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KRISLAI
Tikrai pataikė.
Ekonomisto nuomonė.
Kai daug nori būti 

mokytais.
Be galo ir be ribų. 
Sunki ateitis.

Rašo A. Bimba

I ’rezidentas Eisenhoweris
kalbėjo per radiją ir TV

Kinų komunistai jau seniai 
išstojo prieš asmens kultą

Stevensonas kalbės apie 
senesnio amžiaus žmones

Egipto prezidentui Nasse- 
riui nelengva verstis šioje kri
zėje. Kol kas jis laikosi ge
rai, kovingai. Jo nusistaty
mą remia visas socialistinis 
pasaulis.

Skaičiau .jo prakalbą apie 
Suezo kanalą ir suplanuotą 
“Vartotojų asociaciją”. Vie
noje vietoje jis pasakė: Mes 
lygiai tokią te>sę teturime su
organizuoti Londono uosto 
vartotojų asociaciją ir parei
kalauti britų valdžios, kad 
jai ji tą uostą atiduotų!

4 Dar galima būtų pridėti ir 
New Yor ko uostą, jau nekal
bant apie Panamos kanalą. 
New York o uostą irgi vartoja 
viso pasaulio laivai.

Senas ir įžymus ekono
mistas Mr. Thorp patarė mū
sų šalies Kongresui keisti nu
sistatymą. Senas nutarimas 
neparduoti “strateginių gami
nių” socialistinėms šalims, sa
ko jis, atgyveno savo dienas.

Viso labo juomi buvo pa
siekta tiktai to, kad tos ša
lys buvo priverstos tuos ga
minius pačios pasigaminti.

O tai reiškia, kad tas pre- 
j^kybinis embargo padėjo socia

listinėms šalims geriau sutvar
kyti savo gamybą. Dabar 
joms mūsų strateginiai pramo
nės produktai nebereikalingi.

Lietuvos švietimo ministeri
jos laikraštyje “Tarybinis mo
kytojas” skaičiau įdomų susi
rūpinimą. Ten sakoma, kad 

> dabar Lietuvoje jaunimas 
veržte veržiasi į aukštesnįjį 
mokslą. Mokslas gi visiems 
prieinamas ir pasiekiamas.

) Kas dirbs ir atliks visus ki- 
tus šalies darbus?

Svarbus klausimas. “Tary
binis mokytojas” ragina mo- 

a kyklose vaikams skiepyti di
desnę pagarbą įvairiausiam 
fiziniam darbui.

Garbingu ir laimingu žmo- 
| gumi gali būti ne tiktai mo- 

kytojas, profesorius, rašyto
jas, inžinierius, mokslininkas, 
dailininkas ir 1.1. Geras, nuo
širdus, gabus, talentingas 
automobilio vairuotojas ir tai
sytojas. traktoriaus ir kulia
mosios mašinos operuotojas, 
mechanikas pr’e staklių ir 
varstoto, karvės šėrėją ir mel- 
melžėja,* kiaulių šėrėją ir pri
žiūrėtoja, taip pat gali būti 
didžiai gerbiami ir laimingi 
žmonės.

Su tūlais mūsų draugais bė
da dar ir tame, kad jie ne
bežino kur sustoti. Paimkime 
diskusijas ir ginčus apie bar
benus ir Vilkelio-Bijūno poe

zijos rinkinį. Eina ir eina. Pa
kartojami tie patys dalykai. 
Kiekvienas stengiasi būti pas- 

•• kutinio žodžio ištarėju.
Kokia iš to nauda? Jokios 

A naudos nėra.
<r Gerai ir sveika kurį nors 

klausimą rimtai padiskusuoti, 
bet kur nors turi būti galas.

' Elektristų nepriklausomo
sios unijos '(UE) einamoji 
konvencija New Yorke pasa- 

/ ko labai daug. Ji pasako, jog 
beveik nebeįmanoma nepri-

Washingtonas. — Trečia
dienio vakare prez. Eisen
howeris pasakė savo pirmą 
šios priešrinkiminės kam
panijos svarbią kalbą. Ji 
buvo perduota per CBS ra
dijo ir televizijos tinklus.

Prezidento kalba buvo iš 
anksto plačiai garsinta kaip 
labai svarbi ir republikonai 
tikėjosi, kad tai bus jų pir
mas stiprus šūvis, kuris 
praskins kelią laimėjimui ir 
jiems užtikrins kitą termi
ną Baltajame name. Bet, 
nors garsinta kaip labai 
svarbi, Eisenhowerio kalba 
buvo, kaip tai dabar pažy
mima, viena iš bendriausių 
ir tuščiausių. (New Yorko 
“Times” komentavo, kad 
prezidentas nepalietė nei 
vieno degančio klausimo, 
aplink kuriuos sukasi kam
panija.)

Prezidentas tik sakė tą:
1. Republikonai utžikrino 

taiką pasaulyje;
2. Jie užtikrino gerbūvį 

Amerikos žmonėms;
3. Jis, Eisenhoweris, svei

kas ir jaučia, kad galės tar
nauti kitą terminą.

Eisenhoweris neminėjo 
savo kalboje Demokratų 
partijos, Stevensono vardo 
ir neapsistojo prie integra
cijos klausimo.

Nixonas triukšmauja
Tuo tarpu, kai Eisenhow

eris CBS studijoje Wash
ingtone pasakė atsargiai 
prirengtą bendrų frazių 
pamokslą, Nixonas triukš
mavo Vakaruose. Eugene 
miestelyje Oregone Nixo
nas spaudos konferencijoje 
sakė, kad Trumano . admi
nistracija siekė “nacionali-

Washingtonas. — Apie 
dešimt amerikiečių padavė 
prašymus, kad jiem būtų 
išduoti pasportai vykimui į 
Egiptą. Tai pilotai, kurie 
nori darbuotis prie Suezo 
kanalo. Valstybės depart- 
mentas dar nenutarė, ar 
jiems tuos pasportųs duoti.

klausomai pažangiai unijai 
kiek giliau susileisti šaknis.

Tokios kadaise gana gerai 
ir smarkiai gyvavusios unijos 
baigia išnykti! Iš vienos pu
sės jas spaudžia samdytojai, 
iš kitos — valdžia persekioja, 
iš trečios — didžiosios kon- 
servatyviškosios unijos plėšo 
jų narius.

Todėl jau senokai pažan
giečiai ragina nepriklausomą
sias unijas stengtis vienu ar 
kitu keliu įsilieti į AFL-CIQ 
srovę. Tai irgi nelengva.

Minėtoje elektristų unijoje, 
kuri dar vis turinti apie 150,- 
000 narių,, verda smarkus pa
sidalinimas. Vieni jos vadai 
kalba už vienybę su federaci
jos unijomis, kiti stoja prieš. 
Vieni kitus vadina “išdavi
kais.”

Kaip ten nebūtų, visų tokių 
unijų ateitis sunki. Geriau, 
kad jos visos susirastų kelią j 
AFL-CIO gretas.

zacijos, federalizacijos ir 
socializacijos.” Jis reikala
vo iš Stevensono, kad jis 
pasiaiškintų, ar jis turi 
skirtingus ekonominius pla
nus nuo Trumano “Fair 
Deal,” o jeigu turi, kokie 
jie yra.

Nixonas tiek kalbėjo apie 
Trumaną, kad vienas laik
raštininkas jo klausė, ar jis 
kandidatuoja prieš Truma
ną, ar Stevensoną.

Darbo linijų
J *-

kovos lauke
Los A'ngeles. — Plieno 

darbininkų unijos (USW) 
suvažiavime McDonald sa
kė, kad plienininkai visd- 
mis pajėgomis turėtų remti 
Aukščiausio teismo nutari
mą baigti segregaciją ir 
kovoti prieš taip vadina
mas Baltųjų piliečių tary
bas, kurios yra ne tik rasis
tinės, bet ir anti-unijinės 
organizacijos.

New Yorkas. — UE kon
vencijoje priimta rezoliuci
ja, kad ir ateityje bus siek
ta vienybės su kitomis uni
jomis elektros-radijo pra
monėje, bet nepasakyta 
specifiniai, su kokiomis u- 
nijomis ta vienybė bus 
siekta. IUE vėl dalino lape
lius prie UE suvažiavimo, 
raginant UE-iečius prie su
sijungimo.

Buffalo, N. N. — Buffa
lo CIO ir AFL tarybos veda 
derybas apie pilną susilie
jimą, bet jos dar nėra ofi- 
ciališkos. Oficialių derybų 
dar nėra, nes, sakoma, 
AFL deda visokias pastan
gas iš anksto užtikrinti, 
kad dominuos bendrą tary
bą.

KP prašo SACB 
kito sprendimo

Washingtonas. — Praei
to balandžio 30 dieną Auk
ščiausias teismas įsakė taip 
vadinamai Subversyvio vei
kimo kontrolės tarybai 
(SACB) pernagrinėti Ko
munistų partijos bylą. 
Kaip žinia, SACB paskelbė 
K. P. “svetimu agentu”.

Vykdydama teismo įsa
kymą, SACB dabar atnau
jino apklausinėjimą. Tarną 
apklausinėjime Komunis
tų partijos advokatas John 
Abt sakė, kad jau turėtų 
būti aišku,, kad kaltinimai 
prieš Komunistų partiją 
remiasi vyriausiai^ tokių 
diskredituotų melagingų 
liudininkų kaip Paul 
Crouch, Manning Johnson 
ir Harvey Matusow liudy- 
mais.

Justicijos departmento 
advokatas reikalavo, kaip 
tik atvirkščiai — kad ap
kaltinimas prieš K. P. lik
tų.

Kinijos Liaudies vadai, kurie dalyvauja 
suvažiavime. Iš kaires į dešinę: prem
jeras: čou En-lajus, pirmininkas Mao 
Tse-tungas ir krašto apsaugos vadas ču 
Teh. čia šie trys vadai rodomi dar pi
lietinio karo metu.

Pekinas. — Kinijos Ko
munistų partijos suvažiavi
me iškelta, kad jie pradėjo 
kovą prieš asmens kultą, 
tai yra, prieš perdidelį vie
no asmens arba bendrai va- t
du garbinimą dar septyne- 
ri metai atgal. 1949-ais me
tais Mao Tse-tungas pasiū
lė, kad nebūtų tokio daly
ko, kaip miestų arba gatvių 
vadinimas dar gyvų asme
nų vardais, kad nebūtų ofi- 
ciališkai minimi vadų gim
tadieniai ir taip toliau.

Partijos teoretikas Teng 
Hsiao-ping tai iškėlė savo 
kalboje, kurioje jis apsisto
jo plačiau prie vidujinės 
demokratijos reikalo. Jis

Apie Suezo, klausimą
Bulganinas pasifflž 
pasitarimą Ženevoj
Maskva. — Amerikos ži

nių agentūra International 
News Agency Service per 
savo korė s p o n d e n t ą J. 
Kingsbury Smith patiekė 
Tarybų Sąjung'os premje
rui eilę klausinių, į kuriuos 
Bulganinas atsakė raštiš
kai. '‘Atsakymus paskelbė 
tarybinė žinių agentūra 
Tass.

Bulganinas sako, kad Ta
rybų Sąjunga mano, jog 
Suezo klausimu galima 
būtų sušaukti šešių valsty
bių pasitarimus Ženevoje., 
Tuose pasitarimuose turėtų 
dalyvauti, .sakė Bulganinas, 
Egiptas, Indija, Tarybų Są
jungą, Britanija, Prancūzi
ja ir Amerika. Jis sakė, 
kad siūlo Ženevą, bet Tary
bų Sąjunga sutiktų daly
vauti tokiuose pąsi ta rimuo
se ir kitose, vietose.

Bulganinas sakė, kad So
vietai pasirengę tokiuos^ 
pasitarimuose d a 1 y v a>u t i 
tuojau., i

(Washingtone Valstybės 
departmento Lincoln White 
išreiškė šaltą nuomonę apie

sakė, kad Kinijos Komunis
tų partija praves nemažai 
pakaitų, kad užtikrinti pla
tesnį demokratingumą.

Partijos nariai ’ nuo da
bar turės teisę kritikuoti ir 
kelti savo nuomones ne 
vien savo grupių arba kuo
pų susirinkimuose, bet 
taipgi reikšti savo nuomo
nes aukštesnėms partijos 
įstaigoms, įskaitant centra- 
liniam komitetui. Bus be- 
gailestingai kovojama, sa
kė Hsiao, prieš biurokratiz
mą ir prieš tuos partijos 
veikėjus, kurie paviršuti
niškai žiūri į masių nuomo
nes ir su jomis nesiskaito.

Bulganino siūlymą.)
Tuo tarpu Londone 18 

valstybių konferencijoje su
daryta “ekspertų komisi
ja,” kuri turės darbuotis, 
kad išdirbti taip vadina
mos “naudotojų sąjungos” 
smulkmeniškus planus. Ko
misija sudaryta po to, kaip 
pasirodė, kad dideli nesuti
kimai viešpatauja dalyvau
jančių šalių tarpe.

Sekretorius Dulles pasiū
lė, kad būtų išrinktas vy
riausias “tvarkytojas,” ku
ris turėtų teisę įsakinėti 
laivų kompanijoms, kurios 
priklauso dalyvaujančioms 
šalims, nesiųsti laivų per 
Suezą, o aplink Pietų Afri
ka. Bet Pakistano užsie
nio reikalų ministras Khan 
Noon atmetė Dulleso planą, 
sakydamas, kad naudotojų 
sąjungos tikslas gali būti 
tik vienas: susitarti kaip 
nors su Egiptu. Jis sake, 
kad jeigu Egiptas atmestų 
siūlymą derėtis, reikalas 
turėtų būti perduotas 
Jungtinėms Tautoms. >
. Dullesui priešinosi ir kL

Washingtonas. — Demo
kratų prezidentinis kandi
datas Adlai Stevensonas 
pradės visą eilę raportų, 
per kuriuos jis išdėstys sa
vo planus įvairiais klausi
mais, kaip tai sveikatos ap
saugos, mokyklų, socialinio 
saugumo, kelių tiesimo ir 
taip toliau.

Stevensono spaudos sek
retorius Fritchey sakė, kad 
pirmas Stevensono rapor-

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

Nicosia. — Kipre vėl pa
skelbtas generalis streikas, 
— Kipro graikai protestuo
ja prieš britų nutarimą pa
karti penktadienio rytą tris 
jaunus EOKA kovotojus.. 
Tuo tarpu iš Atėnų prane
šama, kad Graikijos valdžia 
oficiališkai atsikreipė į bri
tus, įspėdama juos, kad 
Graikijos - Britanijos san
tykiai vis daugiau pašlis, 
jeigu trys nacionalistai bus 
pakarti Kipre.

Hoboken, N. J. — Ket
virtadienio rytą čia Clinton 
gatvėje pradėjo siausti di
delis gaisras ir prisiėjo e- 
vakuoti dešimtis šeimų. 
Gaisrą gesino Jersey City 
ir kitų aplinkinių vietovių 
gaisrininkai.

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris išvy
ko į Iowa, kur pradeda sa
vo kampanijos maršrutą.

Glasgow, Škotija. 5,000 
laivų statybininkų baigė 
streiką, kuris tęsėsi die
nų. Unijos atstovai sako, 
kad jie “pusiau iškovojo 
savo reikalavimus”.

Britai pakarsią 
3 nacionalistus

(
Nicosia. — Britai pas

kelbė, kad jie penktadienį 
rytą, auštant pakars dar 
tris jaunus nacionalistus, 
pogrindinės EOKA kovo
tojus. Britų karinių jėgų 
vadas maršalas Hardingas 
patvirtino mirties bausmę 
tiems trims nacionalistams. 
Jie yra Stelios Mavromatis, 
23 metų amžiaus, Michael 
Koutsoftas ir Andreas Pa- 
nayides, abu 22 metų am
žiaus.

Iki šiol britai jau pakorė 
penkis nacionalistus. Vi
si jie buvo jauno amžiaus 
vyrai. 
................... .... .. >_______

/

ti. Danijos premjeras Han
senas sakė, kad jis labai 
abejoja, ar ta naudotoų 
sąjunga turėtų teisę tvar
kyti kanalą. Italijos užsie
nio' reikalų ministras Mar
tino pasiūlė, kad nelaukiant 
būtų kreiptasi į Jungtines 
Tautas.

tas tautai bus apie jo atsi
neši m ą į senesnio ir senste- 
lėjančio amžiaus žmonių 
problemas. Fritchey sakė, 
kad Stevensonas jaučia, jog 
ne tik senyvo amžiaus žmo
nės, bet ir vidutinio am
žiaus, turintieji virš 40 me
tų amžiaus, randa sunkeny
bių, kai bando gauti naujo 
darbo.

Stevensono raportai bus 
išleisti dokumentų pavida
le, o paskui gal bus išleisti 
knygos formoje po užvadi- 
nimu “Naujoji Amerika”. 
Didelis štabas ekspertų da
bar darbuojasi, kad padėti 
Stevensonui tuos raportus 
sudaryti. Fritchey taip išsi
reiškė apie tuos raportus:

“Prezidentas E i senho- 
weris, kuris po ketverių 
metų Baltajame name dar 
yra menkai informuotas 
apie tai, , kas dedasi, savo 
kalbose kalba tokiomis ben
dromis frazėmis, kad jo 
kalbos faktinai nieko ne
reiškia. Kontraste, Ste
vensonas savo dokumentuo
se - raportuose gvildens 
kiekvieną mūsų nacionali
nio gyvenimo klausimą. 
Mes parodysime Amerikos 
žmonėms, kad jei Stevenso
nas būtų prezidentas, jis 
tikrai žinotų, ką jis daro ir 
ko jis siekia.”

Washingtonas. — Atsto
vų buto sub-komisija pra
veda apklausinėjimą apie 
integraciją mokyklose. 
Sub komisija dominuojama 
pietiečių rasistų, kaip tai 
Daviso iš Georgijos, Wil
liams iš Mississippi ir t. t. 
Apklausinėjimas vedamas 
rasistiniais pagrindais, ata
kuojama NAACP.

Alžyras. — Francūzų po
licija suėmė keturiasdešimt 
asmenų, jų tarpe du žino
mu francūzų gydytoju. Da
lis suimtųjų yra arabai, da
lis francūzai. Jie visi kalti
nami kaip komunistai ir 
kėsinimesi padėti na
cionalistams partizanams.

Bonna. — 3 vokiečiai, du 
pilotai ir vienas technikas, 
visi iš Kielo kanalo, išvyko 
dirbti prie Suezo Egipte.

Kairas. — Al Azharo u- 
niversiteto m u s u Im o n ų 
mokslininkų taryba, kuri 
žinoma kaip “Ulemų sąjun
ga”, ragino viso pasaulio 
musulmonus boikotuoti Va
karų kraštus.

ALŽYRAS. — Francū
zai sakosi nukovę dar 60 
Alžyro nacionalistų. Smar
kiausios kovos vyko Bougie 
kalnų srityje.

TAIPEI. — Amerika su
tiko duoti čiangininkams 
$20 milijpnų paskolą į‘40 
metų išmokėjimui”, .i ........ .. . ...........

ORAS NEW YORKE
Giedra ir šilčiau
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NIXONAS DARBUOJASI
VICE-PREZIDENTAS Nixonas buvo išleistas iš 

Washingtono “15,000 mylių kelionei” su didele pompa, 
iškilmingai.

Prezidentas Eisenhoweris suruošė didelius pusry
čius Nixonui ir kitiems republikonų veikėjams ir iš čia 
paleido vice-prezidentą agitacijai už republikonų parti
ją ir republikonų partijos kandidatus. .

Sakoma, prezidentas Eisenhoweris, išleisdamas 
Nixoną svarbiai kelionei, įsakė jam: kalbėk teisingai, 
per daug neblofink, tai bus mums geriau.

Kodėl toks įsakymas?
Todėl, kad prieš ketveris metus rinkiminėje kam

panijoje’tas pats Nixonas per daug laisvai buvo palei
dęs liežuvį. Jis visur matė komunistus, išdavikus; jis 
net ir Trumaną, tuometinį .šalies prezidentą, išdavikų 
kategorijai priskaitė. Ir visa tai jam ir jo partijai šian
dien atsirūgsta, negardžiai, sakytum, atsirūgsta.

Pasirodo, kad visuomenininkas, asmuo, kuris užima 
tokią ar kitokią visuomeniniame gyvenime poziciją, nie
kad neprivalo per daug palaidai kalbėti arba rašyti; 
toks dalykas ilgainiui jam pačiam sugrįžta. Kaip tik tas 
pats buvo ir su Nixonu. Be abejojimo, kad republikonai 
nesidžiaugia tuo, ką jis prieš ketveris metus kalbėjo.

Jei šiandien republikonai turėtų kitą, geresnį 
tatorių, be abejojimo, jie nebūtų leidę Nixono su 
kalbų maršrutu. Bet jie neturi geresnio. Aišku, 
zidentas Eisenhoweris būtų geresnis, bet jis negali 
nesveikatos) važinėti su prakalbomis, su agitacija,
labai ribotai pasirodys šioje rinkiminėje kampanijoje. 
Na, o Nixonas dar jaunas vyras, jis gi yra vice-preziden- 
tas, todėl jam ir pavesta vairuoti partiją šiuose rinki
muose.

agi- 
pra- 
pre- 
(del 
Jis

Ar Nixonas išsilaikys lygsvaroje, ar jis paklausys Į 
Eisenhowerio pareikalavimo? Matysime. Be abejojimo, 
prie Nixono bus pastatyti republikonų cenzoriai, kurie 
bandys jam padiktuoti, ką jis turi sakyti.

Tolydžio Stevensonas ir Kefauveris nėra kurti ir 
akli: jie seks kiekvieną Nixono ir kitų.republikonų po
litikierių žingsnį ir tai, ką suras, ką .išgirs, varys per 
savo šerengą. ..

Rinkiminė kampanija jau prasidėjo visu įkarščiu.

Ghana—busimoji nauja valstybė
Iš LONDONO ateina žinių, skelbiančių, kad 1957 

metų kovo 6 dieną bus suteikta nepriklausomybė Bri
tanijos kolonijai (protektoriatui), vadinamam Gold 
Coast, Vakarinėje Afrikoje.

Naujoji valstybė, sakoma, bus “pilnai nepriklauso
ma valstybė,” bet įeisianti į Komonveltą, panašiai kaip 
Kanada, Australija, etc.

Jeigu taip bus, tai bus dar vienas žingsnis link Af
rikos tautų išlaisvinimo. Aiškus daiktas, naujosios vals
tybės nepriklausomumas priklausys vyriausiai nuo jos 
žmonių noro ir pasiryžimo.

Ir britai Vakarų Afrikos negrams nežada nepri
klausomybės iŠ meilės jiems—jie tai daro dėl to, kad 
žmonės už laisvę kovoja, kad pavergtosios Azijos ir Af
rikos tautos viena po kitos reikalauja nepriklausomo, 
savystovaus gyvenimo. Kolonializmas priverstas trauk
tis šalin.

Dėl Japonijos - Tarybų Sąjungos santykių
PRIEŠ KIEK LAIKO Maskvoje lankėsi Japonijos 

užsienio reikalu ministrai dėl sudarymo taikos sutar
ties tarp Japonijos ir Tarybų Sąjungos. •

Tuo klausimu, beje, kiek anksčiau Londone ilgokai 
vyko derybos tarp tarybinių diplomatų ir Japonijos.

Bet nei Londono pasitarimai, nei Japonijos' užsie
nio reikalų ministro vizitas Maskvoje gerų pasekmių 

< f ©ėda ve.
Maskvoje vykusi konferencija vyriausiai nesusitarė 

■ dėl kai kurių Kurihj salų, esančių arti Japonijos, kurias 
Tarybų Sąjunga užėmė po antrojo pasaulinio karo.

Tarybų Sąjungos vyriausybė siūlo Japonijai pirmiau 
sudaryti taikos sutartį, apsikeisti ambasadoriais, o vė
liau kitus klausimus svarstyti. Bet ligi šiol Japonijos 
diplomatai tokio siūlymo nepriėmė.

Tačiau Japonijoje žmonių reikalavimas, kad kuo 
greičiausia būtų sudaryta su Tarybų Sąjunga sutartis, 
yra didelis. Net ir Japonijos socialistų partija griežtai 
tiž tai pasisakė. / «

' - * Japonai nori taikaus sugyvenimo su Tarybų Sąjun
ga, su Kinijos tiaudies Respublika ir kitomis šalimis, 
esančiomis tarybiniame bloke.

Atrodo, kad turbūt teks į Maskvą vykti pačiam Ja
ponijos premjerui Hatojamai.

Įdomus dalykas yra tas: Vakarų Vokietijos social-

ĮVAIRUMAI
VENTA

raistės žolėje kyšo pajuodę 
akmenys — sudeginto namo 
pamatai, o kiek nuošaliau — 
apaugusi krūmais, stūkso ak
menų krūva, sauganti šulinį 
su sukilėlių kaulais.

Už Papilės, iš kairės ir deši
nės pusės, į Ventą įsijungia 
Dabikinės ir Virvytės intakai. 
Upė čia žymiai praplatėja ir 
siekia 50—-60 m. pločio, o 
krantai vietomis turi 20 m 
aukščio. Toliau Venta teka 
pro Viekšnius ir, darydama 
nedidelius vingius,* priartėja 
prie Mažeikių.
MAŽEIKIŲ MIESTAS

Mažeikiai — stambus rajo
ninis centras, palyginti jaunas 
mūsų/ respublikos miestas, 
ėmęs augti nutiesus geležinke
lį iš Šiaulių į Liepają. Iki tol 
šiuolaikinio miesto vietoje bu
vęs tik nedidelis kaimas, ap
suptas miškų ir pelkių.

Nutiesus geležinkelį, buvo 
pastatyta eilė įmonių, išaugo 
naujos gatvės. Pasibaigus Di
džiajam Tėvynės karui, atsta
tant senas įmones, buvo pa
leistos ir naujos, kaip avaly
nės fabrikas “Apavas”, maši- 
nų-remonto, dirbtuvės, elek
tros stotis, linų apdirbimo fa
brikas. Miesto centre išaugo 
keturių aukštų vidurinė moky
kla, kultūros namai, yra Gor
kio vardo kultūros ir 
parkas,
bibliotekos,

Palikusi 
Venta teka 
stambiausią
niajame upės krante — Lec
kavą ir pasiekia Latvijos sie
ną. žemupyje Venta vande
ninga, plačiai išsilieja potvy
nių metu. Latvijoje, ties Kul
diga, Ventoje yra didelis 
slenkstis, kur vanduo krinta 
nuo aukšto krioklio. Nuo jo 
iki pat žiočių upe laisvai gali 
plaukioti laivai. Ties Vento- 
piliu Venta įsilieja į Baltijos 
j urą.

prakeikimo.
jos slaptą meilę teks bran
giai užmokėti. Kasdieną su 
baime ji laukė savo likimo 
ir Perkūno
Krivių krivis neleido jai
žūti šaltame1 Neries sūku
ryje. Kai mergaitei gimė 
sūnus, krivių krivis nutarė 
išgelbėti savo vaiką ir mei
lužę.

Didysis Lietuvos kuni
gaikštis rengėsi medžioklei, 
kurią turėjo parengti kri
vių krivis. Medžioklės die
ną krivių krivis gražiai 
aprengė savo sūnų ir įkėlė į 
ąžuolą, kuriame buvo ere
lio lizdas. Ąžuolas augo 
gražiausioje kalno vietoje. 
Ten po medžioklės turėjo 
įvykti i-kilmės.

Kada po ąžuolu įpusėjo d 
puota, pasigirdo verkiančio < 
vaiko balsas. Jis sklido iš 
ąžuolo viršūnės. Vienas me
džiotojų iš erelio lizdo iškė
lė vaiką. Vyrai apstoję 
žiūrėjo į vaiką, o šis, pa
matęs aplink save besišyp
sančius vyrus, taip pat ėmė 
šypsotis. Visi buvo paten
kinti, labiausiai kunigaikš
tis. Greitai buvo pakvies
tas krivių krivis, kad išaiš
kintų nepaprastą radinį. 
Krivių krivis, pasiėmęs iš 
šventos ugnies pęlenų, būrį 
vaidilučių, krivių lydimas, 
skubiai yrėsi į Neries aukšt
upį. Kalne, prie ąžuolo, vi- & 
si nekantriai jo laukė.

Greitai įsiliepsnojo šven
tos ugnies įžiebtas laužas. 
Prasidėjo apeigos. Krivių 
krivis bėrė pavėjui šven
tuosius pelenus, sekė paukš
čių skridimą, klausėsi ąžuo
lo lapų šnarėjimo... Iškė
lęs rankas į dangų, tyliai 
kalbėjo maldas, 
atsisukęs į kunigaikštį, ta-

kusį lankytoją: turistą, stu
dentą^ mokytoją, atėjusius 
aplankyti čia esantį Simapo 
Daukanto kapą, ant kurio sto
vi kuklus akmens antkapis, 
vaizduojąs nukirstą ąžuolą.
PAPILĖS MIESTELIS

Papilė — nedidelis mieste
lis Ventos pakrantėje. Apsi
lankius jame, į akis krinta 
miestelio aikštėje pastatytas 
didingas paminklas, ant ku
rio pjedestalo stovi vyriškis su 
knyga rankoje. Tai papiirik- 
las S. Daukantui, pastatytas 
talentingo lietuvių skulpto
riaus V. Grybo. Apylinkės 
valstiečiai, susijungę į kolūkį, 
pavadino jį Shnąno Daukanto 
vardu.

Keletą kilometrų už Papi
lės, Biliūtiškių kaime, yra iš
kilęs aukštas cementinis obe
liskas, pastatytas šioje vieto
je žuvusiai 1863 metų sukili
mo dalyvių grupei. Legendos 
apie sukilimo prieš carizmą 
didvyrius eina iš kartos į kar- 

,tą. Pagal žmonių pasakojimą, 
prie raisto kadaise buvęs dva
ras, kuriame įsitvirtinę suki
lėliai. Vieta buvo patogi gin
tis: iš vienos pusės — nepri
einama Juodoji pelkė, iš ki
tos — pavasarį plačiai patvi
nusi ir nešanti ledus Venta. 
Tilto per upę tuomet nebuvę 
ir reikėdavę keltis keltu, kurį 
turėjęs Papilės smuklininkas. 
Sukilėliai prigrasinę keltinin
ką nieko nekelti per upę, ta
čiau šis n,epaklausęs ir už ge
rą atlyginimą ; naktį perkėlęs 
būrį caro žandarų. Netikėtai 
užklupti, sukilėliai dar ilgai 
gynėsi. Nelygioje kovoje žu
vusius sukilėlius žandarai pa
laidojo šulinyje. Nuo to laiko 
praėjo jau beveik šimtmetis, 
tačiau kovos pėdsakai išliko 
ik'i - šių; dienų : skurdžioje pa

Per pievas ir miškus, mies
telius ir kaimus vingiuoja 
Ventos juosta. Keliaudamas 
upe žemyn, susipažįsti su 
šiaurine Lietuvos dalimi, pa
matai nuostabaus grožio pa-' 
kraitėse verdantį gyvenimą, 
naujas statybas, įgyji daug 
naujų įspūdžių.

Skirtingai nuo daugelio kitų 
mūsų respublikos upių Venta, 
neįeina į Nemuno baseiną. Sa
vo vandenis į šiaurės vakarus 
upė neša aprėpdama didelę 
Žemaitijos dalį. Todėl Venta 
neretai vadinama žemaičių’ 
upe. Iš bendro 352 km. upes 
ilgio mūsų respublikai tenka 

į 169 km., o likusioji Ventos 
I dalis yra Latvijos 

i ijoje.
Upės aukštupys 

t i jos aukštumose, 
nedidelio, Venės ežerėlio, 
ančio per 10 km į rytus nuo 
Varnių, Venta kurį laiką te
ka Žemaitijos aukštumų ryti
niu šlaitu. Apylinkės kalvotos. 
Tarp atskirų kalvelių raibu
liuoja ^ežerėliai, vietomis telk
šo pelkės. Venta čia dar la
bai negili.
TRUPUTIS IŠ ISTORIJOS

Ventos upė 32 km ilgio ka
nalu su jungta su Dubysa. Kaip 
ii- daugelis panašių įrengimų, 
Ventos kanalas turi gana įdo
mią istoriją. Jis kastas XIX 
amžiuje, kai Nemuno ir Vys
los žiotys priklausė Vokieti
jai. Carinė Rusija nepanorė

ki o, kad jos eksportas, vykęs 
tomis upe.mis, . priklausytų 
nuo kažkieno malonės. Iškilo 
reikalas turėti greta savą van
dens kelią į Baltiją. Todėl 
1825 metais, atlikus Ventos 
ir Dubysos tyrinėjimus, abiejų 
upių vagas buvo numatyta pa
gilinti ir sujungti kanalu. Pra-; 
dėtus darbus nutraukė 4830 
metais prasidėjęs sukilimas. 
Po sukilimo darbai vėl prasi
dėjo. Bet kanalas nebuvo ga
lutinai baigtas. Pasikeitus is
torinėms aplinkybėms, 
teko savo pirmykštės 
mes.

Dešiniajame Ventos 
iš nedidelės gyvenvietės išąu- 

j go Kuršėnų miestelis. Jis yra 
patogioje vietoje, tarp dviejų 
geležinkelio šakų. Plentas 
jungia su Šiauliais; šiandien 
Kuršėnai yra rajono centras. 
Netoliese yra žinomas respub
likoje 
kas, 
gėlių 
kla. 
darbininkui gyvenvietė. Antro
ji plytinė, esanti rajono cent
re, gamina drenažo vamz
džius. Pastatyta čerpių gamy
kla.
UPĖS KELIAS

Už Kuršėnų Veikta giliai įsi
rėžia į slėnį. Upė smarkiai 
vingiuoja ir turi daug akme
nuotą slenksčių bei seklumų.

Ties Papile Venta srauni. 
Kairiajame upės krante stūk
so aukštas, medžiais apaugęs 
piliakalnis, kuris savo skar
džiu. atsiremia į Ventą. Seno
vėje jis tarnavo drąsiesiems 
žemaičiams kovoje prieš kry
žiuočius. Pitsakojama, kad 
besiginą kariai žiemą piliakal
nio šlaitus apriedavo vande-, 
niu, ir jis tapdavo priešui ne
prieinamas, tarytum pasakų 
kalnas; vasarą iš piliakalnio 
viršaus že'maičiai pavaišinda
vo užpuolikus verdančia der
va ir riedančiais nuo kalno 
akmenimis. Prabėgo nę vie
nas šimtas metų; ir kalno vir
šūnė pavirto kapinėmis su nuo 
laiko pajuodavusiais, 
pusiais kryžiais 
mis* apžėlusiais 
Ant piliakalnio 
ma pamatyti ir iš toliau atvy- 
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demokratai stoja už gerus santykius su Tarybų Sąjun
gą. Japonijos, socialistai taipgi stoja už tai. O lietuviš
kieji socialdemokratai - menševikai visomis

TSR terito-r

yra žemai- 
Ištekėjusi iš 

es-

kri-

poilsio 
kelioskinoteatras, 

stadionas.
šone Mažeikius, 

pro paskutinę 
gyvenvietę dėsi-

Alg. Rainys
LTSR Politinių ir mokslinių 

žinių skleidimo draugijos 
narys

Gražiomis vietomis gar
sios Vilniaus apylinkės, bet 
gražiausia jų Verkiai. Vie
nas keliautojas apie Ver
kius parašė: “Visų gra
žiausias ir visų nuostabiau
sias kampelis yra Verkiai 
ii’ jų apylinkės...”

Apie nuostabiai gražius 
Verkius liaudis sukūrė ir 
gražų padavimą. Tai buvo 
seniai seniai. Prie katedros 
esanti aikštė Šventaragio 
slėniu buvo vadinama. Ant 
Neries ir Vilnelės krantų 
amžinoji ugnis ruseno, ku
rią prižiūrėdavo vaidilutės. 
Vyriausioji šventyklos gal
va buvo krivių krivis.

Kartą jaunas krivių kri
vis pamilo vieno seno
vio dukrą, panoro ją vesti. 
Tačiau senis krivis nutarė 
geriau ją paaukoti dievai
čiui Perkūnui, negu išleisti 
už krivių krivio. Jaunasis 
krivių krivis tada paėmė 
tėvo paaukotą merginą nuo 
šventosios ugnies aukuro. 
Senas krivis už tai prakei
kė savo dukrą ir jos gyve
nimą.

Praslinko tik dveji lai
mingo gyvenimo metai, ir 
jaunoji krivių krivio žmona 
mirė. Pagal papročius kri
viai neturėjo teisės vesti 
antrą žmoną. Dabar senas 
krivis, nors ir neteko savo 
dukters, buvo patenkintas 
prakeikimu ir paskirta die
vu bausme. A

Jaunas krivių krivis per 
dienų dienas vaikščiodavo 
nuliūdęs, nerasdamas sau 
niekur ramybės. Dažnai 
ankstyvais vasaros rytais, 
atlikęs savo pareigas Šven- 

! taragio slėnyje prie amži
nos ugnies, jis sėsdavo į 
laivelį ir plaukdavo pasi
grožėti nuostabiais Neries 
krantais.

Nors visur buvo jaukios 
I apylinkės, bet labiausiai kri- 

Neseniai Anglijoje išleis- vių kriviui patiko per my-

Pagaliau,

Nauja dėmė ant Marso Radijinis traktorius
jis ne
reikš-. i

»

krante

Pavenčių cukraus fabri- 
pastatyta stambi Dau- 

plytų gamy-
Prie gamyklos išaugo

pakry- 
bei samano- 

akmehimis. 
neretai gali-

kieji socialdemokratai 
purkštauja' prieš tai!

Bet kas jų paiso! .

Žinomas JAV astrono- 
------------- <—J V V g V AU-%. AKA. A ▼ AVAA MUVVAAKV »J Vz A. AAA » 

mas daktaras ŠŲferis, 1954 tas pirmas traktorius, kurį | jją nuo Šventaragio -slėnio
m. fotografavęs Marso pla
netą, pranešė, kad surasta 
Marse nauja melsvai žalia 
dėmė, turinti 200 tūkstan
čių kvadratinių mylių plo
tą. Ši dėmė, išsidėsčiusi ša
lia didelio Totą kanalo, pa
sirodė visai nelauktai. Nie
kad iki šiol, 125 m. bėgyje 
nuo to laiko, kai buvo suda
rytas pirmasis Marso že
mėlapis, nepastebėtas to
kios ha u jos dėmės atsiradi
mas.

“Šis reikšmingas pasi
keitimas, — pareiškė Šlife- 
ris, — rodo, kad padalini
mai tarp Marso dykynių ir 
tamsių sričių nėra pasto
vūs ir gali keistis. Tai pa
tvirtina mūsų išvadas, kad 
Marsas —*• ne negyvas pa
saulis ir kad šią naują dė
mę galihia priskirti aug
menijos vystymuisi.”

valdo radijas. Televizinius 
įrengimus sudaro nedidelė 
radijo stotis ir baterinis 
siųstuvas, dirbąs 27,12 ki- 
lohercu dažnumu.

Toks traktorius atlieka 
šias operacijas: perveža 
įtaisus iš transportinės pa
dėties į dirbamą, pasisuka 
į kairę ir į dešinę, įjungia 
sankabą- perveda įtaisus iš 
darbo padėties į transporti
nę.

Televizija valdomo trak
toriaus bandymai sukėlė di
delį susidomėjimą. Darbai 
šia kryptimi aiškiai nubrė
žia netolimą perspektyvą, 
kada savaeigės žemės ūkio 
mašinos bus savaeigės 
rąja to žodžio prasme.

tik-

Palminis voras

Belgradas. — Chruščio
vas jau atvyko Jugoslavi
jon. Jis sakė, kad kalbėsis 
su Titu, bet tai bus tik 
“bendri pasikalbėjimai' Vi
sokiais klausiniais”. Vizitas 
neturi specialaus tikslo, sa
kė jis — jis atvykęs Jugo
slavijon tik kelių dienų 
atostogoms, pasisvečiavi
mui.

Ottawa. —Kanada pa
kvietė užsienio diplomatus 
pamatyti savo atominę jė
gainę Chalk Riveryje. Pa
kviesti ir TSRS, Čekoslova
kijos bei Jugoslavijos am
basadoriai.

jėgomis.

:r v

irAtogrąžinėse Indijos 
Ramiojo vandenynų salose 
tarp daugelio įvairių gyvū
nų randamas ir palminis 
voras. Tai gana, stambus, 
30—40 centimetrų ilgio gy
vūnas, daugiau panašus į 
vėžį negu į krabą. Jis min
ta daugiausia kokoso riešu
tais.

Okeanijos gyventojai la
bai vertina kokoso krabus, 
kaip gardų 
patiekalą,
daugiausia riebiais 
so riešutais, 
virsta tarsi riebalų

ir maistingą 
Maitindamiesi 

koko- 
krabai patys 

‘ ,į rezer
vuarais: iš stambaus krabo 
galima ištirpyti iki 2 kilo
gramų skaidrių ir skanių 
riebalų!

Misdamas kokoso riešu- 
šutais, krabas smarkiai nu
niokota kokošo palmas ir 
todėl polįnezįeČių buvo pra
mintas 

ę-
palminiu voru.

la

Neries posūkyje aukštas, 
status kalnas. Greta jo vin
guriavo sriaunus upelis. Jo 
čiurlenimas ir gurgėjimas 
pripildė visą skardį. Van
denio kalba.

Kartą krivių krivis išgir
do skardžiais sklindančią 
merginos dainą. Kokie die
vai galėjo atvesti čia į gi
rios tankumynę mergaitę?

Gražioje aikštelėje ant 
upelio kranto sėdėjo pasa
kiško grožio mergaitė. Jos 
gelsvi palaidi plaukai švy
tėjo auksu, miklios rankos 
pynė vainiką iš giriose ir 
pievose surinktų gėlių. Kri
vių krivis artėjo prie mer
gaitės. Staiga ’ daina nu
trūko, mergaitė ėmė bai
liai žvalgytis aplinkui. Ne
tikėtai prieš save išvydusi 
žmogų, ji nusigando ir ėmė 
bėgti, bet krivių krivis ją 
sulaikė:

Nenusigąsk, aš ne kry
žiuotis..'. Pasižiūrėk, ma
no apsiauste nėra nei kry
žiaus nei kalavijo...

Mergaitė sustojo. Krivių 
krivis priėjo arčiau.

Ką juodu kalbėjo, niekas 
nežino, gal tik vienas upe
lis, kuris ir šiandien vis 
skuba į Nerį, galėtų pasa
kyti... Bet jis tyli, tik 
liaudies padavimas sako, 
kad krivių krivis savo mė
giamą vietą dar labiau pa
milo. Gražioji mergina vėl 
prikėlė krivių krivio širdy
je gyvenimo viltį, .gražią 
meilę, kuri buvo slapta ir 
vylinga.

Laimingos dienos slinko 
į praeitį. Jaunoji mylinti 
lietuvaitė pajuto, kad už

—Kunigaikšti, Perkūnas 
tą kūdikį siunčia tau. Tai 
didelė dievų malonė. Per 
kūdikį Lietuva pasieks di- < 
dėlės garbės, o man mirusį 
jis turės tapti mano vie
tininku.

Krivių krivis, baigęs sa
vo žodžius, nutilo. Suskam
bėjo džiaugsmo trimitai, 
nuaidėjo ragai, pakilo pil
nos midaus taurės. Visi gė
rė už dievų pasiųstą vaiką. 
Čia pat krivių krivis sutei
kė vaikui, kaip rastam ere
lio lizde, Lizdeikos vardą, 
o tą vietą, kur vaikas pra
virko, pavadino Verkiais.

Taip sako padavimas.
Rašytiniuose dokumen

tuose Verkiai paminimi 
apie 1318 m., kai čia buvo 
pastatytas pirmas dvaras. 
Po aukštaičių krikšto, 1378 
m., Jogaila Verkius ati 
Vilniaus vyskupui. 1
Verkiais tarp Kęstučio ir 
Jogailos, o paskui tarp Vy
tauto ir'Skirgailos įvyko 
atkaklūs mūšiai.

Antroje XVIII amžiaus 
pusėje vyskupo Masalskio 
pakviestas garsusis Lietu
vos architektas Laurynas 
Stoka-Gucevičius Verkiuo
se pastatė nepaprastai gra
žius rūmus. Pagrindinį rū
mų ansamblį sudarė trys 
pastatai. Du šoniniai išliko 
iki mūsų dienų, didieji vi
durinieji rūmai XIX amž. 
viduryje sudegė. Jų dau
giau niekas nebeatstatė.

Rūmų papuošimui buvo 
pakviesti žymūs vakarų 
Europos dailininkai. Pir
mą kartą rūmuose buvo 
įrengtas vandentiekis. «

Verkių dvaro žemėse di
džiuliai plotai buvo atitver
ti žvėrynui. Buvę miškai 
siekė net Vilniaus miestą. 
Juose išaugęs Vilniaus

(Tąsa 3-Čiam puslj

2 pusi.—Laisvė (Liberty)-Penktad., Rugsėjo (Sep.) 21, 1956
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(Tąsa) "
IX

Sugrįžęs į kambarį, kunigas šūkte
lėjo Marcelei, kad atneštų šviesos, nes 
jau buvo beveik visai tamsu. Netrukus 
Marcelė įėjo su degančia žvake, pastatė 
ją ant stalo ir, užtraukus ant langų mar
gas, namie austas užuolaidas, išėjo už
darinėti langinių.

—Išgersime, ponas Akelaiti, dar po 
stiklą arbatos? Paplepėsime valandėlę. 
Juk dar anksti gulti.

Jis pripylė arbatos, atsisėdo priešais 
Akelaitį ir atsargiai, bet smalsiai ėmė 
jį klausinėti apie jo praeitį ir gyvenimą, 
regimai norėdamas kaip reikiant savo 
atsitiktinį svečią pažintį.

Taip. Svečias esąs kilęs iš kaimiečių 
Jtr to neišsigina. Tai gerai. Tėvas daly
vavęs 1831 m. sukilime ir miręs kator
goj? Įdomu... reikšminga... Svečias 
jaunystėj vargęs kaime, paskui uoliai 
mokęsis. Tai taip pat gerai. Filologas, 
mokąs daug kalbų, mokytojas. . Pui
ku, puiku...

Bet štai Akelaitis pradeda pasakoti 
apie savo 
ninkais — 
niauktis.

—Kunige!—po valandėlės šaukė Ake
laitis, nebesulaukdamas savo įkarščio. 
—Mes turime kelti savo gražiąją kalbą, 
mums reikia lietuviškų mokyklų, mums 
reikia literatūros, mums reikia gazietos! 
Kaimietis neturi kuo šviestis, ko skai
tyti. Tam reikia pinigo. Kur jo gauti?

4 Aš apskaičiavau, kad jeigu kunigai tri
juose šimtuose lietuviškų bažnyčių kas 
sekmadienis surinktų po 2 auksinu, tai 
per metus susidarytų 5,000 rublių si
dabru, o jei klebonai kalėdodami paim
tų tik po vieną skaitiką nuo dūšios, tai 
susidarytų 10,000 rublių sidabru. Oi, 
tai būtų ir mokykloms, ir knygelėms, ir 
laikraščiui! Bet tai tik svajonės, kuni
ge. Kas tuo užsiims? Niekas. Ponai 
Balinskis, Kraševskis, Kirkoras man 
pritarė, bet pinigų jie neturi. O žinai, 
kunige, kas davė pinigų, Ogi ponai 
Oginskis, Radvilas, Karpius, Bistramas, 
Šemeta. Kunigaikštis Oginskis mane į 
Rietavą kvietė, ten 'ketino spaustuvę 
įtaisyti gazietai ir knygoms spausdinti, 
^ik ciesorius neleido.

—O ką, pons Akelevičia, būtum rašęs 
toje gazietoje?—paklausė Mackevičius, 
niūriai žiūrėdamas į svečią.

—Kaip tai ką?.. Viską! Žinių, ūkio 
patarimų, mokslo populiarizacijos, na ir 
šiaip pasiskaitymų, dainų, apsakymų.

—O kieno, pons Akelevičia, reikalus 
gintum toje gazietoje?

y Akelaitis nevisai suprato klausimo.
—Kieno reikalus? Visų, skaitytojų. 

Teisybę rašyčiau, kas naudinga žmo
nėms. 7Šviestume, mokytume.

> Kunigas žiūrėjo taip rūsčiai ir smel
kiančiai, kad Akelaitis ėmė netekti pa
sitikėjimo savim, pradėjo klysti ir pai
niotis.

\ • — O aš tamstai pasakysiu pons Ake
levičia, — pabrėždamas žodžius kalbėjo 
Mackevičius, — kad jūs savo gazietoj 
gintumėt reikalus tų, kurie* jums pini

ngus ir malones teiktų — ponų ir vyriau

pažintis su bajorais, dvari- 
ir Mackevičius pamažu ima

sybės. Ar jūs parašytumėt, kad Ogins
kis, Karpis, Komaras, Čapskis, Skrods- 
kis, Kaisarovienė ir kiti tokie neteisin
gai skriaudžia savo baudžiauninkus? Ar 
pasakytumėt, kad tokie Manzejai ir. 
Skvorcovai yra budeliai? Ar parašytu
mėt, kad ciesorius ir jo vyriausybė pa
laiko didžiausią pasaulyje neteisybę — 
baudžiavą, gina dvarininkus, o kaimo 
žmones laiko tamsybėje ir skurde? Ar 
parašytumėt taip, pons Akelevičia? — 
šaukė Mackevičius, kumšties dūžiu į 
stalą tvirtindamas savo klausimus.

Akelaitis nustebęs ir sumišęs žiūrė
jo į kunigą.

—Prieš valdžią, kunige, žinoma, kaip
gi taip? Gazietoj negalima. Būtų reikė
ję politikupt, prisitaikyt... Prieš ponus, 
dvarininkus, na, žiūrint kaip ir kur. Mū
sų užuojauta, be abejo, visados valstie
čių pusėje Bet ir ponų visokių yra. Štai 
kad ir Rietavo Oginskis. Tai ne Čaps
kis, ne Skrodskis, ne Kaisarova. Jis 
valstiečiais rūpinasi. Jo baudžiaunin- 
gai gerai gyvena, sočiai maitinasi, gra
žiai rengiasi. Jie jokių reformų nenori. 
Jie patys sako, kad Oginskis jiems kaip 
tėvas.

Mackevičius taip ūmai pašoko nuo 
stalo, kad net kėdė apvirto.

—Ar Oginskis?! — sušuko, trenkda
mas kumščiu į stalą. — Ar tamsta žinai, 
poiis Akelevičia, koks xyra skirtumas 
tarp Oginskio, Karpio, Skrodskio ir 
Kaisarovos? Gi štai koks: Kaisarova 
ir Skrodskis mano, kad jie daugiausia 
naudos iš baudžiauninkų išspaus juos 
pusbadžiu maitindami ir rykštėmis 
plakdami, Karpis mano, kad jam bus 
naudingiau baudžiauninkus be žemės 
paleisti ir paskui juos pigiai samdytis, 
o Oginskis mano, kad jam pelningiausias 
atšertas baudžiauninkas. Ir jautis at
šertas geriau traukia jungą. Pons Ogins
kis dėl savo pelno gerai šeria baudžiau
ninkus. Dėkui jam už tai. Jis valstie
čių tėvas? Valstiečiai nori amžinai jam 
tarnauti ir priešingi visokioms refor
moms? O ar tamsta žinai, kaip Ogins- > 
kis įskiepijo tokią sau ištikimybę? Suk
tumu, melu, apgaule ir prievartų! Ar 
žinai,. pons< Akelevičia, kad kas pena
tas žmogus jo dvare tai šnipas h* skun
dėjas? Tegul tik kės ką pašnibždės 
prieš kunigaikštį, tas paminės jo tėvišką 
ranką., Nugrūs nežinia kur, arba į re
krutus atiduos. Vienas Oginskio ber
nas, pasisakęs prieš baudžiavą, nuo re
krutų bėgdamas iš Rietavo net čia atsi
beldė. Gal tamsta pažįsti, pons Ake
levičia, Lauryną Ivinskį? Jis mokyto
jas. Rietave. Pasikalbėk su juo, kai nie
kas negirdi. Jei jis tamsta pasitikės, 
tai patvirtins tai, ką aš sakau. Čaps- 
kiai, Skrodskiai, Kaisarovos, Karpiai, 
Oginskiai — grafai ir kunigaikščiai — 
visi jie, kaip dėlės, baudžiauninkų krau
ju ir prakaitu minta. Ateis diena, ka
da šiandieniniai baudžiauninkai su
tremps juos kaip dėles, nusikratys kaip 
erkes nuo savo kūno!

Jis du kartu trenkė koja į grindis ir 
apsisukdamas pagręžė pakaustytu kul
nim, tarsi pats į dulkes trindamas tas 
dėles ir erkes.

(Bus daugiąu)

Washington, D. C.
Mainierių Geroves 
Fondo rekordas

United Mine Workers' gero
vės ir pasitraukimo fondo ba-p 
lansas pasiekė rekordą $130,- 
172,370 birželio mėnesį, ra
portuoja fondo pareigūnai.

Skaitlinė atstovauja užau
gimą daugiau negu 26 milijo
nus virš pirm buvusių fiskalių 
metų balanso, didžiausią pa
kilimą fondo 10 metų istori
joje. Užaugimas remiasi iš 
padidėjusios minkštosios ang
lies produkcijos praeitais me
tais po kelių metų sužlugimo.

Smalingos anglies produkci
ja laike pasibaigusių) fiskalių 
metų pašoko 81 milijonu tonų 
sudarant viso virš 506 milijo
nus tonų. Fondo mokesčių 
kolektavimas 40c tonui paki
lo $2& milijonai iki $152,886,- 
125. Apie 15-20% šalies 
minkštos anglies produkcijos 
yra iš neunijinių mainų, nuro
do UMW, ir to nesimato fon
do skaitlinėse.

Laike paskutinių fiskalių 
metų, sakė fondo pareigūnai, 
fondas išmokėjo $127,662,715 
benefitais unijos nariams ir 
administracinėm išlaidom. Iš 
visos sumos, 97.1% arba 
$123, 913,987 nuėjo skaičiui 
206,919 šalpgavių pensijoms, 
ligoninės lėšom ir šalpą nelai
mės ištiktiems.

Fondas moka $100 mėne
siui 61,546 pasitraukusiem 
mainieriam. V.

Lawrence, Mass.
Spicket Shoe kompanijos 

darbininkų streikas tęsėsi 
dėl didesnių algų.

Stevens Mill dirbtuvės 
darbininkai streikuoja. 
Kompanija rašinėja darbi
ninkams laiškus, kad grįž
tų į darbą be unijos žinios. 
Atsirado tokių lengvatikių, 
kurie nuėjo streiklaužiauti-

Jau grįžta iš Sibiro
(Ištraukos iš laiškų

iš Lietuvos)
Apie mėnuo laiko atgal 

aplaikiaų laišką iš Lietu
vos, iš Užuguosčio miesčiu
ko, nuo brolduktės, kuri, 
tarp kitko, rašo:

“Neseniai sugrįžo iš Ja
kutijos (Sibiro) vienas vy
ras iš Vaitkūnų kaimo. Ji
sai sakė, akd matėsi su jū
sų seseria Karalina ir jos 
šeima. Jie ten pasibudavo- 
jo.stubą, turi karvę ir gy
vena neblogai. Jųjų abi 
dukterys uždirba po 900 ru
blių į m'ėnesį, — viena mo- 

< kytojauna, o kita dirba me- 
tZ džio išdirbystės kontoroje.”

Dabar kelios dienos atgal 
aplaikiaų kitą laišką nuo 
vienos moters iš tos pat vie
tos, kuri štai ką rašo:

“Gal dar tau niekas ne
parašė, kad neseniai orlai-

viu parskrido tavo sesuo 
Karalina iš labai' tolimos 
šalies, nuo Jakutsko.' Kaip 
girdėjau, ji parskrido na
mo apžiūrėt, kaip čia gyve
nimas eina, tai yra, ar apsi
moka jiems grįžt atgal Lie
tuvon, ar ne. Ji pabuvo 
kelias dienas Kaune pas se
serį Oną, paskui nuvyko vy
ro tėviškėn pasižiūrėt. Ko
kį nuosprendį ji padarė, 
man dar neteko sužinot. 
Rugpjūčio 24 d. ji išskrido 
orlaiviu atgal pas savo šei
myną.”

Tai reiškia, kad ištremti 
Sibiran už prasikaltimus 
dabar jau gali grįžti namo. 
Minėta mano sesuo buvo iš
tekėjusi už mokytojo, kuris, 
laike Smetonos režimo, mo
kytojavo ‘Trakų apskrityje. 
Prieš pat nacių užpuolimą 
ant Lietuvos jisai buvo su-

| čiuptas slaptame veikime 
naciam ir dėl to buvo iš
tremtas Sibiran su šeima.

Taigi, tas parodo, kad 
dabar Sibiras nėra tas, kąs 
buvo caro laikais,' jei iš
tremti, turėdami teisę su
grįžt tėviškėn, pirmiau par- 
skrąnda orlaiviu pasižiūrėt 
—ar apsimoka grįžt ar ne.

P. š.

3 pusi. Laisve (Liberty). Penktad., Rugsėjo (Sep.) 21, 1956

VERKIAI
(Tąsa nuo 2 pusi.) 

priemiestis ir dabar dar te
bevadinamas žvėrynu.

Po gaisrų ir suniokojimo 
puošnūs Verkhj rūmai da
bar atremontuoti, tačiau 
kas sudegė ir buvo išplėš1- 
ta, atstatyti jau nebuvo 
įmanoma. Dabar šiuose rū
muose veikia Vilniaus gy
vulininkystės technikumas.

Verkius ir jo apylinkes 
gausiai lanko turistai ir 
poilsiautojai.

(Iš “Už sugrįžimą į Tėvynę”)

Pra-

Hartford, Conn.
4

Mūsų naujienos
Laisvės Choras rengia 

draugišką vakarienę savo 
draugams ir pašaliniams, 
kurie norės dalyvauti. Įvyks 
sekmadienį, rugsėjo 30 d., 
Lietuvių Bendrovės salėje, 
155 Hungerford St.
džia 2 vai. popiet. . Vaka
rienė bus kaip 5 vai. Visi 
draugai ii\ pašaliniai kvie
čiami dalyvauti. Turėsi
me linksmą laiką. Atsimin
kime, kad Laisvės Choras 
visada surengia puikius pa
rengimus.

Kito apgarsinimo nebus, 
todėl visi gerai įsitėmykite 
šį, ir atsiminkite, kad pats 
Laisvės Chooras jus visus 
kviečia. (

Choro nariams ir garbės 
nariams, kurie priklauso 
prie klubo, įėjimas nemo
kamas, o pašaliečiams .kaš
tuos $2 asmeniui.

Visi kviečiami!-

les ir už visokią, pagalbą,^ tu vys Valstybinės filharmoni- 
suteiktą mums’ šioje liūde
sio valandoje, širdingai dė
kojame graboriui G. Sav
age už gražų patarnavimą 
ir

Rochester, N. Y.
Rugsėjo 8 d. mirė Pau

lina Druseikienė. Velionė 
gimė Lietuvoje, Kauno rė- 
dybos Panevėžio apskrities 
Grunkiškių miestelyje. Į 
šią šalį .atvažiavo 1910 me
tais ir visą laiką išgyveno 
Rochestery. Ištekėjo už 
Juozo Druseikio ir vedė 
pavyzdingą šeimyninį gy
venimą. Išaugino vieną sū
nų Fredį, išleido į aukotą 
m o o k s 1 ą. Velionė dirbo 
visą gyvenimą prie kriau
čių dirbtuvėje, kad sutau
pius kiek dolerių senatvei. 
Vylėsi ilgai pasidžiaugti 
savo anūkėliais. Bet neil
gai teko jais džiaugtis. Tik 
vienerius metus buvo aplei-

Vieną streiklaužį streikie-1 dh-btuvę ir jau manė
riai pasigavo- ir pusėtinai 
apkūlė: Taipgi viena seny
va moteris gavo apmušti 
nuo jaunos merginos. Gali 
ir daugiau tokių dalykų, 
įvykti, jei streiklaužiai ne
siliaus streiką laužę.

The Champion Interna
tional Paper Mill darbinin
kas Max A. Weber tapo 
sunkiai sužeistas dėl nebu
vimo darbe apsaugos.

Lawrene bedarbių suma-, 
žėjo 300. Dar yra be darbo 
darbininkų 2,555. Tai pra
neša valdinės įstaigos.

Policija ir ugniagesiai 
reikalauja didesnių algų.

Western Electric kompa
nijos darbininkai vėl strei
kuoja. Kompanija norėjo 
apgauti darbininkus, bet 
jai nenusisekė. Dabar dar
bininkai yra kytresni.

' —■■■ ■

Eidamas į darbą, matyda
mas, kad stovi daug dar
bininkų palei Pačifiko var
tus, maniau, kad darbinin
kai ten išėjo į streiką, Bet 
ne. Pasirodė, kad ištraukė; 
iš kanalo prigėrusią italę 
moteriškę, Lindą Sideri. 
Gydytojas pripažino, kad 
ji prigėrė. Kaip ji ten įpuo-, 
lė, nežinia.

Vienas Lawrenco .minis-' 
tevis (dvasiškis) važiuoda
mas automobilium užsihiu- 
šė. Tai rev. Henry Hes- 
skans. Jis vyko į New.

Jis buvo vokiečių;
. metodistų bažny-

S. Lenkauskas j

Yorką. 
tautos, 
čios.

NEW YORK AS. — Ko
munistų vadas Gil Green,’ 
kurie sėdi Leavesworth- 
Kansaso kalėjime, šio mė
nesio 24-ą mini savo 50-ąj 
gimtadienį.

malonų apsiėjimą.
Vyras Juozas Druseikis, 

sūnus Fredis,
marti ir trys anūkai

nitf d rainos teatrų trupės, Lie
jos choras ir solistai, Kauno 
J. Gruodžio vardo muzikos 
mokyklos diplomantai, Balta
rusijos Molodečno srities liau
dies dainų ir šokių ansamblis.

ELTA

Pittsburgh, Pa.

lietu- 
kiek

LAISVĖS ir VILNIES 
SKAITYTOJAMS

Gerbiami lietuviai ir 
vės! Jūs gerai žinote,
pažangioji spauda mums pasi
tarnauja ir atneša teisingų ži
nių ir straipsnių. Tuo mes di
džiuojamės. Ši spauda infor
muoja mus ne tik apie dabar
tį, o; ir apie praeitį.

Yra šaukiamas Laisvės 
Vilnies 
mas, kuris įvyks 
(September) 30 dieną, 
madienį, 
Name, 3351 
Pittsburgh e. 
dalyvauti ir 
spaudos reikalus. Mūsų spau
da yra visų mūsų reikalas. Pa
sitarsime ir kitais, mums ar
timais reikalais.

Kviečiame visus dalyvauti!
Rengėjai

ir 
skaitytojų susirinki- 

kuris įvyks rugsėjo 
sek- 

2 vai. popiet, LDS 
W. Carson. St., 
Kviečiame visus 

aptarti mūsų

E LIETUVOS
Gastrolės rajono centre

DOTNUVA. — Savo naują 
programą čia parodė Lietuvos 
nusipelnęs Valstybinis dainų 
ir šokių liaudies ansamblis. J 
koncertą gausiai susirinko ra
jono centro gyventojai, o taip 
pat “žiburio”, Karolio Požė
los vardo, “Tiesos”, Marytės 
Melnikaitės vardo, “Gudžiū
nų”, Petro Cvirkos vardo, 
“Aušros’’ ir kitų kolūkių kolū
kiečiai. Ansamblis atliko lietu
vių, rusų, ukrainiečių, lenkų, 
vcmgrų, čekų, rumunų ir kitų 
tautų- liaudies dainas bei šo
kius.
.Šią vasarą Dotnuvoje taip, 

pat lankėsi gastroliuojančios' 
Šiaulių dramos, Kauno jauno
jo žiūrovo ir Kauno muziki-

Didėja trikotažo 
dirbinių gamyba

ŠIAULIAI, VIII. 14 d. 
“Verpsto” trikotažo fabriko 
kolektyvas nuo naujojo penk
mečio pradžios nepaliaunamai 
didina produkcijos gamybą, 
paleidžia į darbą vis naujus 
gamybinius pajėgumus. Ne
seniai fabriko cechuose, ku
riuose gaminamas trikotažinis 
pluoštas, pradėtos naudoti la
bai našios metmenų mezgimo 
staklės, mechanizuotos taip 
pat turimos rankinės mezgimo 
mašinos. Per septynis šių me
tų mėnesius produkcijos ga
myba įmonėje padidėjo paly
ginti su tuo pačiu pereitų me
tų laikotarpiu 25 procentais.

Racionaliau sukirpdami me
džiagas, įdiegę pažangų arti
mų, reikalingam dydžiui ruo
šinių mezgimo metodą ir pa
naudodami gamybos atliekas, 
trikotažininkai šiemet sutaupė 
1,250 kilogramų verpalų, iš 
kurių pagaminta apie 4,000 
Įvairių vilnonių dirbinių.

Siuvimo cechas pradėjo ga
minti 14 naujų modelių dirbi
mus, kuriuos paruošė fabriko 
dailininkai ir modelininkai.

ELTA

Iš anksto pasirūpinkime 
turėti laisvą lapkričio 11 d., 
nes tą dieną įvyks metinis 
koncertas Didžiojo New 
Yorko apylinkėje.

PHILADELPHIA VIC.

HELP WANTED—FEMALE

pasilsėti, bet ta baisioji vė
žio liga atėmė sveikatą; 
nors buvo dedamos didelės 
pastangos ją išgelbėti, ta
čiau niekas negelbėjo—ne
laboji mirtis pakirto jos gy
vybę.

Velionė buvo laisvų pa
žiūrų, buvo Vilnies skaity
toja, prigulėjo prie LDS 11 
kuopos ir visados/lankyda
vo darbo žmonių parengi
mus ir. aukodavo spaudos 
ir apšvietos reikalams. Jai 
mirus, jos vyrąs Juozas 
Druseikis, atminčiai savo 
mylimos draugės, Vilniai 
aukojo $50 ir Laisvės fon
dui $10. Tai labai gražus 
darbas. Mes visi turėtume 
imti pavyzdį iš Juozo Dru- 
seikio, atsiminti spaudą ir 
suteikti jai paramą, kuri 
mūsų laikraščiams taip la
bai reikalinga.

Velionės šermenys buvo 
pas graborių G. Savage. 
Jos karstą puošė daug gėlių 
nuo giminių, draugų ' ir 
kaimynų. Palaidota laisvai. 
Koplyčioj, prieš išlydint, 
atsisveikinimo kalbą pasa
kė L. Bekešienė ir G. Sav
age. Kapinėse atsisveiki
nimo apeigas atliko grąfeo- 
rius, G. Savage. Velionė pa
laidota Mt. Hope kapinėse* 
Nors buvo darbo diena, bet 
daugybė automobilių ir 
žmonių palydėjo , velionę 
paskutinį kartą. Mr. Sav
age, varde Druseikių , šei
mynos, padėkojo visiems 
palydovams ir užkvietė su
eiti į 'Gedemino svetainę 
užkandžių.

Ilsėkis, brangi drauge, 
amžinai,to likusiai šeiiųy- 

j nai didžiausia užuojauta, 
liūdesio valandoje. - L. B.

Vrėja ir katnb. tvarkytoja; patar
nautoja ar vedusi pora. Paliudiji
mai. Gyventi vietoje. Graži Vilią- 
nova stuba, arti transų. Privatigkas 
salionas. Galima priimti dirbantį 
vyrą ar mokyklą lankantį vaiką. 
LA. 5-2282 ar rašykite: Mrs. B. 
Barringer, 250 Ashwood Rd., Villa
nova, Pa. (181-183)

NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIAMS 
Visi Atvykite į New Haveną šį Sekmadienį

Rugsėjo (Sept.) 23 d
Pamatyti Premierą Komedijos

“LAPKUS”
Kurią suvaidins Liaudies Teatro artistai iš 

New Yorko, vadovaujant Jonui Valenčiui

LIETUVIŲ SALEJE
243 North Front St. New Haven, Conn.

Rengia LDS 16 Kuopa

BE ATIDĖLIOJIMO UŽSISAKYKITE

SENO VINCO POEZIJOS KNYGĄ
Užsisakydami jo poezijos knygą pagerbsite 

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

Knyga Iš 128 puslapių, kaina ll.OO

■UŽSAKYMUS PRAŠOME SIŲSTI ADRESUOJANT:

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

VIEŠA PADĖKA
Širdingai dėkojame vi?’ 

siems už gėles, už skaitlin
gą atsilankymą ir palydė-; 
jimą mdno mylimos žmones

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

Vardas ................................................................-......-................................

Antrašas

Miestas



Chicago; 111.
Mėsos darbininkai balsavo

Visa didžiuma 85,000 mė
sos industrijos darbininkų au
torizavo streiką prieš šešias 
didžiąsias mėsos apdirbimo 
kompanijas, pranešė dviejų 
unijų pareigūnai čionai. Uni
jų vadai sakė, derybos tęsia
mos su kompanijomis pratę
siant sutartį diena iš dienos.
. Pasekmės streiko balsavi
mo nėra galutinai suvestos, 
bet pakankamai parodo 10 
balsų prieš vieną didžiumą už 
streiką, raportavo preziden
tas Ralph Helstein, United Pa
ckinghouse Workers ir prez. 
Earl Jimerson — Amalgama
ted Butchers Workmen. Su
minėtos unijos yra nusitarę 
susivienyti spalio mėnesį.

Laiškai iš Dzūkijos
“Laisvės“ ir “Vilnies“ skil

tyse telpa daug laiškų iš Lie
tuvos. Jie įdomūs, bet vis iš 
Žemaitijos krašto. Iš Dzūkijos, 
Merkinės, netenka užtikti, ir 
mintis kyla, kad Dzūkija yra 
užmirštas Lietuvos kampas.

čia paduosiu ištraukas iš 
dviejų laiškų nuo Merkinės. 
Vieną gavo M. iš Jononių kai
mo nuo brolio. M. Jononių kai
mas yra prie Merkinės Su
valkų pusėje, ir laiškai visuo
met eidavo į Merkinės paštą. 
Bet dabartinis to kaimo antra
šas jau kitoks. Antrašas: 
LTSR, Vilniaus sritis, Veisėjų 
rajonas, Kibysiu paštas, Jono
nių kaimas.

Brolis M. rašo: “Sužinoję, 
kad laiškai ir siuntiniai eina 
viešai, rašome jums, broli, 
pranešdami, kad esame svei
ki ir gyvename gerai. Vienas 
sūnus atitarnavo kariuomenė
je ir vedęs gyvena savystoviai. 
Antras sūnus jau bus tuoj 
metai kaip tarnauja kariuo
menėje. Buvo sunkus laikas , 
karo laike, atėmė viską, dra
bužius ir ką geresnio turėjo
me, bet sunkumus jau nuga
lėjome. Dirbame kolūkyje. 
Dvi dukterys gyvena su mu
mis“.

Antrą laišką gavo M., irgi 
iš Jononių, kaimo, bet daugu
moje laiške rašo apie česukų “chuliganas

ir vue ligoninėn ištyrimui jo pro- 
Jos to. v

Lietuvių kalbos kursai 
Cohimbi jos universitete

Kalbų departmentas Cohlin- 
bijos universitete paskelbė 
lietuvių kalbos 
programą šiems mokslo me
tams. Bus trys grupės: pra
dedantiems, šiek tiek prasila
vinusiems ir toliau pažengu
siems. Pradedančiųjų grupės 
paskaitos vyks kiekvieną 
penktadienį nuo 6:35—8:15 
vakare, kambarys 606 Casa 
Italiana. šitoje klasėje bus 
supažindinama su lietuvių kal
ba, praktiškai mokoma skai
tyti ir rašyti. Pirmoji paskai
ta — rugsėjo 28.

Antroje grupėje supažindi
nama su gramatika, su sun
kesnių tekstų skaitymu, kal
bėjimu. Paskaitos vyks penk
tadieniais nuo 8:30—10 Pova
kare, kambary 606 Cąsa Ita
liana. Pirmoji paskaita rug
sėjo 28 d.

Trečiojoje grupėje — gra
matikos studijos, skaitymo ir 
kalbėjimo praktika, susipaži
nimas su lietuvių istorija, kul
tūros gyvenimu 
Paskaitos vyks 
nuo 6:35—8:15 
rys 60 4B Casa

Registracija vyksta Rotunda 
of Low Memorial Library re
gistracijos metu: rugsėjo 21 
d. iki 26 d., pavasario semes
trui nuo sausio 1 iki 5.

ir literatūra, 
trečiadieniais 
v. v.: kamba- 
Italiana.

ir

PASMERKĖ TELEVIZIJĄ 
IR RADIJĄ

Billy Rose, teatro, dainų 
muzikos “patronas“, buvo
pakviestas pasakyti savo nuo
monę Kongreso atstovų buto 

. Ir jis pasakė, ką 
jis mano apie šių dienų radi
jo ir televizijos programas. 
Tai esąs baisus šlamštas, ku
ris užteršia visą orą. Beveik 
visą mūzikinį jovalą, jis sakė, 
kontroliuoja muzikos 
“Broadcasting Music, Inc.

komisijai.

trustas

PAKLIUVO LIGONINĖN
William Allen, tik 17 me

tų, beveik kiekvieną savo 
gimtadienį praleidžia polici
jos rankose. Ir dabar jis ta
po suareštuotas ir kaltinamai 
apiplėšime dviejų 15 metų 
amžiaus berniukų. Iš jų jis 
atėmęs $24. šį sykį šis jaunas 

pasiimtas Belle-
kaimą, aukščiau Merkinės 
arti Merkio ir Nemuno, 
brolis rašo, kad Kyšuose ran
dasi mokykla ir krautuvė ir 
kartu paštas. Sesuo iš Česu- 
kų kaimo rašo, kad jos ketu
ri vaikai myli mokslą ir gerai 
mokinasi, ’ tik gaila, kad jos 
vyriausia duktė neseniai mirė

1
PRANEŠIMAI

NEW HAVEN, CONN.
Ilgai laukta komedija LAPKUS 

bus suvaidinta' sekmadienį, rugsėjo 
23 d., 2 vai. dieną., 243 N. Front 

.y. ,. .. , , , . . I St. Taipgi bus ir šokiai po vaidi-SJrdies liga; buvo mokytoja ir nim0- Kviečiame vietinius ir iš apy- 
/ dar vis lankė specialius kur- linkės dalyvauti Kom.

sus. O dvi jaunesnės dukte
rys Vilniuje — viena baigė 
ipedicinos institutą ir dirba 
Vilniuje sveikatos ministerijo-

, je už vaistininkę. Antrd duk
tė taipgi mokinasi medicinos 
institute Vilniuje ir už trijų 
metų bus gydytoja. Jauniau
sias sūnus baigė gimnaziją in» 
stos į universitetą.

Draugė JM. sako: Mano gi
minės senais laikais Lietuvo-- 
je buvo neturtingi. Mūs šei
moje mokslas nebuvo aukštai 
pakilęs, gyveno skurdžiai,

- kaip M. brolis, taip ir M. 
seserys. Bet dabartiniu laiku 
mokslas visiems prieinamas, 
kurie jį tik myli. Tad Jono
nių, Dubaklonio, Sudelių ir 
Panaros kaimų piliečiai rašy
kite aukščiau pažymėtu ant
rašu.

(183-184)

BROCKTON, MASS.
kp. piknikas įvyks rug- 
Liet. Taut. Namo Par- 
St. ir Keswick Rd. Bus 
gamintų valgių, šiltų ir

&■

NewYori<o^iOzfei?liil(K
Statys kitą stiklinį 
Park Ave. dangorėžį

Dar vienas dangorėžis, su
sidedantis vyriausiai 'iš stiklo, 
'nors turintis, žinoma, plieno 
geležies “griaučius“ ir betono, 
Bus pradėtas’ statyti Manhat
tane. Jis rasis Park Ave. ir 
Lexington, 54th ir 53jrd gat
vių keturkampyje. Naujasis 
pastatas turės 46 aukštus ir 
kainuos apie 75 milijbnus do
lerių;.

Park Avenue jau turi kelis 
tokius didžiulius pastatus, ku
riuose sutvirtintas stiklas su
daro didžiausią sienų dalį. 
Labiausiai žinorhas toks pa
statas yra f Lever House, ne
skaitant jungtinių Tautų pa
stato, kuris buvo pirmas toks 
ir yra pasauliniai pagarsėjęs.

LDS 67 
sėjo 23 d., 
ke, Winter 
gerų namie 
šaltų gėrimų. Pradžia 1 vai. dieną.
Kviečiame visus dalyvauti. Kom.

_ ___________ (183-185)
NEWARK, N. J.

Rusų Amerikiečių Centro Komite
tas praneša lietuviams, kad 12 d. 
rugsėjo įsigyjo nuosavą namą, po 
antrašu 277—17th Ave., kamp. 18th 

į St. Turime gražią salę parengimam 
I ir susirinkimam, taipgi ir barą, ku
ris atdaras nuo 7 v. ryto iki 2 vai.

i ryto.
Į Didysis atidarymas įvyks šeštad., 
rugsėjo 29 d., mes kviečiame visus 
dalyvauti, vietinius ir iš apylinkės. 
Mūsų telefonas ES. 2-9313.

J. Semenovich 
(182-184)

Aldo-
LlUOr

Pilietis

$150 Už 40 METŲ 
AUTOMOBILI

East Patchogue gyventojai 
Mr?Ir M\s. Hawkins gavo 
$150 už 4d metų amžiaus sa
vo elektrinį automobilį. Jį 
nupirko Long Island Automo
tive muziejus. Kas nepapras
ta, tai kad fnašina tiems žmo
nėms tarnavo iki paskutinės 
dienos.

BROCKTON, MASS. 
fr- 
Draugiška- išleistuvių pare 

nai Wallen Downing. Rengia 
sybės Choras, rugsėjo 22 d., 7 v. v..
Liet. Taut. Namo salėje, 668 N. 
Main St. Bus visko ką tik pare! 
reikės, muzika, dainų programa. Al
dona apleidžia mūsų koloniją, ši 
garsi dainininkė išvažiuoja apsigy
venti Naw Yorke. Tad kviečiame vi
sus dalyvauti, 
sykį 
taipgi

Turėsite progą dar 
išgirsti Aldoną dainuojant, 
dainuos Choras ir trijetas.

Kpm.
(182-184)

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

LIBERTY AUDITORIJOJE
šio šeštadienio vakare Li

berty Auditorijoje pasitiksime 
naują.sezoną, 
ną.

šį šeštadienį 
dens diena ir 
parengimas,
sezono parengimų atidarymas.

Prie šio parengimo Lietuvių 
Namo Bendrovės direktoriai

rudeninį sezo-

yra pirma ru- 
pirmas salėje 

Tai bus naujo

smarkiai ruošiasi. Jie užtikri
na, kad bus įvairiausių patro- 
vtf. Galėsime visi gerai pasi
vaišinti.

Tad visi ir visos dalyvauki
me šioje vakarienėje, rugsėjo 
22-ą d., pradžia 6:30 vai. va
kare.

Pasimatysime šeštadienio 
vakare.

Kultūrietis

New Yorkas dabar yra 
žymiai švaresnis, bet...

Sanitacijos komisijonierius 
A. W. Mulrain sako, kad 
New Yorkas per paskutinius 
metus yra žymiai pašvarėjęs. 
Gatvės švaresnės, sako jis, 
mažiau popiergalių ir 1.1. Prie 
to žymiai prisidėjo, sakė jis, 
faktas, kad dabar policija 
griežčiau prižiūri švarą, bau- 

kurie 
gatves,

sakė jis, vi- 
prie švaros, 
autobusuose.

Slaugių pagelbininkes. Dieniniai y 
ir naktiniai šiftai. 5 dienų savaitė. ‘ 
gera alga, priskaitant valgį. Puikios 
sąlygos.

PARKWAY NURSING HOME
7801 Bay Parkway, Brooklyn

(181-184)

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 telc- 
CLEANING 
29th St., N.

(175-181)

Žinokite, kad 
koncertas šiemet 
kričio (Nov.) 11 
mond Hill, N. Y.

Laisves 
bus lap
ei., Rich-

FRANK KARESCH
Vok iftka-Ungarifcka

UngariŠkų dešrų, salamės, ir Įvai
rių rūkytų dešrų. Mūsų specialy
bė: Bloodwurst ir senoviškai rū
kytas kumpis.

QUALITY MEATS
516 Seneca Ave., Ridgewood 

(kamp. Bieecker St.) 
Tel. ITEgeman 3-1686

parke, kuris turi 
visokių pamintylų 
Lietuvos - Lenkij

dabar turi naują: 
Andersono.

kuris atidengtas

Central Parke atidengė 
H. Anderseno paminklą

Central 
daugybę 
(įskaitant 
Jogailos) f
Hans Christian 
Paminklas, 
šią savaitę, stovi parko daly
je prie 72nd St. ir 5th Avė. 
Hans Christian Andersenas 
yra tas danų kurpius rašyto
jas, kuris parašė daug nuo
stabių pasakų, kurios dabar 
mylimos ir žinomos viso pa
saulio vaikų.

Paminklas pastatytas pini
gais, kuriuos centais sudėjo 
Amerikos ir Danijos mokyklų 
vaikai.

TEATRUOSE
Filmas “Lust for Life“ (“Gy

venimo aistra“), arba “Aistra 
gyventi“), kuris rodomas 
Plazos teatre Manhattane, su
silaukė aukščiausių: įvertinimų 
iš visų kritikų. Dviejų didžių
jų laikraščių, “Times“ it “He- 
rald-Tribune“, kritikai vadi
na filmą jaudinąncįhh giliai- 
humanišku, aukštai' - menišku 
ir t.t. Vyriausioje rolėje vaL 
dinąs Kirk Douglas, kuris 
iki šiol buvo žinomas kaip 
lengvesnių rolių atlikėjas, gi
riamas kaip tikrai. męninis ak
torius.

Filmas, kaip .žinia, parem
tas dailininko- tapytojo Van 
Gogho gyvenįmo biografija.

Kad pritraukti daugiau pu
blikos, ypatingai tos, kuri 
nesidomėtų didžio dailininko 
biografija, filmo leidėjai ir 
Plazos teatrai jį garsina kaip 
esantį pįlną lyties, sekso. Gar
sinimai sako, kad “Van Gog- 
hųi gyvenimas,—tai buvo mo
teris“ ir panašiai. Garsinimo 
iliustracijos jį irgi vaizduoja 
kaip atsiklaupusį; prieš pus
nuogę modelę. Bet pats fil
mas neatitinka garsinimų ly
giui, jis žymiai aukštesnių ir 
rimtesnis.

Bilietai į Plazos teatrą nėra 
rezervuoti, bet pranešama, 
kad prie teatro susirenka il- 
gos< eilės žmonių ir sunkoka 
į jį patekti.

♦ ♦ « . ' ■

Contemporary teatras skel
bė, kad šio mėnesio 25 dieną 
pradės statyti Gorkio veikalo 
“žemesnės gelmes“ (“The Lo
wer Depths“). Dabar prane
ša, kad veikalo (premjera ati
dėta iki spalio 2-os dienos. 
Premjera atidėta, nes rugsėjo 
25 atsidaro1 eilė kitų veikalų. 

! * * *
teatras Manhattane 
“Bus Stop“, kuriame 
rolę vaidina Mark

Kirk

Roxy 
dar rodo 
vyriausią 
lyn Monroe. Panašiai, kaip
filme “Lust for Life“, 
Douglass pjrmu kartu pasiro
do žymiu artistu, nors anks
čiau buvo skaitomas lengvb 
žanro -vafdintoju, taip Mari
lyn Monroe filme “Bus Stop“, 
sako kritikai, pasirodo gabi 
artistė, o ne gražiai nuaugu
si patraukli mergina.

UE norėtų tapti AFL-CIO 
dalimi, bet kliūtys stoja 
kelyje: diskusijos tęsiasi

Pažangioji' elektros reikme- peliuose, 
nų darbininkų unija (UE) sa- paskutinė 
vb suvažiavimė iškėlė, kad ji Į aiškinta,
norėtų vienybės elektros indu
strijoje, ; kad ji norėtų vėl bū; 
ti AFL-CIO dalimi, kaip bu- 

zvo CIO dalimi praeityje. Bet 
daugybė kliūčių stoja kelyje.

Unijos prezidentas Fitzge- 
raldas, sekretorius -iždininkas 
Emspakas ir keli kiti vadai 

kad AFL-CIO duotų 
čartefįM: jiųijai ir tik pas
kui būtų sudaryta bendra ko
misija iš UE, IUE, UAW ir 
kitų unijų, kurios turi loka
lus elektros ir radijo pramo
nėje, kad sudaryti vieną ga
lingą elektros radijo darbinin
kų uniją.

Bet didelė dalis delegatų 
jaute, kad tas planas nerea
listinis, kad AFL-CIO jokiu 
būdu čarterio neduos, kad 
reikia tiesiog susilieti su kita 
unija,. / greičiausiai su IUE, 

• elektristų unija, kuri priklau
so prie AFL-CIO, ir kuri da- 
bar.žyriuai stipresnė negu UE.

IUE, betgi, padarė žingsnį, 
kuris labai įėrzino UE vadus 
ir delegatus.' *■ Prie Ęęlmont 
Plazos viešbučio, kur vyksta 
šųvąžiavipias,' IUĖ dalino la
pelius dfelėgątams. Tuose la- 
■ ------ ‘ 5 ..... — _

užvardintuose “Tai
UE konvencija“, 

kaip UE subyra į 
kaip distriktai 3, 4, 

jau beveik neegzis-
1UE ragina delegatus

trupinius, 
7, 8 ir 9 
tuoja.
išvesti savo lokalus iš UE, pri
sidėti prie IUE.

UE vadai savo kalbose sa
kė, kad tokia taktika neat
sieks vienybės. Jie nurodė, 
kad prieš suvažiavimą jie ta
rėsi su IUE atstovais apie vie
nybę, ir jeigu IUE tokios 
vienybės tikrai nori, jie galė
jo draugiškai kreiptis į visą 
suvažiavimą, o ne vesti tokį 
skaldymą per pajuokiančius ir 
kiršinančius lapelius.

Derybos tarp IUE ir UE va
dų pasibaigė prieš suvažiavi
mą po to, kai IUE vadas Ja
mes Carey reikalavo, kad jo 
unijai būtų duota galia nusta
tyti, kokie UE pareigūnai 
“subversyviški“. UE vadai 
nurodė, kad užtenka Taft- 
Hartley įstatymo, kuris tokį 
nustatymą daro iš valdžios 
pusės, bet Carey sakė, kad 
jis, kaip seniau su kairiais 
bendradarbiavęs ir juos ge
riau pažįstąs, turi “geresnius 
būdus susekti kas subversy- 
vis“.

Siuvėjų unija organizuoja 
blokų kapitonus rinkimams

• Moteriškų rūbų siuvėjų uni
ja (International Garment 
Workers Union — ILGW) iš
dirbo ambicingą planą: ji no
ri paskirti blokų, kapitonus vi- 
fStir, kur tik gyvena unijos 
nariai, ir jie turęs užduotį 
raginti žmonęs savo blokuose 
registruotis balsavimui, o bal
savimo dienai atėjus — eiti 
prie balsavimo urnų.

ILGW tikisi; kad ji tokiu 
būdu padės demokratų laimė
jimui, nes dauguma darbo 
žmonių New Yorke balsuoja 
demokratiniai. Toks organiza
vimo darbas jau pradėtas de
vyniuose Ibkaluose, kurie turi

100,000 narių. Taipgi bus pa
skirti “apylinkių 
kurie prižiūrės ’ 
nų veiklą.

New Yorke 
200,000 ilgw:

Tuo tarpu Liberalų partijos 
siuvėjų skyrius, į kurį įeina 
tos partijos nariai, kurie 
ILGW arba Ąmalgameitų na
riai, laikys masinį mitingą 
siuvyklų distrikte šio mėnesio 
25, tuoj po darbo. Liberalų 
partija, kaip tai žinoma, in- 
dorsavo1 demokratų kandida
tus Stevensoną ir Kefauverį, 
taipgi kandidatą į Senatą 
Wagner į.

i kapitonai“, 
blokų kapito-

gyvena apie 
narių.

Houseworker. Sleep in. Plain cook
ing. 2 adults and a child, 
ment. Steady employment. Recent 
references. Call 10 A. M.
noon, or after 7. P. M. BO. 8-8100.

(182-185)

Apart-

to 12
džia piniginiai žmones, 
sugaunami teršiant 
Taipgi prisidėjo 
sokie raginimai 
kurie iškabinti
subvėje ir taip toliau.

Bet New Yorkas, sakė ko
misijonierius, 
nešvariausių 
šaulyje. Jis 
dar nelaikąs 
tas”.

dar vis yra tarp 
didmiesčių pa

sakė, kad todėl 
“pakabinti šluo-

Vyras nepriėmė meilės, 
moteris nori skirtis

Visokių prajovų pasitaiko. 
Šeimos nėra laisvos nuo jų. 
štai vienas atsitikimas. Mrs. 
Arlene Friedman patraukė 
teisman savo turtingą vyrą 
ir reikalauja divorso. Ji ta
pusi baisiai įžeista ir panie
kinta. Buvę šitaip: Jiedu.ne
seniai nakvoję viename kote
lyje. Ant rytojaus anksti 
tą Arlene pasijutusi labai 
mantiška ir pradėjusi savo 
rą smarkiai glamonėti, 
vietoje ją “pusiaukelyje“ 
sitikti ir jos meilę priimti,
ją ne tik smarkiai išbaręs, 
bet dar beveik iš lovos išme
tęs !

Dabar New York o Aukš
čiausio teismo teisėjas Gold 
turės nuspręsti klausimą: 
duoti Arlenei divorsą, ar ne
duoti.

ro- 
vy- 
Bet 
pa- 
jis

Laisves koncerto progra
moje dalyvaus ^svečiai ta
lentai iš tolimų vakarų. 
Konecrtas įvyks 11 d. lap
kričio, Richmond Hill, N. Y.

SCHWARZWALD 
RESTAURACIJA

Puikiausi Vokiški Valgiai
Yorkville

1643 First Avė., N. Y. C.
(85-86th Sts.)

Tel. RH. 4-9870—Fred ir Roy

REAL ESTATE
2 šeimų—moderniškas namas, 9 

rūmai, blinds, alumin'iai storms ir 
screens, įdėtas linoleum per ištisą 
stubą, ištaisytas skiepas su baru, 
skalbiamąja mašina, aliejaus šiluma. 
Porčius ir patio. Parduoda savinin
kas. $13,500. NI. 9-3383. 9—12 ar 
po 6 v. v. (184-185)

Business Opportunity

Houseworker—Cook. (Under 50). 
Sleep in own sunny room. 2 school 
girls. $50 per week. Recent refer-, 
cnees. Must speak English Steady? 
Mamaroneck 9-5154.

(182-185)

Namų darbininkė. Moteriškė pri
žiūrėti mažus moderniškus namus— 
2 mokyklos vaikai. Lengvas valymas 
ir virimas. Nuosavas kambarys. Mo
derniški įtaisymai. Namai randasi 
Levittown, L. I. Savaitgaliai laisvi. 
$45 j savaitę. 5 dienos. Pershing 
1-8992 - (184-186)

Abelnarn namų darbui. Guolis vie
toje. 2 mokyklos 
Šaukite 7—11 v.

LO.

vaikai. Gera alga.

1-1426
(184-187)

EMBROIDERERS
Hand exp. Sew beads on frames.

Steady work. Good pay. c
wWILKES

62,W. 47th St., N. Y. C.
(184-190)

Cook-Housekeeper. Exc. lop-pay
ing position, new E. 80’s penthouse, 
for qualified cook-housekeeper, 2 
adults, 1 child & nurse. Own rm., 
extra help. Refs. 30-45. TR. 6-0293. 
9:30 A. M to 12 noon.

(184-187)

HELP WANTED-MALE

SHEET METAL 
MECHANIC

And helper and also Sheet Metal 
Layout man. Work i n stainless 
steel factory. Steady work. j

TR. 6-4700
(184-190)

RIVERTERS & CLICKERS

Experienced on leather goods.
For 5 P. M. to 10 P. M. shift.

418 Johnson Ave., B’klyn
EV. 2-4214

(184-190)

ROOFERS (2)
Must be experienced on hot roof

ing. Steady work, good* pay.

HY. 2-5751

Didelis pažangaus 
kunigo laimėjimas

Apeliaciiiio teismo paskirtas 
“referee“ ^patvarkė, kad pas
torius ; Wiįliani Howard Me- 
lish turi legališką teisę kuni
gauti Holy Trinity Episcopal 
bažnyčioje. Tai laikomaį la
bai dideliu šio pažangaus ir 
kovojančio už taiką > kunigo 
laimėjimu. Tai smūgis 
kurie kėsinosi jį iš tos 
įsėsti.

Pataisa
z iRašte iš pokalbio su Mary 
Wilson apie jos kelionę Kali- 
fornijon netiksliai pražiūrėjau 
vieną jos sankeleivę. Ona Bal
čiūnienė, Wilsonienes sesuo, 
keliavo sykiu su Wilsoniene 
ir jos šeima—dviemis dukte
rimis ir žentu. >'į .

Grocery-Deli. Ėst. 30 yrs. 3 rm. 
apt. All new equip. Sac. at $3000. 
Sold by owner, cannot handle. No 
reasonable offer refused.

TU. 2-4287
(184-190)

ROOFERS
SIDE WALL MECHANICS 

BUILT-UP ROOFERS
Experienced only. Top wages.

Steady work.
REX ROOFING CO.

1012 Sawmill River Rd., Yonkers.
“P Yonkers 3-1166.

(183-189',*
----------------------------------------------

tiems, 
vietos

Jei Tamsta negali 
Laisvei naujo skaitytojo, 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.

gauti 
tai

JOSEPH BERNARD
KriaučiuS; Didelis pasirinkimas 

vyriškų ir moteriškų slacks. 
Sporto ir paprasti sijonai, sporto 
palitai; kojinių, kombiniai, odinių 
diržų. Medžiagos' išsiūritimui Eu
ropon. •< 1

127 Wyckoff Ave., B’klyn
Priešais teatro. HE. 8-7995

Ideal fam. enterprise. Delic.-Groc. 
store. 2 rear rooms, rent $65;

price $2,300.
4615—6th Ave., Bklyn

GE. 8-7227
(181-187)

MAŠINISTAI
Lathe Hands, su Milling Mašinos 
patyrimu.

POLARIZING INSTRUMENT CO.
Irvington, New York.

Irvington 9-3206
(182-188)

Brooklyno Moterims
Moterų Klubo labai svarbus 

susirįnkimas įvyks šio ketvir
tadienio vakarą, ’ rugsėjo 20 
d., 8 vai. vakaro, Liberty Au
ditorijos patalpoje.

Prašome visas nares atvykti.
Valdyba

Groc.-Delic. Frozen food, beer. 
Good location. Ideal for fam. or 
part. Sold compl. equip. Direct by 
owner. Call 9-11 A. M. or after 1 
P. M. RE. 7-0190. 7

(180-186)

ENNA JETTICKS'
America’s Smartest Walking 

Shoes.
HASLACHS SHOE STORE

58-20 Myrtle Avo.
1 B’klyn 27, N. Y.

HE. 3-7970.—-Engeler—Rueck. 
Sundial Shoes for men, 

boys & girls.

Grocery Store in Bronx. Ideal for 
family, corner location, completely 
equipped. Will sacrifice $1,500 plus 
stock due to illness. CY. 2-2966.

(179-185)

Ideal for fam. Dellc.-Groc. Long 
established. $1400 wk. gross; part
ners disagree. Sold compl. equipped 
Business can be built up. UY. 2-4544

Latar* (Utterly) Penktad., Rugsėjo (Sep.) 21, 1956 (182-188)

Weklers-Heliarc. Light gauge alum, 
chasis boxes, cabinets. Good pay. 
Modern plant. RA. 1-3500. Mr. Lauro. 
METAL SPECIALTIES, 27-01 Bk- 
!yn Qns. expway. W. Woodside.

(1*80-186)

Male Operators. Experienced on 
Campbell or Puritan sewing ma
chine. 5 days week.
WHITEHOUSE PRODUCTS, INC.

860 Furman St., Brooklyn 
near Borough Hall

(179-185)

Tool Cutter-Grinder. Also exp. in
ternal & external grinding. Perm. 
All benefits. Overtime.

GRIES REPRODUCER CORP.
125 Beechwood Ave.
New Rochelle 3-8600

(181-187)

VAIRUOTOJAI
Tractor ir Trailer. Mack Trokai.

Gera alga, nuolatinis darbas.
GALVIN TRUCKING CORP.

942 Meeker Ave., Brooklyn, N. Y.
(181-187)




