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KRISLAI
Žvėrys žmonių kailiuose. 
Iš Vatikano ir Maskvos. 
Nusiplauna rankas.
Skurdo jūra.
Kinijos komunistų klaida.

Rašo A. Bimba

Tai, kas 
mūsų šalies

dedasi 
purto 
visur

žvėrys 
neturiJie 

nesiskaito

korespon- 
rašo: rasistų gauja 
“iškarkime juos visus

šiandien 
pietuose, 

žmonės
stebisi ir biaurisi.

Pietiniai rasistai yra 
žmonių kailiuose.
jokios sąžinės. Jie 
su jokia dora.

Iš Sturgis, Ky., 
(lentas 
šaukia:
(negrus) šiąnakt.”

Iš Clinton, Tenn., korespon
dentas rašo: vienas policistas 
sako: “Mes šičia neturėsime 
taikos, kol negrų bus mokyk
loje. Tiktai nebegyvas negras 
čia atsteigs ramybę.”

štai prie ko prieita! štai ci
vilizacija...

spauda su pasibaisė- 
rašo apie rasistų siautė- 

Amerikos pietuose ir 
pasmerkia.

Štai iš Maskvos: Visa tary
binė 
j imu 
jimą 
juos

štai iš Vatikano1 Popiežiaus 
organas “Osservatore Roma-. 
XiO” rašo su pasibaisėjimu ir 
sako, kad rasistų siautėjimas- 
yra “nuodėmė prieš krikščio
nybės prigimtį.’’

Gerai, kad Maskva ir Vati- 
kanas surado bendrą kalbą.

Tuo tarpu mūsų galinga fe
deralinė valdžia, mūsų šalies 
prezidentas, nejudina n ė 
piršto tam siautėjimui, tam 
terorui, tai neišmatuojamai 
gėdai padaryti galą.

Prezidentas Eisenhoweris 
nusiplovė raiškas. r Girdi, ne 
mano reikalas, ne federalinės 

• valdžios reikalas. Tai reika
las paliestų valstijų!

Rasistų sukilimas ir teroras 
prieš federalinio Aukščiausio 
teismo nuosprendį, 
dentui ir federalinei 
neapeina!

o prezi- 
valdžiai

valdžia
jog mes

Atvirai pripažįsta 
ir visi politikieriai, 
dar vis neturime rojaus dau
gybei mūsų šalies žmonių.

J Kalba Stevensonas, (lemo- 
? kratų kandidatas prezidento 

vietai. Jis sako: šiandien mū
sų šalyje 14,000,000 šeimų 
neturi metinių Įplaukų nei po 
vieną tūkstantį dolerių!

Tai bus apie ’50, 000,000 
žmonių. Jie nepavalgę kaip 
reikia, neapsirengę kaip rei
kia, neturi tokios pastogės, 

- kokios reikia.
Laike rinkimų abiejų parti

jų politikieriai labai daug 
kalba apie šią vargo jū
rą mūsų šalyje, bet po rinki
mų viską pamiršta. Net ir 
Stevensonas nepasako: štai 
ko reikia, štai kas turėtų būti 
daroma ir padaroma, kad tos 
masės skurstančių žmonių, gy
venimo lygį pakelti. Nei pla
no, nei pasiūlymų, nei suma
nymų.

• Dažnai galvoju, bet supras
ki nepajėgiu. Kokiems galams 
Kinijos komunistai laiko ka
lėjimuose tuos dešimt' ameri
kiečių? Kodėl jų neišmeta iš 
savo šalies? Rado kaltais, nu
teisė ir turėtų išsiųsti atgal 
Amerikon. Būtų atimtas argu
mentas.

Pečiai ir virimas eina iŠ m a-

PASITARIMAI KAIRE PASIBAIGĖ BE JOKIO SUSITARIMO
Nepaiso Aukščiausio teismo Vėliausios žinios
Daugumoj pietinių valstijų 
integracijos dar nematyti

Clinton, Tenn. — Clinto- 
nas yra vienintelis mieste
lis Tennessee valstijoje, kur 
rasinė integracija mokyk
lose pradėta. Visoje eilėje 
pietinių valstijų net ant 
tiek nėra integracijos—vi
sos mokyklos visur lieka 
rasiniai segreguotos. Spau
dos agentūros paduoda se
kamą vaizdą, kuris rodo, 
kad didžiumoje pietinių 
valstijų vietiniai pareigūnai 
dar vis priešinasi Aukš
čiausio teismo patvarky
mui, kad mokyklos turi bū
ti rasiniai integruotos:

ALABAMA — šioje vals
tijoje jokios integracijos 
dar nėra. Visos mokyklos 
lieka segreguotos ir rasis
tinė valstijos vadovybė sa
ko, kad integracijos nebus.

DELAWARE — čia in
tegracija stumiama pir- 
myn. Iš 11,000 negrų mo
kinių 4,100 jau ląnko inte
gruotas mokyklas.

FLORIDA' — Jokios, in
tegracijos dar nėra. Tik 
Palm, Beach mieste vienas 
negras advokatas bandė 
registruoti savo vaiką “bal
tųjų” mokykloje. Byla už
vesta, nes mokykla atsisa
kė vaiką priimti.

GEORGIA — Jokios in
tegracijos nėra. Specialus 
valstijos įstatymas drau
džia kokią nors finansinę 
valstijos pagalbą mokyklai, 
kuri bandytų įvesti rasinę 
integraciją.

'KENTUCKY — Integra
cija pradėta dar praeitais 
metais. Sturgis ir Clay 
miesteliuose praeitą savai
tę radistai bandė riaušėmis 
sulaikyti integraciją, kuri 
pamažu stumiama pirmyn.

LOUISIANA — Jokios 
integracijos pradžios ir vi
durinėse mokyklose, kai 
.kurie universitetai priėmė 
vieną kitą negrą.

MARYLAND — Iš' 23 ap
skričių integracija jau pra
vesta 13-oje.

MISSISSIPPI — Jokios 
integracijos čia nėra.

MISSOURI — Apie 95% 
šios valstijos negrų vaikų 
jau lanko integruotas mo
kyklas.

NO. CAROLINA Jo
kios integracijos apart ke
lių negrų priėmimo į vals
tijos universitetą. •

OKLAHOMA — Integra
cija eina gan sklandžiai, 
dauguma negrų jau lanko 
integruotas mokyklas.

. TENNESSEE—Tik Clin- 
tone (ir federalinės val
džios Oak Ridge srity) in
tegracija pradėta. Visur 
kitur — segregacija.

TEXAS — Iš 1,857 
kyklinių distriktų tik 
pradėjo integraciją.

VIRGINIA — Jokios 
tegracijos nėra.

W. VIRGINIA — Su
kuriomis išimtimis integra
cija pradėta beveik visose 
valstijos dalyse.
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Eisenhowerio 
grupe smarkiai 
puolą Trumaną

Washingtonas. ,— Praei
tos savaitės gale eks-prezi- 
dentas Trumanas aštriai 
pakibino Eisenhoweri, pa
sakydamas paprastai, kad 
Ike nemoka prezidentauti, 
kad jis bando atsikratyti 
kiek galima daugiau par
eigų, kad jis yra “nepasise
kęs prezidentas.”

Tą patį savaitgalį net 
trys Eisenhowerio asisten
tai, kaip matyti labai įer
zinti, atsukę savo kanuoles 
prieš Harry Trumaną. Tie 
yra Eisenhowerio,, spaudos 
reikalų asistentas Hagerty, 
republikonų nacionalinio 
komiteto pirmininkas Hali 
ir Ohio kongresmanas 
Brown.

Smarkiausiai prieš Tru
maną kalbėjo Hagerty, ku
ris sakė, kad Trumanas yra 
susikrimtęs, nusivylęs se
nis, kuris pavydi Eisenho- 
weriui. Hagerty sakė, kad 
tas susikrimtęs, neapykan
tos pilnas Trumanas. bandė 
pastoti kelią, net savos 
partijos žmogui Stevenso- 
nui, ir tas jam nepasisekė, 
ir “lygiai taip jam nepasi
seks užsimojimai prieš Ei- 
senhowerj.”

Tuo tarpu, kai Hagerty, 
Hall ir Brown kalbėjo prieš 
Trumaną, Eisenhoweris lo
šė golfą Burning Tree klu
be.

Iš viso pasaulio

dos. Storai jau pilni visokių 
“instants”. Pasėmei, įsidėjai į 
vandenį, pamirkei ir valgyk.

Senoji kava jau beveik at
gyveno savo dienas. Jau par- 
sidavinėja ir “instant” arbatą. 
Visokie “baby foods”, visokį 
“cereals” nebesutelpa į krau
tuvių lentynas. O kur įvairiau
si “frozen foods”I i

Hamden, Conn. — 
cija apklausinėjo net 
asmenų, bandydama 
rasti pėdsakus, kas ir kaip 
nužudė kūdikį Cynthia 
Routolo.

Poli- 
6,000 

su-

Johannesbungas. — Pie
tų Afrikos rasistinė valdžia 

‘neįleido amerikiečio negro 
žurnalisto William Worthy. 

IJam leista palikti šalyje 22 
I valandas ir išvažiuoti.

Londonas. — Francūzijos 
premjeras Mollet atvyko 
Britanijon, kad tartis su 
Edenu Suezo krizės klausi 
mu.

Maskva.—Tarybų Sąjun
ga paskelbė, kad išsprogdi
no dar viena bombą Azi
joje. Tai prmas kartas, kad 
apie tokį sprogimą patys 
Sovietai praneša tuo Jau, 
anksčiau, negu tas skelbia
ma užsienyje.

Kairas.—Premjeras Nas
seris pasiūlė Jungt. Tautų 
genera Ii n i am sekretoriui 
Hammarski’oldui, kad po J. 
T. globa būtų sudaryta 
tarptautinė komisija Suezo 
klausimo svarstymui.

Maskva.—Tarybų Sąjun
goje galion įeina naujas

įstatymas, garantuojantis 
ininimalę 300-350 mėnesinę 
algą miestuose ir 270 rub
lių kaimuose.

Sturgis, Ky. — Naciona
lines gvardijos kariai su 
durtuvais ir tankais dar 
budi sargyboje prie vietinės 
vidurinės mokyklos, kad 
neprileisti riaušių prieš ne
grus mokinius.

Turinas.—čia mirė moks
lininkas Mario Ponzio. Jis 
apsirgo vėžiu nuo radioak
tyvumo tyrinėdamas radio
aktyvumo galimybę vėžio 
gydymui. Nors jis jau il
gai sirgo ir laipsniškai pra
rado pirštus, paskui ran
kas, jis iki paskutinės va
landos tęsė mokslinius ty
rinėjimus. Ponzio turėjo 46 
metus amžiaus.

Iš Londono atsiųsta penkių 
valstybių komisija apleido 

Egiptą: padėtis įtempta
Kairas. — Menzieso va

dovaujamoji penkių valsty
bių komisija (Australija, 
Amerika, Švedija, Iranas 
ir Ethiopija) jau apleido 
Kairą. Prieš, apleisdamas 
Egipto sostinę, komisijos 
galva Australijos premje
ras Menzies pareiškė, kad 
padėtis yra “labai ir labai 
rimta”. Egipto premjeras 
Nasseris pareiškė, kad nie
ko kito iš pasitarimų nega
lima buvo laukti, kadangi 
Menzieso komisija virš vis
ko siekė vieno: kad Egip
tas atsisakytų savo suvere- 
nės galios virš savo terito
rijos dalies. — Suezo kana
lo.

Pagerbė poetą Seną Vincą; 
baigė dienraščio vajų

New Yorkas. — Praeito jau buvo anksčiau, dauge- 
vakare gražus lis ir pakartotinai, prisidėję 

būrys New Yorko ir apy- prie šio vajaus, šovė “pas- 
į lai tini šūvį” ir sumetė dar 

apie $400.
Mizara kalboje apie Seną 

Vincą nurodė, kod šis vi
siems Amerikos lietuviams 
brangus literatas darbo 
-žmogus jau kuria per 50 
metų atsidavusiai ir ištiki
mai dailiosios literatūros ir 
publicistinius raštus. Po to 
susirinkusieji išklausė jau
smingą, brandžią ir jumo
ro sąmojaus pilną paties 
poeto kalbą.

Taipgi buvo vaišintasi, 
draugiškai kalbėtasi ir ben
drai praleistas įdomus ir 
jaukus bei naudingas vaka
ras. Daugelis užsiprenume-

šeštadienio

linkės lietuviu susirinko 
Lietuviu Kultūrini centrą 
Richmond Hille, kad pa
gerbti poetą Seną Vincą, 
kurio poezijos knyga greitu 
laiku išeis iš spaudos. Pats 
garbės svečias dalyvavo pa
rengime. Sueiga taipgi bu
vo kaip ir dienraščio Lais
vės vajaus pabaigimas.

Redaktorius Rojus M i ža
ra nurodė, kad nors vajus 
neatsiekė pilnai savo užsi
brėžto tikslo, jis gali būti 
skaitomas neblogai pasise
kusiu, kad skaitytojai ir 
rėmėjai parodė daug entu
ziazmo laikraščio išlaiky
mui kaip dienraščio. Kad 
pabaigti vajų dar geriau, _
susirinkusieji, kurie visi ravo Seno Vinco knygą.

“ Pravda”

kai penkių 
veda dary

įKipriečiai jauMiner ičo byla 
prasideda rytoj įpuola francūzus

Sovietai sako: 
Kipras patapęs 
invazijos baze

Maskva. — Tarybų Są
jungos Komunistų partijos 
organas “Pravda” sako, 
kad Kipro sala yra tapusi 
tikra karinės invazijos ba
ze, ir ne tik Britanijos, bet 
ir Prancūzijos, 
sakė:

“Tuo tarpu, 
salių komisija
bas Kaire, anglų-francūzų 
kolonialistai negaišina lai
ko. Jie.skubinasi su savo 
kariniais prisirengimais.” 
Toliau “Pravda” sako, kad 
“Už komisijos stovi britų- 
francūzų kanuolės,> į Kiprą 
ir Maltą perkeltų marinų 
durtuvai, parašutistai ir 
kariniai laivai, kurie Vi
duržemio jūroje sukinėjasi 
tik 350 mylių nuo Kairo.”

“Pravda” prideda, kad 
britų - francūzų invazija 
Egiptan Suezo kanalo sri
tyje sukeltų karą visuose 
Artimuose Rytuose.

Menzies ir kiti komisijos 
nariai mandagiai atsisvei
kino su Nasseriu, bet abi 
pusės pripažino, kad padė
tis lieka įtempta. Išleistas 
trumpas bendras komuni
katas, kuriame sakoma, 
kad pasitarimai buvo veda
mi atvirumo ir nuoširdumo 
dvasioje, kad komisija da
bar vyksta Londonan, kur 
raportuos visoms valsty
bėms, kurios dalyvavo Lon
dono konferencijoje. Ko
munikate nesakoma, kad 
pasitarimai neatnešė vai
sių, bet tas paaiškėjo iš pa
skelbtų dviejų laiškų: Men
zieso Nasseriui ir Nasserio 
Menziesui.

Menzies prieš išvykda
mas dar pridėjo, kad Kaire 
buvo tartasi apie “svar
biausią problemą, kuri da
bar liečia pasaulį”.

Londone pranešama, kad 
premjeras Edenas išvyko 
Škotijon, kur atostogauja 
karalienė, kad ją informuo
ti apie Kairo pasitarimų 
nepasisekimus. Francūzi- ■ 
joje Mollet pareiškė, kad 
Francūzija dar vis stoja už 
jėgos vartojimą prieš egip
tiečius, jeigu Egiptas laiko
si “tai)) užsispyręs”.

Užsienio reikalų vice-mi- 
nistras Faure pareiškė tie
sioginiai, kad Francūzija 
darys viską, kad Suezo ka
nalas būtų padėtas po tarp
tautine kontrole

ROMA. — Amerikos, am
basadorė Italijoje Clare 
Booth Luce liks savo par
eigose ten, nors buvo gan
dų, kad ji sveikatos sume
timais planuoja pasitrauk
ti. Sakoma, ‘ji jau buvo 
nutarusi palikti tarnybą 
spalio pirmą dieną, bet Ei- 
senhowerio administracija 
ją Įtikino pasilikti ilges
niam laikui.

Chicago. — Rytoj, tre
čiadienį, čia prasideda pa
žangiečio Anthony Mine- 
ričo (Minerich) byla. Byla 
svarbi tuomi, kad teismas 
spręs, ar generalinis proku
roras, turi teisę atimti pi
lietybę nuo naturalizuoto 
sveturgimio po McCarran- 
Walterio aktu. Kaip žinia, 
kelios savaitės atgal teisė
jas Westover Los Angelese 
panašioje byloje, Rose 
Chernin, sprendė, kad jos 
atsitikime gen. prokuręras 
tokios teisės neturėjo.

Mineričas tapo piliečiu 
28 metai atgal. Jis yra kro
atų pažangaus laikraščio

Nicosia. Kipro nacio
nalistų ginkluota organiza
cija EOKA ištesėjo savo 
žodį: ji pradėjo karinius 
veiksmus prieš francūzus 
lygiai, kaip iki šiol vedė 
prieš britus. Prancūzai at
siuntė karius Kipran, kad 
“reikalui esant”, galėtų 
juos ten ant greiųjų perme-

Londonas.—Maskvos radi
jas perdavė vedamą straips
nį iš “Pravdos,” kuriame 
kritikuota pati Maskvos ra* 
dijo stotis. “Pravda” sako, 
kad Maskvos radijo progra
mos yra perdaug monoto
niškos, nuobodžios, ir turė
tų būti paįvairintos.

San Francisco. — Inter
national Association of Ma
chinists konvencija ^priėmė 
rezoliuciją už 30 valandų 
darbo savaitę.

New Yorkas. — Eleanor 
Roosevelt sugrįžo iš kelio- 

|nės po Daniją.

tą.
Pirmas žygis prieš fran

cūzus įvyko Nicosijos- Fa- 
magustos vie'kelyje. Parti
zanai iš miškų apšaudė 
pravažiuojantį' francūzų 
karinį sunkvežimį. Prancū
zai atsakė ugnimi.

Tuo tarpu Nicosijoje na
cionalistai paskleidė lape
lius, kurie triumfingai, sa
ko, kad britų reikalavimas, 
jog EOKA kovotojai besą-

lyginiai pasiduotų, neatne
šė jokių rezultatų. Nei vie
nas EOKA partizanas ne
pasidavė, sakė lapeliai.

Nicosijos centrinėse gat
vėse nacionalistai paleido 
asilą, prie kurio radosi du 
medžio šautuvai ir užra
šas: “Aš, maršalaskard
ingas, pasiduodu”. Britų 
policininkai ilgai vaikė asi
lą ir paskui jį stūmė gatve, 
kas sukėlė daug juoko pra
eiviuose.

Beirutas. — Iš Damasko, 
Sirijos, ateina nepatvirtin
tos žinios, kad Sirijos val
džia pradėjo duoti svarbias 
vadovaujančias vietas ko
munistinių ir socialistinių 
nusisatymų karininkams. 
Esą, Sirijos valdžia tą da
ranti, kad gauti daugiau 
ginklų iš Čekoslovakijos ir 
Tarybų Sąjungos.

Ar jau užsisakėte Seno Vin
co poezijos knygą?

ORAS NEW YORKE
Giedra, šiltoka
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PASUKAMS REABILITUOTAS
TARYBŲ SĄJUNGOS Mokslų akademija paskelbė, 

• kad tapo reabilituoti N. Y. Krylenko, O. B. Pašukams 
ir eilė kitų žymių žmonių. ’

Kiylenko yra.Tarybų Sąjungos justicijos komisaras 
(ministras), o Pašukoms — Tarybų Sąjungos Teisių In
stituto direktorius. Jie tas pareigas ėjo prieš antrąjį 
pasaulini karą. Tai buvo seni bolševikai-komunistai, ta
čiau Berijos žvėriška ranka juos sučiupo ir likvidavo. 
Dabar, kaip matome, juos reabilitavo, atsteigė, jų vardus 
pastatė į garbingą vietą, kur jie priklauso.

Pašukams— lietuvis. Jei neklystame, jis mokėsi 
Maąkvos Universitete kartu su Jonu Šliupu. Ten baigė 
teisių fakultetą ir per metų eilę jis ėjo žymias pareigas 
tarybinėje santvarkoje, nes į revoliucinį darbininkų ju
dėjimą buvo įstojęs dar jaunas būdamas.

Rodosi, Pašukanis yra parašęs svarbių veikalų tei
sės klausimu. Galimas, daiktas, kad dabar tie jo vei
kalai taip pat bus atsteigti, išleisti naujoje laidoje.

Dar 200,000 francūzų karių Alžyre
ROBERT LACOSTE, Francūzijos ministras Alžyrui, 

aną dieną paskelbė: “Visokios priemonės taikai įvykdy
ti Alžyre yra mūsų rankose.”

Kas tos do priemonės?
Girdi, dar 200,000 francūzų karių yra atgabenta į 

Alžyrą, na, ir jie pasiryžę daryti ten tvarką, “atsteigti 
tvarką,” anot ministro Lacoste. Iš viso ten dabar yra 
keletas šimtų tūkstančių karių.

Ministras Lacoste klysta, jei jis mano, kad su pa
galba ginklo bus galima atsteigti ir palaikyti Alžyre 
tvarką.

Alžyro gyventojų skaičius yra apie 10,000,000. Iš jų 
tik vienas milijonas francūzų kolonistų, o kiti visi 9,- 
000,000—alžyriečiai. Francūzai kolonistai gyvena po-, 
niškai, turi susigrobę žemę ir fabrikus, o alžyriečiai 
tebeskursta.

Alžyriečiai nori nepriklausomo gyvenimo. Jie nori 
teisės balsuoti, išsirinkti savo valdžią, o francūzai jiems 
to daryti neleidžia.

Na, tai kaip gali Francūzijos valdžia tikėtis ginklo 
pagalba ten atsteigti tvarką?

Alžyre tvarka tik tuomet bus atsteigta, kai alžy
riečiams bus suteikta teisė valdyti savo kraštą, kaip jie 
nori.

Mus stebina tai; dabartinė Francūzijos valdžia yra 
socialistų valdžia. Kodėl ji tokia akla? Kodėl ji taip už
sispyrusiai gina francūzų imperialistų pageidavimus?

Ir ši valdžia, pasiuntusi Alžyran tiek ginkluotų 
karių “tvarkai daryti,” dar tebegrasina Egiptui—gra
sina ginklo jėga.

ar mėnesius ir tik 
gražinami Vokieti-

likome dirbti pože-

atlikusiais dvejų metų įsi
pareigojimus/’

Nors S. Paulauskas buvo 
koresponden-

BOSTONO SIMFONIJOS
ORKESTRAS LENINGRADE

z

Iš KURIOS PUSĖS neimsime, Bostono Simfonijos 
Orkestro gastrolės Tarybų Sąjungoje turi didžiulės 

j reikšmės.
Toji reikšmė glūdi ne tik tame, kad tarybiniai mu

zikos mylėtojai susipažįsta su mūsų šalies muzikantais, 
su mūsų šalies muzikine kūryba. —• reikšmė glūdi ir 

. politinėje srityje, taikos palaikymo reikale.
Pirmą kartą istorijoje amerikinis simfonijos or

kestras gastroliuoja Tarybų Sąjungoje!.
Bostono Simfonijos Orkestras nėra, taip sakant, pa

prasta įstaiga—tai pirmaeiliųis mūsų šalies orkestras, 
plačiai išgarsėjęs ne tik Amerikoje, o ir visame kultū- 

. riniame pasaulyje.
Ir štai šis orkestras vyksta į Tarybų Sąjungą ir 

kitas Socialistines šalis su gastrolėmis.
Pirmiausiai jis sustoja Leningrade: Leningradas, 

turime atsiminti, kultūriniu atžvilgiu,- bene pats pir
mutinis miestas Tarybų Sąjungoje. Tai rusų tautos 
kultūros centras.

Kaipgi amerikiečiai svečiai ten buvo priimti ir įver- 
L tinti?

New Yorko Timeso korespondentas William J. Jor-
l den rašo, kai leningradiečiai labai šiltai pasitiko bos-, 

toniečius, kurie ten davė du koncertus. Koncertai vyko 
Leningrado Konservatorijos salėje. Deja, pažymi ko- 

_ respondentaą: salė permaža,< tesutelpa joje tik 2,000 
žmonių. Netenka nė sakyti, kad salė buvo kupina pu
blikos laike abiejų koncertų. ■

Bostoniečių orkestrui vadovauja dirigentas ’ Charles 
> Munch. Po pirmojo koncerto, kurio, tarp kitų, klau

sėsi patys, žymiausieji. Leningrado muzikai, publika ne- 
*, norėjo bostoniečių paleisti. Ovacijos buvo milžiniškos 

ir apie orkestro atliktus muzikinius- veikalus atsiliepi- 
mai—labai palankūs.

Iš Leningrado svečiai 'išvyko Maskvon, kur jie davė 
tris koncertus; iš Maskvos išskrido Pragon, Čekoslova-

APIE TAI, KAIP 
LIETUVIŠKIEJI 
DIPUKAI GYVENO , 
BELGIJOJE

Š. m. rugpiūčio 20 d. Nau
jienose tilpo ilgokas Stepo 
Paulausko raštas apie lie
tuvių dipukų gyvenimą. Ja
me yra kai kurių įdomių 
duomenų, kuriuos mes čia 
pacituosime.

S. Paulauskas rašo: \
“Į Belgijos anglių kasyk

las iš viso buvo suvažiavę 
apie 2,000 lietuvių, apie 500 
(daugiausia viengungiai), 
pamatę darbą ir gyvenimą 
Belgijoje, grįžo Vokietijon. 
Vienur jie buvo priimami 
į DP stovyklas atgal,( gi 
kitur jų nebeįsileido, bet 
dauguma jų sulindo į ame
rikiečių karinės Saldžios ži
nioje esančias darbo-sargy- 
bų kuopas. ’ ’

“Kad galėtų atbaidyti' 
skaitlingesnį DP grįžimą. 
Vokietijon, ' belgų valdžia 
norinčius grįžti talpindavo 
kalėjimai!, o po keletos 
skundų tarptautinėms pa
bėgėlių institucijoms to
kiems buvo įrengta stovyk
la - internatas, kur jie vis- 
tiek buvo laikomi po kelias 
savaites 
paskui 
j on.
“Kurie

minėse belgų anglių kasyk
lose, vis dairėmės ar tęsės 
belgai savo pažadus.: sutar
tį baigus, ar duos išlysti iš 
požeminių kasyklų.

“1949 m. balandžio mėn. 
pirmieji D P, tarp jų buvo 
ir lietuvių, baigė pasirašy
tas 2 metų sutartis dirbti 
požeminėse Belgijos anglių 
kasyklose. Kelias savaites, 
prieš pasibaigimą sutarties 
termino^ šių vyrų delegaci
ja lankėsi Briusely IRO 
centre ir įteikė peticiją, nu-1 
rodydama, kad DP Belgijo-1 
je nerado žadėtų sąlygų, 
butai daugumoje nežmoniš
ki — belaisviams statyti ba
rakai, o žadėtos premijos, 
kaip belgams ar italams 
angliakasiams, taip pat ne
mokamos. Delegacija pra
šė, baigus sutartį, juos grą
žinti Vokietijon. IRO po
nai žadėjo šią peticiją pa
tenkinti. ..”

Ar patenkino? Ne, sako 
Paulauskas: “naujas gyve
nimas turėjo likti nuola
tos požeminėse' anglių ka
syklose . ir belaisviams sta
tytuose barakuose.

Tada daug dipukų, metę 
angliakasyklose darbus, sė
dosi į autobusus ir pasilei
do link Briuselio, Belgijos 
sostinės, ieškoti globos. Kas 
gi atsitiko, kai jie pasiekė 
Briuselį? Štai kas:

“Vyrai buvo patalpinti į 
Petit Chateau kalėjimą 
Briusely, o moterys su vai
kais ir daiktais į Schaer- 
beck stovyklą. Abi stovyk
los buvo apstatytos stipria 
policijos sargyba. Nuva
žiavęs Briuse li, bandžiau 
su įkalintais pasimatyti, bet 
nei prie vyrų, nei prie mor 
terų su vaikais neprileido, 
Nemačijo pažymėjimas, nė 
lietuvių, komiteto pirminim 
ko, kad esu laikraščių ko
respondentas. Nuogi belgų 
žandarmerijos durtuvai ne-r 
prileido pamatyti ir pasi
kalbėti su savais tautie
čiais, sąžiningai belgams

pareigoj imųš 
Nors S. P

“laikraščiu 
tas,” bet ir tai nieko nepa
dėjo. Toliau:

“Belgų valdžia gąsdini
mais vertė ir toliau dirbti 
anglių kasyklose. Vienkart, 
kad atbaidžiūs tolimesnį 
baigusių sutartis D P plū
dimą Briuseliu, belgų val
džia pagriežtino internuo
tiems kalėjime režimą. Taip 
pat buvo pablogintas mais
tas ir uždrausta gauti bet 
kokių savo tautinėmis kal
bomis spausdinių. Nežiū
rint to, balandžio mėn. ga
le Petit Chateau kalėjime 
jau buvo virš 700 baigusių 
sutartis požeminėse Balgi- 
jos anglių kasyklose DP. 
Tada belgų- saldžia baigu
sius sutartis D P nebepriė
mė ir į kalėjimą; •* 1949 m. 
liepos 4 d. sunkvežimiais iš 
Limbuorgo atvyko į Briu
selį IRO ‘globos’ 77 atlikę 
sutartis angliakasiai, 40 
moterų ir 28 maži vaikai. 
Pirmą naktį jie praleido 
trečios policijos nuovadoj, 
iš jos išvaryti, antrą naktį 
praleido Nord geležinkelių 
stotyje; iš čia išvaryti, tre
čią naktį Ste. Gudule pa
rapijos salėje. Bet ketviis 
tą naktį belgų žandarmeri
ja ir čia juos išvarė ir lie
pė nakvoti po gražiu, 
žvaigždėtu Briuselio dan
gumi ... Atsirado gerašir
džių belgų, kurie nepabi
jojo žandarmerijos ir su
teikė pastogę daliai moterų 
su mažais -kūdikiais, bet 
dauguma. liko atvirame 
ore.”

Atsisakius dirbti, iš Petit 
iChateau kalėjimo perkėlė į 
'Monso kareivines. Ten kai 
kurie dipukai1 buvo paskel
bę bado streiką, 

c Kaip ten toliau buvo 
įMonso stovykloje? S. Pau
lauskas rašo:

“Bėgo laikas, bet Monso 
stovykloje nebuvo nieko 
naujo. Daugelis vyrų spio- 
vė į belgų valdžios ir IRO 
pažadus, palikę belgams 
žmonas, vaikus ir visą man
tą, slapta per sieną) grįžo- 
išbėgo Vokietijon.”

Dabar:
“Šiuo metu Belgijoje ne

beliko nė 200 lietuvių, iš 
kurių dalis turi dokumen
tus ir dar atvyks į JAV, o 
kiti negalės 
gruoti, nes 
yra praradę 
mingai tarp 
vių dabar darbuojasi kun. 
Jonas Dėdinas.. ”

/

Kodėl taip buvo?
■ Iš virš paduotų citatų, 
nėra aišku,' kodėl taip bu
vo? Kodėl lietuviškieji di
pukai, palikę Belgijoje žmo
nas ir vaikus, dūmė atgal 
Vokietijon?

Be abejojimo, darbas an- 
gliakasyklose buvo sunkus, 
bet gi anglį kasa' ir patys 
belgai ir jų vaikai, tūkstan
čiai jų. Jeigu belgai gali 
dirbti, tai kodėl ne lietuviai 
bei Kurios kitos tautos di
pukai? Atrodo, kad tarp 
dipukų buvo nemaža ponst- 
vos, kuri tingi dirbti, kuri 
įpratusi dykaduoniauti!

Pas juos buvo atvykę Ta- 
irybų Sąjungos žmonės ir 
sakė: grįžkite namo, grįž
kite Lietuvon, kam jums 
čia vargti svetimoje žemė-

je? Bet jie, kaip rašo Pau
lauskas, “ruskius” iškolio- 
jo, šplūdo, jų automobilius 
apvertė ir negrįžo! Tai did
vyriai! (Yra Lietuvoje grį
žusių iš Belgijos lietuvių 
dipukų, bet nedaug.) Va
dinasi, tai dar labiau pa
tvirtina mūsų teigimą, kad 
į Belgiją dauguma buvo su
bėgusių dykaduonių, buvu
sių veltėdžių, kuriems dar
bas—pragaras..

Šitiems dipukams vado
vavo, kaip sako Paulaus
kas, kunigai: Gaigalas,Gai
da, Danauskas. Kur girdė
ta, kad klerikalai gintų 
darbininkų reikalus! Kuni
gai vedė juos į kalėjimus, į 
koncentracijos stovyklas, 
iš kurių vėliau, palikdami 
vaikus ir žmonas, dūmė at
gal Vokietijon.

Jeigu tie dipukai, kuriuos 
Belgijos valdžia trakta
vo švelniai, būtų kreipęsi į 
Belgijos angliakasių uniją, 
Belgijos socialistų ar ko
munistų partijas, reikalau
jant pagalbos, užtarimo, be 
abejojimo, jį būtų ten radę, 
jei jų reikalavimai būtų bu
vę teisėti. Bet ne! Jie, bū
dami kunigų vadovybėje, to 
nedarė.

Dėl viso to jie turėjo nu
kentėti. Kažin, kur dabar 
yra ir ką veikia tie vaiku
čiai ir žmonos, palikti tų, 
kurie išdūmė atgal Vakarų 
Vokietijon?

niekur išeini- 
Belgijoje jau 
sveikatą. Sėk- 
Belgijos lietu-

Laisvoji Sakykla >
STA GALVOSENA sako, jog rašydamas teno- V

Redakcijos Atsakymai
Anastazijai. “Atsiminimus 

apie V. Kapsuką ir F. Bortke- 
vičienę” gavome. Taipgi ga
vome straipsnį “Nežinomas 
Kristaus gyvenimas.” Labai 
dėkojame. Viskas bus sunau
dota.

B—iui. — Taip, vienas iš 
laisviečiu žada būti Wilkes 
Barriuo.se tą dieną, kurią mi
nite. Straipsnį sunaudosime.

Ukmergiečiui. — Dėkojame 
>už straipsnį; pirmąja proga jį 
išspausdinsime.

M. Detroitiečiui. — “Netie
sa apie barbenus” tilps, bet, 
ar jūs manote, kad verta tuo 
klausimu tiek daug spaudoje 
rašyti ?
/ . i

Lawrence, Mass.
Massachusetts valstijoje 

pakilo bedarbių skaičius 
(laike dviejų mėnesių) 19,- 
000. Taip sako Darbo biu
ras. Daug darbininkų dir
ba 2-3 dienas per savaitę.

KEISTA GALVOSENA
Š. m. “Laisvės” nr. 136 

N gana santūriai paminė
jo J. Vilkelio leidinį “Gy
venimo Sūkuriai.” Regi
mai, “Sūkurių” autoriui 
net ir ta švelni N kritika 
nepatiko, ir jis to paties 
laikraščio nr. 147 puola kri
tiką už jo darbo “nuverti
nimą.” Bet tam pačiam ra
šinyje J. Vilkelis pakarto
damas teigia, būk “kritika 
visur ir visiems yra reika
linga.” Labai naivus, ar 
net ironiškas, protavimas! 
Šaukiasi vilką iš miško,, o 
,kai jį pamato — rėkdamas 
bėga nuo jo.

Nesuprantu, 
užsimanė taip 
ve nuplakti: 
žingsnyje pats sau prieš
tarauja, dalykus užginčija 
ir vėl juos pripažįsta, duo
menis ir faktus iškraipo, 
ir pedantiškai priekabiau
ja. Tokį nenuoseklumą ga
lima būtų pateisinti' ne 
kuo daugiau, kaip senatvės 
požymiu. Jo eilėraščių at
žvilgiu, Vilkeliui, geriausia 
tiktų lietuvių posakis: ty
la gera byla! Juo jis dau
giau apie juos kalbės, tuo 
labiau jis pats juos nuver
tins. Gera tiek, kad nė ji
sai pats savo eilėraščių ne
vadina poezija; kitaip — 
būtų šventvagystė! Suri
muoti galima ir reklaminį 
plakatą ir korespondenci
ją, ir šiaip “pamokslėlį,” 
bet su poezija — jau suvis 
kas kita! Čia reikia ir ta
lento, ir žinojimo. Poezija 
gali būti ir nerimuota, ga
li būti ir proza, jei tik ji 
yra tikro poeto darbas.

kodėl J. V. 
aštriai sa- 

kiekviename

___ , jog rašydamas ___ „ 
rėjęs tik “vargdienius is 
miego prikelti.” Broli Vil
keli: su tokia “poezija” ne 
tik nieko “iš miego” nepri
kelsi, bet net ir budinčius 
gali užmigdyti!..

Į kitus Vilkelio teigimus 
ir išvadas neverta kreipti 
dėmesio — jie persilpni. 
Baigdamas norėčiau tik nu
rodyti dar į vieną keistoką 
jo elgseną bei protavimą: 
jis savo mokytoju pasiren
ka kun. M. Gustaitį, o ne 
Gorkį, kuris viso pasaulio 
pažangiųjų protautųjų ir 
rašytojų yra pripažintas 
pirmaeiliu literatu, litera
tūros autoritetu ir moky
toju. Jeigu per tuos 33 me i 
tus Vilkelis būtų studijavęs w 
Gorkį, o ne kun. Gustaitį, 
veikiausiai ir jo eilėraščiai 
šiandien būtu kitokie, ir 
jam pačiam dabar nereikė
tų dėl jų nervuotis bei aiš
kintis. Kun. Gustaičio “Sti
listika” yra pasenusi, ar
chaiška. Paskutinių dviejų 
dekadų metais jau net Lie
tuvos mokyklose ji nebuvo 
vartojama. O kai dėl jos tu
rinio, tai pakanka paimti 
bile puslapį ir ten rasi kle- 
rikališkos galvosenos pa
vyzdžių kiek tik norėsi. Pa
imkime jų bent porą. Psl. 
132, kur autorius duoda , • 
“pavyzdį asmens charakte-JF’ 
ristikai”, skaitome: “Gili 
dorovė lydėjo visus jo vei
kalus. Labiausia jį apibūdi-

jos praktika, karštos prieš 
mūšius ir po mūšių maldos. 
Nešykštėjo Dievo garbei ir 
žmonių naudai; įkūrė Kre
tingoj, Kražiuose ir Bycho- 
ve vienuolynus. 0 myleda-

kijos sostinėn, o po to į kitus europinius miestus.
Jeigu Bostono Simfonijos Orkestras gastroliuoja 

Tarybų Sąjungoje, tai kodėl Maskvos, Leningrado, Ki
jevo ar kurio kito tarybinio miesto simfonijos orkestras 
negalėtų pagastroliuoti Amerikoje? >

Mes manome, tai yra galima ir tai eitų sveikaton 
visiems.

Ant greitųjų miesto val
dyba sujaukė posėdį ir 
svarstė valstijos sveikatos 
departmento rekomendaci
ją, kad būtų apipurkšti tam 
tikrais chemikalais visi 
parkai ir sodai, nes užpuola 
negeistini v vabzdžiai, pavo
jingi uodai. Nuo jų įkan
dimo žmonės miršta.

Walt Whitmano poezija ne-
visa rimuota, tačiau niekas n2as Dievą, tuiejo mylėti 11 
nesakys, kad tai' ne poezi-1< vienas be klto 
• i negali būti .Jd..

J. Vilkelis nekaip atsi
moka ir tiems “Laisvės”- 
“Vilnies” skaitytojams, ku
rie jo knygą užsiprenume
ravo. Jis sako, kad nė 
“nebandęs iškilti į poetines 
viršūnes, o tik norėjęs... 
pasiekti skaitytojų širdis, 
jausmus, ir prikelti jų mie
gantį protą.” (Cituoju iš 
atminties. M-gas). Išrodo, 
kad tokių “protinių miega
lių” atsirado nemenkas bū
rys! Jeigu Vilkelis būtų 
prenumeratorių ieškojęs 
“Saulės” skaitytojų tarpe, 
sakyčiau, gal jis ir buvo ne
visai toli nuo teisybės. Bet 
“Laisvės” ir “Vilnies” skai
tytojų protas, manau, yra 
jau pabudęs nemažiau, kaip 
paties Vilkelio!

J. Vilkelis ne tik
rausta, bet net didžiuo- 

, jasi, kai . jam N prime
na, kad jo žodynas skur
dus, kalba n e v a i z d i n - 

I ga, atsilikusi, kad jo eilė
raščiams stoka poetini.ų 
vaizdų; žodžiu, kad jo eilė
raščiuose nėra Poezijos. Jis

kokį kun. Gustai- 
“doro žmogaus^

dėl žmonių politi-

ne-

Western Electric darbi
ninkai nutarė streikuoti, 
jei kompanija neišpildys 
unijos reikalavimų. Kom
panija siūlo pakelti 7 iki 14 
centų, bet unija reikalauja 
15 nuošimčių ir kontrakto 
pagerinimo. Jei kompanija 
nesutiks su unijos reikala
vimais, tai bus streikas, ku
ris apims Lawrence, No, 
Andover ir Haverhill, 
Mass. Viso yra apie 2,400 
darbininkų, priklausančių 
AFL-CIO unijai. Manoma, 
kad kompanija pasiduos, 
nes turi daug užsakymų.

LLD 37 kuopa Šaukia ne
paprastą susirinkimą rug
sėjo .16 d., 2 vai. popiet, 
Maple Parke. Būkite susi
rinkime visi nariai, gausite 
L. Prūseikos labai įdomią 
knygą. Tai bus gera do
vana nariams. Aš gerai ži-

nau, kad daug narių lau
kia L. Prūseikos knygos. 
Būkite visi susirinkime, 
nes bus ir kitų svarbių da
lykų, kuriuos reikės aptarti.

Su draugais B. ir A. Chu- 
ladais buvome nuvykę ap
lankyti J. M. Karsoną. Ei
dami link buso, susitikome 
W. Chuladą, kuris sakė: 
Einu kluban , dirbti, nes 
draugas J. Blažonis negali 
dirbti, kadangi susižeidė 
ranką, apsidegino. Labai 
apgailestaujame, nes J. Bla
žonis yra geras veikėjas ir 
Laisvės vajininkas. Linkiu 
jam greit pasveikti.

S. Penkauskas

Tai va 
tis rodo 
pavyzdį!

O kai 
nės ir ekonominės lygybės,
tai kun. Gustaitis cituoja 
kitą kunigą, A. Jakštą. Psl. 
164 parašyta: “Bet lygus 
kokiu žvilgsniu?... Turtų 
žvilgsniu? Gerai, prašalin
kime teisingumą ir imkime 
dalyti. Po valandos iš dvie
jų lošikų, turinčių nelygius 
šansus, viens liks be skati
ko, kitam dusyk padidės 
turtai, nelygybė grįš. Pa
kartok dalymą tūkstantį 
kartų, visada taip pat pasi
baigs”.

Tai va kokios “politinės 
ekonomijos” moko kun. Gu
staitis savo knygoje! Ne
tenka stebėtis, kad taip ra<. 
šo kunigas. Stebėtis tik rei
kia, kad toks “senas veikė
jas”, kaip J. Vilkelis, pasi
renka savo mokytoju kun. 
Gustaitį, prieš M. Gorkį! 
Manau betgi, jog nedaug 
ką J. Vilkelis savo pasirin-* 
kimo teisingumu įtikins,

Mikromegas
RED. PASTABA. — šis 

Mikromego rašinys buvo 
prisiųstas tuojau po to, kai

147) J. Vilkelio straipsnis. 
Mes manėme jonespausdin-' 
ti laikrašty ir autoriui sa
kėme: lai viskas pasibaigia. 
Bet po to, kai J. Vilkelis 
parašė ilgą raštą, tai M— 
gas būtinai reikalauja ir jo 
raštą spausdinti. Mikro- < 
mėgo straipsnio tonas atro* 
do peraštrus. Būtų buvę^ 
geriau, jei M—gas būtų pa
daręs išsamesnę J. Vilkelio 
eilėraščių apžvalgą. Na, bet 
manome, kad tuo reikalu 
diskusijos baigsis ir viskas 
bus okei.

2 pupl.—Laisve (Liberty)-; Antrad., Rugsėjo (Sep.) 11, 1956
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v. MYKOLAITIS-PUTINAS----------------------—

SUKILELIAI Kovų dėl žemes ir laisvės 
vaizdai 1861-1864 metais

(Tąsa)
Taigi, ir tą vakarą, kai prievaizdas 

pranešė, kad Šilėnų sodžiaus valstiečiai 
atsisakė eiti lažą, dvarininkas, gerda
mas su juriskonsultu arbatą, skundėsi:

f—Ar tamsta įsivaizduoji, pone Jurke
vičiau, kaip ištvirko mužikai! Atsisakė 
dirbti.! Gavau laišką, kad parvažiuoja 
iš Varšuvos duktė. Taigi, sakau, reikia 
išvalyti parkas, tvenkinys, išžvyruoti ke
lias, išskusti alėjos ir takai. Pašaukiau 
rytdienai Šilėnų sodžių — ir ką tamsta 
pasakysi? Atsisakė! Ir ateinančią sa
vaitę arti atsisakė. Kaip tai jums pa
tinka?

Juristas nustebo:
—Atsisakė .. Beje, pone Skrodski, 

ar tai tie patys Šilėnai, kurių dirvas 
^jrutarėme prie dvaro prijungti?

—Tie patys,—patvirtino dvarininkas. 
—Jų dirvos geros ir arti dvaro.

Jurkevičius galvojo ir tarė:
—Nieko, maloningasai pone, šitas jų 

pasipriešinimas gali mums padėti jais 
atsikratyti.

Dvejetui dienų praslinkus po šio pa
sikalbėjimo, Galinis, triūsdamasis kieme, 
pamatė, kad po Šilėnų sodžiaus laukus 
vaikščioja kažkokie keturi vyrai. Jie 
dideliais žingsniais žergliojo po arimus 
ir skerečiojo rankomis. Visa tai pasiro- 
ir skerejiojo rankomis. Visa tai pasiro
dė jam keista ir įtartina.

—Kaimyne! — šūktelėjo jis, pamatęs 
per tvorą gretimame kieme Daubaro 
žentą Miknių.—Žiūrėk, kas ten per gan
drai mūsų rėžiuose!

Prie jųdviejų prisigretino kur buvęs? 
nebuvęs Jankauskų Kazys ir visi trys, 
sustoję po liepa, žiūrėjo į keistą anų 
keturių darbą.

Staiga Kazys švilptelėjo ir nusmaukė 
kepurę ant pakaušio:

—Mūs laukus matuoja Skrodskio vel
niai, — sušuko nusikeikdamas.—Mačiau 
sykį, kaip tą darė Čapskio dvare.

Galinis ir Miknis nusigandusiomis aki
mis pasižiūrėjo vienas į kitą. Abu atsi
minė Dimšelės žodžius, kad Skrodskis 
ketinąs atimti šilėniečių žemę.

—Reikia pasakyti tėvui, — susigriebė 
\Miknius ir šoko stačiai per tvorą į sa- 

kiemą.
Jankauskų Kazys tekinas leidosi per 

kaimą ir ką tik sutikdamas šaukė, kad 
Skrodskio kamarninkai jau matuoja 
kaimo laukus. Tuojau į gatvę pasipylė 
žmonės. Po Galinio liepa jau stovėjo 
Daubars, Grigaliūnas, Brazys, Jankaus
kas. Iš ano kaimo galo atbėgo Norei
ka, Beržinis su žentu želviu, Balsys su 
dviem sūnais Petim ir Vincu. Įkandin 
šoko į gatvę ir moterys. Visi šūkavo, 
klegėjo. ’ .

—Vyrai, — rėkė Noreika, — vykime 
iš savo lauko dvaro šunis! Neduokime 
savo žemės! Varykime Skrodskio ka- 
marninkus!

Prie Noreikas prisidėjo Balsių Petras 
su Vincu, Jankauskų Kazys, Želvys. Kai 
kas rovė iš tvorų mietus, ir visa minia, 
grėsmingai šaukdama, susispietė ties 
Galinio liepa.

Čia Balsių Petras prisiminė praeitą 
sekmadienį Paberžėj girdėjęs, kaip vie
nas žmogelis pasakojo, ką kalbėjo apie 
manifestą ir žemę kunigas Mackevičius.

—Vyrai! — sušuko Petras, tramdy
damas triukšmą. — Paskelbus ciesoriaus 
manifestą, ponai negali atimti iš valstie
čių žemės. Kas kokią žemę valdė ma
nifesto paskelbimo dieną, tokią galės ir 
išpirkti; Taip aiškinęs ir mūsų kunigas.

Sulig tais žodžiais vėl kilo triukšmas:
—Kam išpirkti ?! žemė mūsų! Gana 

už ją dirbome ! Neduosime!
—Gerai! — kėlė balsą ir Petras. — Gal 

ir nereiks išpirkti. Mackevičius sakė, 
kad ponas negali dabar niekieno žemės 
atimti. Jeigu jis kėsinasi iš mūsų ją 
atimti, tai mes turime ją ginti.

—Ginsime!.. Neduosime!.. — šaukė 
’ seni ir jauni, vyrai ir moterys. —- Vy
kime Skrodskio kamaroinkus iš savo 
laukų!

* a Kuone visas kaimas, šūkaudami ir 
grasindami, ėjo keliu į laukus, kur try
pinėjo keturi vyrai: Bagynų dvaro prie
vaizdas Pšemickis, juriskonsultas Jurke
vičius ir iš Čapskio dvaro atsikviestas 
matininkas su pagalbininku.

Išgirdę kaime triukšmą ir pamatę be
siartinančią minią, dvariškiai metė sa

vo darbą ir kurį laiką nustebę žiūrėjo į 
kelią.

—Ką po velnių sumanė tie chlopai?— 
nežinia ko klausė prievaizdas Pšemic
kis.

Pirmiausia suprato ir labiausiai nusi
gando juriskonsultas.

—Dėl dievo, pone prievaizde!—sušuko 
blankdamas ir stverdamas Pšemickį už 
rankos. — Žiūrėkite, jie lazdomis ir mie
tais ginkluoti. Tikrų tikriausiai, prieš 
mus jie eina. Traukimės ko skubiausiai!

Matininkas manė lygiai taip pat. Bet 
ponui Pšemickiui, per tiek metų įpratu
siam bizūnu valdyti baudžiauninkus, 
kurie drebėdavo iš tolo pamatę, neleng
va buvo sutramdyti savo išdidumą ir 
gėdingai trauktis prieš rėkaujančius 
mužikus. Tačiau dar neseniai patirto 
šituose pačiuose laukuose pralaimėjimo 
prisiminimas atvėsino pono prievaizdo 
narsą. Ir jis, apsimesdamas abejingu, 
tarė:

—Na, ką gi, ponai... Savo darbą mes 
beveik ir baigėme. Tegu mužikai sau 
šūkauja, o mes galime grįžti namo. Ka
da nors, ir tai netrukus, išpersiu aš 
jiems kailį.

Keturi dvariškiai patraukė į papie
vį, kur jų laukė dvaro vežimas. Mati
ninkas susidėjo savo įrankius, visi susė
do ir padirvio kranteliu nuvažiavo į Ba- 
gynus. Iš paskos juos lydėjo šauksmai, 
juokas ir ausį veriantis kažkurio berno 
švilpimas. ,

Vežimui** artėjant prie dvaro, ponas 
Pšemickis kalbėjo:

—Žinot ką, ponai? Susitarkime kol 
kas nepasakoti ponui Skrodskiui apie šį 
incidentą. Ponas Skrodskis labai dėl to 
nervintųsi. Reikės gerai pagalvoti, kaip 
i tai reaguoti.

Ponas Jurkevičius ir matininkas prie
vaizdo pasiūlymui mielai pritarė. Jie ži
nojo, kad dvarininkas būtų negailestin
gai juos išjuokęs ir bailiais išvadinęs, 
kad jie, nebaigę darbo, pabėgo, išsigan
dę kvailų mužikų ir bobų minios.

VII
Sekmadienį jau nuo pat pietų Balsiai 

laukė grįžtančių svečių—dėdės Stepono 
ir pono Akelaičio. Visas kaimas žinojo 
apie tuos svečius, tad daug kas, o ypač 
vaikai, nekantriai žvilgčiojo į gatvę, be
ne pamatys jau pažįstamą geltoną brič
kelę. Ne vienas iš vyresnių jų kaimynų 
buvo (kviesti ta proga ateit pasikalbėti 
ir pasisvečiuoti. Buvo ir tokių, kurie ir 
nekviesti ketino užsukti pas Jokūbus ne
va su kokiu reikalu, o iš tikrųjų pamatyti 
tą poną Akelaitį ir pasiklausyti jo kal
bų. Visiems jau buvo žinoma, kad tas 
ponas kilęs iš kaimo, nenupuikęs, gra
žiai kalba lietuviškai, o labai mokytas.

Be to, ir Steponas Balsys, nors ir be 
kokių aukštų mokslų, nors ir ne ponas, 
tik dvaro tarnautojas-liokajus, buvo vi
siems žinomas kaip žmogus šviesus, iš
mintingas ir daug kur su savo ponais 
buvojęs. O ponai Survilai-*—tai ne Čaps- 
kiai ir ne Skrodskiai, bet žmoniški po
nai. Niekas negirdėjo, kad jų dvare bū
tų buvęs kas nuplaktas. Lažo jų bau
džiauninkai nėjo, mokėjo ponui činšą ir 
prievolėmis nesiskundė.
. Po pietų netrukus atėjo senis. Dauba
ras su užkurine dukteria Mikniuviene. 
Vyrai tuoj ėmė vaišintis tabaku, o Mik
niuviene, suradusi Balsienę besitriūsian- 
čią seklytėlėj, išvyniojo vakar spaustą 
surinką ir pieno puodynėlę. Mat, jų žal
margė jau buvo po veršio ir pieno duo
davo dvejetą puodynių.

Nespėjo Balsienė atsidėkoti kaimynei, 
kai atbėgo Kedulių Katrytė, įbruko 
keletą kiaušinių ir šoko į pirkią pas Ge
nutę pasižiūrėti, ar ji jau baigia austi 
savo plonąsias drobeles. Po trumpos va
landėlės pasirodę Jankauskai. Senis li
ko kieme prie vyrų, o senoji, pamojusi 
šeimininkei į kamarėlę, išrišo sviesto du
benėli. Vakar, tyčia susukusi, nes juk 
žinanti, kad Balsiams šį pavasarį su pie- 
nučiu striuka.

Tuo tarpu grįžo ir Onutė, nešina duo- 
, nos kepalėliu, kurį gavo pasiskolinti pas 

Grigaliūnus. Mat, jie dar turi* švaresnių 
rugių, ir jų girnos smulkiau mala, tad 
ir žvirgždukų duonoje nėra. Svečiui pa
duoti nesarmata. Taip kaimynės šėlpė 
senąją Balsienę kuo išgalėdamos. Bal
siai geri žmonės, ir proga tokia nepa? 
prasta.

(Bus daugiau)

Worcester, Mass.

Mirė

MARY (BARANAUSKAS) JARMALA

M. Sukackienės motina.

Mes reiškiame gilią užuojautą Mary Sukac
kienei ir jos seserims ir giminėms.

M. šiupeniėnė J. Bakšys
J. H. Žilinskai A. E. Pilkauskai
J. L. Ausiejaj J. M. Petkūnai
N. Karson A. Vasilienė
J. M. Kižiai H. Kalakauskienė
J. D. Sukai A. Motejaitienė
V. M. Navikai J. U. Jeskęvičiai
J. M. Deksniai J. M. Žukai
J. T. Norvaišai

Worcester, Mass.
Reiškiame gilią užuojautą Mary Sukackienei. 

Mirtis išskyrė jos brangią mamytę iš gyvi!jų 
tarpo.

—AIDO CHORAS
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AVALON, N. J.
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Keletas žodžių apie vykusį 
pokylį

Sezono uždarymui proga 
rengtas pokylis rugsėjo 2 
d. buvo labai pasekmingas. 
Svečių dalyvavo apie 50 as
menų. Visa bėda, kad lie
tus ir perkūnija atbaidė fi- 
ladelfiečius nuo pokylio. Iš 
žemiau. telpančių vardų, 
užsimokėjusių savo “pabau
dą,” matysite,.;kas dalyva
vo ir kiek kolonijų atsto
vauta. Prieteliai sumetė iš 
viso $256.00. Išlaidų buvo 
$131. Liko $125. Valgis, 
gėrimas ir nakvynė, kurie 
išbuvo keletą dienų, duota 
už dyką. Iš likusių pinigų 
Vilnis gauna $25, Laisvė 
$100.

Svečiams besilinksminant, 
smulkių aukų pasidarė $7.- 
70, kurios paskiriama Liau
dies Balsui. (Vardai tilps 
fondo reikaluose.) /

Sunkiausia našta pokylį 
rengiant teko Bekampienei. 
Beveik visi svečiai iš to
liau pribuvo šeštadienį, kas 
suteikė jiems progą pasi
grožėti gamtos 'grožybėmis, 
kurios čia randasi. Čia taip 
puiku, taip malonu, kad ge
resnės vietos kažin kitur ar 
berasi.

Visos moterys' — kaip 
Tureikienė, Kru n g 1 i e n ė, 
Kalvaitienė, Mildred, Ru- 
šinskienė, Reinhardtienė ir. 
visos kitos —- suteikė para-| 
mos visur ir visame, kur 
.tik reikėjo, .

Oras čia buvo labai gra
žus, tai svečiai turėjo pro
gą puikiai praleisti laiką. 
Daūguma ėjo maudytis jū
roj, nes dabartiniu laiku 
vanduo yra šilčiausias, Kas 
nėjo maudytis, tie turėjo 
progą pavėsyj arba pasi
kaitinti saulės spinduliuo
se.

Daugelis svečių turėjo' 
progą gražiai z. ir linksmai 
praleisti - laiką per dieną.. 
Dauguma svečių atvyko 
sekmadienį ir tą pačią die
no išvyko.

Tarp sveęių matėsi di
džiausias draugiškumas. Iš 
šalies žiūrint atrodė, kad 
visi svečiai kaip vięųos šęi- 
mos nariai. Daug pasišne
kėta, pasitarta apie bėga? 
mus g y v e n i m o' įvykius/

Sekmadieno vakare ant 
porčių, vadovaujant Mil- 
dredai, sudainuota gražių 
lietuvišką1 dainų. Kas čia 
įvyko per tą keletą dienų, 
visi įgyti įspūdžiai niekados 
neišnyks.

Ačiū gaspadinėms! Ačiū 
visiems svečiams, kad ne
patingėjote, kad ir iš toli 
mus atlankyti. Tai pasi
šventimas, tai nuoširdumus 
iš jūsų pusės, Atsisveiki
nant su svečiais jų visų 
veiduose matėsi maloni šyp
są. Nė kiek neabejoju, kad 
jūs būsite dar linksmesni, 
kai pamatysite, kiek nau
dos liko. Neapsiriksiu pa
sakęs, kad gyvenk ir norėk 
gyventi. Tai ne paskutinis 
pasimatymas. Kitais me
tais vėl pasimatysime.

J. A. Bekampis

Worcester, Mass.
Rugsėjo 28 d. po sun

kios (vėžio) ligos mirė Ma
ry (Bakanauskas) Jūrmala, 
sulaukus 84 metų amžiaus. 
Tai mūsų garsiosios veikė
jos progresyviame veikime 
Mary Sukackienės mamytė. 
Liūdesy liko keturios duk
terys (trys gyvena Worces- 
tery, viena Lawrence, 
Mass,) ir sūnus Juozas Jar- 
mala, kuris gyvena Lenki
joj. Taip pat paliko 10 

i anūkų ir tris proanūkius.
> Velionę palydėjo į pasku
tinę poilsio vietą apie 10 
mašinų, dalyvaujant gimi
nėms, dukterims, drau
gams ir kaimynams. Pa- ‘ 
laidota Noter Dame .kapi
nėse, mandagiai patarnau
jant graboriui Dirsei. Gra
bas skendėjo gėlių vaini
kuose nuo dukterų ir gi
minių.

Palydovai buvo pakviesti 
pas dukterį Nancy J. No
vick į namus^ur visi bu
vo gražiai pavaišinti.

Draugė
HELP WANTeS^FEMALE-

Moteriškė. Patyrusi. 30-45 metų. 
Prie abelno namų darbo. Prižiūrėti 
du vaikučius, 11 ir 17 m. amžiaus. 
Gyventi priyatiškuose namuose. Pųi- 

' ki apylinkė. Paliudijimai reikalingi. 
Vieni' dieną laisva. Modemiški įtai
symai. Skambinkite pp;' 5 v. v. dėl 
pasimatymo. Clearbrook , 9.0462. 
(Ęapęls4owne, Pa.)

į . . * t. (175-178)

Newark, N. J.
Dar vienas naujas kapas

Nyksta mūsų senesnėsės 
kartos eilės. Rugpjūčio 26 
d. ligoninėj mirė mano bro
lis Antanas Janušonis, virš 
70 metų amžiaus. Liūdesy 
paliko dukrelę Lillianą ir 
žentą Joną Ražentą, kuris 
turi tris jaunamečius. Taip
gi liko brolis Jurgis ir se
niausia sesutė Elizabetha 
ir pusbrolis Antanas, kuris 
gyvena tolimoj Floridoj.

Brolis Antanas kilęs iš 
Dzūkijos — Lazdijų para
pijos, nuo Bemiečio ežero, 
kur jaunas būdajnas mylė
jo žvejoti. Lietuvoje buvo 
kriaučius, kur ir aš siūda
vau prie jo, iki jis išėjo į 
caro kariuomenę) 1904 me
tais, kuomet Rusija karia
vo su Japonija. Jam teko 
būti ir Kinijoj, bet tuo tar? 
pu karas užsibaigė, tai ir 
kariauti nereikėjo.

Atvykęs į šią šalį dirbo 
prie kriaučių visą savo am
žių. Šio mėnesio pabaigoj 
jau rengėsi eiti ant senat
vės pensijos, bet vargšas 
sukrito darbavietėje širdies 
negailimais ir tapo iš ten 
tiesiai nugabentas ligoni
nėn, kur pabuvęs, apie sa
vaitę laiko* mirė, nesulaukęs 
senatvės pensijos.

Jo žmona mirė prieš 7-8 
pietus. Turėjo tris dukre
les, bet dvi dar jaunutės 
mirė; tik vyriausioji gra
žiai gyvena.

'< Antanas dar Lietuvoj 
būdamas nepaisė tikėjimiš- 
kų apeigų, o atvykęs į šią 
šalį ėjo laisvo progreso ke
liu, skaitydamas. Laisvę ir 
kitą progresyvią spaudą. 
Buvo rimtas žmogus, su 
nieku neargumentavo, ne
siginčijo, už tad jo laido
tuvėse dalyvavo daug paly
dovų, nežiūrint, kad buvo 
palaidotas be jokių bažny
tinių ceremonijų; tik išly
dint iš M. Bujausko koply
čios ir kapinėse trumpą at
sisveikinimo kalbą pasakė 
tūlas ministeris.

Parvykus nuo kapinių 
pas jo žentą ir dukrelę Lil

i

lianą, kur jis gyveno, visus 
palydovus pavaišino pietu
mis.

Reiškiu didelę pagarbą jo 
dukrelei, kad ji tėvo pagei
davimą gražiai išpildė — 
laisvai palaidoje.

Brolis Jurgis
(Dėl Antano Janušonio 

mirties reiškiame draugiš
ką užuojautą jo dukrelei ir 
šeimai, broliui Jurgiui ir jo 
šeimai, seseriai Elzbietai ir 
visiems velionio artimie
siems, giminėms ir drau
gams —Laisvės Redakcija.)

Archeologiniai kasinėjimai 
Trakų pilyje

TRAKAI. — Respublikos 
mokslinės -restauracinės dirb
tuvės vykdo plačius atkūrimo 
darbus senojoje Trakų pilyje. 
Iki metų pabaigos bus baigtas 
atstatyti trečiasis aukštas ir 
pastato viršutinė dalis. Tvar
komos kazemato sienos tvirto
vės šiaurės rytų pusėje.

Lygiagrečiai su atkūrimo 
darbais pilies teritorijoj vyks
ta archeologiniai kasinėjimai. 
Atkasant šiaurinę gynybos 
.sieną, rasti kunigaikščių Kęs
tučio ir Vytauto laikų sidabri
niai pinigai. Be to, rasta ke
ramikos, koklių, čerpių nuo
laužos. Jose matomi skaičiai 
leidžia spręsti, kad šie daik

tai pagaminti 1644 metais.
Daug įdomaus rasta kasinė

jant kazematuose. Čia rastas 
gerai išlikęs ieties antgalis, 
trys peiliai, varinis žiedas, 
trys akmeniniai koviniai svie
diniai, gražiu raštu papuoš
tas glazūruotas koklis, namų 
apyvokos daiktų liekanos 
ir kt.

(Elta)

Bangkokas. — Tailande 
kursuoja nepatvirtinti gan
dai, kad Burma ateinančio
je Jungtinių Tautų Genera
linės asamblėjos, sesijoje 
patieks protestą prieš Ki
nijos kareivių buvimą Bur- 
mos teritorijoje.

MALE and FEMALE

Pora ar moteriškė. Namų ruošai 
ir virimui. Vyras pagelbėti prie 

i sunkesnio darbo.. Gražiai atrodanti. 
: Nuosavas oru vėdinamas kambarys ir 
' vonia. Vėliausi paliudijimai. Skam- 
■ binkitc Haddonfield 9-2155. (N.J.)

(171-177)

Režisuojant Jonui Vaienčiui
LIAUDIES TEATRAS STATO SCENON

Trijų Aktų Komediją

“LAPKUS”
Vaidinime dalyvauja pats Jonas Valentis, Adelė 

Rainienė, Ieva Mizarienė, Suzana Kazokytė 
ir Povilas Rainys.

Veikalas Pilnas Sveiko Juoko 
Matykite Jį Sekamose Vietose:

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

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

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

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

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

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



ŽINIOS IS LIETUVOS
Darbo žmogui ,

Vis gražesnis tampa Kauno 
miestas. Miesto centre, Mai-
ronio, Gorkio ir Daukanto 
gatvių kvartaluose jau pasta
tyta eilė didelių gyvenamųjų 
namų. O vis dar tebestatomi 
nauji namai.

Buržuazijos valdymo laikais 
buvusi apleista krantinė va
dinta Uosto krantu, dabar 
įgauna plačios ir gražios gat
vės vaizdą su eile tiesiai išsi
rikiavusių naujų, penkiaaukš
čių gyvenamųjų namų. šios 
eilės namų tęsinyje, už Mai
ronio gatvės, jau rausiasi eks
kavatorius, kasdamas žemes 
dar vieno 5 aukštų gyvenamo
jo namo pamatams. Tai bus 
108 butų namas. Už jo kyla į 
viršų sekančio, taip pat 5 
aukštų, 40 butų gyvenamojo 
namo mūrinės sienos.

Kur tik bepažvelgi, Kauno 
mieste visur matai iškilusias 
bokštinių kranų strėles. Vie
nus namus baigiame statyti, 
kitus — pradedame. Didelį 
pasitenkinimą ir pasididžiavi
mą statybininko profesija jau
ti, kada užbaigi pastatą, ka
da matai, kaip į naujutėli, 
jaukų ir gražų namą pereina 
gyventi darbo žmonės.

Mes, statybininkai, kelda
mi darbo našumą ir industri
niais būdais statydami, sparti
name pastatų atidavimą nau
dotis, geriname Kauno darbo 
žmonių buitį. Tai džiugina 
mus ir skatina siekti naujų 
laimėjimų,

L. Jakas

Etnografinė ekspedicija
Vilniaus Valstybinis V. Kap

suko vardo universitetas š. m. 
liepos mėnesį buvo suorgani
zavęs etnografinę ekspediciją 
į Jonavos rajoną. Ekspedici
jos metu buvo padaryta ne
maža brėžinių ir nuotraukų ir 
surinkta kita vertinga medžia
ga apie liaudies meną, lietu
vių kultūros istoriją, etninę 
istoriją ir kt.

Be to, ekspedicijos dalyviai 
atvežė į etnografinį muziejų 
eksponatų. Vienas iš jų* yra 
specifiškas vidurio Lietuvai 
senovinis arklas, kurį šiuo me
tu galima laikyti unikumu. 
Rašytiniuose šaltiniuose mini
ma, kad jis minėtose vietose 
buvo vartotas XIX amžiaus 
pradžioje.

P. Dundulienė 
ekspedicijos vadovė

Jsigyja naujas žemės 
♦' ūkio mašinas

PASVALYS. — Kasmet vis 
daugiau žemės ūkio mašinų ir 
inventoriaus įsigyja rajono 
kolūkiai per vietinį “Lietžem- 
tiekimo” skyrių. Vien šiemet 
iki derliaus nuėmimo pradžios 
kolūkiai nusipirko 73 kerta
mąsias. Stalino vardo, “Atža
lyno” ir eilėje kitų kolūkių ru
giapjūtės baruose dabar dir
ba po 3-—4 naujas kertamą
sias. ji£ Į

Šiomis dienomis “Lietžem- 
tiekimo” skyriau^ sandėlis ga
vo 7 arklinius grėblius. Jie 
taip pat skirti kolūkiams. Vi
sa eilė rajono kolūkių yra pa
davę paraiškas gauti grūdų 
valymo mašinoms. Jų laukia
ma artimiausiu laiku.

‘Palyginti su praėjusiais me
tais rajono kolūkiams šiemet 
parduota du kartus daugiau 
mašinų ir inventoriaus.

Tiesa

< Laisvu (Liberty) Antrad., Rugsėjo (Sep.) 11, 1956

San Francisco. — Steven
sonas kalbėjo mašinistų 
unijos suvažiavime. Jis sa
kė, kad jeigu Eisenhoweris 
ir 'norėtų pravesti gyveni
me republikonų platformos 
punktus, tai republikonai 
Kongrese jo neleistų, Jis 

, sakė, kad* ant kiek Eisen
howeris iki šiol pravedė 
kiek pažangesnių dalykų, 
tai su demokratų pagalba 
Kongrese.

NeH'Yorto^/MŽgfe'Zlnlo^
LaGuardios našlė šiuo 
kartu už A. Stevensoną

Jau susidarė naujas New į 
York o komitetas už Stovenso- 
na ir Kefauveri. To komiteto 
ko-pirmininkais bus buvęs 
aviacijos sekretorius Thomas 
K. Finletter ir buvusi armijos 
reikalų vice-sekretorė Anna 
Rosenberg. Komiteto garbės 
pirmininke yra Eleanor Roo
sevelt. Taipgi įeina kaip gar
bės rėmėjai senatorius Leh- 
manas, buvęs generalinis paš
tininkas Farley ir kiti.

Įdomu, kad į komitetą taip
gi įeina Mrs. LaGuardia. Ket- 
veri metai atgal ji smarkiai 
darbavosi už Eisenhoweri, nes 

•manė, kad jis bus liberališkes- 
nis, negu demokratai. Dabar 
ji įsitikino, kad Eisenhoweris, 
nepaisant jo gerų norų, yra 
reakcinio republikonų sparno 
belaisvis.

New Yorko 
spaudoje

“Times” pažymi, kad prezi
dentas Eisenhoweris . atidarė I 
savo paskutinę spaudos konfe
renciją su priminimu, kad ko
respondentų tarpe nesiranda 
vieno svarbaus laikraštininko: 
Anthony Leviero. Leviero mi
rė nuo širdies smūgio praeitą 
pirmadienį.

Eisenhoweris sakė, kad jis 
pažino Leviero ne tik kaip 
“Times’’ korespondentą spau
dos konferencijose, bet ir kaip 
armijos karininką praeito ka
ro metu. Leviero tada buvo 
pulkininku armijos žvalgybo
je ir darbavosi prie Eisenho- 
'Verio štabo. 

. * ♦
“Times” labai ir labai pyk

sta ant senatoriaus Ellenderio, 
Juris dabar lankosi Indonezi
joje. Ellenderis, mat, ten išsi
reiškė, kad Tarybų Sąjunga 
yra šalis, kuri siekia taikos.1 
Jis taipgi išreiškė savo pasi
tenkinimą tuom, kad Tarybų 
Sąjunga padeda Indonezijai 
ir Egiptui.

“Times” sako, kad Ellende
ris atidengė savo “atsilikimą 
ir kvailumą”.

Tas pats “Times” nepaten
kintas ir Stevensono išsi
reiškimais, ypatingai jo išsi
reiškimu, kad Amerika turėtų 
padaryti galą verstinai kari
nei tarnybai. “Times” mano, 
kad Stevensonas kalba vien 
tam, kad pritrauktų daugiau 
balsų. Tokia demagogija, sa
ko “Times”, žemina Stevenso
no prestyžą.... 

# # *
Kaip skurie laikraščiai pa

čioje Italijoje, taip pat New 
Yorko itališkas dienraštis “11 
Progresso Italo - Americano” 
sako, kad negalima pasitikėti 
kairiųjų socialistų vadu Nen- 
niu. Nenni dabar veda dery
bas su dešiniaisiais socialistais 
apie susiliejimą, bet jis dar 
yra Pasaulinės taikos tarybos 
narys, jis dar yra Stalino var
do taikos pryzo laikytojas, ir 
taip toliau.

Šis konservatyvus Ameri
kos italų laikraštis sako, Kad 
Nennio pastangos susivienyti 
su Saragato partija gali būti 
tik “Trojos arklys”. 

* * *
Vietinis graikų laikraštis 

“Atlantis’’ reiškia pasitenki
nimą, kad pačioje Graikijoje 
organizuojasi grupės, kurios 
aktyviau padės Kipro žmonių 
kovai už prisijungimą prie 
Graikijos. “Atlantis” sako, 
kad tai kovai turėtų padėti ir 
Amerik. graikai, bent finansi
niai, panašiai, kaip Amerikos 
airiai padėjo kovai už Airijos 
nepriklausomybę.

Užsakykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kaina 
$15.00 metams.

Brooklyn, N. Y. 
ji

MIRUS / . (J

TAMUI LISAJUI
giliausią užuojautą reiškiame jo dideliame 

liūdesyje esančiai žmonai Veronikai, 
dukrai Aldai ir visiems velionio 

giminėms ir artimiems:
J. Gasiūnas
J. Grybas
A. Balčiūnas .! ■
A. Mikalaus
F. Reinhardt
M. ir F. Krunglial
M. ir J. Purvėnai
A. ir M. Liepai

Ignas Lisajus
J. ir S. Vinikaičiai
A. ir I. Bimbai

1 R. ir E. Mizarai
i S. Sasna

O. Kvederiūtė 
i'S-’Večkys ;

Lilija

Mirė Thomas Lisajus
nebėra. Todėl Veronikai bu
vo labai sunku savo draugą 
karšinti ir prižiūrėti, žinant, 
jog jo gyvenimo dienos jau 
kaip ir suskaitytos.

Velionis Tarnas buvo gimęs 
• 1879 metų sausio 30 d., tad 
į mirė sulaukęs jau gana gra
žaus 77 metų amžiaus, nors 
iki liga paguldė į patalą at
rodė daug jaunesniu. Lietu
voje velionjs Lisajus paėjo iš

Praėjusį šeštadienį po ilgos 
ir sunkios ligos mirtis išbrau
kė iš gyvųjų tarpo plačiai ži
nomą ir veiklų pažangietį 
Thomasą Lisajų. Randasi pa
šarvotas Woodhavene grabo- 
riaus šalinsko koplyčioje ir 
bus išlydėtas į Alyvų kalno 
kapines trečiadienio, rugsėjo 
13 d., 10 vai. ryto. Paliko di
deliame nuliūdime žmona Ve
ronika Lisajienė (Gerfaitaitė),

šlebiškių valsčiaus, Gimūnų 
kaimo, Marijampolės apylin
kės. Lietuvoje gyvendamas 
penkerius metus tarnavo Ru
sijos armijoje. Amerikon “lai
mės ieškoti” atvyko 1906 me
tais, iš amato buvo dailidė 
(karpenderys) , bet paskuti
niais dvidesėtkiū metu jaū, 
dėl sveikatos, už algą nebe
dirbo, o gyvenimą darė iš 
poros didokų- namų. Tarnas 
vedė Veroniką Gerfaitaitę 19- 
19 metais, susilaukė dukters 
ir sūnaus. Bet sūnus dar jau
nas berniukas būdamas mirė 
prieš aštuonioliką metų ir ta- 

Į po palaidotai Alyvų kalno ka- 
. pinėse. Pas jį dabar nuke- 
: liauna ir jo tėvelis.
I Thomas Lisajus' buvo susi-

duktė Aida, žentas, anūkai

THOMAS LISAJUS
Cariri, Anita ir Thomas, taip
gi Tarno brolis Ignas Lisajus, 
jo žmona, žentas, marti ir du 
anūkai.

Tarnas mirė vėžio liga, ku
ri buvo įsimetusi į jo inkstus. 
Prieš pusantrų metų buvo pa
daryta sunki operacija, po ku
rios velionis laikinai atrodė 
gan gražiai sveikėjanęiu. Ta
čiau gydytojai dar prieš da
rymą operacijos žmonai buvo 
pasakę, jog jos gyvenimo 
draugo gyvybės išgelbėjimui 
kiek ilgesniam laikui vilties

Long Islando bulvių fajrnieriii 
žmonos pikielavo sandelius— 
prašė aukštesnio atlyginimo

Long Islan.de, prie pat New 
Yorko miesto, randasi daug 
farmų, kuriose auginamos bul
vės. Kasmet Long Islando 
bulvių farmeriai pristato apie 
16,000,000 bušelių bulvių. ' i

Praeitą savaitgalį šimtai 
farm erių žmonų pikietavo 
bulvių supirkinėjimo centrus 
ir sandėlius Bridgehamptnne. 
Patys farmeriai negalėjo at
vykti — farmose dabar per
daug darbo.

Farmerių žmonos sakė laik
raštininkams, kad supirkinė
tojai moka f armėnams tik 
apie centą bulvių' svarui, tuo 
tarpu, kai krautuvėse bulvės 
parsidavinėja už 6 arba net 
8 centus svarui, (priklausant 
nuo apylinkės, kurioje krau
tuvė randasi). Reiškia, supir
kinėjimo kompanijos padaro 
daug pelno, tuo tarpu, kai 
bulvių augintojai negauna pa
kankamo atlyginimo.

Farmerių žmonų pjkietąs

Vandens stoka padidino 
gaisrą pavojų Harleme

.Ugniagesių departmentas 
įspėjo Harlemo gyventojus, 
kad jie būtų ekstra atsargūs 
su ugnimi, nes gaisrų pavojus 
teni padidėjęs. Mat, prie Se
venth Ave. ir 145-os gatvės 
sprogo vandens vamzdžiai ir 
išsiliejo didelis kiekis van
dens, kuris apsėmė 20 blokų 
plotą, paverčiant jį ežeru. 
Nors potvynis sudarė nema
žai žalos, miesto pareigūnai 
dar labiau susirūpino ne pot
vyniu, o galimais gaisrais. 
Mat, gaisrininkai konstatavo, 
kad gaisro gesinimui toje sri
tyje dabar neužtektų van
dens.

Daug žalos pridarytą šali
gatviams, kurie skilo povari- 
denyje. Vieninteliai, kurie bu
vo patenkinti tuo potvyniu, tai 
vaikai, kurie šiame karštame 
ore staiga rado galimybę 
maudytis prie pat namų gat
vėse.

pratęs, pažangus ir nuoširdus 
viso darbininkiško judėjimo ir 
jojo spaudos rėmėjas, nuola
tinis įvairiausių parengimų 
lankytoj asą draugiško, svetin
go būdo, visų, kurie jį paži
no, gerbiamas ir mylimas. Jo 
mirtyje mes netekome nuošir
daus ir veiklaus laisviečio.

Reiškiame giliausią užuo
jautą žmonai, dukrai, žentui 
irvisiems giminėms ir arti
miems.

Kuriems tiktai laikas ir są
lygos leis, raginami esate da
lyvauti Tarno laidotuvėse.

buvo efektingas. Sunkvežimių 
vairuotojai, kurie vežė jau sų- 
pirki'nįėtas bulves, atsisakė 
pro pikietus pravažiuoti ir 
grąžino bulves į farmas.

MIRĖ SKULPTORIUS
Muziejų lankytojai gerai 

pažįsta skulptorių C. B. Ho
ward. Tai buvo vienas iš kū
rybingiausių skulptorių, šio
mis dienomis jis mirė sulaukęs 
68 metų amžiaus. Jo kūrinių 
galima užtikti Whitney Mu
seum of American Art, Broo
klyn Museum ir kituose.

DIDELĖS LAIDOTUVĖS
Policisto William B. Long 

laidotuvės, kurios įvyko pra
ėjusį ketvirtadienį, Coronoje, 
buvo labai dideles. Dalyvavo 
apie 1,500 žmonių. Jis buvo 
tiktai 27 mėtų amžiaus ir bu
vo užmuštas! Jamaicoje. Lai
dotuvėse dalyvavo ir policijos 
komiai jopie|?his Kennedy. t/<

Alex Rose akyse Javits 
tikras anti-komunistas

Liberalų partijom 'vadovau
jantis veikėjas Alex Rose atė
jo į pagalbą republikoniškam 
New Yorko generaliniam pro
kurorui J. Javitsui ir užtikri
no visus, kad Javits yTa anti- 
komunistas. Alex Rose skaito
si ekspertu toje srityje. Jis, 
mat, stovi priešakyje partijos, 
kuri susideda iš dešiniausių 
socialdemokratų ir jiems pa
našių elementų, kurie atskilo 
nuo Amerikos Darbo partijos 
(ALP) ir skaitosi kraštuti- 
niausiais anti-komunistais.

Alex Rose, kuris kadaise 
buvo Javitso politinis patarė
jas, sako; kad apie Javitso 
anti - komunizmą negali būti 
jokios abejonės. Kaip žinia, 
prieš Javitsą daromi kaltini
mai, kad jis savo politinės 
karjeros pradžioje, tuoj po 
karo, susitiko ir su komunis
tais. Jis prisipažino,’ kad 
trumpai tada kalbėjosi su Bel
la Dodd, kuri tuomet buvo 
Mokytojų unijos pirmininkė ir 
Komunistų partijos narė. Pas
kui ji tapo informere.

Javits teigia, kad jis kalbė
josi .su Bella Dodd kaip su 
Mokytojų unijos nare, bet ne
žinojo, kad ji komunistė.

Rose dabar sako, kad Ja
vits savo politinės karjeros 
pradžioje gal buvo kiek nai
vus,- bet jis paskui tapo griež
tu anti-komunistu.

Armijoje tarnaudamas Ja
vits buvo pulkininkas ir dabar 
yra atsargos generolas. Jis la
bai norėtų būti republikonų 
nominuotas į Senatą.

TEATRUOSE
Kitas Čechovo veikalas šiuo 

sezonu bus perstatytas New 
Yorke — “žuvėdra” (“The 
Sea Guli”). Tas veikalas bus 
statomas 4th St. teatre, kur 
buvo perstatyti keli kiti Če
chovo veikalai, kaip tai “Vyš
nių sodas” ir “Dėdė Vania”.

Vyriausią rolę “žuvėdroje” 
vaidins Jacob Ben-Ami. šio 
veikalo -premjera bus rugsėjo 
9 d.

Kitas rusų draminis veikalas 
bus perstatytas Phoenix teat
re. Tai bus Aleksandro Ost- 
trovskio “Sukčiaus dienoraš
tis” (“The Diary of a Scound
rel”). Veikalo premjera bus 
spalio 30-ą dieną.

Kelios dienos atgal veikalas 
“The Threepenny Opera” ta
po perstatytas 400-ąjį kartą.

Jerome Lawrence ir Robert 
E. Lee, kurie parašė veikalą 
“Inherit the Wind”, parašė 
naują veikalą, specialiai pri
taikytą, kad Paul Muni jame 
turėtų vyriausią, rolę. To vei
kalo pavadinimas “Eclipse”. 
Jis bus perstatytas dar šią 
žiemą.

Demokratai mano, kad 
Stevensono nepriims 
draugiškai Harleme...

šią savaitę New York an at
vyksta demokratų preziden
tinis kandidatas Adlai Steven
sonas.- Pirmadienį jis kalbėjo 
demokratų valstijinėje kon
vencijoje Albany, šiandien, 
antradienį, jis atvyksta čia ir 
kalbės liberalų partijos mitin
ge Manhattano centre.

Stevensonas taipgi planavo 
kalbėti masiniame mitinge 
Harleme, didžiausioje Ameri
kos negrų bendruomenėje. 
Bet vietiniai demokratų politi
kai, įskaitant majorą Wagne- 
rį, Carmine DeSapio (Tamma
ny bosą) ir gubernatorių Har- 
rimaną, pataria Stevensonui 
to nedaryti. Vietiniai demok
ratų vadai sako, kad silpnas 
civilinių teisių punktas demo
kratų suvažiavime priimtoje 
platformoje padaro Stevenso
ną ne taip jau maloniu svečiu 
negrams. Jis sako, kad Ste
vensono priėmimas Harleme 
būtų šaltas ir geriau jau tokio 
vizito nedaryti.

Sakoma, kad tos pačios 
nuomonės laikosi pačių demo
kratų negrų politikieriai. De
mokratų vadovybė atsiklausė 
eilės vadovaujančių negrų po
litikierių Harleme, B r o nxe, 
Brooklyne ir Jamaicoje, ir jie 
visi raportavo, kad sentimen
tas negrų tarpe yra aiškiai 
prieš Stevensoną. Tas sent i - 

I mentas pasikeistų, sako tie 
politikieriai, jeigu Stevenso
nas padarytų kokį nors aiškų 
išstojimą už rasinę integraciją 
mokyklose.

MIRĖ ĮŽYMUS JURISTAS
Praėjusį ketvirtadienį pasi

mirė E. J. Glennon, sulaukęs 
71 metų amžiaus. Kadaise jis 
buvo New Yorko valstijos 
aukščiausio teismo nariu ir 
gerai pasižymėjo kaipo juris
tas. Iš tos vietos jis pasitraukė 
tiktai pernai.

Kalbėdamas Overseas Press 
Club pietuose, Paul G. Hoff
man pareiškė, kad Respubli- 

I kos fondas, Fordo išlaikoma 
I apšvietos - labdarybės orga
nizacija, turi teisę samdyti ko
munistus. Hoffmanas yra to 
fondo pirmininkas.

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N.Y.

LDS 46 kp. mitingas įvyks tre
čiadienį, rugsėjo 12 d., 7:30 v. vak., 
Liberty Auditorium, 110-04 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y.

Visi nariai prašomi šiame susirin
kime dalyvauti. Valdyba

(175-176)

BROCKTON, MASS.
Rudeniniai piknikai. Liet. Taut. 

Namo Parke, Montello, Mass., LL.D 
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 apylinkes lie
tuvius viršminėtų dienų nepamiršti 
ir dalyvauti piknikuose.

Geo. Shimaitis

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)

RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 185 kuopos susirinkimas 

įvyks rugsėjo 12 d., 7:30 vai. va
kare, 110-06 Atlantic Ave.., Rich
mond Hill. Nariai malonėkite at
silankyti skaitlingai. Valdyba.

(174-175)

PARK HAVEN
POILSIO NAMAI

Lietuviai užlaiko puikią vietą 
pagyvenusiems žmonėms—

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

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

kitės pas savininkus:

A. ir M. Kazlauskai
17 Park St., Haverhill, Mass.

Telefonai 20791

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE .

PRIĘ PATAIS YM Ų 
PATYRUSIOS DARBININKES

Prie Geresnių Suknelių
Su vėliausiais paliudijimais

Y E. 2-6382
(171-177)

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 do not tele
phone. NATIONAL CLEANING 
CONTRACTORS, 9 W. 29th St., N. 
Y. C.

(175-181)

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

RA. 8-3569.
(175-178)

HELP WANTED-MALE

GARDENER and handy man.
Year round job.

Gf. 7-5800. Mr. Liebermann
Call after Tuesday

(174-176)

MACHINIST A-l 
at least 5 years experience 
COLUMBIA UNIVERSITY 

CYCLOTRON LAB
Call — Mr. Flora 
Irvington 9-2900

(174-179)

DAILYDRS. įdėjimas plieninių 
virtuvių Šėpų, prie Formica Count
ers ir tt. Nuolatinis darbas.

BERG & BROWN, INC. 
1372 Lexington Ave., N. Y. C.

EN. 9-3678 W
(175-18®)

A beinąs darbas šapoj. 5 dienų sa
vaite. 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. BY. 9-8400.

(172-178)

Sriubinės mašinos. Prie sutvaj 
kymo vyras. 3:30 12 P. M. siP .̂ 
$1.37 j valandą ir kiti geri pa.šalpf- 
niai priedai.

EAGLE PENCIL CO.
710 E. 14th St., N. Y. C.

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, sept 
Indry rm; 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)

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 rim 
mai, split. 2į vonios, ištaisytas skie
pas. Tuoj užimama.. Arti bažnyčių, 
divonai nuo sienos iki sienos. Prie
dų. Aukštas G. I. mortgičius.

Lincoln 1-6681.
(175-181)

Ceilono policija šovė i' 
streikierius, (nušovė 1

Colombo. — Ceilono poli
cija Lunuwilos mieste šovė 
į streikuojančius tekstilės 
darbininkus, nušovė vieną 
ir sužeidė devynis. Prieš 
šaudymą policija paleido į 
streikierius ašarines dujas, 
bandydama juos išvaikyti.

Maskva.—čia bus iš nau
jo išleista amerikiečio ra-j 

I šytojo John Reed knyg<t' 
“Dešimt dienų, kurios su*, 
krėtė pasaulį.” Sakoma, 

i kad Stalino laikais knygos 
•naujų laidų nebuvo, nes jo 
rolė toje knygoje nemini
ma. John Reed, kaip žinia,, 
mirė Tarybų Sąjungoje ir 

: palaidotas Kremliaus sie- 
, noje.

Islan.de



