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UNAUJIENA. KURI NE NAUJIENA- EISENHOWERIS NOMINUOJAMAS
KRISLAI
Klaidingas pažadas.
Tolimas svečias.
Baisioji litanija..
Kėsinasi ant biznierių 

kišenės.
Rašo A. Bimba

Adlai Stevensonas, demo
kratu kandidatas prezidento 
vietai, man atrodo, padare 
labai klaidingą pažadą. Jis 
sakė, kad jis visiškai nebe
lies prez. Eisenhowerio svei
katos padėties. ,

Bet kiti vis tiek tuo klausi
mu kalbės. Ir reikės kalbėti. 
Juk beveik aišku, kad tie, 
kurie balsuos už Eisenhovverį, 

* faktinai balsuos už Nixona į 
^prezidentus.

Tad kodėl Stevensonas ne
turėtų žmonėms apie tai pri
minti ?

Aišku, kad tie, kurie ver
čia tą gerą žmogų, prez. Ei- 
senhowelj, vėl kandidatuoti, 
netiki, kad jis galės prezi
dento naštą dar per ketverius 
metus išnešioti.

Mažai kas apie tai rašo ir 
kalba, bet šiuo tarpu Ameri
koje lankosi labai tolimas ir 
nepaprastas svečias. Jo var- 

: das yra Tom Mboya. Jis yra 
afrikietis iš britų kolonijos 

^Kenija. Jis atstovauja tos ko
lonijos organizuotus negrus 
darbininkus.

Jis čia pasakoja apie Ke
nijos žmonių kovą už laisvę. 
Kova be galo sunki. Kova ei
na prieš britus imperialistus.

Tom Mboya patiekė įdomių 
davinių apie Keniją. Ten bri
tai turi sudarę tarybą. Toje 
taryboje 45,000 europiečių 
turi 14 vietų, 150,000 azijiečių 
turi šešias vietaę, 20,000 ara
bų turi dvi vietas, o 5,750,- 
000 afrikiečių tiktai Šešias!

Britai tokį kolonijos valdy
mą skaito demokratišku. Bet 
tai tiktai pasityčiojimas iš de
mokratijos.

Skaitau iš Haverhill, Mass., 
^korespondenciją. Tai baisi 

’ 'mirčių litani ja. Bėglu ketver
to trumpų savaičių pasimirė 
keturi lietuviai!

Panašaus turinių korespon
dencijos iš visų kitų kolonijų. 
Senoji karta krintame kaip 
rudeny nuo medžio lapai.

Turėkite mintyje ateinantį 
sekmadienį ir LLD apskrities 
pikniką Great Neckę. Gera 
organizacija, geras bus pik
nikas. Nesėdėkite namie ran
kas sudėję. Būkite piknike 
su draugais ir pažįstamais.

Aš taip ir maniau. Kaleina 
jau ateina ir lietuviškų biz
nierių kišenėms.

Su planu jas apkraustyti iš
kilo P. Gabaliauskas. Jis sa
ko suradęs milijono dolerių 
Šaltinį. Jis siūlo surašyti 400 

?' .lietuviškų biznierių ir kiek
yj/ieną jų aptaksuoti po du 
Cp tūkstančius ir penkis šimtus 

dolerių.
O kad jiems tasai kišenių 

apkraustymas nebūtą toks 
skaudus, ponas Gabaliauskas 

"• daro didelį nusileidimą: jie 
gali tą gražią sumą sumokėti

(Tąsa 4-tam pusi.)

Egiptas reikalauja, kad Britanija 
ir Francūzija ištrauktu savo karo 
dalinius iš Artimąja Ryty srities
Londonas. — Suezo rei

kalų konferencija turėjo 
užsidaryti trečiadienį ir bu
vo aiškiu kad ji nieko kon- 
kretiško neatsiekė. Egip
tas per savo diplomatinius 
atstovus (konferencijoje jie 
nedalyvauja) paskelbė, kad 
jis tos konferencijos visai 
nepripažįsta. Egiptas bet
gi yra pasirengęs vesti pa- 
sitarįmus apie Suezo reika
lą, bet tik dviem pamati
nėm sąlygom:

1. Britanija ir Francū
zija turi ištraukti savo ka
rines koncentracijas iš Ar
timųjų Rytų ir nustoti gra
sinti Egiptui jėga.

2. Vakarai turi iš anksto 
pripažinti Suezo nacionali
zavimą ir kanalo priklauso
mybę Egiptui.

Egiptas skaito, kad Lon
dono konferencija neturi 
jokios legališkos. reikšmės.

Francūzijos kairūs socialistai 
planuoja steigti naują partiją

Paryžius. — Žurnalas 
“France - Obeservateur” 
praneša, kad trys kairiųjų 
socialistų grupės tariasi 
apie vieningos partijos su
darymą. Tai būtų partija, 
kuri panašiai kaip Nennio 
vadovaujama partija Itali
joje, stotų už vieningos 
veiklos paktą su komunis
tais.

Tos trys grupės, kurios 
planuoja susidėti, yra “Jau
noji Respublika,” “Naujoji 
Kairė” ir “Liaudies Išsilais
vinimo Judėjimas.”

Manoma, kad jeigu tokia 
partija susidarytų,' prie jos 
prisidėtų ir kai kurie kai

SACCO ir VANZETTI 
Vakar, rugpjūčio 22-ą, 
sukako 29 metaii< kai, 
po ilgu metų legališkos 
kovos už jų gyvastį, į 
kurią buvo įsitraukęs 
visas pažangusis pa
saulis, mirties bausme 
buvo' įvykdyta dviems 
laisves .kovotojams, Ni
cola Sacco ir Bartolo
meo .Vanzetti. Tarp 
amerikiečių, kurie lošė 
vadovaujančią rolę ko
voje už jų gyvasčių iš- 
gelbejimą, radosi ir 
Elizabeth Gurley Flynn, 
kuri dabar kalėjime. -

“PIPE bombs”

New Yorko policija išsiunti
nėjo po visą šalį persergėjimo 
cirkuliarą. Jame sakoma, kad 
kažin kas pradėjo gaminti 
naujos rūšies bombas, vadina
mas “pipe bombs”. Jos labai 
pavojingos. Keturios jų New 
Yorko mieste jau sprogo. Ra
dę tokį “sutvėrimą”, nelieski
te, bet tuojau pašaukite poli- 
|ciją.

Egiptas nepripažįsta ne tik 
Dulleso plano, bet ir Indi
jos- Krišnos Menono, kuris 
palankus Egiptui. Egipto 
diplomatas sakė: “Mes ne
galime pripažinti nieko, kas 
sakoma arba nutariama 
Londone, nes tai konferen
cija apie mus be mūsų pa
čiu.”

Tuo tarpu, lyg pabrė
žiant, kad patys Vakarai 
pripažįsta, kad iš konferen
cijos nieko neišėjo, Dulles 
pradėjo keisti savo plano 
pavadinimą. Iš pradžios jis 
savo planą vadino “dekla
racija,” paskui vadino “pa
reiškimu,”' o dabar jau va
dina tik “nuomones išraiš
ka.”

Buenos Aires. — Dešinie
ji Perono pasekėjai laikė 
mitingą 'ir organizuoja 
naują partiją.

resni socialistai, kurie da
bar veikia Socialistų parti
jos eilėse, bet yra kairių 
socialistų, kurie stoja prieš 
tokios partijos sudarymą, 
nes.- jie laikosi nuomonės, 
kad verčiau reikėtų veikti 
Socialistų partijos viduje ir 
ją su laiku paversti kaires
ne.

Jeruzalė. — Izraelio mi
nistras Ben-Tovas pareiš
kė, kad Izraelis turėtų atsi
sukti nuo Vakarų ir pasi
daryti tikra Azijos valsty
bė, kad Izraelis turėtų atsi- 
ryšius su kaimynais azijie
čiais.

Paliaubų komisija apkaltino 
jordaniečius Negevo puolime

Jeruzalė.—Jungtinių Tau
tų maišytoji Joi\dano-Izra- 
elio- komisija surado, kad 
už užpuolimą ant izraelie
čių autobuso Negevo dyku
moje kalti jordaniečiai. Ta
me užpuolime viena civilinė 
keleivė ir trys kariai, ku
rie autobusą lydėjo, tapo 
užmušti.

Komisija sako, kad už 
užpuolimą atsakingi gink
luoti vyrai, kurie atėjo iš 
Jordano pusės, bet ne bū
tinai armijos kariai.

Laukiniai užmušė 28-is 
gyventojus N. Gvinėjoj
Melbourne, Australija.— 

Iš Rytinės Naujosios Gvi
nėjos dalies (kuri priklau
so Australijai) atėjo žinios, 
kad laukiniai džiunglių 
žmonės Lumi srityje už- 
puolė ir nužudė 28 vieti
nius gvinėjiečius. Kai ku- 
rienfs jie nukirto galvas, 
kitus subadė ietimis. x<

Vėliausios žinios
Iš vis© pasaulio

diečiai maža 17 ir 13 pėdųNew Yorkas. — Senato
rius Lehmanas paskelbė, 
kad jis daugiau nekandida
tuos. Jis taipgi išreiškė pa
geidavimą, kad Wagneris 
kandidatuotų į tą vietą.

Pekinas. — Kinija paskel
bė, kad ji prailgina laiką 
iki rugsėjo 20, duodant a- 
merikiečiams ž u ,r n a 1 is- 
tams iki tos datos apsispę- 
sti, ar jie nori vykti Kini- 
jon.

Falmouth, Britanija. —
Trys francūzų kilmės kana- vi.

Istiklalo partija nori, kad 
jai būtų pavestas kabineto 
su d arymas,-snlton as nenori
Rabatas. — Didžiausia 

Maroko partija, Istiklalas 
(Nepriklausomybės) rei
kalauja, kad jai būtų pa
vestas valdžios sudarymas. 
Iki šiol Istiklalo partija tu
rėjo 11 ministrų 19-os ka
binete, bet premjeras Bek- 
kai priklauso kitai grupei, 
kuri ne taip aiškiai nacio
nalistinė.

Istiklalo partija dabar 
sako, kad ji negali bendra
darbiauti su kitomis grupė
mis, nes, jos nesiekia pilnos 
nepriklausomybės. Parti
ja reikalauja iš sultono, 
kad jis pavestų jai valdžios

Pietinis rasistas taipgi 
kraštutinis anti-semitas

Montgomery, Ala. — Čia 
rasistinės “Baltųjų piliečių 
tarybos” mitinge kalbėjo 
atsargos admirolas Crome- 
linas, žinomas rasistas. Jis 
sakė, kad už visą “kiršini- 
mą prieš segregaciją” kal
ti žydai. Kas kelia tą visą 
triukšmą? klausė eks-admi- 
rolas. ' Ir jis pats atsakė: 
Žydas Frank-furteris, sio
nistinis žydas Spangeris ir 
marksistinis žydas Lehma
nas. ..

Laikraštininkai b a n d ė 
paskui sužinoti, kas tas 
per Spangeris, bet Crome- 
linas atsisakė aiškinti. 
“Marksistinis žydas” Leh
manas,- kurį' jis minėjo, tai 
New Yorko senatorius, de
mokratas. Frankfurteris 
yra šalies Aukščiausio teis
mo narys.

Cromelinas sakė, kad vi
si geri patriotai turi “ap
saugoti anglo - saksišką ra
sę.”

Plėšikai mažame miestely
je Lindorhurst Įsiveržė į ban
ką ir išnešė $4,600. Policija 
net nežino, kokiu nakties lai
ku bankas buvo apiplėštas.

■ «*

Būkite Laisves Prietelius. 
| Metine duokle tik $25.00.

barža (raftu) perplaukė 
Atlanto vandenyną. Kelio
nė jiems ėmė 88 dienas. Jų 
bai;ža vadinosi “L’Egare” 
(“Prarastoji”) ir buvo pa
daryta iš surištų cidro me
džiu kamienu. C c

Helsinkis. — Čia jau at
vyko TSRS prezidentas Vo- 
rošilovas. Su juom kultūros 
reikalų ministras Michailo- 
vas. Pasienyje juos sutikp 
ir iki Helsinkio lydėjo Suo
mijos prezidentas Paasiki- 

sudarymą. Sakoma, kad Is- 
tiklalą remtų ir koųiunistai 
bei socialistai.

Bet sultonas 'nenori gry
nai istiklališkos valdžios. 
Jis verčiau pasitiki “vidur
kelio” nacionalistais, kurie 
nori palaikyti tam tikrus 
priklausomybės ryšius su 
Francūzija.

Tuo tarpu Demokratų 
partija, viena iš tų vidur
kelio grupių, Casablankoje 
laikė savo suvažiavimą ir 
nutarė priešintis grynai na
cionalistinei Istiklalo val
džiai. Krizė Maroke tuo bū
du aštrėja.

Japonijos premjeras negali 
nusitarti, ar vykti į TSRS

Tokyo. —■ Japonijos ka
binetas laikė posėdį ir ta
rėsi, ar premjeras Hatoya
ma turėtų vykti Maskvon, 
kad dalyvauti derybose, ku
rias jau pradėjo užsienio 
reikalų ministras Šigemit- 
su. Derybos laikinai nu
trauktos, nes Šigemitsu, 
kaip šepįlovas., dabar Lon
done.

Japonijos kabinetas ati
dėjo nutūrimą, ar Hatoya
ma turėtų vykti. Buvo siū
lyta pačiam premjerui ap^ 
sispręsti, bet jis sakė, kad 
jam sunku nutarti. Iš vie
nos pusės, sakė jis, jis no
rėtų vykti, nes norėtų at
siekti taikos sutartį su So
vietais, iš kitos jis bent 
kiek abejoja, ar tik paties 
premjero atvažiavimas ne
sudarys įspūdžio Sovietuo
se, kad Japonija jau per
daug desperatiškai tokios 
sutarties nori. .

DAMASKAS. — Sirijos 
valdžia sako, kad jinai ir 
Egipto bei Saudi-Arabijos 
valdžios., duos ekonominės 
paramos Jordanui, kad jis 
galėtų išlaikyti savo užsie
nio legijoną, kurį anksčiau 

I finansuodavo britai.

Republikomj konvencija šiandien 
baigiasi su numatytu rezultatu;
dabar vyks smarki kampanija
San Francisco. — Antra- nedaug mažiau abejonių 

di-enio vakare prezidentas buvo apie Diek Nixoną. 
Eisenhoweris atvyko čia. Antradienį Nixono vyriau-
Jis atvyko diena anksčiau, 
negu numatyta, kad įšvirk
šti bent kiek daugiau gy
vumo į republikonų kon
venciją, kur tuščios kalbos 
ir visko numatymas iš ank
sto pradėjo rūpinti ir pa
čius republikonus.

Tą patį antradienio vaka
rą konvencijoje kalbėjo 
nelinksmųjų Hooverio lai
kų vyriausias charakteris 
— pats sks-prezidentas 
Herbertas Hooveris, kuris 
jau turi virš 80 metų. Jis 
buvo sutiktas triukšminga 
demonstracija, bet nutaiką 
buvo gan prislėgta, kai jis 
baigė kalbėti.

Laikraščiui einant spau- 
don trečiadienį, San Fran- 
cisce vyko nominacijos. 
Apie Eisenhowerio nomi
naciją nebuvo abejonių, ir

Stevensonas sekančią savaitę 
pradeda keliaut po visą šalį

Libertyville, Ill. — Demo
kratų prezidentinis kandi
datas Stevensonas paskel
bė, kad jis sekanti pirma
dienį pradės priešrinkimi
nę kampaniją,— jis keliaus 
po visą šalį. Pirmiausia 
jis apsistos astuoniose vals
tijose, kur tarsis su vieti
niais demokratų vadais, iš
dirbdamas smulkmeniškes- 
nius kampanijos planus. 
Kampanija, sakė jis, bus 
“plačiausia Amerikos isto
rijoje.” Su juomi kai ku
riose vietose bus Kefauve- 
ris, vietomis Kefauveris. 
keliaus vienas.

Pirmadienį jie abu atvyks 
į Santa Fe, Naująją Meksi

Sovietai ir Kinija kartu 
pažabos galingą Amūro upę

Pekinas. — Tarybų Są
junga ir Liaudies Kinija 
susitarė^bendromis jėgomis 
pakinkyti galingosios Amū
ro upės jėgą — statyti did
žias elektrines jėgaines, ku
rios aptarnautų abu Amū
ro krantus — tarybinį ir 
kiniškąjį. Kaip žinia, Amū
ro upė sudaro sieną tarp 
tarybinio Tolimųjų’ Rytų 
Sibiro ir Kinijos Mandžiu- 
rijos provincijos.

Casablanca. — čia ir ki
tuose Maroko miestuose 
įvyko solidarumo su Egip
tu demonstracijos. Jos 
taipgi vyko Alžyre. Maro
ke ir Alžyre nebuvo solida
rumo streikų, kaip nepri
klausomuose arabiškuose 
kraštuose, bet gyventojų 
jausmai aiškūs: jie prita
ria Egiptui.’ 

sias oponentas Republikonų 
partijoje Stassenas prašė 
suvažiavimo jam leisti kal
bėti po prezidento (bet 
prieš vice prezidento) no- 
minavimo. Kadangi Stas
senas ne delegatas, o tik 
stebėtojas, tai jis galėjo 
gauti balsą tik suvažiavi
mui vienbalsiai pritariant.

Eisenhoweris tuoj po at
vykimo į San Francisco 
pareiškė, kad jis pasiren
gęs išklausyti kiekvieną, 
kuris norėtų kandidatuoti į 
vice - prezidentus. Sakoma, 
kad tai buvo tikslus repub
likonų manevras, kad suda
ryti žmonėse įspūdį, jog 
konvencija “atdara”.

Po konvencijos uždarymo 
prezidentas Eisenhoweris 
planuoja pasilikti savait- 

i galiui San Francisce — dar 
; vienoms atostogoms.

ką. Stevensono kampani
jos vedėjas Finneganas pa
reiškė :

“Lyginantis doleriais, 
mes, žinoma, negalime nu
galėti republikonų. Už 
kiekvieną mūsų dolerį jie 
gali išleisti dešimt. Jie 
turės pakankamai fondų 
ilgoms televizijos progra
moms. Bet Stjevensonas 
vyks visur ir asmeniškai 
kalbėsis su žmonėmis...”

Finneganas tuomi norėjo 
pasakyti, kad Eisenhowe- 
ris dėl savo silpnos sveika1- 
tos ves kampaniją vyriau
siai per televiziją, ne per 
prakalbas mitinguose.

Lenkijos prezidentas 
pasmerkė šovinistus

Varšuva. — Lenkijos 
prezidentas Aleksandra Za
vadskis pareiškė, kad šovi
nizmo liekanos, kurios dar 
egzistuoja Lenkijoje, turi 
būti su šaknimis išrautos. 
Jis sakė, kad kai kuriuose 
lenkų rateliuose dar yra 
diskriminaciniu tendenci
jų prieš Lenkijoje gyvenan
čius ukrainiečius, bieloru- 
sius ir žydus. Jis sakė, kad 
tiek pat kenksmingas yra 
nusistatymas? prieš Lenki
joj likusius vokiečius — tie 
vokiečiai, kurie liko, sakė 
jis, yra Liaudies Lenkijos 
piliečiai ir viskuom lygūs 
lenkams.

Ar jau užsisakėte Seno Vin
co poezijos knygą?

ORAS NEW YORKE 
Dalinai apsiniaukę, šaltoka.
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PAS REPUBLIKONUS
ŠIE ŽODŽIAI RAŠOMI po to, kai republikonų su

važiavimo San Franciske praėjo dvi sesijos, pirmadienį.
Tos sesijos būtų buvusios labai nuobodžios, jei ne 

tas faktas, kad suvažiavimo rengėjai turėjo sukvietę 
daug visokių dainininkų, ir vodevilistų, kurie sesijas 
“pamargino.”

Tiesa, buvo kalbų, geresnių ir blogesnių kalbų. Bene 
blogiausią kalbą pasakė senatorius Knowlandas iš Kali
fornijos, — Knowlandas, kurį kai kurie vadina Čiang 
Kai-šeko atstovu Jungtinių Valstijų Kongrese. Ir savo 
kalboje suvažiavime nesigailėjo epitetų komunistams ir 
Kinijos Liaudies Respublikai.

Pačią svarbiausią kalbą — Keynote Address — pa
sakė Washingtono valstijos gubernatorius Arthur B. 
Langlie.- Jo kalba buvo kur kas padoresnė negu Know- 
lando. Bet visi kalbėjusieji pūtė ton pačion dūdon: repu- 
blikonai geriausi šeimininkai, Eisenhoweris ir Nixonas 
turį būti nominuoti ir išrinkti.

Nixonas visur akcentuojamas ir tuo norima užduo
ti smūgį Stassenui, kuris siūlo Nixono vieton kitą asme
nį pastatyti. Net ir Nixono ir Knowlando žmonoms, bu
vusioms vakarinėje sesijoje, sukeltos ovacijos!

Atrodo, kad republikonų partijos vadovai yra griež
tai nusistatę už Nixona ir jis, turbūt, bus paliktas kan
didatu vice-prezidento vietai. Tenka atsiminti, kad reak
ciniams republikonų vadovams Nixonas yra geresnis už 
Eisenhoweri. Pastarąjį jie liaupsina tik tiek, kiek jis 
jiems reikalingas (kaip populiarus asmuo) išrinkimui 
Nixono.

Suvažiavimą dominuoja republikonai gubernatoriai, 
senatoriai, ir kiti “dideli fišės.” Čia yra visas Eisenhove- 
rio kabinetas?.

Kai kurie spėja, būk Eisenhoweris, atvykęs ’ į suva
žiavimą, prasitars, kad vice-prezidento vietai kandidatų 
turėtų būti keletas, o ne vienas Nixonas. Bet kiti panei
gia tokį spėjimą.

Jie sako: Eisenhoweris jau yra nusistatęs už Nixo- 
ną. O jeigu taip, tai, aišku, Stassenas mažai ras drąsuo
lių, kurie pasisakytų už jo nuomonę. Kas gi norės išsto
ti prieš tokią mašiną, kokią turi suorganizavę Hali, 
Knowlandas, Nixonas ir kiti reakciniai šulai?

Finansinio kapitalo atstovai atsisako klausyti pa
žangesnių žmonių balso, atsisako net ir kalbėti apie pa
statymą kandidatu vice-prezidento vietai geresnio as
mens.

TRAGIŠKAI ŽUVO PROF. J. ŽEMAITIS
VILNIAUS “TIESOJE” (š m. liepos 31 d.) išspaus- 

din tas toks nekrologas:
Š. m. liepos 29 d. tragiškai žuvo Lietuvos TSR nusi

pelnęs mokslo veikėjas, Lietuvos veterinarijos akademi
jos chirurgijos katedros vedėjas, veterinarijos mokslų 
daktaras, profesorius J. Žemaitis su savo žmona.

J. Žemaitis gimė 1894 m. Nemunėlio Radviliškio kai
me Biržų apskrityje valstiečių šeimoje. Pradinį mokslą 
jis įgijo savo gimtajame kaime, po to įstojo į Panevėžio 
realinę mokyklą, kurią baigė 1916 metais. Tais pačiais 
metais įstojo į Tartu veterinarijos institutą, bet dėl ma
terialinių sunkumų buvo priverstas mokslą nutraukti. 
1923 m. J. Žemaitis baigė institutą ir iki 1925 metų dirbo 
veterinarijos gydytoju karinėse dalyse.

1925 metais J. Žemaitis buvo išrinktas veterinarijos 
z skyriaus prie Kauno universiteto medicinos fakulteto 
chirurgijos katedros asistentu. Tais pačiaais metais jis 
buvo komandiruotas į doktorantūrą prie Vienos veteri- 

• narijos akademijos.
Sėkmingai apgynęs daktaro disertaciją, J. Žemaitis 

grįžo į Kauno universitetą, kur jam buvo pavestas ope
ratyvinės chirurgijos kursas, medicinos fakulteto veteri
narijos skyriuje. Vėliau J. Žemaitis buvo paskirtas 
Gruzdžiu veterinarijos mokyklos direktoriumi.

Nuo 1938 metų iki paskutinių savo kūrybingo gyve
nimo dienų J.. Žemaitis dirbo Lietuvos, veterinarijos aka
demijoje chirurgijos katedros vedėju.

J. Žemaitis turėjo didelį autoritetą Akademijos stu
dentų bei dėstytojų tarpe ir buvo jų mėgiamas.

Greta pedagoginio darbo, profesorius Žemaitis dirbo 
didelį mokslinio tyrimo darbą Akademijoje ir Lietuvos 

’TSR Mokslų akademijos Gyvulininkystės ir veterinari- 
institute. . '
Už ilgametę pedagoginę ir mokslinę veiklą prof. J. 

Žemaičiui buvo suteiktas Lietuvos TSR nusipelniusio 
> liioksl© veikėjo vardas.

Atminimas apie profesorių J. Žemaitį, kaip apie 
žmogų, draugą, mokslininką ir pedagogą ilgai liks dau- 

I gybės jo auklėtinių ir draugų širdyse.
O
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ĮDOMUS VARŠUVOS 
RROF. VELIUNSKIO 

STRAIPSNIS
Vilnių aplankė įžymus 

Varšuvos universiteto pro
fesorius S. Vėliunskis. Po 
to jis parašė Vilniaus ^Tie
soje” (š. m. liepos 25 d.) 
labai įdomų straipsnį apie 
Vilnių ir apie lietuvius, gy
venančius Lenkijoje.

Pirmiausia svečias profe
sorius dalinasi su skaityto
jais savo įspūdžiais, įgytais 
Vilniuje. Skaitome':

“Tekdavo man lankytis 
Vilniuje prieš karą. Atme
nu, kad miesto būdingas 
bruožas buvo ramybė ir ty
la. Prieškarinis Vilnius bu
vo miestas didingų archi
tektūros paminklų, o, be to, 
ramus periferijos miestas.

“Kai prieš keletą dienų 
pažvelgiau į miestą iš žalio 
puikaus Gedimino kalno, 
man krito į akis visiškai 
nauji elementai miesto vai
zde. O visų pirma — kelia
mųjų kranų miškas. To 
Vilniuje seniau nebuvo. 
Vis naujos pramonės įmo
nės, gyvenamieji namai, 
mokyklos — auga kaip gry
bai, po lietaus. JSeniau čia 
buvo nedideli, daugiausia 
maisto
liai — k^kia^alaus darykla, 
likerių fabrikas, lentpjūvė, 
odų raugykla.

“Nuo Gedimino kalno 
man rodo pramonės įmones 
ir aiškina:

— Štai ten didžiulė elekt- 
ro/' skaitiklių gamyba, o 
ten “Elfą”, kurioje gami
nami 'transformatoriai, 
elektriniai patefonai, mag
netofonai. Gamykla nuolat 
plečiama. O ten, miškinga
me Panerių rajone iškilo 
eilė pramonės įmonių. Ga-. 
mykla Nr. 1, išleidžianti 
statybos įrengimus, o taip 
pat didžiulius 3 tonų kra
nus. Toliau į dešinę matyti 
gelžbetoninės konstrukci
jos. Tai dar statomos įmo
nės: grąžtų gamykla, did
žiulė betono gamykla, nau
jas mėsos kombinatas. Čia 
vėl didžiausia respublikoje 
“Pergalės”- saldainių ga
mykla, ten pieninė, o prie 
Neries — Eidukevičiaus 
vardo odos avalynės kombi
natas.”

Kultūros bare
Profesorių labai suįdomi

no Vilniaus mokslo ir kul
tūros įstaigos: Pedagoginis 
institutas, Konservą tori- 
ja, Dailės institutas, ir ki
tos mokslo bei meno įstai
gos. Jo žodžiais:

“Ypač mane domino kal
bų dėstymas Kapsuko var
do universitete, čia paty
riau būdingą tarybinianis 
žmonėms svetingumą. Bu
vau nuoširdžiai priimtas, 
man buvo leista susipažinti 
su mokymo organizavimu 
ir programomis. Mane taip 
pat klapsinejo apie darbo 
metodus ir mokymo organi
zavimą Varšuvos universi
tete. Toks keitimasis paty
rimu padės mums geriau 
mokyti jaunimą. Juo • la
biau, kad aš pasistengsiu 
pasidalyti savais įspūd-

sanionės fabrikė-

žiais svetimų kalbų dėsty
tojų konferencijoje, kurią 
organizuoja Aukštųjų mo
kyklų ministerija Lenkijo- 
joje. Ypač man padėjo uni
versiteto svetimų kalbų ka
tedros vedėjas Alfonsas 
Laučka, supažindindamas 
mane su paskaitų tvarka
raščiu. valandų, skaičiumi 
ir su kitais organizaciniais 
reikalais, ką aš pasisteng
siu panaudoti Varšuvos u- 
niversitete.

“Didelį įspūdį man pada
rė Kapsuko vardo univer
siteto biblioteka. > Gausybė 
knygų, kurias ten mačiau 
ir nauji leidiniai keliomis 
kalbomis akivaizdžiai rodo 
šios bibliotekos vertę. Kaip 
lenką, miane džiugina tas 
faktas, kad kiekviename 
žingsnyje jauti saugant 
mūsų tautos praeities atmi
nimą, kurios istorija yra 
susijusi su Vilniumi. Bu
vau garsioje Konrado celė
je, Bazilionų vienuolyne, 
Adomo Mickevičiaus atmi
nimui skirtoje paradojė, 
skaičiau paminklinę lentą 
namo sienoje ir lankiausi 
bute Pilies skersgatvyje 
Nr. 11, kur Adomas Micke
vičius rašė “Gražiną”.

“Sužinojau, kad Tarybų 
Lietuvos mokslininkai ir 
visuomenė ne tik kad ger
bia mūsų didžiausio poeto 
atminimą, bet ir toliau ieš
ko jį liečiančių dokumentų. 
Pavyzdžiui, Kaune rasta 
daug naujų duomenų apie 
A. Mickevičiaus buvimą 
Kaune. Vaikščiojau Kos
ciuškos, Kraševskio, Ado
mo Mickevičiaus gatvėmis, 
apžiūrėjau Jono bažnyčią, 
kuri oje vargonininkavo 
Stanislovas M o n i u š k a, 
vaikštinėjau po, universite
to arkadomis, to universi
teto, kuriame profesoriais 
buvo Lelevelis ir J. Snia
deckis.
gerbia 
sius 
Jie čia padėjo pamatą 
su tautų draugystei.

“Būdamas Vilniuje, 
akivaizdžiai įsitikinau, 
čia vadovaujamasi naciona
line leninine politika. Len
kų pradinės ir vidurinės 

i mokyklos, kurias buvau
aplankęs, laikraščiai ir
knygos lenkų kalba, kurias 
mačiau kioskuose ir knygy
nuose..?’

Kaip gyvena lietuviai 
Lenkijoje

Mus labai suįdomina toji 
straipsnio dalis, kurioje' 
profesorius pasakoja apie 
lietuvių būklę Lenkijoje. 
Jis rašo: t

“Tur būt, jums įdomu, 
kaip gyvena lietuviai Len
kijoje? Norėdami paten
kinti savo smalsumą, leis
kitės drauge su manim į; 
trųthpą kelionę? J Punską 
— miestelį Seinų 
je. Juo labiau, kS 
Ų n g a z proga: ( 
kur gyvena, tur i 
giausia lietuvių, 
atiduoti naudotis nauji kai
mo kultūros namai.

“Punskas — nelabai dide
lis miestelis, pasislėpęs kle-

Jonas 
valku 
jas.

“Punsko žmonės pasiilgę 
lietuviškų knygų, kurių čia 
labai maža knygos, sunkiai 
šias vietas pasiekia. O juk 
Tarybų Lietuvoje išleidžia
mi šimtai tomų. Stinga ir 
medžiagos dramos bei cho
ro kolektyvams.

“Man atrodo, kad neturi 
pasikartoti tokia padėtis, 
kai vieno dramos kolektyvo 
nariai, norėdami suvaidin
ti rašytojo J. Baltušio pje
sę “Gieda gaideliai”, turėjo 
ją išsiversti iŠ lenkų kal
bos.

“Taip pat retai aplanko 
Punską Tarybų Lietuvos 
piliečiai. Jeigu žinotumėt, 
kaįp nuoširdžiai ir svetin
gai Seinų apskrities lietu- 

jviai sutiko ir sveikino šių 
metų pavasarį atvykusius 
iš Vilniaus Teofilį Tilvytį 
ir Kostą Korsaką!

“Išvažiavau iš Punsko 
pavakary. Iš kaimo toli 
skambėjo darni merginų 
liaudies daina “Pasisėjau 
žalią rūtą”. Prisiminiau ta
da šias mielas, puikias kaip 
rūtos šakelė merginas...

“Šiandien lenkų ir lietuvių
, bet 

viskas jungia. Nuolat stip
rėja draugystė tarp Lenki
jos ’ 
tautų.”

Lietuvos
ir vertina didžiuo- 

lenkų tautos sūnus.
mū-

vų, šermukšnių, topolių ir 
liepų paunksmėje. Prie pat 
miesto — ežerai ir tankūs 
miškai.

“Nelabai linksma, buvo 
lietuvių dalia buržuazijos 
laikų Lenkijoje bei hitleri
nės okupacijos metu. Kal
buosi su Juozu Maksimavi
čium, agronomu. Jam ne
kartą teko kalėti vien už 
tai, kad jis kovojo dėl gim
tosios kalbos teisių.

— Mums buvo labAi kok
tu, kad fašistinė valdžia 
stengėsi nuslopinti mūsų 
tautinius lūkesčius — pri
simena J. Maksimavičius. 
Gerai žinome, kad smetoni
nė valdžia panašiai elgda
vosi su lenkų mažuma Lie
tuvoje. Ir kam reikėjo tų 
savitarpio persekiojimų bei 
Vaidų tarp dviejų kaimyni
nių tautų? — piktinasi ma-. 
no bendrakalbis...

“O kaip atrodo reikalai 
Punske dabar? Užeikime 
pradžiai į ką tik atidarytus 
kultūros namus, .pastatytus 
valstybinės valdžios inicia
tyva. Kultūros namai gau
na nuolatines datacijas sa-- 
vo veiklai. Jų uždavinys — 
kelti Punsko ir jo apylin
kių gyventojų kultūrinį ly
gį-

“Štai puiki žiūrovų salė tautų niekas neskiria, 
apie 300 vietų. Scenoje pa
sirodo lietuvių meniniai ko
lektyvai. Jų tarpe verta pa
minėti chorą iš1 Oškinių 
kaimo, choro ir dramos ko
lektyvą iš Kseigėnų, o taip 
pat dramos kolektyvą iš 
Šineikinės kaimo, šalia sa
lės yra raštinė, keramikos, 
raižybos ir liaudies audinių 
dirbtuvės ir biblioteka, 
je — 3371 knyga.

MOKYKLOS
“Lietuvių valstiečių vaikai 

iš Punsko apylinkių mokosi 
gimtąja kalba. Čia yra 4 
pradinės mokyklos dėsto
mąja lietuvių kalba, 15 mo
kyklų, kur lietuvių kalba

Jo-

. ĮKyKrų, Kur lietuvių is.aiua 
liaudis lyra privalomas dalykas, o

as
kad

apskrity- 
yra ypa- 

Vietovejej 
mt, dau- 

neseniai

nės, Lietuvos Veterinarijos akademijos kolektyvas krei
piasi į “Tiesos” redakciją,-prašydami perduoti gilią pa
dėką visiems draugams^ reiškusiems užuojautą ir padė- 
jusiems palaidot tragiškai žuvusius nusipelniusį 'moks
lo veikėją' prof. J. Žemaitį ir jo žmoną Palmirą Žemai
tienę?’' • ,. •

Lietiivos veterinarijos 
akademijoj rektoratas, 
profesoriai bei dėstytojai ir 
visuomenines organizacijos

Gi rugpjūčio mėh. 8 d. “Tiesoje” skaitome: 
“P!rof J. Žemaičio šeimos nariai, artimieji ir girai

KOKIU BŪDU prof. J. Žemaitis su savo žmona Pal- 
Palmira žuvo, laikraštis nepasako. Lietuvoje, mat, to
kia mada: nerašyti, kaip hub ko žmogus mirė. Gal pro
fesorius žiivo automobilio nelaimėje, gal kitokioje.

Kaip ten bebūtų, tai didelis smūgis lietuvių: tautai, 
netekusiai žymaus mokslo Veikėjo, kokiu buvo J. Že
maitis. ____  .......... . ......

taip pat 9 lietuvių vaikų 
darželiai.

“Punsko lietuvių mokyk
los vedėju dirba Stanislo
vas Lyskauskas. Jis papa
sakojo, kad jau pribrendo 
reikalas atidaryti ten vidu
rinę mokyklą. Artimiau
siais mokslo metais bus ati
darytos aštuntoji ir devin
toji klasės, ir jau netoli tas 
laikas, kai lietuvių jauni
mas laikys brandos egzami
nus gimtąja kalba.

“Seinų apskrityje yra. 8 
gamybiniai kooperatyvai. 
Šešiuose jų didelį narių 
procentą sudaro lietuviai. 
Daugeliu atvejų liaudies 
Lenkijoje Punsko ir jo apy
linkių lietuvių gyvenimas 
pagerėjo.

“Štai, paimkime, pavyzd
žiui, sveikatos apsaugos 
klausimą. Ar buvo galima 
pagalvoti prieškarinėmis 
sąlygomis, kad tokiame, at- 
silikusiame kaime, kaip 
Punskas, būtų nuolat buvęs, 
gydytojas? Dabar jame y- 
ra sveikatos centras ir gim
dymo hamai. Daugelis lie
tuvių iš šių apylinkių dirba 
valstybinėse įstaigose, 
daugelis baigė studijas. Pa
vyzdžiui, Punsko liaudies 
tarybos prezidiumo pirmi
ninko pavaduotojas yra lie
tuvis Marcinkevičius, o da
bartinis kultūros namų ve
dėjas — lietuvis Skripkus 
neseniai buvo prekybos 
skyriaus vedėju tame pa
čiame prezidiume.

“Iš visuomeninių aktyvis
tų lietuvių verta paminėti 
tokius, kaip mokytoja Pet
ronėlė Dūrtaitė, Juozas Ja
kimavičius, Antanas įudic- 
kis — bendruomenės liau
dies tarybos pirmininkas,

Jose Artigas
Birželio 19 d. visa Uru

gvajaus liaudis atžymėjo 
savo nacionalinio herojaus 
192-ąsias gimimo metines. 
Jose Artigas suorganizavo 
nacionalinę liaudies armiją 
prieš ispanų ir portugalų 
kolonizatorius ir įkvėpė sa
vo liaudyje nepriklausomy
bės idėją, pagal kurią tapo 
paskelbta Urugvajaus Ry
tinė Respublika.

Jose Artigas gimė 1764 
m. birželio 19 dieną, tradi
cinėje ispanų karių šeimo
je. Savo vaikystę praleido 
Montevidėjuje. Pramokęs 
humanitarinio mokslo pran
ciškonų vienuolyne, dar 
jaunas pradėjo stebėti ko
lonizatorių ' tironišką elge
sį su vietiniais gyventojais. 
Matė socialinę nelygybę. 
Vergų kankinimą ir jų pa
bėgimą nuo savo ponų. Iki 
33-ių metų susipažino su 
misionijeriais ir su studen
tais, kurie mokinosi tada 

universitetuose, 
Prancūzijos, iš 
ir plito po- visą

ypatingai 
kurių kilo 
pasaulį revoliucinė ir res
publikinė idėja. O ji persi
kėlusi į Pietų Ameriką ir 
prigijusi sudrebino kolonia- 
lini režimą.

Laisvės trokštanti karei
viai pradėjo bėgti iš ispanų 
ir portugalų kariuomenės.

ir Tarybų Sąjungos Susidarė ištisos grupės, ku
rios užpuldinėdavo, vogda- 

------------- vo p. kontrabanda versda- 

Darbininku sveikata i SamŽ8 piktaSų, "S 
Dr.j.j. Kaškiaučius, M. D. m- įstojo i kariuomenę pa- 
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Karpos 
ant delnu 
smagumų, 
pų ir ant 
Yra tai 
odos sluogsnelių. 
da karpos ir pačios savai
me išnyksta. Tačiau daž
niau jas reikia kitaip kaip 
prašalint. Galima jas pa
kartojamai, lengvai ir plo
nai, patept su kokia rūkš- 
čia, kad ir su karboline 
rūkščia arba geriau su 
lengvesne “dichloracetic 
acid.”

Kai gydytojas, tai pavar
toja novokaino (“novo- 
caine”), su adata įleidžia jo 
po karpa: tai atima skaus
mą. Paskui jau tą karpą 
gali ir visai nuimt su in
strumentais,,- arba nudegint 
su atitinkama rūgštim.

Galite pabandyt ir pa
prastą riciną (“castoroil”). 
Gult eidami ant nakties, su
vilgykite medvilnės gniutu- 
luką su ricinos aliejum ir už
dėkite ant karpos. Ta med
vilnė gali ir platėliau, prasi
skleisti, tai nieko. Apklo
kite su riebaluotu bei vak- 
suotu popierium ir. apriški- 
tę, aptvarstykite. Daryki-

ant kojų padų, 
sudaro daug ne- 

Atsiranda kar- 
kitų kūno dalių, 
peraugimas tūlų 

Kai ka-.

11
* i

prastu kareiviu.
Persekiodamas vagius ir 

kontrabandininkus po Uru
gvajaus (tada Rytinė Ša
lis) žemės plotus, jis susi
pažino su vietos gyventojų 
neapykanta kolonijos vado
vų. Susidraugavo ir įgavo 
pasitikėjimą gaučių. Tapo 
jų vadovu.

Pabėga iš kariuomenės 
1811 m. vasario 11 d. Da
bar jam gręsia ispanų vatr 
dovų bausmė, kaip revoliu
cionieriui ir kaip dezerty- 

! rui. Paskelbiamas naujos 
Rytinės Respublikos nepri
klausomybės vadu. Suor
ganizuoja pirmą Naciona
linį Kongresą. Jis pasižy
mi Pietų Amerikos Linkol- 
nu, kur jis ir pareiškia: 
“Jūs man suteikiate autori
tetą, o jis pranyksta prieš 
Jūsų galią.”

Įstengė pirmą nepriklau
somos Rytinės Urugvajaus 
Respublikos generalinį šta
bą 1815 metų gegužės mė
nesį su Argentinos vėliavos 
pavidalu. Tada jis sakė, 
kad: “su laisve nė vieno 
neįžeidžių ir nieko nebi4 

' jau.” *
Daug laiko kovojęs su

te taip kas vakaras, vis pa- j ispanais, portugalais^ ir jė- 
likdami pernakt, kolei kar
pa suminkštės ir nusilups.

Vitaminas B12 ir cukrali
gė (diabetas) turi ryšių, 
kaip tapo surasta grupės 
mokslininkų. Vi t a m i n a s 
B12 padeda tūloms maža- 
kraujingumo ligoms. Bet 
šito vitamino naudingumas 
siekia ir plačiau. Net ir to
kią rimtą organinę ligą, 
kaip cukraligė (šlapligė), 
vitaminas B12 gerai pavei
kia, ypač kai diabetikui 
ima gest akys ir grūmoja 
apakimas (“diabetic blind
ness”). Tatai parodo, kad ši
tas galingas vitaminas turi 
ką bendra su riebalų ir 
angliavandžių (“carbohy
drates”) panaudojimu žmo
gaus organizme. Tyrinėji
mai tebesitęsia tolyn.

zuitais, Artigas 1820 metų 
rugsėjo 23 d. pasitraukia į 
Paragvajų, kur pragyveno 
30 metų toli nuo tėvynės, 
ir mirė I860 m. rugsėjo 23 
dieną.

Alt. Ver-kas
(Iš “Darbo”)

Užrašykite Laisve savo draugui 
GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

Foggia. — 13 jugoslavų 
buvo pasisamdę laivą ‘ pa- 
plaukinėti Adriatikos jūro
je. Jie gal buvo planavę tuo 
laivu pabėgti Italijon, bet 
pakelyje jie jūroje pamatė 
didesnį laivą, Jugoslavijos 
žvejybos motorlaivį. Jie 
prisiartino prie to laivo, 
peršoko į jį, ginklais areš-t 
tavo visą įgulą ir įsakė ka-< 
kapitonui plaukti Italijon.1 
Tą jis ir padarė ir laivas 
pasiekė Manfredonią. Tie 
13 ir vienas įgulos narys 
liko Italijoje, kiti grįžo Ju
goslavijon.

<

2 pus!.—Laisve (Liberty)--Ketvirtad., Rugp. (Aug.) 23, 1956
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SUKILĖLIAI
(Kovų dėl žemes ir laisvės vaizdai 1861-1864 m.)

nerolų, žinąs kur ministrai gyvena ir 
kokiomis karietomis jie važinėja.

—Bene ir patį ciesorių,būsi matęs?— 
pašaipiai paklausė senis Daubaras.

—Mačiau!—sušuko tas. — Peterburge 
mačiau. Vaisko paradą priėmė. Rai
tas, kniazių ir generolų svitos apsuptas. 
Toks papūtžandis, visas apžėlęs, tik sma
kras nuskustas, o akys išvirtę kaip ku
kuliai.
\ Dabar dar smalsiau ir jau beveik su 
pagarba žiūrėjo kaimiečiai į nepažįsta
mąjį. Ar tai juokai? Ciesorių matė! 
Tad kas gi jis per vienas? Niekas ne
sugebėjo į šį klausimą atsakyti. Tik se
nis Daubaras, daug visokh| žmonių gy
venime sutikęs, dar sykį įtartinai ap
žvelgė nepažįstamąjį. Ar tik jis nebus 
pabėgęs saldotas? Bet nieko Daubaras 
nesakė, tik tylomis stebėjo atvykėlį ir 
klausė, ką jis šneka.

O tas, besigirdamas, ką dar matė ir 
girdėjo Peterburge, vis grįždavo prie 
ciesoriaus manifesto ir tvirtino, kad ti
krąjį ponai nuslėpę, o paskelbę kitą, 
kuris dvejus metus lažą pratęsia ir po
nams žemę palieka. Kaimiečiai beveik 
ima tikėti, o labiausiai Daubaras. Jis 
žmogus mąstantis ir galvojantis.

—Jeigu jau ciesoriui pagailo žmonių, 
—samprotauja senis,—tai jis ir davė že
mę ir valnastį.. O čia nei šis, nei tas.. 
Dar dveji metai baudžiavos, o paskui tas 
išpirkimas ir tai tik su ponų žinia! Po
nams iš to bus pelno, o mums ir mūsų 
vaikams amžinas jungas !

—Teisybė!—sušuko atvykėlis.—Dėl to 
aš ir sakau: nepasirašykite ponams jo
kių raštų! Palaukite. Ciesorius sužinos 
ir Heps paskaityti tikrąją savo gromatą. 
Tada pamatysite. Viskas virs kitaip. 
Gausite žemę be jokių išpirkimų.

—O kaip su lažu?—paklausė Norei
ka.—Dirbt ponui ar ne?

Atvykėlis plačiai mostelėjo ranka ir 
atkirto:

—Nedirbti! Kvaili būtumėt, jei dirb
tu mėt. Jei ponų klausysite ir dirbsite, 
viskas pasiliks po senovei. Ponai pasa
kys ciesoriui, kad jūs nei žemės, nei val- 
nasties nenorite, kad jums gerai taip, 
kaip yra. Ir ciesorius paklausys ponų.

Tuo tarpu kalvis pataisė brizgilą, ne
pažįstamasis pasikamanojo arklį ir ruo-

(Tąsa)
Kedulis buvo linkęs Stasiui pritarti, 

jau vien dėl to, kad nekentė visokių nau
jovių. Bet Daubaras, nors senesnis už 
juodu, laukė geresnių laikų ir jau seniai 
tikėjosi, kad ciesorius pagaliau padarys 
teisybę ir duos žmonėms žemės. Tad da
bar išgirdęs, kad manifestas tos teisy
bės nežada, susirūpinęs čiulpė pypkę ir 
nebežinojo, ką apie visa tai manyti.

Taip jiems besikalbant, ant kelio pa
sirodė raitas vyriškis, ir prijojęs sustojo 
prie kalvės. Nieks iš esančiųjų jo ne
pažinojo. Atrodė jis gana keistai. Ap
sivilkęs jau gerokai apnešiota rudine, 
apsimaukšlinęs aplamdyta kepure, apsi
avęs auliniais batais, dar nesenas, apie 
35 metų vyras, apšepęs^ išvargęs ir iš
blyškęs,—kas jis galėjo būti? Arklys jo 

T)uvo liesas, bet, matyt, nedarbinis, pa
balnotas, kamanos sunešiotos, bet odi
nės, su geležiniais brizgilais. Šitie briz 
gilai ir buvo raitelio sustojimo prie
žastis.

Nusėdęs nuo arklio, jis stačiai kreipė
si į Dundulį:

—Kavoliau, štai nudilo ir trūko vienas 
birzgilo žiedas. Ar negalėtum suvirinti, 
o gal kitu pakeistum?

Jis išnarino iš kamanų birzgilą, pa
davė kalviui, o arklį tomis pat kamano
mis pririšo prie tvoros. Kąlvis paėmė 
birzgilą, išnarino rinkę ir, nieko neta
ręs, įmetė ją į žaizdrą. Kaimiečiai smal
siomis akimis sekė atvykusįjį. O jis iš
sitraukė pypkę ir ėmė graibstytis kiše- 

Jfniuose tabako, bet ten neradęs, gailiai 
Atsiduso:

—Išsibaigiau tabaką. O taip norėčiau 
dūmelį patraukti.

Daubaras pasiūlė jam savo kapšiuką:
—Kimškis.
Nepažįstamasis kietai prisikimšo pyp

kę, nuėjęs prie žaizdro įsidegė ir, prisi
gretinęs prie vyrų, atsisėdo ant akmens, 
regimai pasiruošęs pradėti su jais šneką.

—Ar iš toli keliauji?—paklausė Dau
baras.

Tas negreitai atsakė:
—Ar iš toli keliauju?.. Nesupaisy

si... Ir iš toli, ir iš arti. Vakar buvo 
toli, šiandien arti.

Sudomino kaimiečius tas mįslingas at- 
• sakymas. Visi dar smalsiau sužiuro į 

keleivį.
—Tai gal girdėjai ką apie ciesoriaus 

gromatą? — toliau klausė Daubaras. — 
Mūsų bažnyčioj jos neskaitė? Kitur, sa
ko, jau skaitė.

—Girdėjau,—trumpai atsakė tas.
—Tai ką? Panščiznos nebebus? Gy

vensime ant sąvo žemės?
Nepažįstamasis Čiulpė pypkę ir abe

jingu žvilgsniu klaidžiojo tolyje. Paga
liau, tarsi nusikratęs savo sustingimu, 
tarsi ką atsiminęs, ūmai suliepsnojusiu 
žvilgsniu apžvelgė susirinkusius ir pra
šneko aukštu, prikimusiu balsu, karš
čiuodamasis ir pykdamas nežinia ant 

. ko:
—Gyvensite ant savo žemės, sakai? 

O kas jums duos tą žemę? Ponas? O už 
ką jums ponas duos žemę? Ar ponui ne 
>eriau jus lupti ir iš jūsų darbo aruodus 
pilti ?

-'-Ponui tai žinoma, kad geriau,—pri
tarė Daubaras. — Bet ciesoriui, matai, 
pagailo ir prastų žmonių. Ciesorius duos 
žemės.

—Ciesorius, sakai? Ciesorius tai gal
* ir duotų. Ar jam gaila žemės? Bet 

, ciesorius toli, Peterburge, sėdi ir ne vis
ką mato ir girdi, kas čia darosi. Cieso
rius gal ir gerą paraše gromatą, gal ir 
davė žmonėms žemę ir valnastį. Bet 
gubernatoriai ir generolai, susitarę su 
vyskupais, paslėpė tikrąją gromatą, o 
žmonėms paskaitė kitą. Tokią, kaip 
jiems patinka. Kad dar dvejus metus 
turėsite lažą eiti ir kad turėsite savo 

; žemes išpirkti, ir kad ponai galės jus 
teisti ir plakti. Štai kokią gromatą pa
skaitė jums bažnyčiose ir rinkose! Gu
driai ten viskas surašyta. Ne jūsų, mu- 

/ žikų, galvoms tai suprasti. O kas nesu- 
' pranta, tai ir džiaugiasi!

Kaimiečiai klausė tų žodžių, vos tikė- 
/ darni savo ausimis. Noreika dar bandė 

prieštarauti, bet nepažįstamasis atkak
liai laikėsi šavo. Kalbėjo jis daug - ir 
apie visokius dalykus. Iš jo trankios 
kalbos kaimiečiams ėmė aiškėti, kad jis • 
daug kur buvęs ir daug ko patyręs. Jis 
buvęs Peterburge ir daugely kitų mies
tų. Jis matęs visokių aukštų ponų ir ge-

—Kiek u^ darbą, kavoli?—kreipėsi į
• Dundulį.

Kalvis pasižymėjo sąmojumi ir aštriu 
liežuviu.

—E, ką iš tavęs beimsi...—numojo 
ranka.—Kai pamatysi ciesorių, papra
šyk, kad ir Dunduliui lieptų atrėžti nors 
pusę valako, va čia, prie kalvės daržo. 
Nusibodo prie žaizdro kepti, dūmus ir 

. žiežirbas ryti. •
Garsiai nusijuokė vyrai į tuos žodžius, 

bet nepažįstamasis nesupyko.
—Gerai, kavoli, atminsiu... Jei ne 

pas ciesorių, tai kur kitur gal kada ir 
mano žodis ką nors svers.... Dėkui, ka
voli, už pataisymą ir tau, dėde, už taba
ką,—linktelėjo galvą Daubarui. — Geru 
žodžiu jus minėsiu.

Jau buvo besėdąs į balną, bet, lyg kaž
ką atsiminęs, dar paklausė:

—O kaip man, vyrai, artimiausiu ke
liu pasiekti Dimšą? Žinote, šlėktą, dak
tarą? Gal būsite girdėju apie tokį?

Daktarėlį Dimšą, šlėktą, visi šilėnie- 
čiai gerai pažinojo. Gyveno jisai už ko
kios mylios valdžios miškuose. Sūnus 
buvo eigulys, o jis daugiausia bastėsi po 
žmones, versdamasis veterinoriaus ir 
felčerio amatu. Dimšą žmonės labai mė
go ir gerbė už jo paslaugumą, gerą šir
dį, giedrią nuotaiką, o ypač, kad jis ne- 
sibičiuliavo su ponais dvarininkais, kei
kė kartu su baudžiauninkais Bagynų 
Skrodskį* ir vis kalbėjo, kad greitai at
eisią geresni laikai ir žmonės gausią že
mės. Patikimesniems patylomis šlėkte
lė Dimša pakalbėdavo ir prieš ciesorių ir 
visą jo valdžią. Apsidairęs aplinkui, dak
tarėlis kuždėdavo, kad lenkai ruošiasi 
sukilti prieš valdžią, kad sukilsianti ir 
Lietuva, o greičiausiai ir visos Rusijos 
baudžiauninkai.

Nepažįstamo j o raitelio klausimas, kaip 
pasiekti Dimšą, vėl padilgino kaimiečių 
smalsumą. -

—0 ką? Su reikalu pas poną Dimšą? 
—neiškentė nepaklausęs Kedulis.

Bet nepažįstamasis vėl atsakė mįslin- 
(gai

(Bus daugiau!

kad 
nes 

kitas

kuris su sveiku hu- 
nenuilstančiai plaka 

žmonių priešus, ir mes 
būsime pilnai pasiten-

Cleveland^ Ohio
Ar jau visi prisirengę 
prie spaudos pikniko

Juk mes visi esame patyrę, 
kad visuomet jaučiamės daug 
smagiau, kada nuvažiavę į 
pikniką ar didesnį pažmonį 
randame daug savo gerų pa
žįstamų ir draugų. Tuomet 
mums laikas nebūna nuobo
dus ir jis greitai prabėga, 
grįžtame į namus pasitenkinę. 
Tai kodėl mes negalėtume tu
rėti tokio smagumo ateinan
čiame Clevelando spaudos 
piknike, jeigu mes tinkamai iš 
anksto prisirengtume prie jo? 
Dar turime pakankamai lai
ko, kad pakviesti savo gerus 
pažįstamus ir draugus, 
jie atvažiuotų į pikniką, 
ir jūs būsite ten. Dar
svarbus dalykas,—kurie turi
te automobilius, nevažiuokite 
tuščiais, nes yra daug gerų 
draugų ir draugių, kurie la
bai norėtų atvažiuoti į pikni
ką, bet neturi kuom, atsivež- 
kite juos ir jie bus labai dė
kingi jums už atvežimą.

Turėsime progą turėti pik
nike vieną iš Vilnies personalo 
draugą, 
moru 
darbo 
juomi 
kinę.
, Piknikas įvyks rugsėjo 
Rūbų buvusiam piknikų 
že, prie US 422 kelio, 
rytojaus bus Labor Day šven
tė, tai galėsime piknikauti 
iki nakties vėlumos. Taipgi 
bus patogu atvažiuoti sve
čiams ir iš tolimesnių miestų.
Smagus buvo “Veiner Rost”

Su draugais Rubais atsisvei
kinimui, jų draugai suruošė 
“veiner rost” Rūbų buvusia
me piknikų darže. Apie 60 
jų draugų bei draugių susime
tė po vieną dolerį, už kuriuos 
tos sueigos šeimininkai supir
ko veinerių ir kas reikalinga 
prie jų bei gėrimų ir šiltos 
kavutės, iš ko visi prisivaiši- 
nome iki sočiai ir smagiai pra
leidome laiką. Apie 6-tą va
landą užėjo didelis lietus, bet 
kadangi draugas Rūbas .yra 
pastatęs erdvingą šokiams 
svetainę, tai nebuvo reikalo 
nuo lietaus išsigąsti.

Pramogos šeimininkas. J.

2d. 
dar- 
Ant

žebrys pasakė tinkamą drau
gų Rūbų atsisveikinimo pra- 
kalbėlę ir įteikė juodviem po 
dovaną, Jonui rašomą plunks
ną ir Onutei- gražią paklodę, 
kuri galės pasikloti ant balto 
šunelio St. Petersburg’e, Fla. 
byčiuoše, Baigdamas prakal- 
bėlę, draugas žebrys pranešė, 
kad viskas kas buvo pirkta 
bendrai jau išsibaigė ir nuo 
dabar, kurie dar norės ko, rei
kės užsimokėti, o tos įeigos 
bus pridėtos prie spaudos pik
niko pelno. Reiškia atsisvei
kinimo pramogą - baigėme ir 
pradėjome spaudos pikniką.

Draugas J. Mažeika, grįž
damas iš rytinių valstijų, bu
vo sustojęs Clevelande ir jis 
mums papasakojo apie gautus 
savo įspūdžius rytinėse valsti
jose. Man geriausiai patiko iš 
draugo Mažeikos prakalbos, 
kur jis sakė: “Kurios koloni
jos yra veiklesnės, ten ir mū
sų draugai ir draugės atrodo 
sveikesni”. Tai yra gryna tei
sybė. Kurie atpranta nuo vei
kimo, jiems draugijinis veiki
mas pasidaro svetimas, jie pa
tampa suniurę ir atrodo ne 
sveikais. Tas turėtų paskatin
ti ir mus, clevelandiečius, prie 
didesnių veikimo — kasgi ne
nori atrodyti sveikesniu? Pas
kiausiai pasakė po atsisveiki
nimo prakalbėję Jonas ir Onu
tė RubAi ir visi juodviem gar
siai paplojo, palinkėdami lai
mingo ir linksmo gyvenimo 
Floridoje.

Draugai Rubai yra daug už
sipelnę toje apylinkėje gyven
dami per 34 metus. Kuomet 
draugo P. Nemuros pastango
mis tapo suorganizuota I>LD 
51 kuopa toje lietuviais f ar
mėnais apgyventoje apylinkė
je, draugai Rubai dabojo ją 
kaip savo akį. Kada kuopoje 
atsirado mažiau susipratusių 
narių, jie pasikėsino kuopą 
sugriauti sutverdami Farme
rių Klubą. Bet po Rūbų vado
vybe LLD 51 kuopa gražiai 
gyvuoja, riša 
draugingumą ir 
teikia po daug 
švietos labui.

Tik draugai farmeriai toje 
sueigojė buvo nuskriausti, 
mat. jie negalėjo anksčiau at
važiuoti iki jie karvių nepa-

visi draugiškai 
lyg jausdamiesi 

savo namuose.
51 kuopa gyvuos
gyvavo

karto, kada Rubai galu- 
nusitare išvažiuoti j Flo- 
apsigyvenimui, užklau-

melžė ir nesutvarkė pieno iš-’ 
vežimo; jie atvažiavo jaiApo' 
tam dideliam lietui, kuris už 
gesino ugnį veineriam rostyti. 
3et jie pasiliko su anksčiau 
atvažiavusiais iki vėlam vaka
rui. Tikrenybėje toje išleistu
vių sueigoje buvo tokia malo
ni nuotaika, 
šnekučiavosi 
esant
LLD 
kaip

Iš 
tinai 
rida
sus vieno kito iš senesnių kuo
pos narių, ar jie. imsis už kuo
pos išlaikymo, ir jiems atsi
sakius, LLD 15-tos apskrities 
komitetas- buvo susirūpinęs ir 
išrinko komisiją, kuri pasirū
pintų kuopos gyvavimu. Bet 
šioje sueigoje pasikalbėjus su 
daugiau eilinių narių pasiro
dė, kad draugas Mailingas 
yra pasiryžęs veikti, kad kuo-

Pa gyvuotų kuogeriausiai. Prie 
to draugas Mailingas patarė 
pasikalbėti tuo klausimu su 
draugu Jašiūnų, nes Jašiūnų 
sūnus nupirko Rūbų farmą ir 
jo tėvas, Jasiūnas, išeina ant 
pensijos, pasistatys gyvenimui 
namą ant sūnaus žemės, ir 
ateis čia gyventi, sakė Mai
lingas. Su draugu Jašiūnų pa
sikalbėjus, pasirodė, kad jis 
mano persikelti į 51 kuopą ir 
darysiąs viską, žinoma, su 
priklausančių prie kuopos na
rių farmerių pagalba, kad 
kuopa gyvuotų kaip gyvavo. 
Manau, kad draugas Rūbas 
sušauks visų LLD 51 kuopos 
narių susirinkimą, kuriame 
turės būti išrinkta nauja val
dyba ir draugas Rūbas perves 
savo darbus naujai valdybai. 
Tuomet draugų Rūbų rūpes
čiai su LLD 51 kuopa baigsis 
ir neabejoju, kad juodu stos 
darbuotis LLD 45 kuopoje, St. 
Petersburg, Fla.

J. N. S.
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Brėckton, Mass
Naujosios Anglijos Moterų Sąryšio ruošia

mas metinis piknikas įvyks sekmadienį, rugpjū
čio (August) 26 d., Lietuvių Tautiško Namo 
Parke, Winter St. ir Keswick Rd., Montello, 
Mass.

Moterys ruošiasi gražiai priimti visus ir 
pavaišinti kokiu tai įvairiausių namie gamintų 
valgių maistu. Tad nepraleiskite šių vaišių ir 
pasilinksminimo, atsilankykite visi.

Turėsime ir įdomių pamarginimų. Todėl 
nuoširdžiai kviečiame iš visos apylinkės atsilan
kyti.

Rengėjos

AVALON, N. J.

farmerius į 
kas metai sU- 
paramos ap-

WORCESTER, MASS.

Labai svarbus pranėšiftias Worcesterio 
ir apylinkės ’“Laisvės”1 skaitytojams

Rugpjūčio (Aug.) 134ą d. LLD susirinkime s 
draugų ir draugių buvo nutarta surengti dar 
nors vieną pikniką šį sezoną “Laisvei” paremti. 
Piknikas įvyks Olympia parke, Worestcr, 
Mass., Rugsėjo-September 9-tą dieną. Labai 
gražiai prašome farmerius, kad ką nors paati-> 
kotumėt, kad •paskutinį pikniką padarytume 
sėkmingu. Laikas ruoštis jau dabar.

Programa bus labai graži. O mūsų puikiosios 
šeimininkės pai’doš puikiausių valgių ir visi sve
čiai bus pavaišinti ligi sočiai. O gaspadoriai 
aprūpins įvairiais gėrimas.

CLEVELAND, OHIO 
Svarbus Įvykis—

S. Jurgis

SPAUDOS PIKNIKAS
Įvyks prieš Labor Day šventę

Rugsėjo 2 September
J. Rūbo Parke
Prie 422 kelio

Prašome visų^ įsįtęmyti dieną ir Vietą, kada ir 
kur piknikas įvyks. Kviečiame visus atsilanky
ti į šį taip svambiam tikslui pikniką. Čia turė
site daug ihalohuhio sau ir paremsitė spaudą 
finansihiai.

: Rengėjai

UŽBAIGKIME VASAROS SEZONĄ

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

silankyti pas mus. Būsite gražiai, širdingai priimti.
Valgių bus fvalias. (Salėsite atsigert gero, šalto alučio 

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

Sekmad., Rugsėjo-Sept. 2
Kad užtikrinti sau vietų, kurie norite praleist visas S die

nas—praneškite apie tai iš anksto.

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

Tel. Avalon 7-5(983
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Įvairumus Mylinčių

Rengia LLD 2-ra Apskritis

Rugpiūčio 26 August 
.Kosmowski’s Hall & Park 

91 Slearnbįoat Rd., Great Neck, N. Y.—1 vai. diena

—PROGRAMA—

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

Gėrimai ir Užkandžiai visiems
PUIKI ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS

Kviečiame visuomenę skaitlingai dalyvauti

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

Richmond Hill, 1 vai. dieną..
( —Rengėjai

3 pusi. Laisvė (Liberty). Ketvirtad., Rugp. (Aug.) 23, 1956



• San Francisco, Cal
i

Naujienos iš mūsų kolonijos
Verta pažymėti, kad mūsų 

Čia nedidelis skaičius progre
syvių lietuvių, bet vis šį bei 
tą veikiame ir turim geras pa
sekmes. Jeigu kas yid rengia
ma Oaklande ar San Leandro, 
tai'mes San Francisco lietuviai 
dedam pastangas, kad į pa
rengimą nuvyktų kuo dau 
giausia žmonių, o kada pa
rengimas esti San Francisco, 
tai anų kolonijų, draugai ir 
draugės ne tik atsilanko, bet 
dažnai atveža dovanų vieno
kių ar kitokių ir tas duoda ne 
tik gerą paramą dėl rengėjų, 
bet ir draugiškumą ugdo.

Mes San Francisco LLD ir 
LDS kuopų nariai turėjome 
surengę gražų pažmonį liepos 
mėn. Buvo skanūs pietai ir 
svečiai papietavę vieni šneku
čiavo, politikavo, kiti daina 
vo, treti lošė kozyromis. Taip 
sakant, visi buvo užimti ir vi 
si užsiganėdinę su viskuom. j dabartiniu laiku Anna Griškė 
Parengimo pasekmės buvo ge
ros ir kuopos rengiasi tą pel
ną sunaudoti mūsų spaudai ir 
kitiems visuomeniniams reika
lams.

Pradžioje rugp. mėnesio tu
rėjome vėl draugišką išvažia
vimą gerokai už miesto, ma
žame miestelyje Napa, pas 
savo gerą tautietį Jurgį šlege- 
rį. Ten 
skaičius 
lonijų. 
skanius 
valgėm ir gėrėjomės. Teko su
žinoti, kad ir šis išvažiavimas 
duos gražaus pelno ir galėsi
me ką nors gausiai paremti.

Tai dėkui Jurgiui štegeriui, 
kuris suteikė veltui vietą, o 
draugėm ir draugam ačiū už 
gražų pasidarbavimą. Draugė 
Valerija aukavo gražią dova
ną dėl tos dienos paįvairinimo 
ir išteista laimėjimui davė ne 
mažai pelno.

Šis parengimas buvo sureng-' 
tas bendrai Oaklando ir San 
Francisco kuopų. Išvažiavi
mas praėjo labai sklandžiai ir 
draugiškai po medžiais ma
žam sodelyje. Netik buvo ra
mu praleisti liuosą laiką, bet 
pasinaudojom ir saulės spin
duliais. O diena buvo kaip tik 
reikia, ne šilta ir ne šalta. Bū
tų gerai, kad daugiau galė
tume tokių parengimų turėti 
ir linksmai laiką praleisti.

per kiek laiko, nes puldama 
susilaužė kelis šonkaulius ir 
šiaip susižeidė, taip kad.tu
rės išbūti ligoninėje kiek lai
ko. O dar turės gydytis apie 
pusmetį namuose. Jos namų 
antrašas: 1211 N. Beachwood 
dr., Los Angeles, Calif. Tele
fonas: IIO 9-8022.

Neteko patėmyti 
liečiu aprašymo apie šią drau
gę. Tikiu, kad supras svarbą 
ligonę paguosti ir aplankyti. 
Ji yra daug darbo ir triūso 
aukavusi dėl lietuviškų pra
mogėlių ir bankietų, taipgi 
yra narė mūsų organizacijų. 
.Linkiu drg( Elžbietėlei greit 
susveikti ir vėl darbuotis tar
pe pažangių lietuvių.
Viešnios ir svečiai

Šią vasarą turbūt geri me
tai, kad turėjom gana daug 
svečių ir viešnių net iš tolimų 
kolonijų. Pavasarį lankėsi 
draugai Ginaičiai iš Detroito,

NewYorto^/ž/^fc/7liiloi
Riesel sekretorė sako, 
kad ne Teki jį puolė

FBI, kaip matyti labai no
rėdamas rasti kaltininką ir

losange- Į parodyti, kad nėra bejėgis, 
dar vis teigia, kad gengsteris 
A. Telvi buvo tas, kuris už
puolė laikraštininką Victorą 
Riesel ir actu išdegino jo akis.

Kaltinti. Telvi dabar lengva, 
nes jis negyvas — kiti gengs
teriai jį paskui užmušė. Bet, 
kuomet Riesel tapo užpultas, 
jis buvo ne vienas — su juom 
iadosi įo sekretorė Betty,Ne
vins. Ji tada gąn-gerai įsiste
bėjo į jauną vyruką, ; kuris 
prisiartino prie jų,, ištraukė iš 
kišenės butelį ir pylė skystį 
Ripsęlo veidan.

Ji dkbar sako, kad. tas vy
rukas buvo visai nepanašus į 
Telvio fotografijas, 
rodytos.

FBI/ laikosi savo 
betgi. FBI agentai
Telvį nušovė kiti gengsteriai, 
nes jie bijojo, kad Telvi su 
laiku išduos juos ir visą są- Į su pasigardžiavimu, tam žings

niui pritaria News. 
* # #

News, kuris aktyviausiai 
agituoja už republikonus, da
bar šalia didelio optimizmo 
bando įnešti ir atsargumo no
tą. Tas laikraštis primena re- 
publikonams, kad būtų blo
gas dalykas 
pasitikėjimo.
tikėjimas veda prie apsileidi- 

o apsileidimas gali vesti 
pralaimėjimo.
atsirpinkime 1948

* * * .

kurios jai

nuomonės, 
sako, kad

New Yorko 
spaudoje

“Post“ bendradarbis M. 
Lerneris iš republikonų kon
vencijos San Francisco rašo, 
kad ten stoti prieš Nixono 
kandidatūrą iš pat pradžios 
pasidarė kaip ir didelė nuo
dėme. Keli jauni studentai, 
kurie prie viešbučio, kur ap
sistojo Stassenas, nešiojo iš
kabas “Eisenhoweris ir Hert.e- 
i iš“, buvo traktuojami beveik 
kaip raudoni. Lerneris sakė, 
kati tie sttidėhtai gal nebūtų 
Susilaukę daugiau šnairavimų 
ir užgaulių iš grasinančių de
legatų,' jeigu jie būtų' iškėlę 
iškabą “Fosferiš ir Dennis“.

Adenauerio valdžios pasku
tinis žingsnis, Vakarų Vokie
tijos Komunistų1 partijos už
draudimas, susilaukė pilno 

i pritarimo tik trijuose dienraš- 
Ičiuose: News, Mirror ir po
pietiniame Hearsto laikrašty
je. Pilniausiai ir garsiausiai,

Jie statyti dar 
ir Jie ne

saugu- 
sveikatos reikalavi-

Juose gyvena beveik 
milijono New Yorko 
— apie 400,000. 
sako ne kokia nors 

ne

Vėliau ti-

irgi susirinko didelis 
lietuvių iš keturių ko-
Draugės pagamino 

pietus, mes svečiai

Tai labai

Jau seniai nebuvau matęs 
net nežinojau kas su jais atsi
tiko, kad nedalyvavo per il
goką laiką. Vėliau teko suži
noti, kad iš nežinomos prie 
žasties drg Kalvaitis buvo 
kaip ir suparalyžiuotas ir ne
galėjo netik niekur dalyvauti, 
bet taipgi negalėjo nieko da- 

' ryti. Dar ir dabar vaikšto ant 
lazdelės pasiremdamas. Ma- 
žai valdo dešinę ranką.

Labai gaila, kad Kalvaičiui 
įvyko tokia nelaimė ir turi ne
smagumo. Netik jis pats ser
ga, bet ir jo draugei tenka 
daug nesmagumo kentėti. 
Serga drg. A. Balčiūnienė

■Rodos rugp. 8 d. sunkiai su
sirgo drg. A. Balčiūnienė. Pa
šauktas gydytojas skubiai iš 
gabeno į Eden Castro Valley 
ligoninę. Ji susirgo širdies li
ga ir gal priseis ilgokai pabū
ti pb daktaro priežiūra. Nete
ko atlankyti, bet girdėjau, 
kad ligopė eina sveikyn. Drg. 
Balčiūnienė labai maloni ir 
visų mylima draugė, todėl mes 
išgirdę šią naujieną didžiai 
apgailestavome ir linkim jai 
greit ir gerai susveikti.

Balčiūnų namų antrašas: 
578 Kenilworth St., San Lean
dro, Calif. Telefonas: SWeet- 
wood 8-7487. Tikiu, kad mes 
nepatingėsim sergančią aplan
kyti.
Elzbieta Šlesariūniene 
susižeidė

Nepamirškim visi 
veltui. Jei- 
aukoti, o 
pašaukite 

Helen K.

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

Neseniai gavom laišką iš 
Los Angeles nuo mūsų geros 
draugės, pasižymėjusios virė
jos, drg. Elzbietos Šlesariū- 
inenės (drg. Mockapetrio se
sutės). Ji sunkiai serga jau

400,000 newyorkieciy 
gyvena lūšnynuose....

New Yorke randasi 52,000 
senų apartmentinių namų,, ku
riuos galima drąsiai, pavadin
ti lūšnynais,
prieš 1901 metus 
atitinka minimaliams 
mo ir 
mams. 
pusė 
žmonių

Taip
nuomininkų organizacija, 
kokią nors liaudiška grupė, o 
pats miesto statybos pareigū
nas, Butų skyriaus pirminin
kas Philip J. Cruise.

Cruise sakė, kad ištrinti 
tuos lūšnynus per trumpą lai
ką, tai yra, per kokius ke
lerius metus, “negalima“. Jis 
teigė, kąd mes neturime nei 
pakankamą! vietos nei fondų, 
kad greitu laiku pastatyti pa
kankamai naujų projektų 
tiems gyventojams, kurie tu
rėtu iš tų lūšnynų išsikraus-

mokslą prieš Rieselą. Esą, 
sviesdamas actą į Rieselo vei
dą, mažas kiekis palietė ir 
patį Telvį ir padarė nepagy
domas žaizdas. Tai todėl ki
ti gengsteriai bijoję, kad Tel
vi su laiku bus sugautas ir 
juos išduos.

mūsų

Ar jau prisirengę prie 
L. L. D. apskr. pikniko?

Apskrities komitetas ir vei
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 
būsite.

įsitikinsite, kak pri

le itk o,. šiame nepa- 
pikriike po ilgoko

Apart 
prastame 
vasaros poilsio mus šauniai pa
linksmins Aidsietyno kvarte- 
tas. • . ■ . .. .... . ■

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

Frank Bal wood

riienė iš Bridgeporto, Conn., 
ir jos sūnus Walteris iš Holly
wood, Calif. Neseniai išvyko 
į namus Anna Bernotienė iš 
Los Angeles ir drg. Marytė 
Radęs - Radienė iš sYcaipa. 
Draugės Bernotienė ir Radie
nė dalyvavo mūsų (San Fran 
cisco) pažmonyje.
kimės dar daugiau viešnių ir 
svečių atvykstant.
smagu, kad svečiai atvykę ne
pamiršta aplankyti mus.
Apie mūsų draugus

Teko pasikalbėti su mūsų 
kuopų veikėjom. Jos sakė, kad 
šiemet gerai vyko netik “Vil
nies“ pikniko tikietusparduot, 
bet ir $10,000 fondo kuponus 
platinti. Tik San Frąncisco 
draugės skundžiasi, kad mū
sų mažai kolonijai yra prisių
sti perdidelės sumos kuponai 
ir sunku parduot mažoj kolo
nijoj. Kitais metais jos statys 
reikalavimą, kad tokių aukš
tos kainos kuponų kaip $25.- 
00 nesiųstų. Tai pagirtina, 
kad draugės gerai darbuojasi 
dėl pažangių laikraščių.
Nepamirškim savo laikraščio

Kalbant apie laikraščius, 
mes neturim pamiršti ir mūsų 
angliško dienraščio P. V. šio 
laikraščio bazaras įvyks 625 
California Hall, rugsėjo Sep
tember) 14-15 16. Atsišaukia, 
kad kas tik ką turi, suteiktų 

įbazarui. Nepamirškite auko-
Linksma buvo matyti drau- ti kiek išgalim. Daiktai turi 

gus Kalvaičius iš Albany, Cal. būti priduoti ne vėliau kaip 
ir rugsėjo 10 d., nes galės su

tvarkyti.
dalyvauti. Įžanga 
gu kas turite ką 
negalite priduoti, 
bazaro pirmininkę
Pell. Tel. EX 201602.

Drg. Sonia Karosienė nieka
dos neturi liuoso laiko. Birže
lio mėn. dalyvavo unijos kon
vencijoj, Washington, D. C. 
Dabartiniu laiku dalyvauja ki
toj konvencijoj, Los Angeles 
apylinkėj. Ši draugė gal būt 
neturės laiko sirgti nei mirti. 
Ji taip užimta darbo unijų rei
kalais, kad neturi laiko gerai 
išmiegoti. (

Drgg. SutkaT linksmai pra
leido dvi savaites atostogų Yu
caipa, Calif.

Drgg. Taraškai taipgi nese
niai sugrįžo iš Yellowstone 
National Park ir sako matė 
daug įvairumų ■ ir turėjo lai
mingą kelįonę. Rodos taipgi 
turėjo vakacijas. ♦ 
Nevyksta planai

Praeitą pavasarį laikraščiai 
pranašavo, kad šalia San 
Francisco General Motor kom
panija nupirko iš Southern 
Pacific gelžkelio kompanijos 
plotą žemės už du milijonus 
dolerių ir statys automobilių 
įmonę už 20 milijonų dolerių. 
Dabar, kada automobilių mar- 
ketas užsipildė, jau nieko 
apie tai nekalba.

Neseniai teko kalbėtis su 
neprogresuojančiu žmogum, 
kuris sakė, kad du metai at
gal buvo sumanyta sukelti ne
maža suma pinigų ir įsteigti 
lietuvių parapiją San Francis- J Įėjo sukelti ir nepajėgs užlai- 
co mieste. Už kunigą būtų 
buvęs Jonas Pavalkiš. Bet per
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turėti perdaug 
Perdidelis pasi

mo, 
prie 
ko t

News su
metus.

bara
Yorke,

Demokratų “Post’ 
tuos demokratus New 
kurie nepatenkinti Stevenso- 
no - KefauVerio sąrašu. Mat, 
kai kurie New Yorko demo
kratai, ypatingai Tammany 
“praktiškieji“ politikieriai, yra 
ąpsikdičįaVę’,; • kad 1 Kennedy 
būtų sutraukęs daugiau balsų. 
Kennedy,1 sako jie,.! 'kaip ka
talikas būtų žinomasjkaip kie
tesnis komunizmo priešas, ne
gu Kefauveris, ir už jį balsuo
tų reakciniai elementai airių, 
italų ir lenkų tarpe.

“Post“ paneigia tą teigimą 
ir ^ako, kad Kefauveris turi 
žymiai daugiau pasitikėjimo 
amerikiečiuose negu Kennedy, 
o kas link tų elementų, ku
riuos mini Tammany, tai jie 
dažniausiai vis vien balsuoja 
už

Aplankius draugus
Rengiaus atlankyti 

moterų klubietę Kulikienę, ku
ri yra daug dirbusi visokius 
darbus. Bet paskambinus nie
kas neatsiliepė. Nusprendžiau 
sužinoti, kas atsitiko ir suži
nojau, kad išvažiavo ant far- 
mos. Sako, draugo Kūliko 
vakacija, tai ir ligonę išvežė, 
o su jais ir kai kas daugiau 
išvažiavo. Sako, ir aš važiuo
ju porai dienų su pora drau
gų, jeigu nori, tai ir jus nu
vešiu ir parvešiu.

Na ir kas būtų atsisakęs to
kios progos, tai ir aš atlan
kiau. mūsų daug veikusią 
draugę.

Vargfeę radau lovoj. Vaikš* 
čioti negali, nes arthritis skau
džiai kankina. Pabuvojus ty
rame ore gal kiek pagerės. Ir 
geriausius norus pakerta nela
ba liga, bet mūsų draugė ne
pasiduoda, nors vaistų 
mus nuramina skausmus 
sako juokų, bando būti 
sais. Nors su lazdos ir

ILA sako, kad IBL yra 
įvelta į klastavimus

Kova 4arp New Yorko uos
to krovikų nepriklausomas 
unijos ILA (International 
Longshoremen’s Association) 
ir IBL (International Brother
hood of Longshoremen) tęsia
si. Kaip yra žinoma, IBL su-” 
rinko 18,000 parašų ir įteikė 
Darbo santykių tarybai (NL
RB) kaip įrodymą, kad ji sti
pri krovikų tarpe, reikalau
dama naujų; rinkimų uoste. 
]BL norėtų' tapti krovikus at
stovaujančia unija.

Dabar ILA patiekė peticiją 
Darbo santykių tarybai. ILA 
teigia, kad IBL yra giliai įvel
ta į klastavimus, kad didelė 
dalis patiektų parašų yra su- 
klastuotį, kad pasirašė visai 
ne krovikai arba fabrikuoti 
neesančių žmonių parašai.

Tuo tarpu1 ILA Irgi renka 
parašus. IBL paskelbė, kad 
ji ragina visus .krovikus pasi
rašyti ir po ILA sąrašais. Esą, 
kitaip ILA “teroras“ su jais 
atsiskaitys, — tad, IBL ragi
na visus dėl akių pasirašyti 
už ILA, bet rinkimams atėjus 
balsuoti už IBL.

ILA dabar sako, kad tas 
IBL raginimas yra tiksli prie
monė diskredituoti ILA.

Tuo tarpu IBL machinacijų 
dėka laivininkystės kompanijų 
bosai nutraukė derybas su 
ILA, kuri legališkai atstovau
ja krovikus, sakydami, kad 
jie dar nežino, kuri unija 
krovikus galų gale atstovaus.

Housegirl. Sleep in.

Private room and bath

TV.. C ood home. Steady.
BE. 2-7272

(164-167)

Nftmij D; 
minga mot 
Guolis nuo.‘ 
vonia..

irbininkė-Virėja. Atsako- 
eriškė. Mylinti vaikus, 
avam kambaryje, yra ir

PI. 2-4506.
(158-164)

Narnų <12 
(suaugusi), 
lengvas va

rhinlnkė. Guolis viduje
Paprastas virimas, 

ymas. Nuosavas kam-
Du suaugę. Pilnas

9 mėnesių kūdikio.
TR. 9-2209.

(163-166)

barys, vonia,
prižiūrėjimas
Nuolat. Gera alga.

Namų Darbininkė. Nuosavas kam
barys, vonia ir TV. Paprastas viri
mas, prižiūrėti kūdikį. Visi įtaisy
mai. Vėliausi paliudijimai.. $35-$40 
j savaitę. GR. 2-0154.

(163-166)

Slaugės, RN. ir Slaugių pagclbi- 
bininkės, LPN nuo 8-4 ir 4-12 šif- 
tai. Naujai pabudavota gydymosi 
namai, atiparymas rugsėjo 9.

IN. 1-9900

(161-167)

Women. To work 6 P.
M. Cleaning offices in

Up to age 45. Apoly

Cleaning
M.-12 P., 
large bldgs.
9 A. M. aų wk. Please do not tele
phone.
CONTRACTORS, 9 W. 29th St., N

ATIONAL CLEANING

(161-167)

republikonus.

(Tąsa iš pirmo pusi.) 
nais metais įnešdami 
per penkeris Metus, 
penkis šimtelius!

potiktai 
kiekvie-

Kardelis 
karštai

Kanądiskis Jonas 
poną Gabaliauską 
sveikina ir jo planą užgiria 
Su magaryčiomis. Jis bara 
tuos, kurie “Čhicagos Kultū
ros kongrese“ Gabaliausko su
manymo neapsyarstė.

| Kam tas milijonas dolerių
At

sakymai f aiškūs: - fašistinės-

Piknikas įvyks jau ateinan
tį sekmadienį, rugpiūčio 26 
d. Vieta visiems seniai gerai 
žinoma:. Kasmočiaus sodas,! 
91 Steamboat Rd., ^rea^ttaip labai reikalingas? 
Neck, N. Y.

Tiems, kurie neturite autdf smetbninės kultūros Ameriko- 
mobilių arba tą dieną norėsi- ! je puoselėjimui tarpe lietuvių.: 
te piknike-smarkiai paūžti bę | Aš labai abejoju, ar tie rnū- 
jokios atsakomybės su vaira* šiį broliai biznieriai prisileis

prie
jokios atsakomybės sų vaira* 
vimu, patarnaus autobusas. Čabaliauską ir Kardelį 
Jis išeis iš Williamsburgo nuo 
Lituanica aikštelės 12:30 vai. 
ir sustos Richmond Hill prie 
kultūrinio centro d vai. po
piet, 
prieinama visiems :■ $1.50.

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

savo kišenių. •
I I . •

- Generolas Franco jau pasi- 
statė kapą su 500 pėdų aukš-

Kelionės kaina labai čio kryžiumi. Tai esanti dar 
ir už Egipto piramides šaunes- 

l 1 nė piramidė!

Komisija

du metus, kaip pasirodo, už
manytos sumos pinigų, nega

Ne jis vienas numiręs ten 
atsigulsiąs, o priimsiąs ir sa
vo ištikimus pasekėjus.

To kapo pastatymas užtru
ko penkioliką metų ir kaštavo 
daug milijonų dolerių.

ORLAIVIS SUGRJŽO, NES 
1 KELEIVIS PAMIŠO. ..

Houseworker.
Exp. Sleep 
and bath, 
Call 10 A. 
after 6 p.
pos. in friendly home.. LY

Mother’s helper, 
in; 2 school children, rm. 
nice home, good salary. 
M.-12 mornings; evenings 

m. Gd opp. for perm. 
3-8949.

(161-164)

Didelis transatlantinis orlai
vis, kuris jau radosi 900 my
lių į rytus nuo New Yorko 
virš Atlanto kelyje į Portuga
liją, sugrįžo į International 
aerodromą. Priežastis: vienas 
keleivis, ispanas inžinierius 
Emilio Ordonez Urunuela, ke
lionės metu pamišo ir pradė
jo pulti kitus keleivius, šauk
ti, verkti, nusirengti ir t.t.

Įgulos nariai jį suvaldė, bet 
nutarė, kad verčiau grįš New 
Yorkan. čia jo jau laukė du 
policininkai, kurie jį surištą 
nuvežė ligoninėn.

BUSINESS OPPORTUNITIES

Delicatessen. Doing over $2300 < 
gross week, can do more. Excellent 
transit location. Sold by owner. Re
cently remodeled. Compl. equipped 
back kit, Est. 15 yrs. JA. 8-7759.

(163-169)

Mes pradėjome

paė- 
ir pa
su vi- 
d rau

gų pagalba tepasikelia, tačiau 
tiek daug veikusi, dar turi 
vilčių ir ateičiai. Linkiu ir 
tikiu, kad draugė sustiprės.

Tenai radome irgi mūsų 
gerai žinomas drauges, Wal- 
musienę ir Plioraitienę. Abi 
labai malonios ir sugebančios, 
tai yra didelė pagalba.

Važiuodami draugai nu
sprendė dar pasukti Į Arrow 
farmą. Biskį pavaikščioję, už
ėjom pietų. Didelė vieta. At
rodo kokių buržujų gyvenvie
tė buvusi.
žingeidauti apie jų tuolaikinę 
komunikaciją. Nebuvo auto
mobilių, nebuvo nė tokių, ke
lių kaip randasi šiandien, bet 
visvien jie puikiai gyveno.

Svečių nedaug tesimatė.
Klubietė

SUSIŠAUDĖ VALGYKLOJE
Po num. 284 Park Ave. šau

niame restaurante policija su
sišaudė su plėšikais. Vienas 
plėšikas nudėtas ant vietos ir 
vienas policistas nesunkiai su
žeistas.
VERBUOJA NARIUS

• Gera ir naudinga organiza
cija “Kings County Chapter 
of the National Multiple Scle
rosis Society“ verbuoja nau
jus narius. Ji nori gauti 
000 tokių narių.

Modern Beauty Salon. 4 booths. 
3 shampooing set-ups; newly fur
nished, sold .completely equipped. 
Wonderful location, good business. 
Owrter selling because of other in
terests. Call weekdays, 10—5, CI. 
5-9640, except Wed.—Sat. & Sun1. 
RE.. 9-5476. (160-166)

(160-166)

Grožio Salionas. Įsteigta 30 m. 
6 džiovinimo aparatai; 3 krėslai prie 
sinkų; 2 manikiūro stalai. Vėdini-Į 
mo sistema. Geras pirkinys. YO. 
5-8021, Taipgi 6 rūmų apt.

(162-168)

Delikatessen—Męsiriyčla, krautuvė 

išnuomavimui. Įsteigta 

ištaisyta. 210-17 Hollis 

lyn. Glenmore 2-2970.

29 m. Pilnai

Avė., Brook-

I 
(164-166)

30,- REAL ESTATE

OPERATORE

Patyrusi prie Morrow Machine 
s Nuolatinis Darbas

SO. 8-183!)

(161.-164)

HELP WANTED MALE

DIVONŲ MECHANIKAI

Patyrę. Aukštos Algos Geriems , 
DarbinirlRams. Nuolatinis Darbas.“

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

(162-168)

1KEPfcJAS

Prie duonos, rolių, 
Danish gardumynų.

WEISMANTEL BAKERY 
172 Jericho Tpke 

MLneoIa. PI.6-4094

(162-168)

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

D. P. METAL PRODUCTS 
856—39th St., B’klyn 

UL. 4-4600
(161-164)

Stalioriai. Patyręs prie krautuvės 
rakandų. Unija. Kreipkitės:

i
OTT BROS. \

517 W. 451h St. (10—1 Ith Avės.) /

(160-166)

* MACHINISTS

Experimentals, turret lathe and 

set up, maximum pay. All benefits. 

Overtime.
ED. 3-2G42

(164-170)

kyti kunigėlio. Tai reiškia, 
kad prasti filosofai; negalėjo 
išspręsti ateities.

AlviMs

Bet labai galimas daiktas, 
kad Ispanijoje kilusi revoliu
cija su‘ Franco apsidirbs taip, 
kaip italai aįsidirbo su Mus- 
soliniu. Kas atsitiks su tuo 
Franko mauzoliejumi?

PARDUODA 406 stotis
New Yorko Central 

road kompanija stato ant par
davimo 406 savo stočių. Kom
panija norinti sumažinti ope- 
r^vimo kaštus.
UŽDRAUSTAS “GEIMIS”

Praėjusį pirmadienį polici
ja suareštavo ir įkalino 39 vy
rus. Jie sugauti viename bu
te ant 14th St. lošiant “dice”. 
Policija sako, kad ten 
geimis

Rail-

Valley Stream. 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., į dešinę iki 2- 
ros trafiko šviesos.. Valley Stream 
5-7584 ar LO. 1-0641. (

(162-168)

OPERATORS I
s Engiine Lathe, Radial Drill 

Milling Machine 
Electrician 1st class 

Top Pay
MOREY MACHINERY CO., INC.

4-57 26th Ave., Astoria, L. ,1.
Astoria 8-8850, Ext. 14 
Int. 1:80—8:80 I*. M.

(164-170)

tas 
jau pasiekęs $25,000!

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

(162-165)

Machinist. All around toolmaker, 
milling machine set up man. Multi-' 
spirtdie helpers, . Universal turret 
lathe man. Inspector; good working^ 

conditions.. Paid vacations and 
holidays. \

ALLIANCE MEG. & SUPPLY CO., 
INC. 82-15 Ijawrence St., Flushing.

(164-170)

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