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“Atsiminimai ir dabartis!” 
L. Prūseikos knyga. 
Turiningas veikalas.
Esame dėkingi.

Rašo R. Mizara

Prieš pusvalandį gavau tik 
ką išėjusią iš spaudos Leono 
Prūseikos knygą — “Atsimi
nimai ir dabartis”. Vadinasi, 
tai puiki medžiaga mano šios 
dienos krislams.

“Atostogos baigėsi. Rengiau
si važiuoti Peterburgan tęsti 
mokslą universitete. . .

. “Staiga vieną gražią rudens 
• dieną tėviškėn atvyksta polici- 

ninkas su įsakymu vykti ne 
Peterburgan, bet Vilkaviškin, 
Vilkaviškio kalėjimam . . Vil
kaviškis buvo pirmoji stotis. Iš 
ten mane gabensią į Suvalkų 
kalėjimą. ..”

Taip prasideda įdomi L. 
Prūseikos knyga.

Tai įvyko 1909 metais.

Iš tikrųjų, L. Prūseika tuo
met buvo išvežtas ne tik į 
Vilkaviškį, į Suvalkus, o ir į 
Ameriką.

Bet pirmiau jis turėjo pa
matyti platųjį Sibirą, o tik po 

£ to—Jungtines Valstijas, kurio- 
iį^e pragyveno jau 45 metus.

Tai parodo, kaip kartais 
žmogaus gyvenime mažytis, 
palyginti, posūkėlis, nulemia 
jo visą buitį, jo likimą.

L. Prūsei kai dar reikėjo pa
būti Peterburgo universiteto 
juridiniame fakultete dvejis 
metus ir jis jau būtų buvęs 
advokatas.

Man kyla galvoje tokia 
mintis,: ar tas jo suareštavi
mas ir įkalinimas nedavė dar
bininkų judėjimui naudos 
daugiau, negu jei jis būtų 
patapęs advokatu ?

Man rodosi, žiopla caro val
džia ir Prūseikos atžvilgiu ne
tiesioginiai darbininkų judėji
mui pasitarnavo, neleisdama 
jam baigti mokslą, kaip ji ly- 

>giai pasitarnavo puldama 
tūkstančius kitų gabių studen- 

* tų, neprileisdama jiems baigti 
mokslą, tarytum tyčia juos 
stumdama į revoliucinį darbi
ninkų judėjimą.

Deja, praėjus arti penkias 
dešimčiai metu po L. Prūsei
kos suareštavimo Lietuvoje, 
Čikagoje jis šiandien taip pat 
gyvena po areštu!

Ir taip yra, nežiūrint to, 
kad jis nieko šios šalies įsta
tymams ir šios šalies žmonėms 
nenusikalto.

“Atsiminimai ir dabartis”— 
trijų šimtų puslapių knyga. 
Viršelį piešė dailininkas Moc- 
kapetris — įpieštas ir auto
riaus paveikslas, kuris man 
atrodo realus.

Aišku, knygos dar neper
skaičiau, o tik atidžiai pavar- 

K čiau.
|W Ji prasideda su L. Prūsei- 
/ kos areštu, su jo gyvenimu

Suvalkų kalėjime, kur tuomet 
sėdėjo ir V. Kapsukas - Mic
kevičius.

f Toliau eina: autoriaus gy
venimas Sibire, pabėgimas, 
atvykimas į Ameriką, pradė
jimas Laisvę ^redaguoti Bosto
ne, etc.

Vėliausios žinios

Iš viso pasaulio
New Yorkas. — Respub

likos fondo (Fund for the 
Republic) pirmininkas. El
mo Roper reikalavo iš at
stovu buto ne-amerikinio * \ 
komiteto pirmininko- F. E. 
Walterio, kad jis atsiprašy
tų už tos organizacijos ty
rinėjimą ir įžeidinėjimą.

Maskva. — Visa tarybinė 
ir partijos vadovybė bei di
džiulės maskviečių minios 
iškilmingai sutiko Indone
zijos prezidentą Sukamo, 
kuris atvyko paviešėti ko
kias dvi savaites Tarybų 
Sąjungoje.

Santa Fe, N. M. — 50 a- 
merikiečių fizikų moksli
ninkų, kurie darbuojasi a- 
t o m i nėse laboratorijose, 
pasiraiŠė po manifestu už 
pasaulinį nusiginklavimą 
po J. T. priežiūra.

Belgradas. — “B o r1 a” 
sako, kad Vengrijoje buvęs 
premjeras Nagy vėl priim
tas Komunistų (Darbinin
kų) parti jon.

New Yorkas. — Ameri
kos Komunistų partijos 
nacionalinis komitetas pa
smerkė kaip hitlerinį žing

Italijos komunistai remtų 
Nennio-Saragato vienybę

Roma. — Italijos Komu
nistų partijos organas 
“Unitą” sako, kad principi
niai nestoja prieš susilieji
mą tarp abiejų socialisti
nių partijų: Nennio vado
vaujamos didžiosios Socia
listų (kairiųjų) .partijos ir 
mažesnės Sar agato vado
vaujamos Socialdemokra
tų partijos.

“Unitą” sako, kad vie
nybė tarp tų dviejų socia
listinių partijų neturėtų 
reikšti, kad kairieji socia
listai nustotų veikti kartu 
su komunistais. “Unitą” 
sako, kad yra vietos pla
čiam bendram frontui tarp 
komunistų, kairiųjų socia
listu ir socialdemokratų.

Tuo tarpu Nenni savo or
gane “Avanti” atspausdino 
dar vieną straipsnį, kuria
me kalbama apie vienybę 
su Saragatu. Straipsnyje 
jis visai neužsimena, kaip

Kituose skyriuose trumpais 
bruožais autorius nušviečia 
svarbesnius Amerikos lietuvių 
visuomeninio gyvenimo eta
pus.

Leonas Prūseika — pirma
eilis Amerikos lietuvių publi
cistas. Kalba lengva, vaizdin
ga, kiekvienam suprantama.

Taigi knygos autoriui ir lei
dėjui — Literatūros Draugijai 
—Amerikos lietuvių visuome
nė yra didžiai dėkinga už 
puikų kūrinį!

snį Vakarų Vokietijos Ko- 
inųnistų partijos uždraudi
mą. C.

Columbia, S. C. — South 
Carolines kraštutiniai dik- 
sikratai - rasistai atsimetė 
nuo Demokratų partijos re
gu 1 i arinės organizacijos 
ten ir nutarė ateinančiuose 
rinkimuose turėti savo są
rašą.

Kairas. — Egiptas įsakė 
dviems britų diplomatams, 
ambasados tarnautojams 
John B. Flux ir James G. 
Dove, apleisti šalį. Egipto 
policija susekė, kad tai tie 
du britų diplomatai vado
vavo šnipinėjimo tinklui.

Nicosia. — Bomba tapo 
mesta į britų karininko 
majoro butą ir kita bomba 
į policijos karininkų buvei
nę. Tuomi ir pasibaigė neo- 
ficiališkos paliaubos .tarp 
nacionalistų EOKA ir bri
tų.

Mendoza, Argentina — 
Peronistai čia surengė de
monstraciją ir susišaudė su 
policija. 29 asmenys sužeis
ti.

padarė ankstyvesni ame pa
reiškime, ryšių su komu
nistais nutraukimą. . Ste
bėtojai sako, kad Nenni 
įsitikino; jog žymi dalis jo 
partijos direktoriato griež
tai stotų prieš atsimetimą 
nuo komunistų.

Saragatas tuo tarpu pasi
traukė iš valdžios, kurioje 
jis buvo vice-premjeru. Sa
ragatas sakė, kad jis pasi
traukia ne todėl, kad nori 
turėti daugiau laiko dery
boms su Nenniu.

Bet jo pasitraukimas vis 
vien, sakoma, silpnina koa
liciją su. krikdemais.

Edgaras F aure 
vieši Maskvoj e

Maskva.—Čia atvyko Ed
gar Faure, buvęs Francūzi- 
jos premjeras ir politikas, 
kuris buvo plačiai žinomas 
dar prieškariniais laikais. 
Jis priklauso prie Radikal- 
socialistų partijos, gan kon- 
servatyvės vidutinių klasių 
grupės — nepaisant jos ra- 
dikališko užvadinimo.

Faure atvyko kaip parla- 
mentaristas (jis parlamen
to deputatas), kaip Aukš
čiausios tarybos tarp-parla- 
mentinės komisijos svečias. 
Ta tarybinė parlamentinė 
komisija siekia palaikyti 
ryšius su kitų šalių parla- 
mentaristais ir jau pakvie
tė daug užsienio delegacijų.

Išlaikymui Laisves Dienraščiu

$15,000 Fondas
Prašome pasiskaityti keletą laiškelių.
“Gerb. Adm-cija: Čia prisiunčiu čekį sumoje $65.00, 

tai dėl dienraščio Laisvės fondo. Su geriausiais linkėji
mais, M. Uždavinis, Norwood, Mass.” Aukotojai:

L. Trakimavičius ..................  $20.00
M. Uždavinis ..................................................... 15.00
B. Y. N.............. . .................   10.00
A. ir O. Zaruba ................................................. 5.00
J. S. B.......... ........................................................ 5.00
Moterų A. Kliubas .............................................. 5.00
P. Kurulis............. *............................................... 2.00
M. B. .........................  2.00
A. Urentas .......................................................... 1.00

“Čia siunčiu. $129. Bus už Vieną prenumeratą 
aukų lieka $119. Prie progos daugiau pasiųsiu. Viso 
gero, L. Prūseika, Chicago, Ill.” Aukoja:

P. Dauderis  .......................................... $10.00
V. žemaitis ........................................................  10.00
J. Blaškis ......................... .................................. 5.00
L. Prūseika.......................................................... 5.00
J. Gelgaudas............................................ '.............. 5.00
P. Šeduikis .......................................................... 5.00
St. Yučas.............................................................. 5.00
N. J. Duoba ......................................................... 5.00
A. Petrokas '......................................................... 5.0d
S. Vėšys .............................  ............................. 5.00,
K. Sabutis ......................... .............. .................... 5.00
A. Gable ............................................................ 5.00
Telšiškis ....................................   5.00
Vasys ...................................................................  5.00
Mikulėnas .........................  3.00
Kanceris .............................................................. 3.00
C. Šileikis .....................  3.00
Česnakas..................... . ........................................ 3.00
Vilgūnietis .. ........................... :.................... 3.00
K. Budris...............................................  3.00
J. Stulgis .............................................................. 3.00
Gabriai ............     2.00

(Tąsa 4-tam pusi.)

Kinija aiškino - 
apie, pašautąjį 
J. A. V. orlaivį

Washingtonas. — Kinija 
atsiuntė notą Amerikai ir 
joje sakė, kad jos kovos 
orlaiviai atakavo svetimą 
orlaivį virš Kinijos terito- 
rinių vandenų ir jį pašovė. 
Vieta, kaip ją paduoda ki
nai, maždaug supuola su ta, 
kurz pašautas amerikiečių 
oraivis, nors Amerikos val
džia sako, kad tas. orlaivis 
buvo ne virš Kinijos van
denų, o virš tarptautinių.

Dulles, kuris apie tą notą 
paskelbė laikraštininkams, 
sakė, kad Valstybės depart- 
mentas per britus, klausė 
kinų, ar jie ką nors žino 
apie tą orlaivį. Kinai at
sakė taipgi per britus.

Atsakyme kinai, panašiai 
kaip Pekingo radijas anks
čiau, minėjo pašautą orlai
vį kaip čiangininkų. Bet 
Dulles sakė, kad jis tikras, 
jog čia turimas omenyje tas 
pats Amerikos orlaivis. Or
laivyje radosi 16 įgula, ku
ri, kaip matyti, žuvo.

N
Pekinas. — Prekybos de

legacijos iš Mala jos ir Sin
gapore atvyko čia.

Adlai apie Ike: 
perdaug golfo- 
permažai darbo

Vancouver, Wash. — Ad- 
lai Stevensonas ir Estes 
Kefauveris, d e m o k ratų 
kandidatai, lankėsi Wash- 
ingtono valstijoje. Steven
sonas čia pakartojo kaltini
mą, kad Ike yra “dalino 
laiko prezidentas”., Jis sa
kė, kad galima/ būtų su
prasti, jeigu Eisenhowerio 
sveikata būtų tokia silpna, 
kad jam reikėtų daug poil
sio, tada niekas jo nekaltin
tų. Bet kaip yra, sakė jis, 
Ike prie kiekvienos progos 
išsprunka iš Washington© 
kelioms golfavimo dienoms 
ir paskui tas dienas dar 
pratęsia. Ike, sakė Steven
sonas, perdaug golfuoja ir 
permažai rūpinasi valstybi
niais reikalais.

Kefauveris sakė laikraš
tininkams, kad jis sutiko 
daug žmonių, kurie 1952- 
ais metais balsavo už re- 
publikonus, bet šiuo kartu 
už juos nebalsuos.

Sverdllovskas, Sibiras. — 
Čia atvyko trys amerikie
čiai laikraštininkai.

ORAS NEW YORKE
Vėl karščiau ir tvankiau

AFL-CIO pildomoji taryba 
su stipria baisų d a u g u m a 
rėmė demokratų kandidatus
Forest Park, Pa. — Po 

ilgų ir karštų diskusijų 
AFL-CIO pildomoji taryba 
nutarė oficiališkai indor- 
suoti Stevensoną ir Kefau- 
verį. Jie indorsuoti kaip 
kandidatai, kurie labiau 
priimtini unijoms, bet pir
mininkas Meany paskui 
spaudos interviu laiku pa
brėžė, kad tas nereiškia 
vienos partijos, tai yra, de
mokratų, indorsavimą. Ne
paisant Meany pasisaky
mo, visi kiti, betgi, kalbėjo 
apie “demokratų indorsavi
mą”.

Pirmiausia AFL - CIO 
pildomoji taryba balsavo, 
ar iš viso indorsuoti vieną 
sąrašą. 14 tarybos narių 
pasisakė už indorsavimą, 8 
pasisakė prieš. Kuomet jau 
buvo nuspręsta, kad reikia 
vieną pusę paremti, tai 17 
pasisakė už Stevensono ir 
Kefauverio ' parėmimą, o 
tik 5 prieš. Tie penki pa
brėžė, kad tas nereiškia, 
jog jie stoja už Eisenhow- 
erį ir Nixona, — jie tik 
stoja prieš indorsavimo

Japonijos unijos nusprendė 
priimti komunistinę paramą

Tokyo. — Didžioji Japo
nijos unijų sąjunga, Gene
ralinė darbo unijų taryba 
(SOHYO), padarė svarbią 
pakaitą savo įstatuose. Iki 
šioj ta unijų sąjunga laikė
si nusistatymo niekad nesi
kreipti paramos ir nepriim
ti paramos, jeigu ji būtų 
teikiama, nuo komunistų. 
Tos unijos specialiai pažy
mėjo, kad laukia paramos 
iš socialistų, , anksčiau iš 
dviejų socialistinių parti
jų, kurios vėliau susiliejo.

Unijų i sąjunga dabar 
vienbalsiai priėmė nutari
mą, kad savo politiniuose 
žingsniuose ji gali priimti 
pagalbą ir nuo Komunistų 
partijos arba kitų komu
nistinių organizacijų. Uni
jos. tokiu būdu pripažįsta 
socialistus ir komunistus 
darbininkiškomis partijo
mis, kūrios yra, kaip tai iš- 
sireiškia rezoliucijoje, “na- 
turalės unijų draugės”:

Tas SOHYO nutarimas 
iššaukė plačius komenta-

Rangoonas. — Reakcinė 
Burmos taip vadinama De
mokratų partija sako, kad 
Burma turėtų paskelbti ka
rą Liaudies Kinijai, nes Ki
nijos kariniai daliniai esą 
Burmos teritorijoje. Tos 
partijos vadas Thakin Ba 
Sein šhko, kad U Ba Swe 
valdžia “užgerina komunis
tus.”

principą.
Tie penki yra Dave Beck, 

Maurice Hutchenson, Har
ry Bates, William McFet- 
ridge ir Philip Randolph. 
Pirmi keturi yra žinomi 
kaip konservatoriai. Penk
tasis, Randolph, veiklus 
NAACP eilėse negras, kaip 
matyti, balsavo prieš in
dorsavimą, tuomi išreikš
damas savo nepasitenkini
mą demokratų silpna civi
linių teisių platforma.

Bet visas liberališkas 
AFL-CIO tarybos sparnas, 
įskaitant Reutherį, James 
Carey, Dubinskį, Emil Rie
ve, Currana ir kitus, nuta- 
rė, kad svarbiau paremti 
bendrą demokratų labiau 
-pro-unijinę ir pro-liaudiš- 
ką programą prieš repub- 
likonus. •

Pats Meany kaip pirmi
ninkas nebalsavo, bet yra 
gerai žinoma, kad jis stoja 
prieš indorsavimą. Jis bet
gi sakė, kad “Nuo dabar 
aš už Stevensoną ir Kefau- 
verį”, kitaip sakant, — jis 
vykdys organizacijos valią.

rus visoje Japonijos spau
doje. Visi pripažįsta, kad 
tai didelis komunistu lai
mėjimas, kuris artina jų 
pageidaujamą komunistų 
ir socialistų vienybę.

Autherinc Lucy 
dar kovoja už 
teisę i mokintis

Birmingham, Ala. — Au
therine Lucy, kuri praeitais 
mokslo metais pagarsėjo 
visame pasaulyje savo drą
sia kova už teisę mokintis 
Alabamos universitete, tą 
kovą’ tęsia. Jos advokatas 
Arthur Shore kreipėsi'į fe- 
deralinį teismą ir prašo, 
kad Alabamos universitetas 
būtų priverstas ją vėl pri
imti. Kaip žinia, ji praeitą 
žiemą buvo priimta univer
sitetan, pirma negrė ten, 
bet rasistiniai chuliganai 
sukėlė riaušes prieš ją. 
Universitetas nusileido ra
sistams ir ją pašalino, nors 
oficiališkai aiškino, kad ją 
šalina ne kaip negrę, o už 
“universiteto įžeidimą.”

Iš Clintono, Tenn., tuo 
tarpu pranešama, kad ra
sistas John Casper, taip 
vadinamo “Baltųjų piliečių 
tarybos” vietinis vadas, 
traukiamas teisman už 
riaušių surengimą. Riaušės 
įvyko, kai sužinota, kad 
Clinton High School priė
mė 12 negrų moksleivių.
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APIE LIETUVOS GYVENTOJUS
ANDAI LAISVĖJE BUVO trumpai minėta apie 

tai, kad Lietuvoje gyventoju skaičius, šiuo metu yra ma
žesnis negu jis buvo l|940 metais; ten buvo pažymėtos 
ir priežastys, dėl kurių tai įvyko.

Pasiremdamas veikalo “TSRS liaudies ūkis” duo
menimis, ekonomikos mokslų kandidatas K. Meškaus
kas “Komuniste” (num. 7) pateikia smulkesnių žinių 
apie tai.

Rašydamas apie Lietuvos gyventojus, K. Meškaus
kas sako:

“Nors stambiausias pasaulinėje istorijoje karas pa
reikalavo daugybės žmonių gyvybių, TSRS gyventojų 
skaičius per laikotarpį nuo 1940 metų iki 1955 metų 
padidėjo 8.5 milijono žmonių. Tik, trijose respublikose, 
ypač nukentėjusiose nuo hitlerinės okupacijos, — Ukrai
noje, Baltarusijoje ir Lietuvoje, — gyventojų skaičius 
dar* nepilnai siekė ikikarinį lygį.

“Tarybų Lietuvoje okupantai žvėriškai nužudė, o 
taip pat prievarta išvežė į užsienį kelis šimtus tūkstan
čių žmonių. Respublikos gyventojų skaičius šiek tiek 
sumažėjo taip pat ryšium su tuo, kad dalis lenkų tau
tybės piliečių repatrijavo i liaudies demokratinę Len
kiją. Štai kodėl Lietuvos TSR gyventojų skaičius pir
maisiais ketvirtojo penkmečio metais buvo mažesnis, 
negu iki karo, maždaug 500-600 tūkstančių žmonių. Da
bar šis skirtumas sumažėjo iki 200 tūkstančių žmonių 
(2.7 milijono žmonių 1956 metais, 2.9 milijono žmonių 
1940 metais).”

z Vilnius ir Kaunas
Apie Tarybų Sąjungos didesniuosius miestus skai

tome : '
“Žymiai sustambėjo miestai. Jeigu 1926 metais 

miestų, turinčių 500 tūkstančių ir daugiau gyventojų, 
buvo trys, miestų, turinčių nuo 100 iki 500 tūkstančių 
gyventoju, buvo 21, tai 1955 metais ju buvo atitinkamai 
21 ir 113.

“Tarybų Lietuvoje stambiausieji miestai yra Vil
nius (200 tūkstančiu žmonių) ir Kaunas (.195 tūkstan
čiai žmonių). Pagal gyventojų skaičių jie užima TSRS 
miestų tarpe 65 ir 66 vietas.”

Darbininkai ir tarnautojai
Labai įdomu kiekvienam susipažinti su tuo, koks, 

skaičius Lietuvoje šiandien yra darbininkų ir tarnau
tojų, dirbančių už algas.

K. Meškauskas rašo:
“Lietuvos Tarybų Socialistinėje Respublikoje (ry

šium su socializmo pastatymo procesu ir respublikos in
dustrializavimu darbininkų ir tarnautojų skaičius pa
didėjo respublikoje nuo 187 tūkstančių 1940 metais iki 
291 tūkstančio žmonių 1955 metais, tame tarpe aukštąjį 
ir specialų vidurinį išsilavinimą turinčių specialistų skai
čius išaugo nuo 20.6 tūkstančio iki 43 tūkstančių žmo- 

(nių/’
Vadinasi, Lietuvoje Šiandien jau yra apie 500,000 

(pusė milijono) darbininkų ir tarnautojų. Tai parodo, 
jog mūsų tėvų žemėje pramonė vystosi sparčiais žings
niais; iš žemdirbių šalies Lietuva neužilgo pataps pra
monės šalimi.

Mūsų dėmesį kreipia duomenys apie Kauną ir Vil
nių. Kaunas gyventojų skaičiumi pasiveja Vilnių’ Kuo 
tai išaiškinti? Mums atrodo, tai galima tik tuo išaiškin
ti: Vilniuje gyveno daugiau žydų negu Kaune—žydų, 
kuriuos hitlerininkai išskeidė. Vilnius buvo labai sulen
kėjęs—iš ten repatriavosi į Lenkiją (po karo) nemaža 

. lenkų.
Smagu skaityti Lietuvos spaudoje žinias apie vis 

naujus fabrikus, besisteigiančius Vilniuje, Kaune, Šiau
liuose, Klaipėdoje ir kituose Lietuvos miestuose. 1

Dalbas ir mokslas, mokslas ir darbas—vyriausieji 
šiandieninėje Lietuvoje šūkiai, vyriausieji principai.*

Šalyje, kur žmonės ištikimai dirba ir uoliai mo
kosi, progreso nieks nesulaikys.

IR NESISARMATIJA!
SLA ORGANE “Tėvynėje” telpa SLA 49-tojo seimo 

darbų aprašymai. 1 „
Tarp kitų’tų “didžiulių darbų” skaitome “Tėvynėje” 

f (rugp. 24 d.) rezoliuciją: “Sveikinimas Amerikos Lie- 
tuvių Tarybai.”

Ręzoliucijoje be kitko pažymima, jog SLA seimas 
“labai aukštai vertindamas ALT didžiulius nuopelnus 
Lietuvos laisvinimo” (nuo Lietuvos liaudies), sveikina 

f tarybą! . z
Kokius “didžiulius nuopelnus” toji taryba atlikd? 

7 Nepasakoma. Ar jos viršininkų trankymasis po įvai-

2 pusi.—Laisvė. (Liberty) —K et virt ad., Rugp. (Aug.) 30, 1956

Restaurano mažame, šut- 
ros pilname kambarėlyje, 
prie lėkščių plovimo lovio 
darbavosi pusamžė, graži 
iš veido, mėlynakė, stačia 
krūtinaite, atletiškai nuau
gusi, bile vyriškio akį sa
vęspi traukianti moteriš
kaitė.

Lėkščių, šakučių peilių 
žvangėjimas, nepakenčia
mai raižė jos klausą. Iš jos 
kaktos bei veidų pylėsi 
stambūs prakaito lašai, 
nuo kurių jį nuolatos gynė
si, šluostydamasi’ minkštu 
rankšluostėliu. Jos pažas
tės buvo peršlapusios pra
kaitu, priekaištėlė permir
kusi muiluotu bei riebaluo
tu vandeniu, o krūtys slydo 
per susiprakaitavusio kor- 
setėlio viršų, kurias ji, net 
pykčiu iškreipdama sąvo 
lūpytes, grūdo atgal ir dar 
labiau slidino muiluotomis 
savo rankomis.

Tai jau antra diena kai 
ji, — gal būt pirmą kartą 
savo gyvenime, — pelnosi 
duoną iš prakaito kaktos 
savo! Tai paukštelė, kuri 
išskrido iš auksinės klėtke- 
lės (Lietuvos) ir atsirado 
Amerikoj, kur “upės medu
mi teka”... Tik spėja pra- 
jnazgoti kiek lėkščių, kaip 
patarnautojos jas išgaudo, 
o kalnai nemazgotų lėkščių 
žvangėdami virsta' į prau
syklą.

Ji ant tiek nusikamuoja, 
kad galva apsvaigsta, akys 
aptemsta, ir ji sudrimba 
ant šlapio muiluotu bei rie
baluotu vandeniu pritrep- 
lentų grindų. Kelios mer
ginos įvilko ją į šalimais 
esantį kambarėlį ir, pagul
džiusios ant restaurano sa
vininko poilsio lovelės, pa
šaukė daktarą.

Kada daktaras atėjo, ji 
jau buvo atgavusi sąmonę, 
tik jautėsi galutinai nusi
kamavusi ir pailsusi. Dak
taras, apžiūrėjęs “ligonę,” 
sugirdė porą piliukų, pali
ko jų daugiau ir, pataręs 
kaip jas vartoti, patapnojo 
“ligonei” per patį ir pajuo
kavo: “Viskas tvarkoj. Pa
silsėk gerai ir, j-eigu dar 
netekėjus, gali tekėti be 
baimės.”

Daktarui išėjus, mūsų 
“ligonė,” tarsi išrėpliojusi 
iš kokios tai klampynės, 
užmigo ir pradėjo sapnuoti. 
Ji pasijuto, kad vėl randasi 
Lietuvoj ir gyvena savo 
dvarelyje. Jos vyras, nors 
ir senas, bet eina valdiškas 
pareigas, o ji laisva kaip 
paukštelė! Laksto kur tik 
panori ir gali nutūpti ant 
bile vyriškio peties, jei tik 
jos širdelė prie jo palinks
ta.

Ji sapnuoja, kaip tarnai
tė atneša jai į lovą pusry
čius, apauna kojytes, su
tvarko plaukus, susegioja 
suknelę, ir ji, pasistaipius 
prieš veidrodį,' išeina pro 
duris, šoferis įleidžia ją į 
automobilį ir automobilis 
nuzvimbia tik dulkių drig
nę palikdamas.

Jai sapnuojasi, kad Pa
langoje, gulint su mylimuo
ju ant smėlio, dar tebėra 
tos visos, pirštu ant smėlio 
išrisavotos širdelės ir tie 
bučkiai prie mėnulio švie
sos...

Vaizduojasi tos pačios 
kavinės, kur ant staliukų 
būdavo ko tik širdelė troš
ko, šlamėjo šilkai, kilo 

rius Amerikos miestus — trankymasis visuomenes su
dėtomis aukomis—yra didžiuliai nuopelnai?

Juokas, daugiau niekas.
Tenka pasakyti, kad tame seime, priimant tą rezo

liuciją, sėdėjo ALT sekretorius ir Iždininkas. Nejaugi 
jie negalėjo pasirodyti savigarbiais žmonėmis ir už
protestuoti prieš tokią rezoliuciją, be jokio pagrindo juos 
liaupsinančią?! ~ ‘ •

aukštyn taurės ir kilo į orą 
tų laikų ponų mylimiausios 
dainos žodžiai.
“Ej, vyrai! Užkimę ir aliokime, 

į Nes dabar tik laikas mums gyvent! 
Kolkim taures ir dainuokime,
Tai nebus nė laiko mums pasenti0

Tos dainos žodžių už
degta, ji kėlė taurę aukš
tyn, nuslydo nuo lovelės ir 
atsibudo. Gi pamačiusi gy
venimo tikrovę, ji vėl su
gniužo, paslėpė veidus tarp 
delnų! ir graudžiai apsiver
kė...

Kada ji, kiek susikuopus, 
įsvyravo į savo darbavietę, 
ten jau sėdėjo kita moteris 
ir rūkė cigaretę. Skirtumas 
buvo tik tame, kad prieš 
naują lėkščių plovėją nebu
vo nė vienos nemazgotos 
lėkštės. Visos lėkštės bu
vo išmazgotos, gražiai su
tvarkytos ir, kaip ji pati, 
nebuvo peršlapusi, taip ir 
grindys nebuvo pritreplen- 
tos muilo putomis.

Restaurano savininkas 
atsiskaitė su ja, kiek už 
pusantros ♦dienas darbo jai 
priklausė, apgailestavo ir 
išleido pro duris. Jos au
syse dūr tebegirdėjosi anos, 
sapnuotos dainos žodžiai... 
Bet tos dainos žodžius tuoj 
perkirto jos atleistos iš dar
bo tarnaitės, pasityčiojan
tis iš jos nusikvatojimas ir 
žodžiai:

“Kada nors, kur nors mu
dvi, poniute, dar susitiksi
me... Bet tas susitikimas 
nebus kaip poniutės su tar
naite, o kaip lygios su ly
gia.”

Ir tokis pat tarnaitės nu
sikvatojimas dabar pasigir
do buvusios poniutės ausy
se.

Senas Vincas

Redakcijos Atsakymai
Sveęįui, Hartford, Conn. 

—Norite, kad mes jums pa
aiškintume, ką reiškia žo
dis davatka. Tai pavadini
mas asmens, kuris “be mic
ros ir čienios” poteriauja, 
meldžiasi, neskaito nieko 
naudinga, nesivšiečia, 
mėgsta kitus apkalbėti ir 
tt. “Dabartinės Lietuvių 
kalbos žodynas” tą žodį tik 
šitaip apibūdina: “davat
ka, šventeiva.”

{VAIRIOS ŽINIOS
Varšuva. — Bijoma, kad 

25 angliakasiai žuvo kasyk
los gaisre prie Čarsovo. 16 
angliakasių išgelbėta per 
nepaprastą gelbėtojų atsi
davimą ir drąsą — gelbėto
jai nusileido į liepsnų ap
imtą kasyklą rizikuodami 
savo gyvastis.

Tarybų Sąjungoje trys 
milijonai ’darbininkų ir 
farmefių siekiasi aukšto
jo mokslo dirbdami. Pa
mokas jie gauna vakarais 
arba iš korespondencinių 
mokyklų, su jomis susiraši
nėjimu. :

Kad galėtų visus siekian
čius tokiu būdu gauti mok
slą patenkinti, paskiausiais 
penkeriais metais atidarė 
arti šimtą naujų tos rūšies 
institutų-

Detroitas. — 80 metų se
nukas komunistas Bill Mc
Kie, kuris norėjo vykti at
laikyti savo gimtinę Škoti
ją, negavo pasporto.

Kas ką rašo ir sako
DAUGIAU KAIP 
PUSTREČIO MILIJONO 
KNYGŲ 1957 METAIS

Lietuvos žinių agentūra 
Elta skelbia (Vilniaus “Tie
soje” už rugpiūčio mėnesį), 
kad 1957 metais Lietuvos 
Valstybinė grožinės litera
tūros leidykla numato iš
leisti 2 milijonus 630 tūks
tančių knygų.

Atsiminkime: tiek knygų 
nusistačiusi išleisti tik Gro
žines literatūros leidykla. 
Na, o kur mokslinės kny
gos? Kur mokykloms ski
riamos knygos — visokie 
vadovėliai ?!

Toliau Elta rašo:
“Skirtingai nuo ankstes

niu metu ateinančiais me
tais planuojama žymiai 
daugiau išleisti originalios 
literatūros.

“Skaitytojai gaus Vaiž
ganto raštų dvitomį. Bus 
pradėti leisti B. Sruogos 
keturių tomų rinktiniai 
raštai. Į juos įeis dramos, 
literatūros kritikos veika
lai, o taip pat romanas 
“Dievų miškas,” kurį rašy
tojas parašė netrukus po 
to, kai grįžo iš hitlerinės 
koncentracijos stovyklos. 
Šis veikalas, o taip pat V. 
Mykolaičio-Putino romanas 
“Altorių šešėlyje,” T. Til
vyčio “Kelionė aplink sta
lą,” J. Marcinkevičiaus 
“Benjaminas Kordušas,’* J. 
Simonaitytės “Aukštųjų 
Šimonių likimas” ir jauno 
poeto J. Marcinkevičiaus 
poema “Dvidešimtas pava
saris” bus išleisti ir rusų 
kalba.

“Leidykla toliau supažin
dins respublikos skaityto
jus su R. Mizaros kūryba. 
Kitais metais planuojama 
išleisti du jo romanus — 
“Bernardo Gavelio klaida” 
ir “Slekeris.” Artimiausiais 

I metais bus išleistas A. Mar- 
gerio romanas “Čikagos še
šėliai.”

“Pakartotinai leidžiamas 
| V. Valsiūnienės eilėraščių 
rinkinys. Jį sudarys du to
mai. Viename iš jų skai
tytojai ras poemą “Leninas 
Vilniuje.” Atskiromis kny
gomis išeis J. Baltušio, A. 
Griciaus rinktinės, jauno 
rašytojo A. Markevičiaus 
apsakymai, A. Jonyno eilė
raščiai, M. šikšnio, A. Las- 
to /kūriniai.

“Ruošiamas prenumera- 
tinis šešių tomų J. Žemai
tės raštų leidinys. Pirma
sis tomas jau spausdina
mas. Gamyboje — Mairo
nio kūrinių dvitomis. Jį 
sudaro poema “Jaunoji Lie
tuva,” “Nelaimingos Dan
gutės vestuvės,” kūriniai iš 
ciklo “Pavasario balsai” ir 
kt. Dalis tiražo bus pa
ruošta šių metų rugpiūčio 
pabaigoje — rugsėjo I pra
džioje. Artimiausiu metu 
pasirodys naujas J. Janonio 
kūrinių leidinys. . Leidykla 
pirmą kartą pradės leisti 
pilną V. Montvilos raštų 
rinkinį. Plačiosiuose skai
tytojų masėse jis buvo ži
nomas kaip įžymus poetas, 
bet maža kas žinojo jo pro
zos kūrinius. Vieną iš dvie
jų knygų, jau atiduotų į 
gamybą, sudarys apsaky
mai, pasakojimai, o taip 
pat rašytojo nebaigti ketu
ri romanai, kurie bus skel
biami pirmą kartą.”

Kaip matome, Lietuvos 
Valstybinė grožinės litera
tūros leidykla nepamiršta 
ir amerikiečių lietuvių ra
šytojų: ji žada išleisti A. 
Margerio “Čikagos šešė
lius” ir R. Mizaros “Ber
nardo Gavelio klaidą” ir 
“Slekerį.”

Bald win o klausimai., maršalo
l lu

Žukovo į juos atsakymai :
New York Timeso redakci

jos narys, Hanson Baldwin, 
šiemet lankėsi Tarybų Sąjun
goje. Negalėdamas asmeniš
kai pasikalbėti su' Tarybų Są
jungos gynybos ministru, mar
šalu G. Žukovu, jis jam pa
siuntė laišką su šešiais klau
simais. Kai Mr. Baldwin jau 
buvo namie, G. Žukovas at
sakė. žemiau telpa tie Bald- 
wino klausimai ir atsakymai 
(Eltos vertimas).— Laisves 
Red.

* • '

Gerbiamasis p. Baldwinai!
Šių metų liepos 7 d. Jūsų 

man rašytame laiške Jūs pa- 
reiškėte pageidavimą, kad aš 
atsakyčiau į Jūsų šiame laiške 
iškeltus klausimus.

šiuo metu aš siunčiu Jums 
savo žemiau duodamus atsa
kymus :

1. Klausimas. Ar Jūs esate 
tos nuomonės, kad Jungtinės 
Valstybės pervertino Tarybų 
Sąjungos oro pajėgų galią?

Atsakymas. Aš neturiu tiks
lių duomenų apie tai, kaip 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse vertinimas Tarybų Są
jungos oro pajėgos, nes pas
taruoju metu šiuo klausimu 
jokių oficialių pareiškimų ne
buvo daroma. Galimas daly
kas, kad kai kurie JAV sluok
sniai, ypač suinteresuoti kari
niais užsakymais, linkę išpūs
ti tarybinių KOP skaičių, siek
dami gauti naudos didinant 

j asignavimus kariniams tiks
lams ir sudarant nepasitikėji
mo TSR Sąjunga atmosferą, 
neatsižvelgiant į interesus 
Amerikos liaudies, kuriai ten
ka pagrindinė mokesčių našta.

2. Klausimas. Tarybų Sąjun
ga, būdama tradicinė didžio
ji žemyninė valstybė, Šiuo me
tu teikia ypatingą reikšmę 
oro pajėgoms. Ar tai, Jūsų 
nuomone, reiškia, kad oro- 
branduolinės pajėgos dabar 
yra dominuojanti ginkluotų 
pajėgų rūšis kare?

Atsakymas. Ne, nereiškia. 
Oro pajėgos ir branduolinis 
ginklas patys savaime negali 
nulemti ginkluotosios kovos 
baigties. šalia atominio ir 
vandenilinio ginklo, nepaisant 
jo didžiules griaunančios jė
gos, į karo veiksmus neišven
giamai bus įtrauktos gausin
gos armijos ir didžiulis Įpras
tinu ginklų kiekis.

3. 'Klausimas. Ar galima, 
Jūsų nuomone, kariauti mažą 
ar bet kurį kitą karą nenau
dojant branduolinio ginklo?

Atsakymas. Tarybų Sąjun
ga ryžtingai pasisako prieš di
delius ir mažus karus. Bet ku
ris karas yra griaunantis, o 
naudojant branduolinį ginklą, 
jis yra labai pavojingas ne 
tik kariaujančioms, bet ir nu
kąri a u j a n č i o m s šalims.

Deja, Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse įr jų NATO bloko 
sąjungininkų tarpe dar yra jė
gų, kurių protai, užuot dirbę 
kuriamąjį darbą tautų gero
vei, siekia nagrinėti kariavi
mo problemas.

4. Klausimas. Kodėl Tarybų 
Sąjunga stato tiek daug po
vandeninių laivų? Ar Jūsų 
laivų, statybos programa reiš
kia, kad TSRS nutarė tapti 
didžiąja karine jųrų, kaip ir 
didžiąja žemynine ir oro vals
tybe ?

Atsakymas. TSRS stato tik
tai tai, kas reikalinga jai ša
lies gynybai, ir nieko nerei
kalingo nestato. Kaip yra ži
noma, Tarybų Sąjungos teri
toriją skalauja dvylika jūrų ir 
du vandenynai. Jos jūrų sie
nos sudaro apie du trečdalius 
bendrosios valstybinės sienos. 
Todėl visiškai suprantama, 
kad Tarybų Sąjunga, būdama 
didžioji jūrų valstybė, turi 
skirti atitinkamą dėmesį savo 
kariniam jūrų laivynui, kuris 
užtikrina mūsų jūrų sienų 
saugumą.

5. Klausimas. Ar TSRS pa
skelbta 1,800,0000 žmonių de
mobilizacija neatspindi šiuo
laikinio kariavimo būdo ten
dencijos? Kitais žodžiais ta
riant, ar branduolinio ginklo 
galia kartu su lėktuvais ir val
domaisiais sviediniais nesuma
žino didelių masinių armijų ir 
karinio jūrų antvandeninio 
laivyno reikšmės? Amerikie
čių nuomone, Jūsų demobili
zacija neliečia svarbiausios ir, 
matyt, labiausiai lemiamos 
ginkluotųjų pajėgų rūšies — 
oro-branduolinių pajėgų. Ar 
ši interpretacija yra teisinga?

Atsakymas. J ūsų rėmimasis 
amerikiečių požiūriu nesu
prantamas. Jeigu reikalas lie-^ 
čia Amerikos liaudį, tai aš gi-$ 
liai Įsitikinęs tuo, kad Ame
rikos darbo liaudis karštai 
sveikina Tarybinės vyriausy
bes iniciatyvą ir praktinius 
žingsnius. Jei amerikiečiais 
Jūs suprantate priešiškai nusi
stačiusius TSR Sąjungos at
žvilgiu asmenis, tai jų požių- 
ra į bot kurias Tarybų Sąjun
gos priemones visada buvo 
neigiama ir labai neobjektyvi.

Tarybinė vyriausybė, priim
dama nutarimą sumažinti sa
vo ginkluotąsias pajėgas 1,- 
810,000 žmonių, vadovavosi 
ne tariamu šiuolaikiniu karia
vimo metodų pobūdžiu ir ne 
tomis tendencijomis, apie ku- * 
rias Jūs primenate, šiuo klau-y 
simu mes pirmiausia vadova- 'i 
vomės samprotavimais sustip- 
rinti taiką, visame pasaulyje ir 
sumažinti valstybių savitarpio 
santykių įtempimą, o taip pat 
Tarybų Sąjungos taikios eko
nomikos vystymo ir TSRS tau
tų gerovės kėlimo interesais.

6. Klausimas. Jungtinės 
Valstybės pareiškė pasiruoši
mą leisti atlikti savitarpio oro 
ir sausumos inspekciją nusi- 

I ginklavimui kontroliuoti. Jei 
| Tarybų Sąjunga demobilizuo
ja didelį skaičių žmonių, ko
dėl gi ji neleidžia atlikti to- 
kią inspekciją?

Atsakymas. JAV pasiūlytoji 
kontrolės sistema, numatanti 
aerofoto nuotraukas, iš esmės 
leiškia žvalgomosios veiklos 
išvystymą, kas neišvengiamai 
sukels savitarpio itaringumą ir 
dar didesnį nepasitikėjimą 
tarp TSRS ir JAV.

Tuo pačiu metu tarybiniai 
pasiūlymai numato sudaryti • 
tokią tarptautinės kontrolės 
sistema, kuri iš tikrųjų įga
lins stebėti, kaip įgyvendina
mas nusiginklavimas. Tarybų 
Sąjunga' vadovaujasi tuo, kad 
valstybių ginkluotųjų pajėgų 
ii apsiginklavimo sumažini
mui, o taip pat atominio ir 
vandenilinio ginklo uždraudi
mui turi būti įvesta griežta 
tarptautinė kontrolė. Be to, 
Tarybų Sąjunga yra už tokią* 
kontrolę, kuri tikrai įgalintų* 
kontrolinį organą iš tikrųjų 
patikrinti, kaip valstybės lai
kosi savo įsipareigojimų nusi
ginklavimo srityje. Tuo tikslu 4 
kontroliniam organui suteikia
mos plačios teisės ir įgalioji
mai, Įskaitant ir karinių da
lių, karines aprangos ir šaud
menų sandėlių, sausumos, ka
rinių jūrų ir karinių oro bazių 
bei karinių gamyklų inspek
tavimą.

TSRS pasiūlymai taip pat 
numato organizuoti kontroli
nius postus visuose stambiuo
se aerodromuose, geležinke
lių mazguose, uostuose jr 
svarbiuose plentuose, siekiaut 
neleisti pavojingo kariuome
nės ir kovinės technikos su
koncentravimo ir, tuo būdu 
užkirsti kelią agresoriaus ne
tikėto užpuolimo galimybei. J 
Manau, kad man nėra reika-jk 
•lo plačiau Įrodinėti skirtingu-T 
mą tų tikslų, kuriuos kelia 
efektyvi sausumos kontrolė ir, 
iš kitos pusės, JAV pasiūly
tos oro žvalgyba ir aerofoto- 
nuotraukos.

Su pagarba
G. ŽUKOVAS

1956 metų rugpiūčio 4 d.
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V. MYKOLAITIS-PUTINAS

SUKILĖLIAI
(Tąsa)

Rytas išaušo giedras, tylus ir lėmė gra
žią orę. Rūkais padūmavę laukai že
mumose dar skendėjo šėmose ūksmėse, 
bet kalnelių atšlaitės švietė kaip nuauk
sintos bekylančios saulės spinduliuose. 
Medžiuose kranksėjo varnos, sunkiai 
plazdendamos sparnais kilo į orą ir bū
riais skrido į laukus. Aukštai danguje 
čireno vieversiai, pievose klykavo pem
pės, su keistu sparnų švilpesiu praskri
do ančių būrelis. Pamažu iš visų šonų, 
iš žemės ir iš dangaus kilo kaskart vis 
daugiau balsų ir garsų, veriančių ausį ir 
vos sugaunamų, susiliejančių į vieną ne
siliaujantį, ištisinį, gaivališką darbo 
dienos dūzgimą.

Įkopęs į kalnelį ir apžvelgęs savo so
džiaus laukus, Petras su apmaudu pa

imate, kad ne jis išvarys pirmąją vagą. 
Senis Daubaras jį pralenkė. Tas< titna
gas niekam nesiduos užbėgti už akių! 
Matyt, dėl to ne žentą išleido, o pats ko 
anksčiausiai išsiskubino į dirvą. Kelios 
ilgos vagos jau buvo išvarytos, ir kele
tas kovarnių, linguodami galvas, jau 
vaikščiojo įkandin artojo ir kaišiojo 
balzganus snapus į naujai atverstą pa
purusią žemę.

—Tai ką, dėde, bene iš vakaro atsi
varei su savo jaučiokais? — prakalbino 
praeidamas pro jį Petras.

—Bet ir tu pats, kaip matau, ne iš vėly
vųjų, — patenkintas atsiliepė Daubaras 
ir, pačepsenęs lūpomis bei pliaukštelėjęs 
botagu, balsingai sušuko: šio-o-o, mar- 

j gi!—kad net aidas atliepė nuo papievio 
^krūmokšniu.

Petras pakreipė jaučius į savo rėžį, 
greitai prikabino žuobrį prie jungo, 
įsmeigė noragą ir, leisdamas palšį vakar 
padaryta sumetimo vaga, atsargiai pa
varė:

—Juodi, juodi, palši, šiū-ū-ū, jauteliai!
Jaučiai buvo įgudę ir arimo meno per 

žiemą nepamiršę. Panarinę galvas jie
du lygiu žingsniu ėjo priekin, tarsi ne
jausdami nei sunkaus jungo, nei rau
siančio dirvą žuobrio, nei jį gilyn spau
džiančio artojo.

Tuo tarpu Daubaras, išvaręs naują 
vagą:, šaukė:

%. —Margi, atleisk! Šėmi, šėmi užeik!
Netrukus ir Petras, pasiekęs savo rė

žio kraštą, ragino savuosius:
—Juodi,'juodi, atleisk! Palši, užeik!
Ir juodis, gręždamasis atgal, trypė 

vietoje, o palšis, didesniais žingsniais 
apėjęs ratu juodį, stojo greta jo vėl su
tartinai valyti atgal naujos vagos. Nei 
vadelių, nei jokio kitokio valdymo prie
taiso jiems nereikėjo.

Tuo tarpu ant kalnelio pasirodė nauja 
pora jaučių, o po jos įkandin dar viena. 
Atėjo arti Noreika ir Grigaliūnas. Ne
trukus atsivarė Stašys, Jakaitis ir Bra
zys . Saulė jau kokius du sieksnius buvo 
pakilusi, kai atskubėjo pavėlavęs Jan
kauskų Kazys su savo jungu. Visi iš jo 
juokėsi ir erzino, kad pramiegojęs orės 
pradžią, dabar su visais darbais per vi
sus metus turės uodegoj vilktis. Kazys, 
nors buvo linksmas berniokas,, aštralie- 

Ažuvis, susigėdęs nesiginčijo, bet ko sku
biausiai taisė žuobrį ir leidosi į dirvą.

Štai pagaliau nuo kalnelio šliaužia Ke- 
dulių Jonas su dvyliu ir keršiu. Petrui 
palengvėjo krūtinėj: dėkui dievui, ne pa
skutinis! Lieka dar Beržinis, Vaškelis 
ir dar kai kurie iš ano sodžiaus galo, jei 
tik jie iš viso šiandien pasirodys. Jo
nas atėjo, vadinasi, Katrytė atneš pietų, 
susitarusi su Gene ir Onyte. Petras pa
tenkintas pliaukštelėjo botagu ir pa
spaudė žuobrį;

Dabar Jau visa apylinkė skambėjo nuo 
šūkavimų, pliaukšėjimų, raginimų ir ko
mandų. Tolydžio vienas po kito ir kartu 
artojai, tarsi lenkty niuo darni, rėkė ir 

. šaukė: palši, juodi, margi, dvyliau, šė
mi, lauki, baltakakti —• šio-o-o!.. vo-o!.. 
ė!., atleisk! užeik! vaga, vaga!., tie
siau!.. Ir jaučiai, protingi gyvuliai, 
kiekvienas pažinojo savojo šeimininko 

, balsą ir suprato, ko iš jų nori. Paklus- 
M darni, kur reikėjo, nekreipdami dėmesio 

' tuščius šūkavimus ir pliaukšėjimus, jie 
vis lygiu žingsniu, kantriai tempė savo 
jungus ir žuobrius, vaga po vagos vers
dami drėgną žemę, ruošdami pasėliui 
dirvą.

. Visas Šilėnų sodžiaus laukas dabar 
knibždėjo ir marguliavo šūkaujančių ar
tojų ir įvairiaspalvių jaučių. Iš tolo at
rodė, tarsi koki didžiuliai vabalai šliau

Kovų del žemės ir laisvės 
vaizdai 1861-1864 metais

žioja, atgiję pavasario saulėje ir rausi- 
nėja atšilusią dirvą. Būriai kovų ir var
nų, atkutę velėnų išverstais sliekais, 
straksėjo, kvarksėjo ir pešėsi drėgnuo
se arimuose.

Taip artojai ir jaučiai dirbo be susto
jimo, nebent kuriam žuobris sugedo, pa
lyčiai išsiklibino ar noragas nusmuko. 
Tas tada taisėsi ilgai netrukdamas, kad 
neatsiliktų nuo kaimynų. Arė juk ne 
dvarui, bet sau. Dvarui galima ir šiaip 
ir taip ir betkaip, jei tik prievaizdas ar 
tijūnas su rimbu nestovi. Čiagi, savuo
se rėžiuose, kiekvienas nori pasirodyti, 
ką mokąs, z

Saulė jau siekė beveik vidurį dan
gaus, kaktos rasojo ir ne vieno viduriai 
ėmė urgzti nuo alkio, ir ne vienas vis 
dažniau žvilgčiojo į kalnelį, bene pama
tys moterišką ar vaikį su lauknešėliais. 
Staiga Daubaro jaučiai, išvarę vagą ligi 
pievelės, sustojo. Veltui senis rėkė 
“margi, atleisk, šėmi, šėmi, užeik!” Mar
gis su šėmiu, panarinę galvas ir pūško- 
dami šnervėmis, nesijudino iš vietos.

—Na, ką gi, pietūs, tai pietūs,—suti
ko senis, mesdamas botagą, nes žinojo, 
kad jeigu margis su šėmiu nusprendė, 
jog atėjo metas pietų poilsio, tai jokia 
jėga neprivers jų ilgiau tempti jungą.

Išvarę savo vagą, sustojo ir Balsių 
Petro juodis su palšiu. Šiuo pavyzdžiu 
pasekė kiti, ir netrukus dienovidžio ty
la įsiviešpatavo Šilėnų dirvose. Tik var
nos, kovai ir šarkos kranksėjo kaip nie
kur nieko, ir vievrsiai čivyravo aukštyje 
ir dar kažkokie mažutyčiai paukšteliai 
ciksėjo padirvio krūmuose, vos-vos pra
dėjusiuose skleisti pabrinkusius pirmųjų 
lapų pumpurus.

Tuo tarpu ant kelio kalnelyje suklego 
šneka ir pasirodė moterų ir vaikų būrys. 
Kas laikė rankose lauknešėlius, kas ant 
pečių vilko rezgines su kratiniu jau
čiams. Jaunesnieji pakilo ir ėjo pasitikti 
savųjų, senesnieji laukė, kol jiems atneš 
ir išris dubenį su valgiu, padės duoną. 
Skurdus, liesas baudžiauninko valgis—ir 
dar penktadienį. Grucė su žirniais alie
jum uždaryta ne kiekvienam prieinamas 
skanėstas. Daug kas tenkinosi šutin
tais burokais, nebaltinta bulviene, mu
tiniu ir duona su druska ir svogūnais. 
Jaučiams avižinių šiaudų ir šieno krati
nys buvo skanesnis patiekalas, negu 
baudžiauninkui pasninko valgis. Bet vi
si skaniai kramtė, kas buvo atnešta, ir 
niekąs negalvojo apie ištaigingesnį kąs
nį. Valgė tylėdami, kas sau, ant kelių 
pasistatę dubenėlius bei puodelius.

Petrui pietus atnešė Onutė, o kratinį 
jaučiams Mikutis. Jis dabar landžiojo 
po krūmus, ieškodamas karklinių ir 
alksninių lazdelių dūdoms ir birbynėms.

Pavalgę artojai ėjo vieni pas kitus— 
seniai pypkių parūkyti, jaunieji šiaip 
pasierzinti, pasistumdyti, žuobrių pakil
noti, botagais papliauškinti. Jankausku- 
tis, andai, buvo gavęs pas smuklininką. 
dėžutę fosforinių degtukų ir dabar jais 
visiems gyrėsi. Ne visi dar tą prašmat-' 
nybę buvo matę. Senis Daubaras jau 
kuris laikas daužė skiltuvu titnagą, bet 
pinties niekaip nepavyko įdegti.

jos pasirodė tinkamai. Beje, 
pirmiau buvusiam piknike 
Liet. Dukterų Dr-jos Stukienė 
aukojo sūrį taip jau rengė
joms ir dalyviams po kavalką 
išdalino. Tai skaniausias buvo 
sūris.

Liet. Dukterys pelnė $54.

Dar reikia pasakyti, kad A. 
Kaulakis mažai lovą apleidžia 
ir piknikuose dalyvauti nega
li. Linkiu jam greito pasvei-1 
kimo. !

Užėjau pas Laisvės skaity
toją Levutę. Ji prabilo:

-—Štai mano daržas žaliuo
ja, tik lietaus stoka, tai bul- 
vėnojai pageltę. Mat, Levu- 
tė sirgdama daržą sodino, tai 
perpus mažiau bulvių; pasodi
no. Taip jau ir Jdtų daržovių 
mažiau. Ji dabar jau susvei- 
kus

Petrov

—E, dėde, į senatvę skiltuvas atšipo 
ar titnagas ištrupėjo? — priėjęs šaipėsi 
Kazys.—Žiūrėk, kaip reikia ugnį skelti.

Jis išsiėmė degtuką, pakėlęs koją, iš
tempė ant sėdynės kelnes ir greitu mos
tu brūkštelėjo fosforine šipuliuko gal
vute. Degtukas sučirškė, parūko dvo- 

• kiančiais dūmais ir užsiplieskė mėlyna 
liepsnele.

—Duokš pypkę, bematant įkirsiu, — 
didžiuodamasis pasiūlė išdykėlis, kišda
mas panosėn degalėlį.

Bet senis supyko.
—Eik, eik, snargliau! Pekla dvokia 

tas tavo išmislas! Tabaką man pagadin
si. — Ir pūstelėjęs užgesino šipuliuką. 
Paskui taip kirto skiltuvu į titnagą, kad 
žiupsnis kibirkščių ištriško pro nagą, ir 
pintis bematant ėmė rūkti.

Tuo tarpu Balsių Petras prisigretino 
prie Kedulių Katrytės, kuri draugę su jų 
Onute žiūrinėjo, bene ras padirvio kran
telyje rūkštynių.

—Padainuokime, mergaitės. Šiandien 
pirmoji darbymečio diena. Kai uždai
nuoji, tai ir darbas geriau sekasi. Ir 
visus metus taip seksis.

—Nemokam mes orės dainų,—atsikal
binėjo Katrytė.—Kai linus sėsite, tada 
padainiosim.

(Bus daugiau) > -

Lawrence, Mass.
Mūsų žinelės

500 moterų ir vyrų padavė 
reikalavimus dėl gavimo pen
sijų pagal Social Security; tai 
daugiausiai moterys, sulauku
sios 62 metų amžiaus, taipgi 
neišgalintieji dirbti vyrai, ir tt. 
Registravimas prasidės spalio 
mėn. Daug šitų reikalavimų- 
aplikacijų padaryta po to, 
kai Kongresas priėmė papil- 

! dymus prie Social Security įs
tatymo. Raštinės vedėja S. E. 
Vose.

Klaidos pataisymas dėl J. 
M. Karsono naudai suruošto | 
banketo. Mano koresponden
cijoj, kuri tilpo Laisvėje, 'apie 
tą'banketą ir aukotojus įvyko į 
paklaidų. įdėta A. ir P. Gri
fui, o turėjo būti A. ir P. Gas
per aukojo $5. Taipgi pra
leista Alena Žekonienė, 'kuri 
pardavė penkis tikiętus. Lais
vėje nebuvo įdėtas, o pas ma
ne yra, kad W. Chulada—au
kojo $2, Keršulis $1.

Taipgi gerbiami draugai ir 
draugės, kurie jaučiatės, kad' 
neteisingai jūsų vardai ir pa
vardės buvo ten parašytos, 
parašykite man, o bus patai
syta. Mano adresas: S. Pen- 
kauskas, 33 Chesnut St., Law
rence, Mass.

Lowelly yra audeklinė Mer
rimac Mill. Toje dirbtuvėje 
daug dirba ir iš Lawrenco 
darbininkų. Kompanija užda
rė ten keletą departmentų ke
turioms savaitėms. Po keturių 
Savaičių, sakoma, darbinin
kai gaus “dovanų”: bus įdėta 
daugiau staklių ir kitų maši
nų. Yra nepriklausoma unija, 
bet ji nieko nedaro, leidžia

Cleveland, Ohio
Paskutinis užkvietimas 
į spaudos pikniką

Cleveland© spaudos pikni
kas įvyks sekantį sekmadienį, 
rugsėjo 2 d., Rūbų buvusiame 
piknikų darže, prie U.S. 422 
kelio, tarpe Welshfield ir 
Parkman. Tėmykįte užrašą 
“Picnic Grounds” ant žiemi
nio kelio šono.

Rengėjai kviečia visus, pa
žangią spaudą mylinčius lietu
vius, kaip iš Cleveland© taip 
ir iš apylinkės miestą, į mūsų 
metinę iškilmę, Cleveland© 
spaudos pikniką. Piknikas 
bus prieš' Labor Day šventę, 
tai iš tolesnių miestų atvažia
vusiems svečiams bus patogu 
ir pakankamai laiko parva
žiuoti į namus, o clevelandie- 
čiams nebus reikalo skubėti į 
namus ir galės linksmintis iki 
vėlam vakarui. Rengėjai de
da pastangas, kad patenkinti 
visus, kurie atsilankys į pik
niką. Bus gera muzika, kuri 
gros ir. lietuviškus šokius. To
dėl visi dėkime pastangas per 
šias paskutines dienas, kad 
sukviesti kuodaugiausiai savo 
gerų pažįstamų ir draugų, ir 
kurie turite automobilius, at
veskite ir tuos, kurie jų netu
ri. Taip pasidarbavę, turėji
me didelį ir smagų pikniką, 
kuriuomi galėsime pasidžiaug
ti visi ir gauti paramos mūsų 
spaudai. Prie to turėsime pro
gą turėti piknike draugų iš 
Vilnies personalo, kurio cle- 
velandiečiai jau senokai kaip 
nėra matę. Prašome atvesti ir 
dovanėlių, kurie tik turite ir 
išgalite, iš kurių galėtume 
padaryti daugiau įeigų mūsų 
spaudai.

Su nuoširdumu, Rengėjai

Ona Dulskįenė buvo 
rinitai susirgusi

Diktokai užgavo dešinės ko
jos priešakinę blauzdikaulio 
dalį ir padarė žaizdą. Iš kar
to, nors ir gan skaudėjo, bet 
ji nemanė, kad iš to kas blo
go galėtų išsivystyti. Bet po* 
keletos dienų koja pradėjo iš
tinti ir paraudonuoti. Nuva
žiavus į kliniką, ten buvo nu
imta nuotrauka, ir daktaras 
paaiškino, kad kaulas neatro
do sužeistas, tik žaizda esan
ti apimta įdegimo, infekcijos, 
ir reikėsią gydytojo rimtos 
priežiūros. “Iš karto važinėjo 
į kliniką kasdieną, o dabar 
jau tik kas kelintą dieną ir 
koja eina sveikyn.

Todėl “ draugės ir draugai, 
tegul visi keliai veda rugsėjo 
9-tą į Wore esterį Mass.

Programa bus graži, daly
vaus Ona Dirvelienė, Jonas 
Sabaliauskas, Aldona Wal- 
lan, Montello Trio. Bus vi
siems malonu pasiklausyti 
gražių dainų

J. Skliutas

Lewiston-Auburn, Me.
Rugp. 19 d. Gedimino Drau

gystė surengė pikniką Stuko 
lankoje. Diena buvo giedri, 
tik vėjuota — kazirninkai tu
rėjo keblumo kortomis lošti. 
Mat, vėjas nupūtė’ kazyres 
nuo stalo

Tūlos moterys dainavo lie
tuviškai. Stukienė aukojo di
džiulį sūrį pikniko komisijai. 
Tą sūrį išlaimėjo muzikantas 
M attinku s, tai jam labai pri
tiko. Mat, jų duktė iš New 
York© viešėjosi pas tėvelius, 
tai ir piknike dalyvavo.

Iš Rumford tik St. Puidokas 
su žmona atsilankė. Sakoma, 
rumfordiečiai turėjo savo pik
niką —todėl negalėjo atvyk
ti. Gedimino Dr-tės narių bu
vo piknike 10% ir 8 nuošim
čiai komisijoje. Vadinas, sa
vo draugystės piknikai! 82% 
narių neatėjo—tai jau apsilei
dimas !

Pelno liko apie 44 doleriai. 
Buvo skanių desraičių ir gėri
mo. Mat, čia augęs lietuvis 
k u kori us virė “Hot Dogs”. 
Patarnautojai ir patarnauto-

kompanijai laisvai veikti, 
kaip ši nori.

Darbininkai nusiminę. Ten 
daug dirba francūzų kilmės 
darbininkų, su kuriais sunku 
susikalbėti dėl unijos. Jie ma
no, kad dirbtuvių savininkai 
jų pasigailės. Tai didelė klai
da.

Rugsėjo men. 5 d. atsida
rys mokyklos. Į vidurines mo
kyklas (High Schools) Law- 
renčiuje užsiregistravo 2,000 
moksleivių.

S. Penkauskas

ŽINIOS IS LIETUVOS
B. Šou veikalus—į teatrus

VILNIUS. — Štai pažymė
jome didžiojo anglų satyriko 
Geo. Bernard šou šimtąsias 
gimimo metines. Mūsų sąjun
ginėje ir respublikinėje spau
doje pasirodė gražių straips
nių apie šį didįjį rašytoją ir 
dramaturgą. Aš labai pritariu 
iškeltam raginimui, kad mūsų 
teatrai daugiau susidomėtų 
Šou kūriniais, juos aktyviau 
ir daugiau statytų teatrų sce
noje. šou veikalus anksčiau 
yra statęs Kauno Valstybinis 
teatras. Jo scenoje buvo pa
statytas “Atskalūnas”, vėliau 
“Šokolado kareivėlis” ir “Pig- 
malionas”. Džiaugiuosi suži
nojęs, kad šou 100-ųjų meti
niui, proga Šiaulių dramos tea
tras pastatė jo “Velnio moki
nį”. Reikėtų, kad ir kiti Ta

rybų Lietuvos teatrai, visų 
pirma, Valstybinis Akademi
nis dramos teatras, turįs pui
kius scenos meistrus, parody
tų mūsų visuomenei B. šou 
nemirtinguosius dramos veika
lus.

Rašytojas Petras Vaičiūnas 
LTSR nusipelnęs meno 
veikėjas

Teatrų gastrolės

KAZLŲ RŪDA. — Rajono 
kultūros namuose dažnai su- 
i uošiami respublikos teatrų 
spektakliai. Pastaruoju metu 
čia lankėsi Panevėžio dramos 
teatro kolektyvas. Panevėžie
čiai parodė A. Globos veikalą 
“Palieta taurė”. Su gastrolė
mis į Kazlų Rūdą buvo atvy
kęs ir Kauno muzikinis dra
mos teatras. Svečiai vietos 
darbo žmonėms ir aplinkinių 
kolūkių kolūkiečiams parodė 
pasaką - komediją “Alaviniai 
žiedai”.

V. Ovai tas

Keliasi į naują gyvenvietę

KALVARIJA. — Kolūkinė 
gyvenvietė auga-“Tarybų Lie
tuvos” žemės ūkio artelės- cen
tre. šiemet pabaigtuvių vaini
kai iškilo viršum 9 gyvenamų
jų namų. J juos gyventi per
sikėlė kolūkiečiai Vekteris, 
Mikulskis, Juotautis ir kiti. 
Naujoji gyvenvietė elektrifi
kuota ir radiofikuota.

P. Brazauskas

PARDAVIMUI
Parduodame narna su vienu akru žemes. 
Yra septyni kambariai ir ištaisyta vonia. 

Knotty pine virtuvei ir (virtuvėlė.

Randasi ant
Black Top Road, 1-1/10 mailės nuo Route 2. 

Kaina $3,800. Del daugiau informacijų, rašykite:

JOHN J. MOREY
Box 63, Templeton, Mass.

Brooksvillage Rd., Templeton, Mass.
Po 6 v. vak. skambinkite: Balwinville 4832.

CLEVELAND, OHIO 
Svarbus Įvykis—

Girtuoklystė plečiasi
Columbus. — Ohio valstijos 

svaiginančių gėrimų depart- 
I mento viršininkai pranešė, 
kad Ohio gyventojai per pir
mus šių metų 6 mėnesius iš
pirko degtinės ir kitų stiprių 
gėrimų už $95,881,572. Per
eitais metais per tą patį laiką 
išgėrė tik už $90,389,207. 
Reiškia, šiais metais, Ohio 
valstijoje girtuoklystė pasi
daugino arti 6-šių nuošimčių. 
Matomai yra dar daug žmo
nių, kurie vietoje eiti su pro
gresu, su civilizacija, kad 

i vietoje paliauti nuodinus savo 
kūną su svaigalais —dar dau
giau girtuokliauja.

Rep.

WORCESTER, MASS. 
i i »

Laisvės rudeninis piknikas 
įvyks rugsėjo 9-ą dieną Olym
pia parke, Worcester, Mass. 
Tai bus paskutinis piknikas 
Laisvės naudai šiemet. Todėl 
visas apylinkės kolonijas kvie
čiame ruoštis prie šito svar
baus pikniko, kad būtų pa
sekmingas, taipgi prašau vi
sas kolonijas, kad ntsivežtu- 
mėte kokių dovanėlių) ir prisi- 
rengkite padirbti, nes mums 
vieniems bus sunku tinkamai 
svečiam patarnauti.

Jeigu mes visi gerai susirū
pinsime, tai piknikas bus pa- 
sėkmingas. Iš anksto turim 
visi ruoštis dalyvauti ir ragin
kime kitus, kad dalyvautų.

Montelloje /turėjome gerą 
pikniką, tai aš nematau, ko
dėl mes turėtum turėti mažes
nį būsimą pikniką, nes ir ši
tas tam pačiam, tikslui yra 
rengiamas.

SPAUDOS PIKNIKAS
Įvyks pi’ieš Labor Day šventę

Rugsėjo 2 September
J. Rūbo Parke 
Prie 422 kelio

Prašome visų įsitemyti dieną ir vietą, kada ir 
kur piknikas Įvyks. Kviečiame visus atsilanky
ti į šį taip svarbiam tikslui pikniką. Čia turė
site daug malonumo sau ir paremsite spaudą 
finansiniai.

Rengėjai

AVALON, N. J.
•J
J

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 j valias. Galėsite atsigert gero, šalto alučio 
iš bačkutės. Bus ir kitokių gėrimų.

Taigi širdingai užkviečiamo visus pribūti pas mus—

Sekmad., Rugsejo-Sept. 2
Kad užtikrinti sau vietų, kurie norite praleist visas 3 die

nas—praneškite apie tai iš anksto.

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

Tel. Avalon 7-51983

augjfaįįgmnū 9^
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~ B LIETUVOS
ELEKTROS LEMPUTĖS 
KOLŪKIEČIŲ BUTUOSE

PASVALYS.—žibalinę lem
pą iš rajono kolūkių vis la
biau išstumia elektra. Elek
trine veikia "Kiemėnų” žemės 
ūkio artelėje. Neseniai skais
čia šviesa lemputės sužėrėjo 
"Kovo 8-osios” kolūkio kolū
kiečių butuose. Nauja elektri
nė baigiama įrengti "Saločių” 
kolūkyje. Dar šių metų rude
nį elektros laidai nusities ir į 
"Istros” žemės ūkio artelės 
valstiečių namus, kolūkio fer
mas ir plytinę.

J. Motieka

Statoma plytine
RASEINIAI. — Stonų, apy

linkėje rasta aukštos kokybės 
molio, tinkančio plytų gamy

$15,000 Fondas
(Tąsa iš pirmo pusi.)

U. Palevičienė .........................   2.00
Kaminskas ........................................................... 2.00
Baltutis ..........................................  2.00
Mazūras..................................................... 2.00
Matukaičiai ......................................................... 2.00
V. ir J. Pažarskaf...........................................  2.00
Morkum .....................................................   2.00
Janužis ..............  1.00
0. Jokubauskienė .. ........................................ 1.00

K. čiurlis, Elizabeth, N. J., prisiuntė blanką ir $21.
Aukojo: '

A. Barbora .........     $10.00
Elizabethietis..................   10.00
W. Swetlikas ..................................................... 1.00

A. S. Kazlauskas, Haverhill, Mass., prisiuntė blanką
ir $86.00. Aukojo:

August S. Kazlauskas ..................................... $25.00
Antanas Navickas ....................................  10.00
Antosė ir Vladas Račkauskai .......................... 10.00
Popierinis ......................................................... 10.00
Laisvės patriotas ..................................  10.00
Jonas Saulėnas..................   5.00
P4 Ivanauskas ..................................................... 5.00
Juozas Masevičius .............................................. 2.00
R. Šileikienė ..............  2.00
Bevardis ...........................................................  2.00
P. Galinis (So. Boston) ................................... 2.00
Adolf Večkys ..................    1.00

< Anthonv Zelonis .........    1.00
L. Saulėnienė .............................   1.00

$25.00 Prietelių Klubas
Šį kartą i Prietelių Kliubą pasimokė jo duokles So- 

pietis, New Yorkietis., $5.
Pereitame Laisvės numervie vardai Prietelių Kliubo 

eilutėse buvo negerai techniškai sudėti, tad šį kartą
atitaisome. Turėjo būti sekamai:

Margaret ir Al Valilioniai, 
Ft. Lauderdale, Fla. .. ....;............  $25.00

M. Y., Agotėlė, Woodhaven, N. Y.................... 13.00

J $15.000 Fondą Aukų Gautą Sekamai:
Long Islandietis .................  $15.00
J. Puskunigis, Lowell, Mass................ ............ 15.00
J. A. D., Detroit, Mich....................................... * 15.00
St. Detroitietis (per P. Š.) .............................  10.00
Jodnugaris, Pittsburgh, Pa. ;............. ...... 10.00
K. A. J, Richmond Hill/N. Y. .. . .............   ... 6.00
J. Kasparavičius, Baltimore, Md......................... 5.00
F. Bloznelis, Catskill, N. Y. .............................. 5.00
Vincent Macy, Voluntown, Conn................... .. .  5.00
E. Kasparienė, Wilkes-Barre, Pa.......................  5.00
Frank Nakas, Detroit, Mich................................ 5.00
Lietuvių Laisvų Kapinių B-vė

Wilkes-Barre, Pa..................................   5.00
Charles Kiselis, Racine, Wis.................................. 4.00
Konstancija Karlonienė, Maspeth, N. Y............ 3.00
J. Gabraitis, Brooklyn, N. Y. ...................... . 2.00
J. Meškauskas, Easton, Pa.................................  2.00
St. Ivanauskienė, Huntington, N. Y. .............  2.00
Teresė Eimutis, Port Washington, N. Y.........2.00

. O. Ostapuk, Newark, N. J............................... 2.00
J. Kasparavičius, Baltimore, Md........................ 1.50

Po $1: A. Balchunas, Richmond Hill, N. Y.; J. Ro- 
zukas, Downsview, Canada; A. Aleksiejus, Woodhaven, 
N. Y. (užsirašė prenumeratą); E. Vilšauskienė, Hunt
ington, N. Y.; O. Kazakevičienė, Newark, N. J.

Iš anksčiau gauta $10,099.56. Dabar įplaukė $420.50.
Viso gauta $10,520.06. Dar reikia $4,479.94.

Kadangi vajus eina prie oficialio užsibaigimo, tai 
čia ne viską dar pažymėjome. Sekančią savaitę prane
šime vajaus paskutinius rezultatus. Tariame viršminė- 
tiems draugams širdingai ačiū už gražią paramą dien
raščiui. Tikimės, kad pirm negu oficialiai užsibaigs, tai 
dar atsiras tokių geradėjų, kurie gausiai parems dien
raštį. '

Laisves Administracija
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bai. Dabar čia statoma tre
čioji rajone plytinė. Jau baig
tos patalpos plytoms džiovin
ti, įpusėta plytų degimo kros
nies statyba.

Naujoji plytinė bus didžiau
sia Raseinių rajone.

E. Skibarka

Sutaupyta 15 tonų žaliavos
KAUNAS"Kauno vatos” 

fabriko kolektyvas pirmojo 
šių metų pusmečio gamybinį 
planą žymiai viršijo, šaunią 
gamybinę pergalę darbinin
kai pasiekė taikydami įmonė
je ekonominį režimą. Iki šio 
laiko jau sutaupyta 15 tonų 
žaliavos, tame skaičiuje 8 to
nos medvilnės. Aukštus darbo 
rodiklius pasiekė Z Urbonaitė, 
Z. Strelčiūnaitė, V. Muraus
kas ir kiti fabriko žmonės.

V. Poderis

Trys kriminaliniai atsitikimai Stevensonas svečiuosis
pripildo laikraščių puslapius

Per paskutines kelias die
nas trys kriminaliniai atsitiki
mai vargina New Yorko poli
ciją — ir duoda daug medžia
gos sensacinei mūsų miesto 
spaudai.

Visų pirma, Weinbergeriu 
vaiko grobiko byla dar nėra 
visai aiški. LaMarca, kuris 
prisipažinęs policijai, kad jis 
vaiką pagrobė ir paskui pa
metė krūmuose, sako, kad jis 
prieš tai pernakt vaiką pali
ko pas pažįstamus Brooklyttė.* 
Mat, jis nenorėjo atsivežti 
kūdikį namo, nes nenorėjo, 
kad žmona žinotų apie jo dar
belį.

Bet LaMarca atsisako in
formuoti policiją, kas tie jo 
pažįstami Brooklyne. O poli
cija nori juos susekti, nes va-

New Yorko 
spaudoje

Valstybės departmentas ne
sutiko, kad kviesti an^rikie- 
čiai vyktų Liaudies Kinijon. 
Net trys New Yorko "Times” 
korespondentai buvo kviesti. 
"Times” pageidavo, kad jie 
vyktų, bet paskui nusileido 
Valstybės departmentui.

Bet "Times” bent dalinai 
apėjo tą draudimą — negalė- 
damas pasiųsti savo korespon
dentų, "Times” perspausdina, 
ką rašo Reginald Leonard, 
Australijos "Melbourne Her
ald” korespondentas.

"Times’e” jail tilpo aštuoni 
Leonardo straipsniai. Daugu
ma jų iškelia palankius Liau
dies Kinijai faktus, kurie iki 
šiol nebuvo žinomi didžiosios 
spaudos skaitytojams.

#. # *

Paties "Times”- korespon
dentas Jack Raymond tuo tar
pu lankosi netoli Kinijbs, 
Mongolijos respublikoje, kuri 
yra nepriklausoma Šalis tarp 
Tarybų Sąjungos ir Kinijos. 
(Mongolijos nereikia sumaišy
ti su taip vadinama "Vidujine 
M o n go 1 i j d- ’, > k uri ■ yra^auto n 0- 
minė Kinijos dalis). Raymon- 
das sako, kad mongolai smar
kiai žengia pirmyn technikoj. 
Jie gauna daug pagalbos iški
lių ir Sovietų. Sovietų kariniai 
inžinerijos daliniai padeda 
mongolams tiesti geležinkelius 
ir kelius. Mongolai dabar gau
na stiklo iš šiaurės Korėjos, 
spaustuvės mašinų iš Rytų Vo
kietijos, foto-aparatus iš Če
koslovakijos, audinius iš Len
kijos ir t. t.

* * * .
"Daily Worker” vedamaja

me straipsnyje primena, kad 
Chicagoj miręs Alfredas Wa- 
genknechtas yra vienas pir
mųjų "Daily Workerio” stei
gėjų, ir kad jis iki paskutinės 
dienos nepamiršo . laikraščio. 
Tik kelios dienos prieš mirtį, 
Michael Reese ligoninėje Ghi- 
cagoje, jis parašė jausmingą 
laišką tam laikraščiui, pridė
damas 50 dolerių aukų.

# * # . * ■
Rėksmingasis reakcinis. "Dai

ly News” atnaujino savo seną 
kovą prieš Jungtines Tautas. 
Tam progą jis gavo sąryšyje 
su tuom, kad Jungtinės Tau
tos atleido iš darbo tarybinį 
sekretoriato tarnautoją vertė
ją Petrovą, kuris apkaltintas 
šnipinėjime.

"Daily News” dabar karto
ja savo seną kaltinimą, kad 
Jungtinės Tautos bendrai yra 
vienas "didelis šnipų lizdas”. 
Tas laikraštis praeityje sakė 
ir dar vis laikosi nuomones^ 
kad Jungtines Tautas reikė
tų "išspirti iš Amerikos”,

Tuo atžvilgiu "Daily News” 
yra labiausiai izoliacionistiniš 
Amerikos didlapis — gal ant
ras po savo pusbrolio Chiėagb 
"Tribune”. Tie dU laikraščiai 
priklauso tiems patiems savi
ninkams.

dovaujasi teorija, kad tie jo 
pažįstami irgi kalti, nes jie 
be abejo žinojo, kokiais su
metimais LaMarca pas juos 
palieka svetimą kūdikį.

Sakoma, kad LaMarcos 
žmona jį aplankė kalėjime ir 
maldavo, kad jis išduotų tuos 
suokalbininkus.

Antras kriminalinis aktas, 
kurio tyrinėjimo galo dar ne* 
simato, tai pasikėsinimas prieš 
Victorą Rieselą. Surastas la
vonas netoli New Cassel, Long 
Išlande, ir manoma, kad tąs 
lavonas yra gengsterio Louisb 
Musį^o, kuris, mano • policija, 
turėjo ką nors bendro su pasi
kėsinimu prieš Rieselą. Maty
ti, kad Mušto "perdaug žino
jo” ir kiti gengsteriai bijojo, 
kad jis, kaip tai išsireiškiamą 
jų kalboje, gali "girdėti’’ (iš
duoti kitus), jeigu būtų suim
tas. Tad, jis buvo išvežtas į 
užmiestį ir nugalabintas. Ras
tas lavonas neturi rankų, — 
jos nukirstos.

Trečias kriminalinis atsiti
kimas, tai jaunos parapijinės 
katalikų mokyklos Yonkerse 
mokytojos nužudymas. Eck- 
werth, kuris prisipažino ją 
nužudęs, sako, kad jinai bu
vo jo meilužė, bet policija 
vysto teoriją, kad ją nužudė 
piniginiais sumetimais, kad 
gal įveltas trečias asmuo, ir tt.

Po miestą pasidairius
Maždaug tarp aštuntos ir 

devintos avenue ir tarp 38 ir 
44-os gatvės randasi didžiau
sias New Yorko graikiškas 
kvartalas. Ten matosi dau- 

Z * giausia graikiškų užrašų ant 
"kafeonų” (graikiškų kavi
nių), maisto pąrduotūvių, siu
vyklų ir 1.1. Kavinėse lanky
tojas gali gauti. tirštą karčią 
graikiškai - turkišką kavą, o 
miesto krautuvėse bei kepyk
lose tuos specialius, graikiškus 
saldumynu^.

5 ;■ • ■ i- .. • :

> Ten pat,;. tame kvartale, 
randasi “New Cameo” .-teat- 
ras, ikdriš dažniausiai rodo 
tarybinius filmus. Bet kai 
nėra naujo -tarybinio filmo, 
ten rodomi graikiški filmai. 
Vienas pažangus graikas man 
sakė, kad tįė graikiški fil
mai beveik beverčiai, nes da
bartinėje reakcinėje Graikijo
je gerų filmų mažai pagami
nama, o senesnė graikų imi
grantų karta Amerikoje mai
tinama blogiausiais iš ne taip 
jau gerųĮ filmų — pigiais sen
timentai iškaiš romansais ir 
panašiais dalykais.

• i

Netoli„ "New Cameo” ran
dasi visai kitokios rūšies teat
ras — "Times”, kuris rodo 
pigius sekso pilnus filmus ir 
ant scenos burlesko. To teat
ro klientūra susideda dau
giausia iš visokių pusiau pag- 
clugniškų elementų, bet taip
gi iš jūrininkų, kareivių ir 
turistų, kurie įslenka tykiai, 
lyg atlikdami nusikaltimą, pro 
to teatro duris

n » . ■ ■ : 

Lankytojai; betgi, dažnai 
nusiskundžia,* < kad kas rodo
ma viduje; j toli neprilygsta 
"pažadams”,, kurio išstatyti 
lauke,—užrašams ir fotogra
fijoms. kurie , "kibina” praei
vį. -

Tai toks maždaug tas grai
kiškas kvartalo vaizdas pavir
šutiniškai žiūrint.

UŽSISAKYKITE

SENO VINCO
Poezijos Knygą

Pagerbkite ilgametį rašytoją

■ Puslapių lj>8. Kaina $1,00

’ Laisve
110-12AtUhtie Avenue 

Richmond HU1, N. Y.
j ' t* •’i • r e « • . <• t r

pas gub. A. Harrimaną
Gubernatorius Harrimanas, 

kuris dar visai neseniai vedė 
beveik mirtiną kovą prieš Ste- 
vensoną, dabar pasidarė jam 
labai palankus ir mandagus: 
jis pareiškę, kad jam labai 
džiugu, jog Stevensonas kal
bės New Yorko valstijos de
mokratų suvažiavime, kuris 
prasidės rugsėjo mėnesį Alba- 
nyje. Jis dargi pakvietė Ste- 
vensoną apsistoti pas jį, Har
rimaną. Stevensonas kvietimą 
be abejo priims, kad tuomi 
pabrėžti vienybę, kuri, bent 
paviršutiniškai, dabar egzis
tuoja demokratų eilėse.

Po dalyvavimo demokratų 
konvencijoje Albanyje, Ste
vensonas atvyks į New Yorką, 
kur jis kalbės Liberalų parti
jos, mitinge, kuris vyks Man- 
hattano centre.

Važiuos pas Bekampius 
ant “good time”

Dabar jau aišku, kad senų 
brooklyniečių Bekampių ren
giama sekmadienį parė turės 
gražų būrį svečių ir iš Bro.ok- 
lyno bei Richmond Hill. Jau 
nustatyta, kad yra dvi pilnos 
mašinos — Jono Grybo ir Jur
gio Waresono. Labai galimas 
daiktas, kad ton parėn sekma
dienį pribus ir Antanas Bimba 
su žmona.

Mes, brooklyniečiai svečiai, 
norėsime susitikti su filadel- 
fiečiais ir neudžerziečiais, ku
rių, kaip girdėtis, pas Bekam
pius suvažiuos nemažai. Gi 
yra viešai gautas užtikrini
mas, kad Bekampiai visus 
maloniai priims ir aprūpins 
viskuo, kas panašioje iškilmė
je reikalinga.

Vienas iš važiuojančių

PRANEŠIMAS
BROCKTON, MASS.

Metinis piknikas. Liet. Tautiško 
Namo parke, Winter St. ir Kes
wick Rd. Rengia Liuosybes Cho
ras.. Įvyks rugsėjo 2 ir 3 dd. 
Pradžia 1 vai. dieną. Bus gera or
kestrą, valgių, gėrimų. Taip pat 
dainų programa. Liuosybes Choras 
visuomet duoda gerą patarnavimą. 
Prašome visus dalyvauti ir links
mai laiką praleisti., Reng. Kom.

Laisvės rudeninis piknikas įvyks 
rugsėjo d., Worcester, Mass. 
Olympia Parke. Montello tą dieną 
svetimtaučių piknikas. Visi iš visur 
važiuokite į Worcester!. Dainų 
programą pildys Montello Trio ir 
ALdoona W. Downing. Kom.

(167-170)

BUSINESS OPPORTUNITIES

OPPORTUNITY!
Booth for sale or lease in well 

established beauty salon. Reason
able terms. Call owner.

COREN BLANDINE 
GL. 2-9359

(167-173)

Delicatessen. Fully equipped, go. 
ing business? Also Italian Special
ties. Est. 8 yrs. Good sandwich 
trade. Carle Place. Beer license, 
EDgewood 3-8250.

(165-171)

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. 3-7759.

(163-169)

MALE and FEMALE

Pardavinėtojai. Elektros įrankiai, 
rakandai ir briliantai. Alga ar nuo
šimtis. Pilnam laikui ar daliai laiko. 
Patyrimo nereikalinga. Kreipkitės 
asmeniškai. 118 E. 28th St. MU. 
4-6558.

X (166-172)

SUPERINTENDENT PORA
Dėl rooming namų. 

2-jų kambarių apartmentas.
$65 į sav. Aliejaus šiluma.

RI. 9-5800
(166-172)

SUPERINTENDENT 
16 šeimų —■ Astoria 
Pageidaujama poros 

3 rūmų apartmentas, 
elektra ir alga 

STOKER
SI-80 44th St. RA. 6-0532

(166-172)

DR. A. PETRIKĄ
IŠVYKSTA ATOSTOGŲ

Rugpjūčio 30 dieną Dr. A. 
Petriką su žmona Margarėta 
išvyksta į Catskill Mountains 
atostogų. Grįš rusėjo 10 d.

Vadinasi, daktaro ofisas 
per tą laiką bus uždarytas.

HELP WANTED MALE

MEN—Steady work in concrete 
products plant. Must be handy 
with tools, have ability to assemble • 
and strip intricate form work. $1.85 
start. $2.10 in 6 months. 11 paid 
holidays, hospitalization.. 2 weeks’ 
vacation. FI. 7-8703.

(165-175)

Superintendent — Couple. Work 
full time for Rooming House; com
petent mechanic with tools; refer
ences. Will be bonded. Salary 
$4,000 per yr plus 3-rm furnished 
app with gas, elec & linens. SU- 
7-6118. 10-11 AM.

(169-175)

Superintendent Couple

3 ROOMS, OIL
Large House, Full Time

RA. 8-8558
(169-175)

BUS BOYS 
LĖKŠČIŲ PLOVIKAI

Dienomis ir Vakarais šiftai 
Patyrimas Nereikalingas 

Nuolatinis Darbas. 
Gera pradžiai alga 

su proga pakėlimams.
Duodame valgį ir uniformas.

Daug geri; patogumų, kaip tai: 
Sveikatos prižiūrėjimas

' Gyvasties Apdrauda
Atostogos ir Sirgimo liuoslaikis

Kreipkitės Asmeniškai 
Tuojau pas:

THE RUBY HOT SHOPPE 
Kingston, N. Y.

Paslmatyklte su Hot Shoppe 
personalo atstovu.

•x

(167-169)

MACHINISTS
Experimentals, turret .lathe and 

set up, maximum pay. All benefits. 
Overtime.

ED. 3-2642
' (164-170)

OPERATORS
Engine Lathe, Radial Drill 

Milling Machine 
Electrician 1st class

Top Pay
MOREY MACHINERY CO., INC.

4-57 26th Avė., 'Astoria, L. I.
Astoria 8-8850, Ext. 14 
Int. 1:80—3:30 P. M.

i (164-170)

Machinist. All around toolmaker, 
milling machinte set up man. Multi
spindle helpers, Universal turret 
lathe man. Inspector; good working 

conditions.. Paid vacations and 
holidays.

ALLIANCE MFG. & SUPPLY CO., 
INC. 82-15 Lawrence St, Flushing.

(164-170)

Kitchen Cabinets. Assemblers, 
Formica Men, Hardware Men, Help
ers, Sanders, Sprayers, Truck Driv
ers.

HOLIDAY CABINETS
180 E, Bay Dr., Long Beach 

G Eneral 2-6630
(165-171)

Machinists. Toolmakers, Instru
ment makers, Lathes, Milling, Ex
perimental. 50 hour week. All paid 
benefits.
DYNAMIC INSTRUMENT CORP.

59 New York Ave., Westbury
(165-171)

(Interior Trimmer)
Iš Vidaus Trimerls. Taipgi pa

tyręs prie formų darbo, Nuolatinis 
darbas. Gera alga.

MO. 5-8800
(165-171)

IRON WORKERS
Experienced on forge and 

electrical soldering.
Call NI. 6-6155

(165-171)

Hand Screw Operator. Operate 
Hardinge hand screw machined. Al
so Gen. factory helpers. Exp. and 
inexp. Excellent opp. and wk. con
ditions. All benefits, indu, bonus., 
Call for appt. WE. 1-3800. T.O.D. 
MFG. CO., 400 Duffy Ave., Hicks- 
vlll, Old Country Rd. ,& Wantagh 
Ph?* (167-173)

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

MAID FOR BEAUTY SALON
SHORT HOURS, 5 DAYS.

FRANCOIS de PARIS 
37 W. 8 St.

9: A. M.. — 1: P M.
Off Sunday and Wednesday.

(166-169

Hand Sewers. Beading exp. on 
women's hats. Good salary. Steady.

ENG LER TRI M M ING
8 W. 37th St., 8' fl., N. Y. C.

(167-173)

Girls-Girls-Girls! Light factory 
work. Age 20-35. Many benefits. 
Merit raises. Call WE. 1-3800.

T. O. D. MFG. CO.
400 Duffy Ave., Hicksville, L. I.

Old Country Rd. & 
Wantagh Pk’way 

(167-173)

STALŲ PATARNAUTOJOS
Dieninis ir Vakarinis ftiftas

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Alga priskaitant gerus tipus 

Geriau negu paprastas uždarbis

PROGA PAKILIMUI
Duodame valgį ir uniformas.

Daug gerų patogumų, kaip tai:
Sveikatos prižiūrėjimas
Gyvasties apdrauda
Atostogos ir sirgimo liuoslaikis

Kreipkitės Asmeniškai
Tuojau pas:

THE RUBY HOT
SHOPPE

Kingston, N. Y.

Paslmatykite su Hot Shoppe 
personalo a 1 stovu.

(167-169)

Abelnam namų darbui darbininkė. 
Paprastas virimas. Kalbanti angliš
kai. Du mokyklą lankanti vaikai, 5 
ir 8 m. Nėra sunkaus darbo. Skam
binkite: Cedarhurst 9-9278.

(168-170)

Houseworker. Good Cook.. Sleei^ 
in or out, own room and bath. A17 
appliances. 4 adults. Good salary, 
steady position. Friendly home.

FR. 4-4161.
(168-171)

• Cleaning Women. To work 6 P.M. 
—12 P.M. Cleaning offices in Jrg. 
bldgs. Up to ago 45. Apply 9 A. M. 
all wk.. Please do not tel. NATION
AL CLEANING CONTRACTORS, 

9 W. 29th St., N. Y. C.
(168-174)

DOMESTIC
Experienced Good home. 

Small family. Private room
Cayne—1383 B’way (85th St.)

LA. 4-8811
(169-175)

HELPWANTED-MALE

Abelnas daržininkystės darbas. į 
Westbury Rose Co., Inc. Jericho 
Tpke, ir Rose Ave., Westbury. Sau
kite Edgewood 4-1102 tarpe 10 v. 
ryto ir 12 v., dieną. Vakarais 7 ir 8 
v., vien tik dėl pasimatymo.

(167-173)

Tool Maker. Must know form 
grinding and layout, progress
ive dies. Good opp., fine working 
conditions. Modern plant, hospital
ization, bonus,; benefits. Call for 
appt. WE. 1-8800. T. O. D. MFG. 
CO., 400 Duffy Ave., Hicksville. Old 
Country R<1. & Wantagh P’kway.

(167-173)

Brown & Sharpe. Automatic Screw 
Machine operator. 1st class. Also 
Brown & Sharpe set up man.. 1st 
class. Hospitalization, bonus, bene
fits. Call for appt. WE. 1-3800. T.O. 
D. MFG. CO., 400 Duffy Avenue, 
Old Country Rd. & Wantagh Park
way. (167-173)

Men. to handle stock. Days—$1.15 
hr. to start. Nights—$1:25 hr. to 
start. Rosedale vicinity. 15 minutes , 
from Jamaica by bus. BLUMdh 
FOLDING PAPER BOX CO., Hooky 
Creek Blvd, and 2571 h St. 1

(167-173)

Die Setter. Must know how to 
set dies arid operate machines. Good 
opportunity and working condi
tions. Hospitalization, bonus, bene
fits. Call for ^appointment. WE. 1- 
3890. T. O. D. MANUFACTURING 
CO., 400 Duffy Ave., Hicksville. 
Old Country Rd. & Wantagh Park
way* ( 167-173)




