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KRISLAI
Diskusijos dėl barberių.
Ar jos naudingos?
Dar du piknikai.
Diskusijos Daily Workery.

Rašo R. Mizara

Andai mūsų bendradarbis 
Progresas' parašė straipsnį 
apie barberius (kirpėjus). Jis 
kaltino kirpėjų uniją tuo, kad 
ji nustatė per aukštas kainas 
už plaukų nukirpimą.

Kitas mūsų bendradarbis, 
ĄL*iLri>>. j t.n atšaki’, gimta- 

kirpėjus.
viena

straipsni
Piogr<« 

ir Mikas

Vėle.

paraše
kaltinimus užgina 

Detroit ietis. kin io 
neužilgo tilps Lais

to įo tilps dar vienas

Me; manome, tuo klausimu 
diskusijų ir užteks.

\
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VAKARAI SAKE EGIPTIEČIAMS: MES VALDYSIME SUEZĄ
s

Vėliausios žinios “Naudotojų sąjunga
<•}

Iš viso pasaulio
ras. — Npsseris atsi- dano pasienyje, trysKairas. — 

kreipė per radiją į visą e- 
giptiečių tautą, ragindamas 
juos budėti šioje \ sunkioje 
Egiptui valandoje. Jis šakc, 
kad Vakarų grasinimai E- 
giptui dar labiau sustiprins 
egiptiečių pasiryžimą nie
kad negrįžti į kolonializmo 
pančius.

Nicosia. — Britai oficia-

dano pasienyje, trys izrae
liečių sodybų sargai tapo 
nukauti Negevo dykumoje. 
Izraeliečiai sako, kad tai 
aūiko iš Jordano atėję ka
riai.

telegrafavo savo atstovui 
Jungtinėse Tautose, kad jis 
protestuoti) prieš paskuti
nius Londono žingsnius Sų- 
c-zo reikalu.

lymą ir pripažino, kad kip- 
r iečių nacionalistų tarpe

•mbai
neins

nes

anden

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 
tūkstančiu žmonių. Šie- 

€• V

dar daugiau.
Kolūkiečiai - statybinin

kai per praėjusi penkmeti

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 
bu Iv i u sandėliu,
pašarams laikyti ir t. t: 

šiemet kolūkių statybi
ninkai i
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 
minėtu 
daugiau
rublių. Didelės kapitalo in
vesticijos gyvulininkystės 
patalpoms statyti yra pa
skirtos taip pat Sedos, Šilu- 

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

Gettysburg, Pa. — 
zidentas Eisenhoweris

inio-

h vei-
• J •1 h iii- 
irteliu c.pi u vi ų. i Jaugė 

suorganizuotas 
girnas, moliniu ir cementi- 
nių-smėlinių čerpių gamy
ba, šlakbetonio blokų ga
myba.

A7. Gusevas

Štaro 
įsisavi- 
Anksti 
80 ha

Įrengti kultūrinę gany- 
Panevėžio M MS ir Troš- 

mcchanizatoriai 
Mikėnas, Berna-

Įsisavinamos naujos žemės
TROŠKŪNAI. — K 

vardo kolūkyje plačiai 
narnos naujos žemės, 
pavasarį buvo pradėta 
plote 
kla. c 
kūnų
Baltušn i kas, 
tavičius ii’ 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 30 ha anksčiau nenau
dojamos žemės, kuri bus taip 
pat apsėta žiemkenčiais.

Lygiagrečiai vykdomi ir me
lioracijos darbai.

(Elta)

. v. . j Tiriama liaudies architektūra daržinių Į
Kauno Politechnikos insti

tuto Statybos fakulteto lietu-
stato gyvulininkys- liaudies architektūros ty-

kolūkiuose. Šiems 
kiekviename iš 

rajonų išleidžiama 
kaip 5 milijonai

Šiaulių

rinėtojų grupė, vadovaujama 
architektūros mokslų kandi
dato doc. K. šešelgio, išvyko 
į mokslinę ekspediciją. Jos 
metu bus tiriami, apmatuoja
mi ir aprašomi kaimai ir jų< 
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.

Planas mokyklų vaikams
Charles Silver, prezidentas 

apšvietus tarybos, žada suda
lyti sąlygas, kad juo dau
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 jaunim o 

me.

Gi

re-

bandys jįad apginti du mažu vaiku nuo 
perimi kanalą; Kairas sako: rasistinių riaušininkų, jiios lydi

tai agresija prieš Egiptu!
Londonas. — Premjeras 

Edenas paskelbė parlamen-

o r g a n t z uoli na 
asociacija” (users 
atioii”). E: a, bus ai

asociacija valdys Kanalą, 
kolektuos atlyginimą nuo 
laivu, skirs pilotus, o Egip

jaunai moteriškei pasta- 
ilveji metai buvo labai 
fis. Motina sargalota. 
> laikotarpiu mirė tėvas

i ■ oils nio. anm trr ■ 
Luko burmistrą., malu 
cficial'škai nominuotas 
d (‘mok ratų kandidatas

v v ras.
Rep.

įvairūs atsitikimai
Alfred K. Hammer, 27 me- i 

tų vyras, bibliotekininkas, ku
ris dirbo General teologinėje 
seminarijoje, 175 Ninth Ave., 
rastas pakartas savo vieniša
me kambarėlyje, 
lojo rasta knyga 
Handbook on
(“Naujas vadovėlis apie kori
mą”). Paviršutiniškai atrodė, 
kad Hammeris pats pasikorė, 
bet
kad yra žymių, 
kitų pakartas.

Lavonas rastas 
pirmadienį, bet nustatyta,
kad jis pakartas penktadięhį 
arba šeštadieni. Hamnieris 
buvo tylus ir rimtas jaunas 
žmogus ir policija neturi jo
kių siūlų prie 
išaiškinimo.

Prie pakar- 
“A New 
Hanging”

policija priėjo išvados,

kokiai tai pašalinei “nau
dotojų sąjungai” užvaldyti

diskai praneša 
britai, jankiai ima, kad 

francūzai 
bandymą:
vas, kuriame navigatorius- 
pilutas bus ne iš dabartines 
kanalo administracijos, bet 

I tos taip vadinamos “naudo- 
akoma.iros

kuopa pilnai ginkluotų kareivių
Clay, Ky. — Du mažiukai 

negrų , vaikai, 10 metų 
James Henry Gordon ir 8 
metų Theresa Gordon lan
ko vietinę pradžios mokyk-
lą. Bet kad jie mokyklą Į 
lankytų, juos turi saugoti 
ištisa kuopa pilnai ginkluo
tu nacionalės gvardijos ka- 
rių ’ ‘ ■nu nuogais 

( su karabinais 
se, su šalmais ant 
Du leitenantai ir

durtu-
ranko*

su motina 
vaikučiais.

Beje, tie

į kykhnio
i nes r a

ir tais dviem

nu negrai vai- 
rnokvkla. ten

bet tikro m»» 
gyveni nio nėra, 
Rhitis iMWNekr

i tfUiiią baltųjų g> 
; kad jie nesiųstų 

’Įmokykla, kad jie i.

v viltom.

< I • I •»f»

nai Alban.vje nominavo 
vietai generalinį prokurorą 
Javitsą. Dabar vyks smarko
ka priešrinkiminė kova, nes 
abu kandidatai gan stiprūs. 
Jeigu būtų buvęs nominuotas 
icakcinis repnblikonas. tai 
demokratams gan lengva bū
tų buvę jį 
sas, kaip 
publikonų 
žmogum,
kad jis paskutiniu laiku labai 
“spavėdojasi”, kad jis neko- 
munistas ir t.t.

Bet Wagnerio šansai laimė
ti, sakoma, vis vien geri. Jis 
yra gan populiarus New Yor
ke. Jo terminas kaip miesto 
galva jį parodė esantį neblo-

jog jis buvo gu admin,istį’atoriu'm, nors
jis nepasižymi tokia vaizduote 

pakartas ir energija, kaip LaGuardia, 
žymiai jam padeda ir vardas 
— Wagneris, primenantis 
žmonėms apie jo tėvą, kuris

1 I Jeigu ta-* . . .I laimėtu li
to-1 .. I ta i ma joru tai

; rinkimus I 
.senatorium.

|K’hlS pi

Hill-1 •m

sumušti. Bet Javit- 
žinia, skaitosi re- 
leberalinio sparno 
nepaisant fakto,

iiamas. Jeigu Wagneris pra
laimėtų, jis galės likti majo
ru ir kandidatuiti į Semitą, 
jeigu ciar uores, kada nors 
ateityj e.

Wagneris 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 
turėtų pats išsiversti, 
venimo lygis, reiškia, 
rytų bent keletą kartų 
uis.

mok rat in is
KK

šio nusikaltimo

* *
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

19 metų

jis
nu-I * •’ v

šovė be jokios priežasties. Jis 
pats negalįs suprasti, kaip 
ir kodėl jam staiga atėjo no
ras ją nušauti. Jis ją paliko 
sunkiai sužeistą laukuose, kur 
ji paskui mirė.

Dai
ga Įėjo 
dėl jis 
turėjo

poličijai: ko- 
automobilyje

*
New Yorką

kame 
J o gy- 
pasida-

M.

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

4 Laisvi. (Liberty) Ke t virt., Rugsėjo (Sep.) 13, 1956

. v/.ujcuiai paganau pradės iš-1 
( kleisti nuomonę, kad Eisen- ; 
howeris toks jau baisiai popu- j 
barus žmonių tarpe —nnomo- 1

Aitrinąs darbas <ap<ij. ■> di< n'J

demokratu i b

it<-: 4-78KO.

New York Central jau 
vėl planuoja pakelti 
kainas savo bilietams

New York Central geležin
kelis paskelbė, kad planuoja 
pakelti kainas 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, 
tai tūkstančių 
vyksta dirbti

Tiesa, ‘ kad 
priemiesčių, 
ch esteryje,
važiuojantieji darban yra gan 
pasiturį aukštesni bankų ir* 
raštinių, tarnautojai./ Bet tais1 

'ruožais taipgi keliauja nema- 
hz n i .v. z. 4 vn o inin i o LI r. >»1

iš kuriu šm- 
žmonių kasdien 
New Yorke.
didelė dalis tų 

ypatingai West- 
yrja turtingi ir tie

vieno dalyko Polo ne
išaiškinti 
su savimi 
šautuvą. 

* *
Antradienį į

laivu United States iš Europos
atplaukė buvusi Grace Kelly,! žai moterų tarnaičių iš Harle 
dabartinė “Jos ramioji dide-;mo į Westchėsterį, 
nybė Monaco karalaitė Grace” 
ir jos vyras princas Rainieras. 
Prie 86ros prieplaukos, kur 
laivas sustojo, buvo vienas 
didžiausių kermošių — šimtai 
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 
dar atrodo graži, taip, Rai
nieras jau nerviškas, kaip pri
tinka būsimam tėvui — ir t.t. 
ir t.t.

kur jos 
dirba prie namų ruošos darbų. 
Jums bus ypatingai sunku 
užsimokėti daugiau už bilie
tus.

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 ....

Dieiuaščio Laisves

KONCERTAS
Įvyks Sekmadienio Popietį

Lapkr. 11 Nov.
Liberty Auditorium 

110-06 Atlantic Avė. 
Richmond Hill, N. Y.

i i ii ■■ I H luini ........... u iti į

GERIAU MIRTIS, 
NEGU KALĖJIMAS

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.

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)

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 dienų nepamiršti 
ir dalyvauti piknikuose.

Geo. Shimaitis

PARK HAVEN
POILSIO NAMAI

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.

Telefonas 20791

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.

jog ir jo

troliuoti.

iiu-

MŪSŲ POLICIJOS KOMIS! 
JONIERIUS CHICAGOJE

komisijonierius Kenned \ 
vyko Chicagon dalyvauti 
ternational Association of

ten 
kriminalizmas nito 1950 
paaugo 26 procentais.

nii-

kad mūsų šalvie 
metu

Gal baus už pavogimą 
savo sūnaus

Mrs. Roberta Allman, 
yra atsiskyrusi nuo savo 
“pasivogė” savo sūnų, 2 
tų amžiaus, ir pabėgo 1

vyro,
me-

vo. Ji paleista po $10,600 
kaucija ir laukia teismo. Gal 
bus smarkiai nubausta.

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.

Buslness Opportunity

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

HO. 5-6444. GL. 4-3637

(177-183)

Delicatessen - Grosemč. Ideališka 
šeimai. Įsteigta 9 m. Daroma $1,100 
j savaite- Rcnda 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)

m 9 8100.

i *

I artery Work' rs.

1 JH'T hoill S< <• 1 |
j MonH.’iy ilii ’T I i id.iy .

EXC EL! M ALI MISI
102 -- 11h %%<•., <»ard«

L. f.
1

C abin«*tni:ik«‘r. 
fui nil ure.

c-iiari.es be.
iii r:. 55ih st., r

KNITTERS. I-Npii 
man l’B2, flats Jae«|ii 
all shifts.

5 17 46th Rd., !..
ST. 6 56(H

REAL EST A

Port. Wash. Mod. sp 
neighborhood, walk to 
Penn. Sla., 3 Ige bdr 
27x15 liv. rm. with fit 
Igo. kit., fin. bsmt v 
Indry rm; plaster wall 
1956 appl. w/w caqM’t, 
extras. Fenced cor. 
Cath. church xic. 
J‘O. 7-0915.

Baldwin. 40 x 100; 2 
nia bungalow. 22x14 li 
fireplace; full dining

'i

Clty.l.

E

$2§.500.
(173-179)

I'ICODS.
Parį

:l. r.

, patio; gar. 
strms, manv

schls. 3!>nuiv 
i’ins, 2 ha f lis, 
rėpi. din. nn .

story Califor- 
iving rrn.with 
HMirn break- 

Hast nook; 5 bedrms, 2 car garage, 
oil heal. $14,900. Principals only. 
Baldwin 3-6578. Vicinity St. Christ
opher Church. Full kitchen.

(173-179)

PAŽANGIEČIŲ MUZIKOS 
MOKYKLA

Metropolitan muzikos mo
kykla (18 West 71th St.) 
ateinantį pirmadienį, rugsėjo 
17-ą, pradeda nauju mokiniu 
registraciją. Tai pažangiečiu 
vadovaujama muzikos moky
kla, kur dėsto Earl Robinson 
Sidney Finkelstein, Carrol i 
Hollister ir kiti. Galima mo
kintis dienomis arba vakarais, 
kasdien arba kartą savaitėje, 
dainavimo arba instrumentų, 
muzikos teorijos arba bendrai 
'muzikos įvertinimo ir 1.1.

Mokslo kaina žema, sako 
tos mokyklos vedėjai.

iiari.es
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ĮVAIRUMAI Lietuvos žuvies pramonetu i. Dabar visos pajamos 
iš Suezo kanalo eksploata
vimo atiteks Egiptui. Kaip 
nurodė Egipto prezidentas 
Nasseris, šios lėšos bus 
naudojamos Egipto ekono
minio vystymo ir industri
alizavimo projektams įgy
vendinti, jų tarpe didžia
jai Asuano užtvankai sta
tyti. Žymi šių lėšų dalis 
skiriama kanalui praplėsti 
ir pagilinti. Egiptas įsipar
eigojo gerbti laivybos Sue
zo kanalu laisvę, ir pra
plaukiantieji juo laivai ir 
toliau aptarnaujami be jo
kių suvaržymų, kaip ir 
anksčiau.

Triukšmas vakaruose

parą bus 800 tonų gatavos * 
produkcijos.

Stambių perdirbimo įmonių 
pastatymas Įgalins žymiai iš
plėsti išleidžiamosios produk
cijos asortimentą: konservų iš 
silkės delikatesiniams užkan- 
džiams, o taip pat rūkytos 
silkės, skumbrės, žiobrių, dids- 
tintės, strimelės, ungurių ir 
kitų žuvų. 1960 metais kon
servų išleidimas padidės iki 
30 milijonų dėžučių vietoj 11 
milijonų dėžučių 1955 metais. 
Užplanuota padidinti šviežiai 
šaldytų žuvies prekių išleidi
mą 3.7 karto palyginti su 19- 
55 metais. Smarkiai sūdytos 
žuvies gamyba sumažinama

Pokariniais metais Tarybų 
Lietuvoje sukurta galinga, 
priešakinė technika aprūpinta 
žuvies pramonė, suorganizuo
ti žvejybiniai kolūkiai. Per 
penkmečio metus žuvies suga
vimas respublikoje padidėjo 
3.G karto.

žemesSiekdama pakelti 
ūkio gamybą, Egipto vy
riausybė skiria didelį dėme
sį naujų hidrot e c h n i n i ų 
įrengimų statybai. Kaip 
žinoma, Egipte lyja labai 
retai. Ryšium su tuo dau
giau kaip 80 procentų dir
bamos žemės drėkinama iš 
specialios irigacijos kana
lų sistemos, panaudojant 
Nilo upės vandenį. Iki šiol 
didžiausioje vandens sau
gykloje Egipte telpa tik 
5.5 milijardo kubinių metrų 
vandens. Dabar netoli As
uano pradėta statyti didžiu
lė užtvanka, kas leis suda
ryti vandens saugyklą, tal
pinančią 130 milijardų ku
binių metrų vandens. Tai 
įgalins papildomai drėkinti 
iki 800 tūkstančių hektarų 

Žemės žemės, trečdaliu padidinant 
ūkio produkcija sudaro 96 bendrą žemes ūkio produk- 
procentus viso Egipto eks-1 tų gamybą. Prie Asuano 

liečia ir Amerikos lietuvių būseną, kur knygos auto- porto. 
rius pragyveno beveik du trečdalius savo amžiaus.

Knygos svarba ir tame, kad ji apima, ji liečia arti vaidina medvilnės 
50 metų laikotarpį—gal būt patį svarbiausią žmonijos mas. 
istorijoje laikotarpį.
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Egiptas — pati didžiausia 
arabų valstybė, jame gyve
na daugiau negu 23 
n a i gyventojų, 
giau kaip 70 metų 
to liaudis kentė 
Anglijos kolonijinę
priespaudą. Ilgą laiką An
glijos imperializmas nau
dojosi Egiptu kaip pagrin
dine baze ir placdarmu sa
vo įtakai Artimuosiuose ir 
Viduriniuosiuose Ry tuose 
stiprinti. 1

Angliškasis kapitalas vi
sokeriopai varžė Egipto na
cionalinės ekonomikos vys
tymąsi, laikė pavertęs Egip
tą Britų imperijos agrari- 

sii
tuo Egiptas iki šiol tebėra 
agrarinė šalis, beveik du 
trečdaliai jo gyventojų dir
ba žemės ūkyje. !

1955 metų pabaigoje jau 
daugiau kaip 70 vidutinių tra
lerių gaudė silkes Atlanto 
vandenyno šiaurės rytuose, 
daugiau kaip 50 mažų trale
rių ii’ 30 irai botų gaudė žuvį 
Baltijos jūroje, šimtai mažų 
motorinių laivų dirbo jūroje 
gaudydami menkes ir Įlankoje 
vertingas tankiati n k 1 i ų 
veisles.

z u v u c

APIE L. PRŪSEIKOS
“ATSIMINIMUS IR DABARTĮ”

PASTARUOJU METU, mažėjant mūsų senosios 
kartos žmonių skaičiui, mažai mes Amerikoje išleidžia
me ir originalių lietuvių kalba knygų.

Dėl to kiekvienos knygos pasirodymas ’ yra laukia
mas svečias.

Gal dėl to ii- Leono Prūseikos knyga—“Atsiminimai
ir dabartis”—buvo nekantriai laukiama, ir ji, be abejo-! niu priedėliu. Ryšium 
jimo, kiekvieno, kuris ją gaus, bus godžiai skaitoma.

Kuriam literatūros žanrui šią knygą galima pri- 
skaityti: istoriniam ar autobiografiniam?

Ji iŠ tikrųjų nėra nei autobiografija nei istorija. 
Tai yra daugiau mažiau tik bruožai iš autoriaus išgyve
nimo o jie Įdomūs—ir bruožai iš praeities, kurie daug

Svarbiausią , vaid
menį Egipto žemes ūkyje 

augini- 
Medvilnes gamybos

300 PUSLAPIŲ KNYGA dalosi į sekamus antraš- 
tuotus skyrius:

“Suvalkų kalėjime”
“Sibiran ir atgal”
“‘Laisve’ Bostone ir Brooklyne”
“Nuo Wilsono iki Roosevelto”
“Demokratinė koalicija prieš fašizmą”
“Prieš reakcinę srovę”
“Geneva ir kas toliau?”
“Ar monopolinė spauda yra laisva spauda?”
“Mūsų laisvoji spauda”
“Istorijos pamokos dabarčiai”
“Lietuvių tautos priešai”
“Avantiūristai ir konspiratoriai”
“Kuriuo keliu?”
Originaliai, kaip pats autorius sako, jis buvo [ 

mojęs parašyti knygą trumpesnę, bet kai jis buvo bai
gęs rašyti 200 puslapių, draugai jį prašė kiek nors da- 
dėti. Tuomet jis pridėjo kai kuriuos savo pirmiau ra
šytus straipsnius, juos, papildęs, kas sudarė dar arti | 
šimtą knygos puslapių. Ir tai labai gerai!

atžvilgiu Egiptas užima 
! ketvirta, o geriausiu rūsiu 
! medvilnės išvežimo atžvil- 

■ giu — pirmąją vietą kapi- 
į talistinių šalių tarpe. Tuo 
i pačiu metu Egipto žemės 
ūkis neįstengė 
šalies gyventojų 
ginusiais maisto 
tais, ir juos teko įsivežti iš

reikalin-
produk-

klausomo, sava r a n k i š k o 
vystymosi kelią sudavė 
smarki! smūgį Anglijos im-

gamybą. Prie Asuano 
užtvankos numatyta pa
statyti galingą hidroelek
trine, kuri kasmet duos iki v f
10 milijardų kilovatvalan
džių elektros energijos, tuo 
tarpu, kai šiuo metu visos 
Egipto elektrinės duoda 
apie 2 milijardus kilovatva
landžių.

Užsienio įtaka
Spartų Egipto ekonomi

kos vystymą trukdo užsie
nio monopolistinis kapita
las, kuris iki šiol tebeturi 
svarbias pozicijas Egipto 
pramonėje, prekyboje že
mės ūkyje ir kitose šalies 
liaudies 
Egiptas

pasi-

“ATSIMINIMAI IR DABARTIS” — įdomi knyga. 
Kiekvienas, pradėjęs ją skaityti, nepadės į šalį, kol ne
užbaigs. Jos autorius—vienas įžymiausių Amerikos lie
tuvių publicistų ir visuomenininkų. Kas žino L. Prūsei- 
ką, gerai žino, kad jis moka lengvai ir visiems supran
tamai pasakyti tai, ką jis nori, raštu ir gyva kalba.

Žinoma, kiekvieną labiausiai suinteresuos pirmieji 
knygos skyriai, byloją apie tai, kaip jis buvo areštuotas, 
kalintas, teistas trėmiman, ir kaip iš tremties pabėgo į 
Ameriką.

Tai užima apie 80 knygos puslapių.
L. Prūseika buvo areštuotas 1909 metais ir išvež

tas į Vilkaviškį. Iš ten—į Suvalkų kalėjimą. “Suvalkų 
kalėjime išbuvau nuo rugsėjo 1909 metų iki gegužės 
li911 metų,” rašo jis. Ten jis susitiko su V. Kapsuku 
(su kuriuo asmeniškai buvo susipažinęs jau 1906 me
tais Vilniuje) ir per kai kuri laiką sėdėjo vienoje kalė- i 
jimo kameroje.

Apie V. Kapsuką, be kitko, L Prūseika rašo:
“Čia aš noriu pabrėžti tą Kapsuko charakterio 

savybę, kad žmones, kurie ne visame kame sutiko su 
jo įsitikinimais, jis neekskomunikuodavo, nepasmerk
davo prakeiksmui, bet rūpindavosi įtikinti ir pataisyti. 
Jis kantriai argumentuodavo, labai ir labai vengda
mas asmeninių užgauliojimų. Jo taktika nebuvo opor- 
tunistinė, bet ji buvo lanksti, paremta tuo supratimu, 
kad neatstūmus žmonių nuo savęs, bet pataisius juos, 
padarius kovingesniais...” (pusi. 27).

Sibire autoriui teko neilgai būti, nes jau 1911 metų 
gale jis buvo Bostone, o su 1912 metų pradžia pradėjo 
redaguoti “Laisvę.”

. Esant jam Suvalkų kalėjime, paskui besitraukiant 
' -iŠ Sibiro, autoriui teko sutikti daug žymių ano meto vei

kėjų. Pavyzdžiui, kelyje iš Sibiro, Maskvoje, jis sutiko 
A. Vienuolį-Žukauską, šių dienų vieną žymiausių lietu
vių rašytojų-klasikų.t A. Vienuolis tuomet jam visaip 
padėjo. Sustojęs Vilniuje ir vėliau kol perėjo į Vokie
tiją, taipgi buvo sutikęs eilę žyrhių veikėjų, jų tarpe 
brolius Rimšus.

Pasiekęs Tilžę (dabar Sovietskas), norėdamas užsi
tikrinti saugesnę kelionę, jis pakeitė ir savo pavardę. 
“Dabar jail aš buvau ne Albertas Vabalas, bet Leonaę 
Prūseika,” rašo autorius. Dėl to kai kurie nesąžiningi 
žmonės (pav., Naujienų redaktorius) dažnai prikaišioja 
L. Prūsei kai, kodėl, girdi, jis pakeitė savo pavardę, tary
tum tai revoliuciniam darbuotojui būtų nusidėjimas!

Kituose knygos skyriuose autorius rašo apie Ame
rikos lietuvius, apie mūsų judėjimą, jo vystymąsi, tą 
įtaką, kurią padarė mūsų judėjimui--Spalio revoliucija.

Svarbios reformos
Nuo 1952 metų Egipte 

imtasi eilės priemonių ko
lonializmo liekanoms šalies 
ekonomikoje likviduoti, ša- 

| lies gamybinėms jėgoms 
vystyti. Stambiausiųjų fe
odalų - žemvaldžių valdos, 
viršijančios 84 hektarus, 
pradėtos konfiskuoti ir da
linti už tani tikrą išperka
mąjį (su išsimo k ė j i m u ) 
mokestį bežemiams ir ma
ža ž e m i a m s valstiečiams. 
Vystoma metalurgijos, ma
šinų statybos pramonė ir 
kitos šiuolaikinės industri
jos šakos.

ūkio šakose. Kai 
kreipėsi Į JAV ir 
dėl finansinės pa- 

Asuano užtvankai 
šios valstybės pa

teikė Ęgiptui nepriimtinas 
sąlygas, o vėliau visiškai 
atsisakė dalyvauti Asuano 
užtvankos statybos finan
savime, norėdamos sužlug
dyti šios statybos vykdymą. 

Tokiomis sąlygomis Egip
to vyriausybė nutarė naci
onalizuoti Suezo kanalo 
kompaniją, išmokant jos 
savininkams at i t i n k a m ą 
kompensaciją. 1955 m. Su
ezo kanalo kompanija gavo 
34 milijonus svarų sterlin
gų pajamų. Iš jų tik 1.5 mi
lijono buvo sumokėta Egip-

lamos

Jis trumpai sumini savo publicistinį ir literatūrinį darbą, 
čia atliktą, ir tt.

žodžiu, knyga, pilna įdomių duomenų, svarbių fak
tų, liečiančių mūsų judėjimo praeitį. Autorius tvirtai 
pabrėžia ir dabartį, mūsų organizacijų, mūsų spaudos 
būseną, mūsų politinių oponentų veiklą.

JEIGU RAŠANT apie knygą, leistina autoriui pri
kišti, kas knygoje per siaurai pabrėžta, tai šitų žo
džių rašytojas tuo norėtų pasinaudoti.

Man rodosi, abudu pirmieji knygos skyriai galėjo 
būti ilgeshi, smulkiau atpasakoti. Jie tokie įdomūs ir 
patrauklūs, kad žmogus, perskaitęs juodu, tuojau pasa
kys : tiek mažai!

Ir kiekvienaš, kuris L. Prgseiką pažįsta, sutiks su 
tuo: jis tai darė dėl kuklumo, dėl nenorėjimo nėr daug 
apie save pasakyti. 0 gal tai jis darė nenorėdamas

Kaip būtų įdomu, jei autorius būtų nors keliais pus
lapiais pasidalinęs su skaitytojais savo gyvenimu Liepo
joje! Kaip būtų kiekvienam žingeidi! susipažinti su jo 
gyvenimu Petrograde, universitete> lankymusi Dūmoje, 
iš kur iis rašydavo ano meto “Lietuvos Žinioms” ko
respondencijas! Dar įdomiau būtų smulkiau susipažinti 
su tuo, kas, kaip, kokiuo būdu ji labiausiai paveikė stoti 
į revoliucinį judėjimą.

Arba Prūšeikos teismas Suvalkuose! Jį gynė ano 
meto žymūs politinių nusikaltėlių gynėjai-advokatai: 
Volkenšteinas ir Andrius Bulota, tuometinis Dūmos at
stovas.

Jeigu autorius būtų nepašykštėjęs, jei jis būtų nors 
keletą puslapių daugiau davęs apie teismo eigą, visa tai 
jo veikalą būtų dar labiau paturtinę.

Žinoma, tai, .ką suminėjau, yra vieno asmens nuo
monė. Kiti skaitytojai gal būt kitaip į knygą pažvelgs.

Vieną galiu pasakyti: knyga kiekvieną suįdomins, 
jos vertė lietuvių darbininkų judėjimo istorijai yra la
bai didelė. N.

Egipto vyriausybės nu
tarimas nacionalizuoti Su
ezo kanalo kompaniją su
kėlė didelį triukšmą Vaka
rų valstybėse. Kompanija 
veikė kaip privati egiptie- 
tiška įstaiga, bet vadovavi
mas jai priklausė užsienio 
naftos monopolijoms, kurių 
pervežama Suezo kanalu 
nafta sudaro daugiau kaip 
pusę visų pervežimų kana
lu į Europą prekių. Naftos 
magnatai sunerimo, kad 
Egipto nutarimas gali pa
skatinti kitas arabų šalis 
sekti jo pavyzdžiu ir naci
onalizuoti užsienio naftos 
kompanijas. Išplepėdama 
jų mintis, turkų reakcinė 
spauda atvirai rašė, kad 

j “tai, kas šiandien atsitiko 
Suezo kanalui, rytoj gali 
įvykti naftos šaltiniams.”

Ryšium su tuo Anglijos, 
Prancūzijos ir JAV vyriau
sybės ėmėsi finansinio 
spaudimo priemonių prieš 
Egiptą. Londone ir Pary

ji žiuje pasigirdo balsai, rei
kalaują pavartoti karines 
priemones Suezo kanalo 
kompanijos teisėms atsta
tyti. Anglijoje ir Prancū
zijoje buvo paskelbta rezer-1 
vistų mobilizacija, kai ku-l 
rios karinės dalysi ir karo 
laivai pasiųsti Viduržemio 
jūros rytinėn dalin

Manevravimo taktika
Būdami priversti skaity

tis su visuomenės nuomo
ne Vakarų valstybių val
dantieji sluoksųiai ėmėsi 
manevravimo taktikos. Jie 
pradėjo skelbti, esą, Eigpto 
vyriausybė neturėjusi tei
sės nacionalizuoti Suezo ka- 
lo kompaniją. Šia proga 
reikia priminti, -kadi 1866 
metais sudaryta šios kom
panijos koncesinė sutartis 
su Egipto vyriausybe spe
cialiai pažymėjo, jog kom
panija yra Egipto kompa
nija, pavaldi Egipto įstaty
mams ir papročiams. Dar 
daugiau, 1939 metais Ang
lijos vyriausybė pati ne tik 
pripažino, bet ir gynė šito
kią poziciją mišriuose teis
muose Egipte. Priešingai 
faktams, Vakarų valstybės 
mėgina skelbti, esą, Egip
to vyriausybės veiksmai 
sudarę grėsmę laivybos Su
ezo kanalu laisvei. Ryšium 
su visu tuo jos pasiūlė su
šaukti Londone specialią 
konferenciją Suezo klausi
mu, pasisakydamos už tai, 
kad Suezo kanalas būtų 
perduotas tarptautinei kon
trolei.

Egipto nusistatymas
Rugpiūčio 12 d. Egipto 

vyriausybė paskelbė pareiš
kimą, kuriame ryžtingai 
pasmerkė Vakarų valsty
bių politiką Egipto atžvil
giu, kaip sudarančią grės
mę taikai ir tarptautiniam 
saugumui, ir pažymėjo, kad 
Vakarų valstybės iškraipo 
faktus, siekdamos pateisin-

(Tąsa 3-čiam puslj

išaugo

- techninių prie- 
Klaipėdoje pradėta 

.tambus žvejybos uos- 
ž u vies

>azė. Šie darbai bus

padidės žu- 
respublikos 
tclkiniuose- 
tveikiniuose 

Nemuno

Plečiant žuvies verslą At
lanto vandenyno šiaurės ry
tuose ir Baltijos jūroje, šešta-į 
jame penkmetyje 
vies sugavimas ir 
vidaus vandens 
upėse,, ežeruose,
ir Kuršiui Įlankoje, 
žemaslėnyje numatoma Įkurti 
neršimo - auginimo ūkį. Tai 
Įgalins išspręsti klausimą dėl 
vertingų žuvies veislių padau
ginimo vidaus vandens telki
niuose, o taip pat padės iš
vystyti žuvininkystę žemės 
ūkio artelėse. Įsteigta specia
li melioracijos stotis, kuri ap
rūpinta priešakine technika. 
Greitu laiku ji pradės nerši
mo - auginimo ūkio ir visos 
eilės tvenkinių Įrengimą, iš
plės žuvininkystės vandens 
melioravimo darbus visuos/ 
respublikos vandens telkiniuo-

žuvies pramonėje 
puikūs kadrai. Plačiai žino
mi kapitonų Sokolovo, Bublio, 
Ponomariovo vardai. Jų va
dovaujamos laivų komandos 
praeitais metais žymiai virši
jo silkių sugavimo planą šiau
rės Atlante. Tralerių laivyne 
žymiai viršijo savo užduotis 
kapitonų Ojos, Smirnovo ir 
kitų vadovaujamos tralerių 
Įgulos. Labai gerai dirbo taip 
pat kapitono padėjėjas Pap
lauskas, vyresnysis mechani
kas Sorokinas, tralo meistras 
Blaževičius, mechanikas Ki- 
riuškinas ir kiti.

Atsakingi uždaviniai respu
blikos žuvies pramonės dar
buotojams iškelti Šeštajame 
penkmetyje. Partijos XX su
važiavimo direktyvose dėl šeš
tojo penkmečio plano numaty
ta žuvies sugavimą padidinti 
2.5 karto palyginus su 1955 
metais pasiektu lygiu ir 9 
kartus palyginus su 1950 me
tais.

Tam, kad įvykdyti planą, 
dabar vykdoma eilė svarbių 
organizacinių 
monių. 
statyti 
tas ir 
kranto
užbaigti šeštajame penkmety
je. Neužšąlančio uosto artu
mas prie turtingos žaliavų ba- 

j zės, esančios šiaurės rytų At- 
i lanto vandenyse, įgalins pa
versti Klaipėdą vienu svar
biausiu Tarybų Sąjungos žu
vies sugavimo ir plataus asor
timento žuvies produktų ga
mybos rajonu.

Ryšium 2U šituo papildomas 
verslovinis laivynas. Viduti
nių žvejybos traleriu skaičius 
padidės daugiau kaip 2 kar
tus palyginti su 1955 metais. 
Padidės aptarnaujantis ir pa
galbinis laivynas. Darbui At
lante išskiriama 6 plaukiojan- 
čiosios bazės, tanklaiviai, buk
syrai ir kiti laivai. Esamoji 
plaukiojančioj) bazė rekons
truojama. Visas žuvies apdir
bimas šiuose laivuose turi bū
ti maksimaliai mechanizuotas.

Kartu respublikoje plečia
ma ir laivų statyba. Laivų, ku
rie bus I960 metais pastatyti 
Kriūkų laivu statykloje, ben
dras skaičius žymiai padidės 
palyginti su 1955 metais. Už* 
planuota taip pat pastatyti 
daug motorinių valčių, kurios 
aptarnaus žvejybinius kolū
kius.

Šeštajame penkmetyje žve
jybiniai laivai bus aprūpinti 
hidro-akustikos prietaisais bei 
kitomis naujausiomis techni
kos priemonėmis, kas padės 
padidinti žuvies sugavimą. Vi
suose silkių ekspedicijų lai
vuose įtaisomos mašinos drif- 
teriniams tinklams išimti, kas 
paspartina ši procesą pusant
ro karto. Vien tik 195G me
tais bus Įtaisyta 50 tokių ma
šinų. Plečiami darbai šaldy
mo Įrengimams įtaisyti ma
žuose retrižektoriniuose lai
vuose, siekiant pagerinti švie
žiai šaldytos žuvies kokybę.
Tam, kad pagerinti produk

cijos perdirbimą, Klaipėdoje 
1956 motais turi būti perduo
tas eksploatacijon naujas pen
kiolikos milijonų dėžučių per 
metus pajėgumo konservų fa
brikas. Naujajame penkme
tyje numatyta taip pat pasta
tyti didelį fabriką silkių ap
dirbimo. Jo pajėgumas per

žuvies pramonės išvystymas 
i espublikoje nenutrūkstamai 
susijęs su jos darbuotojų kul
tūrinių - buitinių sąlygų geri
nimu. Tai matosi, kad ir iš 
tokių duomenų. Nuo 1950 me
lų iki ,1955 metų Klaipėdoje 
perduota eksplotacijon 26,3,14 

perdirbimo j kvadratinių metrų gyvenamo
jo ploto. Naujajame penkme
tyje gyvenamųjų namų ir kul
tūrinių - buitinių objektų sta
tyba bus vykdoma dar dides
niu mastu. Kapitaliniai įdėji
mai šiems tikslams sudarys 
390 milijonų rublių, tame 
tarpe gyvenamųjų namų sta
tybai 180 milijoipi rublių. Nu
matoma perduoti eksploataci
jon 100 tūkstančių kvadrati
nių metrų gyvenamojo ploto, 
pastatyti mokyklas 3,080 vie
tų, vaikų darželius 550 vietų, 

vietoms.
poilsio

vaiku lopšelius 528 
ligoninę 175 lovoms, 
namus 200 vietų.

Kada

Elta

Chicago Ui.
kaimas nemiega

sunkiu lauku darbų ir 
ruošos kaimo žmonės 

šunes būdose,

KO 
namų 
miega saldžiai, 
jeigu nejaučia nakties tylumo
je koki.) pavojaus, ir tie na
mų sargai miega ir sapnuoja.,;

Sakyti, kad kaimas nemie
ga lyg būtų kokia iliuzija. 
Kurgi ta paslaptis? Tą pa
slaptį mes patys galime ati
dengti, tai kaimo jaunimas— 
muzika, dainos, šokiai, įvai
rūs pasilinksminimai, juokai, 
romantiškumas. Jaunimas 
triumfuoja ir vakaruškose ir 
veselese. Jie riešutauja ir uo
gauja ir kitomis progomis 
naudojasi. kad tik smagiai 
laiką praleisti.

Mums rodos, kad tie kai
mo papročiai jau pamiršti. O 
juk kiekvieno lietuvio, buvu
sio Lietuvoje, jie yra pergy- 

reikia juos prisi-

>

2 pusk—Laisve (Liberty)-Pehktad., Rugsėjo (Sep.) 14, 1956

vent i. 
minti.

Kad atvaizduoti ir parody
ti. kada kaimas nemiega, tik 
pavidale operos ar operetės, 
garbę pasiėmė didysis Rose- 
lando Aido Choras su muzike 
ir choro vedėja Daratele Yi; 
don. Jai talkininkauja daini
ninkė solistė J. Mikužis, ku
riai pavesta mamytės vaid
muo.

Matant kokias pastangas 
deda aidiečiai, operetės pasi
sekimas užtikrintas. “Kada 
Kaimas Nemiega” bus atvaiz
duotas Mildos teatre, spalio 
21 diena. R. Š.
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Sukilėliai
(Tąsa)

Steponas vėl juos drąsina. Tos kal
bos ir jį ima kaitinti. Ir jame ima pra
bilti bedalio skriauda. Tai kas, kad jo 
ponas dabar jo neskriaudžia, neplaka. 
Vis dėlto jis—tik dvaro liokajus. Ar jis 
turi kuo pasidžiaugti, kuo nusiraminti? 
Nieko! Ar jis ne didesnis beturtis, kaip 
štai brolis Jokūbas? žinoma, kad di
desnis, nors ir gardžiau pavalgęs ir šva
riau apsitaisęs. Net jo išvaizda, laiky
sena, eisena yra įgiję tam tikrų lioka
jiškų bruožų. Praretėję ties smuikiniais 
plaukai, praplikęs pakaušis, skustas vei
das su žandenom žemiau ausų, abejin
ga, bet nuolanki išraiška, kiek į priekį 
pasidavęs stuomuo, atsargūs rankų mos- 
|ai ir tylūs žingsniai—štai jo profesijos 
išviršinės žymės.

Bet viduje jis pasiliko valstietiškai at
kaklus ir atsparus. Į savo ponus jis 
įprato žiūrėti atlaidžiai ir truputį pašai
piškai, nors niekad to neparodo. Ponai, 
mat, vis ponai, tegu jie sąve vadintų ir 
demokratais ir valstiečių draugais. Ypa
čiai senasis Survila. Taip, jis žmoniškas 
ponas, valstiečių neplaka, teisingas, bau
džiauninkus jau seniai pervedė į činši
ninkus gan palankiomis sąlygomis, bet 
ūkio, oi, kaip žiūri ir pinigą kala kaip 
įmanydamas.

Jaunasis ponaitis Viktoras — apie tą 
Steponas nieko blogo pasakyti negalėtų. 
Jis retai iš Peterburgo tepasirodo. Bet 

* kai jau parvažiuoja, tai Steponui yra ko 
pasiklausyti — ir prieš ciesorių ir prieš 
ponus. Bet kažin ir jaunasis ką užgie
dotų, jei tėvo vietoj dvare atsisėstų? Tie 
dvarai ir žemės gadina geriausius žmo
nes. Kaip ten bebūtų, kol kas jaunasis 
Viktoras Survila Stepono akyse be'prie- 
kai«to. Ir dabar, drąsindamas Šilėnų 
valstiečius priešintis Skrodskiui, jis, gal 
ne visai nusimanydamas, kartoja Vik
toro kalbų nuotrupas:

—Vyrai, nebijokit, jūs ne vieni! Vi
sos Lietuvos ir Lenkijos žmonės bruzda 
prieš ponus. Ką Lietuvos! Visos Ru
sijos valscionys nebenori klausyti dva
rininkų, ruošiasi sukilti prieš ciesorių, 

ynes jis palaiko baudžiavą. Milijonai su- 
Įsils! Pareikalaus žemės, ir laisvės. Yra 
daug mokytų žmonių, pačiam Peterbur
ge yra, katrie supranta, kad ciesorius ir 
nonai eina išvien — katrie žino, ko liau- 
rm^trokšta. Jų balso liaudis paklausys 
ir sukils. Tikrai sukils!

Kaimiečiai žiūri į poną Akelaitį. Po
nelis patvirtina:

—Taip, tikrai. Bus sukilimas. Bet 
Lenkijoj ir Lietuvoj sukils ne tik vals
cionys, bet ir ponai. Eis visi išvien.

—Ar ir Skrodskis eis? — neiškentė 
Balsių Petras.

Pasiskubino atsakyti Steponas:
—Skrodskis neis. Jis ciesoriui parsi

davęs. Eis tokie, kaip Viktoras Survila, 
kaip Vivulskis, Dalevskis, Kalinauskas, 
Jablonskas ir daug kitų. Šitie stoja už 
tai, kad valstiečiams duotų žemę ir lais
vę. Bet bus ir tokių kaip Geištoras, ku
rie tik dvarininkų, bajorų reikalus gins.

Iš visų kalbų kaimiečiai suvokia tik 
viena — kad atėjo visuotinio subruzdi
mo laikai. Ir juose stiprėja pasiryži
mas Skrodskio neklausyti ir lažo dau
giau nebeiti. Vis tiek, kas bebūtų, su 
baudžiava baigta, ir prievaizdai, vaitai 
bei tijūnai jų rykštėmis daugiau nebe- 
plaks.

Tuo tarpu saulutė jau pasislėpė už 
daržinės stogo, šešėlis pasiekė suolus, 
kur sėdėjo Balsių svečiai, ir vėsos sro
vė pūstelėjo iš lauko. Ponas Akelaitis ir 
Steponas sukruto važiuoti. Staiga gat
vėje vėl sulojo šunes, pasigirdo dundėji
mas, ir raitas žmogus įjojo į kiemą. 
Steponas nustebęs pamatė, kad tai buvo 
jų dvaro vežėjas Jurgis.

—Tu kaip čia, Jurgi, atsiradai? — 
klausė atjojusį.

Jurgis, pasivedęs nuošaliau Steponą ir 
I Akelaitį, kalbėjo:
£ —Ponas mane siuntė, bene sutiksiu 
jus kur grįžtančius. Pas poną Survilą 
atsibastė kažkoks žandaras ir klausinė
jo apie poną Akelevičių. Ponas Survila 
sako, tegu dabar ponas Akelevičius ima 
mano arklį ir pasuka kur nors į šalį. 
Geriau, kad žandaras jo nematytų.

Steponas tuoj suprato, kas čia per rei

Kovų del žemes ir laisves 
vaizdai 1861-1864 metais

Brockton, Mass.
kalas, ir nusprendė taip: tegu ponas 
Akelaitis sėda ant arklio ir joja į Pa
beržę pas kunigą Mackevičių. Tas žino, 
kur jį paslėpti. O jiedu su Jurgiu grįž
ta į dvarą. Jei žandaras klaus, pasa
kys, kad Akelevičius nuvyko į Pane
vėžį. 

i

Netrukus iš Balsių kiemo išjojo raite
lis ir įkandin į priešingą pusę pasuko 
geltona bričkelė. Kaimynai dar lūku
riavo kieme nesiskirstydami. Kiekvie
nas jautė, kad čia koks pavojus šmėkš
telėjo pro šalį, bet nieko tikra nežinojo.

Nespėjo dar kaimynai pasidalinti 
įspūdžiais, kaip į kiemą įpuolė Noreikų 
Jonukas ir uždusęs vos galėjo žodį iš
tarti:

—At... at-važiuoja...
—Kas. atvažiuoja? Sakyk gi!—klausė 

daugelis.
—Po-ponas Skrodskis su kitu ponu.
Visi sujudo, sumišo, bet niekas ne- 

spruko slėptis. Net moterys ir mergai
tės, susispaudę į krūvelę, pasiliko besto
vį prie pirkios gonkelio.

Ponas Skrodskis su savo juriskonsul
tu Jurkevičium sumanė apžiūrėti Šilėnų 
kaimo laukus ir, sėdę į fajetonėlį, pa
traukė keliu iš priešingos pusės. į kai
miečių dirvas. Laukas ponams labai pa
tiko: lygus, su mažu pakalnumu, gerai 
per eilę metų dirbamas, tinka bet ko
kiam javui, o svarbiausia, čia pat prie 
dvaro. Būtinai reikia šituos suskius-ne- 
klaužadas šilėniečius. nukelti į pabalius, 
o jų valakus prijungti prie dvaro dir
vų, v

Apėiūrėjęs laukus, dvarininkas lie
pė vežėjui grįžti į dvarą per Šilėnų kai
mą, nes norėjo pamatyti, kaip atrodo 
valstiečių pastatai. Tik įvažiavę į kai
mą, jie sutiko geltoną bričkelę. Du sė
dėję bričkelėj nepažįstami vyrai Skrods
kio nepasveikino. Vieno kiemo tarpu
vartėj stovėjęs žmogus žemai nusilenkė 
pravažiuojančiam ponui.

—Kaip vadiniesi? — šūktelėjo Skrods
kis

—Stasys, maloningasai pone.

MIRUS

JONUI MINEIKIUI

Nuo draugų giliausia užuojauta velionio šei
mai—jo žmonai Petronėlei, dukrom Anna Bou
vier, Stella Stanley, žentam ir anūkam Gerald
ine ir Robert. Ilsėkis, Jonai, šioj šaltoj žemelėj.

Geo. Shimaitis J. Vaitaitis
K. Kalvelienė J. M. 'Masteikai
M. Gutauskienė K. Butkienė
F. ir K. čereškai B. Chuberkis

J. Wai tiekimą s V. Mineikienė
B. Navickienė K. Kinarienė
A. Kūkaitienė J. Višniauskas
J. Stigiene O. Klimienė
I. Glodenis K. Beniulis
F. Markevich E. Kaulakienė
E. Rendzevičienė K. Sireikienė
W. Kelley M. Paura
P. Sinkevičienė T. Kaminskienė
Y. B. Niautai K. Ustupas

Egiptas
(Tąsa nuo 2 pusi.) nijos Liaudies Respublikos

Stašys? A, tai tas, kurį vaitas ir prie
vaizdas giria, kad gerai ponui tarnauja. 
Skrodskis liepia sulaikyti arklius.

—Sakyk, kas čia tokie pravažiavo ma
nęs nepasveikinę?

—Tai Jokūbo Balsio brolis Steponas, 
pono Survilos liokajus. O antrasis, tur 
būt, koks dvariškis, pone.

Skrodskis piktai susiraukė:
—Gaila, kad nežinojau. Būčiau liepęs 

vežėjui juos botagu perlieti. Ko jie čia 
bastosi ?

—Svečiavosi pas brolį Jokūbą, pone. 
Ten beveik visas kaimas susirinko. Tur 
būt, dėl lažo tarėsi.

—Važiuok ir sustok ties Balsio kie
mu,—liepė Skrodskis vežėjui.

Sustojęs ties Balsio kiemių dvarinin
kas išlipo iš fajetono.

—Na, ponas Jurkevičiau, kreipėsi jis 
į juristą, — palydėk mane į tą chlopų 
sueigą. Matai, kiek čia jų prisirinko.

Pasiramsčiuodamas lazdele, jis oriai 
žengė pro vartelius, stambus, aukštas, 
pakelta galva, priekin atsikišusia smai
la barzdele. Jurkevičius nenoromis se
kė paskui, dvejetu žingsnių atsilikda
mas.

Priėjęs artyn Skrodskis permetė vals
tiečius akimis ir aštriu balsu paklausė:

—Kuris šito ūkio šeimininkas Jokūbas 
Balsys ?

—Aš, pone, — atsiliepė senis Balsys, 
prasistumdamas į priekį ir lenkdamasis 
ponui.

—Kas čia pas tave per susirinkimas?
—Nieko, pone. Brolis buvo atsilankęs, 

tai ir kaimynų keletas užėjo.
—Survilos dvare kad man nebūtų jo

kių brolių, nė giminysčių!—suriko dva
rininkas.

—Nežinojau, pone, — tyliai tarė Bal
sys.

—Buvo įsakyta jums vakar su arkliais 
ir vežimais stoti į dvarą. Dėl ko nesto
jote?

Kaimiečiai stovėjo panarinę galvas ir 
nieko neatsakė ponui.

—Dėl ko nestojote? — dar labiau pa
keldamas balsą suriko Skrodskis.

f&its daugiau)

Cleveland, Ohio
C. L. M. Klubo atidai

Brangios draugės klubietės! 
Prašom įsitėmyti ir nepamirš
ti, kad mūsų klubo susirinki
mas įvyks- rugsėjo (Sep.) 20 
dieną paprastoj vietoj. Malo
nėkite skaitlingai dalyvauti ir 
bandykite naujų narių atsi
kviesti, nes turėsim daugiau 
ką naujo iš po vasaros atosto
gų, po poros mėnesių, ir turė
sime išgirsti mūsų pikniko ra
portą.

Kad ir bloga vasara buvo 
piknikams, ji jau baigiasi, 
įvyks tik dar vienas ir pasku
tinis piknikas rugsėjo (Sep.) 
16-ą d.

Teko atsisveiknti su drau
gais Jonu ir Onute Rūbais, 
kuriuos aš pažįstu virš 40 me
tų. Draugai Rubai buvo ma
lonūs ir draugiški žmonės, su 
visais sugyveno gražiai ir at
sisveikino gražiai. Didžiumoj 
atsisveikintojų akyse matėsi 
ašarų, ypatingai Jono ir On vi

i ti savo kišimąsi į Egipto 
Į vidaus reikalus.. Egipto vy- 
I siūlymas nustatyti Suežo 
I kanalui tarptautinę kon- 
I trolę yra ne kas kita, kaip 
kolektyvinis kolonializmas, 
o Londono konferencija ne
turi jokios teisės svarstyti 
nė vieno klausimo, esančio 
Egipto jurisdikcijoje arlie- 

suverenumą bet 
teritorijos dalies 

Egiptas atmetė 
dalyvauti Lon-

lės, rodos, kad jau pasimaty
mas paskutinis. Bet Jonas, vis 
ramindamas save, žadėjo atei
nančią vasarą atlankyti visus 
ir visas. Lauksime draugų 
Rūbų. O dabar draugams Rū
bams velijame nuo Širdies su
sirasti naują ir laimingą gyve
nimą, o labiausiai sveikatos ir 
ilgų metų jūsų šeimai su nau
jais draugais ir draugėmis.

Draugai Rubai apleido Cle- 
velandą rugs. (Sep.) 5-ą d.

Draugai Valeikai taipgi ap
leido Clevelandą rugs. (Sep.) 
4-ą dieną. Išvyko į St. Peters
burg. Jiems taipgi vėliname 
nuo širdies laimingo naujo gy
veninio ir geros sveikatos'

Frances Turausky, draugės 
Tyzinkos dukrelė, sunkiai ser
ga. Rugpiūčio 23 d. tapo iš
vežta į ligoninę. S 
tapo užlieti krauju.

Draugas Barauskas 
sunkiai serga.

50 metų vedybinės 
ties Jono ir Julijos

siškai teisėtu veiksmu, ky
lančiu iš Egipto suvereni
nių teisių, kad, jos nuomo
ne, nėra jokio pagrindo 
reikšti kokį nors .susirūpi
nimą dėl laivybos Suezo ka
nalu laisvės. Kartu su tuo, 
siekdama taikaus ginčo su
reguliavimo ir atsižvelgda
ma į tai, kad Londono kon
ferencija gali padėti tai pa
siekti, Tarybinė vyriausy
bė nutarė pasiųsti į konfe
renciją savoi atstovą. Su
prantama, kad tai neužde
da Tarybų Sąjungai jokių 
apribojimų ar įpareigoji
mų, kurie galėtų padaryti 
žalą Egipto suvereninėms 
teisėms ir orumui.

Egipto ir kitų arabų ša
lių spauda su pasitenkini- 

Čiančio jo 
kurios jo 
atžvilgiu, 
pasiūlymą 
dono konferencijoje.

Kartu su tuo, siekdama 
išsaugoti taiką ir būdama 
ištikima SNO Įstatams ir 
Bandungo konferencijos 
nutarimams, numatantiems 
taikingą tarptautinių pro
blemų sureguliavimą, Egip
to vyriausybė p a r e i š k ė 
pasirengusi drauge su kito
mis šalimis, pasirašiusio
mis 1888 m. konvenciją, su
šaukti konferenciją tai kon
vencijai peržiūrėti ir suda
ryti naujam susitarimui, 
patvirtinančiam ir garan
tuojančiam laivybos Suezo 
kanalu laisvę.

Arabai už Egiptą
Arabų šalys ryžtingai pa

laiko visus Egipto veiks
mus Suezo klausimu. Saudo 
Arabijos karaliaus sūnus 
emiras Fachadas pareiškė, 
kad Suezo kanalo problema 
tapo visų arabų nacionali- 
riausybė nurodė, kad pa
ne problema. Saudo Arabi
ja pilnutinai remia Egiptą 
ir pasirengusi suteikti jam 
bet kurią pagalbą. Lygiai 
taip pat Sirijos ambasado
rius Egipte pareiškė, kad 

Į Suezo klausimas liečia Siri
ją ne mažiau kaip Egiptą, 
kad “krizė Suezo kanalo 
klausimu sustiprino idėją kurti 
Sirijos-Egipto ‘ federaciją.” 
Vakarų valstybių karinės 
priemonės ir bauginimai tik 
dar labiau stiprina arabų 
tautų vienybę, jų bendra
darbiavimą ir solidarumą 
su visomis taikiosiomis pa
saulio tautomis.

Irano, Indonezijos, Indi
jos vyriausybės pareiškė, 
kad Egiptas tūrėjo negin
čytiną teisę nacionalizuoti 
Suezo kanalo kompaniją. Ki-

sukak- 
žiburių 

Įvyko paminėjimas rugp. 29 
d. L. D. S. svetainėje. Svečių 
dalyvavo gražus būrelis, bet 
galėjo būti ir daugiau. Nebu
vo tinkamos pradžios. Julija 
nieko apie tai nežinojo. Taip
gi buvo ir jos brolio Juozo 
Stripeikos ir jo dukrelės Onu
tės Kovačik gimtadienis. Juo- 
dviem buvo sudainuota gim
tadienio dainelė ir įteiktos 
dovanelės. Jaunavedžiams 

teiktos dovanos 
ir draugų, kurie 
.ei k ta graži vaš-

soties. Vi- 
pasisotinus, 

A.

nilo draugių 
dalyvavo: 
kine gėlė.

Valgio buvo iki 
siems svečiams
mūsų klubo pirmininkė
Palton pakvietė visus iš eilės 
pasakyti žodį kitą. Visi sve
čiai palinkėjo jaunavedžiams 
laimingiausių ilgų metų.

Širdingai ačiū draugams ir 
kurie dalyvavote, 

už pagalbą- Ga- 
Mockaitienei Ni- 
Stripeikai.

valstybės tarybos premje
ras Čžou En-lajuš pasikal
bėjime su užsienio kores
pondentais Pekine rugpiū
čio 4 dieną, visiškai palai
kydamas Egipto vyriausy
bės veiksnius, pabrėžė, kad į mu ir džiaugsmu sutiko Ta- 
bet koks ginkluoto įsikišimo rybinės vyriausybės pareiš- 
aktas sutiks Azijos ir Af
rikos tautų ir viso pasaulio 
tautų pasipriešinimą ir bus 
pasmerktas žlugti.

Visuomenes nuomone
Vakarų valstybėse vis la

biau suprantama, kad An
glijos, Prancūzijos ir JAV 
vyriausybių veiksmai sukė
lė augantį visuomenės nuo
monės pasipriešinimą. An
glų “Manchester Guardi
an” nurodo, kad Vakarų 
valstybės, panaudod a m o s 
jėgą prieš Egiptą, sukeltų 
prieš save tris penktąsias 
žmonijos. Net ir žinomas 
amerikiečių apžvalgininkas 
Lipmanas nurodo, kad ka
rinės jėgos panaudojimas 
prieš Egiptą, jo uostų ka
rinė blokada ar kanalo zo
nos okupavimas, apie ką 
kalbą kai kurie Vakarų 
valstybių sluoksniai, “reikš
tų dabartinėmis sąlygomis 
agresiją ta prasme, kokia 
apie ją kalbama SNO Įsta
tuose.”
Sovietų Sąjungos pozicija

Tarybų Sąjungos vyriau
sybė savo ; rugpiūčio 9 d. 
pareiškime pabrėžė, kad 
Anglijos ir Prancūzijos vy
riausybių vykdomas Egipto 
atžvilgiu priemones ji laiko 
iššūkiu taikai. Tarybinė 
vyriausybė pažymėjo, kad 
Londono konferencija nei 
pagal savo dalyvių sudėtį, 
nei savo pobūdžiu ir tiks
lais negali būti laikoma 
tarptautiniu pasitarimu, tu
rinčiu teisę priimti bet ko
kius nutarimus Suezo ka
nalo klausimu. Svarstant 
klausimus, susijusius su lai
vybos Suezo kanalu laisve, 
visokiomis sąlygomis turi 
dalyvauti visos suinteresuo
tos šalyš. Tarybinė vyriau
sybė dar kartą pabrėžė, kad 
Egipto vyriausybės nutari
mą nacionalizuoti Suezo ka-

draugėms, 
ir draugėms 
briūnienei.
kas ir Jonuikimą, kad Egipto vyriausy

bės nutarimas Suezo klau
simu yra visiškai teisėtas 
veiksmas. Libano laikraš- širdingiausia 
tis “Telegraf” vedamajame • 
straipsnyje pažymi, kad 
Tarybinės vyriausybės pa
reiškimas “yra stipriausias ųįims taip 
pasisakymas ginant/he tik Į metu 
Egiptą, bet ir visaiKkitas 
Arabų šalis, kurios, ginda
mos savo nepriklausomybę, 
kovoja prieš imperializ
mą.”

Tarybų Sąjungos liaudis 
ir visos taikiosios tautos 
tiki, kad ginčijami klausi- (j 
mai bus sureguliuoti visų 
suinteresuotųjų vals t y b i ų 
susitarimu, būtinai daly-! 
vaujant Egipto valstybei, 
teisingai derinant nepri
klausomumo, suve r e n a u s 
Egipto nacionalinius inte
resus ir teisingus Suezo ka
nalu besinaudojančių kitų 
šalių interesus.

R. Žiugžda

3 pusi. Laisvi (Liberty). Penktad., Rugsėjo (Sep.) 14, 1956

« 

padėka

Mes tariami* padėkos žodį 
visiems mūsų draugams ir 
draugėms ir giminėms už 

netikėtą mūsų 50 
vedybinio gyvenimo pa

minėjimą. Nors tikrenybėje 
turėjo būti kitą metą, bet vis- 
tiek nėra skirtumo. Mes labai 
dėkingi ir dėkavoįame už taip 
didelį draugiškumą^ kuris pa
siliks su mumis ant visados, 
iki gyvi būsime.

Ta pačia proga aukojame 
ienraščiui Vilniai $10.

Jonas ir Julija Žiburiai 
ir Visa Šeima

Vatikanas. — Popiežius 
Pijus pareiškė, kad katali
kai niekad nesutiks su “žu- 
dymu iš pasigailėjimo,” su 
abortais arba “kitokiais 
mediciniškais aktais, kurie 
nesutinka su Dievo nuosta- 

i tais.”

BE ATIDĖLIOJIMO UŽSISAKYKITE

SENO VINCO POEZIJOS KNYGĄ
Užsisakydami jo poezijos knygą 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.

Suomi užsiprenumeruoju Seno Vinco Poezijos 
knygą ir prisiunčiu $-----------

Vardas ..........................................................................................................

Antrašas .............................................................................................. .......

Miestas



Lietuvos sporto talentai
Lietuvoje išaugo daug pui

kių boksininkų. Kauno medi
cinas instituto studentas R. 
Putelis energingai ir aktyviai 
kovėsi respublikinėje sparta
kiadoje prieš R. Murauską— 
pribrendusi boksininką, TSRS 
pirmenybių varžybų prizinin
ką. žiūrovai karštai sveikino 
jaunojo boksininko Putelio 
atakas, ir tik reikiamo patyri
mo neturėjimas nedavė jam 
galimybės nugalėti. Pralaimė
jimo kartelį patyrė Šocikas, 
pralaimėjęs praeitais metais 
pirmąją vietą TSR Sąjungoje, 
kovodamas su savo žemiečiu 
R. Juškėnu.

metrų — per 25.1

audinių0 fabriko 
A. Skrinskaitė nu- 
45 metrus 23 cen- 

Tai naujas Lietuvos

—nu——ii ■ ■

j.

NEW YORK
4

HELP WANTED FEMALE
metrų įveikė per 11.8 sekun
dės ir 200 
sekundės.

“Kauno 
darbininkė 
metė diską 
umetrus. 
rekordas.

Garsusis Lietuvos sportinin
kas A. Mikėnas nubėgo 20 ki
lometrų per 1 valandą 31 mi
nutę 21.6 cekundės. Tai ket
virtas rezultatas pasaulyje ir 
naujas respublikos rekordas. 
Spartakiados nugalėtojų tar
pe galima buvo pamatyti dar
bininką ir moksleivę, kareivį 
ir kolūkieti. Visi jie, tobu
lindami savo meistriškumą, 
pasiekia puikius rezultatus.

Taip pretendentų važiuoti 
į Melburną — lengvaatlečiai 
J. Pipynė ir R. Petrikaitė, Vil
niaus universiteto studentas 
A. Rusinavičius, nubėgęs 100 
metrų per 10.5 sekundės,, pe
dagoginio instituto studentė 
A. Kareckaitė — šuolių i van
denį nuo bokšto sporto 
trė, A. Mikėnas—puikus 
tinio ėjimo meistras.

Spartakiada išaiškino

šj 
d.,

Brooklyn, N. Y

MIRUS

me is- 
spor-

gimnasti- 
aikštelių,

išsilavinimą 
mokykloje, 
mokyklose, 

institutuose, 
ir tarybinių

nau
jus talentus tarp Lietuvos res
publikos sunkumų kilnotojų, 
dviratininkų, akademinio irk
lavimo meistrų. Ruošdamiesi 
TSRS Tautų spartakiadai, 
Lietuvos sportininkai padarė 
250 pataisų respublikinėje re
kordų lentelėje.

Dabar Lietuvoje yra 5 nu
sipelnę meistrai, 59 sporto 
meistrai ir 1,200 pirmos kate
gorijos sportininkų, kurie sa
vo rezultatais artėja prie vi
durinių tarptautinės sporto 
klasės rodiklių.

G. S—vas

Aido Choro piknikas 
įvyks šį sekmadienį

Jau tik už dienos, jau 
sekmadienį, rugsėjo 16
Kasmočiaus parke, 91 Steam
boat Road, Great Neck, L. I. 
Pradžia pirmą valandą po
pieti!.

Paskutinis pasilinksminimas 
atvirame ore ir sykiu uždary
mas laukuose - parkuose pik
nikų ir išvažiavimų.

Rengiasi visi lietuviai, kurie 
sveiki ir gyvi į žalumynus, į 
sodus, kur dar žiedų ir gėlių 
malonus kvapas tebėra.

Aido Choras laukia daug 
svečių. Galėsite pasisukti, pa
dainuoti, pasivaišinti, tyru oru 
pakvėpuoti. Tai sveika, tai 
malonu pasimatyti su pažįsta
mais, su draugais.

Aido Choras turės gražią 
dainų programą, po vadovybe 
Mildred Stensler. Bus gera 
muzika šokiams. Bus hambur- 
gai kepami ant karstų žarijų 
sode mūriniuose pečiuose. 
Taipgi bus karštų šuniukų su 
kopūstais, ii' daug kitokių 
įdomybių.

Aido Choras labai prašo ir 
kviečia atsilankyti į šį uždary
mo parengimų laukuose pikni-

TAMUI LISAJUI
giliausią užuojautą reiškiame jo dideliame 

liūdesyje esančiai žmonai Veronikai, 
dukrai Aldai ir v 

giminėms ir
įsiems velionio 
artimiems:

w. ir E. Brazauskas 
ir’ B. Briedis

Bunkus
BykniaiP. ir A.

J. Gužas
M. ir M. Jakštys

Karpavičienė
ir Emily Klimas 
ir I. Levanas 
ir O. Titanis 

Frank Varaška 
Geo. Waresonas

M

Prasidėjo meno parody! 
sezonas N.Y. galerijose

Šią savaitę prasidėjo meno 
parodų sez-onas New Yorko Į 
meno galerijose, kurių yra 
apie 100. Dauguma galerijų 
randasi 57-toje gatvėje, maž
daug tarp Third Ave. ir Ave
nue of Americas. Kita grupė 
gelerijų, randasi tarp 60-os 
gatvės ir 70-os ir tų pačių avė. 
Dar kita randasi Greenwich 
Village srityje, senoje daili
ninkų kolonijoje.

Įėjimas į visas 
rijas nemokamas, 
nuoja bent kiek 
Galerijų savininkai taipgi pa-

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

do not tele-

29th St.,

(175-181)

HELP WANTED-MALE

Mule Operators. Experienced on 
Campbell or Puntan sewing ma
chine. 5 days week.

WHITEHOUSE PRODUCTS, INC. 
860 Furman St., Brooklyn 

near Borough Hall

(179-185)

L. Muraška—visasąjunginio 
konkurso laureatas

meno gale- 
Bet jis kai
mu z ie juose.

Foundry. Maintenance man’, elec
trical exp. Versatile and exp.

DORAN MANGANESE BRONZE 
CO.

611 Court St., B’klyn. MA. 4-3858.

Gražiai ir įspūdingai palai 
dojome Tarną Lisajii

brėžia, kad jie laukia žiūro- i 
vų, kurie ir neplanuoja pirkti 
paveikslų : kiekviena galerija 
ir joje kūrinius išstatą daili-1 
ninkai pageidau ja kuo plates-j 
nes publikos. <

MACHINIST a-i

COLUMBIA UNIVERSITY 
CYCLOTRON LAB

Call — Mr. Flora 
Irvington 9-2900 

(171-179)

i Religiniai žydai čia 
protestavo-mitingavo 
prieš izraeliečius...

Union skvere šią savaitę 
įvyko keistas protesto mitin
gas: susirinko apie du tūks
tančiai senų religinių žydų, 
tarp jų apie 400 rabinų, ir 
jie protestavo prieš Izraelio 
valdžią. Kalbėjo keliolika ra
binų ir kiekvienas jų vaizda
vo dabartinę (socialdemokra
tinę) Izraelio valdžią kaip 
baisią religijos persekiotoją. 
Ortodoksams nepatinka, kad 
Izraelio valdžia neverčia gy
ventojų laikytis šeštadienio 
(“šabo”) nedarbo taisyklių, 
kad leidžia kolektyvinėse so
dybose auginti kiaules, kad 
šeštadienį spausdinami laik
raščiai, kad jaunos merginos » 
imamos karinėn tarnybon, 
kad pliažuose maudosi kartu 
vyrai ir moterys, kad Tel-Avi- 
ve ir net 
lime” jaunos 
trumpas vasariškas 
kelnaites ir t.t.

Įsismaginę prieš 1 
premjerą Ben-Gurioną, rabi
nai pradėjo daryti kaltinimus 
ir prieš vietinius ne-ortodoksi- 
nius žydus. Vienas rabinas 
sakė, kad /nestebėtina, jog 
šeštadienį /spausdinamas ko
munistinio “Freiheit” ir socia
listinis “Forverts”, bet bloga, 
kad tą dieną spausdinamas ir 
pusiau-religinis ' “Der Tog”. 
Jis ragino tą laikraštį 
tuoti.

Dauguma kalbėjusių 
buvo seni ortodoksai iš 
lyno ir Bronxo, ateiviai iš Ry
tų Europos. Labiau moderniš
kų amerikiečių rabinų mitinge 
nebuvo. V’’si kalbėjo žydų 
kalboje.

Keli šimtai policininkų pa
laikė tvarką skvere.

DAILYDftS. įdėjimas plieninių 
virtuvių šėpų, prie Formica Count
ers ir tt. Nuolatinis darbas.

BERG & BROWN, INC.
1372 l/!xington Avė., N. Y. C.

EN. 9-8678
(175-180)

liūdesiu mes čionai 'paskutinį 
kartą atsisveikiname tą gerą 
draugą, pasižadėdami- toliau 
tęsti tuos gražius darbus, ku
riuos velionis gyvas būdamas 
dirbo ir kurie tebėra nebaigti.

Ašaras nuo akių braukdami 
palydovai atsisveikino su Ta
rnu, po gražią raudoną rožę 
numesdami ant jo karsto.

Našlė Veronika Lisajienė ir 
dukra Aida pakvietė visus ant 
pietų, Ten visi buvo puikiai 
pavaišinti.

Noriu didelį kreditą atiduo
ti graboriams Šulinskams, tė
vui ir sūnui. Jų patarnavimas 
buvo labai geras. Vyrai jie 
draugiški ir malonūs, moka 
būti prieteliais ir draugais tų, 
kuriems tenka skirtis su savo 
mylimaisiais.

Dar kartą reiškiame giliau
sią užuojautą velionio žmonai 
Veronikai Lisajienei, dukrai 
Aldai ir jos šeimai, taipgi ve
lionio broliui Ignui Lisajui ir 
jo šeimai.

Ilsėkis, Taniai, Alyvų kal
nelyje tarpe medžių ir gėlių.

AbeJnas darbas Kapoj. 5 dienu sa
vaite. Biskj viršlaikio. Unija. Pa
šalpos. Nuolatinis darbas. Skambin
kite: ST. 4-7880. Klauskite Een’i').Lisajus. Diena bu- 

saulėta. Į Šulinsko 
ant Jamaica Ave. 

didžiulis būrelis ve-

(173-179)

Factory Workers. 18-40 yrs. Exp. 
not necessary. .Aluminum Storm win
dow manufacturing Company. $1.20 
per hour. See Mr. Epervary. 9 4 
Monday thru’ Friday.

EXCELUM ALUMINUM PRODS. 
102 — 4th Ave., Gsirdcn City Park, 

L. I.

Trečiadienio rytą ant Alyvų 
kalnelio puošniųjų kapinių ta
po supiltas dar vienas lietuviš
kas kapas. Ten amžinai tapo 
paguldytas mūsų visų myli
mas ir gerbiamas senas, susi
pratęs lietuvis darbo žmogus 
—Tarnas 
vo graži, 
koplyčią 
susirinko
lionio draugų, prietelių, gimi
nių. Koplyčioje prie karsto 
A. Bimba susirinkusiems pa
pasakojo apie velionio Tarno 
gražų, naudingą gyvenimą, jo 
darbuotę dėl darbininkiško 
judėjimo Amerikoje, dėl iš
laikymo čionai lietuvybės, jo 
rūpinimąsi išlaikyti mūsų lie
tuviškas darbininkiškas įstai
gas, o ypač dienraštį Laisvę.

Į kapines lydėjo keturiolika 
ar penkiolika mašinų, pilnos 
žmonių. O ant kapų, karstą1 
įleidus i duobę, šalia didžiu
lės krūvos įvairiaspalvių gėlių 
R. Mizara tarė žodį apie ve
lionį kaipo susipratusį ir pa
žangų žmogų, kuris gyvas bū
damas, sakė kalbėtojas, pri
deramai
skirtas pareigas. Su dideliu

“Daily 
Javitso 

yra žy- 
nuodaiVILNIUS. — LTSR Valsty

binio akademinio operos ir 
baleto teatro solistas Leonidas 
Muraška, turįs malonaus tem
bro lyrinį bosą, per palyginti 
neilgą darbolaiką teatro sce
noje sukūrė eilę įsimenančių 
vaidmenų: Gremino — čai- 

Eugenijus 
Onieginas”, Kočiubėjaus — 

kovskio operoje “Mazepa”, 
Pimeno — iMusorskio operoje 
“Borisas Godunovas” ir t.t. 
Paskutinis jo kūrybinis laimė
jimas — Karasiaus 
Gulak— Artemovskio 
je “Zaporožietis už 
jaus”.

Didelės klausytojų 
jos dainininkas pelnė 
tinėje estradoje, 
atlikdamas 
kompozitorių kūrinius, įvairių 

Į tautų liaudies dainas ir klasi
kinę vokalinę muziką.

Speciali komisija į Visasą
junginį vokalistų konkursą, 
įvykusį Maskvoje š. m. birže
lio 15—21 dienomis, astuonių 
solistų tarpe pasiuntė L. Mu- 
rašką atstovauti mūsų respub
likai.

Maskvoje, sėkmingai praė- 
|jęs antrąjį turą (173 daly
viai), L. Muraška pateko į 
paskutinįjį (26 dalyviai) ir 
laimėjo šias varžybas, gau

damas Visasąjunginio vokalis
tų konkurso laureato diplomą. 
Aštuoniolikos laimėtojų tarpe 
yra keli jau žinomi Tarybų 
Sąjungoje dainininkai: Di
džiojo teatro solistas V. Otde- 
lionovas, Kazachijos TSR nu
sipelnęs artistas M( Sergibaje- 
vas, tfadžik ijos TSR nusipel
nęs artistas B. Artikovas, Ki
jevo filharmonijos solistė I. 
Oleiničenko ir t.t.

(177-183)

Lietuviai visiškai pagrįstai 
didžiuojasi savo sportininkais. 
Jie didžiuojasi tarptautiniu 
šachmatų meistru V. Mikėnu, 
puikiuoju boksininku R Mu
rausku, trikarčiu TSRS špa
gos čempionu J. ūdrų, krep
šininkais, įeinančiais į olim
pinę TSRS komandą, — S. 
Stonkumi ir A. Lauritėnu, ku
rte visai neseniai sugrįžo )š 
kelionės po Pietų Ameriką,1 
kur jie TSRS komandos sudė
tyje sužaidė keletą krepšinio 
matčų.

Sąlygos, kurios Tarybų Lie
tuvoje sudarytos kūno kultū
rai ir sportui vystytis, įgalino 
išugdyti visą plejadą gabių, 
t a 1 e n t i n g ų s port i n i n k ų.

Šimtai stadionų, 
kos salių, sporto
vandens baseinų, kurie respu
blikoje pastatyti valstybės lė
šomis, yra perduoti nemoka
mai naudoti miesto ir kaimo 
darbo žmonėms, mokiniams ir 
studentams.

Kvalifikuotiems kūno kul
tūros pedagogams, įvairių rū
šių sporto treneriams rengti 
Kaune įsteigtas specialus Kū
no kultūros institutas. Dau
giau kaip 7<)<) žmonių jau ga
vo fizkultūrinį 
šioje aukštojoje 
Dabar jie dirba 
technikumuose, 
įmonių; kolūkių
ūkių sporto kolektyvuose.

Lietuvos Ministrų Tarybos I 
nutarimu respublikoj įsteigtos kovskio operoje 
8 vaikų sporto mokyklos, šim
tai berniukų ir mergaičių, kai f-ai 
jie laisvi nuo pamokų bendro
jo lavinimo mokyklose, tris! 
kartus savaitėje užsiiminėja ’ 
čia įvairių rūšių sportu, va
dovaujant prityrusioms peda
gogams. Valkų sporto moky
klų inventorius, sporto įren
giniai mokiniams yra suteikti 
naudoti nemokamai. Mokes
čio už mokslą šiose mokyklo
se neimama. Mokyklos pilnu
tinai išlaikomus iš valstybės 
asignavimų.

Neseniai Lietuvoje 
respublikinė spartakiada pa
rodė, kaip daug čia yra au
gančių, talentingų sportinin
kų.

Vilniaus žemės ūkio mecha- 
nizavimo technikumo studen
tas J. Pipynė vos tik trejus 
metus užsiiminėja sportu, bet 
jau nusipelnė populiarumą 
lengvosios atletikos mėgėjų 
tarpe. Jonas Pipynė bėga ne 
tik greitai, bet ir nepaprastai 
lengvai ir gražiai. Jo jude
siai grakštūs. Paprastai šis 
sportininkas net ilgiausioje 
distancijoje audringai finišuo
ja. 5000 metrų bėgime jis 
pasiekė gerą rezultatą — 14 
minučių 20.6 sekundės. Labai 
gerą laiką jis parodė 
metrų bėgime — 3 
56.6 sekundės.

Savo laimėjimais 
gino ir septyniolikmetė Petra
šiūnų elektrinės bibliotekinin- 

v . kė Ritą Petraikaitė. Ji 100

New Yorko 
spaudoje

Javitso nominavimas į Se
natą dar iššaukia vis daugiau 
komentarų. Kairiečių 
Worker” sako, kad 
nominavimas vis vien 
mė, kad makartizmo
pradeda išgaruoti. Keleri me
tai atgal, kuomet McCarthy 
dar buvo balne, žmogus, 
prieš kurį komunizmo kaltini
mai mesti, kokie nepamatuoti 
ir maži jie nėbūtų, nebūtų 
buvęs republikonų nominuo-

ir 1500 
minutes

prad ž i ti

vaidmuo 
opero- 
D tino

simpati- 
koncer- 

meistriškai 
rusu bei lietuviu t v

A. Arminas

“Herald-Tribune”, • kuris 
praeitos savaitės pabaigoje 
•pradėjo oficialią kampaniją 
už Javitsą, dabar smarkiai' 
rašo už jo išrinkimą. “Times”, 
kuris irgi remia Javitsą, lai
kosi nuomonės, kad Wagne
ris, visgi, tūri daugiau šan
sų laimėti.

Ultra-reakcinis republikonų 
“Daily News” randasi keblio
je padėtyje. Jis remia Javitsą 
ir ragina balsuoti už jį prieš 
demokratą Wagnerj, bet jo 
vedamajame straipsnyje gali
ma tarp eilučių įskaityti, kad 
jis būtų/ žymiai labiau paten
kintas, jeigu labiau reakcinis 
re publikoms būtų buvęs no
minuotas. 1

Republikonų laikraščiai ran
dasi ;ek keblioje padėtyje 
api Wagnerj. Jie praeityje 
papj ii pripažindavo, kad 
jis geras miesto burmistras - 
majoras. Dabar, kuomet jis 
kandidatuoja Senatan, jie tu
rės atsukti kanuoles prieš jį 
ir ieškoti jame daugiau ydų, 
apart buvimo demokratu.

šventajame Jeruza- 
merginos dėvi 

sporto

Cabinetmaker. Repairing antique 
i furniture.

CHARLES DEACON
411 E. 551 h St., EL. 5-7096

(177-183)

KNITTERS. Experienced, 
man PB2, flats. Jacquard tn

46th Rd., L. I.
ST. 6-5600.

(177-183)

atliko jam, gamtos, f Mes ilgai jus prisiminsime!
Rep. REAL ESTATE

Stevensonas, Kefauveris ir 
Wagneris liberalų mitinge
Manhattan centre keliems 

tūkstančiams /žmonių kalbėjo 
demokratų kandidatai į pre
zidentus, vice-prezidentus ir 
senatorius — Adlai Stevenso- 
ans, Estes Kefauveris ir Ro
bertas Wagneris. žmonės ne
sutilpo į salę ir keli šimtai 
klausėsi kalbų šaligatviuose 
per garsiakalbius. Stevenso- 
nas.ir Kefauveris taipgi lauke 
pasakė trumpas atskiras kal
bas šaligatviuose stovinčiai 
miniai.

šį masinį mitingą surengė 
ne demokratai, 
partija, partija, 
dovaujančią i^olę lošia 
ji socialdemokratai, 
susidėjo iš4 maždaug 
pagrindinių grupių:
niai nusiteikusių intelektualų, 
tarp jų nemažai universiteto 
žmonių, ir darbininkų, dau
giausia siuvėjų, kurie ir kurių

o Liberalų 
kurioje va- 

dešinie- 
Publika 

dviejų 
liberali-

PRANEŠIMAS
BROCKTON, MASS.

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

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

Prašome vietos ir iš apylinkės lie
tuvius viršminėtų dienių nepamiršti unjjos randasi po socialdemo-
ir dalyvauti piknikuose.

Geo. Shimaitis kratų (Dubinskio) įtaka.

Du-
Liberalų partijos va-

Mitinge taipgi kalbėjo gu 
bernatorius Harrimanas, 
binskis, 
das Alex Rose, Anna Rosen
berg ir eilė kitų.

Prie Manhattan centro ra
dosi ir pikietai — net 200 jų. 
Pikietavimas 
atkreiptas 
miesto majorą. ’ 
kietai nuo vienos 
porto darbininkų 
rican Transport 
džioji transporto 
unija, TWU, sako, kad ši tu
ri visai mažai įtakos.

Wagneris irgi buvo plana
vęs kalbėti miniai gatvėje, bet 
mitingo rengėjai jį atkalbėjo 
nuo to, bijodami, kad pikie
tai jį perdaug baubs. Pikietai 
nešė iškabas su teigimais, kad 
Wagneris atsakingas už trans
porto darbininkų

buvo vyriausia 
prieš Wagnerj, 

Tai buvo pi- 
. mažos trans- 
unijos, Ame-

rabinų
Brpok-

Business Opportunity

Port. Wash. Mod. split level, sole) 
neighborhood, walk to schls. 35 min. 
Penn. Sta., 3 Igo bdrms, 2 baths, 
27x15 liv. rm. with firepl., din. rm., 
Igc. kit., 
Indry rm;
1956 appl. w/w 
ext ras. Fenced 
Cath. church 
PO. 7-0915.

fin. bsmt with bar, sept 
plaster walls, patio; gar.

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

(173-179)

Bakhvin. 40x100; 2 story Califor
nia bungalow. 22x14 living nn.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.) 
_____ _____________________________£

East New York — nr. church. 9 
room semi-detached, 
stairs;, liv. rm, mod.

! blinds for whole

5 rm. apt up- 
kitchon, wood, 
house; alum, 
basemen) with 

bar X- wash. maeh. Oil heal, porch
patio. Sold by owner. NI. 9-338.3. 9- 
12 or after 6 P. Al. (179-1821

Union. Di- j Grocery Store in Bronx. Ideal for 1 storms and door, full 
darbininkų family, corner location, completely 

equipped. Will sacrifice $1,500 plus 
stock due to illness. CV. 2-2966.

(179-185)

Ideal Enterptize. CHINCHILLAS,
11 pr. steel cages, $2,500. Allo)'part.

HO. 5-6444. GL. 4-3687

VERČIA VALYTI VAGONUS

su nki ą pa- (177-183)

Public Service komisija pa
reikalavo, kad Long Islando 
Railroad kompanija tuojau 
apvalytų keleivinius vagonus. 
Jie baisiai apleisti ir nešva
rūs. Ypatingai vagonų langai 
taip aplipę dulkėmis ii' purvu, 
jog per juos dažnai nieko ne
galima matyti.

Delicatessen - Groseimė. Ideališka 
šeimai. Įsteigta 9 m. Daroma $1,100 
į savaitę. Renda tiktai 
$5,000 pinigais. Balansą 
sitarimą. IV. 8-6014.

buvo prieš 
tikra pras-

Nors p i kietas 
Wagnerj, jis tam 
me buvo prieš visą mitingą. 
Kuomet Kefauveris sakė, kad 
demokratai yra draugingesni 
darbo žmonėms, negu repub- 
likonai, pikietai smarkiai bau
bė.

ESTHER fycope

goop orAi?r/

[ I KNOW I CAN 6ET ALL THE 

6IRLS WHO BELONG TO THE 
WOMEN'S ACTIVITIES DEPARTMENT 

OF OUR LOCAL COPE-'

THAT'S THE BEST 
WAY TO GET YOUR 

REGISTER AND MOTE CLUB
IPEA AROUND/

TH ATS A
Pašte naujos plunksnos

Visi pašto skyriai jau ap
rūpinti “ballpoint” plunksno
mis. Kadangi jos daug bran
gesnės, negu buvusios papra
stos plunksnos, tai jų apsau
gojimui nuo “pabėgimo”, jos 
prirakintos lenciūgėliais.

$128. Nori 
pagal su-

(177-180)

DINER FOR RENT 
OR SALE

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

(177-183)

Dienraščio Laisves

KONCERTAS
Įvyks Sekmadienio Popietį

Lapkr. 11 Nov.
Liberty Auditorium 

110-06 Atlantic Avė.
Richmond Hill, N. Y.

Laisvo (Liborty)Penktad., Rugsėjo (Sep.) 14, 1956




