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KRISLAI
Nina Panomareva 
Ką jie laimėjo? 
Negražu!
Rugsėjo 9 d. Worcestery

Rašo R. Mizara

Nina Panomareva, gydyto
jo žmona, iš profesijos moky
toja, yra-puiki sportininkė — 
disko (skritulio) čempionė.

Tarybiniu sportininkų ko
manda, susidedanti iš 56 as
menų, nuvyko i Londoną per
siimti ąu britais sportininkais, 
kad galėtų geriau pasiruošti 
Olimpijadai, kuri įvyks šį ru
denį Australijoje.

Nina Panomareva nemoka 
angliškai kalbėti. Nežiūrint 
to, -ji nuvyko į vieną Londono 

** departmentinę krautuvę ir ten 
'it pirkosi penkias moteriškas ke- 

< puraites (beretes).
Sakoma, ji už jas sumokė

jo; pardavėja sudėjo į krep
šį, bet nedavė “resytės” už pi
nigus.

Panomareva ėjo iš krautu
vės gatvėn. Ją tuojau arešta
vo'ir paskelbė, būk ji esanti 
vagilka; kepuraičių vertė iš 
viso tebuvo tik arti $5.00

Tuojau buvo perduota “ži
nia” viso pasaulio spaudai: 
“tarybinė čempionė Panoma
reva — vagilka!”

< i „ Spaudoje pasirodė ilgiausi 
^traipsniai; per radiją taipgi 

skandalyta. Londono polici- 
(jai įsakyta saugoti tarybinę 
ambasadą Londone ir “vagil
ka” suimti.

Aišku, visa tai privedė prie 
to: tarybiniai sportininkai at
sisakė žaisti su britais ir išvy
ko namo.'

/ z

Na, ir kam iš to nauda?
Dabar jau net anglų spau

da pradėjo smarkiai kritikuoti 
tuos, kurie sukėlė skandalą.

•

Visa tai, aišku, atsitiko dėl 
šaltojo karo. Tie, kurie skan- 
dalijo, manė, jog tuo būdu 
užduos “baisų smūgį” Tarybų 
Sąjungai.

Na, o jie viso labo tik ap- 
Ašmeižė nekaltą moteriškę- 
’’sportininkę ir patys sau dėl to 

gėdą pasidarė!

Ir pas lietuvius Lietuvai 
priešiška spauda tą dalyką 
bandė išpūsti.

ši spauda nuolat kraipo, 
riečia ant savo kurpalio viso
kias žinias ir straipsnius, pasi- 

> ridančius Tarybų Lietuvos 
spaudoje.

i .♦ --- »—
Brooklyno Vienybė išspaus

dino iš Vilniuje išeinančio 
iliustruoto žurnalo “švyturys” 
(š. m. birž. men. num. 12) 

• J. Pikčilingio straipsnį: “Apie 
bendrybes senojoje indų ir 
lietuvių kalbose.”

J r /

Bet Tysliavos laikraštis ne
pasakė, jog tai J. Pikčilingio 

* straipsnis, nepasakė, jog tai 
^paimtas iš “švyturio” straipsr- 
nis. išsispausdino, tarytum jis 

išbūtų pačios Vienybės redak- 
f/jf cijos parašytas.

Ar tai gražu ? !

Dar vienas svarbus pikni
kas yra ruošiamas mūsų dien
raščio naudai.

Jis įvyks rugsėjo 9 d. gra-

Nepaisant sukeltu riaušių

Negrų vaikai lanko 
Clintono mokyklas

Clinton, Tenn. — Rasistų 
surengtos riaušes neįsten
gė sulaikyti rasinę integra
ciją mokyklose. Nors per 
visą praeitą savaitgalį ra
sistai Clintone kėlė riau
šes, puolė negrus ir grasi
no, kad jokiu būdu neleis 
negrų vaikams lankyti 
“baltas” mokyklas, jų pa
stangos nuėjo niekais. Ant
radienį, kuomet Clintono 
vidurinė mokykla (high 
school) atsidarė, devyni ne
grų jaunuoliai ir jaunuolės 
radosi savo vietose klasių 
suoluose. Likusieji moki
niai ir mokytojai juos trak
tavo draugiškai, o laukę 
esantieji rasistai nieko ne
galėjo padaryti.

12 negrų vaikų buvo už
siregistravę toje mokyklo
je. 3 nepasirodė antradienį, 
nes, kaip manoma, jų tėvai 
bijojo, kad jie gali nuken
tėti — būti sumušti. Bet 
manoma, kad ir tie ateis 
mokyklon.

Prie rasistų nuraminimo 
prisidėjo nacionalinės 
gvardijos atvykimas. Ant
radienio rytą prie pat mo
kyklos stovėjo keli tankai,1

Reutheris sako, kad Eisenhowerio 
administracija vienšališkiausia
Detroitas. — Auto-darbi- 

ninkų unijos vadas (UAW) 
ir AFL-CIO vice-preziden- 
tas Reutheris’ per praeitą 
Darbo Dienos-Labor Day 
savaitgalį pasakė eilę kalbų 
prieš republikonus ‘ ir Ei
senhowerio administraci
ją, kurios savo griežtumu 
daug ką nustebino.

Reutheris paskui buvo 
klaustas, ar tai jis planuo
ja nuo dabar iki rinkimų 
dienos taip plakti republi
konus ir kodėl. Reutheris 
atsakė, kad jis šiuo kartu 
kritikuoja republikonus ir 
Eisenhowerio administra
ciją smarkiau, negu praei
tyje, nes jis priėjo išvados, 
kad dabartinė Amerikos 
valdžia yra labiausiai vien- 
šališka mūsų krašto istori
joje. Eisenhowerio valdžia 
elgiasi, sakė Reutheris, lyg 
didysis biznis būtų vienin
telė Amerikos gyventojų 
dalis, kuri verta rimto susi
rūpinimo. Geras sloganas 
prieš republikonus būtų, 
sakė Reutheris, “Iškeikime 
valdžią iš Wall streeto, 
grąžinkime ją į Washing- 
toną.”.

Reutheris sakė, kad Ei-

žiajame Olimpijos parke, 
Worcestery.

Kurie tik išgalite, dalyvau
kite.

Na, o sekamą šeštadienį Di
džiojo New Yorko lietuviai 
susitiks su rašytoju Senu Vin
cu, kuris labai seniai pas mus 
svečiavosi

taipgi pilnai ginkluoti 
gvardijos kareiviai.

Mokykloje, betgi, radosi 
mažiau vaikų, negu papras
tai. Rasistams pasisekė pa
skleisti gandus, kad “balti 
mokyklą boikotuoja” ir kai 
kurie mokiniai nepasirodė. 
Mažas būrelis tų nesilan
kančių mokinių stovėjo 
prie mokyklos durų ir bau
bė, kai matė praeinančius 
negrus jaunuolius.

(Washingtone Estes Ke- 
fauveris, vice - prezidenti
nis kandidatas ir senato
rius iš Tennessee, pareiškė, 
kad jis patenkintas, jog 
Tennessee valstija “griež
tomis priemonėmis” palai
kė tvarką.)

Tuo tarpu apie rasisti
nius neramumus ateina ži
nios iš kitur. Poolesville 
miestelyje Marylande ra
sistai pikietavo prie vieti
nių mokyklų prieš rasinę 
integraciją. M a n s fi elde, 
Texase, episkopalų pasto
rius, kuris bandė perkalbė
ti 200 rasistų minią, kad. 
jie nusiramintų, buvo už
pultas ir tik policijos pagal
ba jam pasisekė pasitrauk
ti.

senhowerio administraci
ja gan atvirai vadovaujasi 
principu, kad biznio žmo
nės yra mūsų krašto vy
riausias šulas, labiausiai 
patikima ir gabi gyventojų 
dalis.

Viena. — Anti-komunis- 
tinė Austrijos spauda rašo, 
kad vengrai pagal visą pa
sienį tiesia plonučių vielų 
tinklą. Tos vielos sujung
tos su aliarmo mašinomis. 
Kiekvienas, kuris bandy
damas pereiti sieną iš Ven
grijos Austrijon, tas vielas 
paliestų, iššauktų garsų a- 
liarmą ir atkreiptų pasie
nio sargybinių dėmesį.

Fašistas G. L K. Smith už 
R. Nixona, nors prieš Ike 

i a*

Washingtonas. — Žino
masis fašistas ir anti-semi- 
tas Gerald L. K. Smith pa
skelbė, kad Nixonas jam 
patinka ir jis esąs “geriau
sias galimas kandidatas”. 
Apie Eisenhowerį Smithaš. 
yra kitokios nuomonės — 
Ike jam esąs “perminkštas 
ir perdaug liberališkas”.

Smithas, kuris prieš ka
rą buvo įtakingiausias ra
sistinių ir fašistinių grupių 
vadovas, dabar yra mažos 
grupės,, taip vadinamos 
Christian National Crusa
de, vedėjas.

KOPENHAGA. —Bri
tanijos karalienė aplankys 
Daniją. I

Egiptas priimti? patariamą J. T. 
komisiją Šuezo kanalo valdyme

Tuo tarpu Egiptas atsiliepė j grasinimus, skelbė 
visuotiną savo niililariiiiii pajėgą mobilizaciją

A

Kairas. —Egiptas infor
mavo Menzieso vadovauja
mą penkių valstybių komi
siją, kad egiptiečiai sutiktų 
priimti patariamą komisiją 
po Jungtinių Tautų globa, 
kuri patartų Egiptui Suezo 
valdyme. Bet tos komisijos 
galia būtų griežtai pataria
ma ir ne daugiau: spren
džiama galia liktų Egipto.

Tuo tarpu Egipto visų 
karinių pajėgų vadas pa
skelbė Tautinio išsilaisvini
mo armijos visuotiną mobi

Neimi siekiąs visą socialistiniu
grupi ą vi enin go

Roma. — Visa Italijos 
spauda dar plačiai rašo apie 
derybas tarp kairiųjų so
cialistų vado Pietro Nennio 
ir dešiniųjų socialistų vado 
Saragato. Iš pradžios visi 
radosi po įspūdžiu, kad 
Nenni susilies su.' dėžiniais 
socialistais, bet dabar nuo
monės keičiasi. Eilė laik
raščių,’ tarp jų “La Štam
pą” ir kiti įtakingi dienraš
čiai sako, kad ko Nenni sie
kia, tai visų socialistinių 
grupių vienybės. Jis norė
tų, kad suvienyta Socialistų 
partija paskui sudarytų 
bendrą veiklos frontą su 
komunistais. Esą, Saraga
to grupe kol kas apie tai 
nei girdėti nenori, bet su 
laiku ji gal bus perkalbėta.

Komunistinė spauda irgi 
sako, kad Nennio ir Sara
gato grupių vienybė nebūtų 
blogas dalykas. Bet tuo

Kipro nacionalistu veikla
1 ' °-

smarkeja, KOKA jėgos auga
Nicosia. — Kipro nacio

nalistų EOKA, jų ginkluo
ta pogrindine' organizacija, 
paskutinėmis keliomis die
nomis smarkiai paaugo, sa
ko gerai informuoti šalti
niai. Jeigu iki neseniai dar 
buvo nacionalistų, kurie 
abejojo, ar individualinis 
teroras prieš britiški) oku
pantų jėgas yra geras, tai 
dabar tokių neliko. Britai 
galutinai parodė, kad jie 
nenori derėtis su Makario- 
su arba kokiu nors kitokiu 
nacionalistu, kuris stoja už 
Kipro apsisprendimo lais
vę, jie nepriėmė EOKA pa
siūlytas paliaubų sąlygas 
ir t. t. v

Paskutinis nacionalistinio 
pogrindžio žygis buvo britų 
kario pašovimas. Kitoje 
vietoje bomba mesta'į bri
tų karininko butą, bet jo 
nebuvo namie. Kiti nacio
nalistai sužeidė turkų kil
mės kiprietį, kuris tarna
vęs britams. ?

. Famagustoje paplito ži
nios, kad EOKA kovo tojai- 

lizaciją. Į tą armiją įeina, 
šalia reguliarinės kariuo
menės, ginkluoti savanorių 
būriai, militarinėsx jaunimo 
ir moterų organizacijos ir 
t. t. Vyriausio komandie- 
riaus atsišaukime sakoma, 
kad Egiptas" šiuo momentu 
turi būti pasirengęs bet ko
kiai galimybei — net tuo
jau tin i am užpuolimui.

Tai' yra Egipto atsaky
mas į provokacinius pareiš
kimus, kuriuos daro britai 
ir( francūzai. Prancūzai

fronto Italijoje
pačiu laiku daugelis bando 
apskaičiuoti, kas įvyktų, jei 
gu Nenni tikrai norėtų nu
traukti bendra frontą su 
komunistais ir daryti dau
giau nusileidimų Saraga- 
tui, negu Saragatas pada
rytų jam. Tokiu atsitiki
mu, sako ekspertai, Nenni 
negalėtų su savimi nusives
ti visą savo partiją, nes 
dauguma' partijos direkto- 
riato ir taipgi dauguma ei
linių narių tvirtai stoja už 
bendrą akciją su komunis
tais. Nenni tada būtu lai
mingas, jeigu su savimi nu
sivestų bent pusę partijos.

Kaip dabar yra, partijų 
stiprybių santykis toks: ko
munistai gauna apie G mili
jonus balsų, Nennio kairie
ji socialistai apie 2 su pu
se milijono, Saragato deši
nieji socialistai apie mili
joną.

narai po vandeniu prikergė 
miną prie francūzu laivo, 
kad jį išsprogdinti. Prancū
zų ir britų, narai pravedė 
inspekciją, ir nieko nerado. 
Bet vienas dalykas aiškus: 
kipriečiai nacionalistai da
bar savo priedais skaito ne 
tik britus, bet ir francūzus, 
kadangi jie randasi Kipre 
su britų pritarimu ir kaip 
jų sąjungininkai. Nors 
francūzai atvvko Kipran 
ne tam, kad kovoti prieš 
pačius kipriečius, o reika
lui prisiėjus prieš Egiptą, 
kipriečiai juos vis vien skai
to okupantais ir priešais. 
EOKA lapelis apie francū
zus sako: »

“Jie čia atvyko kaip mū
sų prispaudėjų sąjunginin
kai. Jie čia atvykdami lyg 
pripažįsta britų, galią čia, o 
mūsų aspiracijas ignoruo
ja. Gaila, kad francūzai, 
sena laisvės tradicijų tau
ta, taip elgiasi. Bet jie taip 
elgiasi ir tai ne mūsų kal
tė — mes sutiksime juos 
kaip priešus — kulkomis, 
bombomis ir dinamitu....” 

tuose grasinimuose net pra
lenkia britus.

Prie Nasserio valdžios ar
ti stovįs laikraštis “Al 
Gombouria” (“Revoliuci
ja”) sako, kad Dulleso pla
nas apie tarptautinę kon
trolę, kuri yra ir Menzieso 
vadovaujamos komis i j o s 
planas, yra piratizmas, 
bandymas pavogti nuo 
Egipto, kas jam teisėtai 
priklauso.

Straipsnis tame laikraš
tyje atsikreipia į Menziesą, 
A u s t r alijos premjerą, ir 
sako:

“Kokia nuotaika vyrauja 
mūsų krašte, Jūs galite įsi
vaizduoti, jeigu perneštume 
įvykius į Jūsų kraštą, jeigu 
į s i v a i z duotume, kad at
vyksta komisija, kuri siūlo, 
kad Australija sutiktų su 
Sidney tilto internacionali- 
zavimu.” T a s' laikraštis 
taipgi sako, kad francūzu 
ir britų grasinantieji išsto
jimai ir laivynų koncentra
cija netoli Egipto be abejo 
vyksta susitarus su Menzie
so komisija.

Pakistano policija apšaudė 
badaujančius demonstrantus

Dacca. — Rytų Pakista
no policija apšaudė demon
strantus, kurie nešė iška
bas su obalsiu “Duokite 
mums maisto!” Rytiniame 
Pakistane dabar viešpatau
ja nemenkas badas. Prie 
bado privedė potvyniai, ku
rie ten siautė apie metai 
atgal. Gyventojuose pasi
piktinimas stiprus, nes nei 
centralinė Pakistano val
džia Karačyje, nei vietinė 
Rytų Pakistano valdžia 
Daccoje nieko apčiuopiamo 
nedarė, kad badaujantiems 
padėti. \ v

Rytų Pakistano valdžia, 
kuri buvo kiek pažangesnė 
už centralinę valdžią, atsi
statydino praeitą penkta
dienį, sakydama, kad ji ne
gali veikti laisvai,- nes cen
tralinė valdžia jai kliudo. 
Demonstracijas surengė 
Rytų Pakistano unijos. 
Pre'mjęras Iskander Mirza 
paskelbė, kad konstitucija 
negalioja Rytų Pakistane 
ir ten- viešpatauja nepa
prastas stovis.

Buenos Aires. — Argen
tinos elektros darbininkai 
šiandien, ketvirtadienį, iš
eina į 22 (valandų streiką 
už aukštesnes algas. Unija 
paskelbė, kad ilgesnis strei
kas, gal 48. valandų, bus 
pravestas savaitę vėliau, 
jeigu šis streikas nepasieks 
savo tikslo. O jeigu ir šis 
nepasieks savo tikslo; tai 
trečias, dar ilgesnis bus pa
skelbtas — ir taip toliau.

Vėliausios

Pasaulio 
naujienos

KABULAS. — Afganis
tanas patvirtino, kad pirks 
ginklų Tarybų Sąjungoje.

LOS ANGELES.—Adlai 
Stevenson as pareiškė, kad 
jis stoja už visišką versti
nos karinės tarnybos (draf- 
to) pabaigimą. Jis sakė, 
kad “jeigu tik leistų kraš
to saugumas,” vers t i n ą 
tarnybą reikėtų visai baig
ti. Stevens onas kalbėjo 
A metikes legijono suvažia
vime. Jis buvo sutiktas 
šaltokai, nes Legijono va
dovybė yra persveriamai 
republikoniška.

BEIRUTAS, — Jordano 
valdžia bando pritraukti Si
riją ir Libaną į bendrą są
jungą, kuri priešintųsi “E- 
gipto ir Nasserio hegemo
nijai virš viso arabiško pa
saulio.”

*’ SAN FRACISCO.—Mirė 
vice-prezidento Nixono tė
vas. Jis sirgo nepagydoma 
liga per dvejus metus.

NICOSIA. — Britai suė
mė Kipro graikų ortodok
sų (stačiatikių) bažnyčios ; 
etnarchijos sekretorių Ni
cos Kranidotiotisa.

PARYŽIUS. — Francū- 
zijos valdžia paskelbė, kad 
visomis jėgomis kovos šalia 
britų prieš Kipro naciona
listus, jeigu tie juos puls.

HONG KONGAS. — Ki
nai informavo britų žurna
listus Pekine, kad jie grei
tu laiku paleis iš kalėjimų 
ten laikomus amerikiečius. 
Jų ten yra apie 10, mano
ma.

WASHINGTONAS.—Lai
vynas rado vandenyse ne
toli Kinijos krantų trečią 
amerikiečio lavoną. Tai vis 
dalis tos 16 asmenų įgulos, 
kurių orlaivį kinai pašovė 
netoli savo kranto. Kinai 
atsiprašė už pašo vi m ą, sa
kydami, kad jie orlaivį pa
laikė esančiu čiangininkų. 
Bet jie atsisakė mokėti už 
orlaivį, kaip tai reikalauja 
Amerika. Kinai sako, kad 
kaltė pačios Amerikos, nes 
orlaivis bereikalingai skrai
dinėjo arti Kinijos kranto.

Brockton, Mass.
JONAS MINEIKIS, 85 me

lų amžiaus, mirė pirmadienį, 
3 d. rugsėjo.

Pašarvotas Waite Funeral 
Home, 30 Emerson Ave. Lai
dotuvės Įvyks rugsėjo 6 d., 
11 vai. ryto, Melrose kapinė
se.

JOHANESBURGAS.—11 
kasėjų užsimušė aukso ka
syklos sprogime.

Ar jau užsisakėte Seno Vin
co poezijos knygą?

ORAS NEW YORKE 
šilčiau, tvankiau. .
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KAS KA RAŠO IR SAKO

Otto Wobick. 
Commonwealth 
yra socialde-

KANADOS 
SOCIALDEMOKRATŲ 
BALSAS

Tarybų Sąjungoje lankė
si Albertos provincijos (Ka
nadoje) CCF lyderiai, Wil
liam Irvine, Harold Bron
son, Floyd Johnson, Byron 
Tanner ir 
Canadian 
Federation
mokratų partija. Taigi įdo
mu, ką šitie Kanados soci
aldemokratų vadovai mano 
apie Tarybų Sąjungą.

Išvykdami iš Tarybų Są
jungos, jie padarė ilgoką 
pareiškimą, lyg ir atsisvei
kinimą su Tarybų Sąjun- 

Viskas ten, kaip karo metu priešo okupuotame mies- gos. visuomene. Mes čia pa
tely: žmonią judėjimą valdo kariuomenė.

Kodėl taip?
Todėl, kad dvylika negrų vaikų pradėjo lankyti vie

šąją mokyklą, kurioje mokosi baltųjų vaikai.
Susirinkusi baltųjų govėda, sakoma, daugiausiai su

daryta iš tolimesnių miestų ir kaimų, ryžtasi neprileisti 
negrų vaikų į mokyklą, ryžtasi pastoti jiems kelią, o jei 
ko — sumušti juos arba užmušti!

Ši organizuota govėda puola kiekvieną negrą, kuris 
tik jai pasipainioja po kojų. Andai ji užpuolė praeinan
čią negrę moterį. Po to užpuolė negrą Jūreivį,; kuris 
buvo parvykęs pasisvečiuoti iš tarnybos, iš laivyno.

Korespondentai, kurie stebi visa tai, primena, jog šie 
elementai yra kieno tai suorganizuoti, sukurstyti.

Kuo visa tai baigsis, niekas tikrai negali pasakyti. 
Užtenka to, kad toks baltųjų šovinistų elgėsis daro di
džiulę gėdą visai Amerikai' pasaulio žmonių akyse.

Miestuose ir mieseteliuose, kur nėra segregacijos, 
negrų vaikai laisvai eina į bendrąsias su baltaisiais mo
kyklas, bet ne taip ten, kur viešpatauja segregacija.

Sakoma, jau ir kai kur kitur Tennessee valstijoje 
vyksta kas nors panašaus, kaip Clintono miestely.

O kai prasidės mokslas kitose segreguotose valsti
jose, ten baltieji šovinistai turbūt darys tą patį, ką daro 
Clinton, Tenn., barbarai.

KAIP OKUPUOTAME MIESTE!
NEDIDELIAME Clinton miestely (sakoma, apie ke

turi tūkstančiai gyventojų), Tennessee valstijoje, val
dovas šiandien yra nacionalinės gvardijos (valstijinės 
kariuomenės) vadas.

PASITARIMAI, SAKO, EINA GRAŽIAI
GAL BŪT, kai šitie žodžiąi skaitytoją pasieks, pa

sitarimai, kurie dabar vyksta Kairo mieste, jau bus 
pasibaigę.

Ten, kaip žinia, tariasi Londono konferencijos iš
rinktoji komisija, kuriai vadovauja Australijos minis
trų pirmininkas Menzies, su- Egipto prezidentu Nas- 
seriu.

Jie tariasi .dėl Suezo kanalo ateities. Londono kon
ferencija (jos dalyviij dauguma) nutarė, kad Suezo ka
nalas būtų valdomas tarptautinės komisijos. Tai Dulleso 
planas. *

Na, o Indija pasiūlė savo planą. Ji sakė, Egiptas 
privalo valdyti Suezo kanalą, o tarptautinė komisija tu- 

■' retų būti tik su patariamuoju balsu.
Prezidentas Nasseris pareiškė, kad jis nepriims 

M Dulleso plano, jis niekad nesutiksiąs, kad Suezo kanalą, 
kurį eina per Egipto žemę, valdytų kiti, svetimšaliai.

Taigi dabar pasaulis ir nekantriai laukia, ką šie 
pasitarimai duos.

Pasitarimai yra daromi prie uždarų durų. Tiek 
tik težinoma, kad pasitarimai draugiški, kad visus klau- 
simusi Nasseris bando analizuoti ir diskusuoti kartu su 
komisija. < ‘

Jeigu Dulleso planas bus atmestas, tai ka bus toliau?
Francūzijos valdžia stoja už tai, kad Suezo kanalo 

reikalą spręstų jėga. Matyt, jiems pritaria ir britai. 
Kipro saloje stovi ginkluotos jėgos—jėgos britų ir fran- 
cūzų —• ir laukia pašaukimo vykti į Egiptą, kuris tėra 

' tik apie 100 mylių atstume. •
Bet Washingtone dar vis galvojama, jog Suezo ka

nalo klausimą galima išspręsti pasitarimų kelių; valsr 
tybės departmentas nėra ginkluotos politikos šalinin
kas šiuo klausimu; taip, bent sako pranešimai iš Wash
ington©.

Mes dar-vis nenorėtume tikėti, kad Francūzija ir 
Anglija įsimaknotų į karą Egipte. Tai būtų viena di
džiausių klaidų! Tai supykdytij kitas arabiškas vals
tybes, o Suezo kanalą" egiptėnai galėtų visai sunaikinti.

Tikėkime, kad sveikas protas paims viršų ir kad 
karštagalviai Paryžiuje ir Londone atvės.

3,000 UŽMUŠTŲ
. PRANCŪZUOS VALDŽIA skelbia, jog Alžyre fran- 

cūzų kariuomenė užmušė daugiau kaip 3,000 alžyriečių.
Tiek užmuštų esą nuo to laiko, kai alžyriečiai pradė

jo kovoti už plačią autonomiją arba nepriklausomybę.
Sunaikinta Alžyre daug turto; nemaža farmų 

versta į pūstynes; sugriauta nemaža namų.
Kiek alžyriečiai nušovė francūzų kareivių bei 

.’ licijos, Paryžiaus valdžia neskelbia.
Daug žmonių užmušta^ daug turto sunaikinta, 

ir kas pasiekta? Ar francūzai atsteigei ten ramybę? 
į Ne! Alžyriečiai vilties dėl savo tautinės laisvės dar vis 

nenustojo ir yra pasiryžę toliau vesti kovą už laisvę.
Francūzai, išleidę milijonus dolerių, paguldę daug 

žmonių.’gyvybių, visvien, anksčiau ar vėliau, bus pri
versti išklausyti alžyriečių reikalavimų.

pa

po-

na,

duosime kai kurias ištrau-.> 
kas iš to pareiškimo (ver
timas “L. Balso”). Jos 
skamba:

“Mes nenorime sakyti, 
kad viskas Tarybų Sąjun
goje gerai. Jei mes taip 
sakytume, žmonės čionai 
pirmi tai užginčytų. Yra 
tokių dalykų, kurie turi bū
ti atlikti, ir jie tai žino. 
Jie neturėjo progos atlikti 
tai iki šio laiko. Laike ei
nančio penkmečio bus pa
daryta didelė pažanga 
agrikultūroj ir namų staty
boj. Kuomet būtinieji da
lykai bus sutvarkyti, tuo
met jie galės eiti prie pra
bangos. Ko Tarybų Sąjun
gai labiausiai reikia, tai už
tikrintos taikos. Su tuo ir 
jos resursais, jos žmonių 
pajėga, ir besivystančia jos 
industrija, ji gali padaryti 
stebėtiną pažangą.

“Mes atvykome su šiokiu 
tokiu žinojimu jūsų istori
jos, praeityje ir dabar.

“Režimas, kuris buvo 
pirm revoliucijos, buvo ne
pakenčiamas, ir revoliucija, 
kuri įvyko, buvo neišven
giama.

“Mes taipgi turėjome 
mintyje Antrąjį ' Pasaulinį 
karą, viršžmogiškas jūsų 
pastangas, epiškas ir per
galingas jūsų kovas prieš 
visas nacių 
jėgas.

“Bet buvo 
mums aprėpti 
čias, visas aukas gyvybė* 
mis,, namais, įmonėmis ir 
miestais, kuriuos jūs taip 
stropiai išbūdavo jote per 
pirm u s du penkmečius 
planus...

“Kuomet karštasis karas 
pasibaigė, šaltasis prasidė
jo.

“Jūs buvot priversti, kaip 
kad mes manėm mes buvo
me, pašvęsti vyriausias pa
stangas (Jei prisirengimo 
apsigynimui. Jums tas bu
vo baisiai žalinga, nes jums 
reikėjo taikos, kad / visos 
pastangos galėtų būti niir 
kreiptos, budavojimui soci
alistinės draugijos ir pake-' 
limui žmonių gyvenimo 
standarto.

“Ir vis dėl to, nežiūrint 
visų beveik nenugalimų 
Sunkumų, mes randanie, 

• kad tarybinės respublikos 
toli pažengė moksle, tech
nikoj’, industriniame vysty
mesi, menė ir kultūroj, ku
rie priduoda gyvenimui 
reikšmę ir grožį.

“Šioj plačioj šalyj nėra 
alkanų žmonių. Nėra ser
gančių, * kuriems nebūtų 
prieinama geriausia atyda, 
kurią gali suteikti Aioder- 
niškas medicinos mokslas; 
nėra apleistų vaikų; nėra 
nei vieno inteligentiško jau
nuolio be progos į mokslą. 
Nėra nedarbo ir konflikto 
tarp darbininkų ir jūsų in
dustrinės programos.

“Jūs turite didelius gam
tinius resursus. Nėra rei
kalo eiti nežmonišku impe-

rializmo keliu, kuriuo ėjo 
didžiosios tautos pirm jū
sų.

“O jūsų jaunuose žmonė
se, kurių protui vystytis jūs 
suteikėt gerą progą, turit 
visų didžiausius resursus... 
Jų pažvalga į Chiiuščiiovo 

kalbą
“Jūs pabudavojot, ir dar 

būdavo jot, ir dar budavo- 
jat, dideles jėgaines! ir in
dustrijas. Jūsų lyderiai, jū
sų planuotojai, protauja ir 
daro didelius dalykus. Jūs 
suradot ir panaudojot ato
minės jėgos paslaptis, ku
rias kiti bandė užslėpti nuo 
jūsų, kadangi mokslo ke
lias, kuris veda prie gam
tos paslapčių, yra prieina
mas visų tautų studentams.

“Mes, Kanados Socialde
mokratų Partijos atstovai, 
sveikiname sekr e t o r i a u s 
Chruščiovo pareiškimą, pa
darytą pranešime 20-j am 
Kongresui. Jis privedė, kad 
socialistai kitose šalyse, gali 
atsiekti galios budavojimui 
socialistinės draugijos per 
balotus ir sutinkamai su 
kiekvienos šalies tradicijo
mis ir aplinkybėmis. Tas 
padės pašalinnti dalį netei
singos propagandos, kuri 
pastatė Tarybų Sąjungą lie
pa lankion švieson nekurto
se šalyse.

“Tuo tarpu mes, kaip so
cialistai be galios kapitalis
tinėj šalyj, ištiesiame jums 
rankas jūsų pasiūlyme dėl 
taikaus sugyvenimo. Mes 
tikime, kad taika yra pir
mas punktas mūsų gadynės 
programoj, kurios reikia 
siekti ir atsiekti. Mes ti
kime, kad atominis karas 
būtų galas moderniškos ci
vilizacijos, jei ne galas vi
sos žmonių rasės, ir kad

ti- 
to- 
vi-

nei viena tauta negali 
kėtis laimėti ką nors 
kiame kare; priešingai, 
si nukentėtų. Mes tikime, 
kad ėjimas tokiu keliu bū
tų viršūnė beprotystės ir 
neužginčijamas įrodymas, 
kad žmonija neverta 
mesnio egzistavimo.

“Dėl šios priežasties 
dedamės prie Tarybų 
jungos stojant prieš

toli

mos

toli
mesnius atominių ginklų 
bandymus; mes priešingi 
naudojimui tokių ginklų 
kaip priemonių spren
džiant tarptautinius skir
tumus ir mes tęsime reika
lavimus dėl nusiginklavimo, 
imperializmo panaikinimo 
ir galo ginklavimosi lenk
tynėse.

“Mes lankėmės jūsų mo
kyklose ir mums patiko 
metodai, kuriuos jūs nau
dojate, ir priemonės, kurias 
jūs suteikiate mokykloms, 
taipgi ir provizijos, kurios 
įgalina jaunus žmones už
baigti savo mokslą aukš
čiausiose institucijose.

“Mes matėm jūsų ligoni
nes, poilsio ir pasilinksmi
nimo institucijas dėl dar
bo žmonių. Jos yra labai 
puikios.

“Mes pastebėjome, kaip 
jūs rūpinatės savo vaikais 
Pionierių Kempėse laike 
mokyklų atostogų. Mums 
padarė gerą įspūdį pobūdis 
veiklos, kuria jie užsiima. 
Negali būti geresnės ap
saugos nuo nusikaltimų.

“Mūsų grupė nori padė
koti žmonėms ant farmų 
ir miestuose, kuriuos mes 
atlankėme, už jų vaišingu
mą ir nuoširdų draugišku
mą. Mes tikime, kad drau
gystė tarp Kanados ir 
TSRS augs ir kad abidvi 
eis pirmyn tokiu keliu, ku
ris užtikrins gerovę ir lai
mę abiejų šalių žmonėms.”

SCRANTON, PA

kar mašinos

neįmanoma 
visas kan-

Rugp. 26 d. Scrantono 
pažangiečiai surengė gra
žią pariukę, kad pagerbti 

I mūsų seną veikėją M. Va- 
nagaitienę jos 77 metų gy
venimo sukakty. Nors drau
gei Vanagaitienei sukako 
77 metai rugpiūčio 12-tą d. 
ir pariukė įvyko porą sa
vaičių vėliau, bet labai gra
žiai pavyko, ir į Laisvės 
$15,000 fondą atliko šimtas 
dolerių.

Didžiausią kreditą (ar 
pagarbą) reikia atiduoti 
draugei Geležauskienei, ku
rios gražiame daržely toji 
parinkę įvyko, ir ji su drau
ge M. Gluoksniene pagami- 

, no labai skanius valgius 
dėl svečių. Į stalus išnešiot 
pagelbėjo O. ir M. čerkaus
kaitės ir Ella Sakevičiūtė.

Antras kreditas priklau
so rengimo komisijai, kuri 
sumanė draugei M. V. pa
gerbimą ir sukvietė tiek 
daug Svečių, nes apart 
serantoniečių buvo svečių 
ir iš toliau: iš Plymoutho 
pribuvo V. Žilinskas su žmo
na, O. Kasparienė ir Kru
tulienė; iš Pittstono A. Va- 
linęius ir A. Kaluzevičius, 
ir iš Thunkannock, Pa., F. 
ir J. Mankauskai. Nors ne 
visi dalyvavo, kuriuos ko
misija kvietė, bet buvo la
bai gražus būrelis ir visi 
labai gražiai linksminosi. 
Užkandžių laiku tapo įteik
ta draugei M. Vanagaitie
nei dovana (pora novalač- 
kaičių ir paklodė su išsiu
vinėtu jos vardu), taip pat 
svečiai išreiškė savo nuo
mones apie celebrantės nu
veiktus darbus. O pati ce
lebrante už tokį jos pager
bimą nore jq paačiuoti da
lyviams, bet vos ištarus ke* 
lėtą žodžių labai susigrau
dino ir jos kalba nutrūko

ir nuriedėjo džiaugsmo aša
ros per skruostus.

Po užkandžių ir gražių 
vaišių pirmininkas paaiški
no, kad pelnas nuo šio pa
rengimo bus Laisvės para
mai, tai visi dalyviai labai 
gražiai pasirodė. Po $10 
aukojo: P. Indriulienė, 
Ant. Kaluzevičjus ir Thun- 
kannocko farmery s sužrųo- 
na; V. Žilinskas $6.00; po 
$5 aukojo sekanti: M. ir O. 
Čerkauskaitės, Laisvietis, 
Ella Sakevičiūtė, B. Reklai- 
tienė, E. Geležau s k i e n ė, 
Mrs. Kasparienė, S. Lais
vietis, A. Motiejūnas, L. 
Rėmėjai, Laisvės Skaityto
jas, L. Patriotas, A. Valin- 
čius ir B. Tuškevičius. Pa
starasis nedalyvavo, tik per 
komisijos narį pridavė $5 
ir laiškutį; štai jo turinys: 
“Kaip sakėt, kad ten bus 
susirinkimas dėl Laisvės 
paramos, tai ir aš priside
du su penkiais doleriais. B. 
Tuškevičius.”

Gražus laiškutis nuo 
draugo B. T. Jis yra geras 
Laisvės rėmėjas per dau
gelį metų.

Po $3 aukojo: pati cele
brante M. Vanagaitięnė, O. 
Krutulienė ir A. Petrus, ir 
$2 R. Yenušaitis. Atėjus 

dėl Laisves 
sutikau, kad 
šimtinės, tai

išlaidas, liko 
$98.64, bet aš 
kiek truks iki 
aš pridėsiu.

Taigi ir pasiunčiau čekį 
vertės $100.00.

P. Šlekaitis

Redakcijos Atsakymai
F. N„ Kerne, N. H.—$10 

Money Orderį gavome; 
perdavėme .administracijai, 
6 ji sutvarkys pagal jūsų 
reikalavimą. Dėkojame.

Skulptorius V. Grybas
Sukako 15 metų, kai žuvo 

įžymus lietuvių skulptorius V. ; 
Grybas. Hitlerinės okupacijos 
pirmomis dienomis, 1941 m. 
Vincas Grybas buvo fašistų 
sušaudytas Jurbarko mieste.

V. Grybhs buvo žymus 
skulptorius - realistas, dirbęs 
monumentalinėje skulptūroje 
ir palikęs vertingą ir Įvairų 
kūrybinį palikimą.

V. Grybo kaip dailininko 
veikla yra glaudžiai susijusi 
su jo visuomeniniu darbu. Dar 
besimokydamas Varšuvoje, jis 
su draugais suorganizuoja ne
legalų lietuvių savitarpio lavi-1 
nimosi ratelį. Būdamas cari
nėje’armijoje, 1917 m., kai 
pasigirsta pirmieji Didžiosios 
Spalio socialistinės revoliuci
jos dūžiai, V. Grybas Įsijun
gia į kareivių revoliucinį ju
dėjimą. 1918—1919 m. m. 
jis palaiko dlaudžius ryšius 
su komunistiniu judėjimu, or
ganizuoja Lukšiuose darbinin
kų Tarybą.

1919 m. kontrevoliucinėms 
jėgoms užgniaužus Tarybų 
valdžią Lietuvoje, V. Grybas 
iš pradžių slapstosi, paskui iš
eina į viešumą. Po dešimties 
metų pertraukos vėl grįžta 
prie dailės. 1923 m. V. Gry
bas įstoja į Kauno meno mo
kyklą, kur jį moko žymus 
mūsų dailės meistras K Šklė
rius

Kurį laiką skulptorius tęsia 
sa'vo mokslus užsienyje, o pas
kui grįžta Į Lietuvą. Jo spe
cialybė — paminklų kūrimas.

Vienas iš žymiųjų jo daubų 
yra paminklas Sinianui Dau
kantui Papilės miestely. Skulp
torius imasi šio darbo pilnas 
kūrybinio pakilimo, ir jo su
kurtas Simano Daukanto pa- 

■minklas yra įspūdingas monu- 
mentalinės skulptūros realisti- 

L nis kūrinys. Simano Daukan-
• to statula yra atlikta iš bron- 
■ zos, o postamentas iš plytų

ir betono, padengtas marmu-
• ro grūdelių tinku, šiame pa- 
įminkle V. Grybui pavyko per
teikti Simano Daukanto api
bendrintus bruožus, psicholo
ginį gilumą. Surastas vykusiai 
Simano Daukanto figūros ju
desys, labai aiškiai ir lakoniš
kai figūroje atskleista visa 
vaizduojamojo asmens būse
na.

Vėliau V., Grybas .pastato 
Lietuvos kunigaikščio Vytau
to paminklą. Menine jėga šis 
skulptoriaus darbas pralenkia 
iki tol sukurtus tapybos ir 
skulptūros Vytauto portretus.

“žemaičio” paminkle Rasei
niuose skulptorius vaizduoja 
išsilaisvinusį iš baudžiavinio 
išnaudojimo ir carinės prie
spaudos jungo žemaičių vals
tietį. “žemaitis” — tai pilnas 
liaudies poezijos ir nenugali
mos jėgos paveikslas, Įkūni
jąs darbo valstiečio galią. 
Skulptorius lipdo apibendrin- 
tom formom, meninę jėgą 
daugiausia perteikdamas verž
liom, iškalbingom siluetinėm 
linijom. “žemaitis” tartum 
skina sau kelią per kliūtis ga
lingu rankos mostu, stiprios 
kojos žingsniu, energingai pa
lenkęs galvą. Ji 
žengia prieš vėją, 
šo jo plaukus ir 
skvernus. Nacionalini kolori
tą V. Grybas vykusiai pertei
kia apranga, “žemaitis” vil
ki miline, ilgais marškiniais, 
susijuosęs tautine juosta, pa
prastom drobinėm kelnėm ir 
vyžom, “žemaičio” paminklo 
postamente yra įkomponuoti 
bareljefai, kurie praplečia 
skulptoriaus siužetinį sumany
mą. Būdingiausias iš šių ba
reljefų yra darbininkas, pa
vojaus valandą griebiantis 
nuo žemės šautuvą.

Šis V. Grybo darbas daro 
skulptoriaus vardą nemirtin
gą lietuvių liaudyje.

Vėliau skulptorius stato pa
minklą Naumtestyje Vincui 
Kudirkai. Šio paminklo meni
niai 'ieškojimai ne tokie sėk
mingi.

Be paminklų skulptorius 
yra sukūręs ir daug smulkes
nių darbų, palikęs daug neį
vykdytų paminklų projektų. 
Kai kurie šių darbą rodo 
skulptoriaus ieškojimų origi
nalumą. 1929 m. savo stip
riausių kūrybinių jėgų pasi
reiškimo laikotarpiu skulpto
rius sukuria paminklo Neži
nomajam knygnešiui projek
tą. Vėliau jis pradeda pro
jektuoti ansamblį — Birutės ir 
Kęstučio paminklą. Dėmesio 
vertas ii’ tuo metu projektuo
tas Jono Jablonskio pamink
las.

1940 m V. Grybas entuzi
astiškai sveikina Tarybų val
džios atkūrimą Lietuvoje, įsi
jungia Į visuomeninę veiklą. 
Jis aktyviai dalyvauja naujai 
susikūrusios tarybinių dailinin- 4 
kų sąjungos veikloje.- *

Tuo metu V. Grybo kūry
boje prasideda naujas laiko
tarpis. Skulptorius dirba prie 
Markso, Engelso ir Lenino 
biustų, ruošia etiudus V. Ma- 
jakovskio paminklui, prade
da dirbti prie Juliaus Janonio, 
K. Donelaičio biustų. 1941 
metais numatytai mūsų respu
blikos 
kadai 
ruošė 
“Aguonų krėtėją”.

1941 
šiltinei 
Tarybų 
nespėjo 
luma *• •

literatūros ir meno de- 
Maskvoje V. Grybas 
figūrine kompoziciją 

v * »

m. birželio 22 d. fa- 
Vokietijai užpuolus 
Sąjungą, V. Grybas 

pasitraukti į šalies gi
liž aktyvią tarybinę

veiklą skulptorius liepos 3 d. 
areštuojamas ir' sušaudomas.

Skulptorius V. Grybas žuvo 
pačiame kūrybinių jėgų su
brendime. Jo gausus paliki
mas yra graži kūrybinė mo
kykla mūsų) skulptoriams, jis 
skatina mūsų dailininkus pla
čiau imtis darbo monumenta
lises skulptūros srityje. V. 

kūryba yra 
darbo žmo-brangi 

nėms.

realistinė 
ir artima

T. Adomonis
LTSR Valstybinio Dailės 

instituto vyr. dėstytojas

Darbininkų sveikata
Kortisonas (“cortisone”) 

vis dažniau ir plačiau pa-’ 
vartojamas medicinoj. Tai 
vis tas pats galingas ant- 
inkstinių liaukų hormonas, 
kurs suvaldo artritą, pade
da atgaut fosforu apsinuo.- 
dijimą ir palengvina tūlas

tarytum, 
kuris tar

ei rabužių

Neseniai moksli n i n k a i 
prityrė, kad kortisonas la
bai naudingas hemofilijos 
nuotykiais, kur kūdikiai 
nuo tėvų pavelde j a “Rh” 
kraują ir tada gali numirt 
nuo nesulaikomo kraujavi
mo. “Rh” kraujas neturi 
savo skysčiuose vadinamų 
kraųjodulkių ir todėl nega-X 
Ii sukrešėt. Kad ir nuo^ 
menkučio isidrėskimo krau
jas ima tekėt ir teka be 
perstojo.

Daugelį šitokių apsigimu
sių su “Rh” krauju kūdi
kių pasisekė gydytojams 
atgaut su kortisonu, išgel
bėt juos nuo mirties.

Rau donos akys pasidaro 
nuo įvairių priežasčių: nuo 
dūmų, dulkių, erzinančių 
dujų bei garų, nuo nemigo 
ir nuo parazitinių bei bak
terinių apsikrėtimų. Šie 
pastarieji akių paraudimai 
yra akies ulėvių uždegimas, 
ir jo nereikia užleist ilgam 
be gydyme?. Labai limpa
ma akių liga yra paraziti
nio akių uždegimo liga. Pa-e 
razitui vardas “toxoplas
ma.” Pasidaro įkyrus Jun- ’ 
giamųjų plėvių uždegimas, 
konjungtyvitas (“eonjunet- 
tyvitis”). Reikia paskubėt 
pas gydytoją.

Dr. J. J’. Kaškiaučius, M. D.

2 pusi.—Laisvė (Liberty)—Ketvirta*)*, Rugsėjo (Sep.) 6, 1956
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SUKILĖLIAI Kovų del žemes ir laisves 
vaizdai 1861-1864 metais

(Tąsa)
Čia Balsių Petras nebeiškentė. Tekis 

užgaulingas, žeminantis prievaizdo gra
sinimas ir kartu pasityčiojimas iš jų 
vargo ir skurdo, kaip peilis smeigė į 
Petro krūtinę. Jis buvo girdėjęs ir mo
kėjo daug dainų apie sunkių baudžiau
ninkų buitį ponų nevalioje, jis buvo gir
dėjęs daug pasakojimų apie ponų lėba
vimus, jų žiaurumą ir neteisingumą, jis 
buvo prisiklausęs iš dėdės Stepono daug 
kalbų apie tai, kaip neteisingai esąs su-, 
rėdytas visas šių laikų gyvenimas, ir kad 
ateisianti diena, kada, kaip toj dainoj 
sakoma,
Sugrius ponų rūmai ir aukšti dvareliai, 
Kaip anų neklausys prasčiokai žmoneliai. 
/Tad į prievaizdo grasinimą Petras, su
gniaužęs kumštis, staiga prapliupo to
kiais žodžiais, kurių dar niekas nebuvo 
girdėjęs iš baudžiauninko lūpų:

—Taip, pone prievaizde, mes skarma
liai ir utėliai, o tu kas? Dvaro šuva! 
Mes driskiai, bet niekam nuoskaudos ne
darome. Mes sausą plutą ir nedarytus 
barščius srebiame, o tu iš pono malonės 
ir mūsų darbo tunki ir tik žiūrai, ką iš 
pasalų įkąsti, ką į lovį paguldyti ir rykš
tėmis ligi kraujo nuplakti. Štai kas tu 
esi, dvaro kote!

Išgirdę Petrą taip šūkaujant, vėl visi 
metė žuobrius ir spietėsi aplinkui. Ne
buvo nė vieno iš jų, kuris nebūtų gavęs 
rykščių ar čaižaus prievaizdo bizūno. 
Tad dabar staiga trūkus klusnumo varž
tams, kiekvieno krūtinėj kunkuliavo 
Kerštingi jausmai. Jie apstojo prievaiz
dą ir vaitą, miklino rankose botkočius ir 
jau nedaug ko reikėjo, kad paleistų juos 
į darbą ne ant jaučių nugarų, bet ant 
dvariškių galvų ir šonų.

Bet čia Jankauskų Kazys, kuris buvo 
didžiausias visoj apylinkėj išdaiginin
kas, staiga taip spiegiančiai švilptelėjo 
ir pliaukštelėjo botagu, kad vaito ku
melys, kaip patrakęs, metėsi šonu. Vai
tas, neišsilaikęs balne, kaip pėdas krito 
į arimą. 'Artojų pyktis virto juoku, ir 
jie kvatodami šaukė:

—Laikykis, ponas vaite!.. Kepurę,
kepurę!.. Minkštai pataikė, nieko!..

** Vaitas, baisiai keikdamasis, žemėtas 
y&kilo nuo arimo, sugriebė nuriedėju- 

‘ šią kepurę, pasigavo kumelį, ir abu su 
prievaizdu ristute leidosi į kelią. Ne
paisydami tokio artojų pasipriešinimo, 
jiedu nujojo dar į sodžių paskelbti pono 
įsakymo, kad niekas paskui negalėtų iš
sikalbinėti jo nežinojęs.

O artojai vėl tęsė savo darbą rūstūs ir 
susikaupę.

Ligi saulei nusileidžiant arė Šilėnų 
sodžiaus valstiečiai savo dirvas.

Žuobrius paliko papievy, nes ryt rytą, 
su saule, tęs šiandien pradėtą darbą.

' VI
Ponas Skrodskis tą patį vakarą suži- 

žinojo apie Šilėnų sodžiaus valstiečių 
pasipriešinimą jo įsakymui. Jis sėdėjo

savo kabinete ir, rūkydamas ilgą pyp
kę, piktas klausė prievaizdo pasakojimo 
apie ginčą su valstiečiais.

Bloga nuotaika, susierzinimas, pyktis 
kenkia pono Skrodskio sveikatai. To
kiais atvejais jis atrodo' senesnis, negu 
leistų spėti 56 jo amžiaus metai. Lūpos 
nusvyra žemyn, žandai apdrimba, kak
tą išvagoja raukšlės, veidas papilkėja, o 
jis visas tarsi palūžta, susimetęs į kuprą 
savo krėsle.

O kai esti gerai nusiteikęs, Bagynų 
ponas galėtų rungtis ir su jaunesniais už 
save. Jo stuomuo dar tiesus, eisena tvir
ta. Kai jis vaikštinėja savo rūmų par
ke, nendrele pasipliaukšėdamas į lakuo
tą bato aulą, arba, kai išjojęs pasijodi
nėti mocionui, lengvai stypčioja balne, 
tai niekas nesakytų, kad jis baigia šeš
tąją dešimtį.

Dar labiau pajaunėja ponas Skrods
kis, kai susitinka gražią moterį, tegu ji 
būtų paprasta kaimietė. Tada jis neju
čiomis pasitempia, pasuka ūsą, paglosto 
smailą, širmą barzdelę ir iš po juodų, 
tankių antakių vyzdžiai sublizga kait
riomis ugnelėmis.

Tą vakarą, kai prievaizdas Pšemickis 
pranešė apie Šilėnų mužikų įžūlumą, po
no Skrodskio orumui buvo suduotas 
skaudus smūgis. Jis sėdėjo susigūžęs 
savo kabinete ir, jausdamas stiprėjantį 
širdies plakimą, tramdė sukilusį pyktį.

Per visą savo gyvenimą pripratęs, kad 
jo užgaidos būtų aklai pildomos, dabar 
pirmą sykį pasijuto tokio įžūlaus neklus
numo akivaizdoje. Ir kas gi maištauja? 
Jo paties mužikai-baudžiauninkai! Štai 
visų tų liberalizmų ir reformų pasėkos!

—Rykščių! — suriko jis ir trenkė 
kumščiu į stalą, išklausęs prievaizdo. .

—Maloningas pone,— nuolankiai tarė 
prievaizdas, — viso sodžiaus stiprūs vy
rai1—priešinsis.

—Ispravnikui pranešti! Policiją, ka
reivių rotą iššaukti! Aš jiems tokią eg
zekuciją užtrauksiu, kad jie kaip šunes 
man kojas laižys.

Bet, nors ir kaip įtūžęs, ponas Skrods
kis susigriebė.

Kareivius iššaukti, žinoma, galima, 
bet šiuo metu tai būtų labai netaktiška. 
Dvarininkai liberalai, kurių šioje apylin
kėje nemaža, jau ir taip šnairuoja į 
Skrodskį ir laiko jį nepatriotu, caro 
pataikūnu. O ką kalbėti apie tokius 
chlopomanus, kaip Survila! Jis. jam, po
nui Skrodskiui, rankos nepaduoda, de
monstratyviai nusisuka susitikęs. Ne, 
su egzekucija dar reikia palaukti.

Žinoma, pats Skrodskis nujaučia, kad 
kaimynai ne be reikalo juo nepasitiki, o 
kiti stačiai niekina ir kuone renegatu 
laiko. Jis nuo pat jaunystės laikosi 
nuošaliai nuo1 politikos ir visokių kon
spiracijų. Į 1831 metų “avantiūrą” jis 
apdairiai neįsipainijo. Imperatoriui ir 
jo vyriausybei visą laiką buvo lojalus, 
jokiom revoliucinėm idėjom ir, apskri
tai, naujovėm sau galvos nekvaršina.

(Bus daugiau)

BROCKTON. MASS.
jis jau atrodo gerai. JisApie pikniką

Rudeninis spaudos pikni
kas įvyks rugsėjo (Sept.) 
9 d. Olympia parke, Shrews
bury, Mass., palei Worces
ter į.

Worcesterieciai pikniką 
aprūpins viskuo. Montellie- 
čių trijetas daro speciales 
praktikas, nes jis tert dai
nuos; piknike dainuos ir 
Aldona Walien - Downing; 
taipgi dainuos Ona Dirve- 
lienė su J. Sabaliausku du
etus; bus gera koncertinė 

* programa.
Geros naujienos

Geros naujienos pas nor- 
woodiecius. Marcelė Kra
sauskienė, ilgai sunkiai sir
gusi sanatorijoje, kur išbu- 

"/o virš metų, nugalėjo sun
kią ligą; dabar ji jau na- 
mie. Šia smagia žinia da
lijasi visi progr esy vi a i. 
Linkėtina Marcelei atgauti 
sveikatą pilnai.

Pavasarį J. Galgauskas 
irgi buvo sunkiai susirgęs, 
buvo ir ligoninėje’. Dėl to 
buvome susirūpinę. Dabar 

jau atvažiuoja į Montello— 
į Liet. Tautiškame Parke 
parengtus piknikus.

Komedija “Lapkus”
Komedija “Lapkus” Mon- 

telioj bus pastatyta spalio 
27 d., vakare, viršutinėj 
Liet. Tautiško Namo salėj. 
O ant rytojaus, spalio 28 d., 
tą pačią komediją Liaudies 
Teati'o artistai suvaidins 
Worcestery, Lietuvių salė
je 29 Endicott St.

Brooklyno Liaudies'Teat
ro artisai visuomet puikiai 
suvaidina veikalus, tai pa
darys tą patį ir šiuo sykiu. 
Atvyks ir dainininkė S. Ka- 
zokytė.

LLD 6 kuopos, susirinki
mas įvyks rugsėjo 10 d. 
Bus išduotas raportas apie 
rengiamą “Lapkaus” pasta
tymą.

Mūsų ligoniai
Sunkiai susirgo J. Mi- 

neikis; buvo nuvežtas į li
goninę. (Kai šitie žodžiai 
mus pasiekė, gavome žinią, 

ikad J. Mineikis jau mirė;

reiškiame nuoširdžią užuo
jautą velionio šeimai. — 
Redakcija.)

Staiga susirgo Marijona 
Potsienė; buvo nuvežta į li
goninę, kur buvo padaryta 
operacija; sako, viskas ge
rai pavyko.

Serga T. Bartkus, kažin 
kas įsimetė jam į kojas.

Nuo seniai vis dar tebe
serga: P. Mineikienė, J. 
Blujienė, A. Čerkasas, M. 
Tamulevičienė, K. Grakaus
kas.

Peter Chestnut po ope
racijos sveiksta namuose.

Serga Albina Mitkus (Ta
mulevičiūtė), M. Tamulevi- 
čienės duktė. Dabar abidvi 
yra ligoninėje.

Pasveiko: S. Raštikienė, 
K. Railienė ir K. Beniulis. 
Jau ateina į mūsų paren
gimus.

Peter Chestnut po opera
cijos sveiksta nainuose.

Daug ligonių atlankiau, 
ir jie visi už tai yra dė
kingi. Kurie esame sveiki, 

, turėdami laiko, turėtume 
atlankyti visus ligonius.

Geo. Sliiiniaitis

Cleveland, Ohio
LLD 51 kuopos reikalai

Šioji kuopa yra Ohio lie
tuvių farmerių kuopa. Per 
eilę metų draugai Rubai 
rūpinosi minimos kuopos 
reikalais. Jų iniciatyva bu
vo surengta per metus 
bent vienas piknikas, o kar
tais ir daugiau, ir tuomi 
sukelta nemažai paramos 
mūsų spaudai. Bet šiomis 
dienomis draugai Rubai 
pardavė savo ūkį, kartu ir 
piknikų vietą, ir išvažiuoja 
į Ęloridą pastoviam apsigy
venimui.

Reikia palinkėti drau
gams Rūbams laimingai pa
siekti saulėtąją Floridą ir 
tenai kiek pasilsėjus dar
buotis, kaip ir pirmiau.

Bet kuopos palaikymo 
reikalu teko susirūpinti ir 
15-tos apskrities komitetui. 
Rugpiūčio 20 d. įvyko pil
nas kuopos susirinkimas, 
kuriame draugai Rubai per
davė visą kuopos vadovybę 
naujai išrinktai kuopos vak 
dybai, ir kuopa pasiliko gy
vuoti ir veikti, kaip ir pir
miau veikė, o į kuopą ap
leidusių draugų Rūbų vietą 
įsirašė du nauji nariai. 
Kuopa nutarė dar šiemet 
.surengti farmerių pikniką. 
Kaip žinoma, visuomet jų 
piknikai būna įdomūs ir di
deli; jie priveža visokių sa
vų produktų, kurių ir mies
tiečiai nuvažiavę įsigyja 
bei pigiai nusiperka, todėl 
jų piknikai ir ‘būna skait
lingi.

Šių metų farmerių pikni
kas įvyks rugsėjo 16 dieną, 
toj pačioj Rūbų vietoj. 
Farmeriai kviečia visus ir 
miestiečius į jų pikniką at
silankyti.

Minimą Rūbų vietą nu
pirko J. Jasūnas, jaunasis, 
su savo švogeriu bendrai, ir 
ją apsodins įvairiais mede
liais ir gėlėmis, įsteigs taip 
vadinamą nurserį, tai bus 
dar gražesnė • vieta pikni
kams, o piknikai ten kaip 
buvo, taip ir bus rengiami 
ir ateityje. > J. žebrys

Lewiston-Auburn, Me.
Vargdienio nidkas nepaiso

Mrs. Caroline McAbee, 27 
metų amžiaus, iš Detroito, 

i kad išgelbėjus gyvastį savo, 
sūnaus, kurio alsavimas 
buvo nenormalus, skubiai 
nugabeno kūdikį vaikučių 
ligoninėn. Motinos.' prašy
mas pagelbėti gydytojų ir 
ligoninės slaugių buvo ig
noruotas. Išlaikius per dvi 
valandai koridoriuje^ 15 
mėnesių sūnelis Jimmy mi
rė motinos rankose.

Mat, Mirs. Caroline Mc
Abee neturtinga moteris, 
su keturiais augančiais vai
kais. Taip, nors ir turtin
giausioje šalyje, vargdienio 
niekas nepaiso.

. Nebūkime šiaudiniais 
piliečiais ve, jam atrodė, kad taxi- 

Visiems galintiems bal- manas neužtektinai greitai 
suoti dabar yra laikas užsi- važiuoja — net nė tiek,

✓ 4

PARDAVIMUIU.

Pal’d uodam e namą su vienu akru žemės. 
Yna septyni kambariai ir ištaisyta vonia. 

Knotty pine virtuvei ir virtuvėlė.
Randasi ant

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

JOHN J. MOREY
Box 63, Templeton, Mass.

Brooksvillage Rd., Templeton, Mass.
Po 6 v. vak, skambinkite: Balwintille 4832.
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registruoti. Registr a t i o n 
board atdaras kas dieną.

Mes turime tokių drau
gių moterų, kurios save 
skaito pilietėmis, bet dar 
lig šiol balsaviųio balotų 
nėra mačiusios.

Draugės, dabar jujns ge
ra proga užsiregistruoti ir 
iš tiesų tapti šios šalies pi
lietėmis. Šių žodžių rašy
toja mielai pagelbėtų jums 
užsiregistruoti.

Užsisakė Seno Vinco po
ezijos knygą K. Steponaitis 
ir aukoja $5.00 Laisvės fon
dui. A. Apšegienė — , 4 
knygas. Koresp.

Montreal, Canada
Spėjama, Montrealas 
pasieks 4 milijonus 
gyventojų 1980 metais

“The Montreal Economic 
and Tourist Development 
Bureau” surinktais statisti
niais daviniais, sakoma, 
kad Montrealo didmiestis 
1980 m. pasieks 4,000,000 gy
ventojų. Tai, sako, rodo 
per paskutinius 10 metų 
vesti tyrimai žmonių prie
auglio ir įvesdinto kapitalo 
augimas. Nors abu di
džiausieji Kanados miestai 
—Torontas ir Montrealas— 
smarkiai auga, tačiau ma
noma, kad Montrealo mies
tas kaip yra, taip ii’ pasi
liks didžiausių miestu Ka
nadoje. Dabartiniu laiku 
Montrealas apima 228 kvad
ratinių mylių plotą ir turi 
1,575,762 gyventojus, o To
rontas — 239.7 kvadratinės 
mylios plotą su 1,304,350 
gyventojų.
Vystosi kova už 
duonos kepalo dydį

Montreale visą laiką buvo 
ir yra kepama ir pardavi
nėjama duona 12 ir 24 un
cijų kepalais — daugiausia 
24 Uncijų. Tačiau miesto 
valdyba yra spaudžiama di
džiųjų kepyklų pravesti 
įstatymą, kuriuo būtų leis
ta kepti ir pardavinėti 16 
uncijų kepalus. Tas iššau
kė didelį protestą mažųjų 

i kepyklų. Jos savo protestą 
motyvuoja tuo, kad jei bus 
leista kepti ir pardavinėti 
duonos kepalus 16 uncijų, 
tai neišvengiamai turės pa
kilti duonos kaina, nes tas 
pareikalaus daugiau darbo 
jėgos ir, sako, nuo to turės 
nukentėti ne tik mažosios 
kepyklos, bet ir žmones, 
brangiau mokėdami už duo
ną.

Miesto pareigūnai turėtų 
į tai atsižvelgti, bet ar jie 
tą padarys, tai tik ateitis 
parodys.
Nore;j o greitai važiuoti, 
gavo 2 metus kalėjimo

G. V. Barbeau, welderis, 
34 metų vyrukas, pasisam
dė taxi nuvažiuoti į ligo
ninę, kaip jis aiškina, ap- i 
lankyti draugą. Važiuojant |

’ Sherbrooke, ties Peel gat-

kiek įstatymas leidžia, — 
todėl vairuotoją sumušė. 
Už tai tapo areštuotas ir 
atiduotas teismui. Krimi
nalinio teismo teisėjas Ar
mand Cloutier už tai Bar
beau nubaudė -dviems me
tams kalėti. J.

MALE and FEMALE

Fora 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)

tnninunnnuimnminnjinnnnmrnj

’Režisuojant Jonui Valenčiui
LIAUDIES TEATRAS STATO SCENON

Trijų Aktų Komedijų

“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 Hill, N. Y.

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

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

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

WORCESTER, MASS.

Rudeninis Spaudos

PIKNIKAS
Rengia 

Worcester!© pažangiosios Lietuvių organizacijos 
paramai dienraščio Laisvės

Įvyks Sekmadienį

Rugsėjo September
Olympia Parke, Shrewsbury, Mass.

Trio iš Brockton, Mass.

Ištisa Meninė Programa:
T,rietas: Rožė Stripinis, AI. Potsius, W. Juiodeikis 

Aldona Wallen-Downing, sopranas, solistė 
Duetas: Ona Dirvelienė, 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.

t



Iš Brazilijos
BRAZILIJOS SENATORIUS 
APIE TARYBŲ SĄJUNGOS 

UŽSIENIO POLITIKĄ
Spaudos pranešimais, Brazi

lijos senatorius Lourivalas 
Fontesas, kalbėdamas senate, 
pasakė, kad Brazilija turi pa
keisti savo užsienio politiką ir 
vykdyti liniją, atitinkančią ša
lies interesus, brazilų tautos 
pažangos ir jos gerovės kėli
mo tikslus.

Savo kalboje Fontesas, be 
kita ko, sustojo ties Tarybų 
Sąjungos užsienio politika, 
ties jos pranašumais prieš 
Amerikos užsienio politiką.

Pažymėjęs, kad Tarybų Są
jungos vykdoma bendradar
biavimo su silpnai išsivysčiu
siomis šalimis politika iškovo
jo tautų simpatiją, Fontesas 
pareiškė, kad tai Įvyko todėl, 
jog “tautos nori bendradar
biauti tokiomis sąlygomis, kai 
neprimetami vergoviniai san
tykiai, bendradarbiauti ger
biant Įvairių šalių politines 
sistemas, jų visuomeninę san
tvarką, jų valstybinę^santvar- 
ką ir nacionalinius nutarimus, 
be blokų ir be embargo, be 
karinių sąjungų, kurios kelia 
pavojų tautų ateičiai’’.

Fontesas nurodė, kad Tary
bų Sąjungos pasiūlymai iš
plėsti prekybą ir galimybes 
teikti techninę pagalbą lotynų 
Amerikos Všalims susilaukia 
plataus atgarsio šiame pasau
lio rajone. E.

BRAZILIJOJ REAKCIJA
Brazilijoj vėl reakcija. Var

žomas darbininkų judėjimas. 
Persekiojami komunistai. Už
daryta Nacionalinio Išsilaisvi
nimo Lyga, kuri dkovojo už sa- 

"vo šalies turtų naudojimą na
cionalinėje rinkoje, savo ša
lies ir liaudies gerovei, šiuo 
momentu tai Lygai nuvo svar
bu apginti nuo svetimųųjų im
perialistų nagų naftą ir ato
minę medžiagą.

Reakcija paaštrėjo nuo bir- 
-želio 8 d., kada prezidentas 
Kubitschek turėjo pasitarimą 
su armijos generolais ir poli
cijos vadu. Daug žmonių areš
tuotų. . Alf.

GENERALINIAI STREIKAI
•

Ilgą laiką kentėjusi Brazi
lijos liaudis eina Į žūtbūtinę 
kovą už duonos kąsnį, nors 
jai įstatymai tai ir daudžia.

Nesenai Rio de žaneiro stu
dentai paskelbė streiką prieš 
kainų pakėlimą ir reikalavo, 
kad būtų surasti ir tinkamai 
nubausti kainų kėlimo kalti
ninkai.

San Paulyje reakcijos šali
ninkai demagogiškai varo 
propagandą už darbininkų ir 
'darbdavių susitarimą * kainų 
užšaldymui. Tuo tarpu vald
žia visų mokesčių Ir susisieki
mo - transporto priemonių be
veik dvigubai pakėlė kainas.

Tos situacijos kaltininkus 
visi mato. Tiktai reikia duoti 
teisę liaudžiai juos bausti.

Porto Alegre, įvyko 24-ių 
vai. generalinis 150 tūkstan
čių darbininkui streikas. Uosto 

f darbininkai, fabrikai, prekyba 
ir pramonė vieningai išėjo į 
streiką. Nei laikraščiai tą die
ną neišėjo. Tik vadinami val
dininkai dirbo.

Streikieriai r e i k a 1 a u ja 
3.800 kruzeirų algos mini
mum į mėnesį.. Iki šiol Porto 
Alegre mieste algos minimum 
buvo 1.800 kruzeirų į mėnesį 
(apie 80 pezų). A.M.

TOLSTOJAUS GALINGA APYSAKA—NEPAMIRŠTANTI FILMĄ!

WAR and PEACE
AUDREY HEPBURN * HENRY FONDA * MEL FERRER 

, ir tūkstantis kitų vaidintojų.
TECHNICOLOR — VISTAVISION

CAPITOL THEATRE — Broadway & 51st Street

4 pus J, Laisvi ( Liberty )Ket virt ad., Rugsėjo (Sep.) 6, 1956

J1NI0S IŠ LIETUVOS
"KAUNAS. — Gerai dirba 
“Nemuno-6” žemsiurbės įgu
la, kuriai vadovauja vienas 
seniausių Lietuvos upeivių Fe
liksas Šulcas. Svarbų darbą 
atlieka laivo kolektyvas, užti
krindamas transporto laivynui 
gilų ir saugų kelią. Per navi
gaciją žemsiurbė jau išvalė 
dešimtis laivybą apsunkinan
čių rėvų ir išėmė iš upės dug
no 556 tūkstančius kubinių 
metrų grunto.

Įgulai pasiekti laimėjimus 
padėjo priešakinių darbo me
todų naudojimas atliekant' 
dugno gilinimo darbus. Daug 
naujovių pasiūlė mechanikas 
Januškevičius. Jo racionaliza
ciniai pasiūlymai padėjo žy
miai sumažinti laivo stovėjimą 
remonte ir pakelti agregato 
naudojimo koeficientą.

(Elta)
~ < i

Liaudies dailės paroda
UKMERGĖ. — Kraštotyros 

muziejaus patalpose atidaryta 
liaudies dailės paroda. Joje 
eksponuojama daugiau kaip 
300 kūrinių.

Lankytojų dėmesį patrau
kia mokytojų J. Verbicko, V. 
žalnierienes tapyba, J. Kvie- 
sulaičio “Zuikučiai” ir kitos 
meniškai atliktos medžio ink
rustacijos.

Ukmergiečiai gerai pažjsta 
pramkombinato darbininką, 
60 metų senuką M. Sriogį. 
Menininkas - savimokslis pa
rodai pateikė medžio droži
nius — “Piemenukas”, “Jau
nieji gamtininkai” ir kitus, 
užkariavusius ne vieno lanky
tojo simpatiją Puikiai atlikti 
artelės “Prima” darbininkės 
E. Daraškevičienės molio lip
diniai.

Parodoje plačiai eksponuo
jami ir kolūkinio kaimo meni
ninkų dailės kūriniai. Tai “Že
maitkiemio” kolūkio kolūkie- 
tės S. Mimienės meniškai iš
austi rankšluosčiai, “Žalgirio” 
kolūkio narės O. Boreikienės 
ir kitų — kilimai, pagalvėlės 
ir kt. • • ‘ '

Liaudies dailės paroda ra
jono gyventojų gausiai lanko
ma. Per pirmąsias dienas ją 
aplankė apie 1,500 žmonių.

G. Šarūnas

Trokų vairuotojų 
streikas atidėtas

Antradienį turėjo prasidėti 
3,500 sukvežimių (trokų) 
vairuotojų streikas. Tymste- 
rių unijos (IBT) lokalas 707, 
kuris turi 3,500 narių, plana
vo sustreikuoti prieš Empire 
State Highway Transportation 
Association. Tai sunkvežimių 
firma, kurios trokai išvežinėja 
prekes ilgomis distancijomis 
— po visą šalį. Prie to lokalo 
streiko planavo prisidėti ir lo
kalas 282, kuris turi 500 na
rių ir keli kiti lokalai, kurių 
nariai dirba tai pačiai kompa
nijai. ' ' z

Unija reikalauja pakelti al
gas ant 11 centų valandai ir 
dvejų metų kontrakto. Kom
panija atsisako tuos reikala
vimus patenkinti. Sekmadienį 
vairuotojai laikė mitingą 
Roosevelt salėje ir nubalsavo 
streiką atidėti mėnesiui, kad 
duoti kompanijai “laiko apsi
galvoti”. Jeigu,* iki to laiko 
kompanija nenusileis, streikas 
prasidės tikrai^ sako unijos 
vadai.

NUŠOKO IR NUSKENDO
Brooklynietis darbininkas

J. Ivory, .28 metų, pirmadie
nį iššoko iš laivelio pasinars- i 
tyti ir nuskendo. Nelaimė įvy
ko Canarsie.

Lietuvis dailininkas 
laimėjo I-ą premiją

Praeitą savaitgalį Washing
ton Skvere Greenwich Village 
atsidarė tradicinė meno kuri
nių paroda, kuri vyksta po at
viru dangumi. Ta paroda yra 
tradicinė didelė paroda, vyks
tanti kasmet ir sutraukianti 
tūkstančių dailininkų kūrinių. 
Dauguma ten išstatomų yra 
tradicinio - akademinio po
būdžio — daugiausia gamtos 
vaizdai, naturmortai, gėles, ir 
taip toliau.

Dvi svarbiausios, premijos, 
kurios ten išduodamos "kas-r 
met, yra “didysis, pryzas” ir 
“aliejinės tapybos pryzas”. 
“Didįjį” šiemet laimėjo Ma
nes Lichtenberg, o pirmą alie
jinės tapybos pryzą — lietu
vis dailininkas Mykolas Paš
kevičius, turbūt vienas naujų
jų ateivių. Paškevičius gyvena 
Flushinge, Quense.

New Yorko 
spaudoje

“Times” atspausdino veda
mąjį straipsnį, kuriame bara 
ir pašiepia republikonus, kam 
jie pradėjo vadinti demokra
tus “Demokrat party”, vieto
je “Democratic party”. Nors 
“Times” paprastai prielankes
nis republikonams, negu de
mokratams, tas laikraštis sa
ko, kad šis republikonų pasi
elgimas yra kvailas.

Demokratai, sako “Times”, 
jeigu jie norėtų, galėtų atsi
liepti tuo pačiu — Jie iš žo
džio “Republican” galėtų iš
mesti tą “ic” ir pasiliktų “Re- 
publan”. 

* * #
Įdomu, kad joks laikraštis, 

įskaitant ir “Daily News”, ne
pritarė viešai tai republikonų 
taktikai, tai yra, Demokratų 
partijos vardo iškraipymui. 
Matyti, kad visi jautė, jog 
republikonų strategai kvailai 
išsišoko. 

* # *
Už “legalų gemblinimą”
“Daily News” jau senokai 

veda kampaniją už tai, kad 
Amerikoje būtų legalizuotas 
gemblinimas. Pradėti reikėtų, 
sako “News”, nuo legališkos 
nacionalinės loterijos. Tas 
laikraštis nurodo, kąd legaiiš- 
kos loterijos egzistuoja Pran
cūzijoje, Italijoje, Ispanijoje, 
Portugalijoje ir dabar planuo-
jama tokią loteriją įvesti ir 
Britanijoje.

Francūzijoje, sako “News”, 
valdžia nuo loterijos gauna; 
apie 60 procentų savo įeigų.! 
Loterijos egzistuoja, sako | 
“News”, taipgi Švedijoje, Da
nijoje, Norvegijoje..,.

*, *. *
Reikia daugiau parkų |

i
“Times” ve d am a ja m e 

straipsnyje sako, kad New 
Yorko miestui reikia daugiau 
parkų, kad apie 22 milijonai^ 
dolerių, kiek miesto parkų der 
partmentas gauna per metus, 
neužtenka. “Times” sako, kad 
geras,dalykas, jog pradedama 
įtaisyti du naujus parkus, bet 
jų neužtenka.

Tie du nauji parkai yra vie
tose, kur praeityje radosi Ne- 
ponsit ligoninė Ročka ways sri
tyje ir Seton ligoninė Bronxe.,

Šimtai policininkų ieško nu
sikaltėlio, kuris vienoje Ja- 
maicos parkinimo aikštėje 
užmušė policininką Williama 
Longą.

PRANEŠIMAS
BROCKTON, MASS. 

( . '
LLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo 10 d., Liet. Taut. Namo 
kambariuose, 7:30 v. v,. Prašome vi
sus narius dalyvauti, nes yra svar
bių reikalų apsvarstyti—kuopos pik
niką, kuris įvyks rugsėjo 16 dieną, 
LTN Parke. Taipgi išgirsite rapor
tą apie rengiamą teatrą—Lapkus— 
data spalio 27 d. Tad bandykite 
Skaitlingai dalyvauti. (173-175)

Baptistų pastorius kalbėjo 
apie apgaulingąsias samdos 
agentūras ir jų suktingumą
Daktarąs Ralph C. Walker, 

baptistų pastorius, per Darbo 
Dienos sekmadienį savo baž
nyčioje Madison Ayenuę Bąp- 
tist Church pamokslą kalbėjo 
ąpie New Yorko darbo sam
dos agentūras (employment 
agencies). Walkeris nurodė, 
kad didelė dalis jų yra suk- 
tingos, kad jos stengiasi iš
spausti kiek tik gali iš as
mens, kuris atęina ieškoti dar
bo.

Kaip žinia, dauguma agen
tūrų ima nuo žmogaus visos 
savaitės uždarbį už jam gautą 
darbą. Privatinės agentūrs 
puikiai žino, kad žmonės, ku
rie ateina pas jas ieškoti dar
bo, randasi gan desperatiško
je padėtyje ir neturi pasirin
kimo — mokės, kiek tik iš jų 
reikalaujama. Bet kaip su 
tais, kurie neišgali atsilyginti? 
Walkeris iškėlė, kokių prie
monių kai kurios agentūros 
griebiasi.

Štai, viename pastate žemu
tiniame Manhattane randasi 
net 60 agentūrų. Tame pačia
me name randasi stotis, kur 
gali parduoti savo kraują — 
už dvidešimt dolerių, rodos, 
porciją, kiek imama vienu 
kartu nuo vierto žmogaus. Bet

Tik vienas žuvo auto- 
nelaimėje New Yorke

New Yorko policija ir AAA 
klubas (automobilistų organi
zacija) sako, kati ji gali did
žiuotis, jog šiais metais per 
Darbo Dięnos-Labor Day sa- 
įąitgalį tik vięnas asmuo Di
džiojo New Yorko apylinkėje 
težuvo automobilių nelaimėje. 
Praeitais metais New Yorke 
užsimušė penki asmenys.

Užsimušęs y r a . Morgan 
Jonės, 37 metų amžiaus Man
hattan© gyventojas. Policija 
mano, kad jis užmigo vairuo
damas. o autbmbbilis susidūrė 
su ramsčiu Čįueensboro tilte ir 
jis momentaliai užsimušė.

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

SENO VINCO PAGERBIMUI
Ir Vasarinio Fondo Užbaigimui

BUFETINIAI PIETŪS
Su Dailia Menine Programa

' ' — Įvyks —

šeštadieni September
Rugsėjo Pradžia 6 P. M.

f

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
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y. 

i ' ?

Prašome visų atsilankyti į laiką, nes norime 
anksti pradėti, kad po programos būtų 

laiko pasikalbėti su gerbiamuoju svečiu 
ir susirinkusiems tarp savęs.

tai ne supuolimas, o tikslus 
dalykas: agentūros parūpino, 
kad tą kraujo ėmimo stotis 
tęn būtų įsteigta. Dabr, kai be
darbis, gavęs darbo per tokią 
agentūrą, sako, kad jis netu
ri užstato, kad negali užsimo
kėti ir dalies savo savaitinės 
algos (kurios dar negavo), 
agentūros tarnautojai jam pa
taria : štai čia pat name ran
dasi kraujo ėmimo stotis, už
suk, duok kraujo — ir gausi 
pinigus.

Ir taip daugelis bedarbių, 
kurie per savaites trankėsi 
ieškoddami darbo ir yra išse
kę, fiziškai silpni, užsuka ir 
duoda savo kraujo . tik tam, 
kad galėtų atsilyginti samdos 
agentūrai.

Pastorius Walkeris sakė, v
kad tos agentūros yra nemo- 
rališkos ir suktingos. Jis sakė, 
kad jos ypatingai apgaulingos 
puertorikiečiams, kurie men
kai tesupranta angliškai ir 
kuriuos lengviau apgauti.

. Madison baptistui bažnyčią 
lanko turtingi Upper East Si
de žmonės. Jie klausėsi savo 
pastoriaus su nemenku nusi
stebėjimu ir negalėjo suprasti,, 
kodėl jis tokią “keistą’’ temą 
pasirinko....

' M.

PRANEŠIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks ketvirtadienio vaka
re, rugsėjo 6 d.., Liberty Auditorijo
je. Visi kuopos nariai kvięčiami 
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 '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
nos 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)

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ 
Užrašykite Laisvę savo draugui

Planuojama pastatyti 
kooper. apartmentus 

/

Lūšnynų valymo komisijos 
pirmininkas R. Moses patiekė 
Wagneriui planą apie keturis 
naujus kooperatyvinius apart- 
mentinius namus. Tie apart-1 
mentiniai namai būtų pastaty
ti East Sidėje, tarp Grand, 
Broadway ir.Essex St., kur 
dabar randasi lūšnynai ir pu- 
siau-lūšnynai. Tuose pasta
tuose galėtų gyventi apie 
1,700 šeimynų. Vidutinė kaina 
būtų $20 kambariui.

“Kooperatyviškumas” tuo
se pastatuose reikštųsi tame, 
kad nuomininkai galėtų iš 
anksto “pirkti” savo apart- 
rnentą, tai yra, užmokėti dali 
iš anksto ir paskui mokėti ma
žiau nuomas. Apie 800 tų 
apartmentų turėsią balkonus 
ir teras u s.

205 NAMAI TURĖS BŪTI 
NUGRIAUTI

Taip sako Mr Moses. Tiek 
namų randasi žemutinėje 
Eastsidės dalyje, kur ruošia
ma vieta naujam namų pro
jektui. Plotas užims 12 akrų 
su puse. Naujame projekte su
tilps 1,700 šeimų.

ILA unijos viršininkai pa
skelbė raportą apie unijos ge
rovės fondą. „ Raportas sako, 
kad iš to fondo jau išmkėta 
pašalpoms $11,774,000. Pa
šalpas yra gavę 66,983 nariai. 
Fondas buvo įsteigtas 1948 m.

REAL ESTATE

Port. Wash. Mod. split level, selct 
neighborhood, walk to schls. 35 min.. 
Penn, Sta., 3 Ige bdrms, 2 baths, 
27 x 15 liv. rm. with firepl., din. rm., 
Ige. kit., fin. bsmt with bar, sept 
Indry mi; plaster walls, patio; gar. 
1956 appl. w/w carpet, strms, many 
extras. Fenced cor. plot. Sewers. 
Cath. church vic. Ask $29,500. 
PO. 7-0915. (173-179)

Į Baldwin. 40x100; 2 story Califor- 
! nia bungalow. 22x14 living rm. with 
fireplace; full dinirig room—break- 

j fast nook; 5 bednns, 2 car garage, 
[ oil heat. $14,900. Principals only.
Baldwin 8-6578. Vicinity St. Christ
opher Church. Full kitchen.

(173-179)

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)

MALE and FEMALE

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) |

HELP WANTED MALE

Electronic Heat Seal Set-up man. 
Sal. commensurate with exp. Comp., 
benefits, hosp., and life insur, plan. 
Also pight shift. SIRIS PRODUCTS, 
780 E. 134th St., Bronx, nr. Bruck-' 
ner Blvd. CY. 2-2500. (173-175)

Abelnas darbas šapoj. 5 dienų sa
vaitė. Biskį viršlaikio. Unija. Pa
šalpos. Nuolatinis darbas., Skambin
kite: ST. 4-7880. Klauskite Ben’io.

(173-179)

MACHINIST

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

(172-178)

MACHINE ’ ASSEMBLERS 
Floor Erection. 5 day week. 

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

645 W. 44th St., N. Y. C.
(172-178)

NEW YURK
__________  ___________ _____ **

HELP WANTED FEMALE Ų •

Moteriškės. Rankom ir mašinom
prosyti baltinius. Taipgi lankstyto- 
jos prie užbaigto darbo. Gera alga, 
nuolatinis darbas,.

DANCO SHIRT LAUNDRY
510 E. 74 th St., N. Y. C. 

BU. 8-4387
(173-175)

Houseworker. Some cooking. Must 
be experienced, help care for 2 
children. Sleep in own room. $45 
weekly. English necessary..

10-88 Park Ave. SA. 2-8885
(172-175)

Houseworker. Sleep in, private 
homes on long Island. Bring refer
ences and health card.. Salaries to 
$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.

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

(167-173)

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

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

Old Country Rd. &
Wantagh Pk’way ,

(167-173). *

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 SL, N. Y. C.
(168-174)

DOMESTIC
Experienced—Good home. 

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

LA. 4-3811 
(169-175)

NAMU DARBININKft—VIRAJA *
Padori. 2 vaikai. 2 šunes.

Atskiras kambarys, maudynė, TV. I
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., 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)

Tool Maker. Must know fonn^ 
.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 & SĮiarpe set up man.. 1st 
class. Hospitalization, bonus, bene
fits. Call for appt. WE. 1-3800. T.O. 
D. MFG. CO., 400 Duffys Avenue, 
Old Country Rd. & Wantagh Park
way. (167-173)

- - - - - -1 * - 1 - - ---  ................................................... 1 —

Men. to 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)

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, Į 
Call for appt. WE. 1-8800. T.O.D.f 
MFG. CO., 400 Duffy Ave., Hicks- 1 
vili, Old Country Rd. & Wantagh * 
Pky. (167-173) \

Die Setter. Must know how to 
set dies add 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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