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Ką jie dabar pasakys?
Lietuvos vieta.
Amžinai susmukęs.
Seniau ir dabar.
Du sugedimo pavyzdžiai.

Rašo R. Bimba

šiuos žodžius rašant ateina 
liūdnos ir skaudžios žinios iš 
Vak. Vokietijos.

Ten komunistu partija už
drausta. Ten eina tos parti
jos raštiniu grobimas ir jos 
vadu areštavimas.

Tai darbas tikrai įsiūtosios 
sufašistėj ilsios vokiečiu bur
žuazijos su Adenauerio pry- 

įšakyje.
Panašiai Vokietijoje dėjosi 

po Pirmojo pasaulinio karo.
Šiandien kiekvieno žmogaus 

galvoje iškyla didelis klausi
mas1 Ką darys skaitlinga ir 
galinga vokiečiu socialdemo
kratų partija?

Anais laikais socialdemo- 
z kratai, kaip žinia, padėjo 

buržuazijai persekioti ir žu
dyti komunistus. Ir tuo savo 
Veiksmu jie praskynė kelią 
Hitlerio įsigalėjimui.

Ar ir šiandien jie džiaug- 
• sis, kad Adenauer “apsidir

ba” su komunistais?
Ar jie savo istoriją pakar

pos? ' ‘ >

Lietu-
Tarybų Są- 
diena atei-

ir beviltiš-
Visais požiū- 

kaip ir visoms

Dar vis klerikalų, smetoni- 
ninku ir menševikų spaudoje 
nenutilsią -balsai apie 
vos išsijungimą iš 
jungos”. Tokia 
sianti

Bet tai kvailas 
kas laukimas.

. ra is Lietuvai,
kitoms tarybinėms respubli
koms, sveikiau ir saugiau bū
ti toje sąjungoje. Visi ženk
lai ir faktai kalba už tai, kad 
šitą socialistinį kelią Lietuvos 
žmonės pasirinko išmintingai 
ir pastoviai.

i Nors ir pirmiau Harry Tru- 
aoanas niekur nepasižymėjo 

didele išmintimi, bet demo
kratų konvencijoje jis suvai
dino didžiausio politinio žiop
lio rolę. Visi dabar‘tai mato.

Su juo dar skaitomasi tik 
todėl, kad jis buvo šalies pre
zidentu ir demokratų lyderiu, 
todėl jį staiga pasiųsti į mu
ziejų neatrodytų gražiai. Be 
to, kai kam gaila žmogaus.

Pranas Narvydas smetoni
nėje Vienybėje prisimena Dr. 
Šliupą ir senuosius laikus. Jis 
puikiai pamenąs tuos sunkius 
laikus, kai šliupą kunigų su
kurstytos gaujos akmenimis 
ir bulvėmis bombardavo. 4

Mums irgi tie laikai šiek 
tiek pažįstami, “šliuptarniai” 
buvo pusėtinai kovingi žmo
nės. '

Kur jie šiandien? Daugė
ją nebesiranda gyvųjų ei- 

^dfclėse. Gera dalis jų paskui ta- 
po gerais pažangiečiais ir 
šiandien tebesilaiko tose eilė
se.

Bet nemažai anų laikų 
šliuptarnių, kurie susimetė į 
taip vadinamą “vidurinę sro
vę”, šiandien vienoje lovoje

(Tąsa 4-tam pusi.)

Vokietijos socialdemokratai pasmerkė KP Vėliausios
uždraudimą; spauda kritikuoja Adenaueri Pasaulin

- Adenauerio val- 
fašistinis žingsnis, 

partijos už- 
jššaukia vis

B on na. 
džios 
Komunistų 
draudimas, 
daugiau protestų ir nepasi
tenkinimo pačioje Vakarų 
Vokietijoje. Prieš pasmer
kimą pasisakė Socialdemo
kratų partija ir daugelis 
nepriklausomų laikraščių, 
tarp jų ir konservatyviai. 
T i k paties Adenauerio 
k r i k š čionių - demokratų 
spauda pritaria valdžios 
žingsniui, bet ir tai ne visa 
širdimi.

Socialdemokratų vice-pir- 
mininkas Wilhelm Nellies 
savo partijos vardu pas
merkė uždraudimą. Jis 
smerkė žingsnį iš dviejų

BOMBĖJUS, ’-r— Premje
ras Nehru sako, kad komu- 
nalistai” (tai yra tie, kurie 
stoja už šalies padalinimą į 
kalbiniai-tautines sritis) 
“darbuojasi ųž šalies pra
žūtį”.

Laikraštininkai 
bent keturi jų,

Pekinas. —, Kinija sako, 
kad nepaisant Valstybės 
departmento nepritarimo, 
bent keturi kviesti ameri
kiečiai žurnalistai vyksta 
Kinijon. Tie keturi yra 
James Robinson iš NBC 
radijo-televizijos, John 
Roderick iš AP žinių agen
tūros, Robert Miller iš UP 
jr Keyes Beech iš Chicago 
Daily News.

Tie keturi laikraštininkai 
atvyks Kinijon ketvirtadie
nį. Jie jau turi Kinijos vi
zas ir leidimus ir jiems jau 
prirengtas priėmimas. Val
stybės departmentas atsisa
kė pritarti tokiai kelionei 
ir keliolika kviestų laikraš
tininkų atsisakė vykti.’ Šie 
keturi vis vien vyksta, nors 
jie tokiu būdu vyksta be 
Amerikos valdžios globos, 
kuri paprastai duodama 
keliaujantiems užsienyje 
piliečiams.

Britų policija nušovė 7-nis 
asmenis Kuwaito srityje

Damaskas, Sirija. — Iš 
britų kolonijos Kuwaito 
(Arabijos pusiasalyje) at
eina • žinios, kad tenykščiai 
arabai buvo surengę anti- 
britiškas demonstracijąs, 
solidarizuodamiesi su Egip
tu. Britai prieš demon
strantus pasiuntė savo kon
troliuojamą beduinų (ara
bų klajoklių) policiją. At
silikę beduinai šovė į de
monstruojančius arabus ir 
nušovė 7-is.

Britai’ sako, kad jie nie
ko apie tą žinią nežino.

Protcstuoj ama 
visame krašte

taškų — iš principinio, kad 
tai yra demokratijos laužy
mas, ir iš praktiško, aiš
kindamas, kad uždraudi
mas tiktai padės komunis
tams, padės* juos į kankinių 
-martyrų rolę.

Hamburgo nepriklauso
mas didlapis “Die Welt” 
sako, kad uždraudimas bu
vo neteisingas ir kvailas 
žingsnis. Tas pats laikraš
tis sako, ’kad tas žingsnis 
suduoda smūgį Adenaue
riui ir stiprina socialdemo
kratus. Panašiai išsireiškia 
visa eilė kitų laikraščių.

Būtiem paliko demokratų 
partijos komit. pirmininku

Chicago. — Kaip tai rei
kalauja tradicija, Demo
kratų partijos nacionalinis 
pirmininkas Paul M. But
leris patiekė savo rezigna
ciją. Daug kas manė, kad 
Stevensonas. prašys tą re
zignaciją priimti ir pada
ryti nac. pirmininku 
me A. Finneganą., 
vadovavo asmeniškai 
vensono kampanijai.

Bet Stevensonas paprašė 
nacionalinio komiteto vėl 
išrinkti Butlerį, kuris da
bar kartu su Finneganu 
darbuosis už Stevensono iš
rinkimą. Tas perrinkimas 
taip sujaudino Butlerį, kad 
jis net apsiverkė.

Ja-

Ste-

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

Išlaikymui Laisves Dienraščiu

kuriame prašo padėkoti visiems ge-

Į $15,000 Fondą Aukų Gauta Sekamai:
LLD 185 kp., Richmond Hill, N. Y. ......... $15.00
A. Grimaila, Hartford,, Conn................. ;..... 15.00
Mr. ir Mrs. A. Navikauskai,

New Canaan, Conn. ................ .  .
(Tąsa 4—-tam© puslap.)

10.00

$15,000 Fondas
Prašome pasiskaityti gražų laiškelį iš Avalon, N. J.
“Čia rasite čekį sumoje $68, išdalinkite sekamai: 

Laisvei smulkių aukų $1.50, Seno Vinco rengiamai kny
gai $15, Liaudies Balsui $1.50 ir palaikymui Laisvės $50. 
Mat, pas mus vasarotojai yra visi sportai, jie duoda ti
pų, kurių mes/ nereikalaujame. Tipų susidarė $25.00, ir 
aš nuo savęs pridedu $25.00. Tipus ir dovanas paliko: 
A, Zalner ir Merkiai iš Philądelphijos; Šlajus ir Lipčius 
iš Eddystone, Pa.; Onutė Deltuvienė, J. ir Frank Del
tuvai iš Baltimorės; Jopiškietis iš Washingtono, S. Pet
kienė, O. Baltauskienė ir Liepai iš Brooklyno, J. Pocius 
iš Patersono, L. Tilvikas, iš Eastono ir Dumša iš Phila- 
delphijos. Širdingai ačiū visiems už dovanas, kurias aš 
paskiriu Laisvei. Draugiškai, J. A. Bekampis.”

Taipgi gautas raščiukas nuo J. K. Navalinskienės, 
Binghamton, N.
riėms aukotojams ir rėmėjams už atnešimą aukų pas 
ją, sutaupote jai daug laiko, nereikia jai vaikščioti, pas 
rėmėjus.

Policija, kaip tai . jau bu
vo pranešta, suėmė apie 50 
komunistų vadų i.r pareigū
nų. Valdžia sako, kad kai 
kurie komunistų vadai pa
sislėpė . arba perėjo -Rytų 
Vokietijon.

Pravesta daug kratų, su
imta daug dokumentų, bet 
valdžia . pripažįsta, kad 
“nieko inkriminuojančio” 
nerado.

Tuo tarpu Rytų Berlyne 
praeitą savaitgalį įvyko 
masinis protesto mitingas 
Unter dar Linden bulvare, 
kur darbo žmonės pasmer
kė Adenauerio valdžios fa
šistinį žingsnį. Keli Vaka
rų Berlyno laikraščiai irgi 
pasmerkė uždraudimą. ;

Vorošilovas Suomijoj, kur 
aplankys senas slėptuves

“ Helsinkis. — Šią savaitę 
Suomijon atvyksta Tarybų 
Sąjungos prezidentas Kle- 
mentis Vorošilovas. Voro- 
šilovas, kuris turi 75 me
tus amžiaus, atvyksta ne 
kaip savo valstybės galva, 
o kaip privatinis turistas. 
Suomijos spauda sako, kad 
Vorošilovas atvyksta at
naujinti savo jaunystės at
siminimus. Mat, jaunas Vo
rošilovas daug veikė Suo
mijoje antie,areštiniame po
grindyje ir organizavo slėp
tuves kitiemą revoliucionie
riams.

Suomijos pre z i d e n t a s 
K e k k o n e n a s sake, kad 
Suomija mielai priima Vo- 
rošilovą ir jam padės, tas 
visas vietoves apžiūrėti.

Spaudos pranešimai sako, 
kad' Vorošilovas sirguliuo
ja. a

naujienos
Londonas. — Didieso pla

nas internacionalizuoti Su
ezo kanalą gali gauti dvie
jų trečdalių balsų daugumą 
konferencijoje, bet Egiptas 
iš anksto paskelbė, kad ne
laiko tos konferencijos nu
tarimų sau privalomais. 
Tarybų Sąjungos. Indijos, 
Indonezijos ir kiti delegatai 
reikalauja nedaryti Egiptui 
priešingų nuosprendžių.
. Tokyo. — Premjeras Ha
toyama vyks Maskvon, kad 
pabaigti darybas, kurias 
pradėjo užsienio reikalų 
ministras šigemifsu.
. New Yorkas. — Kai l ie
čiu “Daily Worker” sako, 
kad Stevensono - Kefauve
rio nominavimas demokra
tų suvažiavime yra, nepai
sant silpnos platformos ir 
viso kito, liberalinių ir pro- 
unijinių elementų laimeji 
mas. /

Egiptas atmes 
Irako siūlymą o' *•
tarpininkauti

Kairas. — Egipto vald
žia sako, kad ji niekad ne
prašė Irako tarpininkauti 
tarp jos ir Vakarų Suezo 
klausimu. Jeigu Irako val
džia savo iniciatyva arba 
Vakarų prašoma imtųsi tos 
rolės, tai Egiptas tokį, tar
pininkavimą atmestų

Egiptas yra labai pasi
piktinęs gandais apie tarpi
ninkavimą, kurie skleidžia
mi Irake; Egiptas sako, 
kad tie gandai yra įrody
mas, jog Irakas laužo ara
biškų kraštų solidarumą 
Suezo klausimu. Kaip yra 
žinoma, Irako valdžia tarp 
visų arabiškųjų yra labiau
siai pro vakarietiška. Iš pat 
pradžios, kuomėt Irako' val
džia solidarizavosi su ki
tais arabais prieš Vakarus 
Suezo klausimu, buvo ne
mažai nusistebėjimo jos el
gesiu. Dabar, sako kai ku
rie Egipto laikraščiai, da
rosi aišku, kad Irako vald
žia nėra nuoširdi, kad ji so
lidarizavosi su Egiptu vien 
pa savo masių spaudimu ir 
kad dabar ji stengiasi viso
kiais būdais laužyti tą anti- 
kolonialį frontą.

Pekinas. — 61 metų vals
tietis nuogomis rankomis 
kovėsi su tigru, kuris buvo 
užpuolęs vaikutį. Žmogus 
nugalėjo, tigrą pasmaugė.

Chicago. — NAACP sek
retorius Roy Wilkins pa
kartojo, kad demokratų 
platformos dalis ^apie civili
nes teises yra didelė nuo
laida rasistams.

'tarti!

E i s e n h emeris šiandien bus 
San Francisce; jis remiąs 
Nixoną į vice-prezidentus

San Francisco. — Vakar, 
pirmadienį, čia atsidarė 
Republikonų partijos kon
vencija. Ji vyksta taip va
dinamame “Karvių paįociu- 
je” (Cow Palace). Konven
cija atsidarė 11 valandą ry
to San Francisco laiku ir 
antra sesija įvyko vakare.

Iš anksto buvo aišku, kad 
šiame suvažiavime nebus 
nieko nenumatyto, kad re- 
publikonai vargiai galės 
prilygti demokratams, ku
rie turėjo gyvą ir įdomią 
konvenciją. Tikriausiai, sa
koma, nebus tokių lenkty
nių, kaip buvo demokratų 
konvencijoje tarp Kennedy 
ir Kefauverio į viceprezi
dentus. Kaip žinia, Kefau- 
veris laimėjo antrame balo
te ir dabar demokratų dve
jetas yra Stevensonas-Ke- 
fauveris.

Stasenas nustelbtas
Republikonų nacionalinis 

pirmininkas Leonard Hall 
sako, kad nėra abejonės, 
Jog Nixonas bus. nominuo
tas. Apie Eisenhowerio no- 
minavimą nėra nei komen
tarų— visi žino, kad jis bus 
nominuotas su aklamacija, 
tai yra, vienbalsiai. Know- 
landąs ir eilė kitų republi
konų darbuojasi už tai, kad 
ir Nixonas būtu nominuo
tas vienbalsiai.

Stassenas čia atidarė 
raštinę ^už “Eisenhowerio- 
Herterio” tikėtą, bet mažai 
kas iš delegatų.-tą raštinę 
lanko. Stassenas x atrodo 
esąs nustelbtas. Sakoma, 
kad Eisensoweris buvo nu
matęs atvykti trečiadienį, 
bet nutarė atvykti anks
čiau. .Jis atskris čia šian
dien, antradienį.

Platformos klausimas
Republikonų platforma 

jau išdirbta bendromis fra- 

Egiptas sako, kad daug savanorių 
iš užsienio siūlosi j jo armiją
Kairas. — Eigpto jauni

mo legijono komandierius 
majoras Ahmedas Šuhaibas 
skelbi’a, kad Egipto tauti
nio išlaisvinimo armija gau
na daug aplikacijų iš sava
norių užsienyje. Tautinio 
išlaisvinimo armija suside
da iš rezervų, jaunimo or
ganizacijų, moterų ir kitų 
pagelbinių grupių. Jeigu 
kas nors kada nors užka
riautų Egiptą, sakė majo
ras Šuhaibas, tai ta armi- norių siūlymų vykti Egip- 
ja veiktų kaip partizanai tan (jeigu britai arba fran- 
prieš priešą. jcūzai įsiveržtų Egiptan dėl

Suezo) atėjo ir iš Pietų bei 
Šiaurės Amerikos.

prieš priešą.
Daugiausia savanorių ap

likacijų gaunama iš kitų 
arabiškų ir musulmoniškų 
kraštų, kaip tai Sirijos, Li
bano, Pakistano, Indonezi
jos, Sudano ir taip toliau. 

zėmis. Bet sakoma, kad 
pietiečiai nepatenkinti fak
tu, kad platformoje atvirai 
paremtas Aukščiausiojo 
teismo nusistatymas prieš 
segregaciją ir gali būti, kad 
panašiai, kaip demokratų 
suvažiavime, bus išdirbta 
“kompromisinė” plat for
ma.

Republikonų konvencija 
tęsis keturias dienas, vieto
je penkių, kiek tesėsi demo
kratų konvencija. Sako
ma, kad ir keturių* dienų 
rep. konvencijai perdaug ir 
jos taipgi bus nuobodžios, 
nes beveik viskas iš anksto 
numatyta. Dar gali būti, 
kad Stasseno judėjimas už 
Herterį sukels šiokias to
kias kibirkštis, bet tas la
bai abejojama.

Maroko Racionalistai 
kritikavo vyriausybę

Rabatas. — Nacionalisti
nė Istiklalo partija savo su
važiavime kritikavo dabar
tinę Maroko vyriausybę. Is- 
tiklalas turi ministrų dau
gumą toje valdžioje, bet 
premjeru yra nepriklauso
mas ir labiau nuolaidus 
francūzams nacional i s t a s 
Bekkai. •

Istiklalo partija sako, kad 
dabartinė vyriausybė per
daug nusileidžia francū-, 
zams. ir neina link pilnos 
nepriklausomybės. Prancū
zai padarė kai kuriuos 
ekonominės pagalbos siūly
mus Bekkai valdžiai, sako 
Istiklalo partija, ir iš jo iš
gavo visą eilę svarbių kon
cesijų.

Istiklalo partijos suvažia
vime kalbėjo keli kabineto 
naciai, kaip tai užsienio 
reikalų ministras Balafrej 
ir kiti.

Taipgi gauta daug aplika
cijų iš komunistų valdomų 
kraštų —Tarybų Sąjungos, 
Kinijos, Bulgarijos, Jugo
slavijos. Pažymėtina, kad 
visuose šiuose keturiuose 

f

minimuose socialistiniuose 
kraštuose yra musulmonų.

(Tarybinė ambasada Kai
re atsisakė patvirtinti arba 
paneigti tą žinią.)

Šuhaibas sakė, kad sava-

ORAS NEW YORKE

Vėsu, giedra
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TRUMANUI ANTAUSIS
YRA LIETUVIŠKAS POSAKIS: Lėkė kaip saka- 

las, nutūpė kaip vabalas.
Šis. posakis labai atitinka Trumano misiją, atliktą 

Čikagoje, demokratų partijos suvažiavime. Į suvažiavi
mą, kaip žinia, buvo atvykęs Harry S. Trumanas, bu
vęs šalies prezidentas. Jis atvyko suvažiavimo išvakarė
se. Apie jį buvo labai daug rašyta. Buvo sakyta, jog 
Trumano žodis, tartas suvažiavime, ‘‘nusvers viską.” 
Ką jis patars, tą suvažiavimas priims.

Na, ir Trumanas išdidžiai, politikieriška mina, pa
skelbia, kad jis stoja už tai, idant Harrimanaš būtų iš
rinktas kandidatu šalies prezidento vietai. Trumanas 
tai sakė du kartu. Girdi, Adlai Stevensonas—silpnas, o 
Harrimanaš, jei jis būtų išrinktas, tai tarptautinėje are
noje atliktų tokius didelius darbus, kaip Trumanas!

L

Kas gi iš to išėjo. Iš suvirš 1,200 balsų, Trumano 
kandidatas tegavo biskelį daugiau kaip 200. Adlai Ste
vensonas buvo nominuotas didėiule balsų dauguma, o 
vėliau, kai jis jau buvo nominuotas, tai Trumano-Har- 
r įmano šalininkai pasiūlė, kad Stevensonas būtų nomi
nuotas aklamacijos būdu; vadinasi, ir tie, kurie balsavo 
už Harrimaną bei kitus kandidatus, vėliau pasisakė už 
Stevensoną.

Sunku pasakyti, kuris iš tikrųjų būtų geresnis ša- I 
lies prezidentas:* Harrimanaš ar Stevensonas. Mums 
atrodo, kad Stevensonas žmoniškesnis. Harrimanaš iš 
tikrųjų būtų ėjęs Trumano keliais. Turime atsiminti, 
kad net ir šitame suvažiavime, asmenys, kurie siūlė 
Harrimaną, plepėjo, būk jis esąs geras kovotojas prieš 
“rusų komunizmą.”

Na, kaip, ten bebūtų, Adlai Stevensonas nominuotas. 
'Trumanas prakišo. Trumanas, beje, net ir platformos 
klausimu, civilinių teisių klausimu, nuėjo su tais, kurie 
ieškojo “kompromiso.”

Klausimas kyla: ar dabar Trumanas su savo šali
ninkais prieš Stevensoną kerštaus ir už jį neagituos? 
Jis sakosi, darbuosis, kad Stevensonas* būtų išrinktas. 
Matysime.

Vienas dalykas aiškus: po Stevęnsono nominavimo 
Trumanas iš suvažiavimo sesijos išėjo piktas. ■

mūsų pastogėje daugiausia 
esame susirūpinę sukėlimu 
$10,000 ‘Vilnies’ fondan, 
bet .. , '

“Tuom pat kartu ir ‘Lais
vė’ veda vajų už sukėlimą 
$15,000. Šįryt Prūseika, 
atėjęs į “mano kampą,” sa
ko:

“Būtinai reikia surinkti 
ir ‘Laisvei’ bent $100. Apie’ 
40 dolerių jau turit!.’

“Na, ką gi darysi. Rei
kės pačiupinęti kišenikę. 
Juk rytiečių dienraštis ir
gi ne svetimas. Laisviečiai, 
kuriuos šiom dienom aplan
kė J. Mažeika ‘Tolimuose 
Rytuose,’ irgi gražiai x atsi- 
rekomendavo ‘Vilnies’ nau
dai.”

“Laisviečiai, kurie aukojo 
Vilniai, dėl to nei kiek ne
nukentėjo, nenukentės ir 
vilniečiai prisidėję su dole
riu kitu Laisvei stiprinti.”

REPUBLIKONŲ KERMOŠIUS
ŠIĄ SAVAITĘ San Francisco mieste vyksta rėpu- 

blikonų partijos suvažiavimas.
Republikonų suvažiavimas nebus toks “patrauklus,” 

koks buvo demokratų suvažiavimas Čikagoje, t
Kodėl jis nebus toks “patrauklus”?
Todėl, kad patsai įdomiausias elementas, kuriuo 

žmonės labiausiai domisi, jau yra visiems žinomas — 
daug anksčiau prieš, suvažiavimą jis buvo žinomas.

Kiekvienam aišku, kad repubiųįonai nominuos Ei- 
senhowerį kandidatu prezidento vietai—-antrajam ter
minui. Visiems aišku, kad Eisenhoweris apsiims kan
didatuoti. ' ' ’

Tiesa, jo sveikata yra silpna, bet jis, akstinamas 
republikonų partijos šulų, sutinka kandidatuoti.

Kokią republikonų suvažiavimas priims platformą? 
Šis įdomesnis dalykas. Spėjama, kad 'jie iiškeps “kai
resnę” platformą negu demokratų. Bet kiekvienam aiš
ku, kad republikonai nevykdo savo pažadų. Daug gerų 
pažadų jų partijos suvažiavimas padarė 1952 metais 
Čikagoje. Kas iš jų! Pats Eisenhoweris taipgi žadėjo 
atlikti tą, žadėjo atlikti kitą, bet neatliko. Dėl to ir šių 
metų republikonų rinkiminė platforma gali turėti kažin 
kokius pažadus, bet abejojama, ar visuomenė jais pa
tikės.

Vienas dalykas, kuris visuomenę įdomina, tai būtent 
tas; ar republikonų suvažiavimas iš tikrųjų nominuos 
vice-prezidento vietai Nixoną?

Kaip žinia, tašai asmuo neturi masėse jokios įta
kos, bet reakciniai republikonai būtinai nori jį statyti 

'kandidatu vice-prezidento vietai ir gana!
Atsiminkime tai: reakciniai republikonai yra nepa

sitenkinę Eisenhowerio politika, ypatingai užsienine po
litika. Ne vieną kartąx bet kelis, užsieninės politikos 
Reikalais Eisenhoweris kalbėjo vienaip, o Dullesas su 
Nixonu—kitaip. ■ ’

Dėl to reakcininkai net džiaugiasi, kad Eisenhowe
ris nesveikuoja. Jie galvoja šitaip: išrinksime Eisen- 
howerį ir Nixoną. Tuomet, jei prezidentas nesveikuos, 
tegu pasitraukia, tegu jis užleis savo vietą Nixonui, na,, 
ir viskas bus OK.
, Toliau numatą republikonai (pav., Stassen) sako: 
atmeskime Nixoną, statykime kurį kitą akmenį jo vie
ton, nes su Nixonu mes galime viską prakišti. Bet re
akcininkai to balso neklauso. Prie jų prisideda ir buvęs 
New Yorko valstijos gubernatorius Dewey.

• Taigi republikonų suvažiavime vyriausia atrakcija 
bus nominavimas. kandidato vice-prezidento vietai* Ma
tysime, kuo visa tai baigsis.

UKMERGĖS KUNIGAS 
J. ALEKSIEJUS APIE 
SAVO PARAPIJĄ

Aną dieną Vilnyje tilpo Į
Ukmergės katalikų parapijos! 
klebono kunigo J. Aleksiejaus 
straipsnis. Straipsnio autorius, 
be kitko, paduoda kelis bruo
žus iš savo bažnyčios istori
jos. Skaitome:

“Ukmergės šv. Apaštalų Pe
tro ir Povilo parapija įsteigta 
1387 metais. Pirmoji bažny
čia buvo medinė. Ją pastatė 
Didysis Lietuvos Kunigaikštis 
ir Lenkijos Karalius Vladislo
vas Jogaila bei Karalienė Ja
dvyga.

“Iš senų bažnytiniu doku
mentų ir inventoriaus knygų, 
matyti, kad iki 1800 metų' 
toje pačioje vietoj'e buvo trys 
bažnyčios, , kurios viena, po ki
tos sudegė. Dabar esanti mū
rinė bažnyčia pastatyta 1800- 
1818 metais. 1931 metais, vie
tinio klebono ir dekano ka
nauninko A. špakevičiaus rū
pinimosi dėka, bažnyčia buvo 
pagrindiniai perstatyta. Di
dysis altorius iš vieno bažny
čios galo perkeltas į kitą, pri
statyta nauja presbiterija, 
įtaisytos gelžbetonio lubos, 
įstatyti langai sU vitražais, 
pristatytas fasadas su kolono
mis ir figūromis. Buvo taip 
pat įsigyti nauji pneumatiniai 
vargonai iš 16 balsų. Visi 
šie darbai dėl lėšų Stokos tru
ko 3, met. Daugumos parapi
jiečių gyvennitno sąlygos 
anuomet buvo sunkios; ir jie 
neturėjo atliekamų pinigų pa
aukoti bažnyčios perstatymo 
reikalams“.

Ką gi kun. Aleksiejus ma
no apie savo parapijiečius? 
Jis getai apie juos mano. Jo 
žodžiais: . t

“Ukmergės parapijiečių 
dvasinis ir moralinis stovis yra 
aukšto lygio. Jie tvirtai tiki, 
ir jų šeimos tvirtos. Katalikų 
šeimų butai papuošti šventų
jų paveikslais. Tikintysis my
li Dievą, myli savo kraštą ir 
savo Vyriausybę.- Jam nedo
rumą jdkių kliūčių Savo tikė
jimui išpažinti. Katalikas sek
madienį lankosi bažnyčioje. 
Pati sąžinė katalikui diktuo
ja/ koks jis tūri būW: maldo
je jis dvasiškai pakyla pas 
Dievą ir gera valia nusilenkia 
ir vykdo Dievo priesakus, 
bažnyčios ir valstybės įstaty
mus bei nurodymus. Tikintie
ji myli savo darbą ir todėl 
rūpestingai atlieka jį. Tokie 
yra Ukmergės, parapijiečiai,

“Antrasis pasaulinis karas 
paliko sunkių pasekmių. Bu
vo sugriauti bažnyčių pasta*- 
tai, padaryta dvasinių ir ma
terialinių nuostolių. Ukmergės 
parapijiečių tarpe yra sveika 
pažiūra į darbą, ir jie pasie
kia vis naujas darbo pergales. 
O sąlygos tam sudarytos pa
lankios* Parapijiečįąi gyvena 
taikų, kultūringą ir rainų gy
venimą”.

J. SKEBERDŽIO ŽODIS
Andai priešiška Lietuvai 

spauda skelbė, būk prieš 
virš metus laiko iš Kana
dos grįžęs į Lietuvą J. Ske- 
berdis verkia ir gailisi, kam 
jis sugrįžo į savo gimtąjį 
kraštą. Su J. Skeberdžiu 
grįžo ir A. Stadalninkas.

Torontiškis Kostas Kili- 
kevičius parašė J. Skeber- 
džiui laišką. Į tą laišką 
J. Skeberdis ir A. Stadal
ninkas atsako per laikraštį 
“Už sugrįžimą. į Tėvynę.” 
Štai, kelios iš to laiško;. iš
traukos :

“Viši Jūs žinote, kaip 
sunku įsigyti Kanadoje bet 
kokį mokslą. Norint įsigy
ti kokią nors specialybę, 
reikia turėti daug pinigų. 
Aš, Skeberdis, išgyvenau 
užsienyje 26 metus ir neiš
mokau jokios specialybės. 
Mano užsienio karjera pa
sibaigė lėkščių plovimu 

j viešbutyje už 75 centus per 
valandą. Visai kitoks liki
mą mano sūnaus Vilio, ku
rį dar mažą kūdikį palikau 
Lietuvoje. Tarybinės val
džios metais jis baigė vidu
rinį mokslą, paskui įstojo į 
Lietuvos Žemės ūkio akade
miją, kurią baigė, įsigijęs 
inžinieriaus — žemės, tvar
kytojo—specialybę. Mokslo 
akademijoje metu Tarybinė 
vyriausybė aprūpino mano 
sūnų bendrabučiu ir pragy
venimui mokėjo jam negrą
žinamą stipendiją.

“Gerą specialybę įsigijo ir 
Stadalniko sūnus Vincas. 
Jis dabar dirba tekintoju 
Kauno geležihkėli(< stotyje 
ir uždirba 700 rublių per 
mėnesį.

“Kai tik grįžome į Tėvy
nę, mums ttuojau suteikė 
darbą. Mane, Skeberdj, kaip 
neturintį specialybės, laiki
nai paskyrė prižiūrėti Po
litechnikos instituto salę ir 
ipventorių, ir aš uždirbu 
400 rublių per mėnesį. Sta- 
dalnikas gavo darbą “Dro
bės” vilnonių audinių fa
briko stalių ceche, ir jis 
per mėnesį gauna iki 700 
rublių.

“Drobės” fabrike, kur aš1, 
Stadalniikas, dirbu, yra erd
vus darbininkų klubas* ku
riame demonstruojami ki- 
no-filmai, labai dažnai pa
sirodo meno saviveikla. 
Kaip malonu, brangūs bi
čiuliai, po ilgo išsiskyrimo 
su tėvyne klausytis iš ma
žens pažįstamas, kanklė
mis, skudučiais ir • kitais 
liaudies muzikos instru
mentais atliekamas melodi
jas, kaip linksma ir džiu
gu būna sieloje, kai fabri
ko šokėjai pagal liaudies, 
instrumentų muziką šoka 
liaudies šoki ‘Klumpakojį.’

Toliau:
“Rašydami Jums laišką, 

mes norėtume išaiškinti 
daugeliui mūsų tautiečių 
keletą klausinių, kuriais jie; 
kaip pamename,, labai do
mėjosi. Atsimename, kaip 
daugelis iš lietuvių, rusų, 
Ukrainiečių kalbėjo, kad 
karo metu tarnavę okupan
tams, todxėl, jeigu grįšią • į 
tėvynę, tai juos tuojau,,kaip 
jie sakydavo, neva ‘iškart 
išveš į Sibirą.’ Mums da
bar tiesiog juokinga daro
si,, prisiminus tą kvailystę. 
Tarybų Sąjungos vyriausy
bė amnestavo visus tarna
vusius okupantams, jų nie
kas nepersekioja, jie ramiai 
gyvena ir visi, dirba pagal 
savo profesiją.

“Kai kurįe skeptikai iš

tikinčiųjų tarpo tvirtino, 
kad Tarybų Sąjungoje ir 
Lietuvos TSR bažnyčios 
sugriautos, nėra nei kuni
gų, nei pamaldų. Tai taip 
pat gryniausias prasima
nymas. Vien tik Kaune da
bar tebeveikia Įgulos baž
nyčia miesto centre, Rotu
šės aikštės ir Žaliojo kalno 
rajonų bažnyčios, Šančių, 
Vilijampolės ir Aleksoto 
bažnyčios. Patys savo aki
mis matėme tuokiantis baž
nyčiose daugybę jaunų, lai
mingų porų. Prie bažnyčių 
sustoja eilės ‘Pobiedų’ 
(lengvųjų komfortiškų au
tomobilių), ir jaunieji, kaip 
senais laikais,, kartu sU sa
vo giminėmis vyksta pas 
fotografus nusifotografuo
ti vestuvių dieną. Tikintie
ji laidojami taip pat su vi
somis katalikų apeigomis ir 
dalyvaujant kunigui.”

Tokį atsakymą lietuvių 
tautos priešams duoda bu
vę kanadiečiai. 

-  --- V--- _

Redakcijos Atsakymai
Artot-ikstfi.— Mums atrodo, 

kad del Chruščiovo kalbos 
apie Staliną diskusijos jau 
baigėsi. Ir gerai, nes jos bu
vo priėję prie asmeniškumų. 
Jokių komisijų rinkti nerei
kės.

Apie padėkas. Kai kurie 
skaitytojai, po susirgimo, ra
šo per laikraštį padėkas, kas 
juos aplankė, kas atnešė do
vanėlių ir t.t. Kai kurie tėvai 
netgi dėkoja savo vaikams už 
tai, kad juos aplankė, kai 
sirgo. Mums rodosi, tai nė
ra etiška, tai yra vaikų pa
žeminimas, nes vaikų pareiga 
tėvus ligoje aplankyti ir jiems 
padėti. Mums rodosi, užten
ka to, jei sirgusis asmuo ben
drai per laikraštį išreiškia pa
dėką visiems, kurie jam kuo 
nors padėjo, kai jis sirgo. 
Pasitaiko dar ir taip, kad ra
šydami kitų žmonių pavardes, 
jas nesuspelina gerai, o tuo
met anie žmonės, kurių pa
vardės neteisingai suspelytos 

I (suslebizavotos) pyksta ant 
redakcijos.

Laiškas iš Lietuvos
Y

Monteliškis Jurgis Šimaitis 
gavo laišką/ iš Lietuvos nuo 
savo sesers dukters, gyvenan
čios šakiuose. Kadangi laiš
ke yra kai kurių žmonių pa
ieškojimai, tai mes čia talpi
name visą laiškelį. — Red., v

1956-VII-18 
šakiai
Didžiai gerbiamas ir mylimas 
Dėde JurgUti:

Visų pirmiausia leiskite pa
sveikinti Jus ir palinkėti Jums 
ilgų ir laimingų gevenimo me
tų.

Mes Jums rašome jau ant
rą laišką, bet atsakymo ne
gaunam Pirmam laiške pa- 
siuntėm ir savo šeimos nuo
traukas, be£ jokios žinios nė
ra nuo Jūsų, nors ir negavom, 
bet visvien rašom, nes su 
Jumis labai nori susipažinti 
mano vyras. Esu jau vedusi, 
turiu du sūnus. Vienas jau 
armijoje tarnauja, jaunesny
sis pas mane namuose. Vyrą 
gavau, labai gerą. Dabar gy
venu šakiuose, turiu namu
ką, medinį, tik dar įrengtas 
tik vienas kambarys.

Girdėjau lyg žadat sugrįž
ti į Liętuvą, tai labai malo
niai prašytume sugrįžti pas 
mus, labai lauksime.

Taip matio vyras dirba 
Kaune, fabrike.

Tikrai, Jurguti, nebijokite 
sugrįžti į Lietuvą; jau blusų 
nėra. Atsimenat, kai buvot 
parVažiavę, aš dar buvau tė
viškėje Kregždančiuos ir 
Jums klodavau patalą, tai 
sakėt, kad yra blusų; dabar 
gyvenu mieste, tai visos išny- 
kusios.

' Dar turim vierią labai di
delį prašymą, gal Jūs per 

’spaudą paieškotumėte vyro 
brolio člįlhKUsio laįke karo, Po-

Laisvoji Sakykla
DEL BARBERIŲ 1

UNIJOS I
Neseniai Laisvėje tilpo 

straipsnelis apie .unijų 
skirtingumus, kuriame pa
liečiau ir barberių uniją. Į 
tą mano straipsnelį, Lais-» 
vės šių metų No. 139, at
siliepė barberys, pasiteisin
damas, ir apgindamas bar
benus, ir jų uniją, kad jie 
nelupa peraukštas kainas 
už plaukų' nukirpimą ir 
barzdų nuskutimą.

Nors aš esu priešingas 
užimti laikrašty vietą be
reikalingomis kritikomis, 
tačiau apie barberių uniją 
ir barberius matau reikalą 
plačiau išryškinti dėl to, 
kad barbenai su savo aki
plėšiškomis kainomis pa
liečia plačiosios biednuome- 
nės kišenes.

Aš nekaltinu barber į už 
atsikirtimą kritikui, nes tą 
pat daro ir didžiųjų korpo
racijų šulai. Jeigu juos kas 
pakritikuoja už išnaudoji
mą darbininkų, tai jie atsi
kerta kritikams, kad jie 
esą geri avinėliai, darbi
ninkų neišnaudoją...

Labai keistai atrodo bar
beno pasiteisinimas. Jisai 
prilygina savo amato už- 
mokesties ėmimą prie pro
fesionalų. Sako: medicinos 
daktarai ir dentistai ima 
vienodai užmokestį nuo 
turtingų ir nuo biednų- Ne
tiesa, draugas barberį! Jei
gu būtų reikalas, tai aš 
faktais parodyčiau, kad 
yra daugelis daktarų gera
širdžių, kurie ima daug že
mesnes ‘ užmokestis n u o 
biednųjų, negu jiems pri
klauso pagal jų profesiją.

Pažvelgus į daktarų pro
fesiją reikia pagalvoti: 
daktarai beveik pusę savo 
amžiaus praleidžia besi
mokydami. Ir išleidžia di
deles krūvas pinigų už 
mokslą. Ir tai daugelis dak
tarų nelupa dviejų kailių 
nuo biednų, kurie nebeiš
gali užsimokėti nustatytą 
profesionališką kainą. Bar
berys tegul pagalvoja: kiek 
daktarai aukoja savo bran
gaus laiko ligoninių klini
koms, kur ligoniai, nuėję į 
klinikas, užsimoka viena 

y v
dolerių ir gauna net žymių 
specialistų patarnavimą jų 
sveikatai. O ką jie gauna 
barbernėje? Nagi turi už
simokėti $1.50 už 20 minu
čių darbo.

Yra daugelis daktarų, 
kurie gydo senus pensijo- 
nierius ir kitokius biednus 
už žerhas, prieinamas kai
nas.

Aš čion paduosiu (vieną 
iš daugelio) faktą. Ma»o 
vienas gerai pažįstamas 
vyras per daug metų turė
jo nesveiką skilvi, pilną 
opų (ulcers). Jam chirur
gas pasakė, kad vaistais

vilaičio Vinco, jo žmonos An- 
tosės,- sūnaus Prano, dukters 
Tftresės, dukters Česės ir duk
ters Monikos. Atsišaukusieji 
parašytų į Lietuvą broliui Vla
dui, Kaunas - Petrašiūnai, 
Vilniaus gatvė, “Dokai“, Po
vilaitis Vladas. Labai nuo
širdžiai prašome Jūs gal kaip 
nors per spaudą ar. kaip pa
ieškotumėte

Mes kol kas visi sveiki, gy
vi. Daug ką nei nerašysimi, 
nes nežinom, ar gausim nuo 
jūsų,' jei gausim kitą kartą 
parašysim daugiau ką. Tad 
sudiev!

Linkėjimai Jums nuo visos 
šeimos, ilgų ir laimingų me
tų!

Su pagarba, Jūsų sesers 
duktė — A.ntosč Endriukai- 
Jtytė-Povilaitiene ir vyras 
Vladas Povilaitis

negalima pagydyti, bet rei- . 
kia skilvį išplauti, ir iš žar
nos naują skilvį padaryti. 
Bet tokia didelė operacija 
kainuosianti 400 dol. Mano 
pažįstamas pasiskundė, kad 
jis nebeišgali tiek daug už
simokėti. Tuomet chirur
gas, pagalvojęs, sako: už
mokėsi man šimtą už ope
raciją, ir aš užtikrinu, kad 
tu vėl būsi sveikas- Ir dar 
pridėjo: “I suck the rich, 
and help the poor.”

Toliau barberys savo pa
siteisinime rašo: Ar plum*, 
beris, prisukęs kraną, arba 
karpenteris, įkalęs į sieną 
vinį, ima nevienodą užmo
kestį nuo turtingų ir bied
nų? Ne, gerbiamas barbe-4 
rį. Kai kurie tai}) daro, bet * 
ne visi ir ne visados... Kat
ras turi nuosavą namelį, 
tai aš to nepriškaitau prie 
biedniausių.

Karpenterių ir plumberių 
unijos suorganizuotos dau
giau prieš turtinguosius 
statybos kontraktorius, o 
ne prieš plačiąją visuome
nę. Antra ėmus, karpente- 
rių ir plumberių darbas 
yra sezoninis, ypač šiauri
nėse valstijose. Karpente- 
riai daug dienų prasėdi na
mie dėl lietingų ir kitokių 
blogų orų. Jų darbas ne 
nuolatinis. Retkarčiais jie • 
sustreikuoja dėl įvairių^' 
priežasčių. O kai kada kon- 
traktoriai paskelbia lokau
tą. Užeina ir nedarbas (de
presija).

Karpenteriai ir plumbe- 
riai, sulaukę 50 metų am
žiaus, nebegauna darbo pas 

‘statybos kontraktorius, nes 
kontraktori&ms jie atrodo 

! tįau per seni. Šios rūšies 
amatininkus galima sam
dyti prie bile kokių namų 
pataisymų už visiems priei
namas kainas ir jie, dirb
dami, nepaiso unijų nusta-* 
tytų kainų. Vėl plačiai 
pagalvojus, pastebime, kad 
plumberių ir karpenterių 
darbai pavojingi. Daug 
karpenterių dirbdami nu
kenčia nuo karščių ir šal
čių, dažnai susižeidžia. At
sitinka, kad karpenterys 
nukrinta nuo aukšto pasta
to, ir užsimuša.

O ar daug skaitytojų ma
tė, kad nors vienas barbe
rys, sėdėdamas krėsle ir 
belaukdamas kostume r i ų, 
nukristu iš krėslo ir užsi
muštų? Tačiau barberiai 
gretomis prilygina savo k- 
matą ir užmokestį prie virš 
minėtu amatininkų. Ar 
nors vienas barberys mylė
tų nusivilkti savo baltį 
chalatą ir su plumberiw 
nešti maudynės lovį laip
tais ant ketvirtų lubų, ku
ris sveria arti 300 svarų? 
Ar barberys mylėtų apsi
auti guminiais batais su il
gais aulais ir su plumbe- 
riu atidarinėti užsikišusias 
srutų nuobėgas, kur smar
vė nepakenčiama, ir pavo
jingos sveikatai dujos ga
ruoja? ą •

Jums čionai, barberiai, 
būtų - ne su žirkliukėmis 
vyra m s aplink galvas 
čiauksėti. Visi žino barbe
rių poniškus darbus. Paėmę 
•elektrišką mašinėlę '(clip
pers) apvedė kelis syk ap
link galvą ir, paėmę žirklu
tes, pabaigia ten, kur, me
chaniška mašinėlė negalį 
padaryti. Na, ir už 15-0& 
ar 20 minučių viskas gataH 
vą. Duok šen $1.50.

Barberių darbams nėra 
depresijos, nėra streikų ar 
dėl blogo oro pertraukos- 
Jeigu gerai sveikata tar-

(Tąsa 3-čiam puslj
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SUKILĖLIAI
(Kovų del žemes ir laisves vaizdai 1861-1864 m.) 
(Tąsa)

Tarp Kedulio ir Stašio stovi Grigaliū
no duba. Grigaliūnas—nedidelis, liesas, 
plikas žmogelis, tylus ir vis tarsi susi
mąstęs, viso kaimo mėgiamas dėl geros z 
širdies ir paslaugumo. Jo žmona—tikra 
jo priešingybė, ir išvaizda, ir būdu. 
Aukšta, apkūni moteris, žilais plaukais, 
rūsčiomis akimis, amžinai kuo nors ne
patenkinta, ant ko nors įpykusi. Jos 
kietumas atsveria vyro paslaugumą. Jei 
kaimynui prireikia ko pasiskolinti ar 
gauti pagalbos darbe, taikydavo kreip
tis i Grigaliūnus, kada nėra pirkioj gas- 
padinės. Sunkiai tai pavykdavo, nes se
nė budriai sekdavo, kas ir ko į jų kiemą 
landžioja. Grigaliūnų šeima didelė: ke- 
*turi sūnūs ir trys dukterys įvairaus am-

MŽiaus, tad savųjų pakako visokiems rei
kalams.

Kitoje gatvės pusėje, už Galinio ir 
Daubaro glaudžiasi Brazio, Jankausko 
ir Noreikos kiemai. Brazys — niūrus, 
užsidaręs žmogus, taip pat kaip ir jo 
pati, maža turėjo reikalų su kaimynais. 
Gyventi Braziams nesisekė. Vaikai gi
mė ir mirė — vieni maži, kiti paaugę,— 

1 keturis sūnus ir keturias dukteris su
guldė Braziai Paberžės kapinėse. Beli- . 
ko jiems viena duktė, Marytė, 22 me
tų mergina, ir sūnus Jonukas, tinkąs 
bandai paganyti. Braziai, nebegalėda
mi vieni apsidirbti, samdosi berną, dau
giausia lažo darbams.

. Jankauskas nieku neišsiskirtų iš kitų 
%Z;ilėnų kaimo gaspadorių, jei ne sūnus 

Kazys. Jis—linksmiausias kaimo ber
niokas, sumaniausias išdaigininkas. Jo
kios vestuvės, jokis kaimo pobūvis neap
sieis be Jankauskų Kazio. Ir šiaip, las--, 
vesniu laiku, šeštadienių vakarais bei 
sekmadieniais vis kas nors iš jaunimo 
sukinėjasi Jankauskų kieme. Kur Ka
zys—ten juokai, dainuškos, pokštai.

Jankauskučio sumanumas ir išdaigos 
pasirodydavo ypač visokių švenčių ir ap
eigų metu: per užgavėnes, velykas, jo
nines, vestuves, pabaigtuves. Niekas 
nesugebėdavo taip vikriai perlieti van
deniu per užgavėnes “povėlius bevaikan

čio” jaunimo arba rugiapiūtės pabaig- 
^Uvininkų, kaip Kazys. Niekas nemo- 
kėdoavo tai sumaniai įtaisyti iš vienos 
pavažos ir tekinio pelenijos “diedeliui” 
vežimo, kaip Kazys. Niekas nepataiky-, 
davo taip nejučiomis .per vestuves ar 
krikštynas užritinti ant daržinės kraigo 
vežėčių, kaip Kazys. Kas tik kaime at
sitikdavo nepaprasto ir juokingo, visi 
taip ir žinodavo, kad tai Kazio darbas.

Ypač per jaučių naktingones Kazys 
mėgdavo paišdykauti, gązd indamas 
mergiotes ir jas lankančius bernelius. 
Kai tik nukirsdavo rugius ir rėžiuose 
pasidarydavo erdviau, dvi-trys susitaru
sios kaimynų mergiotės temstant ginda
vo į papievius ir rugienas pasiganyti 
jaučius. Jos mielai tai darydavo, ypač 
jei nujausdavo, kad ganys ne vienos. 

. Naktis būdavo rami, giedra, šilta, ru
deniop jau ir žvaigždės skaisčiau spin- 

idėdavo danguje, ir taip lengva ir ilgu 
^darydavosi krūtinėje pargriuvus padir

vy ant krantelio, rankas virš galvos su
nėrus, žiūrint į tas tamsias aukštumas, 
į tas dideles ir mažas žvaigždes. Neju
čiomis mergaitės uždainuodavo:

Šiū namo, šiū namo, 
Toli mano nameliai,

‘ Už aukštųjų kalnelių,
Už žaliųjų girelių.
Turiu brolį kalvelį, 
Nukals plieno tiltelį, 
Tuo tilteliu tekina, 
Aukso žiedu ritina. , i
Kur tas žiedas nuriedės, 
Ten saulelė patekės. 
Kur saulelė patekės, 
Ten seselė ištekės.

Ir į dainos žodžius tarsi iš dangaus 
nukrisdavo tas, su kuriuo mergelė jau 
tą pat rudenį kėlė vestuves.

Jankauskų Kazys, nusiklausęs, mėg- 
■ / davo užklupti dainininkes su jų lanky

tojais ir kokia nelaukta išdaiga juos iš
gąsdinti. Taip jis sykį visaip meken
damas kulvartomis puolė iš pakrūmės 
Kedulių Katrytę, kai ją, beganančią jau
čius, atlankė Balsių Petras, Blogai būtų 
pasibaigęs ^Kaziui šis pokštas, jeigu jis 
nebūtų buvęs toks vikrus, išsisukęs iš

r

kietos Petro rankos ir pasprukęs atgal 
į kitimus.

Į Jankauskų Kazį gyvu, linksmu būdu 
panašus Noreika, nors jis visu dešimt
mečiu už Kazį vyresnis, jau prieš dveje
tą metų vedęs žmoną. Dabar Noreika 
jau surimtėjęs vyras, bet, progai pasi
taikius, mieliau dedasi su jaunaisiais, 
negu su seniais gaspadoriais. Atlikti 
darbus namie ir dvare Noreikai padeda 
jaunesnysis brolis, dvi seserys ir motina. 
Tėvas mirė tuoj po sūnaus vestuvių. 
Noreikai namie gražiai sugyvena, dėl 
to juos gerbia visas kaimas, tik jauno 
gaspadoriaus susidėjimas su bernais ir 
pusberniais seniams nepatinka.

Kiti Šilėnų kaimo gaspadoriai, kaip 
Jakaitis, Vaškelis, Beržinis su žentu 
Želviu ir dar vienas-kitas nieku nepasi
žymi . Jie—kitų kaimynai, ir tiek.

Antrame sodžiaus gale, kiek atokiau 
nuo paskutinės dubos, kur sodžiaus ke
lias atsiremia į Paberžės-Bagynų-Survi- 
liškio kelią, stūkso Šilėnų kalvė. Joje 
turi reikalų ne tik visi šilėniečiai, bet 
lankosi ir kitų kaimų, ypač Paliepių vy
rai. Neretai prie kalvės pamatysi ir 
šiaip pakeleivingą, sustojusį ką nors pa
sitaisyti vežimėlyje ar brikoje. Šilėnų 
kalvis Dundulis garsėjo . visoje apylin
kėje kaip geras ir sumanus meistras.

Maždaug už lį virsto šis kelias kerta 
Surviliškio-Upytės-Panevėžio vieškelį, ir 
šioje kryžkelėje stovi sena, plačiai žino
ma, Mendelio karčiama. Dažną kartą, 
o ypač šeštadienio vakarais, joje sutiksi 
Bagy nu ir kitų artimesniųjų dvarų prie
vaizdus, tijūnus, vaitus, besibastantį 
apylinkėje žandarą, policininką, o kar
tais ir tuos iš baudžiauninkų, kurie 
anais metais neprisiekė blaivybės, arba 
prisiekę, negali ištverti neužpylę savo 
vargo degtinės kvorta. Tokie buvo ir 
Šilėnų Kedulis, Stasys ir Brazys.

Sunki baudžiavos našta nuo senų lai
kų slėgė Šilėnų kaimą. Lažai, prievolės 
gaminiais, šarvarkai ir talkos, kruvinos 
kūno bausmės už netesėjimą ir men
kiausią prasikaltimą, atrodo, turėjo pa
daryti tuos žmones paniurusius, užsida
riusius, baukščiuSy nuolankius ir tylius. 
Tiesa, buvo irAcJdu. Bet dauguma tem
pė savo jungą kantriai, nepasiduodama 
nusiminimui, nugalėdama skausmą ir 
sielvartą.

Seniai, išgyvenę baudžiavos vargus, 
guodėsi, kad jau retai kada jiems ten
ka eiti į lažą ir akist į akį susidurti su 
ponu, prievaizdu ir tijūnu. Jaunieji spy
rėsi priespaudai su būdingu jaunystei 
atsparumu. Jaunimo Šilėnų kaime bu
vo daug. Kuone kiekvienoje duboje su
kinėjosi dvi-trys mergiotės, du-trys ber
niokai, neskaitant vaikų. Visi jie drau- 
gavosi — sėbravosi, nepaisydami, kokie 
buvo tėvų santykiai. Grįžtant darbi
ninkams iš lažo, laukai skambėdavo nuo 
dainų ir dainuškų. Išgenant ir parge
nant bandą, ragų, dūdelių ir birbynių 
balsai, botagų pliaukšėjimai ir vaikiškų 
balsų erzatis net susiklausyt neleisdavo 
kaimo gatvėje ir kiemuose.

Bet linksmiausia būdavo Šilėnų kai
me šeštadienio vakarais. Penktadieniais 
ir šeštadieniais šilėniečiai į lažą neida
vo, tad dirbdami savo sodybose, dar
žuose, dirvose, tarsi apmiršdavo dvarą 
ir tarpusavyje glaudžiau susispiesdavo. 

. Dirbdavo sunkiau, negu laže, bet dirb
davo ne ponui, o sau, ir nei prievaiz
das, nei tijūnas iš paskos su rimbu ne
sekiodavo. šeštadienio' vakarą kiekvie
nas laisvai atsikvėpdavo. Jaunieji, įpuo
lę į pirkią, susigraibydavo ko riots už
kąst ir sprukdavo į gatvę. Ties Jan
kauskų duba jau Sukinėdavosi keletas 
berniokų ir mergiočių. Kazys kiekvieną 
užkabindavo, juokindavo, erzindavo. Iš 
ano galo kaimo pasirodydavo Balsių 
Petras su Vincu, o paskui ir Genė su 
Onute. Iš priešingos pusės atkurnėda- 
vo dručkė Stašio Marcė, čia pat, prie
šais, trys Kedtilytės ir du Keduliukai, 
dar nė iš savo kiemo neišėję, pro var
tus galėjo svaidytis juokais ir žodžiais 
su bet kuriuo iš būrio. Pamasinti links
mų šnekų, sprukdavo į gatvę ir kiti.

Balsių Petras mokėjo daugiausia dai
nų, bet dainuoti geriau sugebedavoxVih- 
cas. Tad, aptilus juokams ir pokštams, 
Petras kumštelėdavo broliui j pašonę:

(Bu# daugiau).

Chicago, 10.
I

Ėotyrienę apvogę ant $1,700 
.t

Penktadienį beąidarbuojant 
Mildos virtuvėje drg. Botyrie- 
nė nusiskundė draugėms, kad 
trečiadienį kokie niekšai ap
vogė jos namus. Ji turėjusi 
savo kambary $1,700.00, ku
riais žadėjo apmokėti morgi- 
čių| dvigubai ir kitas skolas, 
ir kada ėjo pinigus, pasiimti, 
nerado jų. Ji nežinanti nei 
kaip nei kada vagys įsilaužė. 
Dar ir kitą skrynelę 
kiais pasiėmė.

Tai labai didelis 
dus smūgis draugei 
nei.
nigėlius užsidirbti.

Draugė

įvyko susirinkimas. — Nutarė* 
surengti teatrąi spalio 27 d. 
Artistus kviečia iš New Yor- 
ko, Liaudies Teatro narius. 
Komedijos vardas “Lapkus”. 
Būtų gerai, kad worcesterie- 
čiai taipgi apie tą laiką, spa
lio 28 dieną, surengtų, tai ak
toriams būtų vienas Važiavi
mas.

IS LIETUVOS

su smul-

ir skau 
Botyrie 

Jai teko sunkiai tuos pi

JONAS KIRSTUKAS 
SUNKIAI APSIRGO

Praėjusio šeštadienio naktj 
d. Jonas Kirstukas' gavo šir
dies ataką, žmona ir duktė 
tik, tik spėjo pašaukti ugnia
gesius, kurie atvyko su oksi- 
geno tanka if taip išgelbėjo 
ligonį. '

J# Kirstukas randasi Engle
wood Hospital, 6001 8. Green 
St., dar pavojingam stovyje, 

j bet gydytojas liiahp, kdd už 
; kelių dienų galės Vėl norma
liai kvėpuoti. Lankymo va
landos nuo 2-ros iki 4-tos po 
pietų ir niro 7 :30 iki 8 :30 vai. 
vakarais.

Abu Kirstukai yra ilgu me
tų pažangiųjų organizacijų 
veikėjai ir “Vilnies” uolūs rė
mėjai. Linkiu Kirstukui per
galėti ligą ir grįžti į namus 
pas savuosius. Mahoma, kad 
ligoninėj teks pabūti ilgokai.

Drauge

Sergantieji laisviečiai:
S., Raštikiene sunkiai susir

go dirbtuvėje, puvo parvežta 
į namus, 31 Vine St. Po 
dviejų savaičių sirgimo, gir
dėjau, Raštikienė sveiksta:

Sunkiai susirgo M. Tamule- 
vičienė, gyvenanti po num. 
90 Upland Rd. Gavo Shock 
dešinėje kūno pusėje. Ją pri
žiūri jos dukterys, Bete 
Albina.

Aleksas Lukas sunkiai 
sirgo kojos skaudėjimu,
vežtas į ligoninę. Girdėjau, 
sveiksta ir tuoj bus parvežtas 
į namus, 66 Upland Rd.

Visiems ligoniams linkiu 
pasveikti.

Geo. Shimaitis

Pas avalynes gamintojus

Vilniaus miesto parduotu
vėse galima matyti puošnią, 
įvairią spalvų ir fasonų vaikiš
ką avalynę. Tai Vilniaus 
“Viktorijos” fabriko gaminiai. 
Naujų 12 modelių gamyba įsi
savinta tik šiais metais. Iki 
metų pabaigos fabriko kolek
tyvas išleis dar 3 modelių vai
kiškus batelius. Fabriko mo
deliavimo skyrius, kovoda
mas už asortimento išplėtimą, 
jau pateikė dailininkų tarybai 
apsvarstyti 25 vaikiškų vasa
rinių ir žieminių batelių pa
vyzdžius sekantiems metams.

“Viktorijos” avalynės fabri
ko kolektyvas dar metų pra
džioje plačiai išvystė socialis
tinį lenktyniavimą už visų ga
mybinių užduočių įvykdymą 
pirma laiko. Avalynininkan 
siekia vis toliau kelti darbo 
našumą, gerinti produkcijos 
kokybę. Tik per pirmą šių, 
metų pusmetį produkcijos sa
vikainos sumažinimo planas 
viršytas 2.7 procento.

Fabrike taupomos medžia
gos. Vien tik kietos odos čia 
sutaupyta daugiau kaip pus
antros tonos. Sutaupytos kie
tos ir minkštos odos sąskaita . 
šiemet jau išleista 8126 poros 
vaikiškų batelių viršum plano.

B. Norkutė

ir

su-
Nu-

LAISVOJI
SAKYKLA

J. STULGAITIS LIGONINĖJE
Jau tūlas laikas kaip Juo

zas Stulgaitis (Stull) pradėjo 
nesveikuoti ir vis ėjo blogyn* 
Jį vargina širdies liga.

Pagaliau, negalėdamas na
muose pasigydyti, Stulgaitis 
pasidavė Billings tigoriirifth, 
950 East 59thęŠt. LigOniilės 
telefonas: Midway &-0800,ex- 

va- 
iki

change 2401. Lankymo 
landos nuo 1-mos popiet 
8-tos vai. vakare.

Sekmadienį ligonis buvo
vęs nepaprastai sunkią širdies 
ataką.

Linkiu d. J. Stulgaičiui grei
tai

ga-

pasveikti.

Detroit, Mich.
Mažai tėra spaudoje kores

pondencijų iš Detroito* Jau
nesnieji korespondentai nuti
lo, nieko neberašo. Sumažė
jo pas mus ir veikimas. Prieš 
10-20 metų lietuviai didžiavo
si chorais ir jaunųjų veikla. 
Kur visa tai dabar?

Neseniai pasitaikė man da
lyvauti išvažiavime, kuris įvyj 
ko apie už 25 mylių nuo De
troito. žiūriu, kad ten veik 
visi buvusio^ Detroito
Choro nariai. Visi pilni ener
gijos. Kodėl gi nebūtų

Aido

gali-

ma atsteigti Aido Chorą? Va
saros metu jauni žmonės 
vyksta sekmadieniais į laukus, 
o žiemą skiepuose leidžia 
laisvesnį laiką.

Liepos 15 d. įvykusiame 
spaudos piknike publikos, pa
lyginti, btivo mažai, jaunuo
lių taipgi mažai tesimatė. 
Ateityje rengiant spaudos 
naudai parengimus, reikėtų 
daugiau juos garsinti ir skir
ti atsilankiusiems kokias nors 
dovanas. Būtų geresnės pa
sekmės.

Di 
tu

Brockton, Mass.
Kas gerd girdėti rriūsų 
kolonijoje

B. Navickienės duktė 
norą, profesijonalė nursė,
rejo. shower liepos 28 dieną: 
Linksniai praleido vakarą vien 
tik draugės moterys, kurių- 
ten buvo apie 50. Vestuvės 
įvyks rugsėjo 8 dieną. Dino- 
ros vaikinas gyvena North 
Easton, Mass* > s

(Tąsa nuo 2 pusi.) 

nauja, tai barberys gali ir 
įilįfrj senatvėj sau pragyve
nimą užsidirbti. Tai dėl ko 
kelti tokias aukštas kainas 
už plaukų nukirpimą ir 
kitką? Kam lupti kailius 
lygiai biedniems kaip ir 
turčiams?

Mano artima kaiminka 
našlė, kuri turi keturis ma
žus sūnelius, ir gyvena iš 
pašalpos, neseniai man 
skundėsi, sako: ligą galima 
gydyti vaistais, ugnį gali
ma užgėsinti vandeniu, vel
nią galima atsiginti kry
žiumi, bet nuo barberio žir-

' I

kliu jokios rodos nėra! Ir 
dar pridėjo: kas šešios sa
vaitės turiu vesti pas bar-, 
bėrį visus keturis. Tas man 
kainuoja po 6-is dolerius.

Draugas barberys vadina 
kitus barbenus 
p i a u s t y to j a i s 
throats), nes

gerklių 
(eut- 

jie kerpa 
plaukus už žemesnes kai
nas. Tokiems unijist'ai bar
ber iai. , atvykę naktimis, net 
išdaužo langus, ir panaudo
ja kitas žiaurias priemo
nes...

Netiesa, kad barberiai 
dirba po< šešias dienas per 
savaitę* Žinau daug barbe
rių, kurie vidury savaitės 
uždaro savo barbelnes ir 
dieną1 praleidžia laisvai, po
ilsiui.

Barberys dar nusiskund
žia, kad vadinami Journey
men barberiai dirba pas ki
tus šešias dienas savaitėje 
po 10 vai. per dieną ir už
dirba vos 45 dol. Kas kal
tas dėl to? Aš manau, kad 
tų barberių galvose kas 
nors Hegefai. Kur mes ra
sime šiais laikais tokį kvai
lį, kad mokytųsi amato per 
8 mėnesius ir, išmokęs, ei
tų vergauti pas turtingą 
sindikatą už 45 dol. per iš
tisą savaitę- Tokiems pri
derėtų mokytis kitokių, pel
ningesnių amatų įvairiose 
pramonėse, o ne vergauti 
barberių Prustams, kurie 
turi. po 12 krėslų ir ima 
taip pat už nukirpimą 
plaukų po $1.50, o darbi
ninkui užmoka tiktai 75 c. 
už jo darbo Valandą/

Tokių didžiulių barbef- 
rių pažangioji -visuomenė 
privalo vengti; Kur yra 
toks didelis darbo jėgos iš
naudojimas, prieš tokius 
išnaudotojus reikia kovoti,

Pregresas

Jfei Tamst d negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne diika paremk 
biudžeto sukėlimą.

nrmr

AVALON, N. J.

UŽBAIGKIME VASAROS SEZONĄ

Labor Day—tai pabaiga vasaros sezono

Sekmad., Rugsėjo-Sept. 2

Tel. Avalon 7-5983

įvairumus Mylinčių

—PROGRAMA

SENO VINCO POEZIJOS KNYGĄ

Antrašas

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

Gėrimai ir Užkandžiai visiems
PUIKI ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS

Kviečiame visuomenę skaitlingai dalyvauti

Šia proga mes kviečiame visus frentus ir pažįstamus at
silankyti pas mus. Būsite gražiai, širdingai priimti.

Valgių bus jvalias. Galėsite atsigert gero, šalto alučio 
iš bačkutės. Bus ir kitokių gėrimų.

Taigi širdingai užkviečiame visus pribūti pas nids—

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

• Richmond Hill, 1 vai. dieną.
—Rengėjai

Kosmowski’s Hall & Park
91 Steamboat Rd., Great Neck, N. Y.—1 vai. diena

J. A. BEKAMPIS
147—13th St., Avalon, N. J.

Šuomi užsiprenumeruoju Seno Vinco Poezijos 
knygą ir prisiunčiu $_

Vardas

Kad užtikrinti sau vietų, kurie norite praleist visas 3 die
nas—praneškite apie tai iš anksto.

Rengia LLD 2-ra Apskritis •

Rugpjūčio 26 August

BE ATIDĖLIOJIMO UŽSISAKYKITE

Užsisakydami jo poezijos knygą pagerbsite 
ilgametį darbininkišką rašytoją ir prisidėsite 
prie apšvietos platininio darbo. Jūs kartu bū
site išleidėju tows 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.

/

Miestas

Rugp* 6 d* LLD 6 kuopos 3 pusi. LoisVe (Liberty). Antrad., Rugp. (Aug.) 21, 1956



/

$15,000 Fondas
(Tąsa nuo 1-mo psl.)

J, Bubliauskas, Dearborn, Mich..............
Anna Krajewski, Oxford, Mass............
A. & M. Kaunai, St. Clair, Pa...........

' Huntingtono našlė .................................
J. Sirvida, Hartford, Conn..................
Woodhavenietis .......................................
P. & K. Jozapaičiai, Binghamton, N. Y. 
Paulina Jasilionienė, Binghamton, N. Y
B. Muleranka, Hartford, Conn..............
Draugas, Girardville, Pa........................
X Detroitietis ......................................
J. M., Girardville, Pa...................... .
A. Kuzmickas, Girardville, Pa..............
Hempsteadietis ........................ ..............
Detroitietis X .............. -........................
Anna Damskis, Detroit, Mich.................

Po $1: J. Birbilas, St. Clair, Pa.; J. ir M. Vogonis, 
Chicago Hts, Ill.

10.00 
10.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00

M. ir E. Liepai 
grįžo iš atostogų

Woodhavenieciai M
Liepai sa

, 1 1 A‘v‘.  '• Iž. 
avaitę laiko atostogų

■ i vąšam a-
N. J., palei At-

praleido Bekampių

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

Iš anksčiau gauta $9,672.66. Dabar įplaukė $161.50. 
Viso gauta $9,834.16. Dar reikia $5",165.84.

Dėkojame visiems, kurių vardai aukščiau atspaus
dinti už finansinę paramą ir už pasidarbavimą tam tiks
lui. Labai susilpnėjo valaus pabaiga. Tačiau vilties ne
reikia nustoti. Dar pasispauskime iki pabaigos šio mė
nesio ir pažiūrėkime, kokia bus pabaiga vajaus.

Laisves Administracija

ŽINIOS IŠ LIETUVOS į New Yorko
spaudoje.

Kaip New Yorko ' laikraš
čiai sutiko Stevensono nomi
naciją? Nors aišku, kad 
priešrinkiminei kampanijai įsi
siūbavus 
nuojami
reiškia beveik visi) ant Ste
vensono pils tiek Ir tiek pa
mazgų, iš pradžių tonas prieš

republikbnų domi- 
dienraščiai (o tai

my, Avalon, 
lantiką.

Aną dieną
M. Liepa.

_-Kaip patiko pabuvoti pas 
Bekampius?

__Labai smagiai laiką pra- 
laidome,—atsakė jis. Oras 
pasitaikė gražus, giedras> 
smagus. Kai toks oras New 
Yorke, žmogus kaisti ii pia- 
kaituoji, nes čia didelė drėg
mė. O ten-—oras sausas.

—Kaip'.byčius?
__Byčius? Geresnio nerei

kia. Kasdien du kartu plau
kiojau Atlante ir kepinausi 
malonioj saulėkaitoj.

M. Liepa pasakojo, kad 
ten pat atostogas leido ir 
Steponas Joniškietis, iš Wa
shington©, su savo žmona Ce
cilija. Smagu buvo su jais 
pasikalbėti apie viską. Vaka
rais dar'ir pinaklį sumėtėme. 
S. Joniškietis su žmona Be
kampių vasarnamy praleido 
dvi savaites atostogų.

M. Liepa, beje, užsisakė 
Seko Vinco eilėraščius — tam 
tikslui davė $5. Jis taipgi au
kojo $5 J. M. Karsonui.

N.

teko kalbėtis su 
Klausiau:

Tik “Daily
, laikraštis, kurio aky

se demokratų labiau liberali
nis sparnas beveik raudonas, 
jau pirmą rytą po nominaci-

Lietuvos geležinkelio 
naujosios statybos

Baigti ruošti ir perduodami 
' statybos organizacijoms pro
jektai eilės gyvenamųjų ir ad
ministracinių, o taip pat kul
tūrinių Įstaigų pastatų, kurie 
turi būti pastatyti artimiausiu 
metu Lietuvos geležinkelyje. •

Vilniaus mazgo geležinkeli
ninkams bus pastatyti vienas
36 butų ir trys 24 butų namai jį labai mandagus ir beveik 
su visais patogumais. Būdin- draugiškas, 
ga, kad šiose naujose statybo- News 
se nėra katilinių, nes pastatai 
bus apšildomi iš termofikaci- 
jos tinklo.

Pradėtas statyti 5 tūkstan- jos pradėjo pašiepti “Adlai”. 
čių vietų geležinkelininkų sta
dionas, 
dviem bendrabučiams 

>tyti. kiekviename bendrabu
tyje galės apsigyventi po šim
tą Palemono ir Radviliškio 
viengungių geležinkelininkų.'taip ir 
Taip pat patvirtinti projektai I 
standartinių gyvenamųjų 
mų serijai ir vaikų darželiui 
pastatyti Radviliškio 
geležinkelininkams. 

__ i__
Kaimo sportininkai

“Times” sako, kad Steven- 
Patvirtinti projektai Į sonas yra geriausias kandida- 

pasta- tas, kuri demokratai galėjo 
išrinkti, kad jis “yertas dvi
kovos prieš Eisenhoweri”.

Panašiai kaip “Times”, 
‘ \ • “Herald - Tribune” ve
damajame straipsnyje duo- 

na' da nemažai komplimentų Ste
vensonui, bet karikatūra ta
me pačiame puslapyje jau 
duoda pradžią ir tonui, kuris 
bus garsesnis vėliau — tonui 
puolimo prieš demokratus. 
Karikatūra vaizduoja 
džiaugiantį Stevensoną, 
čia pat 
senutė, 
1952”. 
mink, 
“Tribune”, be 
Eisenhowerio laimėjimo 
šiais metais.

“Post”, kuris entuziastiš
kai rėmė Stevensoną, reiškia 
savo didelį pasitenkinimą, bet 
jaučia, kad silpna civilinių 
teisių programa kenks demo
kratams.

Kad ta silpnybė kenks de
mokratams, jaučia ir kairie- 

Daily Worker”, kuris 
» žy- 

|miai stipresniais žodžiais, 
“Daily Worker” sako, kad de
mokratų platforma civilinių 
teisių klausimu faktinai yra 
Johnson© - Rayburno platfor
ma. Nors tie pietiečiai nėra 
tiesioginiai diksikratai, kaip 
tai yra Eastlands ir kompani
ja, bet jie yra dikšikratų ra
sistų užgerintojai.

“D. ’\y.” sako, kad dabar 
unijistų, liberalų ir negrų už
davinys yra reikalauti iš kiek
vieno kandidato, kad jis duo
tų tvirtus pažadus, kad rems 
kovą prieš rasizmą, jeigu jis 
nori turėti darbo žmonių pa
ramą.

(Tąsa iš pirmo pusi.)
guli su kunigais ir davatko
mis. Jų šliupizmas nebluko. 
Jie pasidarė žmonėmis be 
principų ir idėjos.

Panašių žmonių rankose 
juk šiandien randasi ir sme
toninė Vienybė.

stoties

Daugiau kaipPRIEKULĖ
150 sportininkų dalyvavo ne
seniai Įvykusiame Pėžaičių 
apylinkes jaunimo festivalyje. 
Be lengvosios atletikos mėgė
jų, dviratininkų ir motocikli
ninkų pasirodymų festivalyje, 
didelį žiūrovų susidomėjimą 
sukėlė pirmą kartą suruoštos 
žirginio sporto varžybos. Jas 
laimėjo “Pionieriaus” kolūkio 
raitininkas B. žvinys. šiomis 
dienomis įvykusiame rajono 
jaunimo festivalyje žirginio 
sporto varžybose jis vėl iško- 

. vojo pirmąją vietą.
(gįįeveik tūkstantis kolūkie-

besi- 
bet 

ir šmėkla, apdaužyta 
pavadinta 
Kitaip 
kuomet

Atsimink 
sakant, atsi- 
pralainiėjai. 

abejo, laukia 
ir

čių stebėjo sunkumų kilnoji-1
mo varžybas. Kolūkietis Mar-piu° klausimu pasisako 
dosa 37 kg išrovė 19 kartų, 
o 70 kg svarstį išstūmė 6 kar-

. tus.
“Pionieriaus”

manda nugalėjo
nio varžybose.
įvyko miestučių 
bomo varžybos.

J. Jurgutis

kolūkio ko- 
virvės trauki-
Piririą kartą 
ir kovos ant

Menševizmas yra tokia li
ga, kuri pirmiausia pasigrie
bia ir sunaikina žmogaus pa
jėgumą galvoti tiesiai ir lo
giškai.

Geriausiais pavyzdžiais tu
rime du vyru: Pijų Grigaitį 
ir Stasį Strazdą.

Juodu nuolatos siūlo lietu
vių pažangiečių vadams: Pa
siimti čemodanus ir Dėdės 
Šamo kaštais apleiskite šį kraš
tą. Atrodo, kad jiems, Gri
gaičiui ir Strazdui, čionai vie
tos nebeužtenka. Antra, jie 
nežino nė to, jog Dėdė Sa
mas nė už jokius pinigus nė 
vienam pažangiam veikėjui 
neišduoda pasporto. x

Kaip žinia, Grigaitis ir 
Strazdas provokacijomis ir 
melagingais liudijimais bandė 
tūlus pažangiečius išdeportuo- 
ti. Niekas iš jų to niekšiško 
darbo .neišėjo.

Dabar jie norėtų, geruoju 
“išprašyti” laukan pažangie
čius iš tos žemės, kurioje jie 
visą savo subrendusį amžių iš
gyveno, kuriai jie visas 
jėgas paaukojo ir kurią 
priėmė ir pamilo kaip 
antrąją tėvynę.

Tuodu menševiku jau
nusigalvoję nuo koto, kad nė 
to nebegali suprasti, jog jų 
ir šios pastangos telaimės tiek, 
kiek laimėjo anos jų provo
kacijos.

savo 
jie 

savo

taip

Apskrities komitetas ir * vei- j žinoma : 
kėjai deda visas pastangas ge
rai ir pilnai patenkinti visus 
pikniko dalyvius. Šiame pik
nike bus daug tokių dalykų, 
kokių kitame piknike Kasmo- 
čiaus parke nebūdavo. Pama
tysite ir įsitikinsite, kai pri
busite.

Apart kitko, šiame nepa
prastame piknike po ilgoko 
vasaros poilsio mus šauniai pa
linksmins Aidsietyno kvarte
tas. štai kvarteto nariai. Dar 
kartą su jais susipažinkite:

Rd.,
sodas,

neturite auto- 
dieną norėsi-

Ar jau prisirengę prie 
LLP apskr. pikniko?

KasmoČiaus
91 Steamboat 
Neck, N. Y. 

Tiems, kurie 
mobilių arba tą
te piknike smarkiai paūžti be 
jokios atsakomybės su vaira
vimu, patarnaus autobusas. 
Jis išeis iš Williamsburgo 
Lituanica aikštelės 12:30 
ir sustos Richmond Hill 
kultūrinio centro 1 vai.

nuo g 
vai.* 
prie t 
po-;

Mildred Stensler Tadas

Ona Stelmokaitč

škiauČius

Harriman kandidatuos 
Į gubernatorius 1958 

| Skaudžiai sumuštas demo
kratu suvažiavime Chicagoje, 

praradęs visas viltis bet ka- 
jda būti JAV prezidentu (19- 
[60-tais metais jis jau bus per- 
įdaug senas kandidatavimui), 
[gubernatorius Harrimanas jau 
jbrežia planus pasilaikyti bent 
rtoje vietoje, kurioje jis da
lbai*: gubernatoriaus kėdėje.
Jis jau paskelbė, kad pla
nuoja kandidatuoti antram 
terminui 1958-ais metais. Jis 
pridėjo, kad tuo postu labai 
patenkintas ir priminė, kad 
New Yorko valstijos guberna
torius faktinai eina antras sa
vo svarba po prezidento pa
reigas (tas pats kartais sako- 

|ma ir apie New Yorko miesto 
I burmistrą - majorą. . . .) 
9 Harrimanas taipgi sakė, kad 
(jis per ateihančius kelis mė- 
inesius mesis i priešrinkiminę 
’kampaniją, kad padėti New 
Yorko vietiniams demokra
tams. Jis taipgi padėsiąs ir 
Stevensonui, kuris, dabar stai
ga jam jau “geras kandida
tas, būsimas laimėtojas, tin
kamas prezidento postui”.

Harrimanui artimi žmonės 
sako, kad savo pareiškimais 
apie darbuotę Harrimanas tik

I nori pridengti tą didi nusivy-! 
j limą, kuris ji dabar spau-

Namų Darbininkė-Virėja. Atsako-
minga
Guolis
vonia,.

moteriškė. Mylinti vaikus, 
nuosavam kambaryje, yra ir

1’1. 2-4506.
(158-164)

Namų Darbininkė. GMolis vietooj 
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)

Slaugės, RN. ir Slaugių ipagelbi- 
bininkės, LPN nuo 8-4 ir 4-12 Šif- 
tai. Naujai pabūdavo)a gydymosi 
namai, atidarymas rugsėjo 9.

IN. 1-9900 v

(161-167)

Cleaning Women.
M.-12 P.. M.
large bldgs.
9 A. M, all wk. Please
phone. NATIONAL 
CONTRACTORS, 9 W.

To work G P.
Cleaning offices in 

Up to ago 45. Apply 
do not tele-

291 h SI., N.
(161-167)

Houseworker. Mother’s helper, 
j Exp. Sleep in; 2 school children, rm. 
• and bath, nice home, good salary.

Call 10 A. M.-12 mornings; evenings 
after 6 p. m. Gd opp. for perm, 
pos. in friendly home.. LY. 3-8949.

(161-164)

apie 
Dauguma jų 

asmenys, kurie
A ustri jo

jų
buvo iš- 
Lenkijos 
Jugosla- 
yra tik 

čekai ar-
kurie skaitė

Atvyko daugiau D. P.
Amerikos laivyno laivu “Ge

neral’ Langfitt” atvyko 
1,248 asmenys, 
yra išvietinti
gy v e n o V o k i et i. j o j c, 
je arba kitur. Kai kurie 
yra vokiečiai, kurie 
tremti iš Sudetų, 
naujųjų sričių arba 
vijos, kai kurie jų

■ suvokietinti lenkai, 
Į ba jugoslavai,
j save vokietininkais, bet kuriui 
pavardes nėra vokiškos (kaip!

! tai Cuznar iš Jugoslavijos, 
Cacka iš Lenkijos ir t.t.).

OPERATORE

Patyrusi prie Morrow Machine 
Nuolatinis Darbas

SO. 8-1839

(1 GI-161)

HELP WANTED MALE

KEPĖJAS -

Formanas Prie duonos, bandukių, 
kaviniu tortų. Nuolat. 

TANKS BAKERY 
306 Hempstead Tpke 

Franklin Sq. FL. 4-5818

I) J V O N U M E ( 11A N J K AI

Patyrę. Aukštos Algos Goriems 
Darbiniitkams. Nuojatinis Dalbas.

147 Front St., Hempstead 
Ivanhoe 3-9368; 3-8488 

(162-168)

Kvartetui, kaip ir visuomet, 
akompanuos mūsų visų myli
mas muzikas kompozitorius 
Pranas Balevičius.,

■ Piknikas įvyks jau ateinan
ti sekmadienį, rUgpiūčio 26 
d. Vieta visiems seniai gerai

piet, Kelionės kaina 
prieinama visiems: $1.

Užkviečiami esate visi ir vi
sos. Visų nuoširdžiai lauksi
me ir visus lietuviškai priim
sime.

Komisija

Statoma kepykla
\ ROKIŠKIS. — Miesto pa

kraštyje iškilo naujas didelis 
pastatas. Tai — naujoji Ro
kiškio rajono kepykla. Jos 
statybai valstybė išskyrė dau
giau kaip- milijoną rublių. Be 
pagrindinio korpo, baigiamas 
statyti mūrinis namas, išaugs 
pagalbiniai pastatai. Visi dar
bo procesai naujoje kepyklo
je bus mechanizuoti.

Statybos darbai vykdomi 
sparčiai. Kasdien žymiai vir
šija užduotis .mūrininkų bri
gada, kuriai vadovauja A. 
Balčiūnas. Gerai dirba J. šiu
pinio brigados betonuotojai.

E. Uldukis

Požeminis traukinys 
kol kas' nepatenkina

Kuomet apie du mėnesiai 
atgal pradėjo kursuoti link 
Rockaway maudynių - pliažų 
pogrindiniai (subvės) trauki
niai, tai daug buvo kalbėta 
ir rašyta apie tai, kad šimtai 
tūkstančių žmonių tuo trauki
niu naudosis, kad Rockaway 
prisipildys naujomis miniomis, 
kad nebus tiek susikimšimo 
Coney Islande ir taip toliau.

Kelios priežastys buvo pa
duodamos :

Subvės traukiniu galima bus 
pasiekti maudynes daug grei
čiau ;

: Važiavimas . bus žymiai pi
gesnis negu1 autobusais arba 
LI geležinkeliu;

Važiavimas subvės trauki
niu, kuris “išlipa” paviršiun 
ir ilgu žemu tiltu rieda virš 
Jamaicos įlankos, bus Įdomus, 
vėsus ’

newyorkieciai, kaip 
nerado tą važiuotę 

Vienas 
kad ta linija 

Kitas
kad sunku iŠ 

dalių pasiekti kaip 'tik 
traukinius, kurie eina 
Rockaway. Trečias yra, 
kelionė per Jamaicos

Bet 
matyti, 
taip jau patrauklią, 
dalykas yra,
dar veikia labai lėtai, 
dalykas yra, 
visų 
tuos 
link 
kad
įlanką nėra jau tokia maloni. 
Kadangi traukinio langai už- 
dąryti ir vėjo nėra, o trau
kiniai ten juda pamaži, tai 
kaip tik per tą kelionės dalį 
traukinyje labai karšta.

Miesto transporto valdyba 
dabar planuoja pagerinimus, 
kad nebūtų nuostolio su tuo 
traukiniu. >

NEGRŲ GYDYTOJŲ 
SUVAŽIAVIMAS

New Yorko mieste eina Na
tional Medical Association su
važiavimas. Tai 61-mas eili
nis metinis suvažiavimas. Or
ganizacija buvo įsteigta 1895 
metais, kai tuolaikinė gydyto
jų organizacija American Me
dical Association atsisakė pri
imti negrus- gydytojus. Suva
žiavime dalyvauja 4,000 neg
rų daktaru iš visu Amerikos 
kampų. šiandien Jungtinėse 
Valstijose randasi penki tūks
tančiai negrų gydytojų.

KEI’fcJAS

Prie duonos, rolių, 
Danish gardumynų.

WEISMANTEL BAKERY 
172 Jericho Tpke

• Mineola. 1’1.6-1091

(162-168)

Įrankių ir muštuvų darytojus. 
Pirmos klasės. Gera proga. Nuo
latinis darbas.

1). F. METAL PRODUCTS
85G—39th St., B’klyn

U L. 4-4600
(161-164)

Stalioriai. Patyręs prie krautuvės 
rakandų. Unija. Kreipkitės;

OTT BROS.
517 W. 451h St. (10—11 th Avės.)

N. Y. C. i

(1G0-16G)

TOKYO. — te Tarybų 
.Sąjungos grįžo dar 115 ka
ro belaisvių, kurie buvo'So- 
vietuse nuteisti už viso
kius nusikaltimus ir laiky
ti ten ilgiau.

Kairas. — Egipto valdžia 
pradėjo tikrinti visus 
amerikiečius., kurie gyve
na Egipte. Jų ten yra apie 
1,700. Policija aplankė 
visus amerikiečių butus ir 
surašinėjo informaciją apie 
kiekvieną amerikietį: gimi
mo datą ir vietą, užsiėmi
mą, ką veikia Egipte ir t.t.

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

Rakandu Užhaigėjas. Patyręs, 
išpertas ant. spalvų. Gera alga.

darbas. Skambinkite 
dienom.

COLVILLE i
1811 l<st Avė. (941h St.) FI .8-8008.

(160-166)’

Nuolatinis 
paprastom

BUSINESS OPPORTUNITIES

Modern Beauty Salon. 4 booths. 
3 shampooing set-ups; newly fur
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.

(160-166)

Į tris tarnybas kaip New 
Yorko policininkės atsirado 
net 123. kandidatės. Visos jos, 
ne vyresnės 30 metų ir ne jau
nesnės 20, perėjo fizinio stip
rumo egzaminus. Jos turėjo 
įrodyti, kad jos ne tik stip
rios sveikatoje, bet ir paje- 
gingos, galinčios fiziniai su
imti ne tik kriminalistę, 
ir kriminalistą...
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4 pusi, Laisvi (Liberty)Antrad., Rugp. (Aug.) 21, 1956

NEP Liąud. Lenkįjįdje
Varšuva. — Lenkijos val

džia sako, kad ji leis atgai
vinti mažas privatines įmo
nes, kaip tai siuvėjų, bat
siuvių, kepyklas ir t. t. Tas 
žingsnis, sakoma, yra pa
našus į NEP (Naujoji eko
nominė politika), kuri kele- 
ri metai pov revoliucijos Ta
rybų Sąjungoje buvo pra
vesta Lenino laikais. Leni
nas tada sakė, ’kad tai “ma
žas žingsnis atgal, kad įga
linti didesnius 
pirmyn”.

žingsnius

ĮSIGYKITE LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNĄ
Nors kartą susilaukėme savo kalboj-e žodyną. Išleistas Lietuvoje. Didelė 
knyga, stipriais apdarais. Tai naudingiausias dalykas turėti savo na
muose, ypač tiems, kurie rašo spaudai ir kitais reikalais. 
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Kaina $5.50. Persiuntimą Apmokame
Prašome kartu su užsakymu prisiųsti ir pinigus

J Gaunamas Laisves Knygyne, 110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y
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Grožio Salionas. Įsteigta 30 m. 
6 džiovinimo aparatai; 3 krėslai prie 
sinkų; 2 manikiūro stalai.. Vėdini
mo sistema. Geras pirkinys. VO. 
5-8021. Taipgi 6 rūmų apt.

(162-168)

REAL ESTATE

Valley St roam. Motina ir Duktė.
9 rūmai, mūrinis-Shingle bungalow: 
50x100; 5 rūmai apačioj, 4 viršuj. 
Dvi spalvuotos vonios. Aliejus, karš
tas vanduo. Arti visko. Kaina 
$21,900. Kelrodis: Sunrise Highway 
iki Rockaway Ave., j dešinę iki 2-C, 
ros trafiko šyiesos.. Valley Stream^ 
5-7584 ar LO. 1-0641.

(162-168) \

Syosset. 33 Walter Ave., 8 rūmai, 
2 vonios, 2 virtuvės, karštas van
duo, aliejus. Žemi taksai, naujas 
stogas, gražus daržas. 50x135; 3 
blokai j geležinkeli, arti krautuvių 
ir mokyklų. Pilnai išfumišiuota. 
Tuoj užimama. $15,000.. Be brokerių. 
Poulon. Walnut 1-0417.
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