—artimi kaimynai toje 
pačioje gatvės pusėje. Tik vienas kie- 

, mas skiria jų sodybas, bet jų gyvenimas 
' j ir būdas visai nepanašūs. Balsiai—švie

saus žmonės, gyvena, tiesa, neturte, kaip 
ir visi Bagynų baudžiauninkai, bet ir 
varge jie sugebėjo švariau, šviesiau įsi- 

. ' kurti. Jų pirkia—dūminė, kaip ir visų, 
bet yra ir antras galas, seklytėlė, sve
čiui priimti ir patiems, sulaukus šiltes
nių dienų, erdviau išsitiesti. Ir kiti Bal
sių trobesiai gerai prižiūrimi, stogai ap
lopyti, tvoros neišgriuvę, kiemelis šva
rus, sodelyje keli bičių kelmai.

Visus darbus—dvare ir savam valake 
— Balsiai apsidirba savomis rankomis. 
i)u suaugę sūnūs—Petras ir Vincas; dvi 
mergaitės Genė ir Onutė ir jauniausias 
sūnus Mikutis, einąs tryliktus metus, o 
tėvai dar pajėgūs, — darbšti ir suklau- 
santi šeima, pagarboj laikoma viso kai
mo.

Senesnieji Šilėnų žmonės atsimena, 
kad jaunystėje augo trys broliai Bal
siai. Vyriausiąjį, Antaną, buvo paėmę į 
rekrūtus, bet -jis, sako, pabėgęs ir įsi
kūręs kažkur žemaičiuose. Dabar, be 
pačių Balsių, niekas nieko apie jį ne
žino. Jaunesnysis, Jokūbas, štai gaspa- 
doriauja tėviškėje, o jauniausiojo, Ste
pono, likimas buvo dar ypatingesnis, ne
gu Antano.

Bus jau daugiau kaip dvidešimt me
tų, kai Stepukas ganė bandą Bagynų 
dvare. Tada dar buvo gyvas dabartinio 
pono tėvas, dar piktesnis, negu sūnus 
ir turėjo jis prievaizdą, dar žiauresnį, 
negu dabartinis. Vieną, vakarą buvo 
daug švečių. Kai jie išvažinėjo, ryto- 

dvare pasigedo Stepuko. Taip 
•f^Mis ir žuvo, lygų būtų į vandenį kritęs.

Tik štai prieš kokią dešimtį metų pono 
Survilos dvare pasirodė liokajus Stepo
nas^ Balsevičius—tas pats Stepukas, tik 
gfažiai išaugęs, subrendęs, išprusęs. Kur 
ir kaip jis vertėsi ligi tolei, nemėgo pa
sakotis. Tik tiek žinia, kad buvęs Ry
goje, Vilniuje ir net Varšuvoje ir kad

Skrodskis kažkodėl apsimeta nieko apie 
jį nežinąs. Steponas anaiptol neišsigynė 
giminystės su Balsiais. Jis gana dažnai 
atlanko brolį Šilėnuose, jis ir vyresnįjį 
sūnėną Petrą tiek pramokė rašto ir iš
prusino, kad visas kaimas laiko Petrą 
mokyčiausiu vyru visoje apylinkėje.

Senė Balsienė—geriausia visoj parapi
joj audėja. Jos marginiai, prijuostės, 
aštuonyčiai ir šešioliknyčiai rankšluos
čiai ir staltiesės kelia audinių žinovų su
sidomėjimą ir pavydą. Šito mjeno ji iš-„ 
mokė ir abidvi dukteris. Tik vyresnio
ji, Genė, labiau mėgsta audeklus ir rank
šluosčius, o jaunesnioji, Onutė, gaišta 
prie marginių, žiurstų ir juostų.

Abu seniai Keduliai, o ypač tėvas, su 
įtartingu nepasitenkinimu žiūri į Bal
sius. Viskas čia jiems nepatinka: ir 
tėvo kruopštumas, ir Petro mokytumas, 
ir moterų audiniai, ir net jauniausiojo, 
Mikučio, birbynės ir inkilai kelia Kedu- 
lio širdy priešiškus jausmus ir piktą 
niurnėjimą. Kedulis labiausiai atsili
kęs, tamsiausias Šilėnų gaspadorius. 
Valdo jis taip pat visą valaką, šeimy
nos turi tiek pat,-kaip ir Balsys,—du sū
nus ir tris dukteris, bet niekaip nesu
spėja su darbais, o sodybai prižiūrėti 
neturi nei laiko, nei noro. Trobesiai jo 
menki, neprižiūrimi, suklypę, tvoros ap- 
irusios, gyvuliai liesi, net ir geriausiais 
metais jam vis stoka duonos ir pašaro. 
Vaitas jau seniai giežia ant jo dantį ir 
Įskųstų ponui kaip netinkamą gaspado- 
rių, bet Kedulis mėgsta lankyti smuklę 
ir dažnai pavaišina vaitą, tijūną h\kitus 
dvariškius. Lažą atlieka sūnūs ir duk
terys, o/su savo valaku ir sodyba—tesi- 
žinie!

Kedulių Katrytė, antroji duktė, ski
riasi iš visos šeimos ne tik grožiu, bet 
ir būdu. Jos darbštumu daugiausia ir 
laikosi tėvo ūkis. Į lažą pakaitomis ei
na broliai ir seserys, o Katrytei, daž
niausiai su broliu Jonu, lieka valakas ir 
namų ruoša. Į lažą jos nesiunčia, nes 
taip išreikalavo iš tėvo motina. Namie 
reikia greitos ir apsukrios, be to, Katry
tė graži, i O motina žino, kad gražioms 
merginoms dvare geriau nesirodyti. Se
serys—vyresnioji Uršulė ir jaunesnioji 
Barbelė nepavydi Katrei namų darbo ir 
ruošos. Laže galima ir pavaliūkauti, jei 
su tijūnu geruoju, ir su bernais pasi
stumdyti, o namie bėk ir bėk. Joms ge
riau patinka, parėjus namo, apsimesti 
kojų-rankų nepakeliančiomis ir parė
kauti ant Katrės, kad dar karvės ne
melžtos, kiaulės nesuvarinėtos ir nėra 
ko pavalgyti.

Toje pačioje gatvės pusėje, lygiai prieš 
Daubaro sodybą, gyvena Stašys, jau 
senyvo amžiaus gaspadorius, liguistas, 
dusulingas, apsitraškanojusiom akim' 
žmogelis. Kaimynai jo nemėgsta už per 
didelį nuolankumą ponui. Iš tiesų, kiek
vienas pono ar jo dvariškių žodis—Sta- 
šiui šventas dalykas. Tokis didelis bu
vo šito žmogaus klusnumas ir nuolan
kumas, kad jis pateisindavo net ir aiš
kiai neteisingus bei nedorus pono dar
bus. Savo vergišką požiūrį į ponus, jų 
visapusiško pranašumo pripažinimą jis 
išreikšdavo negudriais, bet, jo nuomone, 
visą ponų elgesį pateisinančiais žodžiais: 
“ponas—tai vis, mat, ponas.” Pasitaiky
davo, kad Stašys dėl savo vergiško klus
numo ir neapdairumo pakenkdavo kai
mynams. Jis tučtuojau, neatsikalbinė
damas pildydavo kiekvieną prievaizdos 
reikalavimą, nors pasiderant arba uždel- 
siant būtų galima kai kurių darbų bei 
prievolių išvengti. Stašiui klusniai pil
dant reikalavimą, prievaizdas ar tijū
nas jau ir kitus spausdavo tą pat daryti. 
Slapto nusikaltėlio niekas dvarui neį
duodavo ir teisybės ponams nesakydavo, 
o Stašys, klausiamas, visados išpasako
davo, ką tik žinodavo. Dėl to kaimy
nai laikė Stašį parsidavėliu ir dvaro šni
pu, nors jis jokios naudos i£ savo klus
numo neturėdavo.

Dėl tokių santykių labiausiai sielojosi 
vyresnioji Stašio duktė Marcė, stipri, 
raudonskruostė mergina. Kaime ją visi 
mėgo už jos atvirą būdą, traškią kalbą 
ir sumanumą. Be Marcės, Stašio duboj 
sukiojosi dar viena duktė ir trys sūnūs. 
Dėl to ir kaimo jaunimas Stašio kiemo 
nevengė, ojaisvu laiku rųielai jį lanky
davo.

(Bus daugiau^

Ląwrence, Mass.
Rugpiūčio 4 d. Maple 

parke'buvo suruoštas ban
ketas, kurio pelnas buvo 
skiriamas Jonui Karsonui. 
Su aukomis, gautomis iš 
vietos žmonių ir iš kitur, 
taipgi su pelnu nuo banke
to, susidarė Jonui Karso
nui sušelpti $468.42 suma.

Banketo rengimo komisi- 
jon įėjo: S Penkauskas, V. 
Kralikauskas ir Ignas Čiu- 
lada.

1 Banketas buvo sėkmin
gas. Už tai rengėjai dėkoja 
visiems, kurie kuo nors pri
sidėjo, kad jis būtų sėkmin
gas.

Beje, . Maple parko vado
vai aukojo svetainę ir išgė
rimų.

ATSKAITA
< '

Už banketo parduotus ti- 
kietus grąžino pinigus:

V. Vilkauskas — $12.00 
M. Milvidienė „ _ 34.00 
J. Rudis_______ 10.00
E. Kralikauskienė 24.00
Ign. Chulada----- 58.00
F. Kodienė_____ 10.00
Al Gross_______ 20.00
B. Chulada_____ 20.00
J. Blažonis - ---------14.00
J. M. Lukas____ 14.00
S. Penkauskas — 108.00 
A. Kazlauskas —o 38.00 > 
Viso už tikietus $362.00

AUKOS
Mr ir Mrs.

John P. Koch „$25.00 
; Ant. Zinskas___ 25.00
! Vine. Stančikienė 10.00

J. ir H. Žilinskai- 10.00
A. Bimba_______ 5.00
Julia Buslavičienė -5.00 
Mr. ir Mrs. Pete Yrif 5.00 
V. Bredis_______ 5.00
B. V. Niaura____ 5.00*
S. J. Budravičiai — 5.00 
Essem Kompanija -5.00
B. Chulada ________5.00
C. ir A. Barčiai — 5.00 ( 
P. ir M. Yačunskai _5.00
K. Bagacow_____ 5.00
Jenė Minkauskienė 5.00 
A. Navickas-------- 5.00
M. Paura_______ 5.00
Gaspadinės: S. Penkaus- 

kienė, R. Chuladienė, E. 
Kralikauskienė, F. Kodie
nė, L. Gross aukojo $10.13.

Pianistas grąžino mokes
tį už paskambinimą — $4.

Už kitokį pasidarbavimą 
per L. Gross ir N. Barisie- 
nę — $25.00.

Po $2: Antanas Zaruba, 
Juozas Matonis, J. Juške
vičius, Andrius Večkys, 
Albinas Dambrauskas, A. 
Berželionis, A. Kazlauskas, 
J. Saulėnas, V. Mineikis, 
P. Žukauskienė, H. Tho
mas, J. Likas, A. Vaitkevi
čius, B. Mockevičius. t

PO $1: Helen Worceste- 
rietė, E. Kutienė, A. Stane

vičienė, L. Krefski, Mr. 
Claim an, P.Sacuk, C. K. Ki- 
zuliš, Denver Draugai, J. 
Masevičius, - Norwoodiete 
Grybienė, A. Mažukna, M. 
Uždavinys, 'M. Sinkevičius, 
M. Virbickienė, A. Šorkus, 
M. Zalanskienė, Barauskie
nė, K. Siskin.

Aukų suplaukė $209.13, 
banketo pelnas $249.29. Vi
so susidarė: $468.42.

* *• #

Pirmininkas Penkaus
kas banketo metu pakvietė 
sekamus draugus pakalbė
ti: J. Skliutą, D. Jusiu, A. 
Kazlauską iš Haverhillio,. 
M. Žiedelį, M. Kazlauską 
iš Bostono ir kitus.

Draugai išreiškė didelę 
užuojautą J. M. Karsonui 
ir linkėjo jam pasveikti.

V. Kralikąuskas ir Ignas 
Chulada nuvežė visus pini
gus į Lowellį, į Karsono 

j butą, bet jo namie nerado; 
buvo paimtas ligoninėn. 
Sakė, jam geriau darosi.

Linkiu Jonui pasveikti.
S. .Penkauskas

Worcester, Mass.
Rugp. 7 d. įvyko Lietuvos 

Sūnų ir Dukterų palaipi
nės draugijos mėnesinis su
sirinkimas. Valdyba ir į- 
vairios biznio komisijos da
vė raportus iš pereito mė
nesio veiklos. Iš raportų 
pasirodė, kad' biznis nėra 
taip geras, kaip kad turėtų 
tūti, ypač mū§ų labai pa
garsėjusiame Olympia par
ke. Suprantama, priežastis 
tai pačių narių apsileidi
mas. Viena, kad trūkumas 
darbininkų,antra, tai mūsų 
nariai suranda “geresnių 
vietų”, kur praleisti laiką. 
Nariai ir narės! Kreipkite 
daugiau dėmesio į savas 
įstaigas, jeigu norite, kad 
jūsų įstaigos pasiliktų ge
rame stovyje. ’

Labor Day
Rugsėjo (September) 3 d. 

yra Labor Day. Žinau, kad 
daug darbininkų sunkiai 
dirba ir jaučiasi pavargę. 
O kad atgauti sveikatos 
kiek, tai reikalinga poilsis. 
Olympia parke bus specia
liai pagaminta gerų yalgių 
ir gėrimų rugsėjo 2 ir 3 
dienomis. Labor Day bus 
geras orkestras ir geri šo
kiai. Todėl visi nariai ir 
simpatikai kviečiami daly
vauti virš minėtame paren
gime. Užtikrinu, kad visi 
būsite pilnai užganėdinti.* * *

Pasimirė C. Gardžius, 
L.S. ir D. narys. Pastaruo
ju laiku gyveno New Bri
ton, Conn.

Draugija' atidavė pasku
tinę pagarbą velioniui atsi
stojimu vienai minutei. Lai 
tau, drauge, būna lengva 
šios šalies žemė!

rttoronn

AVALON, N. J.

UŽBAIGKIME VASAROS SEZONĄ

Labor Day—tai pabaiga vasaros sezono
šia proga mes kviečiame visus frentus ir pažjstapius at

silankyti pas mus. Būsite gražiai, širdingai priimti.
Valgiu bus {valias. Galėsite atsigert gero, šalto alučio 

iš bačkutės. Bus ir kitokių gėrimų.
Taigi širdingai užkviečiame visus pribūti pas mus—

: I

Sekiiiad., Rugsejo-Sept. 2
Kad užtikrinti sau vietų, kurie norite praleist visas 8 die

nas—praneškite apie tai iš anksto.

J. A. BEKAMPIS
’ 147—13th St.,;Avąlon, N.J.

Tel. Avalon 7-8983 

Sekantis L.S. ir.D. drau
gijos susirinkimas įvyks 
rugsėjo (Sept.) 4 d., 7:30 
vakare. Norintieji prigulė
ti prie L.S. ir D., malonėki
te ateiti į susirinkimą, 29 
Endicott St., Worcesteryje.

Rep.

Ką planuojate rengti šį ru
denį? Laisvės spaustuvė pigiai 
ir gražiai padarys spaudos 
darbus jūsų parengimams.

Ar Tamsta jau gavai Lais< 
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

PARCELS TO RUSSIA, Inc-
. Licensed by U. S. S? R.

Su džiaugsmu praneša visiems, kad jie dabar persikėlė j didesnę 
vietų (už kampo n'uo buvusios vietos). Naujas adresas yra:

1530 BEDFORD AVE., BROOKLYN, N. Y.
Telefonai tie patys:

INGERSOL 7-6465 ir 7272.
Mes dabar randamos ant pirmutinių grindų, nereikia trepais lipti. 
Yra vieta automobiliams pasistatyti. Mes atdari kasdien, iškaitant 
sekmadienius, nuo 9 v. ryto Jki 6 v. v. šeštadieniais nuo 9 v. ryto 

iki 4 v. dienų. Klauskite apie mhsų naujų Ekspreso sistemų.

Įvairumus Mylinčių

Rengia LLD 2-ra Apskritis

Rugpiūčio 26 August
Kosmowski’s Hall & Park

91 Steamboat Rd., Great Neck, N. ¥'.-V-1 vai. dienų

—PROGRAMA—

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

Gėrimai ir Užkandžiai visiems
PUIKI ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS

Kviečiame visuomenę skaitlingai dalyvauti

Bušas 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 Kliuba^,

[vyks Sekmadienį

Rugpiūčio 19 August
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

BE ATIDĖLIOJIMO UŽSISAKYKITE

SENO VINCO POEZIJOS KNYGĄ
Užsisakydami jo poezijos knygą pagerbsite 

ilgametį darbininkišką rašytoją ir prisidėsite 
prie apšvietos platinimo darbo. Jūs kartu bū
site išleidėju top 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 $----------- %

Vardas ..........................................................................................................

Antrašas

Miestas

3 pusi. Laisvė (Liberty). Šeštad. Rugp. (Aug.) 18, 1956
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Binghamton, N. Y.
Nuoširdi padėka

Širdigai dėkoju broekto- 
niečiams Sęreikams už la
bai širdingą priėmimą; Če- 
reškams už malonų trakta
vimą; W. Kitams už pave- 
žiojimą ir parodymą mies
to gražių ir svarbių vietų; 
M. Gutkauskienei; Pauli
nai Sinkienei, draugams 
Sk ir m on tams; bostonie
čiams — abiems Tautvai- 
šom — už malonų-pavaiši
nimą ir palydėjimą į stotį. 
Taipgi Vincui Gulubekui 
už gražią dovaną.

Podraug ačiū worceste- 
riečiams draugams M. Yu- 
čiams už motinišką priėmi
mą ir nakvynę; draugui K. 
Kosuliui už vežiojimą ir 
malonų patarnavimą lai
ke LDS seimo, i 
seimo gaspadinėms už ska- i atigti.

NwYorko^/Z/afefZlnlot
■A

•k

Pasikalbėjimas su 
socialistu Hoopes

šią savaitę iš Europos New 
Yorkan sugrįžo Darlington 
Hoopes, vienas Socialistų par
tijos vadų, kuris šiais metais 
kandidatuoja į prezidentus. 
Hoopes lankėsi įvairiuose-Eu
ropos kraštuose, bet kadangi 
gi jis atvyko Demokratų kon
vencijos metu, tai beveik visi 
laikraštininkų klausimai jam 
buvo apie vietinę politiką.

Koks skirtumas tarp repu
blikonų ir demokratų? jo bu
vo klausta. Hoopes atsakė, 
kad republikonai yra užkietė
jusių reakcininkų partija, at
virai stojanti už tai, kad tur- 

draugėms j tingųjų pelnai turi ąugti ir 
. Demokratai, iš kitos 

nius valgius ir malonų ap- ‘ pusės, sakė jis, yra keista 
tarnavima. i koalicija labai prieštaraujan-

Visiems visiems širdin- Įčių elementų, kurių interasai 
giausias ačiū! priešingi ir ekonominiai ir so-

Paulina Yasilonis

(Tąsa iš pirmo pusi.) 
lietuviško žodžio meistras. 
Jis yra sukūręs gražios po- 
ez.ijos; jis parašė romaną 
“Altorių šešėly,” verčiamą 
į kitas kalbas.

V. Mykolaitis-Putinas ne- 
\bėgo, kaip kai kurie kiti, iŠ 

Lietuvos su hitlerinėmis ar
mijomis, bet pasiliko su sa
vo tauta, nes ten jo, kaip 
rašytojo ir švietėjo, vieta.

Jis profesoriauja Kapsu
ko vardo universitete Vil
niuje ir'* padeda lietuvių 
tautai juo greičiau sukurti 
visko pilną ir šivesų gyve- 

' nimą visiems.

daliniai, ir tas atsineša į
šiaurę lygiai kaip į pietus.

Hoopes sakė, kad socialis
tai šiais motais ves tam tikrą 
priešrinkiminę kampaniją, bet 
.ji negalės būti didele. Jis sa- 

kad partija turi iš Viso 
apie $50,000 tai kampani- 
ir tai tik lašas palyginant 
jūra, kiek reikėtų tikrai

tik 
jai 
su 
kampanijai.

Miesto transporto valdyba 
nenori unijines šapos; ji 
sako, kad tai būtų nelegalu

Miesto transporto valdyba 
(Transport Authority, trum
pai TA) atmetė transporto 
darbininkų unijos (TWU) rei
kalavimą, kad būtų pripažin
ta unijinė šapa, tai yra, kad 
daugumai darbininkų nubal
savus už TWU, ta unija atsto
vautų visus ir jai visi priklau
sytų.

TA teigia, kad toks daly
kas būtų “nelegalus”. Esą, 
unijinė šapa legali įndustįjoje 
bendrai, bet ne miestiniame 
transporte, nes transporto 
darbininkai dalinai yra kaip 
ir miesto tarnautojai, civili-

nės tarnybos įstatymų globo
ja

Bet TA sako, kad unija 
dar galėtų kreiptis į valstijos 
legislatūrą šiuo klausimu.

Unijos Jokalo 100 preziden
tas Mathew Guinan sako, kad 
TA nutarimas neturi pagrin
do, kad kalbos apie “nelė- 
galumą” yra . tiktai išmis! as. 
Bet jeigu TA gali tą savo 
“abejonę” panaudoti unijinės 
šapos nepripažinimui, tai uni
ja bandys per legislatūrą atei
nančioje sesijoje išgauti sau 
palankų nutarimą.

“Sukilėliai” Laisvėje bus 
tęsiniais spausdinami per 
keletą mėnesių.

Pasakykite apie tai tiems, 
kurie dar Laisvės neskai- 

" to, kad ją užsiprenume- 
< ruoių jr skaitytų.

(Skaitykite “Sukilėlius” 
patys. Žinau, kasdien tokį 
dalyką skaityti ne visuo
met yra laiko, tad išsi- 
kirpkite ir dėkitės į krūvą 
atkarpas, o paskui vienu 
prisėdimu galite skaityti 
—taip aš darau su ilgais 
raštais, telpančiais kituose 
laikraščiuose.

Brooklyne atsidarys 
naujasis kalėjimas

Naujas Brooklyne statomas 
kalėjimas jau yra ant' beveik 
90 nuošimčių ghtavas. Pasta
tas, kuris kainuos apie $11,- 
000,000, bus baigtas spalio 15.

Naujasis kalėjimas, kurio 
oficialus vardas bus Brooklyn 
House of Detention for Men, 
randasi bloke tarp Atlantic! 
Ave., Boerum Place ir State 
Street. Senasis kalėjimas, ku
ns randasi Raymond Streete, 
jau turi 120 metų. Tai labai 
senas, viduramžiškas pasta
tas su mažais langeliais, siau
romis vienutėmis ir t.t. Vie
nas seniausių ir senoviškian- 
sių kalėjimų Amerikoje. Jis 
bus nugriautas.

Naujasis kalėjimas, 
moderniškas,

Harrimano pralaimėji
mas yra smūgis ir 
Tammany vadui

Harrimano pralaimėjimas 
Demokratų partijos suvažia
vime Chicagoje turės, sako
ma, nemenką atgarsį New 
Yorke ir ateičiai. . Stevenso- 
no šalininkai New Yorke, ypa
tingai Lehmanas, Wagnerisir 
Rooseveltai (Eleanor ir jos 
sūnus) čia demokratų tarpe 
sudaro lyg vieną grupę, o 
Harriman as ir Carmine de Sa- 
pio, —• Tammany bosas—kitą. 
Dažnai tos grupės artimos ir 
kartais neaišku, kur pasibai
gia viena ir kur prasideda kir 
ta, bet per šį suvažiavimą li
nijos paryškėjo.

Dabar, sakoma, Carmine 
de Sapio, kurio įtaka demo
kratuose smarkiai augo ir na
cionaliniu maštabu (jis' nacio
nalinio komiteto narys), pra
ras daug įtakos.

Stevensininiams 
tams New Yorke 
bėrai ų (buvusių
kratų) linkmės žmonės, kaip 
tai Dubinskis ir Alex Rose.

demokra- 
padeda Li- 
socialdemo-

sako
ma, moderniškas, šviesus 
nepalyginamai patogesnis

Į senąjį.

ir 
už

' PRIBUVO 100 MOKYTOJU
I Iš BRITANIJOS

26
91

Great Neck,

New Yorkan lėktuvu atskri
do visas šimtas mokytojų iŠ 
Britanijos. Kai mokyklos at
sidarys, jie stos prie mokyto
javimo. Jie užims vietas ame
rikiečių mokytojų, kurie iš
vyksta Britanijon mokytojau
ti. Jie čionai darbuosis ištisus 
metus. Didelėje daugumoje

Visiems mėgstantiems 
įvairumus piknikas

Įvyks rugpjūčio (Aug.) 
d., Kosmowski sode, 
Steamboat Rd
N. Y. Pradžia 1-ą valandą, moterys.

Pikniko įvairumai: Bus---------------------
graži dainų programa, kurią MILžINIŠtKAS' MIESTO 
pildys Aidsietyno kvartetas,; BIUDŽETAS 
vadovybėje Mildred Stensler, 
su akompanistū Frank, Bal- 
wood. Muzika gros įvairius 
šokius.

Dienos klausimais praneši
mą duos LLD ^žurnalo Šviesos 
redaktorius.

Bus namie gaminto maisto 
ir gėrimų.

Busas išeis nuo Lituanica 
Square kaip 12:30 ir nuo 
berty Auditorium pirmą 
landą. Kelionė kainuos 
$1.50.

Šį pikniką rengia Lietuvių 
Literatūros Draugijos Antroji 
apskritis. Todėl kviečiam vi
sus ne tik iš Brooklyno apy
linkės, bet ir iš New Jersey 
skaitlingai suvažiuoti. O ren
gimo komisija užtikrinam, kad 
būsit visi gražiai pasitenkinę.

Komisija

Adv. A. J. Wentz (Vencius)
Nors jau tūlas laikas atgal 

buvome girdėję,/ kad yra^mį* 
ręs brooklynietis advokatas A. 
J. Vencius (Wentz), bet nie
kas nieko konkretaus apie tai 
mums nepranešė. Tiktai da
bar tenka plačiau sužinoti.

, Pasirodo, kad adv. Vencius 
mirė prieš trejetą savaičių, ir 
mirė ne Brooklyne, bet Wil
kes-Barre apylinkėje, 
turėdavo savo namus.
mayt, buvo nuvykęs.

Advokatas Vencius 
vienas iš seniausių 
advokatu Amerikoje,
jma, kad jis mirė sulaukęs 
apie 65 metus amžiaus. Jo 
raštinė Brooklyne buvo 225 
So. 4th St.

Policijai nepatinka 
derybos su jaunuolių 
gaujomis-gengėmis

Kaip jau buvo pranešta, ke
lių kunigų ir pasauliečių pa
stangomis kelios East Side 
gengės, kurios susideda iš 15 
18 metų jaunuolių, tapo lai
kinai sutaikytos. Enchanteriai, 
Dragonaj, Sportsmenai ir ki
tos atsiuntė savo delegacijas 
ir buvo, pasirašytos 30 dienų 
paliaubos.

Bet New Yorko policijai tos 
paliaubos nepatinka. Polici
jos komisijonierius sako, kad 
tai yra kaip ir tų gengių tei
sių pripažinimas. Pavyzdžiui, 
paliaubose yra punktas, kad 
vienos gengės nariai kitos gen
gės teritorijoje gali pasirodyti 
tiktai pavieni arba poromis, 
bet ne didesniais būriais. Po
licija sako, kad toks punktas 
yra kaip ir galios perdavimas 
gengėms, nes miestąs ir jo 
gatvės turi būti laisvas vi
siems ir bile kas, pavieniai, 
poromis arba būriais, turi 
turėti teisę eiti bile kur.

Policija taipgi sako, kad 
kunigai ir kiti tarpininkai, ku
rie dalyvavo derybose, tuos 
jaunuolius perdaug “glostė”. 
Jie buvo traktuojami kaip ko
kių nors svarbių organizaci
jų nariai, sako policija, o tas 
jiems priduoda naujo paaksti- 
nimo veikti gaujų formoje.

San Francisco. — AFL- 
CIO patiekė republikonų 
platformos komisijai pa
siūlymus apie programą.

kur jis
Ten,

buvo 
lietuvių 

Mano-

Dar vis atveža rastą 
Andrea Dorios bagažą

I

Didysis italų transatlantinis 
laivas Andrea Doria pasken
do kelios savaitės atg^l, bet 
į New Yorko uostą dar vis 
atvežami daiktai, kuriuos ran
da plūduriuojant jūroje arba 
išplautus ant kranto.

štai atvežė 8 Andrea Do
ria laivelius, tai yra, gelbėji
mosi valtis, kurios buvo ras
tos jūroje. Taipgi atvežta 
apie 50 čemodanų. Mat, ne
laimė atsitiko, kuorpet laivas 
jau buvo netoli New Yorko, 
tik 45 mylios nuo Naujosios 
Anglijos kranto. Sekantį ry
tą laivas turėjo pribūti New 
Yorkan. Daugelis » keleivių 
jau buvo išvilkę savo čemo
danus ant denio. Tai tuos če-| 
modanuš jūra nuplovė, kuo-] 
met laivas paskendo.

Dabar ieškomi tų čemodanų 
savininkai. Daug kas jųx)se, 
žinoma, pagedo, bet daug ką 
dar galima bus naudoti.

Policininkas McNeil, 26 me
tų, netyčia savo pistoletu nu
šovė savo meilužę Catherine 
Keenan. Kadangi jis buvo 
vedęs ir dviejų vaikų tėvas, 
tai policija jį ^išmetė iš posto 
kaip nemorališką asmenį, ku
ris nakvojo pas kitas moteris.

Ammon Hennacy baigė 
ilgąjį bado streiką

Religinis pacifistas Ammon 
Hennacy jau baigė savo ilgą 
bado streiką. Hennacy, kuris 
yra katalikiško savaitraščio 
“Catholic Worker” redakci
jos narys', streiką paskelbė 
kaip “atgailą ir protestą” dėl 
atominio Hirošimos bombar
davimo, kuris įvyko 11 metų 
atgal." Jis sakė, kad bado 
streiku norėjo parodyti Japo
nijos žmonėms, kad Ameri
kos žmonių sąžinė nemirusi, 
kad jie atgailauja baisų bom
bardavimą, 
norėjo 
žmonėms, 
atominio 
dytis.

Nors Hennacy nėra ypatin
gai stiprios sveikatos žmogus, 
jis ilgą badavimą gerai atlai
kė. Jis prarado daug svorio, 
susilpnėjo 
badavimo 
vaikščioti.

Iš kitos pusės jis 
parodyti Amerikos 

kad jie turėtų to 
bombardavimo ge

bet iki paskutinės 
dienos sugebėjo

Būkite Laisves Prietelius.
Metine duoklė tik $25.00.

PARDAVIMUI
VIŠTŲ ŪKIS

gerame stovyje. Su gerais
PRANEŠIMAS

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

ak- 
Į du 
ant 
pa-

NUKRITO AKMUO, 
UŽMUŠĖ JAUNŪOLį

Po num. 530 Dean St., Broo
klyne, ketvirtadienį krito 
muo nuo stogo, ir pataikė 
jaunuoliu. Vienas tapo 
vietos užmuštas, o kitas
vojingai sužeistas. Policija 
paskyrė dvyliką detektyvų ne
laimės ištyrimui. Ji mano, 
kad gal čia bus darbas vienos 
jaunimo gengės prieš kitą. 
Paskirstė dideles sumas

Rockefeller Fund paskyrė 
$6,647,387 įvairioms moksli
nėms įstaigoms. Iš tos sumos 
eina: $2,139,910 įvairiems 
mediciniškiems tyrinėjimams. 
$1,767,940 biologiškiems 
rinėj imams ir t.t.

Namų Darbiu inkė-Virė ja. Al sako
mi nga 
Guolis 
vonia..

moteriškė. Mylinti vaikus, 
nuosavam kambaryje, yra ir

PI. 2-4506.
(158-164)

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

virimo. Nuo
savai 1 e pra-

(159-161)

ty-

REIKeJQ ŠEŠIŲ 
SUVALDYTI VIENĄ

Walter Hayes, brooklynie
tis, 27 metų amžiaus ir sve
ria 200 svarų. Nuo savo žmo
nos jis yra atsiskyręs, bet tu- ( 
ri jai ir vaiko užlaikymui duo
ti $10 per savaitę. Už nemo- 1 
kėjimą tos paramos pateko 
teisman. Teisėjas nusprendė 
neklaužadą nubausti 30 die
nų kalėjimu. To ir užteko: 
Hayes įtūžo ir paleido darban 
savo kumščius prieš teismo 
sargus. Reikėjo šešių smarkių 
sargų, kad jį vieną nugalėti, 
pakloti ir paskui surakinus 
nutempti į kalėjimą. Bet visi 
policistai atsidūrė ligoninėje!

Rasta palikta nesveika 
10 metų mergaite

Beth-Ęl ligoninės skiepe, 
Brooklyne, rasta palikta tar
pe 8. ar 10 metų mergaitė. 
Veidelis jos gražus ir malo
nus, bet ji negali nei kalbėti, 
nei paeiti, nei pati pavalgyti 
—visiška pabėgėlė. Matyt, ją 
paliko “dievo valiai” despe
ratiški tėvai. Policija atsišau
kia į visuomenę padėti suras
ti mergaitės tėvus.

metu
I

pakliuvo
Jis jau suareštuotas 

išimdinėjime
Jis prisipažino, 

’ apie 
. Da- 
laukia 

ne-

Suėmė laiškų tuštintoją

Norman Wright,! 27 
amžiaus, dirbęs prie Ameri
can Airlines, 
don.
kaltinamas 
laiškų pinigų, 
kad taip jis “užsidirbo” 
porą tūkstančių dolerių, 
bar sėdi kalėjime ir 
bausmės, kuri žada būti 
menka.

bė
ti’ 
iš

POLICIJA KREIPIASI
Į JAUNIMO TARYBAS

Miesto policijos komisijonie
rius Kennedy atsikreipė į 
mieste veikiančias visokias 
jaunimo tarybas, prašydamas 
jų paramos kovoje su krimi- 
nalizmu jaunime. Jis sako, 
kad be jaunimo organizacijų 
talkos policija viena yra be
jėgė kovoti su jaunimo “išdy
kavimu”.

REAL ESTATE

Namų Darbininkė. Guolis vietoej 
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)

IRENE HAHN AGENCY 
147 E. 84th St., N. V. C.

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

Slaugės, RN. ir Slaugių pagelbi- 
bininkės, LPN nuo 8-4 ir 4-12 šif- 
lai. Naujai pabudavota gydymosi 
namai, atidarymas rugsėjo 9.

IN. 1-9900

(161-167)

('leaning Women. To work 6 P. 
M.-12 P.. M. Cleaning offices in 
large bldgs. Up to age 45. Apply 
9 A. M. all wk. Please do not tele
phone. NATIONAL CLEANING 
CONTRACTORS, 9 W. 29th St., N. 
Y. C. (161-167)

Houseworker. Mother’s helper. 
Exp. Sleep in; 2 school children, rm. 
anti bath, nice home, good salary. 
Call 10 A. M.-12 mornings; bvcnings 
after 6 p. m. Gd opp. for perm, 
pos. in friendly home.. LY. 3-8949.

(161-164)

OI’ERATORL

Patyrusi prie Morrow Machine 
Nuolatinis Darbas

SO. 8-1839

(161.-164)

HELP WANTED MALE

įrankių ir muštuvų darytojas.
Pirmos klasės. Gera proga. Nuo
latinis darbas.

H
D. P. METAL PRODUC TS 

85(i—39th St., B’klyn 
UL, 4-4606 

(161-164)

Stalioriai. Patyręs prie krautuvės 
rakandų. Unija. Kreipkitės:

OTT BROS.
517 VV. 45th St. (10— 111h Avės.)

(160-166)

Rakandų Užbaigėjas. Patyręs, 
Ekspertas ant spalvų. Gera alga. 
Nuolatinis darbas. Skambinkite 
paprastoj dienom.

COLVILLE
1811 1st Ave. (94th St.) IT.8-3003.

(160-166)

BUSINESS OPPORTUNITIES
ūkis 

trobesiais ir geroje vietoje.
1. ^Gyvenimui namas iš 9 kamba

rių su šaltu ir šiltu vandeniu, savas 
šulinys ir prūdas.

2. Naujas pastatas dėl 5,000 viš
tukių.

8. Gyvulių tvartas dėl 4 raguo
čių, kartu pašarinė ir kiti reikalin
gi pastatai. 15 mažų vasarinių viš- 
tinyčių, po 100 vištukų.

5. žemės sklypas, apie 10 akrų ge
ros ganyklos, geros pievos; Žemė la
bai ' tinkama daržovėms; daugelis 
vaisinių medžiukų.

t ūkis randasi prie didelio kelio, 8

HARTFORD, CONN.
Lietuvių Moterų Klubo susirinki

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

New Dorp., S. I. Arti katalikų 
bažnyčios. l’/ž šeimų, mūrinis ir 
medinis namas. 5 kambariai;' sa- 
lionas su dideliu langu. Virtuvė su 
daugeliu spintų; 3 miegrūmiai. 
Karštas vanduo, aliejaus šiluma. Iš
taisytas 
Šaukite

Modern Beauty Salon. 4 booths, 
ą shampooing set-ups; newly turį 
nished, sold completely equipped! 
Wonderful location, good business’ 
Owner selling because of other in
terests. Call week-days 10-5; Wed., 
12-5. RE. 9-5476.

40x100.. $15,900.
v. EL. 1-8564.

(158-161) (160-166)me-

PARDAVIMAI
kuomet nuo Danielson ir viena mailė

(158-161)pa-1
. .

ku-

VIOLET’S
Amatininkai, pajieikodaini

SCHOOL

2-1100Laisvi (Libarty)šeštad. Rugp. (Aug,) 18, 1956

Sr gausite pasiūlymų. Kaina už 
paskelbimą žema. retas kuris 

patarnavi- 
Ret*

Li-
va- 
tik

OCEAN VIEW
GUEST HOME 

užsisakykite kambarius 
vasarojimui.

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

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

iki Wauregori, kur statoma naujas 
milijoninis fabrikas. Priežastis par
davimo ūkio — senatvė, nebegalima 
daugiau dirbti. Dėl daugiau infor
macijų, prašau kreiptis pas savinin
kų: ANTANAS WOLLOW-V ALA
VINIUS, R.F.D. 1, BOX 212, DA
NIELSON, CONN. TEL. 4-3744.

. 1 H-

PHONI 
Wl 7*1141
0|>M Thur*. U I P. M.

INDIVIDUALLY MOLDED TO YOUR FĖET

Kaip atrodo, tai 1957 
tų N. Y. miesto biudžetas su
sidės iš $1,064, 451,000. Tai 
bus aukščiausias biudžetas vi
soje miesto istorijoje. Šiame 
biudžete numatoma $589,- 
000,000 įvairiems naujiems 
projektams. Iždininkas Gero- 
sa įspėja, kad įvairių valdžios 
įstaigų reikalavimai yra per 
aukšti ir veda prie miesto fi
nansinio bankrūto. Gal reikė
sią vėl ant ko nors taksus 
kelti.

Saugotojai nuo gaisrų

Apie 500 gaisrininkų, 
rie eina lengvas pareigas, tai 
yra, nevyksta prie gaisro ge
sinimų, bet darbuojasi stoty
se, laiks nuo laiko išnyks į 
“gaisro apsaugos patrulius”.

Ugnies departmeptas tokius 
jau turi: tai gaisrininkų gru
pės, kurie važinėja automo
biliais ir tikrina namuose, fa
brikuose ir gatvėse saugumą 
prieš gaisrus.

Advokato Venciaus vardas 
buvo visiems laisviečiams gė- 
rai žinomas ir nepamirštamas 
tuomi, kad jis buvo kunigo 
Petkaus advokatu/ 
Petkus buvo Laisvę užpuolęs 
ir pasimojęs ją sunaikinti. 
Laisvę tada gynė labai žymus 
ir senas advokatas Roe, ku
ris irgi jau yra miręs, ,

Toje garsioje byloj ė a d v. 
Vencius neparodė didelių ga
bumų. Galimas daiktas, kad 
jis jon negalėjo įdėti visos sa
vo sielos, nes juk jis žinojo, 
kad Laisvės teisybė ir kad 
kun. Petkus tiktai priekabiau
ja su tikslu dienraštį sunaikin
ti. Ta byla dienraščiui labai 
daug kaštavo, bet jis ją lai
mėjo.

Nereikia nė aiškinti, jog 
nuo to laiko advokato Veji- 
ciaus vardas pažangiuose 
Brooklyno lietuviuose nepaki
lo ir paskui tik 
pasinaudodavo jo 
mu.

.......... flRCHES
Featherweight-Corrective Arche t
PROVEN COMFORT!

Body-Form Appliances Ino.
130 W»»l 42nd St. • Rm. 404

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

lAidotuvių
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MArlset 2-5172

LEARN A TRADE 
FOR BETTER JOBS 

. Radio 
Television 

Refrigeration 
Air Conditioning 

Machinist, Tool & Die 
Motion Picture Operating 
Auto Mechanics, Welding 

Oil Burners, Diesel 
Fall Classes Start 
Aug. 20—Sept. 10. 

AVAILABLE TO VETERANS 
Est. 1908. Day or Eve. Classes
BROOKLYN Y. M C. A.

TRADE
1119 Bedford (Gates)į B’kyln 

MA.
itaMAMMl

Atidarytas Vasarnamis•/
Su visais patogumais vasarotojams

JŪRŲ MAUDYNĖS PRIE PAT NAMO

Kainos nebrangios. Tuojau 
arba apartmentus

t

125 Atlantic Avė., Atlantic City, N. J.
Telefonas 5-2888




