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EGIPTAS PROTESTAVO PRIES EISENHOWER! IR DULLESĄ■ftKRISLAI
Apie siuntinius Lietuvon.
Brangiai atsieina, sako 

tie, kurie siunčia.
Vienas prietykis.
Apie Mongoliją.

Rašo R. Mizara

’’Nasseris pasišaukė J. A. V. 
ambasadorių ir įteikė jam 
protestą prieš Ike kalbasVienas geras mūsų skaity

tojas neseniai parašė mums 
laišką su kai kuriais nusiskun
dimais.

Jis sako, kad siuntė į Lie
tuvą savo giminėms rūbų, bet 
niekad nesitikėjo, kad įstaiga, 
kuri juos siuntė, tiek daug iš 
jo paims už persiuntimą. Skai
tytojas mano, kad tai reikėtų 
iškelti viešumon, per spaudą.

Tarybų Sąjungos muitai už 
padėvėtas drapanas taipgi per 
daug aukšti, nurodo tasai 
skaitytojas.

Panašių nusiskundimų teko 
girdėti jau ne iš vieno, siun- 
tusio savo giminėms Lietuvoje 
panešiotus rūbus.

Man irgi rodosi, kad mo- 
kestys už tokių daiktų pasiun
timą yra per aukšti; man ro
dosi, kad ir muitai už juos 
imami per dideli.

Kodėl Tarybų Sąjungos vy
riausybė ima. tokius aukštus 
muitus už panešiotus rūbus, 
aš nežinau.

Gal būt todėl, kad kai ku
rie asmenys, turį giminių 

If Amerikoje, bando iš to dary- 
mti biznį: gautus rūbus, kurie 

jiems nieko nelėšuoįa, parda
vinėja kitiems.

Reikia atsiminti, kad Tary
bų Sąjungoje drabužio—puoš- 
meniško drabužio — dar vis 
nėra per daug, todėl ir kai
nos jo aukštos. Kai asmuo, 
nemokamai gauna iš Ameri
kos nuo savo giminių suknelių 
ir ko kitko, jis juos gali par
duoti kitiems. Tasai asmuo, 
gal net nežino, kiek tasai rū
bas ir jo persiuntimas lėšuo- 
ja jo giminei Amerikoje.

Kai kurie žmonės mėgsta da
ryti biznį visokiais būdais.

šių žodžių rašytojas gyvai 
prisimena vieną įdomų ir juo
kingą atsitikimą.

Vykstant man į Tarybų Są- 
A jungą, kartu vyko vfNnfc.a tu- 

ristų. Buvo tiUW\mus viena 
ypatinga ponia, imižai kal
banti, kaž kokia užsidariusi 
ponia, rodosi, iš New Yorko.

Ant Suomi jos -JTarybiN Są
jungos sienos muitinej7\jįiry- 
biniai tarnautojai patikrino 
mūsų bagažus. Tai iš tikrųjų 
buvo tik formalumas, kiek tai 
lietė mane ir kitus.'

Bet jie sulaikė tą ponią: 
savo bagaže ji vežėsi daug 
naujų suknelių) ir kitokių 

/ daiktų, sakoma, auksinių.
Tarnautojai, be to, paste

bėjo, kad toji ponia -— dar 
jauna, iš veido atrodanti lie
sa, — perdaug stora. Patyri
me ję, jie surado, kad ji buvo 
užsimovusi ant savo kūnelio 
net devynias naujas sukneles!

Aišku, už tai jai teko užsi- 
» mokėti muitus.

a
New Yorko Timeso kores- 

♦ pondentas lankosi Mongolijos 
Liaudies Respublikoje.

žemės plotu tai milžiniška 
šalis — virš 600,000 ketvirtai
nių mylių, — bet gyventojų ji 
teturi tik apie vieną milijoną.

Per šimtmečius Mongolija 
gyveno primityvų gyvenimą: 
dauguma jos žmonių buvo no-

Francūzų kareiviai Kipre;
NATO posėdis apieSuezą;
Egiptas teis britų šnipus

Paliaubos baigtos
Orąsos itacicmalislii 
žygis Kipro centre

Londonas. — Pirmadienį 
Londono konferencijoje iš
rinkta penkių valstybių ko
misija atvyks Kairan, kad 
tartis su Nasseriu. Bet at
rodo, kad britai ir francū- 
zai dar vis stengiasi jėga 
grasinti egiptiečiams, ir 
tam tikslui atliko visų eilę 
žygių.

Vienas francūzų parašu- 
tistų dalinys jau Kipre, o 
du laivai su francūzų ka
riais penktadienio vakare 
turėjo atplaukti į Kipro 
uostą. Taipgi šaukiamas 
specialus NATO tarybos 
posėdis Suezo klausimu. 
Britų ir francūzų valdžios 
rateliai vėl pradėjo kalbėti 
apie jėgos vartojimą, “jei
gu Nasseris nesutiks su 
mumis.”

Egiptas tuo tarpu paskel
bė, kad teismas greitu, laiku 
teis tris suimtus britų šni
pus. Kai kurie Egipto laik
raščiai sako, kad prokuro
ras reikalaus mirties baus
mės tiems šnipams.

Egipto laikraštis “Al

Jakarta. — Netoli Ban- 
dungo Indonezijos fanatiš
kų musulmonų organizaci
jos Darul Islam ginkluoti 
vyrai užpuolė du valstybi
nius sunkvežimius ir nuko
vė 8 sargus. Darul Islamo 
fanatikai kai kuriose Indo
nezijos dalyse veda parti
zaninį karą prieš valdžią. 
Jie sako, kod kovoja už 
“griežtai musulmonišką te
okratinę Indoneziją.” Val
džia sako, kad tarp Da
rul Islamo partizanų ran
dasi olandų instruktoriai ir 
agentai, kurie juos palaiko 
ir organizuoja.

Tel Avivas. —• Du izra
eliečiai užsimušė užtikę ka
rinę miną demilitarizuotoje 
zonoje prie Gazos srities. 
Izraeliečiai sako, kad tas 
minas padėjo egiptiečiai.

NEBUS ANTRADIENIO 
“LAISVĖS” NUMERIO
Dėl tradicinės Darbo Die

nos - Labor Day šventės se
kantį pirmadienį, rugsėjo 3 
dieną, per kurią laikraščio 
personalas nedirbs, “Lais
vės” antradienio, rugsėjo 
4-,tos, laida neišeis.

madai, vertėsi galvijų ir avių 
auginimu.

Bet šiandien Mongolija jau 
nebe ta. Ji jau turi geležin
kelį; jau turi ir dirbtuvių, 
nauji fabrikai statomi, šalis 
modernizuojama sparčiais 
tempais.

Korespondentas pripažįsta, 
kad mongolai geri, gabūs 
žmonės, tad neužilgo tenka 
laukti, jog toji šalis sukles
tės ekonomikoje ir kultūroje.

Mišri” sako, kad siųsdami 
karius į Kiprą ir bendrai 
švaistydamiesi kariniais 
grasinimais, francūzai ir 
britai atsieks* ne nusileidi
mą, o kaip tik priešingai,— 
kietesnį Egipto atsilaiky
mą.

Darbo unijų 
kovos lauke
Forest Park, Pa. — AFL- 

CIO prezidentas Geo. Mea
ny pareiškė, kad organiza
cijos pildomoji taryba svars
tė, kaip galima būtų pra
vesti pietinėse valstijose 
platesnę apšvietos kampa
niją. Meany sakė, kad to
kia kampanija siektų su
stiprinti unijines ir libera
lines idėjas Pietų darbo 
žmonėse, kas savaime pa
lengvintų neorganizuotų or
ganizavimą į unijas.

Detroitas. — Automobilių 
darbininkų unija, UAW, iš
reiškė protestą Atominės 
energijos komisijai prieš 
Power Reactor kompaniją 
Michigane. Ta kompani
ja, sako unija, stato, ato
minį reaktorių, nors laužo 
tam tikras pačios Atominės 
energijos komisijos saugu
mo taisykles, tuomi staty
dama į pavojų darbininkų 
gyvastis.

Detroitas. — UE (United 
Electrical Workers), nepri
klausomos unijos, • lokalai 
19-koje Vidurvakarių fa
brikų nutarė įsileisti į IAM, 
mašinistų uniją, kuri pri
klauso prie AFL-CIO. Vie
nas lokalas, Detroito Square 
D, kuris laimėjo ilgą ir sun
kų streiką su auto darbi
ninkų unijos pagalba, nuta
rė įsilieti į UAW.

Vietnamiečiai atsikratys 
savo francūziškųjų vardų

Saigonas. — Pietų Viet
namo valdžia paskelbė, kad 
visi vietnamiečiai, kurie tu
ri francūziškus vardus ar
ba pavardes, turės jų atsi
kratyti ir pakeisti į tauti
niai - vietnamietiškus. Tai 
yra dar vienas žingsnis, 
kad atsikratyti buvusio ko- 
lonialio francūziško režimo 
liekanų, šiaurės Vietname, 
kur francūziškų vardų ir 
pavardžių iš pradžios buvo 
žymiai mažiau, jų jau ir
gi neliko.

i _______________________ _

Maskva. — Indonezijos 
prezidentas Sukamo aplan
kė Lenino-Stalino mauzo
liejų ir ten padėjo vainikus.

A

Nicosia. — Kipro nacio
nalistų EOKA pravedė drą
sų žygį čia, Kipro sostinėje. 
Ginkluotas EOKA kovoto
jų būrys įsilaužė į miesto 
ligoninę ir išlaisvino savo 
kovos draugą, kurį britai 
ten laikė kaliniu. Tas žy
gis pravestas nepaisant 
fakto, kad britai turėjo li
goninėje sunkiai ginkluo
tus sargybinius.

Nacio n ai i štai su si šaudė 
su britais ligoninės kieme 
ir koridoriuose. Toje kovo
je vienas britų kareivis,

Wagneris paskelbė, kad jis 
būsiąs kandidatu j Senatą
New Yorkas. — Miesto 

burmistras agneris pa
skelbė spaudos konferenci
joje, kad jis nutarė kandi
datuoti į Senatą. Jis kan
didatuos, kad užimti Her
berto Lehmano vietą. Leh- 
manas, turįs 79 metus am
žiaus, atsisakė dar kartą 
kandidatuoti.

Kad Wagner i s gal kandi
datuos, jau kalbama per 
kelias savaites. Gerai žino
ma, kad Demokratų partija 
darė nemažai spaudimo ant 
jo, kad jį įtikinti kandida
tuoti. Sakoma, kad asme
niškai Wagneris verčiau 
liktų didžiausio Amerikos 
miesto burmistru, negu tap
ti eiliniu senatoriumi.
i Bet demokratai jo labai 
nori ne vien tam, kad lai
mėti tą vietą Senate, *bet 
kad padėti jų sąrašui ben
drai laimėti New Yorko 

Britai keršija Egiptui, išsiuntė 
du Egipto ambasados narius

Londonas. — Todėl, kad 
Egiptas įsakė dviems britų 
diplomatams apleisti šalį, 
Britanija dabar atkeršijo: 
ji įsakė dviems Egipto am
basados tarnautojams 72 
valandų bėgyje apleisti 
,Britaniją. Egiptas išsiuntė 
britų diplomatus, kaltinda
mas juos šnipinėjime.’ Bri
tai nedavė jokio aiškinimo,

Eisenhowerio gydytojas I 
i vieši Tarybų Sąjungoje

Maskva. — Širdies speci
alistas daktaras Paul Dud
ley White, gydytojas, kuris 
traktavo Eisenhowerį jo 
širdies smūgio metu, atvy
ko Tarybų Sąjungon, kur 
jis praleis apie zdešįmt die
nų. Dr. White susipažins 
su tarybiniais širdies speci
alistais, su jų klinikomis, 
naujomis metodomis ir tt.

vienas ligoninės sargas ir 
du nacionalistai krito ne
gyvi ir vienas nacionalistas 
liko sunkiai sužeistas. Bet 
likusiems nacionalistams, 
sakoma, pasisekė išlaisvinti 
kalinį.

Kelios valandos po to žy
gio EOKA lapeliai tapo pa
skleisti • Nicosijoje. Lape
liai, kurie atrodė esą švie
žiai atspausdinti kur nors 
slaptoje spaustuvėje pačio
je Nicosijoje, įspėjo britus, 
kad tai tik pradžia■—kad 
jie gali laukti daugiau to
kių žygių.

valstijoje ir labiau įgalinti 
Stevensono - Kefauverio lai
mėjimą.

Wagneris demokratams 
todėl taip pageidaujamas, 
kad jis turi išsidirbęs gerą 
reputaciją ir taipgi turi 
garsų vardą — jis sūnus 
plačiai pagarsėjusio, bet 
dabar jau mirusio senato
riaus Roberto Wagnerio, 
kuris buvo vienas žymiau
siu Naujosios. Dalybos šu
lų?

A. Stark užimtų vietą
Jeigu Wagneris taptų iš

rinktas į Senatą, tai miesto 
burmistru aut o m a t i š k a i 
taptų miesto tarybos pirmi
ninkas A. Stark. Jis būtų 
tame poste iki 1957 metų 
gruodžio 31, kuomet pasi
baigia terminas.

A. Stark yra brooklynie- 
tis^ 

kodėl jie liepia egiptiečiams 
išvažiuoti. Bet priežastis 
buvo visiems pakankamai 
aiški. -

Tie du Egipto diplomatai 
-yra Salah Abdel Salaam 
Kafafi ir Hapidi Mohamed 
Nassef. Pirmas yra vizų 
skyriaus vedėjas, kitas pre
kybinis atašė;

Sovietų sportininke 
apsivogusi Anglijoje

Londonas. — Britų poli
cija sako, kad tarybinė 
sportininkė Nina Ponoma
reva, čempijonė disko svie
dė j a, užėjo į departmentinę 
krautuvę čia 'ir išsinešė 
penkias moteriškas skrybė
laites. Ji traukiama* teis
man.

Ar jau užsisakėte Seno Vin
co poezijos knygą?

Egiptas. — Egipto prezi
dentas Gamai Nasseris pa
sišaukė Amerikos ambasa
dorių Henry Byroade ir 
jam pasakė, kad Egiptas 
•griežtai protestuoja prieš 
prez. Eisenhowerio pareiš
kimą Suezo klausimu/Kaip

Vėliausios
Pasaulio 
naujienos

Washingtonas.— Penkta
dienį Eisenhoweris davė 
nelauktą spaudos konfe
renciją, pirmą po jo nomi- 
navimo republikonų kon
vencijoje.

Mansfield, Texas. — Keli 
šimtai ginkluotų rasistų bu- 
vų susirinkę prie vietinės 
vidurinės mokyklos ir gra
sino šaudyti kiekvieną ne
grą jaunuolį, kuris atvyks 
registruotis. Šerifas ir -po
licija nieko nedarė prieš 
riaušininkus.

Pekinas. — Kinijos-Egip- 
to prekyba vienerių metų 
bėgyje paaugo ant 1,600%.

Alžyras. — Francūzai sa
ko, kad jie vienos dienos 
bėgyje nukovė 130 alžyrie
čių, prarado 20 savo karių. 
Jie sako, kad jų orlaiviai 
kulkosvaidžiais apšaudė al
žyriečių partizanų pozicijas 
kalnuose netoli Maroko sie
nos.

Stevensonas ir Kefauveris 
patenkinti gaunama parama

Chicago. — Stevensonas 
ir Kefauveris jau sugrįžo 
iš pirmos jų kampanijinės 
kelionės. Jie lankėsi Va
karų pakraštyje ir Pietų 
valstijose. Stevensonaš sa
ko, kad jis ir Kefauveris 
didžiai patenkinti jiems iš
reikštą parama. Jis gavo 
užtikrinimus nuo vietinių 
demokratų, kad farmeriai 
šiuo kartu balsuos persve- 
riamai demokratiniai.

Stevensonas taipgi esąs 
patenkintas, kad pietiniai 
demokratai pasirodė jam ir 
Kefauveriui žymiai palan
kesni, negu tikėtasi. Ypa
tingai buvo bijoma, kad de
mokratų vadai Pietuose ga
li atsinešti priešingai Ke
fauveriui, kadangi jis turi 
aiškų anti-rasis.tini rekor
dą. Bet pietiniai demokra
tai, sakoma, su mažomis iš
imtimis, nutarė remti ir 
Kefauverį.

Tą paramą, betgi, Steven
sonas ir Kefauveris gauna 
tam tikra kaina: Pietuose 
jie visai neminėjo civilinių 
teisių klausimų. 

žinia, Eisenhoweris pareiš
kė, kad 1888-ais metais pa
sirašyta Konstantinopolio 
sutrtis internacionalizuoja 
Suezo kanalą. Egiptas, sa
kė Nasseris, Amerikos am
basadoriui, visai nesutinka 
su tokia nuomone. Ta su
tartis garantavo laisvą 
plaukinėj imą per Suezo ka
nalą visiems, bet pats ka
nalas nebuvo padėtas po 
tarptautine kontrole — jis 
vietoje to liko privatinės 
Suezo kompanijos (francū
zų ir britų kontroliuoja
mos) rankose. O dabar, 
kuomet Egiptas, tą privati
nę kompaniją nacionaliza
vo, Suezas yra valstybinė 
Egipto nuosavybė.

Nasseris pridėjo, kad Ei
senhowerio kalbos apie Su- 
ezą įžeidžia Egipto suve
renitetą ir nepriklausomy
bę* -Sį

- Tuo tarpu, kai Nasseris 
davė tą pamoką ambasado
riui, Egipto ambasadorius 
Wash ingtone Ah me das 
Husseinas atvyko į Valsty
bės departmentą ir įteikė 
protestą prieš Dulleso pa
reiškimus. Mat, Dulles, pa
našiai kaip Eisenhoweris, 
išsireiškė, kad Suezo kapa- 
las teisiniai yra tarptautinė 
nuosavybė, nors jis pripaži
no, kad “kanalas be abejo 
Egipto teritorijoje.”

Ambasadorius Husseinas 
sakė, kad viskas, kas su
vereninės nepriklau somos 
šalies teritorijoje, gali būti 
jos nacionalizuota — ir nie
kas iš kitur neturi teisės 
prieš tai šiauštis. v

Jakarta. — Penkių mi
nistrų komisija klausinėjo 
užsienio reikalų ministrą 
Abdulghanį, kuris kaltina
mas kyšių ėmime. Apklau
sinėjime kaip stebėtojai da
lyvavo armijos generalinio 
štabo viršininkas, generali
nis prokuroras ir kiti. Po 
apklausinėjimo Aldulghanį 
išsirengė vykti Tarybų Są
jungon, kur dabar randasi 
prezidentas Sukamo.

_________________ N

Tokyo. — Japonijos Soci
alistų partija, kuri pasku
tiniu laiku paprastai atsi
neša draugiškai į Tarybų 
Sąjungą, dabar ją pradėjo 
kritikuoti. Socialistai sa
ko, kad Sovietai neteisūs, 
kai reikalauja, kad jų ži
nioje liktų Kunaširi ir Eto 
rofu salos.

Dacca. — Atsistatydino 
Rytų Pakistano kabinetas.

ORAS NEW YORKE 
Karšta ir tvanku, gali būti 

perkūnijos.
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LITERATURA-MENAS
Lui Aragonas apie lietuvių 

tarybinę literatūrą
Paryžiuje 1955 m. gale 

pasirodė įžymiojo prancūzų 
rašytojo' Lui Aragon o kny
ga apie tarybinę literatūrą 
(Littėratures soviėtiąues, 
ėd. Denoėl). Vienas tos 
knygos skyrių, pavadintas 
“Pabaltijo šviesa”, kalba ir 
apie lietuvių tarybinę lite
ratūrą. Štai ką rašo Arago
nas :

“VISA SAVO TALEN-j 
TO SKAMBIĄJĄ JĖGĄ..” į 
1954 m. gruodžio mėnesį 
li-etuvių rašytojas A. Venc
lova, Antrajame Visasą
junginiame rašytojų suva
žiavime atstovavęs lietuvių 
tautai, kuri įsijungė į 
TSRS tautų šeimą 1940 m., | 
t. y. praslinkus dešimčiai1 
metų nuo Majakovskio mir
ties, — pakartojo lyriškus 
poeto žodžius, puikiai iš
reiškiančius naująjį patrio
tizmą. Taip, naująjį patrio-i 
tizmą: nepraėjus nė me
tams nuo tos dienos, kai 
Lietuvos Liaudies Seimo 
prašymu Lietuva susijungė 
su TSRS, kilo karas, ir ta
da iš tikrųjų Tarybų Są
junga tapo lietuviams TĖ
VYNĖ. Tada, sako Venclo
va, GERIAUSIEJI LIE
TUVIŲ RAŠYTOJAI VI
SĄ SAVO TALENTO 
SKAMBIĄJĄ JĖGĄ ATI
DAVĖ TARYBINEI 
LIAUDŽIAI ' APGINK
LUOTI PRIEŠ FAŠIZMĄ. 
Petras Cvirka, Salomėja 
Nėris, Vytautas Montvila, 
Liudas Gira, Jonas Mar
cinkevičius, Kostas Korsa
kas Juozas Baltušis, Jonas 
Šimkus... Ir poetai — Mie
želaitis, Mozūriūnas, Rei- 
meris...

Karo metai gimdė poezi
ją. Sugrįžo taika, ir sukles
tėjo proza Lietuvos laukuo
se. Štai Gudaičio - Guzevi- 
čiaus, Vienuolio, Dovydai
čio romanai. Tačiau epinė 
poezija dar tebėra prozos 
romano varžovė: Štai Val- 
siūnienė, Mieželaitis... Ir 
naujoji karta: prozininkai 
Avyžius, Sluckis, Korsakie
nė, poetai Jonynas, Matu- 
zevičius, Širvys... 

LABOR DAY
PIRMADIENĮ BUS OFICIALI šventė, darbo žmo

nių šventė, angliškai vadinama Labor Day.
Kai kuriais atžvilgiais Šiemet ši šventė bus links

mesnė ir smagesnė Amerikos darbo žmonėms, negu ka
da nors buvo praeityje.

Kodėl?
Šiemet Darbo Dieną Jungtinių Valstijų darbo žmo

nės gali teisėtai pasididžiuoti tuo faktu, kad į vieną dar
bo unijų federaciją (AFL-CIO) yra apjungta 15,000,000 i 
darbininkų!

Nuo pat Darbo Dienos paskelbimo oficiale švente 
tokio dalyko nėra buvę.

Niekad Amerikos istorijoje nėra buvę tokio didelio 
skaičiaus darbininkų, organizuotų į profesines sąjungas, 
kiek yra šiandien.

Jei paimsime nepriklausomas darbo unijas, jei pa
imsime angliakasių uniją, geležinkeliečių brolijas, tai 
surasime, kad šiuo metu Jungtinėse Valstijose yra or
ganizuotų darbininkų apie 20,000,000.

Nėra kitos kapitalistinės šalies, kur tiek daug būtų 
organizuotų darbininkų Į profesines sąjungas!

Tai milžiniška jėga. Jei darbininkai mokėtų ją ati
tinkamai panaudoti, jie laimėtų kiekvieną savo teisėtą 
pageidavimą.

Kaip sakėme, džiaugtis yra kuo-. Bet tolydžio tenka 
susirūpinti tuo, kad dar yra milijonai darbininkų, neor
ganizuotų.

Ir šią Darbo Dieną kiekvienas unijistas ir neuni- 
jistas darbo žmogus turėtų gerai pagalvoti, kaip tuos 
milijonus neorganizuotų darbininkų įtraukti į darbo 
unijas.

Didžiausias neorganizuotų darbininkų skaičius 
(apart baltakalnierių, ofisų tarnautojų) tebėra pietinė
se valstijose.

Kaip juos suorganizuoti?
Tol. kol pietinėse valstijose siautės rasizmas, se

gregacija, žiaurus nėgių paneigimas, diskriminavimas, 
nebus galima pravesti ryškaus vajaus už suorganizavi
mą tų balstijų darbininkų į darbo unijas.

Kaipgi gali ten darbininkai susiorganizuoti į vieną 
organizaciją, kuomet negrai yra segreguoti, kuomet jų 
vaikaj yra segreguoti, kuomet negras -negali sėsti greta 
balto žmogaus autobusuose arba mokykloje?

Daibininkai—juodi ir balti—dirba kartu tose pa
čiose dirbtuvėse, fabrikuose, prie tų pačių mašinų. Va
dinasi, ių interesai yra vieni ir tie patys. Bet kaip 
greit jie išeina iš fabriko, taip greit jie yra atskriami 
vietas nuo kito: negrui nevalia eiti ten, kur eina baltas!

Šis klausimas, kaip matome, labai gyvai liečia vi
sas, darbo unijas, visus darbininkus.

Norint suorganizuoti pietinių valstijų darbininkus į 
unijas, reikia, kad būtų atdaros durys lygiai visiems,— 
nežiūrint jų spalvos,—į sales, į mokyklas, į susirinkimus, 
į visokį vieš,ą suėjimą.

O kad tai padaryti, reikia panaikinti segregaciją 
visose pietinėse valstijose; reikia atidaryti' negrui du
ris į visas viešas vietas, kur sueina baltieji.

Aukščiausias šalies; teismas tokį patvarkymą ir pa
darė. Bet to teismo sprendimo rasistai nevykdo gyve- 
niman, tiesiog atsisako jį vykdyti.

Ir štai kaip darbo unijos, nori jos ar nenori, pri
verstos įsitraukti į tą didžiulę, istorinę kovą, kad panai
kinti segregaciją. Segregacijos panaikinimas—atidary
mas durų pietinių valstijų darbininkams į darbo unijas.

Kas to nežino, nieko nežino.
Milžiniškas darbas stovi prieš AFL-CIO akis—dar

bas, kuriuo turi būti šviečiami baltieji pietinių valstijų 
darbininkai, kad iš jų būtų išrauta tas nežmonškas, ra
sistų įskiepytas supratimas, būk su negrais negalima pri
klausyti vienoje organizacijoje.

Mūsų nuomone, 15,000,000 organizuotų darbininkų 
gali atlikti didžiausius darbus, jie gali įr privalo suor
ganizuoti milijonus neorganizuotų baltų ir negrų dar
bininkų pietinėse valstijos?.'

• >

SU DARBO DIENA prasidės rinkiminė kampanija, 
kuri žada būti “labai smarki.”

Mums patinka, kad AFL-CIO Veikiantysis Komite- 
-tas, savo posėdyje, laikytame Forest City, Pa.,' pasisakė 
Ūž demokratų partijos kandidatus prezidento ir vice
prezidento vietoms. Tiesa, ne vienbalsiąi jis už tai pa
sisakė, bet reikia manyti, kad su dauguma pasisakiusių
jų eis dauguma unijistų. O tai svarbu!

Žinoma, tik to neužtenka. Pasisakyti lengva bile 
už ką. Klausimas, kaip tą pasisakymą gyveniman pra
vesti?

Mums rodosi, Darbo Dieną kiekvienas unijistas tu
rėtų ir apie tai pagalvoti—pagalvoti, kaip jis ar ji turi 
veikti, kad būtų sudaužyta reakcinių republikonų ma
šina, kuri su Nixonu pasiryžo laimėti rinkimus.

Organizuoti darbininkai turi tvirtą jėgą. Jei tik ji 
pasileis į .darbą, tai lapkričio G. dieną laimėjimas bus 
užtikrintas.

Aš .norėčiau suminėti 
juos visus su jų keistais 
vardais francūzo ausiai, 
kaip kad. mūsų protėviams 
neįprastai 'egzotiškai galė
jo skambėti Servanteso ar 
Kamoenso vardai. Kas ži
no, kuris iš tų vardų pri
vers mus raudonuoti, kad 
mes jo visiškai nepažįsta
me? Tuo. tarpu mūsų neži
nojimas jau yra gana dide
lis, nes nieko nepažįstame 
iš lietuvių literatūros kla
sikų. Tad atsiminkite bent

ipagerbimui Darbo Dienos 
Jungt. Valstijų pašto valdyba 
išleido paštaženklį.

šį vienintelį vardą, jeigu Į 
skambiosios lietuviškų javų 
varpos jūsų atmintį žeid
žia pernelyg dygiais akuo
tais. Tas vardas — Done
laitis, ir aš norėčiau,. kad 
jūs išgirstumėt, kaip lietu
vis taria šitą vardą, kuris 
yra kaip saulė lūpose, kaip 
apelsinmedis dykumoje... 
Retai esu girdėjęs tariant 
kitą vardą su tokia pagar
ba!

Ypatinga vieta priklauso 
Petrui Cvirkai, kuris mirė 
1947 metų gegužės mėnesį 
ir kurio pasakos ir apsaky
mai davė pradžią li-etuvių 
tarybinei literatūrai...

Jis gimė 1909 metais 
vargingų valstiečių šeimo
je. Tad Spalio dienomis jis 
teturėjo aštuonerius metus. 
Lietuva tebebuvo vokiečių 
okupuota, bet kada, Vilhel
mui II žlugus, jauna Rau
donoji Armija įžengė į Pa
baltijo kraštus, lietuvių 
tauta pasiskelbė nepri
klausoma tarybine respub
lika. Tačiau tuo metu, kai 
generolas Judeničius mėgi
no prasiveržti į Petrogra
dą, anglų remiama buržu
azija vėl užgrobė valdžią. 
Žinodama lietuvių liaudies 
simpatijas rusų revoliuci
jai, buržuazija neprisidėjo 
prie Lenkijos, kai pastaro
ji 1920 metais užpuolė Ta
rybų šalį. Tai buvo laiko
tarpis, kada buržuazinės 
valdžios tariamas demokra
tinis nusistatymas leido lie
tuvių inteligentijai turėti 
tam tikrų iliuzijų. Pavyzd
žiui, valstiečių dukra Salo
mėja Bačinskaitė - Salomė
ja Nėris, pasirinkusi slapy
vardžiu pro Vilnių tekan
čios upės vardą, būdama 
dvidešimties metų, galėjo 
išspausdinti eilėraščius, su
kurtus “menas menui” 
principais. Ją išskėstom 
rankom sutiko “demokrati
nė” buržuazija. Bet 1924 
metų pučas1), įvedęs Lietu
voje fašistinę diktatūrą, 
aiškiai parodė tikrąjį vei
dą lietuviškosios buržua
zijos, išsigandusios liaudies 
nuotaikų. Cvirka tada buvo 
penkiolikos metų. Jis stojo 
į Kauno meno mokyklą ir 
rašė apsakymus, eilėraš
čius. Jis ėjo tiesiai į revo
liuciją. Jo pirmasis eilėraš
čių rinkinys “Pirmosios 
mišios”, antireliginio po
būdžio, 1928 metais, vos 
jąm išėjus iš spaudos, buvo 
tučtuojau konfiskuotas. Bet 
jau daug kas buvo pasikei
tę. Salomėja Nėris, slaptai 
įstojusi į nelegalią Komu
nistų partiją2), atsisakė 
“menas menui” teorijos. O 
“Trečio Fronto” grupė jun
gė Salomėją Nėrį, poetą 
Liudą Girą3), - Antaną 
Venclovą, 1 kuris redagavo 
žurnalą, Petrą Cvirką ir 
kitus. Smetoninės diktatū
ros valdymo metu Cvirka 
išugdė savo novelisto - ro
manisto talentą, skelbė 
gimtojo krašto meilę, “kon
trabandinėmis priemonė
mis” negailestingai pliek
damas fašizmą. Savo kūri
niais jis įgijo didelį popu-, 
liarumą ir 1940 metais bu
vo išrinktas atstovu į Liau
dies Seimą. Jis dalyvavo 
delegacijoje, kuri buvo nu
vykusi į Maskvą prašyti 
Aukščiausiąją Tarybą prig
imti Lietuvos liaudies res
publiką į Tarybų Sąjungos

sudėtį. Cvirka mirė 1947 
metais, būdamas LTSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
deputatu ir Lietuvos Rašy
tojų Sąjungos pirmininku. 
Metais anksčiau už jį pasi
traukė is gyvųjų tarpo 
Liudas Gira, kurio eilėraš
čiai tapo lietuvių liaudies 
mėgiamomis d a i n o mis, 
ypač karo metu, ir suvaidi
no didelį vaidmenį partiza
nų tarpe. 1945 metais mir
tis išplėšė pirmąją auką — 
Salomėją Nėrį... * I

Savo pranešime Antraja-1 
me suvažiavime Aleksiejus 
Surkovas tarp įžymių tary
binės prozos kūrinių pami
nėjo Gudaičio - Guzevičiaus 
romaną “Kalvio Ignoto tei
sybė”, Dovydaičio romaną 
“Dideli įvykiai Naujamies
tyje”. Kalbėdamas apie 
kūrinius jaunimui, Borisas 
Polevojus pažymėjo Mykolo 
Sluckio knygą “Didžioji 
vaga”. Konstantinas Simo
novas tarp romanų, vaiz
duojančių istorinį perėjimą 
iš vienos santvarkos į kitą, 
paminėjo A. Vienuolio 
“Puodžiūnkiemį”. Ir mes 
girdėjome, kaip A. Vienuo
lis kalbėjo iš suvažiavimo 
tribūnos:

“Aš gerai atmenu 20-uo- 
sius metus, kai buržuazija 
užgrobė valdžią Lietuvoje. 
Ji tada visais varpais 
skambino apie kultūros, 
meno ir literatūros išvys
tymą, o mūsų teatras vos 
vos gyvavo. Žurnalai, nors 
ir dažnai pasirodydavo vis 
kitaip pavadinti, bet greit 
vienas po kito dingdavo, o 
pati literatūra buvo suny
kusi.

Šiandien lietuvių litera
tūra turi turtingą literatū
rinį atžalyną...

...Visi mūsų rašytojai yra 
profesionalai, tai yra, ne
turi jokios kitos profesijos. 
Tai labai gera, ir mes turi
me dėkoti Tarybų valdžiai 
už tokias puikias sąlygas.. 
Juk buržuazinėje Lietuvoje 
net žinomiausi rašytojai 
negalėjo pragyventi iš savo 
literatūrinio uždarbio...”

Aš gerai žinau, kad kai 
kurie perskaitys mano čia 
pacituotus žodžius, kaip 
formalų ir, gal būt, net 
privalomą pasveikinimą. 
Bet iš tikrųjų Vienuolis čia 
kritiškai pasisakė dėl jau
nųjų rašytojų ugdymo, kad 
perdaug lengvai pasidaro
ma rašytoju: dar studijuo
damas arba baigęs moks
lus, žmogus išleidžia knygą 
ir tučtuojau priimamas į 
Rašytojų sąjungą: “Ir stai
ga —- nė iš vietos. Arba 
žmogui pritrūksta jėgų 
naujam rinkiniui išleisti, 
arba išleidžiamas blankus 
pirmosios knygelės pakar
tojimas...”

Vienuolis mano, kad ant
roji profesija duoda daug 
naudos ir kad visai neblo
gai, jog Čechovas buvo gy
dytojas, o Gorkis perėjo vi
sus gyvenimo universite
tus, prieš pasidarydamas 
rašytoju: “O dabar į mūsų 
literatūrą kažkodėl ateina 
vien diplomuoti filologai... 
Savo gyvenime aš neturė
jau sąlygų literatūrai stu
dijuoti. Bet mokytis ir į- 

. veikti sunkumų man teko 
daug, ir dabar aš dar mo
kausi ir matau, koks tai di
delis mokslas pažinti gyve-

Neseniai su grupe tarybi
nių turistų lankiausi Bul
garijos Liaudies Respubli
koje. Kelionės metu teko 
pabuvoti ir Stalino mieste, 
buvusioje Varnoje. Apžiū
rinėdami didžiausią Bulga
rijos uostamiestį Juodosios 
jūros pakrantėje, savaime 
suprantama, norėjome įsi
gyti ir įvairių suvenirų, 
bulgarų liaudies meno dir
binių.

Ir štai vienoje parduotu
vėje pardavėja, išgirdusi, 
kad kalbame jai nesupran
tama kalba, paklausė, iš 
kur mes. Atsakėme, kad iš 
Lietuvos.

— A, Lit va, — kirčiuo
dama pirmąjį skiemenį, 
plačiai nusišypsojo moteris, 
— žinome, žiūrėjome filmą 
“Marytė”. Aš net du kar
tus žiūrėjau. Patiko ir nu
tariau organizuoti kolekty-Ė 
vinę tarnautojų išvyką i ki
ną. Visi buvo sužavėti šiuo 
filmu, rodančiu paprastos 
lietuvių liaudies dukros 
drąsumą ir didvyriškumą.

Paaiškėjo, kad Katina 11- 
jinova (taip vadinosi mūsų 
naujoji pažįstama) liaudies 
parduotuvės Nr. 1 partinės 
organizacijos sekretorius. 
Išsikalbėjome. Staiga Ilji- 
nova tarė:

— Palaukit, palaukit. 
Jūs iš Lietuvos. Čia gi gy
veno jūsų tautietis dakta
ras Basanovič. Mūsų mies
te yra gatvė, pavadinta jo 
vardu.

Tikrai! Juk čia, buvusio
je Varnoje, ilgą laiką gyve
no ir dirbo mokslinį ir vi
suomeninį darbą Jonas Ba
sanavičius. Bet, kaip daž
nai pasitaiko esant daug 

įspūdžių, užmiršti kartais 
ir tokius faktus.

Klausiame Iljinovą, kur 
ta gatvė yra. Ji tiksliai ne
žino, kažkur darbininkų 
gyvenamuose kvartaluose.

Maloniai nustebinti atsi
sveikinome su šia puikia, 
nuoširdžia moterim ir nu
tarėme būtinai daugiau su
žinoti apie J. Basanavi
čiaus veiklą Varnoje.

Papasakojome apie mūsų 
pokalbį kitiems turistinės 
grupės nariams.

— Tikrai, kaip mes tai 
užmiršom? — kalbėjo jie, o 
labiausiai sunerimo mūsų 
gerbiamas gydytojas senu
kas Juozas Budzelis iš Uk
mergės. Kaipgi, juk jis as
meniškai pažino Basanavi
čių, ilgą laiką su juo. susi
rašinėjo.

Draugai iš Stalino srities 
partinio laikraščio padėjo 
mums surasti tą gatvę, ir 
žmones, žinančius Basana
vičiaus veiklos Varnoje 
faktų. Jie supažindino mus 
su srities bibliotekos vedė
ju Niziamovu, kuris sutei
kė mumus kai kurių žinių. 
. Basanavičius į Bulgariją 
atvyko 1880 metais ir dirbo 
apskrities gydytoju Lom 
Palankos mieste prie Duno
jaus. 1892 metais Basana
vičius buvo perkeltas į 
Varną, kur gavo miesto li
goninės vidaus ligų sky
riaus vyriausiojo gydytojo 
vietą. Dirbdamas šiose par
eigose, Basanavičius labai 
daug nuveikė Varnos higie
nos - sanitarinėms sąly
goms pagerinti. Ypač jis 
rūpinosi paprastų žmonių, 
varguomenės buitinėmis 
sąlygomis. Tuo jis išsikovo
jo didelę pagarbą ir autori
tetą aplinkinių žmonių tar
pe. . ’

1905 metais Basanavičius 
iš Varnos išvyko į gimtinę, 
kaip pasakė Niziamovas, į 
“Kovno”. Pagerbdami jaut
raus darbo žmonių pavei
kiama gydytojo atminimą, 
Varnos gyventojai vieną 
gatvę pavadino jo vardu.

Mūsų turistų grupė pa
prašė “Balkanturisto” ats
tovą MakedonskĮ sudaryti 
galimybę aplankyti Basa
navičiaus vardo gatvę. Šis 
mielai sutiko, ir, sėdę į au
tobusą, nuvykome į miesto 
pakraštį. Štai ir Basanavi
čiaus gatvė. Apie tai byloja 
pavadinimas, para šytas 
dviem kalbom: bulgariškai 
ir turkiškai (Stalino mies
te gyvena ir turkų.). Nedi
delės, žalumynuose skęstan
čios gatvės gyventojas su 
nuostaba žiūri į grupę tu
ristų, fotografuojančių šią 
gatvę.

— Jūs, tur būt, iš Tary
bų Sąjungos? — klausia 
įsidrąsinęs senukas. — Aš 
iš karto supratau. Na, ar 
ne mano tiesa? — kreipėsi 
jis į savo kaimynus, su ku
riais ką tik, matyt, ginčijo
si.

Išsikalbame su senuku, 
su jo kaimynais. Taip, jie 
žino, kad kadaise čia gyve
no toks įžymus gydytojas, 
kad jis buvo ne bulgaras, o 
iš kažkur atvykęs. Mes 
jiems trumpai papasakojo
me apie J. Basanavičių.

Draugiškų susitikimų su 
bulgarų darbo žmonėmis 
sujaudinti, kupini naujų 
įspūdžių, palikome šį mies
tą, kuriame gyveno įžymus 
lietuvių kultūros veikėjas.

S. Magaramas

nimą, išeiti gyvenimo uni
versitetą ir kaip man dar 
toli iki paskutinio kurso, 
nors laikas vėlus...”

Ne viskas yra taip, kaip 
iš pirmo žvilgsnio gali pasi
rodyti tiems, kurie mano iš 
anksto žiną, ką galvoti apie 
šių dienų gyvenimą tame 
krašte. Reikia atsiminti, 
kad vystosi jauna, ką tik 
atgavusi laisvę literatūra... 
Ir čia aš pacituosiu T. Til
vyčio, “Usnyne” (“Lietu
vos žemėje”) autoriaus, žo
džius, pasakytus pereitų 
metų kovo mėnesį lietuvių 
literatūros ir meno dekados 
proga:

“Savita nacionalinė lie
tuviu liaudies kultūra, 
liaudies išmintis, jos dva
siniai turtai išsiveržė iš 
a n k što provincjonalinės, 
parapijinės senosios Lietu
vos kiauto į neaprėpiamus 
Tarybų šalies plotus, išėjo 
iš samanotos bakūžės i ko
lūkinius kaimus su tiesio
mis, elektra apšviestomis 
gatvėmis, iš pusiau amati
ninkiškų fabrikų į šviesius 
naujų gamyklų cechus...”

Iš' prancūzų kalbos ver
tė R. Jankevičiūtė

1) Lui Aragonas turi gal
voje 1926 m. fašistinį per
versmą Lietuvoje. (Red.).

2) Lui Aragono netikslu
mas; tuo metu Salomėja 
Nėris, nebūdama Komunis
tų partijos eilėse, suartėjo 
su ja, skaitė marksistinę 
pogrindinę literatūrą ir 
t. t. (Red.).

3) Lųi Aragono netikslu
mas: Liudas Gira nebuvo 
“Trečio Fronto” grupėje. 
(Red.).
(Iš “Lit. ir Menas” savait
raščio)

2 pusk—Laisve (Liberty)-šeštad., Rugsėjo (Sep.) 1, 1956



V. MYKOLAITIS-PUTINAS
Kovų dėl žemes ir laisvės 
vaizdai 1861-1864 metais

(Tąsa)
Ta žinia visiems sukėlė nerimasties, 

sumišusios su atkakliu pasiryžimu prie
šintis. Jie jau girdėjo, kad kai kur vals
tiečiai atsisako eiti lažus. Tas ciesoriaus 
manifestas ir visoki gandai ūmu laiku 
sukėlė juose tokią minčių ir jausmų mai
šatį, kad jie nebežinojo, nei kaip elgtis, 
nei kuo tikėti. Jie aiškiai matė) tik vie
na: kad jų gyvenimas pasidarė nebepa
keliamas ir jau ne metais, bet dienomis 
vis dar sunkėja. Pernai viskas prastai 
užderėjo, žiema buvo šalta ir ilga, duo
na baigiasi, pašarų nebeliko, gyvuliai 
vos bestovi ant kojų. Lažas ir kitokios 
prievolės dvarui jau baigia juos galuti
nai nukamuoti. Niekur taip nėra, kaip 
&tame prakeiktame Bagynų dvare. Nie- 
fcas taip neengia savo baudžiauninkų, 
kaip šitas išsigimėlis Skrodskis! Jų šir
dyse jau tiek prisirinko apmaudo, pa
giežos ir pykčio, kad nedaug ko berei
kėjo pastūmėti juos į atvirą pasiprieši
nimą, maištą ir kovą. Ir tokiu metu 
dvarininkas dar didina lažą!

O Dimšelė apsižvalgė aplinkui ir ty
lesniu balsu, kuone pakuždomis, tęsė:

—Ir dar ką aš jums pasakysiu, vyrai: 
Skrodskis galvoja jus nukelti į kitą vie-

• tą, o šitas žemes prie dvaro prijungti.
• Štai kas yra!

Visi net nustėro iš apmaudo ir pasi
piktinimo. Kam kitam būtų netikėję, 
bet Dimšelė — žmogus daug žinąs. 
Ne vienas atmena, kaip jis dar prieš ke

lt lėtą metų kalbėdavo, kad būsią kitaip, 
itad baudžiava būsianti panaikinta, kad 
valstiečiai gausią žemės. Ponai jau ir 
tada vienur-kitur atleisdavo iš baudžia
vos valstiečius be žemės. Dimša įkalbi
nėdavo, kad žmonės su tuo nesutiktų, 
kad žemės neatsižadėtų ir kad, apskri
tai, jokių naujų sutarčių su ponais ne
darytų ir po jokiais raštais nepasiraši
nėtų.

Vėliau pasirodė, kad Dimšelė tiesą 
kalbėjo. Ciesorius štai baudžiavą panai
kino, žadėjo ir žemės duoti. Bet vėl taip 
daug neaišku! Dar dvieji metai, sako, 
reiksią lažus eiti. Paskui vėl raštai, 
sutartys, išperkamieji mokesčiai... O 

^čia vėl eina kalbos, kad ponai papirkę 
’jtabernatorius ir paskelbę ne tą cieso
riaus gromatą, kad tik ilgiau galėtų 
žmones baudžiavoje laikyti. Bet apga
vystė netrukus išeisianti aikštėn, ir tada

visi gausią žemės ir būsią laisvi. . Šios 
nuomonės atkakliai laikosi senis Dauba
ras, o jis išmintingas, patyręs žmogus, 
daug savo amžiuje matęs...

Dimšelės atnešta žinia, kad ponas 
Skrodskis sumanė išmesti juos iš sody
bų, nuvaryti juos nuo šitos žemės, kurią 
dirbo jų tėvai-protėviai, nustelbė visus, 
kitus rūpesčius, ir nauja atkaklaus pa
siryžimo banga ėmė kilti jų krūtinėse.

Balsių Petras atsiminė skaitęs “Met
raštyje” apie įstatymus, teismus, tad 
klausė šlėktelę:

—O kaipgi, ponas, valdžia, teismas, 
įstatymas? Ar skųstis, teisybės ieškoti 
negalėtume ?

Dimšelė su panieka mostelėjo ranka:
—Įstatymai ir teismai yra valdžios, o 

valdžia eina išvien su ponais. Be to, 
Skrodskis savo naudai kiekvieną reikalą 
taip suraizgys ir supainios, kad teismas, 
jeigu teisybės ir žiūrėtų, nieko nepada
rytų. Ponas, kai jam reiks, tai ir liudi
ninkus suras—ir tai iš jūsų pačių tarpo.

Čia šlėktelė šnairomis žvilgterėjo į 
Stašį, ir tas tuoj panarino akis. Paste
bėjo tai Petras ir dar vienas-kitas. Ne 
be reikalo sodžiuje patylomis kalbama, 
kad Stasys Skrodskiui parsidavęs. Pe
tras nuo seniai nemėgo Stašio, ir dabar, 
kai pagalvojo, kad šis apsitraiškano- 
jusiom akim senis gali būti Skrodskio 
pataikūnas, vos begalėjo pyktį sulaikyti.

Dimšelė jau atsisveikino. Jis pasuko 
į kelią ir skubiai nužingsniavo tolyn. 
Saulutė jau buvo pakrypusi į vakarus, 
jaučiai jau senokai baigė atrajoti ir var
tė į sali? akis, tarsi stebėdamiesi, kad 
taip ilgai jų nevaro nuobodžiai trypti 
toje pavasario saulės atšildytoje dirvoje.

Tad ilgiau nedelsdami, visi artojai ki
bo į savo žuobrius. Arė dabar paniurę, 
be reikalo nešūkavo ir nepliaukšėjo bo
tagais, bet jeigu jau sušukdavo, tai pik
tai ir grasinančiai, o jeigu jau pliaukš- 
teldavo, tai ne į orą, bet j jaučio nugarą 
ar šoną. Tūlas, atsigręždamas žvilgčio
jo į papievius dvaro link, ar nepamatys 
prievaizdo ar vaito. Bet nieko nebuvo 
matyti. Papieviais karklų ir alksnių 
krūmuose landžiojo kažkieno avys, iš
varytos pasibėginčti ir pasiganyti bent 
pernykštės žolės sudžiūvusiais likučiais. 
Jau ir artojų nuotaika pradėjo giedrėti, 
šauksmai ir pliaukšėjimai ėmė dažnėti 
ir darytis mažiau grėsmingi.

(Bus daugiau)

WORCESTER, MASS.
LAISVĖS PIKNIKAS

Naujosios Anglijos didysis 
sąskridys įvyks rugsėjo 9-tą 
dieną Olympia Parke, čia no
riu atkreipti į tai atfcįą visų 
kolonijų; Laisvės rėmėjų ir 
prietelių. ,

(L.L.D. 11 kp. ruošiasi, kad 
visi svečiai būtų visakuom pa
tenkinti, todėl mes laukiame 
daug svečių, žinodami, kad 
mūsų darbą įvertinsi! atsilan
kydami. Būtų gerai, kad ge
rieji sveteliai ir kaimynai ir 
dovanų atvežtų, kad mūsų 
dienraštį sustiprinti, kad jis 
gyvuotų.

Šis Laisvės piknikas bus jau 
paskutinis mūsų apylinkėje 
šiemet, nes vasara baigiasi, 
todėl dar bus malonu pasima
tyti su visais, paspausti ran
ką už nuveiktus gražius dar
bus šią vasarą.

Bus ir dainų programa, ku
rią pildys svečiai: Aldona W. 
Downing, iš Montello, Mass., 
ir Montello Trio. O vietinis 
mūsų puikusis duetas — Ona 
Dirvelienč ir Jonas Sabaliaus
kas, — taipgi, kaip ir visada, 
gražiai padainuos. Jiems 
akompanuos Helen Janulytė-- 
Smith.

Dar kartą primenu, kad 
September 9-tą dieną visi ke
liai veda į Worcesterio gražų
jį Olympia Parką, į Laisvės 
pikniką. ,

J M. L.

So. Boston, Mass.
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Klubo piknikas,, įvykęs .19 d. 
rugpjūčio buvo gražus, pasek
mingas. Už tai ačiū draugėm, 
kurios darbavosi prie 
virtuvėje, o ypatingai 
nėlei Žukauskienei už 
kugelį.. O rugpjūčio 26
terųi Apskričio buvo kiek mie- 
kesnis — mažiau žmonių atsi
lankė.

valgių 
Petro- 
gardų 

d. Mo-

Žinios iš Lietuvos
Dailės paroda Telšiuose

Telšių Kraštotyros muzieju
je atidaryta rajoninė dailės 
darbų paroda. Prieš atidarant 
šią parodą, įvairiose rajono 
vietovėse buvo suorganizuota 
12 atrankinių, parodėlių. Pa
roda apima keturias muzie
jaus sales, kuriose eksponuo
jami 553) darbai. Pirmose 
dviejose salėse eksponuojama 
liaudies kūryba: medžio dro
žybos, skulptūros bei kera
mikos, audimo darbai bei 

^rankdarbiai. Pažymėtinos puo
džiaus V. Antano molio skulp
tūrėlės : “Kukurūzų auginto
jas”, “Kiaulių fermoje”, me
džio drožėjo P. Skambrio 
s-kulptūrėlė “Kolūkio plovė
jas”. Dekoratyviniuose me
džio drožiniuose: važėse, dė
žutėse, kultuvėse kuriamas 

v naujas lietuviškas tarybinis 
ornamentas Čia liaudies meis
trai su nuostabiu jautrumu 
įneša į ornamento koifipozici- 

. ją tarybinės emblematikos 
motyvus. Ypač tai pavyko 
Telšių medžio drožėjams - sa
vamoksliams J. Paulauskui ir 
J. Jonui.

lės mokyklos diplomantų dar- 
i bai.

Paskutiniojo salėje išstatyti 
Telšių jaunųjų dailininkų kū
riniai. Tai pirmoji tarybinė 
Telšių dailininkų paroda.

Paroda mėgiama telšiškių 
gausiai lankoma.

Skulpt. K. Bogdanas

ri nemažas asmenines biblio
tekas. Vis daugiau knygų įsi
gyja kolūkiečiai. Prisiminda
mi pirmąsias naujo gyvenimo 
dienas, jie su dideliu susido
mėjimu skaito J. Usačiovo ro
maną, pasakojantį apie ko
lektyvinio darbo pradžią.

ALYTAUS KNYGYNE

ir

Gausingiausias parodoje 
liaudies audinių bei rankdar
bių skyrius. Ekspozicijos salė 
visa užpildyta puošniomis 
spalvotomis antklodėmis, mar- 

I gomis staltiesėmis, šauniai iš
jaustais rankšluosčiais bei prie

kį fjuostėmis. Atkreipia dėmesį 
/• liaudies audėjų K. Gylienės, 

L. Navickienės, A. šiaudku- 
lignės, A. Bielskienės, V. Rui- 
baitės, M. Jovaišaitės ir kitų 
darbai

Trečioje salėje ekspanuoti 
geriausi Telšių vidurinės dai-

ALYTUS. — “Ką galima 
jums pasiūlyti’’ klausia kny
gyno pardavėja, kreipdamasi 
į pagyvenusį darbininką.

—Ar Jono Usačiovo knygą 
dar turite? Norėčiau nusipirk
ti. ..

Pardavėja tik rankomis skė
steli : knygos jau seniai nėra, 
o pirkėjai vis teiraujasi.

—Mes du kartus turėjome 
važiuoti knygos į Vilnių,—pa
sakoja knygyno vedėjas Pilve
lis. — Tik tuomet skaitytojų 
papeiktai bu\p pilniau paten
kinti. ' *

Romano “Nemunas laužia 
ledus” autorių Joną Usačiovą 
daugelis rajono darbo žmonių 
gerai pažįsta. Ilgą laiką jis 
dirbo partijos Alytaus rajono 
komiteto sekretoriumi, lankė
si įmonėse ir kolūkiuose.

Nemažą pasisekimą turi ir 
kitų rašytojų kūriniai. , Daug 
skaitytojų įsigijo T. Tilvyčio 
raštus, V. Krėvės ir R. Miza,- 
ros kūrinius. Alytiškiai, ypač 
jaunimas, gyvai domisi jau
nųjų rašytojų ir poetui kūry
bos rinkiniais. Tarybinė kny
ga pasiekia skaitytoją. Nuo
latiniai knygyno lankytojai 
Kizelis, Dumbliauskas, Ne
krašai, Nedžinskas ir kiti tu-

3 pusi. Laisvė (Liberty). Šestad., Rugsėjo (Sep.) 1, 1956

tą arklį payaduoja mašina, 
traktorius. . . \

Sako, žada seną žilą Nemu
ną suvaržyti ir į “vargšą pa
jungti”, idant suktų mašinų ra
tus ir apšviestų, kaip miestus, 
taip ir kolūkius.

O At Smetonos ar kitų vieš
patavimo laikais ir tą mažą 
pienkutį degtuką švedai gami
no lietuviams.

Apie 50 metų atgal pribuvę 
Amerikon lietuviai susidūrė su 
daug sunkumų, jie net ir ne
sapnavo apie šių laikų; visus 
patogumus, kurių sulaukė, 
nors ne visi.

Aist.

Rockford, Ill
mirimusApie

Apie mirimus mažai rašiau, 
nes daugelis mirė tokių, ku
rie, anot to priežodžio: buvo 
tik dievui dūšia kalti.

Paskiausia čia mirė Balys 
Špokas, 50 metų amžiaus, 
apie kurį pravartu pažymėti. 
Pribuvo į Rocfordą 1949 m. 
(Tais metais čia daug lietuvių 
pribuvo, taip vadinamų D.P.).

Balys špokas iš visų žymes
nis, galėdavo kalbėti publi
kai apie įvykius Lietuvoj. Bu
vo agronomas. Lietuvoje ėjo 
pareigas žemės ūkio gamy
bos skyriaus direktoriaus. Pa7 
bego į Vokietiją, po tam at
keliavo į Rockfordą.

čia pradėjo jausti, širdies 
sukrikimą. Vietiniai gydyto
jai negalėjo pagelbėti, tuomet 
vyko į Boston, Mass., Brig
ham ligonbutį, kur po sun
kios operacijos mirė rugp. 16‘ 
dieną.

Kūnas bu?o parvežtas į Či
kagą, pas 
palaidotas 
Kazimiero

Velionis 
moterį,

Dėmesio:
Vajus už sukėlimą reikalin

gos sumos Laisvei, kad išlai
kyti dienraščiu, šlubuoja, ypa
tingai pas mus, Bostono apy
linkėje. Mat, neveikiame or
ganizuoti, be pasitarimų ir 
todėl pasekmės menkesnės. 
Kaip nešūkautumem, prieš 
worcesteriskius, vistiek nepri- 
lygsime. Ten jų pavyksta su
sirinkimai, jie dirba organi
zuotai. Vieni Laisvės neišgel
bės, jeigu visi surėmę pečius | 
neritinsim šį reikalą pirmyn.

graborių Philips ir 
rugp. 21 d. šv. 

kapinėse.
paliko liūdinčią

sūnų ir dukterį.
Kokį darbą čia dirbo, neži

nau. Buvo simpatingas žmo
gus, Bet kalboj apie Lietuvos 
dabartinę valdžią, visuomet 
peikdavo.

Mirusiam, mes visi 
amžiną atilsį. '
Laisvos laidotuves

tariam

Adomas Yurėnas
Rockford e, paskiaus 
ant ūkės Wisconsine.

laidoti,
Palaidotas

Greenwood,

gyveno
Ten ir

nes

(ELTA) j

Industrializuojama statyba

KAUNAS. — VIII. 2 d. Ar
tėjant Statybininko dienai, ku- 

i ri šiemet mūsų šalyje švenčia
ma pirmą kartą,. Kauno sta
tybininkai ruošiasi ją pažymė
ti naujais pasiekimais darbe. 
Jie pradėjo plačiai naudoti 
naujas surenkamąsias kons
trukcijas bei detales.

Mieste bus pradėtas statyti 
pirmas 18 butų namas vien tik 
iš surenkamųjų, elementų. Jo 
sienos bus montuojamos iš 
stambių silikatinių blo’kų, o 
stogas iš stambių panelių. Jam 
nebus reikalinga danga. šį 
namą numatoma pastatyti per 
iabai trumpą laiką—90 dienų.

Kauno HES gyvenvietės sta
tyboj namų pamatams panau
dojami tuščiaviduriai surenka
mojo betono blokai, kurių 40 
procentų tūrio sudaro tuštu
mą. Kiekvienas kubinis met
ras tokių blokų atsieina 75 
rubliais pigiau, negu iki šicH 

I naudojamų. Kauno betono 
gamykla pradėjo gaminti a p-? 
dailintus surenkamuosius laip
tus, kurių visos detalės—mar
šai, aikštelės, turėklai — yra 
iš surenkamo gelžbetonio.

Industriniai statybos meto
dai įdiegiami ir • kaimo vieto- 

• vėse. Naumiesčio rajone pa-
■ statyta pirmoji respublikoje 
i kiaulidė, kurios visos kons- 
- trukcijos bei detalės, išskyrus
■ sienas, yra iš surenkamojo be

tono bei gelžbetonio.
(EJJTA)

J Worcesterj.
Sekmadienį, rugsėjo - Sep. 

Į 9 d. važiuokime visi: ten bus 
gražus piknikas naudai Lais
vės. Gausiai atsilankę parem- 
sime. Tegu worcesterieciai ir 
užsidirba šlovę, bile tik Laisvė 
ir ant toliau pasiliktų dienraš
čiu.

mirė. Parvežtas 
čia turi giminių, 
laisvose kapinėse 
rugp. 15 dieną.

Šermeninėje ir ant kapų 
kalbėjo A. Šimonis ir užkvietė 
po laidotuvių sueiti pas velio
nio giminaitį J. Dagį vaišėms.

lįluvo tinkamai 
dotuvės. ■
Atidarymas

Rugpjūčio 1 d. 
rymas kryž kelio 
milijoną dolerių, 
lengvinimas

j Būdavo didelis keblumas. Da
bar taip išdirbta, kad nerei
kės ststot. Norint į bile pusę

laisvos' lai-

buvo atida- 
kaštavusio 

Didelis pa
važiuojantiems.

Aną dieną Laisvėj tilpo pa
sisakymas apie Bostono lietu
vių radijo programas. Ir štai 
lugp. 26 d. ponas Veščinis, 
D.P., radijo vedėjas pateikia 
komentarus. Savo įžanginėje 
kalboje ir dar priedui atkar
toja tą pačią plokštelę (re
kordą), kurį jau buvo 
ir seniau girdėta. .“Ilgu 
kaklu k ūdas arklys ir artojas 
neriebus”, vagą verčia sun
kiai.

t /Laiškai iš Lietuvos byloja, j 
kad ten trūkumų yra, nors lė- j

' UŽSISAKYKITE

SENO VINCO
Poezijos Knygą

Pagerbkite ilgameti rašytoją

Puslapių 128. Kaina $1.00

Laisve
.110-12 Atlantic Avenue

Richmond Hill, N. Y.

PARDAVIMUI
Parduodame namą su vienu akru žemės. 
Yra septyni kambariai ir ištaisyta vonia. 

Knotty pine virtuvei ir1 virtuvėlė.
Randasi ant

Black Top Road, 1-1/10 mailes nuo Route 2. 
Kaina $3,800. Dėl daugiau informacijų, rašykite:

JOHN J. MOREY
Box 63, Teiįjplefoon, Mass.

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

važiuot reikės laikytis po de
šinės.
Kita gerybė

Buvo rašyta, kai čia šalyse 
miesto auga didelės krautu
vės. Miesto biznieriai susirū
pinę. Buvo tik rytų ir šiaurės 
pusėj. Jau pranešta, kad va
karų. pusėj užpirkta vieta bū- 
davoti. Galima tikėt, kad 
bus ir pietų pusėje, vadina
mas “Shoping Center”.

Kai bus baigta tokių “Sho
ping Centers” visose dalyse 
miesto, matysim, kokia 
gerybe. .

LaMarca, kuris oficialiai 
prisipažino Weinbergeriu. kū
dikio pagrobime, jau oficiališ- 
kai apkaltintas. Jis apkaltin
tas kidnepinime ir užmušime, 
nors, kaip jis teigia, jis vai
ką paliko lauke gyvą.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ 
Užrašykite Laisvę savo draugui

MALE and FEMALE

Rep

Pora ar moteriškė. Namų ruošai 
ir virimui. Vyras pagelbėti prie 
sunkesnio darbo.. Gražiai atrodanti. 

. (Nuosavas oru vėdinamas kambarys ir 
LŪS j vonja Vėliausi paliudijimai. Skam- 

I binkite Haddonfield 9-2155. (N.J.)
I (171-177)

Licensed by U. S. S. R.
Su džiaugsmu praneša visiems, kad jie dabar persikėlė į didesnę 

vietij. (už kampo nuo buvusios vietos). Naujas adresas yra:
1530 BEDFORD AVE., BROOKLYN, N. Y.

Telefonai tie patys:
INGERSOL 7-6465 ir 7272.

Mes dabar raudamės ant pirmutinių grindų, nereikia tropais lipti. 
Yra vieta automobiliams pasistatyti. Mes atdari kasdien, (skaitant 
sekmadienius, nuo 9 v. ryto iki G v. v. šeštadieniais nuo 9 v. ryto 

iki 4 v. dieną. Klauskite apie mūsų naują Ekspreso sistemą.

WORCESTER, MASS.

I *udenims Spa ūdos

PIKNIKAS
Rengia

Worcesterio pažangiosios Lietuvių organizacijos 
paramai dienraščio Laisvės

Rugsėjo O September
Olympia Parke, Shrewsbury, Mass.

Aldona Wallen-Downing Ona Dirvelienč 
Sopranas /Sopranas

Ištisa Menine Programa:
Trietas: Rožė Si l ipinis, Al. Potsins, W. Juodeikis 

Aldona Wallen-Downing, sopranas, soliste 
Duetas: Ona Dirvelienč, Jonas Sabaliauskas

Taipgi bus gerų valgių ir įvairių gėrimų. Kviečiame 
ne tik worcesteriecius, bet ir visos apylinkės 

visuomenę dalyvauti šiame piknike, nes tai 
jau bus paskutinis šią vasarą piknikas.
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AVALON, N. J

UŽBAIGKIME VASAROS SEZONĄ

Labor Day—tai pabaiga vasaros sezono
šia proga mes kviečiame visus frontus ir pažjstainus at

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

iš. bačkutės. Bus ir kitokių gėrimų.
Taigi širdingai užkviečiame visus pribūti pas In<is—

SekmacL, Rugsėjo-Sept. 2
Kad užtikrinti sau vietą, kurie norite praleist visas 3 die

nas—praneškite apie tai iš anksto.

147—13th St., Avalon, N. J.



ALDU) REIKALAI
L. PRŪSEIKOS VERTINGA 
KNYGA JAU GATAVA

Vargiai kuriam iš mūsų te
ko tokį audringą pusės šimto 
metų gyvenimą pergyventi, 
kokį pergyveno L. Prūseika. 
Bet tai nėra gyvenimas vieno 
žmogaus kaipo tokio, o isto
rija 50 metų pasaulinės reikš
mės’ įvykių : kova prieš Rusi
jos carizmą, politinių kalinių 
kančios su visais šalto Sibiro 
tyrų žiaurumais, ir iš tenai 
pabėgimai. Pabėgėlių vargin
ga kelionė per tolimus kraš
tus. Amerikos rolė ir veikla 
Amerikos darbininkų kovose. 
Tai visa plaukia iš gabios L. 
Prūseikos plunksnos.

Vos prieš keletą mėnesių, 
tai yra vasario mėnesyje, šių 
metų LLD Pirmos Apskrities 
konferencijoje, Mildos svet., 
svarstant LLD knygų leidimo 
reikalą, atsikreipėme prie d. 
L. Prūseikos su prašymu, kad 
parašytų savo atsiminimus, 
nors ir trumpą, mažą knyge
lę suglaustoje formoje, žino
dami sunkią padėtį “Vilnies” 
redakcijoje ir spaustuvėje, 
daugiau nei nedrįsome pra
šyt. Ir tai, manydami, kad 
jei galėsime gaut dėl 1957 
metų, bus labai gerai. Tačiau, 
visa tai atlikta į keletą mėne
sių. Tiesiog stebėtina, kaip į 
tokį trumpą laiką galėjo L. 
Prūseika parašyt, ir “Vilnies” 
spaustuvė atspausdint 300 pu
slapių knygą. Tai stebėtinas
atsidavimas darbui! kiems,

„ . ..... ,. , . . . . . ■ ■ -V- , j,---. —
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Aido Choras NEW YORK

Jeffersono mokykloje 
bus daug nauji) kuršy

Marksistinė Jeffersono mo
kykla jau paskelbė ateinančio 
rudens ir žiemos kursus. Iš
leista brošiūraitė, kuri nuro
do, ko galima bus per atei
nančius mokslo metus mokin
tis toje mokykloje.

Pasirodo, kad šiais metais 
kursai bus žymiai įdomesni ir 
platesni. Brošiūraitė nurodo, 
kad Jeffersono mokykla kvies 
į mokytojų - dėstytojų eiles ir 
kai kuriuos ne marksistinius 
mokslininkus, taip, kad mo
kykloje galėtų išsivystyti pla
tesnes diskusijos. Taipgi sie
kiama, kad kiekviena klasė 
taptų gyvų diskusijų vieta.

Bus duodama daug kursų, 
kurie surišti su kasdieninės 
kovos klausimais, kaip tai: 

I “Vyriausieji klausimai, kurie 
stoja prieš Amerikos unijas”, 
“Amerikos konstitucija”, 
Amerikos politinė sistema”, 
“Negrai ir Amerikos tauta” 
ir 1.1.

Taipgi yra daug kursų lite
ratūroje, mene, istorijoje, 
gamtos moksle ir t.t. Kursai 
yra įvairių ilgių ir rūšių. Gali
ma užsirašyti kursams, ku
riuos reikia lankyti tik vieną 
kartą savaitėje vakare ir. to- 

kurie tęsiasi popiet
kasdieną. Galima lankyti pa
skaitas tik kelias savaites ir 
galima per visus mokslo me
tus ir t.t.

Brošiūraitę - katalogą gali-

Knygos randasi “Vilnies” 
raštinėje. Chicagos ir apylin
kių kuopų sekretoriai prašomi 
pasiimt, nes paštu nebus 
siuntinėjamos kad sutaupius I tj mok klos ragtinSje.
siuntinėjimo lesąs. Tolimesnių |______________
kolonijų draugai, kurie ren- j 
giatės atvažiuot į “Vilnies” ^rs- Svetakas ištiko nelaimė 
pikniką 2 d. rugsėjo, tai yra, 
sekamą sekmadienį, pašauki
te telefonu ar laiškeliu pra
neškite “Vilnies” raštinei, tai 
galėsime atvežt į pikniką ir iš 
ten galėsite pasiimt ir parsi
vežti jūsų kuopai priklauso-' 
mas knygas.

Knygų galės gauti tiktai na
riai pasimbkėję duokles už 
1956 metus. Taigi, kurie dar 
nesate pasimokėję duokles, 
prašome pasimokėt prie pir
mos progos, kad galėjus pasi
skaityt šią taip įdomią knygą. 
Pasitaiko senelių, kurie gyve-J 
na iš labai menkos pensijos ir . 
nepajėgia pasimokėti duokles.' 
Tokiems nariams kuopos ture-1 
tų pagelbėt, kad nebūtų nu
skriausti negavime šios vertin
gos knygos. Bet yra palinki
mo pas kai kuriuos narius su 
duoklių pasimokėjimu laukti 
iki paskutinei dienai gruodžio. 
Tūloje Chicagos kuopoje kai 
kurie draugai turi ir savo “te
oriją” įsikalbėję, kad jie pa
simokęs duokles tiktai pabai
goje metų. Norėtųsi tokių 
draugų paklausti: Kiek tur
tingesni jausitės, jei būsite 
trynę savo kišenėje porą 
lerinių per kėlės savaites 
mėnesius?

LLD Gentro Valdyba neturi 
tūkstančių dolerių ižde apmo
kėjimui knygos leidimo išlai
dų. Jas gali apmokėti tiktai 
gautomis narių duoklėmis. 
“Vilnis” gali apmokėti nors ir 

.menkutes spaustuvės darbi-j 
ninku algas tiktai tuokart, kai. 
gauna atlyginimą už atliktą 
darbą. O kaip mes patys jau-

randasi 
Hospital, 

Queense, N. Y.

mas-
Bar ace
Queens

Jos

Mrs. Anna Svetakas, 
pethietė, 
Harding 
Blvd.,
kambarys 3,01.

Į ligoninę pateko dėl nelai
mės ant kelio. Abu Svetakai 
ir sūnus keliavo į Arizoną 
atostogomis atlankyti buvusią 
maspethietę Mrs. Arlauskas. 
St. Louis mieste ištiko auto 
nelaimė. Svetakas ir sūnus iš
liko mažai tesužeisti. Bet Sve- 
takienė tapo nugabenta į vie
tos ligoninę. kur atviroms 
žaizdoms susiūti reikėjo de
šimtimis stičių. Ir šiaip apdau
žyta.

Iš ten į Maspethą ją parga
beno lėktuvu. Menama, kad 
ligoninėje turės būti dar apie 
porą savaičių. Nelaimė įvyko 
lugpiūčio 19-ą.

šeimos draugas F. V.

bus 
vai.

HELP WANTED FEMALE

pa
ri o-
ar

Dio ir jo sėbrai po 
$475,000 užstatu

John Diogtiardi, geriau ži
nomas kaip Johnny Dio, kuris 
suimtas kaip vyriausias Riese- 
lo pasikėsinimo kaltininkas, 
laikomas po $100,000 užstatu. 
Po tokiais pat užstatais laiko
mi trys jo sėbrai, o vienas po 

$75,000 užstatu. Taigi, kar
tu jie laikomi beveik po pus- 
mi Ii joniniu užstatu.

Policija kaltina, kad tai 
Dio, kuris gerai žinomas kaip 
rekietierius, kuris prisišliejęs 
prie kai kurių suktingų unijų 
pareigūnų ir bosų, buvo vy
riausias pasikėsinimo prieš 
Rieselą organizatorius.

Policija dabar’ taipgi turi 
naują teoriją, kodėl gengste
riai nušovė Abraham Telvį, 
kuris pasikėsinimą prieš Rie
selą pravedė. Esą, Telvi ga
vo $500 už savo darbą, bet 
jis tada nežinojo, kas tas as
muo, kukiam jis actu išdegi- t

no akis. Kai jis vėliau sužino
jo, kad tai jis pravedė pasi
kėsinimą prieš svarbų žurna
listą Rieselą, jis pradėjo rei
kalauti iš savo samdytojų di
desnį atlyginimą — bent $50,- 
000. Tie gengsteriai, sakoma, 
iš pradžios liepė Telviui apsi
raminti, bet kai jis nenusto
jęs, jie, jam užtikrino, kad 
kokių dviejų savaičių bėgyje 
taps atlygintas. Dvi savaitės 
prabėgo ir jam atsilyginta — 
;kulka galvon.

Suimtasis Dio,. ,kaip’ matyti, 
yra iš savo rakietų nemenkai 
praturtėjęs. Jis dėvi ištakin
gus drabužius, rūko cigarus, 
nors jo rankos supančiotos,, ir 
laikosi labai, elegantiškai. Jis 
teigia, 
kėjas, 
duoja 
žmogų,
vaikų mylėtoją” ’

kad yra padoras vei- 
o jo 'advokatas jį vaiz- 
khip “gilihl religingą 

gerą šeimos galvą ir

TEATRUOSE Po miestą pasidairius

Bandys išvengti, kad 
nežūti) tiek žmonių

New Yorko policija imasi 
ypatingų priemonių, kad- iš
vengti šį savaitgalį daug ne
laimių automobilistuose. Kaip 
žinia, trijų dienų savaitgalis 
visuomet ištraukia daug auto
mobilių į vieškelius ir įvyksta 
nelaimių (nacionaliniu mašta
bu numatoma, kad užsimuš 
bent 400 žmonių).

New Yorko policija 
dbs sekamas priemones:

1. 500 policijos naujokų, 
kurie dar mokinasi būti poli
cininkais, bus pastatyti prie 
trafiko tvarkymo šalia regu- 
liarinių policininkų.

2. Visi 80 nemarkiuotų poli
cijos automobilių, kuriais po
licija lengviau1 sugauna prasi
kaltėlius prieš trafiko taisyk
les, bus paleisti darban per 
tas tris savaitgalio dienas.

| 3. Bus naudojami du polici-
! jos helikopteriai, kurie iš oro 
stebės susisiekimą ir praneš, 
kur keliuose susidaro susikim
šimas.

nau-

Šiandien, šeštadienį, “New 
Cameo” teatras pradeda ro
dyti Sovietų Sąjungos - Bulga
rijos istorinį filmą “Šipkos Di
dvyriai” (“Heroes of Ship- 

Tai filmas, kuris vaiz- 
rusų - bulgarų - turkųduoja 

karus.
* *' # 

galima ir nelaukiant il-Jau
gai eilėse gauti biletus Capi
tol teatre, kad pamatyti didį
jį filmą “Karas 
ris paremtas 
knyga.

ir Taika”, ku- 
L. Tolstojaus

** *
Roxy teatras dabar rodo fil

mą “Bus Stop” (“Aųtobusių 
stotis”). Tai filmas, kuris pa
remtas gerai žinomu veikalu, 
kuris ilgai buvo vaidinamas 
Brodvėjuje. . Filme vyriausią 
rolę vaidina Marilyn Monroe. 
Kritikai sako, kad Monroe 
šiame filme rodo nemažai ko
miškos aktorės talento.

Daugybėje New Yorko vie
tovių, kur tik apsigyveno pu- 
ertorikiečiai, dabar gali būti 
matomos krautuvės, kurios 
turi tik ispaniškus užrašus. 
Trys užrašai dažniausiai pa
sitaiko: Bodega (maisto par
duotuvė), Car.niceria (mėsi
nė) ir Fruteria (vaisių ir dar
žovių parduotuvė).

Nors užrašai ispaniški, tų 
krautuvių savininkai dažniau
siai ne ispaniškai kalbanti pu- 
ertorikiečiai, o kitų 1 tautybių 
newyorkieciai. Tai savininkai 
krautuvių, kurios ten radosi 
ir pirmiau, bet kurios “suis- 
panėjo’’, kad; aplink apsigyve
no puertęrikieęiai. Tie savi- 
'Pinkai, buk jię žydų, italų, 
įąįrių ąrbą kitokios kilmės,, iš
mojo minimumą ispanų kal
bos, Ipd ■. susikalbėti,su pirkė
jais. . .. . ' , ( . .

Aido Choro pamokos 
rugsėjo (Sep.) 7-ą d., 8 
vakare Liberty Auditorijoje

Visi dainininkai kviečiami i ences and health card.. Salaries to 
būti laiku, nes laikas skubus, i $50 week, 
turime prisirengti prie savo ■ 
pikniko, taipgi koncerto, kuris 
irgi jau netoli.

i Houseworker. Sleep in, private 
Į homes on long Island. Bring refer-

COMMUNITY AGENCY 
74 Carman Ave., Cedarhurst 

CE. 9-5843 
(171-174)

PRANEŠIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks ketvirtadienio vaka
re, rugsėjo 6 d.., Liberty Auditorijo
je. Visi kuopos nariai kviečiami 
šiame susirinkime dalyvauti.

Valdyba.
(171-173)

PHILADELPHIA, PA.
L.L.D. 10 kuopos susirinkimas 

įvyks šeštadienį, rugs.-Sept, 8 d., 
prasidės 7:30 vai., vakare, 1150 4th 
St. Visi nariai malonėkite atsilan
kyti j minėtą susirinkimą. Pereitas 
susirinkimas nutarė turėti draugiš
ką išvažiavimą j Bekampių rezortą, 
147 13th St., Avalon, N. J., tai bus 
suruošta surprise pagerbimui vie
nos draugės, kuri gražiai darbuoja
si su mumis. Šiame susirinkime gir
dėsite komisijos raportą tuom rei
kalu. Prašome visus 
jei kas kuom galite 
minėto išvažiavimo.

atsilankyti ir 
prisidėkite prie

(171-173)
Valdyba

PRIE PATAISYMŲ 
PATYRUSIOS DARBININKĖS

Prie GeresniŲ Suknelių
Su vėliausiais paliudijimais

YE. 2-G382

(171-177)

Hand Sewers. Beading exp. on 
women’s bats. Good salary. Steady.

ENGLER TRIMMING
8 W. 87th St., 8fl., N. Y

(167-173)

work.
Merit

Girls-Girls-Girls! Light factory^ 
Age 20-35. Many benefits. * 
raises. Call WE. J-3800.

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

Old Country Rd. & 
Wantagh Pk’way 

(167-173)

400

* * *
Loew tinklo teatrai Manhat- 

tane, Bronxe, Brooklyne ir 
Queehse pradėjo rodyti filmą 
“Trapeze”, kuriame vyriau
sias roles vaidina amerikietis 
Burt Lancaster ir italė Gina 
Lollobrigida.

stūmės išdirbę savaitę ir sa
vaitės gale negaudami algos?

LLD 1-ma Apskritis kaip ir 
visi nariai jaučiamės skolingi 
d. L. Prūseikai už tokį didelį 
darbą ir mums dovaną. To
dėl apskrities komitetas nuta
rė, išreiškimui padėkos, ‘su
rengti bankietą gruodžio 9 d. 
Mildos svetainėje, kur pasi-' 
ruošęs prelegentas padarys 
plačią knygos peržvalgą ir 
įvertinimą. O parengimo pel
ną manome paskirti L. Prū- 

Iseikos, ir kitų ateivių, reak
cijos persekiojimų apgynimui.

A. Yuris,
LLD 1-mos Apskr. P’irm.

# * *
4th Street teatras, kuriame 

vaidinamas Čechovo veikalas 
“Dėdė Vania”, skelbia, kad 
dabar galima tą veikalą pa
matyti specialiai sumažinto
mis biletų kainomis.

Vienas bilijonas dolerių 
mokyklų ■ statybai

Apšvietus taryba pareiškė, 
kad New Yorko miestas atei
nančiais dešimčia metų) turės 
išleisti visą bilijoną dolerių 
naujų mokyklų statybai. Ta
ryba sako, kad trukumas mo
kyklų kasmet1 darosi didesnis 
ir kad miestas turi tuom susi
rūpinti.

Vėl eina kalbos apie 
subvių streiką; MBA 
įspėjo trans, valdybą

Nepriklausoma subvių mo- 
tormanų unija, MBA, įspėjo 
miesto transporto valdybą 
(TA), kad unija imsis “ne
paprastų žingsnių”, jeigu kas 
nors iš birželio 14 dienos 
streiko vadų bus išmesti iš 
darbo. Kaip žinia, tą dieną 
sustreikavo motormanai ir vie
nai dięnai visai sulaikė New 
Yorko subvių sistemą.

MBA pildomoji taryba lai
kė savo posėdį Capitol vieš
butyje. Tos unijos preziden
tas Theddore Loos paskui sa
kė laikraštininkams, kad 
streikas gali kilti bet kada, 
jeigu miesto' transporto valdy
ba bus užsispyrusi ir atleis iš 
ęlarbo streiko vadovus.

, Santykiai tarp MBA ir di
džiosios transporto darbininkų 
unijos (TW,U) 
TWU pareiškė, 
galbą MBA, 
pradės mėtinėti
dauguma motormanų priklau
so jai, o ne MBA. MBA tei
gia kaip tik priešingai.

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-mos kuopos susirinkimas 

įvyks antradienį, rugsėjo 4 d., 7:30 
vai., vakare, 
110-06 
Hill, 
vauti.
malonėkite ateiti ir užsimokėti, kad 
nesusispenduotumėt. Valdyba

(170-171)

Ilouseworker. Good Cook. Sleep 
in or out, own room and bath. All 
appliances. 4 adults. Good salary, 
steady position. Friendly home.

FR. 4-4161.
(168-171)

Liberty Auditorium, 
Atlaritic Ave., Richmond 

Visi nariai kviečiami daly- 
Kurių duoklės nemokėtos,

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

9 VV. 29th St., N. Y. C.
CONTRACTORS,

lieka migloti, 
kad teiks pa- 
jeigu miestas 
iš darbo. Bet

SENO VINCO PAGERBIMUI
Ir Vasarinio Fondo Užbaigimui

žinomam New Yorko ; ad
vokatui ir veikėjui Charles • 
Culp Burlinghamui sukako 98 
metai amžiaus.

BIZNIO PROGA
VYRAMS ir MOTERIMS

VYRAMS Ir ŽMONOMS
Galite išbudavoti nuosavą biznį, 
atliekamu bei dalimi laiko ir 
taipgi nedirbant pragyvenimui 
jeigas. Dėl investmentų—šaukite: 
TR. 8-3959. >

BŪFETUNIAI PIETŪS
Su Dailia Menine Programa

Įvyks —

. ■ i • ( U . :

šeštadieni

Rugsėjo
September
Pradžia 6 P. M.

Valletta, Malta. — Mal
tos premjeras Dom Minto- 
fas atvyko Londonan, kad 
vesti derybas apie platesnę 
Maltos autonomiją., Malta, 
sala Viduržemio jūroje, da
bar Britanijos kolonija.

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)

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.

(166-172)

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)

SUPERINTENDENT 
16 šeimų — Astbria 
Pageidaujama poros 

3 rūmų apartmentas, x 
elektra ir alga 

STOKER 
31-80 44th St. RA. 6-0532 

(166-172)

T

DOMESTIC

(168-174)

Experienced—Good home.
Small family. Private room

Cayne—1333 B’way (35th St.)
LA. 4-3811

(169-175)

NAMŲ DARBININKĖ—VIRĖJA

Padori. 2 vaikai. 2 šunes. 
Atskiras kambarys, maudynė, TV.

Nuolatinis darbas.
Šaukite: TE. 4-1827 •

(170-173)

HELP WANTED-MALE

FLOOR SCRAPERS & FLOOR 
LAYERS. Expd maintenance work. 
Call all week.. I. PEISER, 21 W. 
100 st. AC. 2-3424.

(170-173)

Abelnas daržininkystės darbas.
Westbury Rose Co., Ine. Jericho 
Tpke, ir Rose Ave., Westbury, šau
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 Rd. & 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. Io handle stock. Days--$1.15 
hr. to start. Nights—$1.25 hr. to 
start. Rosedale vicinity. 15 minutes 
from Jamaica by bus. BLUM 
FOLDING PAPER BOX CO., Hook 
Creek Blvd, and 257th St.

(167-173)

UNIVERSAL PACKAGES, INC.
189 Second Ave., arti 1,2th St., N. Y. (Phoenix Theatre Bldg.) 

AL. 4-1193
SPECIALES ŽEMOS VASARINĖS KAINOS

Pasiunčiame siuntinius j visas dalis Sovietų Sąjungos—| Lietuvą, 
Latviją. Ukrainą ir kitas šalis. MES GARANTUOJAME GREITĄ 
PRISTATYMĄ maisto, drabužių siuntinių žemomis kainomis ir ap
mokėtu muitu. Jūs gaunate rasytę su adresanto parašu. (SIUNTI
NIAI ORO PAŠTU PRISTATOMI I 19 DIENŲ. Jei jūs gyvenate 
toli, tai galite prisiųsti mums siuntinį su reikalingais nurodymais. 
Tas jums sutaupys laiko ir pinigų. Jūs galite pirkti iš mūsų drabu* 
Žiu, batų, medikaių ir kitokių daiktų savo siuntiniui. SPECIALUS 
APSAUGOJIMAS—apart reguliarės apdraudos. jūsų siuntinys bus 
apdraustas nuo pavogimo ir nuo ugnies. NEDELSIAMA. SIUNTI
NIAI SIUNČIAMI TUOJ.

Ofisas atdaras kasdien 8 v. ryto—6 v. vak. Sekmadieniais pagal 
sutartį. Mes Išslunčlam per Parcels to Russia.

PARDAVIMUI 
VIŠTŲ ŪKIS

gerame stovyje.' Su gerais

4 pual. Lairvd (Liberty)šeštad., Rugsėjo (Sep.) L 1956

j Ūkis 
trobesiais ir geroje vietoję.

1. Gyvenimui namas iš 9 kamba
rių su šaltu ir šiltu vandeniu, savas 
šulinys ir prūdas.

2. Naujas pastatas dėl 5,000 vlš- 
tukų.

Į 3. Gyvulių tvartas dėl 4 raguo
čių, kartu pašarinė ir kiti reikalin
gi pastatai. 15 mažų vasarinių viš- 
tinyčių, po 100 ylštukų.

5. žemės sklypas, apie 10 akrų ge
ros ganyklos, geros pievos; žemė la
bai tinkama daržovėms; daugelis 

! vaisinių medžiukų.
Į ūkis randasi prie didelio kelio, 3 
mailės nuo Danielson ir viena mailė 
iki Wauregon, kur statoma naujas 
milijoninis fabrikas. Priežastis par
davimo ūkio — senatvė, nebegalima 
daugiau dirbti. Dėl daugiau infor
macijų, prašau kreiptis pas savinin
ką: ANTANAS WOLLOW-V ALA
VINIUS, R.F.D. 1, BOX 212, i>A- 
NIELSON, CONN. TEL; 4-8744.

Pagerbkime rašytoją Seną Vincą, pasima- 
tykime su juo ir užsisakykime jo eilėraščių 

knygą. Skaitlingai dalyvaukime jo 
garbei suruoštame pokilyje.

Tąja pat proga prisidėkime ir prie užbaigimo 
Laisvės vasarinio fondo.

— Pokylis —

Liberty Auditorijoje
110-Oę Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

■I ’ ' •'

Prašome visų atsilankyti į laikų, nes norime 
( anksti pradėti, kad po programoj būtų 

ląi^ų .’pasikalbėti su gerbiamuoju svečiu ' 
:•; ir susirinkusiems tarp savęs.

-• •-..... • '• --'u... - . i

HELP WANTED MALE

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

HOLIDAY CABINETS
180 E. Bay Dr., Long Beach 

GEneral 2-6680
(165-171)

Machinists. Toolmakers, Instru
ment makers, Lathes, Milling, Ex
perimental. 50 hour week. All paid 
benefits. \
dynamic Instrument corp.

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

(Interior Trimmer) 
IS Vidaus Trimeris. 

tyręs prie formų darbo, 
darbas. Gera alga.

MO. 5-8800

Taipgi pa- 
Nuolatinis

(165-171)

Die Setter. Must know how to 
set dies arid operate machines. Good 
opportunity and working condi- 
tiops. Hospitalization, bonus, bene
fits. Call for appointment. WE. 1- 
8800. T. O. D. MANUFACTURING 
CO., 400 Duffy Ave., Hicksville. 
Old Country Rd. & Wantagh Park
way. ( 167-173)

IRON WORKERS

Experienced on forge and 
electrical soldering.

Call NI. 6-6155

(165-171)

Hand Screw Operator. Operate 
Hardinge hand screw machines. 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- 
vill, Old Country Rd. & Wantagh 
Pky. (167-173)




