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KRISLAI
Smarkūs žodžiai 
Iranas ir Egiptas. 
Provokacija.
Gera pradžia.
Reakcinė galvosena.

Rašo A. Bimba

Nedidukė Panamos respub
lika užsirūstino. Ją Įžeidė 
mūsų valstybės sekretorius 
Mr. Dulles.

Jo pareiškimas, kad Pana
mos kanalas, kuris eina per 
visą Panamos respublikos vi
durį, išimtinai priklauso Jung
tinėms Valstijoms, negalėjo 
praeiti be atsiliepimo. Pana
ma protestuoja.

Mūsų valdžios laimė tik ta
me, kad Panama bejėgė ką 
nors kita padaryti. Egiptas 
pasirodė galingesniu ir drąse- 
sniu.

i —
Amerikiečiai ir britai nu

vertė Irano valdžią su Mossa
degh pry šakyje ir šalies vairą 
pavedė savo pakalikams.

Kas nors panašaus esą gal
vojama ir Egipte. Egipto pre
zidentas Nasseris sako, kad 
jau susektas toks suokalbis. 
Keletą? britų jau atsidūrė ka- 
labūžėje.

Galimas daiktas, kad Nas
seris susiprato laiku. Mossa
degh progą pražiopsojo. Skir
tumas didelis.

Prancūzai atsigabeno ne
it mažai kariuomenės ir pasista-

Kipro saloje, visai Egipto 
panosėje. Tai padaryta susi
tarus su britais.

Visiems aišku, kad čia bus 
franeūzų, negraži provokacija. 
Nasseris turės klausyti, arba 
britai ir francūzai iš Kipro sa
los griebs jį už gerklės!

Egiptiečių laimė, 'kad jie 
ne vieni. Su jais eina visas 
arabiškas pasaulis. Juos šia
me konflikte, palaiko Indija, 
Tarybų Sąjunga, Ceilonas ir 
dar kitos didelės šalys.

Amerikos Darbo Federaci
jos - CIO Pildomoji taryba su
silauks daug pasveikinimų. 
Jos du nutarimai yra žymėti
ni.

Pirmas, taryba nutarė ne 
juokais pravesti kovą priešra- 

' < ketizmą darbo unijose. Tai 
*jau labai seniai labai reikalin
gas žygis.

Antras, taryba nutarė už- 
girti demokratų kandidatus 
prezidento ir vice-prezidento 
vietai. Dabar visiems aišku, 
kur stovi organizuoti Ameri
kos darbininkai.

Reakcinė galvosena yra 
keista galvosena. > Ji nieko 
bendro neturi nei su protu, 
nei su logika.

z Paimkime nedidelį Gilman- 
ton, N. II., miestelį. Jį, ma
tyt, valdo suidiotėję kietakak
čiai

Kaip kitaip suprasti jų pa
sielgimą su mokyklos vedėju 
George Metalious?

Tik todėl, kad Metalious 
žmona parašė knygą, kuri 

. jiems nepatinka, jie bo teis- 
*;>*mo nuteisė jį ir išmetė iš dar

bo !

Nors bandau suprasti, bet 
nesuprantu tūlų mūsų draugų. 
Per visą vasarą jų nesimatė 
beveik jokiame parengime.

O pasikalbėk su jais: jie 
kovingesni ir razumnesni už 
visą svietą. Man jau truputį 
pikta.

RASISTAI KELIA RIAUŠES PRIEŠ NEGRUS MOKYKLOSE;2.

Nasseris išklauso Londono
konferencijoje sudarytąją 

Suezo klausimų 5 komisiją
Kairas. — Egipto prezi-^jį, kaip ir prieš anksčiau

dentas Nasseris priėmė 
penkių šalių komisiją, ku
rią sudarė Londono konfe
rencijoje, sušauktoje Suezo 
klausimams aptarti. Nas
seris draugiškai priėmė ko
misiją, kurios priešakyje 
stovi Australijos premje
ras Menzies, bet jis iš anks
to buvo pranešęs, kad ne
priims jokio siūlymo, kuris 
siekia kaip nors pažeisti 
Egipto galią virš Suezo ka
nalo.

Manoma, kad pasitarimai 
tarp Nasserio ir atvykusios 
komisijos užsitęs keletą 
dienų.

Tuo tarpu, kai komisija 
atvyko Kairan, Britanija ir 
Francūzija tęsia spaudimo 
ir grasinimo taktiką prieš 
egiptiečius. Keli francūzų 
kariniai laivai atplaukė Ki- 
pran, taipgi atvyko dar 2,- 
000 parašutistų. Kalbama 
ir apie užsienio legijono 
dalinių atgabenimą Kipran, 
kad jie būtų arčiau Suezo 
kanalo.

Britai tuo tarpu praneša, 
kad kitas jų ambasados na
rys tapo . suimtas. Egipto 
policijos. Kaltinimas prieš

Francūziijos Pineau sako, 
kad Nasseris yra “Hitleris”

Paryžius. — Francūzijos 
užsienio reikalų ministras. 
Pineau pareiškė: “Jeigu 
reikės, Francūzija nau
dos jėgą prieš Egiptą.” 
Pineau, kuris ir praei
tyje gan smarkiai puolė 
Nasserį, jį dabar atakavo 
aštriausiai. Jis sakė, kad 
Nasseris yra diktatorius, 
dargi “Antras Hitleris” ir 
viso demokratinio pasaulio 
pareiga esanti Nasserį su
stabdyti.

Tuo tarpu Nasseris Kai-, 
re pareiškė, jog per pasku
tines kelias savaites, per 
kurias Suezo kanalas buvo 
nacionalizuotas, Egiptas 
parodė, kad puikiai gali ka
nalą tvarkyti. Jeigu visi 
britai ir francūzai naviga
cijos pįlotai ir apleistų tar
nybą*^ sakė Nasseris, tai 
vieni egiptiečiai tuo tarpu 
kanalą tvarkys, iki Eigiptas 
gaus naujus pilotus iš drau
giškų kraštų.

. ... ■ —■      ■«
' Taipei.—Čiangininkų ge
neralinio štabo viršininkas 
gen. Peing Meng-či atsi
šaukė į visus savo karius 
su padrąsinimu, kad “Kini
jos sausžemis dar bus išva
duotas. ..”

Alžyras. — Francūzai sa
ko, kad alžyriečiai partiza
nai per keletą metų užmu
šė “3,000 civilinių žmonių.”

i , 

suimtus britus, yra, kad 
jis užsiiminėjo šnipinėjimu.

Egipto spauda sako, kad 
siūlymai, kuriuos Menzieso 
vadovaujama komisija atsi
vežė, pagrindiniai yra 
“Dulleso siūlymai,” nes jie 
pilnai supuola su Londono 
konferencijoje pati e k ta i s 
Dulleso planais.

Darbo unijų 
kovos lauke

/

Detroitas. — Fordo dar
bininkų laikraštis “Ford 
Facts” sako, kad Michiga- 
ne dabar jau yra 200,000 
bedarbių ir yra pavojaus, 
kad tas skaičius, padidės 
iki 300,000.

Ottumwa, Iowa. — Dar
bo Dienos šventime Auto- 
darbininkų unijos (UAW) 
veikėjas Greenhouse ir Far- 
merių nacionalinės organi
zacijos Lee S. Rea kalbė
jo! bendrame darbininkų 
farmerių mitinge. Abu pa
brėžė bendrada r b i a v i m o 
tarp unijistų ir eilinių far
merių reikalą.

Washingtonas. — AFL- 
CIO vadovybė jau išsiunti
nėjo savo keliolikai milijo
nų narių brošiūraitę, kurio
je išdėstoma, kaip visi Kon
greso nariai balsavo klausi
mais, kurie liečia darbo 
unijas ir Amerikos, žmonių 
gerbūvį bendrai. AFL-CIO 
ragina savo narius vado
vautis tos brošiūros žinio
mis sprendžiant, už ką bal
suojama.

ADA yra nepatenkinta 
partijų platformomis

Washingtonas. — Ameri
cans for Democratic Ac
tion (ADA) pirmininkas 
Joseph L. Rauh pareiškė, 
kad ta organizacija nepa
tenkinta nei republikonų, 
nei demokratų platformo
mis kaslink civilinių teisių 
klausimo. Rauh sakė, kad 
republikonų platforma šiuo 
atžvilgiu dargi bent kiek 
geresnė, negu demokratų.

Ammanas. — Britanijos 
valdžia įsakė visoms bri- 
tėms moterims ir vaikams 
apleisti Jordaną. Liks tik 
vyrai, kurie ten eina įvai
rias tarnybas. Panašiai bri- 
tės ir jų vaikai jau apleido 
Egiptą ir eilę kitų arabiškų 
kraštų.

Londonas. — Maskvos ra
dijas praneša, kad Tarybų 
Sąjunga pradėjo statyti 
atominį ledlaužį.

T a r y bini ai s por tin ink a i a plei <! o 
Britaniją, išreikšdami, protestą
Londonas. — Apie 60 ta

rybinių sportininkų, kurie 
buvo atvykę į Britaniją, 
kad dalyvauti rungtynėse, 
išvyko protestuodami namo 
dar nedalyvavę rungtynėse. 
Tarybinių sportininkų gru
pės vadovybė paskelbė, kad 
jie išvyksta, nes Britanija 
įžeidė sportininkę Niną Po
nomareva, kuri tapo suim
ta neva už skrybėlaičių vo
gimą vienoje krautuvėje.

Tarybinių sportininkų va
dovybė sako, kad tie kalti
nimai buvo gryna fabrika
cija. Nina Ponomareva de
par tm e n tine j e krautuvėje 
pasirinko penkias skrybė

75,000 dalyvavo Darbo 
Dienos parade Detroite

Detroitas. — Apie 75,000 
darbininkų dalyvavo AFL- 
CIO Darbo Dienos parade, 
kuris įvyko Detroito cen
tre. Tuo tarpu, kai 75,000 
maršavo Woodward Ave., 
dar koks šimtas tūkstančių 
stebėjo maršuotojus. šali
gatviuose ir juos aplodavo.

Parado priešakyje žengė 
Adlai Stevensonas, demo
kratinis kandidatas į pre
zidentus, auto - darbininkų 
unijos vadas Walter Reu- 
theris, Michigano guberna
torius Williams, senatorius 
Pat McNamara ir kiti uni
jų bei demokratų vadai. 
Darbininkai nešė visokias 
iškabas už pagerintą socia
linį saugumą, aukštesnes, 
algas, taiką ir t. t.

Auto - darbininkų unijos 
(UAW) Plymoutho didysis 
lokalas.51 savo iškaboje kė
lė šūkius už pasaulinę tai
ką ir prekybą su visais 
kraštais, už senatvės pen
siją sulaukus tik 60 metų 
amžiaus, už 30 valandų dar
bo savaitę ir už socializuo- 
tą mediciną.

Packard lokalas., kuris tu
ri 10,000 bedarbių, nešė se
kamą iškabą: “Republiko- 
nai atėmė mūsų darbus —

Gelžkelio tiltas sugriuvo 
Indijoje, žuvo daug žmonių

Bombėjus.— Hyderabad 
srityje patvinusi upe pa
plovė. geležinkelinio tilto 
ramsčius ir tiltas visiškai 
sugriuvo. Jis sugriuvo kaip 
tik tuo metu, kai ant i o ra- 7 d
dosi keleivių pilnas trauki
nys.- Pirmi pranešimai sa
kė, kad užsimušė bent 120 
žmonių, kad yra daug su
žeistų, kurių gyvasčiai irgi 
gręsia pavojus.

Visi traukinio vagonai 
nusirito vandenin’ ir vago
nams. sudužus davonąi bei 
sužeisti plaukė pavandeniu. 
Daug lavonų surasta kelios 
mylios nuo nelaimės vietos. 

a

laites., pardavėjas padėjo 
jai jas sudėti į maišelį,, ir 
jinai, nesuprantanti anglų 
kalbos, nežinojo, kad jis ją 
ragino eiti prie* kito par
davėjo, kuris'būtų jai davęs 
sąskaitą. Ji tuo tarpu ta
po staigiai suimta, kai vie
nam sargui pasirodė, kad ji 
bando išeiti nemokėdama.

Britų sauda plačiai išpū
tė tą visą incidentą. Nina 
dar randasi tarybinėje am
basadoje. Keli britų laik
raščiai, tarp jų ir konser
vatyvus “Daily Express,” 
dabar sako, kad britai turė
tų atsiprašyti Ninos.

neleiskite jiems perimti Mi- 
chiganą.”

Šie yra pirmi metai, kuo
met Darbo Dienos tradici
niame parade CIO ir AFL 
darbininkai maršavo vie
ni ngai.

Stevensono kalba
Adlai Stevensonas paskui 

kalbėj’o susirinkusiai mi
niai. Jis sakė, kad taip va
dinamas gerbūvis, kuriuom 
republikonai giriasi, yra 
tuščias. Jis sakė, kad vis
kas, kas republikonams rū
pi, tai statistika, kurią jie 
galėtų naudoti priešrinki
minėje kampanijoje, bet 
jiems visai nerūpi tikrieji 
darbo žmonių reikalai. Jis 
sakė, kad bent penktada
lis Amerikos žmonių gyve
na nedatekliuje ir baimėje 
netekti darbo. 14 milijonų 
amerikiečių, sakė jis, turi 
šeimynines įeigas, kurios 
žemiau $1,000 per metus, 
apie 10 milijonų senesnio 
amžiaus žmonių gauna ma
žiau $1,500 per metus. Far
merių įeigos per ketverius 
metus sumažėjo ant 25%.

Stevensonui daugiausia 
plota, kai jis pasisakė už 
garantuotą metinę algą.

Automobilių nelaimėse žuvo 
mažiau žmonių, negu tikėta

X • —>

Washingtonas.— Skelbia
ma, kad Darbo Dienos (La
bor Day) savaitgalio auto 
nelaimėse žuvo tiktai apie 
425 žmonės, tuo tarpu, kai 
anksčiau buvo skelbiama, 
kad užsimuš bent 480.

Prie mažesnio nelaimių 
skaičiaus prisidėjo faktas, 
kad per pirmas savaitgalio 
dienas., šeštadienį ir sek
madienį, oras buvo tvankus 
ir šlapias visoje eilėje, ryti
nių valstijų, kas sulaikė 
diaugelį nuo važiavimo į už
miestį.

Nacionalė gvardija palaiko 
tvarką (Tin lone, bet negrų 
vaikai lieka jos neapginti
(į

Clintoh, Tennessee.—Ra
sistų sukeltos riaušės, čia 
taip išsiplėtė, kad Tennes
see gubernatorius Clement 
iššaukė nacionalinę gvardi
ją, kad palaikyti tvarką. 
Miestelyje dabar patruliuo
ja' ginkluoti gvardistai ir jų 
tankai bei džypai. Per pra
eitą savaitgalį gvardistai 
keletą kartų išvaikė rasistų

Vėliausios— —     .... . ■

Pasaulio 
naujienos

Washingtonas. — Ameri
kos atominiai ekspertai sa
ko, kad jie rekordavo tre
čią iš eilės paskutinių ke
lių savaičių bėgyje atominį 
sprogimą Tarybų Sąjungo
je, kur nors Vidurinėje 
Azijoje. Tie sprogimai, sa
koma, nedideli, ir todėl ma
noma, kad sproginėjamos 
ne bombos, o kokios, nors 
transkontinentinės atomi
nės. raketos.

Londonas.—Sakoma, kad 
Britanijos policija jau pa
sirengusi atšaukti kaltini
mus prieš tarybinę sporti
ninkę Ponamoravą, kuri 
buvo apkaltinta skrybėlai
čių voginėjime.

Hamden, Conn. — Poli
cijai ir FBI agentams dar 
vis nepasisekė surasti, kas 
kidnepino šešių savaičių 
kūdikį Cynthia Routolo, 
neigi pasisekė kūdikį ras
ti. Kūdikio tėvai per ra
diją ir televiziją padarė ke
lis desperatiškus atsikrei- 
pimus į kidneperį, maldau
dami jo arba jos kūdikio 
nežudyti.

Pylė alų ant kapo.. .
Edenthorpe, Anglija. — 

Prieš tai, kaip Bert Jack- 
son neseniai mirė, jis vis 
sakydavo, kad išgers pir
mą stiklą alaus naujai at
sidarysiančioje šio kaimo 
alinėje. Kuomet alinė atsi
darė, savininkas davė stik
lą alaus Jacksono našlei, 
kuri nuėjo ir išpylė alų ant 
kapo. Dėl to čia keliamas 
didelis triukšmas, — vieni 
peikia našlės elgesį, kiti jai 
pritaria.

Deli. — Vyriausias Ame
rikos Aukščiausio teismo 
teisėjas Earl Warren, kuris 
praleido Indijoje 17 dienų, 
jau apleido tą šalį. Jis iš
skrido iš Kalkutos Hong- 
Kongan, iš kur jis per Ho
nolulu išskrido namo.

Ar jau užsisakėte Seno Vin
co poezijos knygą?

minias, kurios rinkosi prie 
vietinio teismabučio.

Bet, nors nacionalinė 
antradienį turėjo lankyti 
mokyklas, lieka neapginti. 
Joe Henry, gvardijos ko- 
mandantas, pareiškė, kad 
gvardija atsiųsta ne tam, 
gvardija palaiko tvarką, 
negrų vaikučiai, kurie šį 
kad padėti pravesti rasinę 
integraciją, o tik tam, “kad 
palaikyti santvarką.” Iš jo 
pareiškimo atrodė, kad jis 
neskaito negrų vaikų teises 
lankyti bendras mokyklas, 
kaip tai garantuoja Aukš
čiausio teismo nutarimas, 
tvarkos dalimi.

Užpuolė gvardistus
Netoli Clintono penki ra

sistai sustabdė automobili, 
kuriuom du gvardistai va
žiavo į savo savaitinius 
pratimus. Jie paklausė tų 
gvardistų, ar jie važiuoja 
Clintonan. -Ne, atsakė anie. 
Tada rasistai paklausė jų, 
ar jie vyktų Clintonan, jei
gu jiems taip būtų įsakyta. 
Gvardistai atsakė, kad jie 
taip darytų. Po to atsaky
mo rasistai užuoplė tuodu 
ir supiaustė jų veidus. Gu
bernatorius Clement pa
skelbė, kad kas nurodys 
kaltininkus, gaus $5,000 at
lyginimo.

Rasistai sakė, kad jie ma
siniai “pilnėtuos” Clintono 
vidurinę mokyklą, kad neį
leisti negrus mokinius.

Tuo tarpu Tennessee mies
te, Oliver Springs, rasistų 
minia užpuolė automobilį, 
kuriame važiavo du negrai. 
Skelbiama, kad vienas tų 
negrų gindamasis ištraukė 
pistpletą ir šovė, sužeisda
mas riaušininko ranką.

Pasinaudodami tuo atsiti
kimu, rasistai sukėlė smar
kias riaušes, puldami kiek
vieną pasitaikiusį negrą. Iš 
netolimo Clintono atsisku
bino nacionalinės gvardijos 
dalinys., kelios kuopos. Su
imta 50 riaušininkų, bet 
prieš juos nedaryta apkal
tinimų ir dauguma tuojau 
tapo ^paleisti.

Taigi pranešama apie ra
sistines riaušes Mansfielde, 
Texase, ir kai kuriose Ken
tucky vietovėse.

Daugumoje vietovių, kur 
rasistiniams kiršintojams 
pasisekė sukelti riaušes, 
vietiniai mokyklų pareigū
nai atsisakė priimti negrus, 
o valdžios ’organai sako, 
kad palaikydami tvarką jie 
visvien neturi jėgos ir tei
sės “priversti integraciją.”

ORAS NEW YORKE 
šilčiau, gali būti lietaus.
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ONOS LAIMĖ

Niekad anksčiau nejautė lai vakare pareidavo vyras
tokio džiaugsmo ir sumiši- '— kumetis. Apsikabinę,

1 a ik ra štyj e mo Ona Vijeikienė. Iš Ute-.Įjie ilgai stovėdavo prie lop-
„1___ ’ g, m. mos rajono Darbo žmonių jšio, žiūrėdami į miegantį
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WAGNERIS APSIIMA KANDIDATUOTI
NEW YORKO MIESTO majoras Robert F. Wagner, 

pagaliau, viešai pasakė, kad jis sutinka būti kandidatu 
senatoriaus vietai.

Wagneris, vadinasi, bus demokratų partijos kan
didatu. Jis kandidatuoti sutiko raginant senatoriui Leh-' kilmės, 
manui ir kitiems demokratų partijos šulams. ‘ _____ _

Senatoriaus Lehmano, kaip žinia, Senate laikas bai- žemė, anot to gudo rašyto- Pagyvenusios 
giasi. Lehmanas ; 
datuoti. Jis mano, kad Wagneris būtų geriausias de
mokratų partijos rankose tūzas New Yorko valstijoje.

Maj oras Wagneris, jei bus išrinktas, tęs tėvo tra
dicijas. Po tėvas, kaip žinia, buvo Jungtinių Valstijų 
senatorius ilgoką laiką ir ten jis visuomet palaikė dar
bininkų pusę. Senatoriaus Wagnerio sumanymu Jungt. 
Valstijų Kongresas priėmė taip vadinamą Wagnerio 
įstatymą, pagal kuri buvo reguliuojami samdytojų-dar- 
bininkų santykiai, tai buvo Roosevelto prezidentavimo 
laikais. Dėka tam įstatymui, Amerikos darbininkai ga
lėjo susiorganizuoti į darbo unijas ir iškovoti daug tei
sių.

Beje, vėliau tasai įstatymas buvo pakeistas Tafto- 
Hartlev įstatymu, turinčiu žiaurių skirsnių prieš, orga
nizuotus darbininkus. Jei Robert F. Wagner bus. išrink
tas senatoriumi, jis, be abejojimo, kovos už tai, kad Taf- 
to-Hartley įstatymas būtų atšauktas, kad būtų grąžintas 
senas, Wagnerio įstatymas. >

Dabar įdomu tai: ką; statys kandidatu į Senatą 
New Yorko valstijos republikonai? Kai kurie mano, 
jog Dewey bus juo, o gal koks kitas “stiprus asmuo.”

Neužilgo matysime.

koks jo 
jo komiteto atvažiavo inst- j laukia likimas. Nejaugi jis 
ruktorius ir pranešė, kad bus toks pat varganas, kaip 
ji, kaip daugiavaikė moti
na, pristatyta apdovanoti 
vyriausybiniu apdovanoji
mu. Paprašė užpildyti an
ketą. Pasiruošusi rašyti, 

i permetė ją

moteriškės

PER 16 METŲ
(Iš laiško)

TARYBŲ VALDŽIOS laikais nepaprastai suklestė
jo Lietuvos ekonomika, mokslas ir kultūra.

Apie audringą pramonės augimą liudija tokie skai
čiai. Jeigu 1940 metais išleistą bendrąją produkciją 
paimsime kaip 100 procentų, tai 1955 metais ji sudarė 
495 procentus. *

Lietuvos respublikoje atsirado naujos pramonės ša
kos: staklių gamyba, turbinų gamyba, laivų statyba, 
prietaisų gamvba ir kitos. Pastatytos naujos lengvosios 
ir maisto pramonės įmonės: Kapsuko mieste — cukraus 
fabrikas, Vilniuje — “Pergalės” konditerijos fabrikas, 
Šiauliuose — dviračių fabrikas, Panevėžyje — siuvinių 
fabrikas, Klaipėdoje—žuvies konservų fabrikas ir kt.

Smarkiai padidėjo plataus vartojimo prekių ga
myba. Antai, medvilniniu audinių per šešis 1940 metų 
mėnesius buvo išleista 2 milijonai metrų, o 1955 metais 
—12.6 milijono metrų. Per tą patį laikotarpį 1940 me
tais avalynės buvo pagaminta 150 tūkstančių porų, o 
1955 metais—4i927 tūkstančiai porų. Dvigubai padidėjo 
cukraus gamyba.

Lietuvoje sukurta galinga žuvies pramonė. Lietu
vos flotilija gaudo žuvį ne tik Baltijos jūroje, bet ir 
tolimame Atlanto vandenyne. Pokariniais metais, suga
vimas padidėjo daugiau kaip 10 kartų.

Stambų žingsnį besivystydamas žengė Lietuvos že
mės ūkis. Respublikos valstiečiai galutinai ir negrįžta
mai stojo į kolūkinės statybos kelią. Lietuvoje dabar yra 
apie 1,800 žemės ūkio artelių.

Dabar Lietuvos respublikoje yra 134 mašinų-trak- 
torių stotys. Metai iš metų didėja traktorių skaičius: 
1940 metais ių buvo vienas tūkstantis, 1950 metais—jau 
6.8 tūkstančio, o 1955 metais—14 tūkstančių (skaičiuo
jant penkiolikajčgiais).' Grūdų kombainų Lietuvoje 
anksčiau niekad nebuvo. Pirmą kartą į respublikos lau
kus 300 kombainų išėjo 1950 metais, o 1955 metų pa
baigoje jų buvo jau 1,300.

Mašinų-traktorių stotyse yra runkelių kombainų, 
bulvių sodinimo mašinų, sudėtingi! kuliamųjų ir kitų 
mašinų. x

Tarybų Lietuvoje išaugo didelis kultūros įstaigų, 
septynmečių ir vidų dūrinių mokyklų, aukštųjų ir spe
cialiųjų vidurinių mokyklų tinklas. Buržuaziniais lai
kais buvo 67 gimnazijos ir 39 progimnazijos, kuriose 
mokėsi 26.700 žmonių. Dabar Lietuvos, respublikoje 
yra 386 vidurinės mokyklos ir 972 septynmetės mokyk
los. Aukštosiose mokyklose čia dabar mokosi 2 kartus, 
daugiau studentų, negu buvo buržuazinės Lietuvos aukš
tosiose mokyklose. {

Metai iš metų didėja politinės, grožinės ir moksli- 
hės-populiariosios/ literatūros leidimas. Apie tai, kad 
per tuos metus padidėjo respublikos gyventojų kultūri
niai pareikalavimai, įtikinamai byloja tokie faktai. Jei
gu buržuazinėje Lietuvoje 1939 metais bendras leidžiamų 
grožinės literatūros knygų tiražas sudarė 130 tūkstan
čių egzempliorių, tai 1955 metais išleista 188 pavadini- 

. mų knygos, kurių tiražas sudarė 2 milijonus 228 tūks
tančius egzempliorių.

Pirmą kartą istorijoje respublikos darbo žmonės 
. gavo galimybę plačiai susipažinti gimtąja kalba su mark-

maitija). Tik ‘žmudzinai,’ 
kurie dabar vadina save 
lietuviais, esą skirtingi nuo 
bielorusų; bet jie neturėję 
reikšmės Lietuvos Kuni
gaikštystėje. Vytautas, ei
damas į Žalgirio mūšį prieš 
kryžiuočius, vedėsi Smo
lensko pulkus, bet neėmė 
pulkų iš Žemaitijos. Bielo- 
rusija buvusi ‘centralinė* 
Didžiosios Lietuvos Kuni
gaikštystės dalis. Lietuvos 
Statutas buvo parašytas 
gudų kalba. Poetas Micke
vičius vadines ‘Lietuva, te- 
vyne mano’ ne Kauną arba 
Šiaulius, bet Naugarduką, 
kuriame jisai gimė, o tenai 
nesą nė vieno ‘žmudzino.’

“Tas rašytojas mano, kad 
Kaunas ir Šiauliai, tai — 
Žemaitija. • Apie lietuvius 
aukštaičius jisai negirdėjo.' 
Jisai pripažįsta, beje, kad 
žemaičių kalba yra kitokia, 
negu slavų; bet kad aukš
taičiai kalba irgi neslaviš- 
kai, tai 
no.”

Kad 
nalistas
kvailai—tiesa. Bet lietuviš
kieji buržuaziniai naciona
listai, kurie visaip biaurio- 
ja, sakysime, rusų tautą, 
ar jie išmintingesni už 
sentovičiu?

Ne!

klausimas: mokslas. Rei
kia į jį atsakyti. Bet kaip? 
Rašyt, kad nieko nesimokė? 
Instruktorius 
žinoma 
turėjai, 
mokslą,

nepasakys, 
bet pagalvos: “ne- 
motin, potraukio į 
”. O juk tai ne ■ kis, mamyt.

prisiminė nuogas, 
pirkios sienas, 
spinksulės šviesą, 
susikūprinusią prie 
tėvą

Žinoma, tai ne taip. Ji 
juodas 

blankią 
motina, 
ratelio,

mėginusį kaip nors 
sutaisyti seniai nebetin
kančius pakinktus... Išvy
do save, devynerių metų 
mergaitę, supančią lopšy
je jaunesniąją sesutę... 
Kaip dažnai tokiais vaka
rais ' ji atitraukdavo tėvą 
nuo darbo, prašydavo:
—Leisk mane į mokyklą... 

Kiti gi vaikšto!
Tėvas tik liūdnai šypsojo

si.

jisai, matyt, neži-

buržuazinis nacio-
Aksentovičius rašo

reiškinius “dantims”, daž
nai nepestebi besivystan- , ( 
čio rimto susirgimo, kuris, * 
žinoma, nieko bendro su 
dantų dygimu neturi. Jei 
dantims dygstant k ū d i- 
kiui prasideda burnos rui
mo uždegimas, tai šit įvyk
sta dėl blogos priežiūros, o 
ne “nuo dantų”, kurie dyg
sta be pertraukos bent per 
pusantrų metų. Per tą lai
ką gali būti daug visokių 
susirgimų- ir dantys čia vi
siškai nieku dėti.

Įrašydama į anketą savu 
vaikų vardus, Vijeikienė 
galvoja apie jų likimą. Vie
nų likimas jau išryškėjo — 
laimingas, šviesus. Stasys, 
Valė, Kazys rado sau vietą 
gyvenime. Nebetoli nuo to 
ir Antanas. Jis vienas nuė
jo mokslo keliu — mokosi 
inžinieriaus - statybininko 
profesijos Leningrado ins
titute.

Mokosi Bronius, Adelė, 
Jonas. Jie dar mokiniai. 
Motina dažnai galvoja: kuo 
bus šitie vaikai? Sunku pa
sakyti. Jiems bus atviri vi
si keliai, o tų kelių — daug. 
Bet dėl vieno dalyko Vijei
kienė yra tikra — jie bus 
laimingi žmonės!

Na, o ji pati? Ar ji lai
minga? Vijeikienė sulen
kia anketos lapą. Gretima
me kambaryje pasigirsta 
skambus Valės balsas:

— Mamyt! Pranukas pa
budo !...

Motina eina tenai, paima 
iš lovytės kūdikį, kuriam 
dabar vieneri metai, išneša 
jį į valgomąjį. Štai jie, visi 
jos vaikai — vieninga, 
tvirta šeima. Jie linksmi, 
gyvi, laukia pietų. Na, ką 
gi. Ona mielai pavalgydins 
visus. Ačiū dievui, yra kuo. 
Darbadienių vaikai išdirbo 
ne vieną tūkstantį. O tai — 
tikras turtas Juk darbadie
nis pilnavertis, kolūkis ko
ne tapo milijonierium.

Motina laiminga, kad 
mato visus vaikus draugė
je, kad ji jiems reikalinga, 
kad gali padaryti jiems ką 
nors malonaus. O ar ne tai 
laimė?

jo tėvų likimas?
Sulaukęs aštuonerių me

tų, sūnus pradėjo vaikščio
ti į mokyklą. Žiemai moti
ną išprašė iš buožės auli
nius batus Stasiui, o pati 
nuėjo pas buožę dirbti kaip 
samdinė...

Stasys mokėsi... Daug da
vė jam ir mokykla, ir gyve
nimas. Kaip reikiant Vijei
kienė tuo isitikino 1948 
metais. Kartą vakare Sta
sys parėjo į namus vėliau, 
negu visada. Džiugus ir su
sijaudinęs, jis pasakė: 

(“Mūsų apylinkėj bus kolū-
Ateik ryt į 

! mokyklą — bus susirinki
mas”.

Susirinkime motina žiū
rėjo į sūnų ir negalėjo at
sižiūrėti. Kur Stasys išmo
ko taip sklandžiai, taip įti
kinamai kalbėti! Ir kai bu
vo pasiūlyta balsuoti už ko
lūkio įsteigimą, Vij-eikienė, 
džiaugdamasi ir didžiuoda
masi Stasiu, pastebėjo, kad 
jos iškelta ranka paskendo 
kitų rankų jūroje.

Paskui Ona dar kartą 
balsavo. Buvo renkamas 
vietinės valdžios organas — 
apylinkės taryba. Jos pir
mininku buvo pasiūlytas 
Stasys. Mesdama į urną 
biuletinį su sūnaus vardu, 
motina visa savo būtybe 
suprato per susirinkimus, 
žmonių kalboje dažnai kar
tojamus žodžius — sava 
valdžia...

Džiaugsmo ašaros tven
kėsi Vijeikienės akyse. 
Ji slapčia, kad nepastebė
tu instruktorius, nubrau- 
kia jas ir įrašo į anketą 
kitą vardą — Valė...

Valė gimė šešeriais me
tais vėliau už Stasį. Mergy
tė buvo labai silpnutė, daž
nai sirguliavo. Bet Vijei
kienė išaugino ją, ‘ o kai a- 
tėjo laikas, leido į mokyklą. 
Valė gaudavo tik penketu
kus.

Baigusi septynmetę, mer
gaitė pareiškė, kad pasilie
ka dirbti savame kolūkyje 
— juk visuomeniniame ū- 
kyje raštingi žmonės labai 
reikalingi.

Valė nuėjo į fermą, bet 
nesiliovė galvojusi apie to
lesnį mokslą. Praėjus kele- 
riems metams, ją nusiuntė 
Į vienerių metų kursus kol- 
ūkinia m s gyvulininkams 
parengti. Ir štai jau metai, 
kai Valė dirba artelės fer
mos vedėja.

Motina žiūri į dukterį ir 
džiąugiasi, matydama joje 
sav-e, — toks pat troškimas 
dirbti, toks pat siekimas 
,įdėti į darbą visą savo sie
lą. Per vienerius metus 
ferma tapo viena geriausių 
rajone.

Nemaža teigiamų atsilie
pimų Vijeikienė girdi ir 
apie sūnų Kazį. Baigęs sep
tynmetę mokyklą, jis, kaip 
ir Valė, nutarė 'paskirti sa
vo žinias ir jėgas savam 
kolūkiui.

Motina dažnai galvoja, 
kodėl Stasys, Valė, Kazys 
nepanorėjo važiuoti į mies
tą,. mokytis naujų profesi
jų. Juk, atrodo, visos sąly
gos dabar tam yra. Iš tik
rųjų, kodėl? Ar tik ne to
dėl, kad Tarybų valdžia 

. viską pakeitė kaime?

SKILVIS. Naujagimio ir 
kūdikio iki trijų mėnesių 
'amžiaus skilvis pasižymi 
ne tik mažumu, bet ir silp
nai išvystytais raumeni
mis; nepakankamai susi
tvarkiusi taip pat nervų j 
sistema, valdanti jo jude- 1 
sius.

(Iš “Motina ir vaikas”)

L. M.
Utena

Darbininku sveikata
Aukštas kraujospūdis la

bai dažnai minimas ne tik 
gydytojų ir ligonių, bet ir 
daug kur susitikus žmo
nėms. Ne visi aukšto slė
gimo nuotykiai vienodai 
stovi aukštai.

K r au j o spūdži ui žeminti 
yra daugybė vaistų. Vais
tai šiek tiek žemyn pavaro 
kraujo spaudimą, bet neil
gam, tik keliom valandom. 
O nuolat vartot tūlus šito- t 
kios rūšies vaistus, nėra ge
rai, nes nuo kai kurių jųjų 
susidaro šalutinių susipai
niojimų.

Daugelis žinome “rožme- 
dį”—“rhododendron,” kurs 
puošia parkus ir darželius. 
Visai atsitiktinai iš didžiu
lių, mėsingų rožmedžių la
pų tapo išrastas, vaistas 
a n d r o m e lotoksinas. “An- 
dromedotox in” žemina 
kraujospūdį, ir, sulig pra
nešimais, yra gana saugus . 
preparatas, negadina vidų- / 
rių, nedaro žmogaus mie
gūsto, galvos jam neima 
skaudėt.

Dr. J. J. Kaškiaučius, M. D.

Kūdikio dantų 
sveikata

Kiti, matyt, daug pi- 
turi O mum kol kas 
duoną galvot reikia, 
visgi tėvas nusileido. 

Tai buvo tada, kai Onai ėjo 
dešimti metai. Niekad ji 
nepamirš to rudens..; Įsiki
šusi sąsiuvinius už ančio, 
Ona nė nepastebėjo, kaip 
nubėgo septynis kilomet
rus, skyrusius jų namus 
nuo mokyklos. Kaip atid
žiai klausė mergytė moky- 

skytojo, kaip atsidėjusi mo
kėsi išvedžioti pirmąsias 
raides!

Bet pirmoji žiemos diena 
tapo paskutine mokslo die
na. Neisi juk į mokyklą ba
isa. Tėvas pasakė, kad pini-

‘tau- bateliams nėra...

nigų 
apie

Ak-

“VADIENĖ” VISKUO 
APRŪPINTA

So. Bostono Keleivy skai
tome tokį vienam žmogui 
redakcijos atsakymą:

“Tamstos rūpesnis
tos vadienės’ likimu yra be 
pagrindo.
rūpinasi 
likučiai Amerikoje

Ona vis dėlto išmoko 
rašyti. TikriauJos aprūpinimu skaityti ir 

ir Lietuvos iždo pasakius, ją išmokė jos vai- 
:------------ ” - jJ b’ kas kai. ,

kitas, todėl tuo reikalu ga- Savo karštą troškimą 
lime visi būti ramūs.” \ kytįs, šviestis.

Jiems motina įkvėpė
, mo-

... Anketoje prašoma iš- 
vadienė” i vardyti visus vaikus, para- 

yra Smetonienė. -Kadangi ,syti jų amžių, darbovietę. 
Keleivio redaktoriams atvi- Menkos žinios! Ona galėtų 
ros durys į ponstvos pa-, instruktoriui apie kiekvie- 
slaptis, tai jie žino, jog na jų papasakoti kur kas 
Smetonienė gauna pinigų iš daugiau.
Lietuvos iždo, kurį Wash- 
ingtorto valdžia užšaldė po 
to, kai Liaudies Seimas pa
skelbė Lietuvą tarybine res
publika.

Tik 
dėl to 
mūs,” 
daugi 
buvo 
liaudies.

Skaitytojas turbūt at- 
ės — “tautos

jau pasakymas, kad 
“galime visi būti ra
mūs neįtikina, ka-

... Stasys... Nelygia rašy
sena. ji anketoje nubraižo: 
“gimimo metai' — 1926”. 
Ai, ir sunkūs1 tai buvo me
tai..: Prieš gimstant pir- 
rham vaikui, šeima neteko 
vienintelės karvės. Sauso
mis vasaros dienomis Ona

tasai Lietuvos iždas išnešdavo lopšį su kūdikiu 
uždirbtas Lietuvos oran ir iki sutemų neatsi

tiesdama plušo darže.^O vė-

sizmo-leninizmo klasikų veikalais, kurie respublikoje lei
džiami dideliais tiražais. '

Apie kultūrinę revoliuciją, įvykusią Lietuvos res
publikoje per pastaruosius 16 metų, vaizdžiai byloja ir 
tokie skaičiai. Buržuazinėje Lietuvoje buvo apie šimtą 
bibliotekų, o dabar respublikoje veikia, 1,646 bibliotekos.

Iš pagrindų pasikeitė kaimo kultūrinis veidas. Me
tai iš. metų didėja kaimo kultūros-švietimo įstaigų tink
las. Kolūkiečius dabar aptarnauja 3.5 tūkstančio klubų- 
skaitykių ir 200 kultūros nariių. Jeigu buržuazinėje 
Lietuvoje kaimo gyventojus: aptarnavo tik 22 kinai, tai 
dabaiųjų skaLČi.us__p.adįdų.jo.jję.veik .20 kautų.. »

DANTYS. Žindomam kū
dikiui dantys paprastai 
pradeda dygti 6—9-ą mė
nesį. Jei prmieji dantys 
prasikala vėliau kaip po 
9—10 mėnesių, tatai reiš
kia, kad kūdikiui kažko 
trūksta. Labai pavėluotas 
dantų dygimas arba jų dy
gimas neįprasta tvarka 
(pavyzdžiui, kai mažieji 
krūminiai dantys prasikala 
anksčiau, negu išdygo visi 
priekiniai) yra rachito ar 
kitų susirgimų požymis. 
Paprastai pirmiausia pa
sirodo apatiniame žandi
kaulyje viduriniai prieki
niai dantys (kapliai); po 
jų per vieną ir pusę ar du 
mėnesius išdygsta keturi 
viršutiniai priekiniai dan
tys, o paskiau šononiai a- 
patiniai kapliai. Vienerių 
metų kūdikis privalo turė
ti 6—8 dantis. Kiti pieni
niai dantys prasikala ant
raisiais gyvenimo metais 
tokia tvarka: 13—16 mė
nesių — keturi maži e j i 
krūminiai, 18—20 mėne
sių — keturios iltys, o ant
rųjų metų gale ar trečiųjų 
pradžioje — dar keturi ma
žieji krūminiai. Norint 
sužinoti, kiek kūdikis pri
valo turėti dantų pų viene
rių metų, reikia iš jo am
žiaus mėnesių skaičiaus 
ktimti 6, pavyzdžiui, jei 

. kūdikis yra 1 metų 7 mėne
sių, t. y. 19 mėnesių- vadi
nasi, turi būti 19—6, t. y- 
13 dantų.

Dantys paprastai kalasi be 
jokių skausmingų reiški
nių. Temperatūros paki
limą, viduriavimą, kosulį 
ir 1.1 negalima sieti su 
dantų dygimu, — tai ža
lingas prietaras. Žalingu 
mes jį vadiname dėl to, kad 
tėvai, priskirdami šiuos

Varšuva. — Paskutiniais 
keliais mėnesiais apie 200 
Lenkijos žydų išvyko Izra
eliu.

Today's Pattern

9315 2—10

Pattern 9315: Children's Sizes 
2, 4, C, 8, 10. Size 6 print dress 
takes 2% yards 35-iuch fabric.

Užsakymą su 35 centais), 
(pinigais, ne stampomis) 
ir pažymėjimu formos 
numerio ir dydžio siųski
te: Pattern Dept., 110-12 
Atlantic Avenue, Rich
mond Hill 19, N. Y.

2 pusi.—Laisve (Liberty)-TreČiad., Rugsėjo (Sep.) 5, 1956



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

(Tąsa)
Staiga Jankauskutis taip švilptelėjo, 

kad net ausys suspengė, ir jaučiai su
glumę pakreipė galvas. Artojai sutarti
nai pažvelgė dvaro link ir tikrai pama
tė padirviu atjojančius du vyrus. Dau
gelis pažino, kad tai jojo dvaro prie
vaizdas Pšemickis ir vaitas Kurbauskas. 
Reikalas, matyt, buvo svarbus, kad iš 
siruošė du dvaro pareigūnai, nes papras
tai valstiečius į lažą varydavo tik vie- . 
nas vaitas arba tijūnas . Pamačius dva
riškius, atkaklus užsispyrimas vėl ėmė 

y kilti baudžiauninkų širdyse.
Abudu dvariškiai sustojo prie Dauba

ro rėžio, ir vaitas įsiręždamas sušuko:
—Ė, Šilėnų vyrai, klausykite! kiaušy-

Artojai, prisivarę ligi papievio, stab
dė jaučius ir iš lėto slinko artyn. Kai 
visi jau buvo susispietę, vaitas vėl ėmė 
šaukti:
. —Aš, Bagynų dvaro vaitas, skelbiu 
jums pono įsakymą: rytoj, saulei tekant, 
visiems, kas valdo valaką ar pusę va
lako, pribūti i dvarą, iš kiekvienos duo
bos vyras ir moteris su arkliu, vežimu, 
kirviu, grėbliu, šakėmis ir kastuvu vie
nai dienai. Taip pat skelbiu pono įsa
kymą: pirmadienį, saulei tekant, tiems 
patiems vyrams pribūti į Užbalių galu
laukes su jaučiais ir žuobriais ir su 
maistu visai savaitei ligi šeštadienio va- 

’ karo! Ar visi girdėjote? Kas neateis, 
Jš to bus- ūkis atimtas ir pavarytas nuo
Z»mės.

Artojai stovėjo panarinę galvas ir nė 
vienas nenorėjo atsiliepti pirmasis.

■s —Ar visi girdėjote?—vėl rėkė vaitas.
—Ką veiksime negirdėję, — atsiliepė 

Daubaras.—Ne kurti esame. Tik mes 
nesuprantam, ponas vaite, dėl ko mus 
užvarei šeštadienį. Penktadieniai ir šeš
tadieniai pagal seną susitarimą—tai mū
sų pačių nelažinės dienos.

—O tai dėl to,—įsiterpė prievaizdas, 
—kad žiemą jūs dvaro medžių iš miško 
neišvežet, vilna ne visa atiduota, kiau
šiniai ir sviestas!

—Neteisybė!,— sušuko daugelis balsų. 
— Šią žiemą mūs nevarei miško vežti. 
Kiaušiniai ir sviestas ligi švento Jono!

Kas sako, kad neteisybė? — rėkė 
prievaizdas. Ir vaitas pridėjo:

—Aš, vaitas, tvirtinu, kad teisybė! Už 
» pasipriešinimą rykščių penkias dešim

tis! .

Bet nelabai kas jo gąsdinimų paisė. 
Seniai, panarinę galvas, tylėjo, o jaunes
nieji įžūliai iš padilbų varstė žvilgsniais 
prievaizdą ir vaitą. Eiti lažą šeštadie
niais, o paskui vėl visą savaitę kažkur 
dvaro galulaukes arti,—ne, tai buvo ne
girdėtas prasimanymas! Ir senis Dau
baras kietai, ryžtingai pareiškė:

—Vyrai, rytoj mes lažo neisime. Baig
sime savo rėžius.

O Petras Balsys pridėjo:
—Nė pirmadienį neisime. Ir niekad 

daugiau nebeisime! Tegul ponas užmo
ka mums už darbą, tada dirbsime.

—Savo žemę dirbsime!—šaukė Dauba
ras. — Ir ligšiol ,mes nespėdavom apsi
dirbti, o čia dar lažą didina!

—Savo, savo dirbsime!—-.šaukė vyrai.
Stašys, stovėjęs kitų užpakaly, dabar 

pasistūmėjo j priekį ir, lyg abejodamas, 
pratarė:

—Savo tai savo, bet kad ir tas savo 
yra pono...

—Teisybę sakai, Stašy, viskas yra po
no, — pritarė vaitas. — Jei ponas pano
rės, tai čia jūs nė vieno nebeliks!

Bet visi ėmė šaukti:
—Neisime! Nesiduosime!. Žemė ir 

sodybos mūsų! Iš tėvų paveldėjom! Sa
vo darbu išpirkom! Ta žemė ne pono!

O Petras pašiepdamas pridėjo:
—Tik Stašys pono. Pasiimkite jį!
Daugelis piktai nusijuokė, o Stašys 

susigėdęs smuko atgal. Jis buvo bailus, 
kaimynams nepritarė, pono visados klau
sė ir lažą būtų ėjęs, bet kaip iš visų iš
siskirti? Sodžius buvo kaip viena šei
myna. Ką darė, tai darė visi kartu: 
kartu arė, kartu sėjo, kartu laukus va
lė—ir neatsirasdavo atsilikėlio arba at
siskyrėlio, kuris kitiems būtų kliudęs. 
Ką padarysi Negi jis, Stašys, vienas su 
savo jungu eis į dvarą, kai visi kiti savo 
lauką ars? Baisu pykinti poną... Na, 
bet Stašys ras būdą, kaip savo reikalą 
pataisyti... *

Kai kurie artojai jau grįžo prie žuo- 
brių, niekas nebenorėjo su dvariškiais 
tuščiai ginčytis. * Bet prievaizdas, kad 
jo būtų paskutinis žodis, dar pagrasė:

—Paminėsit jūs šią dieną, chamai! 
Gailėsitės po laiko, skarmaliai jūs pra
keikti! Atšėrėte utėles per žiemą, tai 
nugaros niežti? Gerai—pakasys Rubi- 
kis jūsų nugaras!

(Bus daugiau)

Brockton, Mass
Atsibuvo Moterų 

piknikas rugsėjo 26 dieną 
Tautiško Namo parke, 
loję. Piknikas buvo

Sąryšio

Mbntė- 
gražus, 

diena saulėta ir neperšilta, ro
dos, kaip tyčia gamtos buvo 
skirta Viena iš geriausių die
nų mūsų piknikui.

Į mūsų pikniką suvažiavo 
gražus būrelis draugų iš1 apy- 
linkinią kolonijų, šiam pikni
kui moterys prigamino ska
naus maisto, kuriuo vaišino 
svečius. Kolonijų draugės gra
žiai atsiliepė į moterų komite
to prašymą 
mažai dovanų piknikui. 
Kalveiienė — sūrį ir pyragą, 
B. Lapinskienė — pyragą, Kli- 
mienė — pyragą, An. Bane- 
vich — pyragą, Š. Shukienė 
kiaušinių, M, Uždavinys — 
beskę pamidorų, N. Grybienė 
—2 kvortas relish ir 6 buteliu
kus skanaus gėrimo, II.. Tho
mas — pyragą, J. Stigienė— 
3 gražiai pasiūtus kvartūkė- 
lius, P. Žukauskienė—18 gra
žių stiklinių.

Piknike dirbo drgg. bosto- 
nietės, montelietės, pagelbėjo 
ir norvvoodietės. Draugai dir
bo piknike: F. Markevich, G. 
Kvietkas, Tony Brosky, J. 
Butkus, G, Shimaitis.

Tai buvo labai graži para
ma moterims iš draugų pusės.

Kuomet visi sutartinai, nuo
širdžiai dirbo, tai ir piknikas 
buvo gražus.

Tad, visiems aukotojams, 
darbuotojams ir visiems pik
niko dalyviams, kas tik kuo 
nors prisidėjo prie padarymo 
šio pikniko sėkmingu, taria
me nuoširdžiausį Ačiū!

Motery Sąryšio Komitetas

- jos atvežė ne-
K.

no-

New Kensington, Pa.
Aš nesitikėjau, kad mane 

taip greit sugriebs sunki liga, 
nuo kurios maniau, kad turė
siu skirtis iš gyvųjų; tarpo. 
Bet po gera daktarų priežiū
ra, jų rūpesniu išlikau gyvas.

Taigi šiuomi aš noriu iš
reikšti padėkos žodį visiems 
mano draugams, kurie mane 
atlankėte ligoninėje, ir vi
siems už prisiųstas užuojautos 
atvirutes bei laiškelius, kurių 
aplankiau gana daug net ir iš 
tolimų miestų — New Yorko, 
Chicagos, Pittsburgh©; gavau 
jų ir iš kitataučių. Visa tai 
man suteikė malonumo ir 
džiaugsmo, kad turiu tiek 
daug draugų, kurie mane at
jaučia ir myli. Dar sykį dide
lis, jums draugai, ačiū!

Dabar jau esu namie ir 
kasdien jaučiuosi tvirtesnis, 
bet daktarai sakė, kad ims 
apie keturius mėnesius, kol 
pilnai sutvirtėsiu.

C. Stashinsky

E LIETUVOS
Audiniai iš sutaupytos žaliavos

ROKIŠKIS.—“Nemuno” vil
nonių audiniu fabriko kolek
tyvas kovoja už kompleksinį 
žaliavos taupymą. Per šių me
tų pirmąjį pusmetį pasiekti 
nemaži laimėjimai.

Verpimo cecho darbininkai 
gavo 2.2 procento aukštesnę 
verpalų išeigą iš žaliavos mi
šinio, negu nustatyta plane. 
Iš viso šiame ceche buvo su
taupyta 4,200 
Audimo 
naudojant 
ta 10,3,90

Iš visos
bei pusfabrikačių per šių me
tų 6 mėnesius išleista 20,550 
metru audinių.

E. Kriškanas

kg žaliavos, 
ceche, racionaliai 
verpalus, šutau py- 
kg verpalų.
sutaupytos žaliavos

Vilniaus kurantai

rodžio mechanizmą. Kaip ir 
anksčiau, jį varys svarsčiai. 
Bokšto laikrodis muš valan
das, pusvalandžius ir ketvir
čius valandos.

Vėl išgirsti Vilniaus kuran-
tų dūžius tikimasi Spalio šven
tėms.

L. Remeikis

MALE and FEMALE

Pora ar moteriškė. Namų ruošai 
ir virimui. Vyras pagelbėti prie 
sunkesnio darbo.. Gražiai atrodanti. 
Nuosavas oru vėdinamas kambarys ir 
vonia. Vėliausi paliudijimai. Skam
binkite Haddonfield 9-2155. (N.J.)

(171-177)
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Režisuojant Jonui Valenčiui
LIAUDIES TEATRAS STATO SCENON

Trijų Aktų Komediją

“LAPKUS”
Vaidinime dalyvauja pats Jonas Valentis, Adelė 

Rainienė, Ieva Mizarienė, Suzana Kazokytė 
ir Povilas Rainys.

Veikalas Pilnas Sveiko Juoko 
Matykite Jį Sekamose Vietose:

RUGSĖJO (SEPT.) 23. 2:30 VAL. POPIET
243 North Front Street, New Haven, Conn.

RUGSĖJO .(SEPT.) 30, 2 VAL. POPIET
206 Parish Stret, Wilkes-Barre, Pa.

SPALIO (OCT.) 7, 3:30 VAL. POPIET 
110-06 Atlantic Ave., Richmond

SPALIO (OCT.) 13, 7:30 VAL.
408 Court Street, Elizabeth, N.

Hill, N. Y.

VAKARE

SPALIO (OCT.) 27, 7:30 VAI
No. Main ir Vine'Streets, Brockton, Mass.

VAKARE

VILNIUS, š. m. liepos 
23 diena.

Į Vilnių atvyko Angli
jos — Tar. Sąjungos drau
gystės delegacija. Delega
cijai vadovauja lordų rūmų 
narys, prekybos - pramonės 
teisės profesorius lordas 
Robertas Samuelis Čorlė
jus. Delegaciją taip pat 
sudaro: Smetuiko miesto 
ajero pavaduotoja ponia 
jfster Siger, savaitraščio 
“National Guardian“ re
daktorius Sedrikas Belfri- 
džas, Britanijos kinoinsti- 
tųto atstovas Lesli Hard- 
kastlas, Draugijos‘ Bir
mingham© skyriaus sekre- 

. torius ponia Perl Liley ir 
Londono skyriaus organi-

* zacinis sekretorius ponia 
j Margaret Džarvis.
/ Delegaciją lydi VOKS-o 

atstovai iš Maskvos. J. N. 
Andriejevas ir J. M. Kula- 
kovskaja.

Prieš važiuodama į Vil-
* nių, delegacija aplankė Ma

skvą, Leningradą ir Rygą. i
Vilniaus stotyje svečius 

pasitiko Lietuvos kultūri
nių ryšių su užsieniu drau- 

i gijos valdybos pirmininkas 
Rotomskis.

f Anglijos — Tarybų Są- 
i |jungos draugystės draugi- 
I jos delegacijos vadovui lor- 
ę dui Robertui Samueliui 
/ Čorlėjui buvo įteikta gelių.

Vakar iš ryto svečiai su
sipažino su Vilniaus miesto

svečiams 
TSR vals
ui uzieius.
kad dėl

įžymiosiomis vietomis. Jie 
buvo užlipę ant Gedimino 
kalno ir įėję į pilį, apžiūrė
jo Vilniaus Valstybinio V. 
Kapsuko vardo universiteto 
senovinius pastatus, jų tar
pe ir pastatą, ant kurio yra 
memorialinė lenta apie tai, 
kad čia mokėsi Feliksas 
Dzeržinskis. Svečiai apžiū
rėjo Onos bažnyčią, prie 
Aušros Vartų esančią Tere
sės bažnyčią, Petro ir Povi
lo bažnyčią.

Didelį įspūdį 
padarė Lietuvos 
tybinis Dailės 
Jie apgailestavo,
laiko stokos negalėjo smul-

i kiai susipažinti su muzie
jaus meno vertybėmis.

Muziejaus gatvėje dele
gacija apžiūrėjo naujus gy
venamuosius namus, kurie 
statomi po karo likusių 
griuvėsių vietoje.

Svečiai taip pat apžiūrė
jo Lenino aikštę. Ten jie 
aplankė vietą, kurioje buvo 
nužudyti 1863 metų vals
tiečių sukilimo vadovai.

Liepos 23 d. dienos metu 
Vilniaus miesto Darbo 
žmonių deputatų tarybos 
vykdomojo komiteto pirmi
ninkas J. Vildžiūnas suren
gė svečių garbei priėmimą.

Miesto vykdomojo komi
teto pirmininkas J. Vild
žiūnas papasakojo svečiams 
apie didžiulius pakitimus, 
įvykusius Vilniuje pokari-

3 pusi. Laisvė (Liberty). Trečiad., Rugsėjo (Sep.) 5, 1956

Rochester, N. Y.
Vieša padėka

Aš, Ona Malinauskiene,
riu širdingai padėkavoti toms 
draugėms ir draugams, kurie 
mane nelaimėje lankė ligoni
nėje ir namuose; ir ne tik 
lankė, bet ir puikiomis dova
nomis apdovanojo. Ačiū šiems 
draugams ir draugėms, iš N. 
J? Mano dukrai Thelmai ir 
žentui Al. Makatėniui, iš To
ronto, Canada, Mr. ir Mrs. 
Antanavičiams, Mrs. Pažėrie- 
nei, Mrs Rušėnienei, iš Chica
gos, Mr. ir Mrs. Mockus, iš 
Rochester, N. Y., Mr. ir Mrs. 
Totorius, Mrs. Baltakis, Mr. ir 
Mrs, Bekešius, Mr. ir Mrs. 
Stančikas, Mrs. A. Duoba, 
Mr. ir Mrs. Sevičiai, Mr. ir 
Mrs. Poškus, Mr. ir Mrs. Grei- 
bus, Mr. ir Mrs. Mateikis, 
Mr. ir Mrs, čereška, Mr. ir 
Mrs. Kontenis, Mrs. Stira, Mr. 
Barauskas, Mrs. Bernatonis, 
Mr. ir Mrs. Druse,ika.

Nuo moterų klubo: A. Duo- 
bienei, E. Usevičienei, S. Vai- 
vadienei, 
Labęikai, 
lienei, E. 
šienei.

Ačiū už dovanas ir atviru
tes, kurių gavau apie šimtą. 
O labiausia ačiū draugams 
Konteniams, kurie ne tik ma-

niais metais. Sėkmingai 
likviduoti karo sugriovimo 
padariniai. Mieste pastaty
tos ir statomos stambios 
pramonės įmonės. Pokari
niais metais vandens tieki
mas miestui padidėjo dau
giau kaip trigubai, o elekt
ros energijos gamyba per 
tą patį laiką padidėjo 9,7 
karto. Dabar miesto biud
žetas sudaro. 115 milijonų 
rublių. Apie 70 procentų 
visų biudžetinių lėšų su
naudojama liaudies švieti
mo, sveikatos apsaugos ir 
socialinio aprūpinimo rei
kalams.

Vildžiūnas atsakė į dau- ne lanke, bet ir gelbėjo kiek 
gybę delegacijos klausimų, tik galėjo; Julė Kontenis su

Atsakomojoje kalboje de
legacijos Vadovas lordas 
Samuelis Čorlėjus pareiškė 
padėką už šiltą, draugišką 
priėmimą, už nuoširdų sve
tingumą.

— Mes sužinojome, — 
pasakė jis, — kaip jūsų 
miestą buvo sugriovę nacis
tai, ir mes sužavėti to did
žiulio atstatomojo darbo, 
kuris nuveiktas jūsų šau
niajame mieste.

Miesto vykdomojo komi
teto ir miesto darbo žmonių 
vardu J. Vildžiūnas įteikė 
svečiams atminimo dova
nas.

K. Žemaitienei, G.
E. Duobai, V. Bu- 

Ceraškai, L. Beke-

darbu ir su maistu, ir dar 
puikias dovanas suteikė, kad 
tik mane padaryti linksmesne. 
Aš to niekada neužmiršiu.

Dar kartą tariu širdingai
ačiū visiems. \

Viso gero velijanti visiems.
Ona Malinauskienė

(ELTA).

Roma. — Francūzijos so
cialistų vadovas Pierre 
Commin atvyko Italijon, 
kad labiau skatinti kairiuo
sius 
lies

ir dešiniuosius tos ša- 
socialistus susilieti,

\

Gedimino aikštėje į aukštį 
šauna varpinės bokštas. Jo že
mutinė dalis apvali. ; Aukštu
tinėje — aštuoniasienėje at
kreipia dėmesį sustingę laik
rodžio rodyklės.

Katedros varpinė anksčiau 
buvo vienas iš žemutinės pilies , 
bokštų. 1522—24 m. m. italų Į 
architektas Annus ant apva- i 
lauš bokšto pastatė du aštuo- 
nesienius aukštus ir viršų ap
dengė varine skarda. Vėliau i 
buvo pristatytas dar vienas i 
aukštas. Bokštas kartu su ka
tedra daug kartų degė, vėl 
buvo atnaujinamas.

Bokšto varpai archyviniuose 
dokumentuose pirmą kartą 
minimi 1518 m. Kiek vėliau 
jame buvo' įtaisytas laikrodis., 
kuris mušė valandas. 1844 
metais į bokštą perkeltas nau
jas laikrodis.

šiuo metu pradėti bokšto 
atnaujinimo darbai. Architek
tūros reikalų valdybos prie 
Lietuvos TSR Ministrų Tary
bos mokslinė - restauracinė 
dirbtuvė ėmėsi pataisyti laik-

SPALIO (OCT.) 28, 3 VAL. POPIET 
29 Endicott Street, Worcester, Mass.

WORCESTER, MASS

Rudeninis Spaudos

PIKNIKAS
Rengia

Worcesterio pažangiosios Lietuvių organizacijos 
paramai dienraščio Laisvės

Įvyks Sekmadienį

Rugsėjo Septembei
Olympia Parke, Shrewsbury, Mass

PARDAVIMU!
Parduodame namą su vienu akru žemes. 
Yra septyni kambariai ir ištaisyta vonia. 

Knotty pine virtuvė ir virtuvėlė.
Randasi ant

Black Top Road, 1-1/10 mailes 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.

UŽSISAKYKITE

SENO VINCO
Poezijos Knygą 

Pagerbkite ilgametį rašytoją

Puslapių 128. Kaina $1.00

Laisve
110-12 Atlantic Avenue 

Richmond Hill, N. Y.

Trio iš Brockton, Mass.
Rože Stripinis, AL Potsus ir W. Juodeikis

Ištisa Menine Programa:
T,rietas: Rože Stripinis, Al. Potsius, W. .Juodeikis 

Aldona Wallen-Downing, sopranas, soliste 
Duetas: Ona Dirveliene, 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.



Puolimas prieš pelkes
Pelkių ir pernelyg daug 

drėgmės turinčių žemių nu
sausinimas —vienas svarbiau
sių uždavinių, kurie yra iški
lę Lietuvos žemės ūkio dar
buotojams šeštajame penkme
tyje. šie darbai turi svarbią 
reikšmę toliau keliant žemės 
ūkio kultūrų derlingumą ir 
gyvulininkystės praduktyvu- 
mą. Teks atkovoti iš pelkių 
šimtus tūkstančių hektarų 
naujų žemių.

Pokariniais metais Tarybų 
Lietuvos kolūkiuose, meliora
cijos mašinų stotims pade
dant, nusausinta apie 150 
tūkstančių hektarų žemių. 
Bet tokie tempai nėra pakan
kami, norint per artimiausius 
dvejus-trejus
padidinti Lietuvoje visų že
mės 
kaip numatyta penkmečio pla
ne.

Tarybų valstybė atėjo

beveik visur buvo dirbama 
daugiausia rankomis.

Be jau pirmiau įsteigtų de
šimties stočių 1956—1957 me
tais respublikoje įsteigiatna 
de§imt naujų melioracijos ma
šinų stočių. Dvi iš jų, jau pra
dėjo veikti šį pavasarį. Sto
tys šiais metais gauna 50 eks
kavatorių, 25 buldozerius, de- 

griovakasių, krūma- 
kelmarovių, automo- 

Melioratoriams—pelkių

šimtis 
piovių, 
bilių.
nukariautojams— šiemet teks
nusausinti pustrečio karto 
daugiau žemių, negu pernai.

a •

Naujajame penkmetyje pla
čiai bus pradėtas taikyti že
mių nusausinimas uždaru dre
nažu. Per penkerius metus ši-

metus smarkiai įuo būdu bus nusautinta 300 
tūkstančių hektarų. žemių 

ūkio produktų gamybą, į nusausinimas uždaru drenažu 
be atvirų griovių žemės pa

viršiuje—labai efektyvus me- 
I; todas. Tai įgalina sustambinti 

pagalbą Lietuvos kolūkiams ir žemės masyvus ir, įdirbant 
Per 19- (iirvą, naudoti galingus šiuo- 

56—1960 metus numatyta nu? laikinius žemės 
sausinti respublikoje 
tūkstančių hektarų žemių, ta
me tarpe 298 tūkstančius hek
tarų — įrengiant naujas me
lioracijos sistemas ir 332 tūk
stančius hektarų — pertvar
kant esamąsias sistemas. Be 
to, 124 tūkstančiai hektarų 
bus nusausinta. kapitališkai 
atremontavus esamąjį nusau
sinimo tinklą. Tuo būdu, per 
artimiausius penkerius metus 
respublikoje bus nusausinta 
penkis kartus daugiau žemių, 
negu per visus pokarinius me
tus. Tokio melioracijos darbų 
masto Lietuva dar niekad ne
žinojo. Prasideda naujas, ryž
tingas puolimas prieš pelkes! ■ i * 

Visi melioracijos projekta
vimo ir tyrimo darbai, o taip 
pat pati magistralinių kanalų 
ir kitu tarpkolūkinių kanalų 
bei hidrotechninių įrenginių 
statyba, pertvarkymas ir ka
pitalinis remontas bus atlie
kami valstybinio biudžeto lė
šomis.

Dabar Tarybų Lietuvoje yra 
10 valstybinių melioracijos 
mašinų stočių'. Jos aprūpintos 
galinga technika, ir beveik 
visi žemės darbai įrengiant 
magistralinius kanalus ir nu
sausinimo tinklą atliekami 
mechanizmais. Praeitais me
tais, pavyzdžiui, melioracijos 
statyboje atlikta beveik dvi
dešimt milijonų kubinių met
rų žemės darbų. Verta pažy
mėti, kad buržuazinėje Lie
tuvoje žemės darbų apimtis 
neviršydavo dviejų" milijonų 
kubinių metrų per metus, ir

tarybiniams ūkiams.
ūkio padar

gus. Daugiakaušiai ekskava- 
toriai ir griovakasės iškas 
tranšėjas, o suklojus drena
žo vamzdžius tranšėjos bus 
užpiltos su buldozeriu ir grei
derių; pagalba.

Dirvų dre-navimas tokiame 
dideliame plote pareikalaus 
didžiulio kiekio molinių vamz
džių drenažui. Tokių vamz
džių gamyba organizuojama 
naujose specialiose gamyklo
se, o taip pat esamose plyti
nėse .bei plytų-čerpių gamyk
lose. Viso per penkmetį įvai
rios įmonės respublikoje išleis 
360 milijonus molinių vamz
džių drenažui. Bendras jų il
gis sudarys 120 tūkstančių ki
lometrų.

Vienas svarbių Lietuvos me
lioratorių uždavinių artimiau- 
siems metams — nusausinti 

, dešimtis tūkstančių; hektarų 
| užliejamų pievų Nemuno žem
upyje. Panemunės pievos ka
daise buvo garsios gausia žo
lių danga. Apskaičiuota, jog 
šieno derliaus iš kiekvieno ha 

i šių pievų užtekdavo tam, kad 
galima būtų šerti tris karves 
ištisus vienerius metus. Tačiau 
dabar užliejamos pievos išnau
dojamos toli gražu nepilnuti- 
nai, nes buvusios ten apsau
ginės užtvankos ir nusausini
mo tiklas karo ir okupacijos 
metu buvo sugriauti. Šių itin 
turtingų pievų nusausinimas 
žymiai sustiprins Nemuno že
mupyje esančių kelių rajonų- 
kolūkių pašarųĮ bazę.

J. Platonovas

630 gus.

Penkiolika V. V. Stasovo laišku
I <-

momentus. Dirbdamas prie 
šio veikalo, V. V. Stasovas, 
kaip matosi iš laiškų, palai
kė ryšius su Vilniaus vie
šąja biblioteka, naudojosi 
jos knygomis ir rankraš
čiais. Antai, gavęs Biblio
tekos vadovą, V. V. Staso-

Vilniaus Valstybinio V. 
Kapsuko vardo universiteto 
mokslinės bibliotekos bend
radarbis A. Antanovičius 
surado, bibliotekos rank
raščių fonduose 15 nežino
mų įžymaus rusų muzikos 
ir meno kritiko V. V. Sta
sovo laiškų, kurie buvo ra- vas 1880 metais rašo: “Šių 
šyti Vilniaus archivarui I. i knygų aš nedelsdamas per- 
Sprogiui. skaičiau su dideliu pasiten-

Anksčiausias iš likusių 
laiškų yra datuotas 1861 
metų gruodžio 20 diena, o 
paskutinysis 
Stasovų vasarnamyje, 
vusiame Starožilovkos kai
me netoli Pargolovo, — da
tuotas 1899 metų liepos 17 
diena. Išskyrus paskutinįjį, 
visi laiškai atsiųsti iš Pe
terburgo. Dauguma jų yra 
iš praeito ’ amžiaus 60-jų 
ir 80-ųjų metų ir pateikia 
vertingus duomenis apie 
autariaus, įsitikinusio pat
valdystės priešininko, poli
tines pažiūras, liudija apie 
V. V. Stasova gyvų dome j i- 
mųsi liaudies menu, atspin
di rusų meno įžymaus tyri
nėtojo veikalo “Slavų ir ry-

• ‘tiečių ornamentas pagal 
rankraščius nuo 4 iki 19 
amžiaus” atskirus kūrimo

parašytas 
bu-

kinimu ir nauda”. Po to jis 
prašo jam užsakyti pas vie
tos dailininkus antraštinių 
raidžių ir užsklandų kopi
jas iš Vilniaus bibliotekoje 
buvusių ir jį dominusių se
nų slaviškų knygų. '

1884 metais vasario mė
nesį V. V. Stasovas prane
ša I. Sprogiui: “Aš ir to
liau daug dirbu, rašau, 
spausdinu ir išleidžiu. Jau 
išėjo pirmoji didelio veikalo 
knyga...” Toliau laiške V. 
V. Stasovas sako, kad jis 
atsisakė nuo monarcho ap- 
dovanojimo — “Slaptojo 
patarėjo” ir “Juostos”.

Universiteto mokslinės 
bibliotekos darbuotojai ruo
šia surastus laiškus pa
skelbti spaudoje.

(ELTA).

4 JMisl. Laisvi ( Liberty) Tr eči ad., Rugsėjo (Sep.) 5, 1956

ŽINIOS B LEMOS
/ w

Šefų parama kaimui
Glaudūs ir tvirti ryšiai sie

ja “Stąęhanovininko” artelėš 
kolektyvą su kolūkinio kaimo 
darbo žmonėmis, šios artelės 
liejikai per palyginti trumpą 
laiką nuliejo 1,500 su viršum 
įvairiausių detalių siloso ka
poklėms ir kitoms žemės ūkio 
mašinoms. Didelę pagalbą jie 
suteikia ir baldų kombinato 
žemės ūkio mašinų cechui, ku
ris išleidžia kuliamąsias, šie
met jie nuliejo kompleksines 
detales 150 mašinų. ■ Artelės 
darbininkai neapsiriboja vien 
užsakymais. Jie nuolat parei
škia ir savo iniciatyvą, padė
ję šefuojamam “Kelio į komu
nizmą” kolūkiui suremontuo
ti vežimus, kertamąsias, akty
viai dalyvauja' mechanizuo
jant sunkius darbo 1 procesus 
karvidėje ir kiaulidėje.

Pralenkiant grafiką
Darniai dirbama “Margų” 

durpių kasimo bare.? > Vykdy
damas prisiimtus socialinius 
įsipareigojimus, baro kolekty
vas pasiekė puikius gamybi
nius laimėjimus. Gabalinių 
durpių gamybos sezoninė už
duotis įvykdyta 15 dienų pir
ma laiko. Agregatfnėmis - ba- 
gerinėmis mašinomis jau 
ruošta 34 tūkstančiai tonų 
ro. Geriausius rezultatus 
siekė kolektyvai mašinų,
rioms vadovauja Baslykas ir 
Palinskis. Esant 8,500 tonų se
zoninei užduočiai, kiekvienas 
jų iškasė po 9 su viršum tūks
tančių, tonų durpių.

Dabar naujo sezono
kraunamas ir siunčiamas 
niaus, Kauno, Naujosios 
nios pramonės įmonėms, 
išsiųsti 300 vagonų.

(ELTA)

pa- 
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Pasiruošimas naujiesiems 
mokslo metams

VIEVIS. — Rajono mokyk
lose baigiama ruoštisnaujiems 
mokslo metaips. .. Susiręiąon- 
tuotos visos Vidurinės, 15 sep
tynmečių ir dauguma pradi
nių mokyklų. Mokyklos atnau
jina inventorių, njokslp prie
mones. Prie Kietaviškių, Vie
vio, Semeliškių vidurinių mo
kyklų, Aleksandriškių ir eilės 
kitų septynmečių mokyklų 
įrengti kabinetai ir dirbtuvės 
praktiniams darbams. Baigia
mas statyti naujas internato 
pastatas prie Vievio vidurinės 
mokyklos, kuriame galės gy
venti 40 moksleivių.

Didelę pagalbą remontuo
jant mokyklas teikia rajono 
kolūkiai. Gerą dovanį moks
lo metų pradžioje gaus. “Bol
ševiko” kolūkio vaikai. čia 
žemės ūkio artelės narių jė
gomis baigiamas statyti nau
jas septynmetės mokyklos pa
statas. '

Naujais mokslo metais mo
kyklos bus papildytos naujais 
mokytojų
jau atvyko 23 jauni pedago
gai, baigę respublikos aukš
tąsias ir vidurines pedagogi
nes

kadrais. Į rajoną

mokyklas.
(Elta)
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Brockton, Mass
Jonas Mineikis, 1 85 

amžiaus, mirė pirmadienį, < 3 
d. rugsėjo

Pašarvotas Waite Fuiiėral 
Home, 30 Emerson Avė. Lai
dotuvės' įvyks rugsėjo 6 d., 
11 vai ryto, Melrose kapinėse.

I * •

Šią liūdną žinią pranešė 
Mrs. Chereška, telefonu, ant
radienio rytą. Vėliau bus su
teikta platesnės informacijos 
apie velionio mirtį ir laidotu
ves.

.Žinokite, kad 
koncertas šiemet 
kričio (Nov.) 11 
mond Hill, N. Y.

metų

Laisvės 
bus lap- 
d., Rich-

Iš anksto pasirūpinkime 
turėti laisvą lapkričio 11 d., 
nesėtą dieną įvyks metinis 
koncertas Didžiojo New 
Yorko apylinkėje,. ,.. ;

- —---

NewYork)^/^/a2lnloi
Šauni “pare” pagerbimui mūšy 

įžymaus literato ir 
užbaigimui vajaus

bus jau šį šeštadienį,Tai
rugsėjo 8 d. vakare Kultūrinio 
Centro salėje. Rengia dienraš
čio Laisvės direktorių taryba. 
Lauksime daugybės svečių, 
draugų ir prietelių iš arti ir 
toli.

Ši “pare”, kaip jau žinote, 
bus su skaniais užkandžiais 
ir linksma menine programa. 
O įžanga nemokama. ’

Skaitlingai susirinkę pa
gerbsime pi ūsų seną literatą ir 
višuOmenihinka' Sena Vinca ir 
garbingai užbaigsime dabarti-

SERGA NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

Some cooking. Must 
help care for 2 

in own room. $45 
necessary..

SA. 2-8385 
(172-175)

Houseworker, 
be experienced, 
children. Sleep 
weekly. English

10-88 Park Ave.

vajų.dienraščio Laisvės
žinote, kad Laisvė ruošia

si išleisti Seno Vinco eilėraš
čių rinkinį. Visiems bus malo
nu su autoriumi asmeniškai 
Šioje parėję susitikti ir pasi
sveikinti.

Kviečiame ne tik didžiojo 
Brooklyno ir apylinkės apšvie- 
tą ir linksmas “pares” mylin
čius lietuvius, bet ir iš toliau 
—r iš New Jersey, iš Connec
ticut ir kitur;

Visi būsite draugiškai pri
imti

nį 
Jau galvą. Iš 

tai gal tik 
Bet greitai 
to svaigsta

Republikonąs Javits dabar 
puolamas kaip komunistas,

o jis smarkiai teisinasi
Dar praeitos savaitės pabai

goje New Yorko valstijos ge
neralinis prokuroras staiga ta
po užpultas kaip komunistas. 
Javits tuojau pradėjo teisintis 
ir dar teisinasi, reikalauda
mas iš ūžpuolėjo, kad tas 
“įrodytų arba užsičiauptų”.

Gen. prokuroras Javits, kaip 
žinia, yra republikonąs. Bet 
jis yra kiek liberališkesnio re- 
publikonų partijos sparno 
žmogus, ir tai todėl, kaip 
matyti, reakcininkai užsima
nė jį pulti?

Vyriausias jo puolėjas yra 
Jay Sourwine, buvęs senati- 
nės vidujinio saugumo sub-ko- 
misijos tyrinėtojas. Jis dabar, 
kaip demokratas, nori kandi
datuoti į Senatą iš Nevados. 
Apie Javitsą sakoma, kad re- 
publikonai nori, kad jis kan
didatuotų į Sėhatą iš 
Yorko prieš' Wagnerį.

Tad Sourwine. ar tai nore- 
damas pasigarsinti ir taip pa-

sumetimais, pradėjo 
kad Javits praeityje 
komunistinius ryšius, 
apie Javitsą kartojo

. yra

puo-

New

dėti savo kampanijai, arba ki
tokiais 
sakyti, 
turėjo 
Tą patį
Dr. Bella Dodd, profesinė in- 
formerė.

Javits sako, kad jis niekad 
nepriklausė Komunistų parti
jai arba jai artimoms organi
zacijoms, niekad nepritarė 
komunistinėms idėjoms. Jis 
sako, kad tas išmįslas 
“fantastiškas”.

Manoma, kad Javitso
Įėjai bandys suvesti sekamą 
“teoriją”: rinkimuose praeity
je Javitsą rėmė ne vien re- 
publikonai, bet ir Liberalų 
partija, susidedanti iŠ social
demokratams artimų elemen
tų, kurie kadaise atskilo nuo 
ALP. Kitaip sakant, Javitsą 
rėmė žmonės, kurie vienu me
tu veikė kartu su pro-komu- 
nistais ALP eilėse....

Oną Kazakevičienę neseniai 
ištiko nelaimė jos pačios na
muose — per palangę džiau
nant baltinius lango frėmas 
skaudžiai sudavė 
karto manyta, kad 
eilinis užgavimas. 
pajuto, kad ji nuo
ir kad nebeįmanoma tūlus są
narius valdyti. Pasirodė, kad 
tai pavojingas užgavimas. • Ji 
randasi dukters Florence 
muose Woodhavene, po nuo-i 
latine gydytojo ir slaugės 
priežiūra. Gi jos vyras Kaza
kevičius, kuris pats neseniai 
pakilo iš po ilgos ir sunkios 
ligos, būna namie, 18 Stagg 
St., Brooklyne.

Geriems kaimynams Kaza
kevičiams linkime nugalėti li
gas, nelaimes ir vėl sugrįžti Į 
draugiškus pobūvius su visais.

' Williamsburgiete

Aido Choras

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

na- i ences and health card.. Salaries to
Į $50 week.

COMMUNITY AGENCY
74 Carman Ave., Cedarhurst 

CE. 9-5843
(171-174)

PRIE PATAISYMU 
PATYRUSIOS DARBININKAS

Prie Geresnių Suknelių 
Su vėliausiais paliudijimais

YE. 2-6382

(171-177)

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

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

Visi dainininkai kviečiami 
būti laiku, nes laikas skubus, 
turime prisirengti prie savo 
pikniko, taipgi koncerto, kuris 
irgi jau netoli.

Londionas. — Britanijos 
Darbo partija sako, kad ji 
dabar turi 843,356 narius, 
90,301 mažiau, negu metai 
anksčiau.

REAL ESTATE

Bensonhurst. 2 šeimų namas, pu
siau atskirtas, iš mūro ir stucco. 
Gražiai užlaikomas. 2-6 rūmų apts. 
Vienas apt. užimamas. Arti mokyk
lų, krautuvių ir bažnyčių. Tik pir
kėjai. $19,500. ES. 6-1998.

(172-175)

Ar Javits kandidatuos Se-! business opportunities 
natan, dar nežinia.

Katalikas rašo apie 
Alfred Wagenknechta

Ammon Hennacy, kuris yra 
katalikiško savaitraščio “Ca
tholic Worker” bendradarbis 
ir pacifistinis veikėjas, at
siuntė sekamą laišką “Daily 
Workeriui”, kuris ten tilpo:

■ “Tie iš mūsų, kurie pasieks 
75 metus amžiaus su tokiu 
garbingu rekordu darbininkų 
tarnyboje kaip Alfredo Wa- 
genknechto, tikrai galės di
džiuotis.

“1917-ais metais, kuomet 
jis buvo Socialistų partijos se
kretorius Ohio valstijoje ir aš 
buvau sekretorium Columbus 
mieste, jis mane siuntinėjo po 
valstiją, kad dalinčiau litera- 

j turą prieš, drąftavimą ir prieš 
karą. Aš 'buvau pasiųstas At- 
ląnton (kalėjiman) ir jis į 
Canton sunkiųjų - d&rbų kalėji
mą su RuthenBergu ir Bake
nu. , ’

“Tik keli mėnesiai atgal, 
Fostęrio pagerbimo pietuose, 
aš jį vėl sutikau čia, New 
Yorke. Jis rodė tą pačią drą
sią nuotaiką, kai kalbėjomės 
apie praeities laikus,

“Aš siunčiu mano užuojau
tą jo Šeimai ir draugams.

“Kasdieną per mišias aš 
atsiminsiu jį per savo maldas, 
lygiai kaip Debsą, Motiną 
Bloor, Berkmaną, Sacco ir 
Vanzetti, nes taika visuomet 
su tais, kurie kovojo geroje 
kovoje.

' “Už geresnį pasaulį
Ammoh Hennacy”

• ■/ l .

Beje, tai tas pats Hennacy, 
, kuris neseniai pravedė 12 die

nų bado streiką, kad išreikšti 
savo protestą prieš 12 metų 
atgal pravestą atominės bom
bos numetimą virš Hiręšimos.

East River, nepaisant savo 
vardo, nėra upė, o tiktai jū-j 
ros sąsiauris, Atlanto vande
nyno dalis. Vanduo ten sūrus, 
netekantis. ' I

OPPORTUNITY!
Booth for sale or lease in well 

established beauty salon. Reason
able terms. Call owner.

COREN BLANDINE 
GL. 2-9859

(167-173)

GAUKIT LAISVU SKAITYTOJI
Ufraiyklte4 lAtar* draugui

ENGLER TRIMMING
8 W. 37th St., 8 fl., N. Y. C.

(167-173)

work.
Merit

Girls-Girls-Girls! Light factory 
Age 20-35. Many benefits, 
raises. Call WE. 1-8800.

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

Old Country Rd. &
Wantagh I’k’way 

(167-173) V

400

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 CONTRACTORS,

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

DOMESTIC
Experienced—Good home.

Small family. Private room
Cayne.—1333 B’way (35th St.)

LA. 4-3811
(169-175)

N AM V DARBI N INKft—V IRftJ A
Padori. 2 vaikai. 2 šunes.

Atskiras kambarys, maudynė, TV 
Nuolatinis darbas.

Šaukite: TE. 4-1827
(170-173)

HELP WANTED-MALE

PRANEŠIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kuopos mėnesinis susi
rinkimas jvyks 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 

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

Valdyba
(171-173)

LEARN A TRADE 
FOR BETTER JOBS 

Radio 
Television 

Refrigeration 
Air Conditioning 

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

Oil Burners, Diesel

Fall Classes Start 
Aug. 20—Sept. 10. 

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

TRADE SCHOOL 
1119 Bedford (Gates), B’kyln 

MA. 2-1100

Business Opportunity 
MEN & WOMEN 

HUSBANDS & WIVES 

build your own business oncan 
part-time basis and also retire
able income. No investment. —
Call TČ. 8-8959.

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.

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

(170-173)
(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.

Abelnos daržininkystės darbas.
Westbury Rose Co., Inc. 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)
(169-175)

Superintendent Couple 
3 ROOMS, OIL 

Large House, Full Time 
RA. 8-8558

(169-175)

SUPERINTENDENT 
16 šeimų — Astoria 
Pageidaujama poros 

3 rūmų apartmentas, 
elektra ir alga 

STOKER 
81-80 44th St. RA. 6-0532 

(166-172)

HELP WANTED MALE

MACHINIST

Lathe Operator
Steady work. Overtime. Bush Term.
Area. Salary open. IIY. 9-8400.

(172-178)

MACHINE ASSEMBLERS 
Floor Erection. 5 day week.

50 hours..
F. L. SMITHE MACHINE CO.,

645 W. 44th St., N. Y. C.

(172-178)

DAILYDĖS. Įdėjimas plieninių 
virtuvių šėpų, prie Formica Count
ers ir ttj Nuolatinis darbas.

BERG & BROWN, INC.
172 Lexington Ave., N. Y. C.

EN. 9-8678

Tool Maker. Must know fornfc 
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. to handle stock. Days—$1.15 
hr. to start, lights—$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)

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,, j 
Call for appt. WE. 1-8800. T.O.D?| 
MFG. CO., 400 Duffy Ave., Hicks-/ 
vili, Old Country Rd. & Wantagh < 
Pky. (167-173) 1

Die Setter. Must know how to 1 
set dies arid operate machines. Good 
opportunity and working condi
tions. 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)
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