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KRISLAI
Jonas Mineikis. 
Pavyzdinga šeima.
Apie grjžusiuosius.
Mokosi.

Rašo R. Mizara

Rašant šiuos žodžius Brock
ton/? (Mass.) laidojamas 
Jonas Mineikis, mįręs prieš 
tris dienas.

Jis mirė, sulaukės 85 metų 
amžiaus.

Tai gražus metų skaičius! 
Nedaug mūsų žmonių tokio 
amžiaus sulaukia.

Gražus, pavyzdingas buvo 
ir velionio gyvenimas. Per ke
letą dešimtų metų, kiek man 
žinoma, jis stovėjo su pažan
giuoju lietuvių judėjimu ir dė
jo pastangų, kad ir jo dukros 
tai darytų.

Atmenu, dar Pirmojo pa
saulinio karo metu Ona Mi- 
neikytė su savo sesele Stella 
kaitą per savaitę atvykdavo i 
Bostoną pas Miką Petrauską 
imti lekcijas muzikoje. Tėvai 
dėjo pastangas, kad jų dukros 
nenutoltų nuo lietuvių, kad 
jos būtų apsišvietusios ir nau
dingos kultūriniam mūsų ju
dėjimui.

Ir Ona tokia buvo ir tebė
ra: kiek sąlygos leido ir leid
žia ji dalyvauja mūsų scenoj, 
dainuoja, nes turi gražų bal
są, gerai pralavintą.

Patys seniai Mineikiai vi
suomet dalyvavo pažangiųjų 
lietuvių parengimuose ir rėmė 
šį judėjimą, kiek begalėjo. 
Deja, P. Mineikienė jau seniai 
sunkiai serga. »

Lai šis kuklus, taurus žmo
gus ilsisi ramiai puošniose 
Melrose kapinėse, o jo žmo
nai, dukroms, giminėms ir 
draugams — nuoširdi užuo
jauta ! 

•
Kiek begalėdamas stebiu 

Lietuvos spaudoje, kaip ten 
apsigyvena neseniai iš Pietų 
Amerikos grįžę lietuviai, ku
rių iš viso gal bus apie 500 
asmenų.

Tenka priminti, kad juos 
Lietuva sutiko kaip tikra mo
tina. Visus aprūpino butais, 
pinigais ir darbu pagal kiek
vieno specialybę.

Grįžusieji, tačiau, “išsibars
tė” po visus Lietuvos miestus: 
vieni apsigyveno Vilniuje, kiti 
Kaune, treti — Šiauliuose, 
Panevėžyje ir kt.

Su tėvais grižo ir jų vaikai. 
Kaipgi jiems sekasi?

Jaunamečiai vaikai, žino
ma, eina į pradžios mokyklas. 
Paaugliai, kurie nori siektis 
aukštesnio mokslo, stoja | 
aukštąsias mokyklas.

Skaitau:
/ “Vilniaus Valstybiniame V. 
Kapsuko vardo universitete 
anglų kalbą studijuos šiemet 
iš Urugvajaus su šeima grįžu
si Liuda Brazytė... Į teisės 
fakultetą stoja iš Argentinos 
atvykusi Olga Buckytė...

“Į lietuviškas vidurines mo
kyklas šiemet stoja Angelė 
Lečkauskaitė, sugrįžusi iš U- 
rugvajaus, Aidė Meškelevičiū- 
tė — iš 'Argentinos...” (“Tie
sa” rugp. 19 d.)

Spaustuvininkas A. Zokas, 
gyvenęs Brazilijoje ir Urug
vajuje, stojo dirbti vienon Vil
niaus spaustuvėn.

Kuo užsiims brazilietis poe
tas Linas Vabalsys, dar neži
nau. Jis, rodosi, su šeima ap-

Pasitarimai apie Suezą
Komisija nejstesigė 
palenkti egiptiečių

Riaušės ir Kentucky’je
RFacionalė gvardija 
apramina rasistus

Kairas. — Abi pusi, Egip
tas ir Vakarai, jau sako, 
kad iš pasitarimų tarp Nas- 
serio ir Menzieso vadovau
jamos komisijos kol kas 
nieko neišėjo ir nėra vil
ties, kad -kas nors išeitu. 
Australijos premjeras Men
zies, kuris vadovauja iš 
Londono atsiųstai komisijai, 
privatiniai išsitarė, kad 
Egiptas yra “kietas riešu
tas,” kurio negalima įkąsti. 
Jis sakė, kad komisijai ne
pasisekė palenkti egiptie
čių ir jų prezidento Nasse- 
rio, pakeisti Egipto nusi
statymą, kad Suezas turi 
likti po Egipto kontrole.

Pranešama, kad pačioje 
komisijoje egzistuoja nesu
tikimai. Iranas, Amerikos 
remiamas, reikalauja, kad 
būtų sušaukta nauja kon
ferencija Londone, šiuo 
kartu bandant įtraukti jon 
ir Egiptą, iš anksto pada
rant Egiptui kai kuriuos 
nusileidimus. Britai ir 
francūzai tam planui prie
šinasi. Jie . tiki, kad “rody
dami daugiau jėgos,” su
traukdami daugiau karinių 
jėgų netoli Suezo (Kipre) 
jie dar privers egiptiečius 
nusileisti.

Patys francūzai ir britai 
neįeina komisijon, bet Aus
tralijos Menzies kaip ir 
kalba jų vardu. Komisijos

Buvę SS-nikai jau irgi gali būti 
karininkais V. Vokietijos armijoj

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos karo reikalų ministe
rija paskelbė, kad ir buvę 
SS karininkai, žemesni, ne
gu pulkininko laipsnio, ga
lės tarnauti naujose karo 
pajėgose. Iki šiol buvo, kad 
karininkais galėjo būti re- 
guliarinės Hitlerio Vokieti
jos armijos (Wehrmachto) 
eks-karininkai, bet ne SS- 
nikai. Waffen-SS buvo na
cinis elitas Hitlerio karinė
se pajėgose ir SS karinin
kai visi.buvo fanatiški na
ciai. Dabar tie buvę SS 
leitenantai, kapitonai ir 
majorai gaus tarnybas nau
jojoje Vakarų Vokietijos

Chicago. — Komunistų Į Balionas atsakomingas 
partijos nacionalinio komi- už orlaivio katastrofą 
teto narys ir Illinois-Indi- 
anos K. P. pirmininkas
Claude Lightfoot, negras, 
atsikreipė į prezidentą Ei- 
senhowerj su reikalavimu, 
kad jis naudotų federalinę 
jėgą, kad suvaldyti riauši
ninkus pietinėse^ valstijose.

sigyvens Vilniuje.

Grįžusio jaunimo tarpe .yra 
tokių, kuriems teko progos 
būti Pietų Amerikos mokyklo
se. Vadinasi, jie jau moka ge
rai ispanų bei portugalų kal
bas. O tai jiems bus naudin
gas dalykas!

nariais yra Australija, 
Amerika, Iranas, Švedija ir 
Ethiopija.

Menzies penktadienį pa
reiškė, kad dar peranksti 
sakyti, kad pasitarimai pri
ėjo prie aklo galo, bet ga
lima sakyti, kad perspek
tyvos susitarimui visai 
menkos.

Baltijos jūros 
pilotai Snezan
Kairas. — Egipto radijas 

sako, kad pirma grupė ta
rybinių pilotų navigatorių 
jau išvyko Egiptan, kur 
darbuosis prie Suezo kana
lo. Kaip žinia, dalis britų 
ir francūzų, kurie dirbo 
prie kanalo, pasitraukė. 
Kairo radijas sako, kad tie 

, tarybiniai laivininkystės pi
lotai atvyksta iš tarybinio 
Baltijos laivyno. Jie visi 
yra savanoriai, su kuriais 
Egipto valdžia pasirašė in
dividualius kontraktus. Ta
rybų Sąjungos valdžia jiems 
tam davė leidimą.

Tuo tarpu Egipto pasiun
tiniai dar ieško pilotų Vo
kietijoje, Airijoje ir kituose 
kraštuose. 'Taipgi yra ga
limybių, kad keli turkų pi
lotai priims tarnybas Sue- 
ze.

armijoje.
Adenauerio valdžia tei

gia, kad Waffen SS, tai 
yra, SS-nikai, kurie tarna
vo karinėse pajėgose, nebu
vo tokie blogi kaip SS-ni
kai, kurie ėjo pareigas korf- 
centracijos stovyklose. Bet 
Niurenbergo byloje buvo 
iškelta, kad dažnai Waffen 
SS ėjo lygiai tas pačias 
pareigas kaip kiti SS, kad 
Waffen SS turėjo užduotį 
užfrontėje šaudyti partiza
nus, kad jie dažnai šaudy
davo net savus armijos ka
rius, kurie nerodė pakan
kamo noro kovoti.

Varšuva.—Lenkijos spau
da sako, kad karinis lenkų 
aviacijos lėktuvas MIG-15 
susidūrė ore su amerikie
čių paleistu propagandiniu 
balionu, tai yra/ iš Vokie
tijos paleistu balionu, kuris 
buvo pilnas propagandinių 
lapelių. Du lenkų lakūnai 
užsimušė..

Vatikanas. — Vatikano 
organas “Osservatore Ro
mano” pasmerkė rasinę 
diskriminaciją Amerikoje 
kaip esančią “prieš krikš
čionybės būdą.”

Išlaikymui Laisves Dienraščiu 

$15,000 Fondas
Po šio pranešimo bus paskelbtas paskutinis bei ga

lutinis fondo raportas. Stebuklų nesitikime atsiekimui 
suvažiavimo nustatytos kvotos, bet rimtai pasirūpinę 
tie, kurie dar neparėmė fondo, galėtų privesti arčiau 
prie tikslo.

“Pittsburgh, Pa. Gerb. Laisves Administracija — 
Čionai rasite čekį sumoje $145.50. Tai ir mūsų Pittsbur
gh rečiai prisideda prie sukėlimo viršminėtos pinigų su
mos. Čia taipgi rasite blanką su aukotojų vardais. Šia
me reikale pasidarbavo Pgh. Pilietis ir Jonas McKees-
Rockietis.”—Aukotojai:

Nuo draugų .................................................  $20.00
Joseph Vait.oniĄkMunhall, Pa.......................... 10.00
Elzbieta Wicinas, Homestead Park, Pa........10.00
Milda Saukaitienė, Muse, Pa. ..... ................ 10.00
Laisvės patriotas .........   5.00
Stanley Orda ....................................................... 5.00
A. Sheris, New Kensington, Pa........... ......... 5.00
P. Kreshaunas, New Kensington, Pa..................5.00
A. Kudienė ...........................................  5.00
Antanas Medeika, Muse, Pa............................. t 5.00
F. Imbras ............................................................ &00
J. Vainoris, West View, Pa.............. . .............. 2.50
Mike Budniką .....................      2.00
J. Thomas, New Kensington, Pa.....................    2.00
Laisvės skaitytojas, New Kensington, Pa.........2.00

Po $1: J. Yasadavičiene, New Kensington, Pa.-, ir 
P. Karsokas.

Kitas gražus laiškelis: “Miami, FIv. Kad garbin
gai užbaigti Laisvės šių metų $15,000 fondą, tai ir Mia- 

(Tąsa 2-ram pusi.)

Tarybine spauda rašo apie 
rasistų riaušes Amerikoje

' Maskva.—Visi tarybiniai 
laikraščiai patiekė pra
nešimus apie rasistines 
riaušes Clintone ir kitose 
vietovėse Amerikos pietinė
se valstijose. “Pravda” ir 
“Izvestia” talpino citatas iš 
New Yorko spaudos, per
duotas žinių a g e n tū r o s 
Tass. “Pravda” pabrėžė, 
kad tos rasistinės riaušės 
Amerikoje prieš negrus vai
kučius mokyklose yra to
kios pat žvėriškos, kaip bū
davo nacių jaunų chuliganų 
riaušės Vokietijoje.

* *

Connecticute pagrobtas vaikutis 
rastas paskendęs Whitney ežere

Hamden, Conn. — Pana
šiai, kaip mažytis Wein- 
bergų vaikas, kuris tapo 
kidnępintas, paskui rastas 
negyvas, taip ir Hamdene, 
Conn., rastas negyvas ki
tas kųdikįs, šešių savaičių 
Cynthia Routolo. Ji buvo 
kidnepinta praeitą šešta
dienį prie Sears Roebuck 
krautuvės.

Mažytės mergaitės lavo
nas. rastas Whitney ežere, 
apie dvi mylios nuo mies
telio. Lavonas būvo įdėtas 
į plastikinį maišą. Polici
ja mano, kad kidnepintoja 
(jau beveik tikra, kad tai 
buvo moteris), išsigando 
tuojau po pagrobimo ir nu
nešė vaiką prie ežero, kur 
paskandino.

Kūdikio tėvai iki paskuti
nės minutės tikėjo, kad jų 
vaikas atsiras gyvas. Jie 
per radiją ir televiziją da-

Apie rasistines riaušes 
Amerikoje taipgi rašo, ir 
kitų socialistinių šalių spau
da, lygiai, kaip spauda Va
karų Europjoe, Azijoje ir 
kitose pasaulio dalyse. Bri
tanijos laikraščiai sako, 
kad tos riaušės sudavė to
kį smūgį Amerikos presty- 
žui, kokio ji jau . seniai ne
gavo.

Indijos laikraštis “Hindu-, 
stan Times” sako, kad nie
kad pirmiau Indija taip ne
buvo sukrėsta žinių iš Ame
rikos.

re atsikreipimus į kidne- 
pintoją, kad ji padėtų kūdi
kį bet kokioje bažnyčioje 
arba kitoje viešoje vietoje.

Francūzų žiau r ūmai
Alžyras. — Francūzų pa- 

rašutistai apsupę Bone 
miesto’ arabišką kvartalą ir 
pradėjo pravesti kratas 
kiekviename bute. Jie sa
kė, kad ieško ginklų. Tuo 
tarpu gyventojai sako, kad 
kratą pravedantieji fran
cūzai labai žiauriai elgiasi 
su jais, kad daugel), sumu
šė, kad mušė net moteris, 
vaikus ir senelius.

Rabatas. — Atsistatydi
no Maroko kabinetas. %

ORAS NEW YORKE
Giedra, šiltoka

Sturgis, Ky. — Panašiai 
kaip Clintone, Tennessee 
valstijoje, taip ir čia, Stur
gis miestelyje, rasistai ban
dė jėga neprileisti, kad ne
grai vaikai lankytų vietinę 
vidurinę mokyklą. Panašiai 
kaip Clintone, taip ir čia 
gubernatoriaus atsiųsta na
cionalinė gvardija bentXjek 
apramino rasistus. 9 negrai 
" — ■■■■-'■ ■.■■■- ■ . y ■■

/ 

Britai išbandys 
atominę bombą

Londonas. — Britai pa
skelbė, kad sekantį antra
dienį jie išbandys atominę 
bombą. Bandymas bus pra
vestas Maralingos dykumo
je centralinėje Australijos 
dalyje. Bomba bus išmesta 
iš orlaivio ir išsprogdinta 
ore. Britai teigia, kad tai 
bus vienas svarbiausių ato
minių bandymų istorijoje. 
Po to bandymo, sako jie,, 
Britanija galės skaitytis 
svarbia atomine jėga.

Kairas. — Prezidentas 
Nasseris davė atsisveikini
mo pietus Amerikos amba
sadoriui Henry A. Byroa- 
de, kuris išvyksta namo. Iš 
ten Bayroade vyks Pietų 
Afrikon, kur taps Ameri
kos ambasadorium Pietų 
Afrikos Sąjungoje.

Italijos socialistai numato, kad 
pasieks vienybę tiktai 1958 m.
Roma. — Italijos. Socia

listų partijos vadas Pietro 
Nenni tarėsi su socialde
mokratų (dešiniųjų soci
alistų) vadovybe. Šiuo kar
tu vietoje Saragato tą gru
pę atstovavo Matteo-Matte- 
otti. Pasitarimuose taipgi 
dalyvavo francūzas Pierre 
Commin, socialistinio in
ternacionalo atstovas.

Šiame pasitarime nu
tarta, kad abiejų socialisti
nių. partijų vienybė nėra 
greit atsiekiamas dalykas. 
Susitartai kad ta vienybė 
turės, būti atsiekta 1’958-ais 
metais. Kol kas abi parti
jos turi vieną susitarimą:

Stevenson sako, kad penktadalis 
vaikų lanko mokyki. lūšnynuose

Chicago. — Adlai Steven- 
sonas pareiškė, kad Eisen- 
howerio admini s t r a c i j a 
sunkiai nusikalsta Ameri
kos jaunajai kartai — jos 
vaikams. Stevensonas sakė, 
kad Eisenhowerio valdžia 
padėtį mokyklose. Apie 
mažai daro, kad pagerinti 
penktadalis Amerikos vai
kų lanko mokyklas, kurios 
yra tikri lūšnynai, “ugnies 
spąstai.” Apart to penk
tadalio, sakė Stevensonas, 

pirmu kartu dabar lanko 
vietinę vidurinę mokyklą. 
Kad praskinti jiems kelią 
tarp rasistinių riaušininkų 
minių ir neleisti riaušinin
kams juos sumušti, gvardi
jos kareiviai ištraukė nuo
gus durtuvus ir užtaisytus 
pistoletus. Po pamokų ne
grai vaikai buvo nuvežti į 
savo namus po tokia pat 
karine apsauga.

Bet gvardija ir policija, 
kuri duoda apsaugą ne
grams, elgiasi švelniai su 
rasistais. Rasistai, kurie 
kelia triukšmą, bando pa
stoti kelią, svaido akmenis 
ir net puola gvardistus, 
atstumiami ir nuraminami, 
bet retai suimami. Tas 
jiems priduoda drąsą vėl ir 
vėl kelti riaušes.

Tik septyni riaušininkai 
tapo suimti, bet jie buvo 
nubausti po dešiYnt dolerių 
pinigine bauda ir paleisti.

Iš Clintono tuo tarpu pra
nešama, kad visi 12 negrų 
vaikų dabar lanko mokyklą 
su baltais mokiniais. Iš 
karto tik' 9 lankė, nes trijų 
vaikų tėvai bijojo juos leis
ti mokyklon.

Abiejose vietose, Clinto
ne ir • Sturgise, dalis baltų 
tėvų neleidžia savo vaikų į 
mokyklas, jas boikotuoja. 
Tie balti tėvai, kurie siun
čia vaikus į-mokyklas, gau
na grasinančius laiškus nuo 
rasistinių grupių.

jos turės tam tikrus ryšius, 
tai yra, informuos viena ki
tą apie žingsnius, bandys 
juos koordinuoti. Metai, 
kuomet tikimasi pasiekti 
pilną vienybę, tai yra, su
silieti į vieną organizaciją, 
1958-i, yra metai, kuomet 
vyks Italijoje visuotini par
lamentiniai rinkimai.

Italijos kairieji socialistai 
(Nennio vadovaujama par
tija) tokiu būdu dabar tu
ri dvejopus ryšius: palai
dus pasitarimų ryšius su 
socialdemokratais ir ben
dros akcijos paktą su ko
munistais. Nenni pabrėžė, 
kad jis to pakto neatsisako.

didelė dalis Amerikos vai
kų, gal dauguma, lanko mo
kyklas, kur viešpatauja 
didelis susikimšimas.. Tik 
maža dalis Amerikos vai
kų, sakė jis, lanko paten
kinančias mokyklas.

Stevensonas taipgi pabrė
žė, kad mokytojų algos yra 
peržemos, kad dėl to moky
tojai negali būti efektingi 
ir geri, nes ekonominiai 
sunkumai jiems neduoda 
“dvasinės ramybės.”
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LITERATURA-MENAS
"Po Raudona vėliava”

Kiek tikrai žmogiškos ši
lumos, karšto pasiaukojimo 
ir ištikimybės paprastų 
Lietuvos darbo žmonių išsi
vadavimo kovai šiame nedi
deliame, kukliais raudonais 
viršeliais rinkinyje! Apie 
sunkią, daug aukų pareika
lavusią kovą cĮel laisvės, 
dėl tarybų" valdžios pasako
ja šiame rinkinyje surinkti 
1919—1940 m. m. lietuvių 
proletarinės literatūros kū
riniai — apsakymai, eilė
raščiai... Visi jie, savo lai
ku spausdinti įvairiuose le
galiuose proletarinės spau- 

kai senatorius Lehmanas atsisakė kandi- ūos leidiniuose ((“Naujojo-
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JACOB K. JAVITSO BĖDOS
NEW YORKO valstijos prokuroras Jacob K. Javits 

nėra makartistas; jis, palyginti, neblogas žmogus, ne
blogas pareigūnas—už jį yra daug blogesnių.

Jacob K .Javits kadaise buvo išrinktas į Kongresą, 
o vėliau tapo išrinktas New, Yorko valstijos prokuroru 
Jis yra republikonas.

Dabar, 1 
datuoti į Senatą dar vienam terminui, republikonuose 
iškilo klausimas: ką. statyti savo kandidatu senatoriaus 
vietai; republikonai mano, kad jis galėtų prieš demo
kratų kandidatą laimėti rinkimus.

Ir štai prokuroras Jacob K. Javits pasisiūlo: sta
tykite mane kandidatu senatoriaus vietai, aš turiu pro
gų būti išrinktu.

Mr. Javits nė nepagalvojo, kad toks jo pasisiūly
mas taps išsiaiškinimu, kuris gali jį visiškai (politiškai) 
parblokšti.

Tuojau jo oponentai republikonų partijoje—oponen
tai su makartistiniais palinkimais—pasišovė prokurorą 
Javitsą sunaikinti. ;

Kaip šiandien politikoje galima lengviausiai žmogų 
sudemoralizuoti ir sunaikinti? Geriausias būdas—anti
komunistinis būdas, anti-komunistinės priemonės. Ne
patinka kuris asmuo, tuojau apšauk jį komunistu arba 
komunistams pritariančiu. Na, ir jis jau pašalintas iš 
kelio!

Išgirdęs tai, Mr. Javits nustebo. Argi jis esąs ko
munistų pritaiėjas, klausė savęs. Ne, jis tekino nesąs; 
jis komunizmui priešingas, jis komunistams priešingas. 
Tai parodė jo veiksmai Kongrese.

Dėl to Mr. Javits pareikalavo, kad jam būtų suteik
ta teisė išsiaiškinti prie senatinio “internal security” 
komiteto. Ta proga jam buvo suteikta. Jis ten gavo 
žodį ir pasakė: Taip, 1946 metais aš, kandidatuoda
mas į Kongresą, buvau užėjęs pas tūlą Bella Dodd, kuri 
tuomet buvo Mokytojų unijos vadovė, ir klausinėjau 
jos apie mokytojus; nežinojau, kad Dodd tuomet buvo 
komunistė, bet ji šiandien jau nebėra komunistė, — ji 
šiandien visaip komunistus ėda kongresiniuose komite
tuose ir kitur... Vadinasi, aš nekaltas, aš geras!..

Bet Mr. Javits klydo, manydamas, kad tuo būdu jis 
“nusiplaus griekus.” Ne! Senatims komitetas sako, 
jis nesutinkąs su tuo, ką pasakojo Mr. Javits. Komi
tetas turįs liudijimų, kad jis dar ne viską išsispaviedo- 
jo. Matyt, “geraširdė” Bella Dodd turi užantyje ką 
nors daugiau. Paaiški, kad Mr. Javits buvo sutikęs kaž 
Kokią ponią, kaž kokį kitą asmenį, kurie buvo raudoni, 
ir jis to nepasakė. Daug kitų dalykų, jis nepasakęs.

Tolydžio New Yorko komunistų uartijos veikėjas, 
- George P. Charney, viešai pareiškia: komunistai niekad 

Mr. Javitso nerėmė; komunistai buvo jo išrinkimui į 
Kongresą priešingi; komunistai buvo 

✓vitsui ir tuomet, kai jis kandidatavo 
tijos prokuroro vietai.

Bet ar makartistams to užteks? 
’ jie pasiryžo Mr. Javitsą ėsti, tai ir ės.

priešingi Mr. Ja- 
New Yorko vals-

Abejojame! Jei 
Jie pašauks visą 

' eilę’’“liudininkų” (už pinigus jų Amerikoje galima už
tenkamai gauti) ir “prirūdys,” jog Mr. Javits esąs “be
veik komunistas.” Sakome: jei jie norės, jei jie pasi
ryš Javitsą sunaikinti. O gal jiems tas noras praeis ir 
šis asmuo bus paliktas ramybėje.

Pamoka iš viso to turėtų būti tokia: Mr. Javits 
padarė didžiausią klaidą, siūlydamasiš makartistams 
prirodyti, kad jis esąs geras! Tokius dalykus, kokiais 
makartistai švaistosi, reikia ignoruoti.

Gėda Amerikai, kad tokie dalykai čia vyksta!

GENGHIS CHANO SOSTINĖ
MONGOLIJOS LIAUDIES respublikos archeologai 

atrado Karakorumo miestą, kuris buvo sostinė didžiojo 
užkariautojo Genghis Chano.

Apie Genghis Chaną yra prirašyta daug legendų ir 
pasakojimų. Tai buvo vienas žymiausių žmonijos isto
rijoje užkariautojų. Jis valdė visą centrinę Aziją.

Tai buvo žiaurūs užkariautojai, naikinę viską, kas 
pasimaišė po kojomis. 5 '

Bet apie tai, kaip Genghis Chanas ir jo sūnūs, ir po
sūniai valdė ir gyveno, tikrų žinių mažai beesama.

Genghis Chanas buvo įsikūręs Karakorumo mieste, 
buvusiame viduryje dabartinės Mongolijos.'

Kai pradėjo nykti Genghis Chano “pakalenijos” ga
lybė, palaipsniui nyko ir Karakorumo miestas., jo sosti- 

) nė. Per keletą šimtų metų Karakorurnas buvo užpusty
tas smilčių—sudribo jis' žemėje taip, kad ilgai žmonija 
net nežinojo, kurioje vietoje jis buvo.

Tik 1946 metais buvo pilnai surasta Karakorumo 
vieta ir pradėtas atkašinėjimo darbas. Su mongolais 
mokslininkais kartu dirba rusai archeologai. .

Atkastas budistų klioštorius; atkastas granitinis le-

Nebūdami literatais pro
fesionalais, šie rašytojai 
žiūrėjo, į savo literatūrinį 
darbą, kaip į “dalį bendra- 
prole tarminio reik alo”,
kaip į “sudėtinę dalį orga
nizuoto, planingo, vieningo 

todėl 
šiam 
savo

je gadynėje”, “Skarde”, 
“Mūsų skarde”, “Vilnyje”, 
“Žaibe”) ir nelegaliuose, 
pogrindiniuose 1 a i k naš
čiuose ir žurnaluose (“Tie
soje”; “Komuniste”, “Bal
se” ir kt.), o taip pat lietu
vių komunistinėje spaudo
je, leidžiamoje Tarybų Są- 
j u n g oje (“Komunare”, 
“Kibirkštyje”, “Prieka
le”, “Kolektyve”, “Raudo
najame artojuje”), atsklei
džia mums turiningus, bet 
mūsų' literatūroje beveik 
visiškai nepavaizduotus ne
tolimos revoliucinės praei
ties puslapius. Daug kas 
šiuose apsakymuose ir eilė
raščiuose yra netobula ir 
neišieškota, daug kas nu
skamba kaip pirmieji pra
dedančiųjų rašytojų, netu
rinčių dar pakankamo lite
ratūrinio patyrimo, bandy
mai. Bet tie pradedantieji 
rašytojai turėjo tai, kas li
teratūriniame darbe yra 
nemažiau svarbu — už jų 
pečių buvo rūsčios revoliu
cinės kovos, pogrindžio par
tinio darbo patyrimas, gi
lus to meto mūsų gyveninio 
tikrovės pažinimas. Todėl 
jų kūriniai ir dabar,, pras
linkus dešimtmečiams nuo 
jų parašymo ir pasirodymo j 
dienos, neprarado savo ak
tualumo ir didelio idėjinio 
poveikio.

Vieni rinkinio autoriai— 
ir šiandien mums pažįsta
mi, įvairų .tarybinį arba li
teratūrinį darbą dirbą žmo
nės ; kiti — žuvę nuo fašis
tų ir lietuviškųjų naciona
listų rankos tame darbo ba
re, į kurį juos buvo pa- 

’siuntusi partija. Visi jie 
kaip revoliucionieriai ir ra
šytojai brendo sunkioje 
Lietuvos darbo'žmonių išsi
vadavimo kovoje. Tai aps
prendė ir jų literatūrinius- 
estetinius įsitikinimus; jų 
pažiūras į literatūrą, į lite
ratūrinį darbą. Ir savo lite
ratūriniuose kūriniuose, 
kaip ir revoliucinėje kovoje, 
jie tvirtai stovėjo komunis
tinio partiškumo pozicijose, 
buvo karšti kovos prieš ne
kenčiamą buržuazijos dik
tatūrą agitatoriai. Kokius 
aukštus visuomeninius už
davinius kėlė šie autoriai 
savo kūrybai, rodo Kad ir 
šios jauno,, nuo džiovos žu
vusio poeto Antano Virku- 
čio eilutės:

Tik tada, kada iš Ryty 
Pergalės skamb aidas, 
Vargo kanklės lyg

♦ pradžiunga,
Jų linksmesnės gaidos.

Skelbia kovą, skelbia laisvę, 
Gieda darbą, meilę 
Ir varguolių būvį puošia, 
Kuria jųjų dailę.

... partinio darbo”, ir 
negalėjo vien tiktai 
darbui atiduoti visų 
jėgų ir sugebėjimų.

Šių mūsų proletarinės li
teratūros atstovų visuome
ninės ir literatūrinės pa
žiūros nulėmė ir jų kūrybos 
tematiką ir problematiką. 
Jeigu mūsų kritinio realiz
mo literatūra, paliko su
kauptą turtingą patyrimą 
vaizduojant paprastų dar
bo žmonių gyvenimą ir bui
tį, jų vergišką darbą viso
kio plauko “saviems” ir 
s v e t im i ems išnaudoto
jams, tai, kuriant tuo metu 
mūsų literatūroje naują są
moningo darbininko - revo
liucionieriaus, kovotojo- 
komunisto paveikslą, , da
rant išvadas, šie rašytojai 
atliko vėlesnei mūsų litera- c 
turai reikšmingą novato
rišką darbą. Ryškūs socia
liniai kontrastai tarp betei
sių ir išnaudojamų darbo 
žmonių ir visko pertekusių 
buožių, dvarininkų, kapita
listų su didele jėga skamba 
daugelio šių rašytojų kūri
niuose. Tačiau beteisiai ir 
engiami darbininkai ir dar
bo valstiečiai jau žino, ką 
jie turi daryti, kad kuo 
greičiau nusitrenktų i š- 
naudojimą ir beteisiškumą: 
jie turi įsijungti į Lietuvos 
komunistų partijos vado- 

, vaujamą darbo-žmonių ko
va.

Skaitant rinkinio kūri- 
i nius, prieš mūsų akis pra- 
' eina ir palaužti, nepakėlę 
. tos kovos sunkumų ir bur- 
) žuązijoS žiaurumų darbi

ninkai (pvz., Petro Pajars- 
kio dramoje “Kapitalo au
kos”), bet čia žymiai dau
giau tvirtų ir iki galo pa
siryžusių kovoti darbinin
kų revoliucionierių ir prole
tarinės kovos vadovų. Aldo
nos Didžiulytės - Kažanavi- 
čienės apsakyme “Žmonių 
kojos”, Mirono ^oskvino 
apsakyme “Pogrindžio dar
be”, Vlado Rekašiaus eilė
raščiuose “Viltis”, “Kali
niui” ir jo apsakyme “Ne
žymaus didvyrio mirtis” 
visu ūgiu iškyla šviesus ir 
tvirtas revoliucionieriaus- 
komunisto paveikslas.

Apie Vlado Rekašiaus 
kūrybą, pristatytą šiame 
rinkinyje, norisi kiek pla
čiau pakalbėti. Štai jo. stip
rus, emocingas eilėraštis 
“Viltis”, parašytas tuome
tinės mūsų poezijos ir lite
ratūrinės kalbos lygiu. Au
torius piešia gamtos atbu
dimą po ilgai trukusios 
“aklos nakties amžinos”, 
bet stiprios lyrinės poteks
tės dėka aiškiai jauti, kad 
poetas kalba, apie artėjan
čią revoliuciją, apie naują, 
laimingą gyvenimą:

Išsprukusio saules ratilo 
Prabilus varsotoji byla 
Patamsio miglas išblaškys: 
Ir laisvės su džiauguliu 

diena 
Pro ašarą pilną blakstieną 
Pažvelgs i varguolių akis.

Jau skamba daina 
rytmetinė, 

Tik teneužšąla krūtinė,

su- 
šio 
ra-

Rinkinio “Po raudonąja 
vėliava” reikšmė mūsų kul
tūriniam gyvenimui, yra 
didelė. Jame atspausdinti 
kūriniai sudaro stmbų Įna
šą į iki šiol žinomą 1919- 
1940 m. m. laikotarpio lie
tuvių proletarinę literatū
rą. Perskaitę juos, mes aki
vaizdžiai įsitikiname, kad, 
mirus Juliui Janoniui, gre
ta V, Mickevičiaus-Kapsu
ko, A. Maginsko, A. Jasu- 
čio, lietuvių proletarinės li
teratūros kūrimo darbą 
dirbo ir visa eilė smulkes
niu literatūros darbininkų. 
Jų bendras darbas, kartu 
paėmus, sudaro reikšmingą 
kalbamojo laikotarpio mū
sų literatūros sparną, vei-

nių .stovyklos, nė žymės nepa- 
likčiau... Kam jie man Volde
marą koncentruoti ten išsiun
tė?.. Paskiau Panevėžy, Rokiš
kyj, Šiauliuose, žodžiu, visose 
apskrityse liepčiau pabūdavo
te didelius kalėjimus... Ir vals
čiuose taipgi po kalėjimą pa
statyčiau. Tuomet man nedrįs
tų niekas pasakyti, kad šį ar 
aną nėra už ką bausti, jei ka
lėjime vietos bus. — Ir smar
kiai susijaudinęs, staiga ėmė 
šaukti: — Kalėjimų, kalėji
mu!.. Daugiau Lietuvai kalėji
mų!..”

Vos porai metų praslin
kus, išsipildė šis Kazio 
Giedrio pramatymas. Po 
1926 m. fašistinio pervers
mo Lietuva pavirto vienu 
dideliu kalėjimu, i kurį bu-. * — —----------r-------
vo sudrūsti geriausi, la- kusi vis3- pažangiąją, prieš 
biausiai partijai atsidavę - -
kovotojai už Lietuviu liau- literatūrą, 
dies ateitį. Pats Kazys stiprinusį ir aštrinusį pa- 
Giedrvs kartu su kitais ko- j žangiosios <----------------
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buržuaziją nukreiptą mūsų 
n e a b e jo tinai

munistais taip pat žuvo nuo 
buržuazinių 
rankos.

nacionalistu
t

Tegul .neataušta širdis.
Jau vyksta gražiausios 

svajonės,
Nebėra daugiau abejonės — 
Jau baigias baisioji naktis.

Vladas Rekašius — gal 
labiausiai iš rinkinyje at
stovaujamų poetų išvystęs 
savo poetinius sugebėjimus, 
daugiau ir rimčiau dirbęs 
literatūrinį darbą autorius. 
Jis išvertė į lietuvių kalbą 
“Internacionalą”, nemaža 
vertė H. Heinės lyrikos. Jo 
poezijoje . dominuoja šauki
mo į revoliucinę kovą, seno
sios neteisingos visuomeni
nės santvarkos žlugimo ir 
naujo gyvenimo tikėjimo 
motyvai, reiškiami su tvir
tu bolševiko įsitikinimu. Ir 
poetinė jo eilėraščių forma 
rodo jį turėjus neabejotinų 
poetinių gabumų. Auto
riaus partiškumas, jo revo
liucinė aistra išryškėja ir 
vieninteliame šiame rinki
nyje paskelbtame jo smul
kiame prozos vaizdelyje 
“Nežymaus didvyrio mir
tis”, vaizduojančiame jau
no revoliucionieriaus 
šaudymą. Jau pačiu 
vaizdelio pavadinimu
šytojas tarytum teigia, kad 
tokių didvyrių yra daug, 
kad revoliucionierių be
baimiškumas ir pasiaukoji
mas anaiptol nėra kokia re
ta išimtis, kad jo didvyris 
nežymus ne savo atliekamo 
svarbaus darbo apimtimi, 
bet tuo, kad greta jo parti
jos pavedimu dirba daug 
daug tokių pačių, kaip ir 
jis, žmonių.^ Nepaisant tra
giškos vaizdelio herojaus 
mirties, kūrinėlio atmosfe
ra šviesi, optimistinė, tei- 

■ giantį gyvenimą ir kovą.
“Nežymaus didvyrio mir
tis” išsiskiria dar ir tuo, 
kad jame autorius dau
giausia dėmesio koncent
ruoja į herojaus vidinį gy
venimą, psichologiją, per ją 
atskleisdamas o b j e k t y- 
vaus gyvenimo įvykius. Šis 
jaudinantis vaizdelis para
šytas ir atspausdintas 1919 
m. pradžioje, o už metų nuo 
buržuazinių nacionalistų 
rankos, kaip vienas iš dau
gelio nežymių didvyrių, žu
vo ir pats jo autorius — 
Vladas Rekašius.

Šiame rinkinyje atspaus
dintas vienintelis 
Giedrio 
sapnai”

Rinkinyje atspausdinti 
pirmieji lietuvių literatū
ros kūriniai, vaizduojan
tieji Tarybų Sąjungos dar
bo žmonių gyvenimą, jų 
laisvą ir džiaugsmingą dar
bą, socialistinės tėvynės 
sienų gynimą. Tai — Fe
likso Vaišnoro eilėraščiai 
“Spalio sukaktuvių šventė 
M a s k v oje,” “Rugiapiūtė 
kolektyve”, poema “Atgi
musi šalis”, Petro Kirijen- 
kos apsakymai “Pasienio
sargyboje” ir “Pūgoje”.
Šie kūriniai anais sunkiais 
faistinės diktatūros metais 
suvaidino didelį vaidmenį: 
be savaime svarbios pažin
tinės reikšmės, jie pačių sa
vo vaizdų, tegul nevisada 
tobulų ir išbaigtų, jėga agi
tavo, skatino kilti į revoliu
cinę kovą už naują gyveni
mą, u

------demokratines 
musų literatūros demas
kuojamąjį, kritikinį pato
są. Mūsų literatūros moks
lo uždavinys yra nustatyti 
konkrečius proletarinės re
voliucinės literatūros ry
šius su visa pažangiąja de
mokratine lietuvių litera
tūra, parodyti, kaip ir ko
kioje plotmėje vyko tasai 
savitarpio veikimo ir pra
turtinimo procesas, kurio 
pagrindu vėliau ėmė vysty
tis tarybinė lietuvių litera
tūra.

Rinkinys “Po raudonąja 
vėliava” dar ir dar kartą 
primena mums tuos, Vlado 
Rekašiaus žodžiais tariant, 
“nežymius didvyrius” — 
revoliucionierius bolševi
kus, kurie pasiaukojamos 
kovos prieš buržuaziją ir 
fašizmą, o kartais ir mir
ties kaina 1940 m. pavasa
rį iškovojo visiems mums 
naują gyvenimą.

Grigoraitis

$15,000 Fondas
(Tąsa iš pirmo pusi.)

mes. patriotai irgi šiek tiek rūpinamės tuo reikalu. Čia 
prisiunčiu $100.00, kuriuos surinkau sekančiai: Užsili
kusių buvo $21.96 ir $15.42, vėlesniu laiku gauta $16.62. 
Marie ir J. P. Koch, mimedanu 18 metų vedybinio gyve
nimo sukaktį, aukojo $25.00. A. Walley aukojo $2. Bet 
dar trūko $19, tai pasiskolinom ir padarėm šimtinę. 
Laisvietis.”

$25.00 Prieglių Klubas
Joseph Mažeika, Pittsburgh, Pa........
Jonas Purtikas, McKees Rocks, Pa. ..

.. $25.00 

... 25.00

r '',’

vas, kuris buvo pastatytas prie vienų miesto vartų. Su
rasta daug visokių dalykų. Bus surasta dar daugiau 
visokių senienų, kurios, padės plačiau nušviesti anų lai
kų ‘užkariautojų ir eilinių, žųionių gyvenimą.

/ ** I

Kazio 
apsakymas “Kalėdų 

reikšmingas tuo, 
kad jame aštriai satyriš
kai demaskuojamos įvai
rios buržuazijos grupės, 
parodomas jų šlykštus, nie
ku nepridengtas gobšumas, 
žiaurumas, baimė prieš vis 
kylantį darbo žmonių judė
jimą. štai kaip tiksliai Ka
zys Giedrys charakterizuo
ja' liūdnos atminties “tau
tos vado” Antano Smetonos 
.ir jo grupės — tautininkų, 
buržuazinių nacionalistų 
siekimus:

“Tylomis iškiūtinau pas ex- 
p rezidentą A. Smetoną. Nuo 
dešiniojo ant kairiojo ir atbu
kti vartoji lovoj įsikarščiavęs 
visas, nebenurimdamas, tik 
piktai dūsauja:

— Ė, Lietuvoj per mažai yra 
kalėjimų!.. Juk valstybė be ka
lėjimų negi gali plėtotis? Ne!.. 
Na tegul tik mane išrenka vėl 
prezidentu... Aš tuomet... aš... 
dabar jau turiu gatavą planą, 
kur reikia naujus kalėjimus 
statyti: visų pirma — Kaune 
Šančių kareivines į kalėjimą 
perdirbčiau, o pačius Šančius 
dygliuota viela aptverti liep
čiau... koncentracijos stovykla 
padaryčiau, nes ten beveik visi 
bolševikais pavirto. Kai Var-

X

I $15,000 Fondą Aukų Gauta Sekamai:
F. K. Čereškai, Brockton, Mass......................... $15.00
Julių Juozas, Shelter Island, N. Y................ 10.00
Julius Rutkus, Philadelphia, Pa....................... 10.00
Brooklyno Ateivis ............................................. 10.00
M. Stelmokas, Newark, N. J............................. 10.00
P. Višniauskas, Brooklyn, N. Y........................ 5.00
Franas Naginė, Keene, N. H........................... 5.00
K. Steponaitis, Auburn, Me..............................   5.00
C. Stashinsky, New Kensington, Pa......................5.00
Juozas Aleksaitis, Essex, Conn............................. 5.00
Chas. Dzevečka, Laurelton, N. J...................... 5.00
A. ir L. Tureikiai, Philadelphia, • Pa. ............. 5.00
Pius Petrauskas, New York City.......................5.00
P.‘ Puodis, Philadelphia, Pa............................... 5.00
M. Montellietė ................................................... 5.00
Klein. Yenkeliūnienė, Waterbury, Conn............ 5.00
George Urban, Detroit, Mich....................
J. Vaitekūnss,- Montreal, Canada ....... . .
Marijona Misevičienė, Brooklyn, N. Y. .. 
Stella Zastar, Montreal, Canada ....... . .
Water bu riet ė ..................................... .........
M. Kessel, Kearny, N. J..............................
J. Vaivada, Rochester, N. Y....................
Geo. Miškeliūnas, Newark, N. J..........  • •
Helen Mattes, Philadelphia, Pa. .............
A. Mičiulis, Kearny, N. J......... ................
M. Yanavičienė, Washington, Pa..............
J. Kaznarevičius, Kensington, Pa...........

5.00 
5.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.50 
2.00 
2.00 
2.00 
1.50 
1.00

Iš. anksčiau gauta $10,520.06. Dabar įplaukė $388.50. 
Viso gauta $10,908.56. Dar reikia $4,091.44.

Dėkojame pasidarbavusiems fondo sukėlimui ir au
kojusiems tam tikslui. Prašome tų, kurie dar neauko
jote į fondą, pasiskubinkite, nes vajus. jau baigiamas. 
Už dienos-kitos bus paskelbta pilna vajaus sąskaita ir 
jis jau\ bus užbaigtas.

Laisves Administracija

2 pusl.—Laisvė (Liberty)-šeštad., Rugsėjo (Sep.) 8. 1956
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(Tąsa)
t—Sutvarkyti reikalus su valstiečiais, 

sudaryti su jais sutartis, kur būtų nu
statyta, kiek ir kur jie gauna žemės 
ir kokias prievoles apsiima atlikti val
džiai ir jums., — visam tam jūs turite 
dvejus metus laiko, maloningasai pone,- 
aiškino Jurkevičius ponui Skrodskiui. — 
Štai šitais metais, pereinamaisiais me
tais, mes ir turime tinkamai pasinaudo
ti. Per tą laiką baudžiauninkai turi at
likinėti visas savo pareigas dvarui po 
senovei, t. y. kaip nustatyta paskuti
niame inventoriuje, o po dvejų metų 
valstiečiai perima savo žemę, ir pereina 
prie jos išpirkimo tik tuo atveju, jei abi 
pusės su tuo sutinka, arba dvarininkas 
to pareikalauja. Taigi, jei sutartis pa- 

^irodys. jums nenaudinga, jūs galite pa
reikšti savo protestą, ir viskas pa
silieka status quo, su tuo tik skirtumu, 
kad kai kurios prievolės bus pakeistos 
piniginiu mokesčiu, be to, valstiečiai ga
lės naudotis manifesto suteikta jiems 
asmenine laisve. Praktišaki imant, ta 
laisvė reikštų jiems laisvę badu stipti, 
pasitraukus nuo žemės. Dėl to laisve jie 
nesinaudos, o dirbs ir džiaugsis, kad po
nas jų nuo žemės nevaro. Tuo atveju, 
jei sutartys bus sudarytos, jūs, malo
ningasai pone, taip pat nieko nenusto
ja te. Už chlopų žemę jums sumokės iž
das, dvaro reikalams žemės liks pakan
kamai, be to, rasime priemonių ir to
liau išspausti iš chlopų, kas dvarui bus 
reikalinga.

• Po tokių ir panašių manifesto nuosta
tų aiškinimų ponui Skrodskiui atsidarė 
akys ir pasaulis nušvito tarsi nauja 

' šviesa. Imperatorius Aleksandras ap
sigaubė išmintingiausio valdovo aureole. 
Štai kaip jis mokėjo apraminti valstie
čius, o jiems, suninkantiems dvarinin- 

.' kams, ištiesti pagalbos ranką!
Po tolimesnių ilgų ir painių diskusijų 

buvo prieita tokių išvadų: Dvaras turi 
apjungti ko daugiausia geros žemės, o 
nusikratyti nederlingais plotais — balo
mis,kimsynais, smėlynais. Tam tikslui iš 
kai kurių sodžių reiks atimti derlingas 
dirvas, o sudarant sutartis duot jiems 
anuos pelkynus bei smiltynus. Dvaras 

•dabar turi per daug baudžiauninkų. Dėl 
(> reiks pagalvoti, kaip dalį jų pada
ryti laisvais žmonėmis, atleistais be že
mės ankstyvesniaisiais metais. Taip pat

reiks pagalvoti, kaip gavusius žemės 
valstiečius laikyti pririštus prie dvaro 
taip, kad iš jų būtų galima išspausti ko 
daugiausia naudos dvarui. Skirstant že
mę, reiks turėti galvoj kelius per dva
ro laukus, ganyklas, mišką, išnuomoti- 
nus valstiečiams sklypus, šienautinas 
pievas, — žodžiu, viską, už ką valstie
tis turės dvarui atsilyginti pinigais arba 
darbu.

—Maloningasai pone, — baigdamas 
dėstyti savo projektą kalbėjo juristas.— 
Aš nesakau, kad viso šito sumanymo re
alizavimas neiškeis tam tikrų kliūčių ir 
nepareikalaus kiek' ir pinigo. Bet aš 
jus užtikrinu, kad įstatymai ir valdžios 
parama yra mūsų pusėj. Matininkus, 
pagaliau ir teismą, jeigu reiktų, geriau 
įtikinsime mes, o ne chlopai. Visas rei
kalas riedės sklandžiai, kaip riebiai pa
teptas ratas...

Tačiau paskutinieji juristo žodžiai 
apie tam tikras kliūtis, pinigą ir aliu
ziją į riebiai pateptą ratą, ponui Skrods
kiui nepatiko. Jis susiraukė ir dėjosi 
to nesuprantąs: ,

—Na, jei įstatymas mūsų pusėje, po
ne Jurkevičiaus, tai mes savo padary
sime eidami tiesiu keliu. Su pinigu dva
rams nelengva, ypač, šiais pereinamai
siais reformų metais.

—Pone Skrodski! — sušuko Jurkevi
čius, — ciesoriaus vyriausybė ir tuo pa
sirūpino. 80 procentų išperkamųjų už 
valstiečių žemes mokesčių sumokės jums 
iždas, o valstiečiai mokės tuos mokes
čius iždui per 49 metus. Be to, juk yra 
bankas, maloningasai pone. Jūsų dva
ras, tegu dabar ir sunkioj kritiškoj būk
lėj, bet, kiek man yra žinoma, nepra
skolintas.

z Dvarininkas mielai patvirtino:
—Ne, nepraskolintas, — turėdamas 

galvoje praskolinimą bankui, nors pri
vatinių, vekselinių skolų buvo prisidaręs 
stambią sumą.

—Kas reikia, tai reikia, maloningasai 
pone, — su visu rimtumu tikino juris
tas, numatęs paprašyti deramo honora
ro ir už savo triūsą, juo labiau, kad nu
simanė esąs bepradedančiam nusigyven
ti tingiam dvarininkui nepavaduojamas 
patarėjas.
kyti dvaro 
juo visais

Skrodskis pavedė jam tvar- 
reikalus ir ėmė dalintis su 

savo rūpesčiais.
(Bus da.uciiau)

PITTSBURGH, PA
Kai dirbi, tai ir

• naudos padarai
Seku, kaip eina Laisvės 

vajus $15,000 sukėlimui. Se
ku ir matau, kad iš Pitts- 
burgho labai nedaug tegau-

• ta. Kai paklausi draugus, 
tai gauni atsakymą: Ką 
čia mačija, dienraščių neiš
laikysime, lietuviai miršta.

AŠ esu tos nuomonės, kad 
mūsų dienraščiai dar gali 
jbyvuoti keletą metų. Visa 
^)ėda tik tame, kad kai ku
rie mūsų veikėjai yra gyvi 
numirę. Kai dirbi, tai pa
darai ir naudos, nes žmonės 
remia, tik reikia juos pa
raginti.

Štai pavyzdys. Juozas ir 
Jonas pasitarėme ir nuta
rėme šiek tiek pasidarbuoti 
mūsų spaudai. Dirbome per 
tris šventadienius ir už tai 
didesnis kreditas priklauso 
Jonui, nes jis turi automo
bilį, kuriuo mes apvažinė- 
jome Pittsburgh^ ir jo apy
linkę, aplankydami gerus 
žmones. Matysite iš atskai
tos, ką gavome.

Abudu esame dėkingi vi
siems draugams ir drau

gėms, Laisvės ir Vilnies 
skaitytojams, pirmiausia už 

*hukas. Vieni davė daugiau, 
kiti mažiau — visiems ly
giai dėkojame. Taipgi dė
kojame tiems, kurie mus 
taip gražiai pavaišino. Var
dų neminėsime.

Mū&ų Laisvės ir Vilnies
skaitytojų ūpas pakilo. Kur 6 vai. vakaro. Pirmininką- 3 pust Laisvė (Liberty), šeštad., Rugsėjo (Sep.) 8, 1956

’ dare kelis trumpus prane
šimus apie pikniko dalyvius 

! - - ---- c, ir pradėjo dainų programą,
į aukų, nieks neatsisakė savo Dainavo Ex-mainieriu cho- 
I i 1 • -T- • 1
; tik užėjome, ten gavome

j spaudos paremti. Jei bū- raSj. cjcei.() Moterų choras 
tume galėję pasiekti visus, įr Roselando Aido choras, 
tai ir pasekmės būtų buvu- visi sudainavo po keletą 

dainų ir gerai dainavo. Tik 
nepasirodė LKM choras su 

_______ is; priežastis — per

ras, Cicero Moterų choras 7 V

sios geresnės.
Per tris sekmadienius su- ■ 

rinkta: Laisvei — $145.50, dainomi 
Vilniai — $145.96. Viso ma^ai choristu pribuvo. 
$2191.46.

Ačiū visiems aukoju
siems!

Rinkėjai:
J. M. ir J. P.

Chicago, III.
Iš Vilnies pikniko

Mūsų dienraščio piknikas, 
įvykęs rugsėjo 2 d., turėjo 
labai geras pasekmes. Žmo
nių buvo labai daug Santa 
Fe Parke; jų privažiavo ne 
tik iš Chicagos, o ir iš apy
linkės miestų. Iš Rockfor- 
do atvyko autobusas, pilnu
tėlis žmonių, ir iš kitų 
miestų buvo daugelis at
vykusių su automobiliais. 
O iš pačios Chicagos atva
žiavo čarteriuotas busas ir 

| daugybė automobilių. Ir

miestų priklauso Cairo, W. 
Frankfort ir Harrisburg.

Rado nusišovusį
Apartmentinio viešbučio 

kambaryje, 5717 Winthrop 
Ave.,-pirmadienį rastas ne
gyvas bedarbis salesmanas 
Carl H. Baumbeck, 47 m. 
amžiaus. Policija mano, 
kad pats nusišovė. Viešbu
čio pareigūnai sako, kad 
jis buvęs nusiminęs dėl 
sveikatos ir nedarbo.

Lawrence, Mass

ne

Sekliausia miesto mokyto
ja Alice E. Gili rezignavo 
iš vietos. Ji pradėjo mo
kyti 1897 metais. Daug 
energijos turėjo padėti be
mokydama per veik 60 me- 
tu. £

Gavau laikraštuką “Grįž
kit į tėvynę,” kur pusėtinai 
smarkiai akėja amerikinius 
agentus; atkalbinėjančius 
žmones, kad negrįžtų į tė
vynę.

Lawrenco demokratai 
rengiasi prie didelės rinki
minės kampanijos. Šiemet 
demokratams geriau seksis 
rinkiminėje kampanijoje 
negu prieš ketverius me
tus. Tuomet republikonai 
žadėjo žmonėms geriausius 
laikus, o kai Eisenhowerį 
išrinko, tai Lawrencuje 
darbininkams gyvenimas 
labai pasunkėjo. Dėl to da
bar žmonės labiau krypsta 
į demokratų pusę.

Virš 300 jaunų žmonių bu
vo išmokyti plaukti miesto 
maudyklėse.

Dar vis ieškoma žmogžu
džio Koehler, kuris nušovė 

; savo buvusią moterį ir jos 
! draugą. Policija sako, kad 
jis būsiąs neužilgo suras
tas, nepaisant to, kad slaps
tosi.

Scranton, Pa.
Scrantoniečiams, kurie 
surengė gimtadienio parę 
Marijonai Vanagaitienei
Brangūs Draugai:

Aš sykiu su mano šeimy
na noriu viešąi ir širdin
gai paaciuoti Jums visiems, 
kurie surengėt man tokį 
malonų paminėjimą mano 
gimtadienio proga — sek
madienį, rugpiūčio 26-ą d., 
pas draugų Geležauskienę.

Ačiū jums, draugai, už 
gražią dovaną ir už jūsų 
gerus linkėjimus. Ypatin
gai ačiū draugei Geležaus- 
kienei, draugei Gluoksnie- 
nei ir draugui Klevinskui 
už pagaminimą skanių val
gių ir gėrimų. Ačiū vi
siems draugams, kurie at
silankėte — scrantonie
čiams, pittstonie č i a m s ir 
wilkesbarieciams!

Širdingai ačiū visiems!
M. Vanagaitienė 
ir šeimyna

Los . Angeles. — Kraštu
tiniai reakcininkai Ameri
kos Legijono suvažiavime 
nori pravesti rezoliuciją, 
kurioje būtų pasmerktas 
NAACP, negrų pažangos 
susivienijimas, kaip komu
nistinė arba komunistams 
padedanti organizacija.

Toronto, Canada
Du lietuviai dipukai— 
apgavikai; policija 
jų visur ieško

Policija ieško dviejų lie
tuvių dipukų, nejudamojo 
turto spekuliantų, Algiman- 
'manto Minioto ir V. Pa
liulio (žinomo ir kaip Jo
seph Miller), kurie apsuko
je eile namu pirkėju ant 
$20,000.

Policijos inspektorius pra
neša, kad Algim. Miniota 
turėjo išgavęs leidimą kaip 
Real Estate agentas ir tu
rėjo net dvi raštines. O V. 
Paliulis veikė su juo kaip 
partnerys.

Eilė žmonių, taipgi dipu
kų, apsiskundė policijai, 
kad jie buvo šių dviejų 
agentų apgauti. Jie užpir- 
kę namus, įdavę rankpini
gius, o ant galo nei namų 
gali gauti, nei rankpinigių 
atgauti. .

Rugpiūčio 11 d. Miniota 
buvęs areštuotas, bet pa
leistas jam pačiam užsta
čius $2,000 kauciją. Jo lei
dimas suspenduotas. Ta
čiau po to, iškilo dar dau
giau skundų. Jie pardavi
nėję namus ir net ištisus 
blokus namų, kurių savi
ninkai nieko nežinoję. Jie

priimdavo užstatą iš kiek
vieno ir bile už kurį namą, 
nežiūrint, kad tas namas 
nėra išstatytas pardavi
mui.

Tuo būdu, policija spėja, 
jie bus surinkę apie $20,- 
000.

Iš vieno kito, taipgi na
mų spekulianto, jie paėmę 
net $2,000 rankpinigių už 
visa namu bloką, 13 namu.

Dabar, anot policijos in
spektoriaus, A. Miniota ir 
V. Paliulis yra ieškomi po 
visą Ontarijos provinciją. 
Tačiau policija spėja, kad 
jie bus pasprukę kur kitur, 
veikiausiai i Jungt. Valsti
jas.

Tyrinėjant pasirodė, kad 
jiedu savo raštinėse nieko 
savo neturėję, net rašomo
sios mašinėlės buvę išnuo
motos, o ne pirktos.

Savo apgavystėmis jie 
nuskriaudė daug žmonių, 
daugiausia naujųjų imi
grantų, dipukų, kurie per 
nepatyrimą lengvai pasiti
kėjo jais įduodami už per
kamą turtą rankpinigius.

Dabar nejauku ir polici
jai, kad ji juos suėmusi 
lengvai patikėjo jų aiškini
mams ir po maža kaucija 
paleido. Torontietis

(Iš “Liaudies Balso”)

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)

Kas bus toliau iš jaunuo
lių, nežinia. Kuo tolyn, tuo • 
vis daugiau atliekama pik
tadarybių. i

V |

Drg. L. Prūseika, senas 
veteranas mūsų dienraščio, 
pasakė gerą kalbą, įver
tindamas dienraštį vi
suomenės labui. Jis primi
nė Vilnies vajų sukėlimui 
$10,000. Sakė, kad reikia 
greitai baigti, o pradėti 
kitą—naujų skaitytoji), ga
vimui — vajų. Jis prasidės Bostone, 
sekamą mėnesį.

Eina Laisvės vajus šukė-. 
limui $15,000. Man atrodo, į 
kad dar yra Lawrencuje ’ 
draugučių, kurie neprisidė-j 
jo nė su vienu doleriu. Bū
tų gerai, kad prisidėtumė- 
te ir pasiųstumėte tie, ku
rie dirbate ir pinigų turi
te ir kurie dar nieko ne
davėte. Atlikite savo par- i 
eigą, tai būsite geri vyrai ir | 
moterys.

Aldermanas L. Scanlon 
pusėtinai susirgo, būdamas 
ant vakacijų Maine valsti
joje. Sako, daug kraujo ne
teko. Penki policmanai jam 
davė savo kraujo. Jaučiasi 
geriau. Randasi ligoninėje

P A R C E L S TO R U S SI A, I n c •
Licensed by U. S. S. R.

Su džiaugsmu praneša visiems, kad jie dabar persikėle j didesnę 
vietą, (už kampo nuo buvusios vietos). Naujas adresas yra: 

1530 BEDFORD AVE., BROOKLYN, N. Y.
Telefonai tie patys:

INGERSOL 7-6465 ir 7272.
Mes dabar randamos ant pirmutinių grindų, nereikia t repais lipti. 
Yra vieta, automobiliams pasistatyti. Mes atdari kasdien, Įskaitant 
sekmadienius, nuo 9 v. ryto iki 6 v. v. šeštadieniais nuo 9 v. ryto 

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

ii

SPAUDOS PARAMAI PIKNIKAS
Rengia Worcesterio Pažangiosios Lietuvių Organizacijos

Šaunią Dainų Programų Duos:

Aldona Wallen-Downing
Sopranas

Trie tas: Rožė Stripinis, Al. Potsius, W. Juodeikis

Senatoriūs L. Thomas ir | 
vėl kandidatuos ant sena
toriaus, 
jis buvo 
rius. Jo 
bin inkų
balsavo už bilius, 
gus darbininkams, tik jis 
biskį susitepė sū taksais.

S. Penkauskas

Kaip bebūtų,- bet 
neblogas senato- 
rekordai link dar- 
geri. Jis visada 

naudin-

Chicaga turi 3,690,000 
gyventoji)

' Chicaga ir jos priemies
čiai turi 3,690,000 gyvento
jų. šeši metai atgal Chi
caga turėjo 3,624,000 gy
ventojų. Gyventojų prie
auglis tik du nuošimčiai.

Priemiesčiai auga daug 
smarkiau negu pats mies
tas. Gyventojų prieauglis 
Page apskrity pakilo nuo 
159,000 iki 200,000. Kane 
apskrity gyventojų skai
čius pakilo nuo- 153,000 iki 
172,000, o Lake apskrity 
nuo 183,000 iki 166,000.

Illinois valstijoj yramies- 
, kurių gyventojų skai-

didžiulis Santa Fe Parkas 
tapo pripildytas.

Žmonės gerai pabaliavo- 
jo, nes rytojus buvo darbo 
šventė, tai daugeliui nerei
kėjo eiti į darbą. Piknikavi- 
mas tęsėsi iki vėlumos.

Piknikas davė geros pa-! 
ramos išlaikymui dienraš- tų

čius sumažėjo. PHe tokių į

Užsakykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kaina 
$15.00 metams.
HELP WANTED—FEMALE

ičio Vilnies.
Programa prasidėjo apie

Moteriškė. Patyrusi. 30-45 metų. 
Prie abelno riamų darbo. Prižiūrėti’ 
du vaikučius, 11 ir 17 m. amžiaus. 
Gyventi privatiškuose namuose. Pui
ki apylinkė. Paliudijimai reikalingi. 
Vieną dieną laisva. Moderniški jtai-, 
symai.. Skambinkite po 5 v. v. dėl 
pasimatymo. Clearbrook 9-0462, 
(Landsdowne, Pa.)

(175-178)

Šį Sekmadienį, Rugsėjo 9 September
Olympia Park, Shrewsbury-Worcester, Mass.
Bus gerų valgių, gėrimų ir įdomių pamarginimų. Visos plačiosios apylinkės 
lietuvius kviečiame dalyvauti. Pasilinksminsite ir paremsite darbininkų 
reikalus ginančia spaudą. ,
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New Jersey naujienos
Vakacijų proga teko pla

čiai pavažinėti po New
Jau puse-

v • •šioje« tinai metų gyvenu 
valstijoje, bet plačiai susi
pažinti tik dabar proga pa
sitaikė.

Nepaisant, kuriame kraš
te važiuosi, lietuvių čia už
tiksi. Jie daugumoje gyve
na čia pastoviai. Kai kurie 
turi įsigiję gražius vasar
namius prie ežerų arba pa-

1 jflry-Pavyzdžiui, prie ežero Ta
marack, virš 40 mylių nuo 
New Yorko, čia gimę A. ir 

( Š. Karpičiai gražiai įsitaisę. 
Ši vieta lietuviams beveik 
nežinoma, bet vieta graži 
Tačiau nakties sulaukus 
.čia nejauku: šviesų nėra, 
gyventojų mažai, laivelių ir 
žvejų dienos metu irgi ma
žai.

Kelios mylios nuo Red 
Bank — nauja kolonija. 
Gamtos atžvilgiu vieta gra
ži ir namai vienas nuo- ki
to sustatyti nuošaliai, ir 
kiekvienas gyventojas turi 
pusėtiną sklypą žemės. Že
mė žole užsėta ir gražiai 
užlaikoma. - Čia įsikūrė lie
tuvė už kitataučio ištekėju
si, R. Matulevich.

Su draugais Churliais nu
vykome pas seniai matytus 
ir daug veikusius, kuomet 
jie gyveno Lindene, drau
gus Vertelius, Point Pleas
ant, N. J. Verteliai jau ge
rai įsikūrę. Gyvena gilio
je, ir jos sveikata, sakosi, 
gerai pasitaisius, linksma 
ir siunčia visiems pažįsta
miems, draugams ir drau
gėms geras dienas. Neto
li Vertelių gražiai įsikūru-. 
si irgi lindenietė Bakūnie- 
nė. Jos darže daug pomi
dorų ir ji sakė, jie supus 
nenuimti. • Ji jų sunaudoti 
negalinti. Pasiėmę draugę 
Vertelienę, nuvykome pas 
Gudaitį, Green Island įlan
koje, tarpe Bernagei Bay. 
Gudaičiai tik šią vasarą ten 
apsigyveno, pasistatė mo
dernišką namą prie jūros 
pakraščio.

Point Pleasant apylinkė
je yra ir daugiau lietuvių 
ir visi “Laisvės” skaityto
jai. Mes ir juos aplanky
ti norėjome, bet laikos ne
leido. Čia gyvena Dzeveč- 
ka ‘ir naujai apsigyvenę 
newarkieciai Žukauskai. 
Jie x turi LDS 14-ą kuopą, 
tačiau bent kokio judėjimo 
sudaryti negali; gal laikui 
bėgant tai padarys.

Šią vasarą New Jersey 
byčių biznieriai nusiskun
džia. Liepos mėnuo buvo 
šaltas. Naujas įstatymas 
daugelį biznių uždarė, ir 
kurie turi, tai nusiskun
džia prastomis įeigomis. 
Mat, įvairių ratų sukimas- 

’ lošis uždraustas ir žmonių 
neperdaugiausia. Lioterijos 
praėjusiais metais ir anks
čiau daugelį patraukė kaip 

• norinčius ką laimėti, nepai
sant, kad ir, daug pralei
džia, bet nieko neišlaimi.

Rusų piknike
Arrow farma daugeliui 

“Laisvės” skaitytojų girdė
ta, bet nne visiems ją teko 
aplankyti. Ačiū draugams 

*Churliams, rugsėjo 2-ą die
ną teko ją aplankyti, tik

gaila, kad nuvykus užėjo ’ 
smarkus lietus ir lijo ilgoką 
laika.

Rusai turi tris didelius j 
toje farmoje piknikus—Ge- • 
gūžės 30, Liepos 4 ir Labor 
Day. Šis piknikas buvo pas
kutinis šią vasarą. Svečių 
suvyko virš tūkstantinė mi
nia. Aštuonis dideli busai, 
visi pilni žmonių — aštuoni 
busai iš aštuonių miestų. 
Automobilių daugybė. Far
ma, sakoma, susideda iš 
500 akrų žemės ploto.

Jie turi didelę valgyklą, 
namą su daugeliu kamba
rių, kurie, sakoma, užimti 
visą vasarą ir dalį žiemos 
laiko. Mat, farma atdara 
apskritus metus. Teko pa
tirti, kad prieš Labor Day 
turėjo atsakyti 120 žmonių 
vietas, kadangi jų jau sto- 
kavo — buvo visos užimtos. 
Jie prisistatė pusėtiną skai
čių kabinų, toliau nuo eže
ro. Jie neturėjo šokių sa
lės, bet ją jau pasistatė, ir 
šiame piknike rinko aukas 
išlyginimui svetainės skolų.

Ežeras didelis, kalnais 
apsuptas, miškų žalumyne 
daro gražų gamtovaizdį; 
graži vieta maudytis, žve
joti arba laiveliais pasiirs
tyti. Yra drabužių persi- 
mainymui vieta prie mau
dymosi vietos, ir čia galima 
gauti išsigerti ir šiaip ko
kių smulkmenų.

Jie neturi alkoholiniams 
gėrimams leidimo. Tačiau 
šiam piknikui gavo specia
lų leidimą alui parduoti, ir 
tokioj didelėj minioj ne
lengva buvo prie alučio da- 
sigauti.

Taip, mes dažnai galvo
jame, kur būtų 
vieta vakacijoms 
Ši vieta — Arrow 
gamtos atžvilgiu gera ir 
graži ir netoli nuo New- 
arko, N. J.,—40 mylių.

Pilietis

tinkama 
praleisti. 
Farm —

Komunisty veikėjas
Weinstone sveiksta

William Weinstone, kuris 
neseniai išėjo iš kalėjimo ir 
tiesiai iš ten atsidūrė ligoninė
je, dabar sveiksta. Kew Gar
dens ligoninėj^ jam buvo pa
daryta operacija ir jis 
gerėja, nors 
ligonis.

Weinstone 
po paleistas 
Mo 
po Smitho aktu, sėdėjo apie 
dvejus metus. Jis liksis ligoni
nėje dar kokią savaitę.

dar lieka
dabar 

rimtas

23 ta-rugpiūčio 
iš Springfield, 

kalėjimo, kur, nuteistas

KALTINIMAI PRIEŠ
TROKŲ VAIRUOTOJUS
Valstijos generalinio proku

roro asistentas Liebleris sako, 
kad daugelis New Yorko tro- 
kų vairuotojų užsiima porno
grafijos pardavinėjimu. Išvyk
dami iš New Yorko į mažes
nius miestelius, jie su savimi 
išsiveža šimtų dolerių • vertes 
pornografinius žurnaliukus 
arba atvirutes ir »tą pardavi
nėja. Liebleris tvirtina, kad 
kai kurie vairuotojai uždirba 
daugiau pardavinėdami 
nografiją, negu’ gauna 
už patį vairavimą.

po’r- 
algos

Žinokite, kad Laisves 
koncertas šiemet bus lap
kričio (Nov.) 11 d., Rich
mond Hill, N. Y. '

TOLSTOJAUS GALINGA APYSAKA—NEPAMIRŠTANTI FILMAI

WAR and PEACE
AUDREY HEPBŲRN * HENRY FONDA * MEL FERRER 

ir tūkstantis kitų vaidintojų. 
TECHNICOLOR — VISTAVISION

CAPITOL THEATRE _ Broadway & 51st 8Weet

NohYorto^/W/rZliihn
Šiandien 6-tą vai. vakare būkite 
rašytojo Seno Vinco pagerbimo 
Aparėję.” Įvyks Kultūriniame 
Centre. Richmond Hill. Įžanga 
nemokama. Visi-visos kviečiami.

Lietuvių parengimų kalendorius N.Y. mokyklos atsidaro
Kultūriniame Centre

Pirmas: šeštadienį, rugs. 8 
d., 6 v. v., Seno Vinco pager
bimo vakaras su menine pro
grama ir užkandžiais. Bus į- 
domu. Viši kviečiami dalyvau
ti.

Antras: Lietuvių Namo 
Bendrovė ruošia skanią vaka
rienę šeštadienį, rugsėjo 22 d. 
Karšta vakarienė bus patiekta 
visiems, kurie tik ateis 6:30 
vakare. Kaina tik 2 doleriai 
asmeniui. Šis parengimas at
sibus restaurane, kuris vasa
ros laiku buvo gerokai padi
dintas ir pagražintas. Dabar 
čia bus daug maloniau ‘vi
siems susieiti ir draugiškai lai
ką praleisti. Iš praeities daug 
žmonių žino, kad namo ben
drovė visuomet paruošia įvai
rią, maistingą ir skanią vaka
rienę. Tokia bus ir dabar.

Bilietus jau dabar galite įsi
gyti pas namo gaspadorių W. 
Brazauską ir kitus.

Trečias: Sekmadienį, rugsė- 
30 d., 3:30 po pietų, atsibus 
įdomios diskusijos rinkimų 
klausimu. Svarbu visiem daly
vauti. Įžanga veltui.

Ketvirtas: Spalio 7-tą čia 
bus suvaidintas gražus veika
las trijų; aktų komedija “Lap
kus”, Nė vienas nepraleiskite 
nepamatę šio vaidinimo. Pra
džia 3 :30 vai.

ir 
ir

dabar ga

pakvietimu 
Taigi nesi-

Penktas: .Šękmadięnį, spa
lio (Oct.) 21 d., čia. bus nepa
prastai įdomus . parengimas, 
Mr. ir Mrs. Reinhardt 45 me
tų vedybinio gyvenimo nukak
tu vės. Paminėjimą ruošia ban
keto formoj. Ruošėjai — Mr.

Mrs. Walter Kershulis, Mr. 
Mrs Julius Kalvaitis ir Mrs.
Petri kienė.

Banketas atsibus gražioje 
Liberty Auditorium, pietų lai
ku, 1:3,0 vai.

Pakvietimus jau 
Įima įsigyti.

Pastaba: Tik su 
galėsite dalyvauti, 
vėluokime.

šeštas: Aido Choro žiemos 
sezono koncertas įvyks sek
madienį, spalio 28 d. Pradžia 
3-čią vai, po pietų.

Septintas: Laisvės koncer
tas sekmad., lapkričio 11 d. 
Pradžia 3 vai. po pietų. Dau
giau informacijų bus vėliau.

Aštuntas: Lietuvių Namo 
Bendrovės šėrininkų suvažia
vimas ir banketas - šeštadienį, 
lapkričio (Nov.) 24 d. Suva
žiavimas nuo pietų, o banke
tas prasidės vakarienės laiku.

Devintas: L.M.S. rengia pa
skaitą, irgi 
sekmadienį, 
Plačiau apie 
vėliau.

su užkandžiais, 
lapkričio 5 d. 
tai bus parašyta

Wai. Brazauskas

Pabėgęs Alabamos negras 
nebus grąžintas katorgon

Clarence Grenshaw, kuris 
1955 metais pabėgo iš Alaba
mos katorginių darbų kalėji
mo ir atvyko New Yorkan, 
dabar laisvas. Jis čia buvo su
imtas ir gubernatorius Harri- 
manas buvo pasirašęs po įsa
kymu, kad Grenshaw turi 
būti sugrąžintas į Alabama. 
Bet negrų, liberalinių ir dar
bininkiškų* .organizacijų pro
testai pagaliau' paveikė ir da
bar Harrimanas atšaukė įsa
kymą.

Grenshaw 24 metai atgal 
tapo nuteistas kalėjimui iki

as- 
kai

jis 
jau 

mušimų, 
diskriminaci-

■MMM NEW YORK
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PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Rudeniniai piknikai. Liet. Taut. 
Namo Parko, Montello, Mass., LLD 
6 kp. piknikas įvyks rugsėjo 16 d., 
1 vai. dieną.

LDS 67 kp. piknikas įvyks rug
sėjo 23 d. Piknikas bus aprūpintas 
su viskuom. •

Prašome vietos ir iš apylinkės lie
tuvius viršmihėtų diehų nepamiršti 
ir dalyvauti piknikuose. . ‘

Geo. 'Shimaitis

gyvos galvos už balto asmens 
užmušimą, nors teisme buvo 
aiškiai įrodyta, ,kad jis tą 
menį.užmušė gindamasis, 
anas jį užpuolė.

Grenshaw sakė, kad 
pabėgo iš Alabamos, kai 
nebegalėjo pakęsti 
kankinimų ir
jos. Jis sakė, kad buvo tikras, 
jog jis bus užmuštas, jeigu jį 
grąžins Alabamon,.

Dabar jis laisvas ir apsigy
vens New Yorke. Laikrašti
ninkai jo klausė, kaip jis jau
čiasi. Grenshaw atsakė:

“Alabamos valdininkai bus 
pikti, bet aš dabar žinau, kad 
pasaulyje dar galima rasti 
teisybės.”

BROOKLYN, N.Y.
■ Į

LDS 46 kp. mitingas įvyks tre
čiadienį, rugsėjo 12 d., 7:30 v. vąk., 
Liberty Auditorium, 110-04 Atlantic 

‘Ave., Richmond Hill, N. Y.
Visi nariai prašomi šiame susirin

kime dalyvauti. Valdyba
(175-176)

“Daily Worker” sako, kad 
Javitso , tardinėjimas Wash
ingtone, nors jis pats to tar
dymo prašė, yra juokingas 
spektaklis. .Tas laikraštis sa
ko, kad jau laikas išsiblaivyti 
ir baigti tūps gėdą sukelian
čius tardymus apie žmogaus 
politinę praeitį, šluoti 
raudonėdizma. i

tą

Ar jau užsisakėte Seno Vin
co poezijos knygą ?

tea*

Laisvė .(Liberty)šeštad., Rugsėjo (Sep.) 8, 1956

x BROCKTON, MAŠS.
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 spalid\27 d. Tad bandykite 
skaitlingai dalyvauti. (173-175)

PARK HAVEN
POILSIO NAMAI

RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 185 kuopos susirinkimas 

įvyks rugsėjo 12 d., 7:30 vai, va
kare, 110-Q6 Atlantic ' Ave.., Rich
mond, Hill. Nariai malonėkite at- 
silarikyti skaitlingai. Valdyba.

(174-175)

Lietuviai užlaiko puikią vietą 
pagyvenusiems žmonėms— 

Vyrai ir moterys, kuriems reika
linga eiti į prieglaudos namus, 

kreipkitės pas mus į
PARK HAVEN REST HOME 
Dėl daugiau informacijų kreip

kitės pas savininkus:

A. ir M. Kazlauskai
17 Park Stj., 'Haverhill, Mass.

Telefonas 20791

; i. '*4 r.

ateinantį pirmadienį, 
Mokytojai tęs boikotą

šį pirmadienį, rugsėjo de
šimtą, atsidaro New Yorko 
mokyklos — pradžios, viduri
nės ir dauguma aukštųjų 
mokslo įstaigų, tai yra, uni
versitetai ir kolegijos. Viduri
nių mokyklų (high schools) 
mokytojų 
nutarimą 
metais 
bus. Tai
kad jų algos tokios mažos, vi
durinių; mokyklų mokytojai 
atsisako pasilikti kad ir trum
piausiam laikui po pamokų 
mokyklose. Jie tokiu būdu ne
vadovauja mokinių
los rateliams, vaidinimui, 
kestrams, chorams, sportui 
t. t. po pamokų.

Susitikimas su seniai Į i 
matyta drauge

M an. teko susitikti ir pasi
kalbėti su kadaise buvusia la
bai veiklia pažangiete May 
Merk, , kuri dabar gyvena 
Kenwell, N. J. Ji sako, kad ji 
yra labai pasiilgusi savo idė
jos draugų ir draugių. Nusi
skundė, kad dėl nesveikatos 
negali dalayvuti savo Laisvu- 
tės parengimuose ir jaučiasi 
jai skolinga. Sako: ką tik su
grįžau iš ligoninės. Draugė 
Merk nelabai gali vaikščioti.

Kai May Merk buvo svei
ka, daug darbavosi su mumis 
kartu. Ji jaučiasi, kad ji grei
tai pasveiks ir atsiteis. Sako: 
skola ne rona, neužgys.

Tad, drauge, mes visi lau-- ’ 
kiame jus matyti sveiką mūsų 
eilėse.

S. Petkus
asosiaeija priėmė 

boikotuoti ir šiais 
pomokyklinius dar- 
yra, protestuodami,

AČIŪ Už LABAI
SKANIAS TOME1TES

saviveik- 
or- 

ir

Sugrįžo iš kalėjimo 
jūrininkų komunistu 
vadovas Al Lannonas

Penktadienį Eastern Airli
nes orlaiviu į New Yorką su
grįžo Al Lannonas, komunis
tas, kuris tapo paleistas iš 
Richmondo, Virginijos, kalėji
mo. Lann.onas yra plačiausiai 
žinomas jūrininkų 
kų tarpe, kur jis 
vus. Jis pats vienu 
jūrininku.

Su juom atvyko 
Elva, kuri buvo 
Virginiją jį sutikti
mo vartų. Aerodrome jį sutiko 
nemažas ideologinių ir asme
ninių draugų būrys.

ir u ostini n- 
buvo akty- 
metu buvo

jo žmona 
nuvykusi 'į 
prie kalėji-

18 
gra- 
Miss

Gražuole .nusibaudė pati
Mrs. Catherine Grundy, 

metų, neseniai laimėjo 
žuolių kontestą ir tapo
New York. State”. Bet ji aną 
dieną pasiėmė Myron Jenner 
šuniuką, kurį paskui busas už
mušė. šuniuko savininkė sua
reštavo gražuolę kaip vagilką. 
Teisme Mrs. Grundy sutiko 
už šuniuką užmokėti $125, ir 
kaltinimas prieš ją tapo išme
stas.

LEARN A TRADE 
FOR BETTER JOBS

Radio
1 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

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

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

BU. 8-4387
< (173-175)

Savaitės pradžioje užema 
Laisvės spaustuvėli Kultūrinio 
Centro gaspadorius Walteris 
Brazauskas su didoka “bes- 
ke’’ rankose. Beske beveik 
pilna gražių raudonų tomei- 
čių (pomidorų). Sako: Tai 
dovana laisviečiams nuo Onos 
ir Jurgio šilkų iš Wethers
field, Conn. Jas parvežė lais- 
vietis Alekna, kuris, matyt, 
ten viešėjosi. Tomeitės ne tik 
gražios, bet ir 
širdingai ačiū 
gams šilkams.

labai skanios.
mūsų drau-

PRIE PATAISYMŲ 
PATYRUSIOS D A RBI N1 NKft S

Prie Geresnių Suknelių
Su vėliausiais paliudijimais

YE. 2-6382
(171-177)

DOMESTIC
Experienced—Good home.

Small family. Private room

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

(169-175)

Cleaning Women. To work 6 P. 
M.--12 P. M. Cleaning offices in 
large bldgs. Up to age 45. Apply 9 
A. M. all wk. Please 
phone. NATIONAL 
CONTRACTORS, 9 W

do not tele-

291 h St., N

<175-181)

Namų darbininkė. Valymas, pa
prastas virimas. Guolis nuosavame 
kambaryje. 3 šeimoje. Maži namai. 
Nuolatinis darbas.

RA. 8-3569.

ri 75-1 78)

HELP WANTED-MALE

GARDENER and handy man. 
Year round job.

GI. 7-5800. Mr. Liebermann 

Call after Tuesday

Personalas

MACHINIST A-l 
at least 5 years experience 
COLUMBIA UNIVERSITY 

CYCLOTRON LAB

Call — Mr. Flora 
Irvington 9-2900 

(174-179)

DAILYDfcS. įdėjimas plieninių 
virtuvių šėpų, prie Formica Count
ers

atvežtas Angelo 
kuris kaltinamas 

kūdikio

Kidnepintojas LaMarca 
formaliai apkaltintas

Į Nassau apskrities teismą 
Mineoloje 
LaMarca,
kaip Weinbergeriu 
kidnepintojas ir žudikas. Jiš 
prisipažino tame nusikaltime, 
sako policija ir FBI.

LaMarca atvežtas sukaus
tytas grandinėse. Teismo salė
jo radosi jo žmona Donna, jo 
tėvas Vincenzo ir giminės. 
Ten jis formaliai apkaltintas. 
Jis nuo dabar sėdės 
kalėjime. Vieta jam 
rengta, kad sargai 
visą laiką stebėti,
kad jis palinkęs nusižudyti.

ir tt. Nuolatinis darbas.
BERG & BROWN, INC. 

1372 Lexington Ave., N. Y. C.

EN. 9-3678
(175-180)

Electronic Heat Seal Set-up man- ( 
Sal. commensurate with exp. ComjęM 
benefits, hosp., and life insur. plan. 
Also night shift. SIRIS PRODUCTS, 
780 E. 134111 St., Bronx, nr. Bruck
ner Blvd. CY. 2-2500. (173-175)

Mineolos 
taip pri- 
jį galėtų
Sakoma,

BIZNIO PROGA
VYRAMS ir MOTERIMS

VYRAMS ir ŽMONOMS
Galite išbudavoti nuosavą biznį, 
atliekamu bei dalimi laiko ir 
taipgi nedirbant pragyvenimui 
įeigas. Dėl investment ų—šaukite: 
TR. 3-3959.

MALE and FEMALE

Superintendent — Couple. Work 
full time for Rooming House; com
petent mechanic with tools; refer
ences. Will be bonded. Salary 
$4,00Q 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)

UNIVERSAL PACKAGES, INC.
189 Second Ave., arti 12th St., N. Y. (Phoenix Theatre Bldg.)

SPECIALIAS ŽEMOS VASARINES KAINOS
Pasiunčiame siuntinius į visas dalis Sovietų Sąjungos—J Lietuvą, 

Latviją, Ukrainą ir kitas šalis. MES GARANTUOJAME GREITĄ 
PRISTATYMĄ maisto, drabužių siuntinių žemomis kainomis ir ap- 
mokėtu muitu. Jūs gaunate rašytu su adresanto parašu. SIUNTI
NIAI ORO PAŠTU PRISTATOMI Į 10 DIENŲ. Jei jūs gyvenate 
toli, ta£ galite prisiųsti mums siuntinį su reikalingais nurodymais. 
Tas .turns s'utaupys laiko ir pinigų. Jūs galite pirkti iš mūsų drabu
žių, batų, medikalų Ir kitokių daiktų savo siuntiniui. SPECIALUS 
APSAUGOJIMAS—apart reguliarės apdraudos. jūsų siuntinys bus 
apdraustas nuo pavogimo ir nuo ugnies. NEDELSIAMA. SIUNTI
NIAI SIUNČIAMI TUOJ.

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

Ai>elna<s 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. H Y. 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)

REAL ESTATE
Port. Wash. Mod. split level, selct 

neighborhood, walk to schls. 35 min.. 
Penn. Sta., 3 Ige bdrms, 2 baths, 
27x15 liv. rm. with firepl., din. rm., 
Ige. kit., fin. bsmt with bar, 
Indry rm; plaster walls, patio 
1956 appl. w/w 
extras. Fenced 
Cath. church 
PO. 7-0915.

sept 
gar. 

carjjet, strms, many 
cor. plot. Sewers, 
vic. Ask $29,500. 

(173-179)

Baldwin. 40x100; 2 story Califor
nia bungalow. 22x14 living rm. with 
fireplace; full dinirtg room—break
fast nook; 5 bedrms, 2 car garage, 
oil heat. $14,900. Principals only. 
Baldwin 3-6578. Vicinity St. Christ
opher Church. Full kitchen.

(173-179)

Massapequa Park. $16,500. 8 rū
mai, split. 2h vonios, ištaisytas skie
pas. Tuoj užimama.. Arti bažnyčių, 
divonai nuo sienbs iki sienos. Prie
dų. Aukštas G. I. mortgičius.

Lincoln 1-6681.
(175-1811

Laisves koncerto progra- 
,moję dalyvaus svečiai ta
lentai iš tolimų vakarų. 

, Konecrtas įvyks 11 d. lap
kričio, Richmond Hill, N. Y.

I




