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Atsiprašome.
Geras pasiūlymas.
Paskutiniai bailiai.
“Teroro balancas”.
Redaktoriaus išpažintis.
“Vardan tos . . .”

Rašo A. Bimba

Gavome žinių, kad Laisvės 
rudeninis piknikas Worceste- 
ryje praėjusį sekmadienį pa
vyko labai gerai.

Tik girdėjau vieną nusiskun
dimą : Kodėl, girdi, niekas 
nepribuvo iš Laisvės persona
lo!

Labai atsiprašome. Nors 
galvojome, bet nepribuvome. 
Pasiteisinimas toks: Viena, iš 
vakaro čia pat Richmond Hill 
turėjome parengimą, kuriame 
visi dalyvavome, antra — pa
darėme išvadą, kad ten pa- 
čiam Usteryje ir visoje apylin- 

’ kėje randasi tiek daug gerų, 
nuoširdžių, gabių veikė jų, jog 
jie viskuo gerai apsirūpins ir 
be mūsų talkos.

Angliško pažangaus laikraš
čio “Daily Workerio” pasiūly
mas prezidentui Eisenhowe- 
nui yra toks: Pasitraukiančio 
Aukščiausio teismo nario Min- 
tono vieton paskirkite negrą. 
Tegu nors bent sykį visoje šio 
krašto istorijoje tame aukš
čiausiame šalies tribunole turi 
atstovybę penkiolika milijonų- 
negrų.

Pasiūlymas geras ir visų 
Wemtinas. Prezidentas turėtų 

ji priimti.

Pietiniai rasistai yra di
džiausi bailiai. Jie paskelbė 
karą vaikams.

Pavyzdžiui, miestelyje Clay, 
Ky., du negrų vaikai ėjo mo
kyklon. Jiems kelią pastojo 
staugianti ir grūmojanti dvie
jų šimtų rasistų gauja. Džiau
gėsi, kada nugalėjo du ber
niuku.

Miestelyje Texarkana, Tek
sas, trijų šimtų baltųjų rasis
tų gauja pastojo kelią berniu
kui ir mergaitei. Juos apstau- 
gė, apspiaudė ir akmenimis 
apmėtė! Irgi, žinoma, “laimė
jo”: vaikai mokyklon neįėjo.

. N. Y. Herald-Tribunc ko- 
Jfhimnistė Miss Higgins ragina 

amerikiečius susitaikyti su ta 
mintimi, jog dabar jau pasi
darė “teroro Į^alancas”. Ji sa
ko: Amerika ir Tarybų Sąjun
ga vienodai ginkluotos. Nė 
viena nebegali didžiuotis pir- 
mybe. Gąsdinimų ir straksėji- 
mų laikai pasibaigė.

Turime gyventi taikoje.

tai buą naujiena.
Chicagos kunigų

Kad mūsų klerikalai nemyli 
“raudonųjų”, tai jau sena is
torija. Bet kad jie nemyli nė 
savo dievo,

Prašau.
“Draugo’’ editorialų rašytojas 
V. Bgd. klausia, “Kodėl die
vas yra nemylimas?” ir atsa
ko :

“Gal būt dėl to, kad jis 
yra nepaprastai .atsakingas; 
už viską atsakingas. Gal būt 
dėl to mes nemylime Dievo, 

/ A kad mes manome, jog jo 
'J jmeilė mums asmeniškai yra 

^nežymi; kad mes išnykštame 
tarp tų, kuriuos Dievas myli”.

O koks ten L. D-as Chicagos 
menševikų Naujienose praby
la į “Lietuvos vaduotojus” to
kiu šūkiu : “Priėjus liepto ga
lų, nėra kitos išeities, kaip 
grįžti atgal. Partijų veikėjai

NASSERIS ĮSPĖJO: EGIPTAS Į JĖGA ATSAKYS JĖGA(Z

Integracija stumiasi pirmyn, 
nepaisant rasistų pastangų

pirmyn.

Louisville, Ky. — Rasinė 
integracija pietinėse mo
kyklose, bent tuose keliuo
se miestuose ir miesteliuo
se, kur pradėta jų vykdy
ti, pamažu eina
Rasistinės riaušės beveik 
baigtos Clinton’e, 
Sturgis’e, Ky 
kitose Vietose negrai vaikai 
lanko mokyklas kartu su 
baltais. Vietomis rasistų 
minios dar susirenka prie 
mokyklų ir pašiepia negrus 
mokinius. Clintone prie vi
durinės mokyklos dar budi 
50 nacionalinės gvardijos 
kareivių.

Pačiose mokyklose inte
gracija vyksta sklandžiai. 
Negrai 
traukė 
Vienas
Clintone pareiškė laikrašti
ninkams :

“Gatvėje dar jaučiuosi 
nesaugus, bet viskas gerai, 
kai esu mokyklos viduje. 
Mokytojai geri, mokiniai 
irgi draugiški...”

Didžiausias laimėjimas 
integracijai pasiektas čia, 
Louisville mieste, kuris tu
ri apie pusę milijono gy
ventojų. Tai didžiausias 
pietinis miestas, kuriame 
jau pravesta rasinė inte
gracija.

Kentucky valstijoje prie

Tenn., 
ir keliose

mokiniai jau įsi- 
į klasių gyvenimų, 
negras mokinys

Dar 2 komunistų vadai 
jau išėjo iš kalėjimo

New Yorkas. — Dar du 
vadovaujantieji komunis
tai jau išėjo iš kalėjimo, at
sėdėję bausmės, kurias jie 
gavo po Smitho aktu. Iš ka
lėjimo Danbury, Conn., iš
ėjo senukas J. Mindelis, ku
ris šio mėnesio 19-ų dienų 
švęs savo 75-ųjį gimtadienį 
Jis praleido kalėjime 15 
mėnesių, daugiausia skai
tydamas knygas. Kiti kali
niai jį visų laikų vadino 
“Pop” visai panašiai, 
laisvėje jis žinomas 
idėjos draugų tarpe.

Iš kalėjimo taipgi
Betty Gannett Ji atsėdėjo 
dvejus metus Aldersono, 
West Virginijos moterų ka
lėjime. Ji grįžo New Yor- 
kan antradienio vakare. 
Jos sveikata žymiai palauž
ta.

kaip 
savo

išėjo.

turėtų tarti: gana asmeninės 
ir grupinės garbės! Atsisaky
kime nuo jos vardan tos Lie
tuvos”.

Pasakyta trumpai ir drūtai. 
Raketieriai iš Vliko; ir Ameri
kos Lietuvių Tarybos prilipo 
liepto galų.

O kai jie sako “vardan tos 
Lietuvos”, jie turi mintyje 
sThetoninę Lietuvą. Bet tos 
Lietuvos seniai nebėra. Todėl 
i r sugrįžimas prie jos'nebega
limas.

integracijos vykdymo pri
sidėjo unijos. Kentucky 
AFL priėmė rezoliucijų, 
kurioje sveikina gubernato
rių už karių pasiuntimų į 
Sturgis’ų, kad suvaldyti ra
sistus. Mainierių unijos 
(UMW) Kentucky skyrius 
paskelbė, kad netiesa, jog 
Sturgis’e riaušininkams va
dovavo angliakasiai.

Fiurerio Adolfo 
vietininkas jau 
randasi laisvėje

Sukarno baigė vizitą Sovietuose: 
Indonezija gaus $160,000,000: 
komunikatas prieš kolonializmą

,Maskva. — Indonezijos 
prezidentas Sukamo pabai
gė savo dviejų savaičių vi
zitą Tarybų Sąjungoje. Su 
juomi ten lankėsi Indonezi
jos. užsienio reikalų minis
tras Abdulghanis. Vizitas 
baigtas bendru komunika
tu, kuris rodo, kad Tarybų 
Sąjunga ir Indonezija' da
bar yra artimesnės ir drau- 
giškesniuose santykiuose, 
negu bet kada praeityje. 
Bendrasis komunikatas sa
ko, kad Indonezija ir TSRS 
yra sąjungininkės kovoje 
už taikų ir prieš kolonializ
mų. Stebėtojai sako, kad 
nieko panašaus nebuvo ko- 
mnikatuose, kurie buvo iš
leisti praeitų pavasarį, kuo-

met Sukamo lankėsi Ame
rikoje.

Apart draugiškumo ir so
lidarumo komunikato, taip
gi paskelbtas susitarimas, 
po kuriuom pasirašė Abdul
ghanis ir TSRS užsienio 
reikalų vice-ministras Gro
myko. Susitarta, kad Ta
rybų Sąjunga duos. Indone
zijai . didžiulę $100,000,000 
vertės paskolų lengvomis 
sąlygomis—Indonezija sko
las išmokės per 10-12 me
tų laikotarpį. Sovietai teiks 
j n a š i n eri j ą, mechaniškus 
gaminius ir panašius daly
kus.

Visi TSRS valdžios na- jimo Japonijos valdžia pa- 
riai dalyvavo atsisveikini
mo su Sukamo bankete.

Britai ir francūzai atmete 
naujus Egipto siūlymus

Kairas. — Iš Londono at
eina žinios, kad Edenas ir 
Mollet atmetė Nasserio siū
lymą sušaukti visų pasaulio 
kraštų konferenciją Suezo 
klausimu po Jungtinių Tau
tų globa. Vietoje to siūly
mo1 priėmimo, Edenas ir 
Mollet paskelbė, kad “gali 
tekti vartoti jėgą.” Trečia
dienį Edenas turėjo pasa
kyti svarbia kalbą specia-

Tokyo nutarė 
siųst Hatovamą

Tokyo. — Po ilgo dvejo

liai sušauktoje parlamento 
sesijoje. (Laikraščiui ei
nant spaudon dar nežinota, 
kų jis sakė.)

Egipto premjeras Nasse- 
ris pareiškė, kad Egiptas į 
jėgų atsakytų jėga. Egip
tiečiai skubina sustiprini
mus prie Suezo kanalo. 
Aleksandrijos uostas užda
rytas naktimis ir Egipto 
laivynas, kiek jo yra, ma
nevruoja.

Tuo tarpu Egiptas gavo 
solidarumo pareiškimus iš 
daugelio kraštų. Visi Azi
jos, Afrikos ir arabų kraš
tų ambasadoriai Kaire pa
reiškė, kad jų šalys solida
rizuojasi su Egiptu. Į' tų 
grupę įeina ir Irano, Pakis
tano bei Etiopijos atstovai, 
kurių kraštai iki šiol Suezo 
klausimu nėjo pilnai su

galiau nusprendė pasiųsti 
patį premjerų Ichiro Hato
yama tartis su Sovietų Va
dais Maskvoje. Kaip Žinia, 
Japonijos užsienio reikalui Egiptu, 
ministras jau lankėsi Tary
bų Sąjungoje ir tarėsi tai
kos sutarties pasirašymo 
reikalais, bet iš pasitarimų 
nieko neišėjo.

atsidaro Kinijos K.P

Berlynas. — Prieš pat 
Trečiojo Reicho sugriuvi
mų, jau po to, kai Hitleris 
nusižudė, jo vietininku ir 
gaištančio Reicho Fiureriu
kelioms dienoms tapo laivy- Sill SOVHltC _ •_ 1 _ T T _ 1 TTV • J • C- nu umnii urna jlvu.ii x/utuu lZ. v* • • TT ’
Po karo pabaigos jis tapo suvažiavimas, pirmas po H metų
ne admirolas Kari Doenitz.

suimtas ir nuteistas kaip 
karinis kriminalistas ir iki 
šios savaitės laikytas Špan- 
dau kalėjime kartu su ki
tais aukštais naciais.

Praeita antradieni Doe- 
nitzas, 64 metų amžiaus ir 
gan palaužtos sveikatos, ta
po išlaisvintas. Buvęs 
“Grosadmiral” (“Didysis 
admirolas”) pareiškė laik
raštininkams, kad jis tikisi 
gyventi ramiai privatiniai 
Bet nė viskas priklauso nuo 
jo noro, nes yra galimybė, 
kad patys vokiečiai jį dabar 
suims ir vėl teis kaip kari
nį kriminalistų.

A. Stevensonas vadino 
Nixona “apsimetėliu”

New Yorkas. — Adlai 
Stevensonas, kuris< kartu su 
Kefauveriu čia gavo ir Li
beralų partijos nominacijų, 
pasisakė apie “naująjį” 
Nixonu. Jis sakė, kad nau
ja Nixono rolė, tai yra? 
“respektingo” žmogaus, ku
ris nesišvaisto p urvais 
priešrinkiminėje kampani
joje, yra tik laikina takti
ka. Jis sakė, kad visi ži
no, jog Dick Nixonas leng
vai gali tapti apsimetėliu.

Liberalų partijos nomina
cija žymiai padės Stevenso- 
nuLNew Yorko valstijoje. 
1952-ais metais jis čia gavo 
374,136 liberalų balsus.

I

Milwaukee.— Wisconsine 
Wiley laimėjo nominacinius 
rinkimus į Senatų.

New Yorkas.—Amerikos 
Komunistų partija pasiuntė 
sveikinimų Kinijos Komu
nistų partijos suvažiavi
mui.

Pekinas. — Šį šeštadienį 
čia, Pekine, prasideda Kini
jos Komunistų partijos su
važiavimas. Tai bus svar
bus įvykis Kinijoje, nes tai 
pirmas K. P. suvaiažvimas 
11 metų bėgyje. Paskutinis 
suvaižavimas įvyko, kai ko
munistai dar valdė tik dalį 
šalies. A

Suvažiavime dalyvaus ke
li tūkstančiai delegatų iš 
visų Kinijos dalių, įskaitant 
Mandžiurijų, Vidujinę Mon-

golijų ir Tibetą. Kinijos K. 
P. dabar yra didžiausia pa
saulyje, turinti virš septy
nių milijonų narių (Tary-j Nutarta, kad Hatoyama 
bų Sąjungos Komunistų į išvyks Maskvon rugsėjo 26 
partija turi apie šešis mili- J-— 
jonus, po jos seka Italijos 
Kompartija, kuri turi apie 
du milijonus). .

Pekino radijas sako, kad 
partijos suvažiavimas pri
ims svarbius nutarimus ir 
padarys pakaitas partijos 
struktūroje.

Francūzai daro kliūtis Tunisijos. 
Maroko pilnai nepriklausomybei

Rabatas. — Oficiališkai 
Marokas ir Tunisija yra 
nepriklausomos šalys. Bet 
francūzai dar turi Maroke 
100,000 kareivių, o Tunisi
joje keliolika tūkstančių. 
Abiejose šiose arabiškose 
Šiaurės Afrikos šalyse fran
cūzai dar bando išsilaikyti 
kaip kolonialė jėga, bando 
daryti kliūtis pilnai tų kraš
tų nepriklausomybei.

Maroke kolonialistinė 
francūzų organizacija, kuri 
vadinasi “Presance Fran- 
caise,” kiršina berberus 
prieš, arabus. Berberų kal
amuose Atlaso kalnyne fran
cūzų agentai skleidžia gan
dus, kad “arabiškas sulto
nas” Ben-Jusefas rengiasi 
užgniaužti berberų kalbų, 
uždrausti jos vartojimų. 
Berberai yra senieji Maro-

ko gyventojai, kurie ten 
gyveno tūkstančiai metų 
atgal, dar prieš tai, kai 
arabai ten atvyko. Jie var
toja skirtingų nuo arabų 
kalbų, bet nuo arabų perė
mė Islamo tikėjimų. Maro
ke taipgi yra daug arabų- 
berberų mišinio žmonių ir 
griežtos' ribos tarp tų dvie
jų tautybių nėra.

Tunisijoje francūzai ne
seniai prie Alžyro sienos 
suėmė keliolikų alžyriečių, 
kurie perėjo sienų. Tunisi
jos premjeras pasišaukė 
francūzų ambasadorių ir 
jam protestavo, sakydamas, 
kad francūzų kariai neturi 
teisės daryti areštus Tuni
sijoje, kad jie tokiu būdu 
laužo Tunisijos nepriklau
somybę.

diena. Taipgi nutarta, kad 
Japonija sutiks palikti te
ritorinius klausimus nuo
šalyje ir tiktai tartis apie 
karo stovio pabaigimų ir 
diplomatinių santykių už
mezgima. Anksčiau japonai 
teigė, kad jie neužmezgs 
diplomatinių santykių, kol 
Sovietai jiems negražins te
ritorijos, kurios jie reika
lauja. Ta teritorija yra da
lis Kurilų salų. Sovietai pa
kartotinai pabrėžė, kad tos 
salos priklauso jiems pagal 
susitarimų su praeito karo 
sųjungininkais.

Britai sakosi atidengę 
Kipre ginklu sandėlius

Nicosia. — Britai skelbia, 
kad jie suėmė penkis ki
priečius partizanus, EOKA 
narius, ir taipgi, kad jie 
atidengė- nemažus EOKA 
ginklų sandėlius. Tie gink
lai, daugiausia automatai, 
granatos ir karabinai, rasti 
Troodos kalnyne, šiaurry
tinėje salos dalyje, kur 
smarkiausiai veikia parti
zanai.

Britai sako, kad atideng
tieji ginklaLyra iš Graiki
jos — jų pačių, tai yra, 
britų, • gamybos, parduoti 
graikams ir su laiku at-

Atšaukia pilotus
Edenas ir Mollet nutarė 

imtis ekonominių sankcijų 
prieš Egiptą tuojau. Sako
ma, kad britai ir francūzai 
daro spaudimą ant tų savo 
piliečių, kurie kaip pilotai- 
navigatoriai dar darbuoja
si Sueze, kad jie apleistų 
Egiptą. Britai - francūzai, 
kaip matyti, tikisi, kad vi
sų užsieniečių pilotų stai
gus išvykimas sulaikytų 
Suezo operacijas ir tas duo
tų jiems priekabą sakyti, 
kad Egiptas “uždarė” Sue- 
za. C-

Washingtone Valstybės 
department© aukštas parei
gūnas Lincoln White pa
reiškė, kad Amerika irgi 
atmeta Egipto siūlymų, su
šaukti kitų konferencijų.

Prezidentas Eisenhoweris 
savo spaudos konferencijo
je sakė, kad Amerika neitų 
karan prieš Egiptą šalia 
britų ir francūzų “be Kon
greso leidimo.” Jis, betgi, 
sakė, kad jeigu 
francūzai imtųsi 
prieš “egiptiškų
tai yra, prieš kanalo užda
rymų, tai Amerika sutiktų 
su tuom, kad britai-fran- 
cūzai turi daryti kų nors 
daugiau, negu (ik “pra
plaukti pro kanalą.”

Iš to prezidento pareiški
mo daroma išvada, kad 
Amerika yra davusi bri
tams - francūzams tylų už
tikrinimą, kad jėgos var
tojimas bus remtas.

britai ir 
žingsnių 

agresiją,”

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris spau
dos konferencijoje ' sakė, 
kad jis Maine rinkimų re
zultatų neskaito smūgiu re- 
publikonams. Jis manus, 
kad tai vyriausiai guberna
toriaus Muskie asmeniško 
populiarumo pasėką.

Buda peštas. — Vengrijos 
katalikų taikos judėjimo 
veikėjas Miklos Bereszto- 
czy paskelbė per> radijų, 
kad visi pabėgėliai kunigai, 
kurie tik nori,' galėtų su
grįžti Vengrijon.' Katalikų 
taikos judėjimas kpima 
tuos Vengrijos kunigus, 
kurie L bendradarbiauja su 
liaudies valdžia.

čiąms nacionalistams. Bri
tai neaiškina, kaip jie at
pažino tuos ginklus, bet jie 
sako, kad žvejų laivai nuo
lat šmugeliuoja ginklus iš 
Graikijos Kipran.

’ Kipro nacionalistai sako, 
kad vyksta kitoks ginklų 
gabenimas — iš visai neto
limos Turkijos ginklai siun-

ORAS NEW YORKE
Giedra, vėsu

čiami Kipro turkams ir jų 
organizacijai “Vulkan,” ku
ri veikia kartu su britais 
prieš graikiškus kipriečius. 
Turkų kilmės žmonės Kipre 
sudaro apie ketvirtadalį 
gyventojų.

i
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WAGNERIS IR JAVITS
TAIGI NEW. YORKO VALSTIJOJE kandidatų Į 

senatorius klausimas jau išsisprendė.
Demokratų partijos valstijinis suvažiavimas Albany 

mieste vienbalsiai nominavo senatoriaus vietai New Yor- 
ko miestą majorą Wagnerj.

Republikonų partijos suvažiavimas, įvykęs tame 
pačiame mieste, kandidatu senatoriaus vietai nominavo 
New Yorko valstijos prokurorą Jacob K. Javitsą.

Wagneris buvo nominuotas vienbalsiai, o prieš Ja
vitsą buvo iškilusi opozicija, bet dauguma pasisakė už jį.

Kaip žinitf, toji pati opozicija tik neseniai buvo ban
džiusi ’Javitsą “suėsti politiškai”—ji buvo apskelbusi jį 
esantį “artimu komunistams.” Bet tai nieko nepadėjo, 
nes republikonų partija kito asmens, tinkamo tai vie
tai .neturėjo. Kai kurie republikonai buvo pasimoję no
minuoti buvusį gubernatorių Dewey, bet pastarasis 
griežtai atsisakė, turbūt nujausdamas, kad jis gali rin
kimus pralaimėti, o tai reikštų jam blogą.

Dabar mūsų valstijoje rinkiminė propaganda prasi
dės ne juokais. Stevenson as-Kefauveris-Wagneris skam
bės nuolat iš vienos, pusės, o iš kitos—Eisenhoweris-Nix- 
onas-Javitsas.

Mūsų valstijos darbo unijos, daugumoje, be abejo
jimo, pasisakys už demokratų kandidatų sąrašą.

Balsuoti tai balsuoti, bet kiekvienas pilietis privalo 
žinoti, kad, jei jis ar- ji nori balsuoti, tai pirmiau, privalo 
užsiregistruoti. Neužsiregistravusieji balsuoti negalės.

Dėl to primename visiems: kai prasidės, piliečių re
gistracija balsavimui, būtinai užsiregistruokite!

REPUBLIKONAMS PRASTAI
MAINE VALSTIJA yra tradiciniai republikoniška. 

Bet prieš dvejus metus toje valstijoje buvo išrinktas 
gubernatorium demokratų partijos žmogus—Edmund S. 
Muskie.

Na, galvojo republikonai: mes parodysime jam 1956 
metais, kai bus prezidento rinkimas; tuomet tikrai mes 
Muskie išversime is gubernatoriaus kėdės ir atsteigsime 
valstijos “gerą vardą.”

Atėjo 1956 metai. Prasidėjo rinkiminė kampanija. 
(Maine visuomet valstijiniai rinkimai įvyksta dviem 
mėnesiais pirmiau negu kitose valstijose, kur valstiji
niai rinkimai esti lapkričio pradžioje; dėl to dažnai ir 
sakoma: kaip nubalsuoja Maine valstijos balsuotojai, 
taip balsuos visos šalies piliečiai.) Republikonai savo 
kandidatu gubernatoriaus vietai pastatė Willis A. Traf- 
toną, pastatė savo kandidatus kongresmanų vietai. Na, 
ir agitavo: kurie balsuosite už republikonų sąrašą, bal
suosite už Eisenhowerj.

Beje, prezidentas Eisehoweris asmeniškai užgyrė 
savo .partijos pastatytus kandidatus Maine valstijoje.

Kas gi pasirodė antradienį?
Muskie rinkimus laimėjo—laimėjo didesniu balsų 

skaičiumi negu 1954 metais. Demokratai išrinko vieną 
(iš trijų) savo žmogų į kongresą, o dėl antro kandidato 
dar nėra aiškumų. ,

Tai pirmos rūšies republikonams smūgis, ar ne?
Jeigu priimsime tą posakį, kad lapkričio 6 dieną 

visos šalies balsuotojai paseka Mine valstijos balsuoto
jus, tai savaime aišku, republikonų pralaimėjimas už
tikrintas.

Tačiau nerimta būtų taip galvoti. Iki lapkričio 6 
dienos dar yra nemaža laiko. Republikonai bagoti, jie 
pinigų rinkiminei propagandai leisti nesigailės. Jei de
mokratai nemokės gerai orientuotis, tai daf visko gali 
būti. Republikonai, pasimokę iš Maine valstijos, gali dar 
fpasiprovyti.” • .

Dėl to demokratų kandidatams tenka daug dirbti ir 
gerai dirbti, norint lapkričio 6 dieną laimėti prezidentą 
ir Kongreso daugumą.

Na, matysime, kaip viskas eis.

JŲ "AUTOS ŠVENTE”
MES TIKRAI nežinome, kas. iš lietuvių sugalvojo 

paskelbti rugsėjo 8 dieną “tautos švente.”
Tą dieną mini kaip “tautos šventę” klerikalai ir jų 

talkininkai.
Kolei rugsėjo 8 dieną jie vadina “tautos švente”?
Todėl, kad 1940 metų rugsėjo 8 diena buvo nuskirta 

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto karalium ap
vainikavimo diena.

■ * * • <

Bet karūnacija neįvyko, sakoma, dėl to, kad lenkai 
pagrobė taikytą Vytautui karūną ir ją kažin kur nudėjo.

Dabar dėl to klerikalai skelbia tą dieną “tautos 
švente”! •

Net ir Juozas Tysliava iš to juokiasi, atsargiai pri- 
"mindamas jiems, kad pralaimėjimu džiaugtis neverta, o 
Vytautas, kaip žinome, tuomet pralaimėjo.

Pagaliau, jeigu jis ir būtų buvęs tuomet apkarūna- 
votas karalium, tai koks iš to būtų nemonarchistams 

„džiaugsmas?.......  ■ • . ■

Kas ką rašo ir sako
LIETUVIO DIPUKO 
TRAGEDIJA 
ANGLIJOJE
Brooklyno Vienybėje skai

tome:
“Anglų savaitraštis ‘The 

People’ praneša, kad nusi
žudė angliakasis Juozas 
Šopys. Tos tragedijos .ap
linkybės aprašomos taip:

“Bėtty Adams, 28 metų 
biuro tarnautoja, pastaruo
ju laiku pasidarė neįprastai 
nuogastinga. Jos būdas pa
sikeitė nuo to laiko, kai ji 
nutraukė ryšius ir drau
gystę su ją mylėjusiu vyru. 
Biure ir gatvėje ji nuolat 
dairėsi, tarsi kažkas, ją bū
tų sekęs, Jos , patrauklus 
veidas nuliūdo, buvo susi
rūpinęs ir baimingas.

“Praėjo . šešios savaitės, 
kai Betty užgulė rūpesčiai. 
Vakarais Betty nedrįsdavo 
išeiti į gatvę ir stengdavosi 
būti su motina-, gyvenančia 
Nottinghame. Vieną vaka
rą išėjo nusipirkti cigare
čių ir nebegrįžo. Po dviejų 
drenų lavonas buvo rastas 
Willingtono gatvės namuo
se, visiškai netoli nuo jos 
gyvenamosios vietos. La
voną atsitiktinai rado nuo
mos inkasuotojas. Ji buvo 
pasmaugta. Šalia jos bu
vo kitas lavonas—Juozo šo- 
pio. '

“Bętty buvo persiskyrusi 
moteris, penkis metus drau
gavusi su Šopiu. Jos moti
na pareiškė, kad Šopys gy
veno jos namuose dar prieš 
du mėnesius. Bet, paaiškė
jus, kad Šopys turi žmoną 
ir penkis vaikus Europoje, 
Betty nutarė Šopį‘ pamesti. 
Tada Šopys išsikėlė iš jų 
namų. , Kai Betty dingo, jos 
motina surado laišką, ku
riame Šopys, prašė Betty, 
kad ji sutiktų su juo susi
tikti. Betty išėjo ir nebe
grįžo.”

Sprendžiant pagal amžių 
ir pagal vaikus, paliktus 
Lietuvoje, atrodo, kad Juo
zas Šopys buvo dipukas. 
Kas toji Betty: lietuvių kil
mės ar anglų, nepasakoma.

APIE MIRUSĮJĮ 
MOKSLININKĄ 
DR. CARLSON

/

Vilnis rašo:
“Chicagoje palaidotas Dr. 

Anton J. Carlson, žymus 
mokslininkas, ypatingai pa
sižymėjęs fiziologijoj.

“Dr. Carlson atvyko iš 
Švedijos apie 15 metų bū
damas. Nors jis pats turė
jo užsidirbti nevien pragy
venimui, bet mokslui, jisai 
išaugo ne vien visoj Ame
rikoj, bet pasauliniai žino
mu mokslininku.

“Jisai veikė prie Chica
go University apie 52 me
tus. Jis mirė sulaukęs 81 
metų. - i .

“Jo mirtis yra didelis 
nuostolis mokslui. Jis pa
liko didelę spragą mokslo 
žmonių gretoje.

“Nors jau buvo 81 metų, 
jis atrodė stiprus ir dar 
dalyvav6 veikime.

“Nežiūrint jo mokslinių 
darbų, jis rasdavo laiko ir 
visuomeniniam veikimui, 
ypatingai kovai už demo
kratiją, kovai prieš perse
kiojimus.

“Jisai gelbėjo veik viso
se kovose prieš beteisę.

“Ir mirė jis būdamas pir
mininku Midwest Commit
tee for Protection of Fo
reign Born, tai yra, komi
teto, kuris gina sveturgi- 
mius veikėjus, valdžios per-, 
sekiojamus, vidurvakarių 
valstijose. Šis komitetas gi* 
na ir 'Prūseiką, Andrulį ir 
kitus lietuvius Chicago j,

-Milwaukee ir kitur vidur- 
vakariuose.

“Dr. Carlson dar visai ne
seniai buvo nuvykęs į Wa
shington^ argumen t u o t i 
prieš McCarran-Walter ak
tą. (\

“Jis kiek galėjo dalyva
vo visame veikime gynimui 
politiniai persekiojamų 
žmonių.

“Jo mirtis dėlto bus di
delis nuostolis Midwest Ko- 
'mitetui ir visiems šioje sri
tyje persekiojamiems už 
politinį veikimą.

“Dr. Carlson paliko dide
lių savo nuoveikių moksle, 
.politiniame ir socialiniame 
gyvenime. Jisai dėl to il
gai, ilgai nebus užmirštas 
labai daugelio .žmonių.”

’ Chicago, 111.
Mirė muzikos kritikas 
Felix Borowski

i
Ketvirtadienį, rugs. 6-ą d., 

po operacijos Presbyterian li
goninėje mirė Chicagos Sun- 
Times muzikos kritikas Felix 
Borowski, sulaukęs 84 metų 
amžiauę. Muzikos pasaulyje 
Borowski buvo žinomas ne tik 
Chicagoje, kur jau apie 50 
metui figūravo, bet visoj šaly.

Gimęs Anglijoj 1872 metais, 
jis ten studijavo su privačiais 
mokytojais ir vėliau Cologne 
Universitete liko meistras pia
no, smuikos ir kompozicijoje.

1897 metais jis atvykęs į 
šią šalį tuoj liko narys Chica
go Musical College fakulteto, 
su laiku likdamas jo preziden
tu. 1916 m. jis rezignavo no
rėdamas visas savo jėgas ati
duoti muzikos rašymui ir kri
tikai. Sun-Times dienraščiui 
pradėjo dirbti 1942 getais. 
Pirm ,to rašė muzikos kritiką 
Chicago Evening Post, Chica
go Record-Herald ir Christian 
Science Monitor. Visų muzikų 
jis buvo laikomas kaipo auto
ritetingas kritikas, pilnai atsi
davęs tam menui.

Borowski veik 50 metų dir
bo su Chicagos Symphony Or
chestra ruošdamąs jos progra
mas. Tik savaitę prieš išvyks
tant ligoninėn jis paruošė or
chestrai programas pirmie
siems trims šio sezono koncer
tams. Jo veikla šioje srityje 
įgijo jam Amerikos programų 
ruošėjų direktoriaus titulą.

Borowski buvo našus kom
pozitorius. Rašė simfonijas, 
baletus, » operas. ir kitokias 
muzikos kompozicijas. Jam 
mirus muzikos pasaulis nete
ko įžymaus, garbingo ir na
šaus muzikos kritiko ir kom
pozitoriaus.

Liko našlė Elsa Kanne Bo
rowski, sūnus ir duktė:

Muzikas

Brockton, Mass.
Paskutinis pakvietimas

I

Lietuvių literatūros Drau
gijos 6 kuopos piknikas įvyks 
rugsėjo (September) 16-ą d. 
Lietuvių Tautiško Namo par
ke, Winter St, ir Kerwick 
Road, MpiUhllo, Mass. Pra
džia 1-ą vai. popiet.

Piknikas bus aprūpintas vis
kuo : valgiais, gėrimais, dai
nų programa ir muzika. Visi 
vietos ir iš apylinkės lietuviai 
prašomi dalyvauti.

. Laisvės $1,5,000 . fondo va
jus eina prie pabaigos, bet 
mes, montelliečiai, dar nesū- 
kėlėme savo kvotos, kuri bu
vo penki šimtai dolerių. Yra 
tokių mūsų draugų, kurie dar 
nėra aukoję. Todėl piknike 
bus gera proga \atlikti savo 
pareigą.

Montelliečiai, pasirodyki- 
me, kad mes esame ne bied- 
ni, kad mes galime atsilaikyr 
ti prieš tokį Worcesterįl.

. Geo. Šimaitis

PASIKORĖ
Rasta pasikorusį Mrs. Do

rothy Curry, 3,5 metų, dantų 
gydytojo žmona, jos pačios 
namuose, 188 Lewis Ave., 
Westbury, L. I. Jos vyras: ne
žino priežasties žmonos sau* 
žuidystės.

Atsimenate liudininkus su 
maišais ant galvų?

Kas jie tokie? Už ką juos persekiojo?
žinios, paimtos iš teismo eigios

Atsimenate netolimą pra
eitį, kuomet mūsų šalies 
(USA) kongresinė komisi
ja važinėjo iš miesto į 
miestą, apklausinėdama di- 
dipukus ir įvairius kitus 
požeminius elementus, kad 
jie paliudytų apie bolševikų 
žiaurumą, apie areštus, 
mirties bausmes, kalėjimus, 
trėmimus į Sibirą, etc.? 
Tie “liudininkai,” užsimovę 
maišus ant savo galvų, kad 
niekas jų nepažintų, kas jie 
per vieni, ir kokias krimi- 
nalystes jie atliko Lietuvo
je ir kitur prieš pabėgimą 
pas Hitlerį, “liudijo,” me
lavo kongresinei komisijai 
apie “Sovietų žiaurumus,” 
kad Sovietai (kaip jie sa
ko—rusai) “terorizavo ne
kaltus žmones,” ir tt. Jie 
persistatė save kankiniais, 
pabėgusiais nuo bolševikų. 
Visi Lietuvos “vaduotojų” 
laikraščiai pripažino tuos 
maskuotus zliudininkus kan
kiniais, ir džiaugėsi, kad 
dabar tai jau bus užduotas 
didžiausias smūgis Sovie
tams.

Buvo aišku, kodėl tie liu
dininkai lenda į maišus, 
kad neparodyt savo sutep
to veido, kruvinų rankų, ir 
savo tikros pavardės, nes 
kiti, padoresni dipukai ga
li juos atpažint ir pranešt, 
kokie jie sutvėrimai buvo. 
Bet Lietuvos “vaduoto- 
jams” bile mėšlas yra auk
sas, kuris tik yra verčia
mas prieš tarybinę Lietuvą 
ir abelnąi prieš Sovietus.

Angliški laikraščiai buvo 
pilni aprašymų apie tuos 
“liudijimus,” ir talpino bai
dykles su maišais, kurie 
melavo kongresinei komisi
jai. Šiomis dienomis vie
name mieste buvo, teismas 
dėl perskyrų((divorso). Vie
na moteris dipuke (kurios 
pavardės čia neminėsiu, 
neigi jos vyro vardo-pavar- 
dės, nes jai gali pakenkti 
asmeniškai dėl ateities gy
venimo, o ji yra nekalta dėl 
savo vyro darbų) — užvedė 
bylą prieš savo vyrą,' ieš
kodama perskyrų (divor- 
so). Teisme teko būti ir 
šiuos žodžius rašančiam, 
Teismo eigoje toji moteris 
papasakojo štai kokius da
lykus. Jos žodžiais:

“Vienas tų liudininkų su 
maišu ant galvos, kuris liu
dijo kongresinei komisijai, 
buvo mano vyras. Mes gy
venome Lietuvoje, mano 
vyras ten buvo vagis, plė'- 
šikas, ir dar prie Smeto
nos valdžios jis buvo areš
tuotas ir nuteistas kalėji- 
man dešimčiai metų. Karo 
laiku, kuomet Hitlerio ir 
rusų armijos inaršavo per 
Lietuvą, jam pavyko pabėg
ti iš kalėjimo. Bet rau
donarmiečiai jį vėl sugavo 
ir su kitais kriminalistais 
plėšikais išsivedė juos su* 
šaudymui. Kuomet rau
donarmiečiai paleido kulkų 
salvę iš savo šautuvų, visi 
stovėjusieji plėšikai susmu
ko ant žemės, sykiu ir ma
no vyras. Mano vyrui per
šovė tik vieną ranką, bet 
jis sugriuvo, apsimetė ne
gyvu ir gulėjo su užmuštai
siais, iki raudonarmiečiai 
kiek pasitraukė tolyn. Tuo
met jis nušliaužė tolyn ir 
pabėgo su peršauta ranka. 
Atsidūrėme Vokietijoje, o 
vėliau atvykome į Jungti
nes Valstijas, Amerikon.”

Tasai maskuotas gaiva
las pasakojo kongresinei 
komisijai, kad rusai bolše

vikai suareštavo jį kaip vi
sai nekaltą Lietuvos pilie
tį ir išsivarė sušaudymui; 
bet peršovus jam tik vieną 
ną ranką, jis . sugriuvo, ap
simetė negyvu ir vėliau pa
bėgo nuo rusų bolševikų. 
Taip lygiai, jis sakė, rusai 
areštavo, šaudė, žudė ir ki
tus nekaltus Lietuvos pilie
čius (tebelaikau iškarpas iš 
angliškų laikraščių, ir jo 
paties paveikslą, įlindusi 
maišan. O kas dabar pa
aiškėja?
Kokia divorso priežastis?
Toji maskuoto vyro žmo

na buvo užklausta, kad ji 
pasakytų galutiną priežas
tį, kodėl, ji nori divorso. Ji 
papasakojo štaizką:

“Mes turime keturis vai
kus. Mano vyras niekad 
nedirba, tik valkiojasi po 
saliūnus ir viską prageria; 
jis, kaip bolševikų peršau
tas, sako, negali dirbti, ir 
gauna iš valdžios depart
ment) (welfare) pašalpą, 
bet nei man, nei vaikams 
nieko neduoda. Aš dirbu 
naktimis už mažą algą, rei
kia nuomot kambarius, ir 
aš negaliu tinkamai užlai- 
kyt savo vaikų, neigi pati 
savęs. Išeidama į darbą, 
savo vaikus palieku stubo- 
je vienus, nes tėvas, t. y. 
mano vyras, per naktis val
kiojasi po saliūnus ir gir
tuokliauja. Kaimynai, pa
tyrę, kad vaikai vieni nak
timis, pranešė valdžiai, ir 
valdžia paėmė mano vaikus 
prieglaudom Aš nebeturiu 
vaikų. Kai gausiu divor- 
są, pradėsiu kitaip gyvent, 
tai gal atsiimsiu savo vai
kus ir pati auginsiu.”

Iš kur jis gauna pinigų?
To maskuoto liudininko 

žmonai buvo pastebėta, kad 
valdžios pašalpos depart- 
mentas neduoda tiek' daug 
pašalpos, kad jis galėtų vi
suomet girtuokliauti. Tai 
iš kur jis gauna pinigų? Ji 
atsakė taip: “Jis nueina į 
saliūną, ten sėdi ir geria, o 
kai pamato, kad kuris nors 
asmuo yra pusiau girtas, 
tai prisimeilina - prisikalba 
prie jo, dar nuperka išsi
gert, kol tasai asmuo jau 
gerokai prisigeria. Tuomet 
jis pasisiūlo parvesti jį iki 
namų, arba bent skersai 
gatvę ir keliolika blokų, 
kad automobilis neužva
žiuotų ; besimei 1 į n d a m a s 
kaip geras prie telis, jis iš 
to girto asmens ištraukia 
piniginę ir atsisv e i k i n a. 
Tuomet jis vėl turi pinigų 
girtuokliavimui. Taip jis 
ir gyvena.”

Teisėjas, išklausęs skun
dą ir paaiškinimą, mielai 
sutiko užtvirtinti jo žmonai 
divorsą., Dabar jo žmona 
yra linksma ir džiaugiasi, 
kad atsikratė liudininko su 
maišu. \

Bet kas bus, jei valdžios 
pašalpos departmental su
žinos, kad tasai liudininkas 
su maišu apgavingu būdu 
ima pašalpą? Prie to, to
kie liudininkai, kurie po 
priesaika melavo kongre
sinei komisijai, gali būti aš
triai nubausti. Antra, kas 
bus, jei Jungtinių Valstijų 
valdžia su Sovietais susi
tars apsikeist kriminalis
tais? Visi tokie su maišais 
ir be maišų kriminalistai 
turės važiuoti Sovietų Są- 
jungon ir stoti prieš teis
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mą už savo kriminališkus 
darbus? Dabar tegu jie , 
triukšmauja ir pikietuoja' 
draugijų parengimus. Bet 
reikia tikėti, kad ateis ta
sai laikas, kai Jungtinių 
Valstijų valdžia susitars su 
Sovietų valdžia apsikeist 
kriminalistais. Jungtinių 
Valstijų valdžia ir visi dori 
piliečiai netoleruoja krimi
nalistų, juos deportuoja. O 
juk aišku, kad Sovietų val
džia žino visus tokius pa- 
bėgėlius-krųninalistus. Tai 
bus gražu, kai visus tokius 
liudininkus su maišais ir ki
tokius be maišų palydėsime 
į Sovietų Sąjungos teismą!

Tai, mat, kokie gaivalai 
kerštauja, meluoja, ir pur
vus verčia ant Sovietų Są
jungos ir tarybinės Lietu
vos ! Ukmergietis

P. S. Būtų gerai, kad 
kitų laikraščių redakcijos 
persispausdintų šį rašinį 
savo laikraščiuose. Tegu 
persispausdina (patalpina) 
“Naujienos,” “Draugas” ir 
visi Lietuvos “vaduotojų” 
laikraščiai. Juk čia ne pra
simanymas, bet faktai iš 
teismo eigos. Ukmergietis

Darbininkų sveikata
Adrenalinas yra antinks- 

tinių liaukų hormonas, iš
sunktas iš tų liaukų viduj i- . 
nių dalių, iš jų minkštimo.y 
Adrenalinas jau seniai pa-r 
gaminamas ir dirbtiniais, 
sintetiniais būdais.' Galin
gas tai hormonas: jis su
valdo raumenų narvelius, 
paragina jų susitraukimą; 
jis susiaurina smulkiąsias 
kraujagysles; jis prisideda 
prie maisto permalimo, 
ypač cukraus sunaudojimo.

Neseniai mokslininkai 
prityrė, kad adrenalinas 
pradeda įsisungti į kraują 
dar negimusiam kūdikiui, 
ir jis tuo apsaugo kūdikį^ 
nuo uždusimo bei pritroškįjf 
mo begimstant. Šitai tapo 
surasta, tyrinėjant dar ne
gimusius ėriukus.

Vidurių opa (“ulcer”) — 
rimta žaizda, kai ji atsive
ria kur žarnos pradinėj 
daly arba ir skilvy (“duo
denal ulcęr,” gastric ul
cer”). Tenka labai taikyt 
maistą tokiems ligoniams, 
laikyt juos ant aprėžtos di
etos. Tenka vartot ir vais
tų ir vitaminų. Pastarai
siais laikais tapo pagamin
tas naujas vaistas tokioms 
vidinėms opoms gydyt: 
“quaternary ammonium 
compound.” Medicinos žur
nalai pateikia pranešimų^ 
kur <itas vaistas užgydąs# 
vidujines opas per porą sa
vaičių, v

Smegenų priedelis (pitu- 
itarinė liauka, “infundibu
lum), dažnai minimoji visų 
liaukų suvaldytoja, galin
goji liauka, tebėra dar ir 
dabar savo rūšies gyvas 
stebuklas. Dar ir dabar 
mokslininkai skirsto, anali
zuoja ir išranda ką nors 
nauja, ką šita nedidelė, su
lig piršto galu didumo liau
ka gamina ir leidžia stačiai 
į kraują.

Greta “ACTH” hormono, 
kurs akstiną ir paragina 
veikt antinkstinių liaukų 
žievę, neseniai mokslinin
kai išskirstė iš priedelio 
dar vieną, skirtingą hor-/ 
moną “AGF,” kurs irgi pa
ragina tas pačias antinksti- 
nes liaukas, jų žievę, bet 
paragina kitai p, negu 
“ACTH”.

Dr. J. J. Kaškiaučius, M.D.,
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| (Tąsa)

Palaiminga šypsena nušvito Akelaičio 
veide, ir jis, mostelėjęs ranka, ryškiai 
skanduodamas žodžius, prabilo:

Varnos ir varnai su Šarkoms irgi pelėdoms, 
Pelės su vaikais ir kurmiai šilumą gyrė.
Gandras su kitais kaimynais parlėkė linksmas 
Ir gaspadoriškai ant kraiko tarškino snapą.

—Ak, kaip gražiai aprašė pavasarį ir 
visą Lietuvos gamtą tas Kristijonas Do
nelaitis! Matote, gyveno prieš šimtą 
metų toks keistas pastorius Donelaitis, 
didelis baudžiauninkų draugas ir užta
rėjas. Jis labai gražiai apdainavo visų 
metų žmonių darbus, baudžiavą ir visą 
jų gyvenimą, štai neseniai, gyvenda
mas pas poną Kudrevičių Survilišky, aš 
i lenkų kalbą išverčiau tuos Donelaičio 

y^Metus,” kad ir lenkai galėtų pasiskai
tyti tų puikių aprašymų. Daugelį vietų 
aš atmintinai atsimenu. Na, tik paklau
sykit :

Vei .saulelė, tik iiiirėk, atkopdama greitai, 
Brinkina jau laukus ir žolę ragina keltis. 
Bet ir jūs, darbai, mus vėl užniksite dovyt, 
Kad turėsim su vargais j baudžiavą traukti.

i Ir toliau dar ne vieną vietą skaitė jis 
iš didžiojo baudžiauninkų buities dai- 

. niaus, o jie klausė ir stebėjosi, kad tas 
taip seniai ir taip toli gyvenęs ir dargi 
ne katalikas pastorius įspėjo jų, Šilėnų 
kaimo valstiečių, darbus, vargus ir rū
pesčius. Ne vienas iš jų graudinosi, o 
moterys prijuostės kampu braukė aša
ras, kai ponelis sakė šiuos žodžius:

Juk žinai, brolau, koktu, kai svilina saulė, 
. Ir kad, prakaitui srovėms per nugarą teškant, 
< Jau ir blogs skilvys dėl pietų pradeda skystis,

Ale kuomi gal blednas bfirs savo vėdarą linksmint. 
Kad jam plutos tik Ir kežas vos pasiliko?
Taip vargingai jis savo sausą truput} kramtęs 
Ir ištroškęs jau malkelio gert užsigeidžia..
O ką gers, kad skinkio jam nė vienas nepasiūlo.

I Taip jis iš bėdos pas klaną kokį nušokęs, 
Ištisas ir didžiai dūsaudams vandenį laka, 
Kur vabalai visokį su varlėmis šokinėja. 
O štai Diksas su lazda dar muša nabagą.

Bet čia netikėtai Balsių Mikutis ir 
Brazių Jonukas įtempė pro vartus sulos 
kibirą. Mergaitės tuoj išnešė ąsotį ir 
keletą puodelių. Balsys, pripylęs ąsotį, 
pastatė ant stalelio ii’ prašė poną Ake
laitį, Steponą ir kaimynus ragauti šios 
pavasario dovanos. Visi gėrė gardžiuo- 

^damiesi kvepiantį, šaltą, saldii skystimą.
‘Juo tarpu šeimininkė su mergaitėmis at- 
atnešė iš pirkios sūrio, sviesto, kiauši
nių, duonos ir vėl kvietė visus užkąsti, 
nes buvo pats pavakarių laikas.

4 Tada, kaimiečiams įsidrąsinus, prasi
dėjo kalbos apie tai, kas visiems labiau
siai rūpėjo: apie ciesoriaus, manifestą, 
apie pažadėtą žemę ir laisvę, apie 
Skrodskio reikalavimą dirbti daugiau, 

•• negu ligšiol, ir apie jų, šilėniečių, pasi- 
\ ryžimą nebeklausyti pono. Daubaras, 

Jankauskas ir kiti senesnieji atkakliai 
gincino, kad ponai tikrąją ciesoriaus 

( gromatą nuslėpę, o paskelbę kitą, kad 
ilgiau galėtų žmones baudžiavoj laikyti. 
Bet netrukus apie tai sužinosiąs, ponus 
nubausiąs, o žmonėms atiduosiąs žemę, 
kurią jie ligšiol dirba. Veltui Akelaitis 

» ir Steponas įtikinėjo, kad jokios kitos 
ciesoriaus gromatos nėra, kad dar dve
jus metus reiks eiti lažą, kad reiks su

daryti su ponais sutartis dėl žemės ir 
, r kad ią reikės išpirkti per 49 metus. Se

niai su nepasitikėjimu kraipė galvas. ‘
Akelaitis net užkaito nuo tų ginčii ir 

i vis karščiau ėmė kalbėti prieš ciesorių: 
—Didžiausias mūsų visų priešas tai 

Rusijos imperatorius, ciesorius. Rusijos 
imperatoriai, susitarę su Prūsija ir Aus
trija, išdraskė lenkų-lietuvių karalystę, 
atėmė mums laisvę, persekioja mūsų ti
kėjimą ir kalbą. Bet ilgai taip nepasi
liks. Reikia sukilti. Lenkai jau ruošiasi. 
Sukilsime ir mes. Prancūzija ir Angli
ja ateis mums į pagalbą. Vėl būsime 
laisvi lenkų-lietuvių valstybėj!

Bet seniai nepasitikėdami kraipo gal- 
. vas. Daubaras, traukdamas iš kišeniaus 
pypkę ir tabaką, prieštarauja poneliui:

—Kažin, ponas, kokia ten būtų lais
vė... Mūsų tėvai dar atsiminė ir mums 

* pasakodavo, kad ir toj laisvoj ponų ka- 
X ralystėj baudžiavą ėjo, ir ponai juos 

^rykštėmis plakė.
| • Veltui Akelaitis įtikinėjo, kad dabar
f būsią kitaip. Kaimiečiai laikėsi savo: 

jeigu jau valstybė ir valdžia bus ponų, 
- tai nėra ko gero iš jos tikėtis.

Akelaitis, kurstydamas dabar valstie- 
( čius prieš ciesorių, jaučia širdies gilu- r k
I 3 pusi. Laisvė (Liberty). Ketvirt., Rugsėjo

Kovų del žemes ir laisvės 
vaizdai 1861-1864 metais

moj kaip ir kokį paslėptą koktumą. Juk 
dar taip neseniai, dar tik dveji metai, 
kai jis rašė, pataikaudamas sveikinimą 
“Jo Mylistai šviesiausiajam Ciesoriui 
Aleksandrui II, Viešpačiui visos Rusijos, 
Lenkų Karaliui, Finų ir Lietuvos di
džiausiam Kunigaikščiui,” kai ciesorius 
tais metais buvo atsilankęs į Vilnių. Ir 
reikėjo gi dar pasirašyti po tuo sveikini
mu “Vargdienis iš Lietuvos, vardan sa
vo brolių”! Vis tas Kirkoras, kad jį ba
la, su savo tomis ištikimybės idėjomis!

Bet nuo pernai metų papūtė kiti vė
jai, Iš Varšuvos ir iš Vilniaus ėmė 
sklisti naujos idėjos. Ciesorius grubiai 
atstūmė Lietuvos bajorų ištiestą ran
ką, atmetė jų “adresą” ir šiurkščiai su
šuko: “Pasakykite bajorams, kad aš esu 
nepatenkintas, težino jie ir Europa, kad 
čia ne Lenkija!” Ciesoriaus lūpose žo- 
Ižiai “čia ne Lenkija,” be abejo, reiškė 
“čia Rusija.” Visi Lietuvos bajorai, iš
skyrus tokius renegatus, kaip štai Bagy- 
nų Skrodskis, ėmė ugdyti revoliucinius 
jausmus. Šalin ciesorius, tegyvuoja 
Žečpospolita nuo jūrų ligi jūrų!

Steponas Balsys, kai per kalėdas buvo 
parvažiavęs jš Peterburgo jaunasis po
nas Viktoras Survila, prisiklausė kitokių 
kalbų. Rusijos imperatorius, tiesa, yra 
Lietuvos ir Lenkijos budelis. Bet dar 
blogiau tai, kad ciesorius ir jo vyriau
sybė palaiko baudžiavinę santvarką, 
spaudžia liaudį, skandina ją skurde ir 
tamsoje. Revoliucinis judėjimas turįs 
apimti pirmiausia liaudį, turįs būti nu
kreiptas prieš patvaldystę ir visą bau
džiavinę santvarką. Baudžiava turinti 
būti panaikinta, valstiečiai turį gauti 
visišką laisvę ir žemę pilnon nuosavy
bėn be jokių išpirkimų. Kai sukils vi
sos Rusijos liaudis, tada išsikovos laisvę 
Lenkija ir Lietuva. Tuščia ir kvaila ti
kėtis Prancūzijos ir Anglijos pagalbos!

Tokių kalbų yra girdėjęs ir ponas 
Akelaitis. Jis žino, kad tos idėjos sklin
da iš Peterburgo ir Maskvos, iš rusų 
spaudos užsieniuose. Akelaitis pavar
džių gerai neatsimena, bet jis girdėjo 
vis minint Černyševskio ir Gerceno pa
vardes..

Visa tai, tiesą pasakius, ir jam būtų 
priimtina. Juk jis pats — valstiečio sū
nus, valstietis. Jis savo kilmės nesle
pia, jos nesigėdi. Priešingai, ja net tarsi 
didžiuojasi. Laiškuose pažįstamiems ba
jorams jis dažnai taip ir pasirašo 
“Chlop,” o kartais save dar “Čhlopic- 
kiu” pravardžiuoja. Bet mokydamasis 
Varšuvoje ir mokydamas dvarininkų 
vaikus, jis susigyveno su bajorais ir da
bar jam būtų labai sunku tuos ryšius 
nutraukti. Svarbiausia tai, kad kai ku
rie bajorai lenkai Lietuvos dvarininkai 
susidomėjo jo mylimiausia svajone--su- 
kurti lietuvių kalba raštiją, leisti knygas 
ir laikraštį. Karštai tam pritarė ponai 
M. Balinskis, Kraševskis, o Lietuvos 
dvarininkai Oginskis, Radvila, Karpis, 
Bistramas, žemeta net pinigų nemaža 
paaukojo tam reikalui. Oginskis jį į 
Rietavą kvietė ii; spaustuvę žadėjo įtai
syti, kur būtų buvę spausdinamos kny
gos ir laikraštis. Viską suardė cjeso- 
riaus vyriausybės nepalankumas. Ne, 
prieš bajorus, dvarininkus Akelaičiui 
sunku, kurstyti priešiškus jausmus, bet 
prieš Rusijos imperatorių, jo valdžią ir 
vyriausybę tokie jausmai jau liepsnoja.

Taigi ir dabar Steponas Balsys ir kai
miečiai kalbą kreipia vis daugiau prieš 
dvarponius, o Akelaitis prieš vyriausy
bę. Valstiečiai labai norėtų išgirsti iš 
jo aiškų atsakymą.— eiti jiems lažą į 
dvarą ar nebeiti.

—Tai kaip, ponas galvojate,—klausė 
Daubaras,—ar neišmes mūs Skrodskis iš 
sodybų, jei neisime rytoj arti?

Akelaitis ką nors griežtai atsakyti bi
josi. Ką jis. pagaliau žino! O Steponas 
kerta kaip kirviu:

—Neišmes! Neturi teisės. Kas kiek 
lauko valdė manifesto paskelbimo dieną, 
tas tiek ir gaus. Skrodskis pats nesilai
ko inventoriaus nuostatų, tai ir jūs ga
lite nesilaikyti. Tegul kelia bylą, ir te
gul išsprendžia teismas.

Teismas! Daubaras tik nusispiovė. Lig
šiol teismas taip teisdavo, kaip ponas 
norėdavo. Galgi dabar bus kitoki teis
mai? Bet niekas nieko apie tai nežino.

(Bits daugiau)

(Sep.) 13, 1956

Prisiminimas

VINCAS YANCIUS
Mirė Rugsejo-Sept. 13, 1955

Jau vieneri metai kai mirė mano brangus ir 
mylimas vyras Vincas. Aš, jo žmona Ona (Pul- 
tanavičiūtė), ir likusi šeima niekad nepamiršime 
brangaus vyro ir tėvo. Lai tau, mylimas,‘būna 
lengva šios šalies žemė.

žmona Ona,
Sūnūs: John ir Robertas 
ir jų šeimos
Duktė Stella Mitchener, 
ir žentas Stanley.

—Worcester, Mass.
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Laisvoji Sakykla
PASAULINIO MASTO 

DISKUSIJOS
Diskusijos, kurios dabar 

vyksta Tarybų Sąjungoje 
ir jos Komunistų partijoje, 
yra pasaulinio masto disku
sijos. Tarybų Sąjungos 
priešai tas diskusijas ban
do panaudoti savai propa
gandai prieš Tarybų Sąjun
gą, jos santvarką ir bend
rai prieš pažangųjį darbi
ninkų judėjimą, bet jiems 
nesiseka. Buržuazinė spau
da laukė ko nors didesnio, 
sukrečiančio socialistinė
se šalyse po Stalino mir
čiai, bet niekas neišdegė. 
Pagaliaus jie apsisuko ir 
jau rėkia, kad dabartinė 
Tarybų Sąjungos politika 
jiems yra pavojingesnė, ne
gu prie Stalino.

Man rodos, kad Chruščio
vo kalbū Komunistų parti- į 
jos 20-tam kongresui buvo 
rimta, išsami; ’ dokumentais 
pare m ta — savikritikos 
kalba. Nėra ir negali būti 
abejonės, kad Chruščiovo 
kalpa nėra vien tik Chruš
čiovo kalba. Ji yra Tarybų 
Sąjungos Komunistų parti
jos Centro Komiteto kalba. 
Tad klysta tie diskusantai, 
kurie savo straipsniuose 
rašo tik apie Chruščiovo 
kalbą, prieš Chruščiovą 
kaipo asmenį. Chruščiovas 
pradžioje savo kalbos pa
brėžė, kad apie Stalino nuo
pelnus, jo rolę revoliucinia
me judėjime, Tarybų Są
jungos įkūrime ii’ auklėji
me yra pakankamai para
šyta knygų ir brošiūrų. Jo 

kooperavimo, ne įtikinimo 
taktiką prieš savo idėjos 
draugus, tai iš to išaugo 
Stalino asmens garbinimo 
kultas, kuris davė partijai 
ir valstybei daug žalos. 
Apie tai, man rodos, Žilė
nas gana nuosekliai šiose 
diskusijose jau rašė.

Kas dar lieka, tai klau
simas, kodėl Tarybų Sąjun
gos Komuijistų partijos 
Centro Komitetas nesulai
kė Staliną? Žį klausimą 
stato veik kiekvienas eilinis 
pažangietis. Žinoma, parti
jos suvažiavimas, kongre
sas, yra geriausia vieta iš
nagrinėti praeities klaidas 
ir nustatyti naujas gaires.

Galima vaizduotis ir ki
tas sąlygas. Stalinas tapo 
vyriausiu partijos vadu, 
Stalinas ir vyriausias vals
tybės galva. O prie jo pri
sišliejo tikras tarybų prie
šas Berija. Pastarasis — 
vyriausias valstybės saugu
mo galva. Tai reiškia, kad 
tik įsakymu, tik plunksnos 
pabrėžimu Stalinas ir Beri- 
rija galėjo likviduoti kiek
vieną oponentą. Stalinas— 
partija, Stalinas — valsty
bė. Tad kritikavimas Sta
lino, išstojimas prieš jo 
taktiką galėjo reikšti likvi
davimą eilės draugų. Gali
ma vaizduotis, kad ir dides
nių įvykių galėjo iškelti 
išstojimas prieš Staliną.

Tačiau, aš manau, kad 
ir tai bus išaiškinta šiose 
diskusijose su laiku.

Savikritikos

kalbos tikslas buvo išnag
rinėti Stalino klaidingą 
taktiką, Stalino netikslu
mus. Jis nekritikavo Stali

žangieČiai vienodai supran
ta ir diskusuoja šį klausi
mą. Ir mane iššaukė pasi
sakyti šiuo klausimu tik tų 
draugų raštai,'kurie, mano 
manymu, labai klaidingi. 
Jie kalba apie asmenis — 
už Staliną, prieš Chruščio
vą.

Laisvėje ir Vilnyje, ma
nau, gana teisingai šias di
skusijas veda draugas A. 
Žilėnas. Draugas D. M. šo- 
lomskas išstojo ginti Stali
ną. Tai jau ne šių diskusi
jų tema. Gerai žinau drau
gus Žolomską ir Žilėną. Jie 
nusipelnę veikėjai pažan
giųjų lietuvių judėjime. 
Vienok nustebau perskaitęs 
draugo Žolomsko straipsnį, 
kurį jis sekamai pradeda-

“Kada perskaičiau taip 
vadinamą Cnruščiovo kal
bą, tai pasistačiau sau- 
klausimą; Ką būtų galėjęs 
daugiau pasakyti Kerens- 
kis, jei su anti-tarybinėmis 
jėgomis būtų nuvertęs Sta
lino vadovaujamą valdžią? 
Ir atsakau, kad nieko!” 
(Laisvė, birželio 30, 1956).

Gerai žinau, kad Žoloms
kas taip negalvoja, čia ne 
jo nusistatymas, bet tik ū- 
mus sentimentalis išstoji
mas. Kodėl Kerenskis nega
lėtų daugiau pasakyti? Ne
jaugi draugas Domininkas 
pamiršo, kad Kerenskis, 
nuvertęs Stalino, valdžią, 
verstų Tarybinę santvar
ką , jis verstų visa tai, kas 
revoliucijos laimėta. Keren- 
skiui ne tiek rūpi Stalino 
ar Chruščiovo ■ vadovau ja
ma valdžia, kiek atsteigi- 
mas kapitalizmo. Jis saky
tų: Šalin socialistine sant
varka. Chruščiovas kalbą

Bridgeport, Conn.
Jau vieną savaitę praleido 

Underwood darbininkai strei
kuodami. Streikas prasidėjo 
su rugsėjo 1-a diena. Polici
jos pulkas, su viršininku Lyd- 
dy priešakyje, kiekvieną vy
rą suleidžia raštinių ir inžine
rijos darbininkus į vidų. Susi
rėmimo rimto dar kol kas ne
buvo. Nesusitariama dėl at
naujinimo kontrakto. Nesusi- 
tarime yra smulkūs dalykai, 
bet nei iš vienos pusės nenusi- 
leidžiama. Manoma, kad 
streikas ilgai nesitęs. Kompa
nija pasiūlijo pridėt 3% da
bar ir po 4% per sekančius 
du metus, valandinės algos 
visiems darbininkams. Unija 
reikalauja 4% dabar ir nesu
tinka pasirašyt sutartį ant tri
jų metų.

Korespondentas

ną, kaipo išdaviką, kaipo . ’ 
apsimetėlį, bet kaipo drau- jis kalba 
gą.

Koniunistip partijos vardu, 
\ už geresnę san

tvarką, Tarybų šalyje ir jos 
tam buvo geriausia partijoje.

nesni turės užimti senųjų 
vietas.

■ Antrą žolomsko straipsnį 
•randame jau arti mėnesį 
vėliau, liepos 26 d. Laisvės 
laidoje. Žiame diskusiniam 
jis išstoja prieš Žilėną net 
ir su tokiais priekaištais, 
kad Žilėnas “mane ‘tėviš
kai’ mokina”. Arba: “Pa
tarčiau savo ‘mokytojui’ 
geriau su istorija susipa
žinti”. Kam toki nedraugiš
ki priekaištai reikalinga? 
Man rodos, kad Žilėnas ga
na rimtai ir logiškai disku
suoja šiame klausime. Jis 
nedaro sarkastiškų priekai
štų tiems diskusantams, su 
kurių mintimis jis nesutin
ka.

Man rodos, kad ir antra
me savo straipsnyje, kuo
met jau buvo pakankamai 
laiko susipažinti plačiau su 
Chruščiovo kalba ir Tary
bų Sąjungos Komunisti
nės partijos diskusijomis, 
draugas Žolomskas tęsia 
asmens ’ kulto teoriją. Jis 
cituoja labai daug apie Sta
lino nuopelnus, o tai visai 
nėra šių diskusijų tema. 
Apie tai, drauge, su jumis 
nėra kas diskusuoti.

'Sakyčia, pradžioje šių 
diskusijų, kuomet Chruš
čiovo kalba Amerikoje buvo 
taip netikėtai paskelbta 
(birželio 5, New York Ti- 
mese), galėjo draugai ir 
suklysti. Bet dabar, praė
jus artį trims mėnesiams, 
draugas Žolomskas dar ra
šo: “Kas dėl Chruščiovo 
kalbos, tai aš nežinau, ant 
kiek ji yra tikra”. Netikiu, 
kad Žolomskas “nežino”, 
jis skaito ir seka pažangie
čių judėjimą. Jei Chruščio
vo kalba nebūtų buvusi tik
ra, apie tai žinotų visas pa
saulis. Jei Chruščiovo kal
ba būtų buvusi jo asmens 
padaras, kaipo sklokininko, 
tai ji būtų buvusi Tarybų 
Sajų ngos Komunistinės 
partijos ir kitų šalių pa
žangiečių pasmerkta ir at
mesta.

Atrodo, kad draugas Žo
lomskas nenori pagrindinį 
klausimą diskusuoti, kiek 
jis nori “sukritikuoti” savo 
oponentus. Man rodos, šių 
diskusijų pamatas glūdi 
šiame Chruščiovo sakinyje: 
“Stalinas veikė su žmonė
mis ne įtikinimo, ne aiški
nimo ir ne kantraus koope- 
ravimo būdu, bet imponuo
damas savo supratimą ki
tiems ir reikalaudamas ab- 
soliučio pasidavimo jo opi
nijai”.

Chruščiovas p a b rėžia, 
kad Stalinas “vaidino pozi- 
tyvę rolę” kovoje prieš 
trockistus ir kitus ideologi
nius priešus. Bet kada Sta
linas naudojo žiaurią ne

SUSIDEGINO SU ŠUNIMIS 
IR KATĖMIS

Apsaugojimui gyvulių nuo 
žiaurumo Westchester kuopos 
vedėjas Dexter Lake užbaigė 
savo gyvenimo dienas tikrai 
keistai. Jo lavono likučiai 
rasti gaziniame pečiuje, kuria
me yra naikinami niekam ne
betikę šunes ir katės. Ten 
pat rasta likučiai sudegusių 
kelių šunų ir kačių.

vieta ir proga partijos kon
gresas, kur nagrinėjama 
praeities klaidos ir .tiesia
ma naujos gairės, O kad 
buvo plačiai išsivystęs Sta
lino asmens garbinimo kul
tas, tai niekas negali užgin
čyti. Gi Stalinas, kaipo vy
riausias vadas, ne tik ne
bandė kritikuoti asmens 
garbinimo kultą, bet daž
nai pats to sau reikalavo. 
Chruščiovas tai labai aiš
kiai faktais ir dokumeritais 
įrodė savo kalboje, Tai bu
vo Stalino klaida, kuri ken
kė masinei kūrybai ir ini
ciatyvai. Ta klaida Stalinė 
vardu siekė ir užsienių pa
žangiečius,

Nemalonu buvo girdėti 
frazės: “Stalino konstitu
cija”, “Stalino strategija”, 
“Stalino vadovybė”, “Stali
no partija” ir tt., vieton 
sakyti partijos; '■ j;'•

Gerai, kad tas dabar tai
soma. Tačiau ne visi • pa-

Tai labai ir labai klaidin
gas ir nevykęs išsišokimas. 
Manau, kad tą klaidingą 
išsireiškimą draugas žo
lomskas pataisys. Mane ne
gali įtikinti ir, istoriniai 
faktai, būtent amžiaus Sta
lino ar Chrušęiovo, kad jie 
stojo Komunistų parti jon 
ar tapo sekretoriais. Istori
ja čia gali > pakalbėti ir 
priešingai. Yra ir tokių, 
kurie labai jauni stojo par
ti jon, o vėliau ją pametė 
arba tapo renegatais. Taip 

dygiai nieko nepasako ir 
partijos “senoji gvardija”, 
nes anksčiau ar vėliau jau-

HĘLF W ANT&D—FEM AlF
Moteriškę. . Patyrusi. 30-45 metų. 

Prie abelno rtąmų darbo. Prižiūrėti 
du vaikučius, 11 ir 17 m. amžiaus^ 
Gyvent} privatjškuose nąmųoąe. Pųi- 

‘ki apylinkę. PąĮįutlįjiinai Keikąjinęi. 
<Vieną dieną laisva. Moderniški įtai
symai. Skambinkite po 5 v. v. del 
pasinjatymo. Clearbrook . y-046'J. 
(Lahdsdowne, Pa.) ; •

> (1*75-178)

Miestas

BE ATIDĖLIOJIMO UŽSISAKYKITE

SENO VINCO POEZIJOS KNYGĄ
Užsisakydami jo poezijos Įmygą pagerbsite 

ilgametį darbininkišką rašytoją ir prisidėsite 
prie apšvietos platinimo darbo. Jūs kartu bū
site išleidėju tos knygos, nes jūsų vardas bus 
knygoje įrašytas kaipo išleidėjo.

Knyga iš 128 puslapių, kaina $1.00

UŽSAKYMUS PRAŠOME SIŲSTI ADRESUOJANT:

Laisvė
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

Žudmi užsiprenumeruoju Seno Vinco l’oezijos 
knygą ir prisiunčiu $-----------

f *

Vardas .......................................................................................................—

Antrašas

!
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Naujas Lietuvos kaimas

K

I

*

y

į

Kėdainių rajone, prie 0- 
belės upelio, kuris įteka į 
Nevėži, įkurta “Šėtos” ko
lūkio gyvulininkystės fer
ma. Čia yra dvi didelės 
karvidės, veršidė, dvi kiau
lidės, avidė. Netoli jų stovi 
naujas baltas paukštides 
pastatas.

Visas šias patalpas pa
statė kolūkio statybininkų 
brigada, kuriaĮ vadovauja 

’ zk o 1 ū k ietis 
Tiek pats 
tiek ii’ jo draugai — įgudę 
meistrai . Jie ne tik moka 
dailidės bei staliaus darbą, 
bet ir sumaniai atlieka be
tonavimo ir mūrijimo dar
bus.

Yra šiame kolūkyje ir 
prityrusių mechanikų, ku
rie savarankiškai atliko 
daugelį darbų, susijusių su 
fermų mechanizavimu. 
Visose karvidėse ir veršidė- 
se įrengti kabamieji keliai, 
automatinės girdyklos, į- 
vairūs pašarų paruošimo 
agregatai.

Didelė statyba vykdoma 
visuose Lietuvos kaimuose. 
Puikius ūkinius trobesius 
pasistatė Vilkijos rajono 
kolūkis “Kelias į komuniz
mą”. Statybininkų briga
da, kuriai vadovauja kolū
kietis Bundza, pastatė ne 
tik mūrines karvides bei 
kiaulides, bet ir vandens 
siurblinę, lentpiūvę ir šilu
minės elektrinės pastatą-

Trisdešimt naujų pasta
tų pastaraisiais metais pa
statė statybininkų briga
da Kretingos rajono J. Že
maitės vardo kolūkyje.

Visa tai — atskiri fak
tai; O kaip gi visoje. Lietu
voje?

Apie tai, kokį mastą Lie
tuvos kaime įgavo statybos 
darbai, galima spręsti kad 
ir iš to fakto, jog.pereitais 
metais Lietuvos kolūkiuose 
dirbo 1,460 statybininkų 
brigadų, kurios jungė 15 
tūkstančių žmonių' Šie
met statybinių brigadų yra 
dar daugiau.

Kolūkiečiai - statybinin
kai per praėjusį penkmetį 
pastatė 4,650 gyvulininkys
tės patalpų 315-ai tūkstan
čių gyvulių, 600 kubinių 
metrų talpos silosavimo į- 
renginius, daugiau kaip 
penkis tūkstančius kitų ū- 

'kinių pastatų — grūdų 
džiovyklų, linų džiovyklų, 
grūdų sandėlių, daržovių ir 
bulvių sandėlių, daržinių 

^pašarams laikyti ir t. t:
Šiemet kolūkių statybi

ninkai statė gyvulininkys
tės patalpas dar 102 tūks
tančiams ‘ gyvulių. Nauji 
tvartai statomi tik pagal 
tipinius projektus. Ypač

* daug tvartų statoma Kal
varijos, Kapsuko ir Zarasų 
rajonų 
darbams 
minėtų 
daugiau kaip 5 milijonai 
rublių. Didelės kapitalo in
vesticijos gyvulininkystės

• patalpoms statyti yra pa
skirtos taip pat Sedos, Šilu
tės, Šiaulių, Vabalninko, 
Vilkaviškio , ir Biržų rajo
nų, žemės ūkio artelėse. A- 
pie statybos darbų užmojį 
kolūkių fermose 1956 me
tais galima spręsti ir iš to, 
kad respublikoje, bendrai 
paėmus, šių darbų kaina 
sudaro ketvirtadalį milijar
do rublių.

Kolūkiai stato ne tik ūki
nius trobesius, bet ir gyve- 

« namuosius namus bei kul
tūros įstaigas.

Per praėjusį penkmetį 
Lietuvos kolūkiuose pasta
tyta 64 klubai ir kultūros

Jankauskas.
Jankauskas,

kolūkiuose. Šiems 
kiekviename iš 

rajonų išleidžiama

riamai, 25 vaikų darželiai, 
daug mokyklų, ligoninių, 
ambulatorijų. Vien šiemet 
Lietuvos kaime bus pasta
tyta apie trys tūkstančiai 
naujų gyvenamųjų namų. 
Tai ryškiai rodo, kaip kyla 
kolūkiečių gerovė, rodo jų 
norą gyventi kolūkinėse gy
venvietėse. Ypatingai pla
čiai gyvenamųjų namų sta
tyba išsivystė Kalvarijos, 
Ukmergės, Linkuvos, Igna
linos ir Dotnuvos rajonų 
kolūkiuose.

Valstybė kolūkiams ir ko- 
ūkiečiams teikia dosnią pa
ramą ūkiniams trobesiams 
ir gyvena miesiems na
mams statyti.

Praėjusiame penkmetyje 
Lietuvos kolūkiai gavo iš 
valstybės 2 milijonus kubi
nių metrų miško medžia
gos. Šiemet paskirta dau
giau kaip 700 tūkstančių 
kubinių metrų. Kas metai 
žemės ūkio artelės g'auna 
apie 40 milijonų plytų, 
daug cemento, šiferio, fa
neros, stiklo, vinių ir t. t.

Be to, patys kolūkiai turi 
dabar solidžią bazę statybi
nėms medžiagoms gaminti- 
Lietuvos kolūkiuose pasta
tyta ir veikia daugiau kaip 
šimtas plytinių. Šios įmo
nės kasmet pagamina 
25 milijonus plytų.

Tarybiniais laikais
muose Jau pastatyta ir vei
kia apie keturi šimtai lent- 
piūvių. Daugelyje artelių 
suorganizuotas kalkių de
gimas, molinių ir cementi- 
nių-smėlinių čerpių gamy
ba, šlakbetonio blokų ga
myba.

apie

kai-

N. Gusevas

Štaro 
įsisavi- 
Anksti 
80 ha

Įsisavinamos naujos žemės
TROŠKŪNAI. — K 

vardo kolūkyje plačiai 
narnos naujos žemės, 
pavasarį buvo pradėta
plote įrengti kultūrinę gany
klą. Panevėžio MMS ir Troš
kūnų MTS mechanizatoriai 
Baltušnikas, Mikėnas, Berna
tavičius ir kiti busimosios kul
tūrinės ganyklos plotą apvalė 
nuo krūmų bei kelmų ir pa
ruošė jį kultūrinėmis žolėmis 
apsėti. Jau sekančiais metais 
kolūkis turės didelį kultūrinės 
ganyklos plotą. Be to, išarta 
beveik 3.0 ha anksčiau nenau
dojamos žemės, kuri bus taip 
pat apsėta žiemkenčiais.

Lygiagrečiai vykdomi ir me
lioracijos darbai.

Tiriama liaudies architektūra
Kauno Politechnikos insti

tuto Statybos fakulteto lietu
vių liaudies architektūros ty
rinėtojų" grupė, vadovaujama 
architektūros mokslų kandi
dato doc. K. šešelgio, išvyko 
į mokslinę ekspediciją. Jos 
metu bus tiriami, apmatuoja
mi ir aprašomi kaimai ir jųį 
išplanavimas, gyvenamieji na
mai, kiti pastatai, jų vidaus 
įrengimas, baldai, namų apy
vokos reikmenys ir kitas liau
dies palikimas.

Lietuvių liaudies architektū
ros tyrinėtojai aplankys Jona
vos, Ramygalos, Kėdainių, 
Anykščių, Ukmergės ir kitus 
respublikos rajonus.

— — im—nrwimag^...^
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Vienoj koplyčioj trys (Dalyvaukite Aido Choro Piknike New Yorko
lietuvių šermenys

Nuėję atlankyti šalinsko 
(Shalins) koplyčioje pašarvo
tą Thomas Lisajų, sekmadie
nio ir pirmadienio vakarais 
ten visiškai netikėtai pirmo
joje koplyčioje radome ilsin
tis dar apyjaunę gražią mo
teriškę. Gulį kaip gyva. Tai 
staiga mirusi Alice Tamašaus
kienė.

Tamašauskiene mirė besi
rengdama eiti į, savo draugų 
šeimos vestuves, kuriose. jos 
sūnus orkestrininkąs, Thomas 
taipgi įurėjo groti.. Vestuvės 
vis viena įvyko, o skaitlingi 
vestuvių svečiai, kaip kad ir 
šeimos asmenjški dratigai gau
siai lankė šermenis.

Gal jau visiems yra žinoma, 
bet vistiek dar reikia primin
ti, kad Aido Choro piknikas 
įvyks jau šį sekmadienį, rug
sėjo (September) 16-tą dieną, 
Kasmočiaųs parke, 91 Steam
boat Road, Great Neck, N. Y. 
Pradžia 1-mą valandą popiet.

Busas išeis nuo Citizen Klu
bo 12:30, o nuo Liberty Au
ditorijos 1-mą valandą popiet. 
Bušo bilieto kainą $1.50. Bus 
ir automobilių piknikierių nu
vežimui. . .

Mes aidiečiai jau nekuriuos 
prašėm ir dabar* dar prašom, 
kui-ie turite I’ mašinas, atva
žiuokite prie' Liberty Audito
rijos ir padėkit piknikierius 
nuvežti į pikniką. Ir mes t i-

kimės, kad jūs Aido Chorui 
patarnausit.

Taipgi mes širdingai kvie
čiame visus ir visas būti mū
sų Aido piknike ir paremti jį, 
kad jis būtų drūtas ir kad;10 °’ 
galėtų rudenio ir žiemos sezo
nuose dainuoti visų mūsų 
draugijųį parengimuose.

Taipgi, be jokių abejonių 
visi kaip vienas dalyvauki! 
Aido Choro piknike, kuriame 
bus dainų, žaislų, šokių ir 
kitokių pamarginimų.

Piknikas gi įvyks kad ir ly
tų, nes yra svetainė ir ten dai
nuosim, ir šoksim.

Taigi, 
tysim 
Necke.

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

Cleaning Women. To work 6 P. 
j M.—12 P. M. Cleaning offices in 
i large bldgs. Up to age 45. Apply 9 

do not tele- 
CLEANING 
29th St., N.

A. M. all wk. Please 
phone. NATIONAL 
CONTRACTORS, 9 W.

(175-181)

cheerio! Visi pasima- 
sekmadienj Great

Aido Sekretorius

Nuėjusieji koplyčion antra
dienį radome ten jau . pašar
votą trečiosios lietuvių šeimos 
narį, Nicholas Tuskevich, apie 
43 metų amžiaus, taip pąi 
staiga mirusį?. Jisai rusų kil
mės, bet lietuvių žentas, 
Frances Palubinskaitės vyras.

Tai jaunai moteriškei pasta
rieji dveji metai buvo labai 
skaudūs. Motina sargalota. 
Gi tuo laikotarpiu mirė tėvas 
ir dar jaunas brolis, o dabar 
mirė vyras.

Rep.

Jeigu Wagneris pralaimėtų, 
jis liktų New Yorko majoru

įvairūs atsitikimai
Alfred K. Hammer, 27 me

tų vyras, bibliotekininkas, ku
ris dirbo General teologinėje 
seminarijoje, 175 Ninth Ave., 
rastas pakartas savo vieniša
me kambarėlyje. Prie pakar
tojo rasta kpyga “A New 
Handbook on Hanging” 
(“Naujas vadovėlis apie kori
mą”). Paviršutiniškai atrodė, 
kad Hammeris pats pasikorė, ket. 
bet policija priėjo 
kad yra žymių, jog jis buvo 
kitų pakartas.^ . u.„ _______ ___T.-

Lavonas rastas pakartas ir energiją, kaip LaGuardia, 
pirmadienį, bet nustatyta, 
kad jis pakartas penktadienį 
arba šeštadienį. HamTderis 
buvo tylus ir . rimtas jaunas 
žmogus ir policija neturį jo
kių siūlų prie šio nusikaltimo 
išaiškinimo. 

* # *

19 metų Andrew Polo, 
Brooklyno uosto krovikas, iš
vežė savo mylimąją Cecilia De 
Guiseppe, irgi 19 metų, į lau
kus Passaic, N. J. ir ją ten 
nušovė jo paties padirbtu šau
tuvu.

Kai jis buvo suimtas, 
aiškino policijai, kad ją 
šovė be jokios priežasties, 
pats negalįs suprasti, 
ii kodėl jam staiga atėjo no
ras ją nušauti. Jis ją paliko 
sunkiai sužeistą laukuose, kur 
ji paskui mirė. :

Dar vieno dalyko Polo ne
galėjo išaiškinti policijai: ko
dėl jis su savimi automobilyje 
turėjo šautuvą. ; '

• • ♦

Robertas Wagneris, New Senate lošė garbingą libera- 
Yorko burmistras-majoras jau lišką rolę, 
cficiališkai nominuotas kaip 
demokratų kandidatas į Sena
tą. Tą pačią dieną republiko- 
nai Albanyje nominavo tai 
vietai generalinį prokurorą 
Javitsą. Dabar vyks smarko
ka priešrinkiminė kova, nes 
abu kandidatai gan stiprūs. 
Jeigu būtų buvęs nominuotas 
reakcinis rępublikonas, tai 
demokratams gan lengva ' bū
tų buvę jį sumušti. Bet Javit- 
sas, kaip žinia,
publikonų lęberalinio sparno 
žmogum, nepaisant fakto, 
kad jis paskutiniu laiku labai 
“spavėdojasi”, kad jis neko- 
munistas ir t.t.

Bet Wagnerio šansai laimė
ti, sakoma, vjs vien geri, Jis 
yra gan populiarus New Yor- 

. JTo teripinas kaip miesto 
išvados, gąlya jį parpfle esantį neblo- 

j gu admin,iątfątoriųfm, nors 
jis nepasižymi tokia vaizduote

skaitosi re-

fakto,

žymiai jam padedą ir vardas 
—- Wagneris, primenantis 
žmonėms apie jo ,tėvą, kuris

Jeigu Wagneris rinkimus 
laimėtų ir taptų senatorium, 
tai majoru taptų dabartinis 
miesto tarybos galva A. Stark 
—arba Starkus, kaip jis mū
sų spaudoje kartais sulietuvi
namas. Jeigu Wagneris pra
laimėtų, jis galės likti majo
ru ir kandidatuiti į Senatą, 
jeigu dar norės, kada nors 
ateityje.

W,agneris visuomet norėjo 
tapti senatorium, bet kai ku
rie asmeniški apskaičiavimai 
jį privertė dvejoti. Vienas 
apskaičiavimas, sakoma, bu
vo finansinis. Kaip miesto 
majoras jis gauna $45,000 
metams, veltui gyvena Gracio 
Mansion bute, turi penkis 
tarnus, miesto išlaikomus au
tomobilius ir šoferius, ir t.t. 
Kaip senatorius jis gautų tik 
apie $25,000 ir visame kame 
turėtų pats išsiversti, 
venimo lygis, reiškia, 
rytų bent keletą kartų 
nis.

spaudoje
“Daily Workeris” sako, kad 

Louisville, Kentucky, pavyzdys 
kaip rasių brolybė gali

būti įgyvendinta, kaip ji yra 
natūralus dalykas, kuomet ge
ros valios žmonės neleidžia 
kiršintojams įsimaišyti.
Tas laikraštis sako, kad ypa

tingai svarbu, jog Louisville 
mokyklos rasiniai integruotos 
net be specialaus vietinio teis
mo įsakymo, kad to pietinio 
miesto mokyklų vedėju yra 
žmogus iš “dar gilesnių Pie
tų”, iš Alabamos. Louisville ro- 
do kelią visiems pietiečiams, 
sako “Daily Worker” ir 
šviesus taškas bendrai 
niaukusiame danguje.

* # *

Maine rinkimai sukrėtė to
kius laikraščius kaip “Daily 
News”, “Mirror”, “Telegram”. 
Bet jie bando rasti ir šviesią 
pusę toje padėtyje. “News” 
sako, kad Maine rinkimai re- 
publikonams išeis į naudą, nes 
jie jiems primins, ir primins 
gan skaudžiai, kad laimėji
mas ne toks jau užtikrintas, 
kas reiškia, kad jie pradės 
smarkiau darbuotis — ir lai
mės.

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

RA. 8-8569.
(175-178)

HELP WANTED-MALE

Bushel vyras. Tailor filter, 
tyręs, kalbantis angliškai. Vai. 
Kreipkitės:

DELMAR CLOTHES
168—5th Ave., arti 22nd St., 3

(178-184 St-yra _ 
apsi-

* * *
Demokratinis ‘Tost”, iš ki

tos pusės, sako, kad Maine 
rezultatai pagaliau pradės iš
skleisti nuomonę, kad Eisen- 
howeris toks jau baisiai popu
liarus žmonių tarpe —nuomo
nę, kurios laikosi ir daugelis 
pačių demokratų.

Pa-
9-6.

n.

Foundry. Maintenance 
trical exp. Versatile and

DORAN MANGANESE 
CO.

611 Court St., B’klyn. MA. 4-3858.

(178-184)

mart, elec
exp.
BRONZE

MACHINIST A-l 
at least 5 years experience 
COLUMBIA UNIVERSITY 

CYCLOTRON LAB
Call — Mr. Flora 
Irvington 9-2900

(174-179)

DAILYDfiS. Įdėjimas plieninių 
virtuvių šėpų, prie Formica Count
ers ir tt. Nuolatinis darbas.

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

EN. 9-3678 )

(175-180)

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

Jo gy- 
pasida- 
žemes-
M.

GAL IR JIS VAŽIUOS 
TARYBŲ SĄJUNGON

Iš Europos sugrįžo Chicago 
Symphony direktorius Fritz 
Reiner. Jis sako, kad ir jis 
planuoja platų koncertų mar
šrutą savo orkestrui Europoj. 
Jis sako, kad galimas daik
tas, jog ir jo orkestras nu
vyks Tarybų Sąjungon pagas- 
troliuoti.

(173-179)

MACIIINIST

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

(172-178)

jis
nu- 
Jis 

kaip

New York Central jau 
vėl planuoja pakelti 
kainas savo bilietams

New York Central geležin
kelis paskelbė, kad planuoja 

•pakelti khinas bilietams Har
lemo ir Hudsono divizijoms, 
tai yra, linijose, kurios riša 
New Yorko miestą su West
chester, Purnam ir Dutchess 
apskritimis į šiaurę nuo mies
to. Tose apskrityse glūdi šim
tai priemiesčių, iš kurių šm- 
tai tūkstančių žmonių kasdien 
vyksta dirbti New Yorke.

i <
Tiesa, ‘ kad didelė dalis tų 

priemiesčių, ypatingai West- 
chesteryje, yrp. turtingi ir tie 
važiuojantieji darban yra gan 
pasiturį aukštesni bankų ir

Joms bus ypatingai sunku 
užsimokėti daugiau už bilie
tus. . . . v

- šimtai

GERIAU MIRTIS, 
NEGU KALĖJIMAS

MŪSŲ POLICIJOS KOMISI- 
JONIERIUS CHICAGOJE

Factory Workers. 18-40 yrs. Exp.H 
not necessary. Aluminum Storm win-, 
dow manufacturing Company. $TsR) 
per hour. See Mr. Epervary. 9 -4 
Monday thru’ Friday.
EXCELUM ALUMINUM PRODS.

102 — 4th Ave., Garden City Park,

(177-183)

Richard Connors turėjo pa
sirinkti vieną iš dviejų: prisi
pažinti kaltu dalyvavime žmo
gaus užmušime ir gauti nuo 
10 iki 20 metų kalėjimą, ar
ba stoti prieš teismą ir rizi
kuoti būti rastas teismo kaltu 
ir nuteistas elektros kėdėn. 
Jis pasirinko paskutinį kelią 
ir dabar laukia teismo.

New Yorko -miesto policijos 
komisijonierius Kennedy 
vyko Chicagon dalyvauti 
ternational Association of 
lice Chiefs konvencijoje,
ten pasakė, kad mūsų šalyje 
kriminalizmas nuo 1950 
paaugo 26 procentais.

nu-
In-
Po-
Jis

Gal baus už pavogimą 
savo sūnaus

metu

kuri
Gaukit Laisvei Skaitytoją 

Užrašykite Laisvę savo draugui

PRANEŠIMAI
EASTON, PA.

Eastoniečiai, kuriems priklauso L. 
Pruseikos knyga, malonėkite pasi
imti, randasi pas V. Danielių ir pas 
L. Tilwick, 34 N. 7th Street.

(177-178)

Mrs. Roberta Allman, 
yra atsiskyrusi nuo savo vyro, 
“pasivogė” savo sūnų, 2 me
tų amžiaus, ir pabėgo Phila- 
delphijon. Vyras ją suarešta
vo. Ji paleista po $10,000 
kaucija ir laukia teismo. Gal 
bus smarkiai nubausta.

Cabinetmaker. Repairing antique 
furniture.

CHARLES DEACON
411 E. 55th St., EL. 5-7096

(177-183)

KNITTERS.
man PB2, flats. Jacquard 
all shifts.

5-17 46th Rd., I.. I.
ST. 6-5600.

Experienced. Wild
transfers,

City.

(177-183)

Planas mokyklų vaikams
Charles Silver, prezidentas 

apšvietos tarybos, žada suda
lyti sąlygas, kad juo dąu- 
giau mokyklų, būtų atdaros 
šeštadieniais ir sekmadieniais. 
Nors tomis . dienomis nebus, 
pamokų, bet jose vaikai ga
lės susiėję žaisti. Tas prisidė- 

jis mano, prie, sumažini- 
kriminalizmo mūsų jauni-m o 

me.

Antradienį į New ,Yorką raštinių, tarnautojai.- Bet tais1 
laivu United States iŠ Europos 1 ruožais taipgi keliauja nema- 
atplaukė buvusi Grace Kelly,-, žai moterų tarnaičių iš Harle- 
dabartinė “Jos ramioji dide-jino į Westchėstėrį, kur jos 
nybė Monaco karalaitė Grace” dirba prie natrių ruošos darbų, 
ir jos vyras princas Rainieras. 
Prie 86ros prieplaukos, kur 
laivas sustojo, buvo , vienas 
didžiausių keTmošių
laikraštininkų, fotografų, te
levizijos ir radijo technikų ir 
kitokių sukinėjosi, nervinosi, 
skubinosi. Patys žymiausi lai
kraštininkai ir radijo - televi
zijos žmonės šeštą valandą 
ryto mažesniu laiveliu išplau
kė jūron ir pasitiko United 
States, užlipo laivan ir gavo 
pirmą interviu, kuris radijo- 
telefonu perduotas redakci
joms. Visa interviu esmė bu
vo tokia:' ’

Taip, Grace nėščia, taip, 
nei ji nei Rainieras nežino, ar 
gims sūnus ar duktė, taip, ji

New York Central geležin
kelis paskelbė apie ateisian
čią bilietų kainų pakėlimą se
kamu būdu: pirmadienio ry
tą visi keliautojai rado vago
nų uoluose mandagius laiške
lius su tokiu įspėjimu ....

BROCKTON, MASS.
Rudeniniai piknikai. Liet. Taut. 

Namo Parke, 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 viršminėtų diertų nepamiršti 
ir dalyvauti piknikuose. '

Geo. Shimaitis

John Dioguardi (Johnny 
Dio) ir keturi kiti, kurie kar
tu su juom apkaltinti pasikė
sinime prieš Victor Riesel, per 
tardymus dar vis teigia, kad 
jie nekalti.

REAL ESTATE

Port. Wash. Mod. split level, selc& 
neighborhood, walk to schls. 35 minF 
Penn. Sta., 3 ]ge 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 
extras. Fenced 
Cath. church 
PO. 7-0915.

carpet, strms, many 
cor. plot. Sewers, 
vic. Ask $2&,500.

(173-179)

Business Opportunity

Ideal Enterprize. CHINCHILLAS,
11 pr. steel cages, $2,500. All or part.

HO. 5-6444. GL. 4-3637

Baldwin. 40x100; 2 story Califor
nia bungalow. 22 x 14 living rm. with 
fireplace; full dining 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)

(177-183)

PAŽANGIEČIŲ MUZIKOS 
MOKYKLA

PARK HAVEN
POILSIO NAMAI

Dienraščio Laisves

KONCERTAS

Užsakykite Laisvę savo, 
giminėms į Lietuvą. Kaina dar atrodo graži, taip, Rai- 
$15.00 metams. 7 ’ riieras jau nerviškas, kaip pri-

Laisvi (Liberty) Ketvirtu Rugsėjo (Sep.) 13, 1956

nieras jau nerviškas, kaip pri
tinka būsimam tėvui — ir t.t. 
ir t.t.

k

Įvyks Sekmadienio Popietį

Lapkr. 11 Nov.
• ■ '. .*

1 Liberty Auditorium 
110-06 Atlantic Ave. 

Richmond Hill, N. Y.
„ I Hl lili.llllli |i Hint.....I l> J ilii I I I

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 St., Haverhill, Mass.

Telefonai 20791

Delicatessen - Grosennė. Ideališka 
šeimai. Įsteigta 9 m. Daroma $1,100 
į savaitę. Renda tiktai 
$5,000 pinigais. Balansą 
sitarimą. IV. 3-6014.

$128. Nori 
pagal su-

(177-180)

DINER FOR RENT 
OR SALE

House for sale, near Catholic 
Church. 6 room. Colonial. Near all 
Transportation, shopping & schools. 
581 Yonkers Ave., Yonkers. Apply 
prem. or call YO. 9-2735.

(177-183)

Metropolitan muzikos mo
kykla (18 West 74th St.) 
ateinantį pirmadienį, rugsėjo 
17-ą, pradeda naujų, mokinių 
registraciją. Tai pažangiečių 
vadovaujama muzikos moky
kla, kur dėsto Earl Robinson^ 
Sidney Finkelstein, Carroll* 
Hollister ir kiti. Galima mo
kintis dienomis arba vakarais, 
kasdien arba kartą savaitėje, 
dainavimo arba instrumentų, 
muzikos teorijos arba bendrai 
muzikos įvertinimo ir t.t.

Mokslo kaina žema, sako 
tos mokyklos vedėjai.

/




