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METAI 46-ti

KRISLAI
Ar tai tiesa?
SLA Nario galvosena. 
Turėjome advokatų. 
Padėkime Dargini.

Rašo R. Mizara

Mūsų bendradarbis, SLA 
Eilinis Narys, nesutinka su 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje Piki. Tarybos nutarimu, 
kad vieton mirusiojo Kazio 
Kalinausko, SLA prezidentu 
būtų (Piki. Tarybos) Povilas 
Dargis.

Jis rašo, jog SLA Piki. Ta
ryba turėjusi paskirti SLA 
prezidentu advokatą Laukai
ti. -

Kodėl ?
Todėl, girdi, kad Laukai

tis “moksle visa galva stovi 
aukščiau už Povilą Dargį”.

i Aš nesutinku su SLA Eilinio 
Nario nuomone.

Panašią nuomonę, beje, ne
seniai pasakė ir Juozas Tys- 
liava.

Tysliava, kaip ir SLA Eili
nis Narys, norėjo, kad SLA 
Piki. Taryba būtų paskyrusi 
vieton mirusiojo adv. Kali
nausko.

Pagalvokite, jūs SLA Eili
nis Narys ir kiti SLA nariai. 
Ar tai būtų buvę geriau ? Ar 
tai padėtų SLA augti ir tvir- 

. tėti ? - • - _
Mūsų nelaimei, daugelis 

SLA narių galvoja, būk SLA 
L tegali išgelbėti tik “dideli 

žmonės“, tik diplomuoti, tik 
advokatai.

Aš- tuo netikiu! Aš nema
nau, kad advokatai gali iš
gelbėti SLA ar kurią kitą 
Amerikos lietuvių organizaci
ją

Advokatai, aišku, yra “di
deli žmonės“. Bet ką gi jie, 
dievuliau, nusimano apie fra
ternal ių organizacijų reika
lus?
, Nieko!

Po to, kai Stasys Gegužis 
(pripažinkime, jis nebuvo ge
ras prezidentas) iš SLA pre
zidento krėslo pasitraukė, ton 
vieton atsisėdo adv. F. J. Ba- 
gočius, jau miręs.

Paskui buvo išrinktas SLA 
prezidentu adv. Laukaitis. Po 
jo — advokatas Kalinauskas.

Nesakau, kad jie blogi 
žmonės. Ne!

Visi man buvo gerai pažįs
tami, visi, kad ir advokatai, 
žmoniški.

Bet ar SLA augo, ar tvirtė
jo?

•Ne! SLA silpnėjo, mažė
jo nariais.

Šiandien SLA teturi tik apie 
11,000 narių.

Man atrodo, jog Povilo 
Dargio SLA prezidentu pa
skyrimas yra kas nors naujo 
SLA gyvenime.

Pažįstu Povilą Dargį. Jis— 
prasilavinęs vyras. Dar nese- 

s nas amžiumi. Jis—gan pajė
gus vyras.

Tai reikia žinoti.

Praėjusį penktadienį, rašy- 
damas Laisvėje, aš dar ne 
viską apie mūsų, Amerikos 
lietuvių, gyvybinius reikalus 
pasakiau. Mat, mūsų kolum- 
na (“Krislai“) yra labai ap
rėžta.

Pamislikime: Jeigu nauja
sis SLA prezidentas, Povilas 
Dargis, daleiskime suranda,

(Tąsa 4—tarno puslap.)

Jaltoj konferuoja 
Chruščiovas, Tito, 
Bulganinas, Geroe

Republikonai labiau 
susirūpinę, Ike vyks 
kalbėt ir Vakaruose

Maskva. — Tarybinis ra
dijas sako, kad Jaltoje, kur 
vieši’ Jugoslavijos preziden
tas Tito, su juom konferuo- 
ja ne tik Nikita Chruščio
vas, bet ir premjeras Bul
ganinas. Ten taipgi yra at
vykęs Vengrijos Darbinin
kų (Komunistų) partijos 
generalinis sekretorius Er
no Geroe, kuris keletas mė
nesių atgal užėmė pasitrau
kusio Rakošio vietą.

Dabar jau nėra abejonių, 
kad tai ideologinio pobū
džio pasitarimai, kuriuose 
svarstomi santykiai tarp 
Tarybų Sąjungos Komunis
tų partijos ' ir Juogslavijos 

i Komunistų lygos, taipgi

Svarbi Italijos komunistų 
delegacija vyks Belgradan
Roma. — Komunistu or- 

g'anas “Unitą” skelbia, kad 
greitu laiku svarbi Italijos 
K. P. delegacija vyks Jugo
slavijon. “Unitą” sako, kad 
delegacija vyksta susipa
žinti su Jugoslavijos Liau
dies respublikos ats rėki
mais ir patyrimais. Dele
gacija bus Jugoslavijos Ko
munistų lygos viešnia.

Į delegaciją įeis antras 
po Togliačio savo svarba 
Italijos komunistų vadas 
Luigi Longo, kuris karo

300.000 negru jau lanko 
desegreguotas mokyklas

Nashville. — Nepaisant 
didelio rasistų priešinimo
si, nepaisant fakto, kad ra
sistams daugelyje vietų pa
deda vietiniai pareigūnai, 
įskaitant kai kuriuos vals
tijų gubernatorius, genera
linius prokurorus, miestų 
majorus ir apšvietos tary
bų vadovus, rasinės segre
gacijos mokyklose g'alas vis 
vien laipsniškai artinasi.

Šiais metais desegreguo- 
tas mokyklas pietuose jau 
lanko 3Q0,000 negrų vaiku
čių. Tai yra 50,000 dau
giau, negu lankė praeitą 
rudenį. Pažanga tokiu bū
du negreita, bet tai vis vien 
pažanga. Ant kiek ta pa-

Blackpool, Anglija. — Čia 
prasidėjo Darbo partijos 
metinė konvencija. Vyriau
sias punktas bus iždininko 
išrinkimas. Į vietą kandi
datuoja du: kairesnių dar- 
biečių vadovas Bevanas ir 
dešiniųjų veikėjas .Brown. 
Sakoma, kad Bevanas turįs 
gerus šansus laimėti, nes 
eilė unijų šiuo kartu persi
metė jo pusėn.

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

tarp Jugoslavijos komunis
tų ir komunistinių partijų 
Liaudies respublikose.

Nurodoma, kad iš visų 
Liaudies respublikų Ven
grijos komunistai iki šiol li
ko šalčiausiai nusistatę link 
Tito. Tito, iš savo pusės, 
jaučias, kad Vengrijos ko
munistai mažiausiai, paly
ginant su lenkais, čekais ar
ba rumunais, padarė žings
nių link vidujinio sudemo- 
kratinimo. Iš to daroma iš
vada, kad Jaltos pasitari
muose Tito ir Geroe, pasi
keis nuomonėmis, padisku- 
suos klausimus kartu su 
Chruščiovu ir kitais Sovie
tų komunistų vadais.

metu . vadovavo partizani
niam judėjimui, Ferraros 
miesto burmistre Luisa 
Balboni, žemės ūkio reika
lų ekspertas Duccio Tabet 
ir keli kiti svarbūs komu
nistų vadai.

Spauda plačiai komentū
tuoja apie “Unitos” prane
šimą. Sakoma, kad tos de
legacijos siuntimas rodo, 
kad Italijos Komunistų 
partija stiprina ideologi
nius ryšius su Jugoslavijos 
komunistais.

žanga negreita, rodo fak- 
mokyklas. Apie šeši milijo
nai baltų vaikų lanko seg- 
reguotas “grynai baltas” 
mokyklas. Tik du milijonai 
baltų vaikų lanko Pietuose 
mokyklas kartu su negrais.. 
tas,z kad virš dviejų milijo
nų negrų vaikų dar pri
versti lankyti s-egreguotas

Sekregacija daugiausia 
pravesta tose pietinių vals
tijų dalyse, kur negrai su-1 
daro nedideles gyventojų 
mažumas., o ten, kur jie 
sudaro didesnį nuošimtį, 
kartais apie pusę gyvento
jų, desegregacija vyksta 
labai lėtai.

Atlanta. — čia įvyko di
džiausias nuo' karo laiko 
KKK sąskridis. Kalbėjo 
KKK “imperinis vadas” E. 
L. Edwards. Jis kiršino ne 
tik prieš negrus, bet, senu 
papročiu, ir prieš žydus

New Yoikas. — Ameri
kos Komunistų partija ra
gino Valstybės departmen- 
tą pakviesti šion šalin ste- 
b ė t o j u s iš socialistinių 
kraštų, kad jie sūsipažintų 
su mūsų rinkimais ir prieš
rinkimine kampanija. /

LAISVES VAJUS
Gavimui Naujų. Skaitytoj ų

Vajus gavimui Laisvei naujų skaitytojų ir atnaujinimui 
prenumeratų prasidėjo spalio 1 d. ir eis iki sausio 1 d. 1957.

Vajus prasidėjo laiku, pradžia graži, tačiau vaji- 
ninkų skaičius mažas.. Turime vilties, kad greit vaji- 
ninkų skaičiuj padidės.

KONT.ESTĄNTŲ STOVIS ŠIANDIEN YRA TOKS:
Punktai

Cleveland, Ohio ................................................... 340
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass.................  300
C. K. Urban, Hudson, Mass..................................  80
Harrison, N. J......................  80
L.. Tilwick, Easton, Pa.......................................... 80
LLD Moterų kuopa, Binghamton, N. Y. ................76
Worcester, Mass. .................................................. 40
Elizabeth, N. J.........................................................  40

Viršminėti vajininkai — tai pirmieji, kurie prisiuntė 
savo rezultatus. B. Kirstukas, Cleveland, Ohio, prisiun
tė naują prenumerata ir atnaujinimą. Geo. Shimaitis, 
Brockton, Mass., prisiuntė 8 atnaujinimus. Sekanti tai 
po keletą ir po vieną: C. K. Urban, Hudson, Mass.; 
Harrisono Senas Jonas; L. Tilwick, Easton, Pa.; M; 
Kazlauskienė, Binghamton, N. Y.; D. G. Jusius^ Worces 
ter, Mass.; Antanas iš Elizabetho; V. Kralikauskas, 
Lawrence, Mass.

BUDŽETO SUKĖLIMUI 1957 METAMS
ATIKU GAUTA SEKAMAI:

> J. Žvingilas, Tariffville, Conn. ......................  $15.00
Barbara Valinčįauskienė, Worcester, Mass. ... 10.00 
Petras Grabauskas, Brooklyn, N. Y. .. ..... 10.00 
J. Smith, Ąvon, Mass.........................................  10.00

(Tąsa ant 3 puslapio)

Stevensonas sako:
Pirma užduotis:
nusiginklavimas

Minneapolis.—Adlai Ste
vensonas sakė, kad vyriau
sia užduotis, kuri, stoja 
prieš visą pasaulį yra nu
siginklavimas. Jis sakė, 
kad visi kiti siekiai ir visi 
kiti klausimai yra antraei
liai prieš jį.

Stevensonas kalbėjo Min- 
neapolio Municipalinėje au
ditorijoje ir jo kalba buvo 
perduota per Minnesotos, 
lowos ir Dakotų radijo bei 
televizijos stotis.

Iš Des Moines New Yor- 
ko “Times” korespondentas 
W. H. Lawrence tuo tarpu

Vėliausios žinios
Iš viso pasaulio

Poznanė. — L e n k i j o s 
parlementinės advokatų 
komisijos pirmininkas prof. 
Jablonskis prašė valdžios, 
kad būtų pertrauktas riau
šininkų bylų sprendimas. 
Per apklausinėjimą iškelta, 
sake jis, kad tuoj po suėmi
mų policija kankino kai ku
riuos suimtus. Jis norįs, 
kad atsakomybėn būtų pa
traukti tie policijos parei
gūnai, kurie kalti.

Užsienio stebėtojai pri
pažįsta, kad bylų sprendi
mas vedamas pilnai atvirai, 
nieko neslepiant. Apkaltin
tieji kalba atvirai ir jie aiš
kina savo nusistatymą. , 
Dauguma užsienio stebėto

jų priėję išvados, kad riau

pranešė, kad jis lowos vals
tijoje surado, jog vis dau
giau farmerių linksta į de
mokratus. Toje valstijoje 
taipgi randasi nemažas blo
kas balsuotojų, kurie dar 
nėra apsisprendę, už ką jie 
balsuos. Tai daugumoje 
-nepriklausomi balsuotojai, 
kurie 1952-ais metais balsa
vo už Eisenhowerj, bet šiuo 
kartu nelinksta balsuoti už 
jį ir Nixona.

Stevensono kampanija, 
sako “Times,” varosi pir
myn labai gerai.

šininkai didele dalimi buvo 
ne politiniai priešai, o tik 
neramus nepasitenkinęs 
gaivalas, ieškąs “išsiblaš
kymo”. Dauguma teisiamų 
yra dar visai jauni žmonės.

Washingtonas. — Justi
cijos departmentas. pripaži
no, kad informeris - liudi
ninkas Joseph Mazzei yra 
melagis. Jo liudijimais re
miantis nuteisti penki 
Pittsburgh© komunistai. 
Beveik tikra, kad jų bylos 
bus iŠ naujo nagrinėjamos.

Londonas. — Čia paga
liau prasidėjo palaidos ir 
gan nusivylusios taip vadi
namų “Suezo vartotojų” 
sąjungos1 pasitarimai.

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris spalio 
mėnesio viduryje vyks į 
Vakarus, kur jis kalbės 
Oregone ir Washingtono 
valstijoje. Jis taipgi kalbės 
Minnesotoj. Eisenhoweris 
tokiu būdu kalbės žymiai 
didesniame skaičiuje vietų, 
negu tas buvo numatyta. Iš 
to ir kitų žymių daroma iš
vada, kad republikonai yra 
vis labiau susirūpinę dėl 
savo šansų laimėti. Jau yra 
nustatyta, kad nemenkas 
skaičius balsuotojų ypatin
gai lowoje, Wisconsine 
kitose farmų valstijose, 
kurie anksčiau baksnodavo 
už r epu bl i ko nūs, dabar

Somozos sūnus užėmė savo
nužudyto tėvo pareigas

Managua. — Louis Somo- 
za, 34 metų amžiaus, gene
rolo Anastasia Somozos sū* 
nūs, perėmė prezidento par
eigas. Gen. Somoza mirė 
praeitą savaitgalį, apie sa
vaitę po to, kaip atentato- 
riaus kulka jį pakirto. Iš 
pradžios Somoza buvo lai
komas nerimtai sužeistu, 
paskui atsirado komplikaci
jos, vėliau vėl buvo many
ta, kad jis pagys, bet jis 
staiga pablogėjo ir mirė 
anksti rytą šeštadienį.

Dabar aišku, kad nuo to

Prezidentas Sukarno vieši
Kinijos sostinėje Pekine

Pekinas. — Indonezijos 
prezidentas Sukamo, kuris 
lankėsi neseniai Tarybų Są
jungoje, Čekoslovakijoje ir. 
Jugoslavijoje, dabar vieši 
Liaudies Kinijoje. Sukamo 
yra pirmas ne komunisti
nės valstybės galva, kuris 
vieši Liaudies Kinijoje. Ki
niją lankė nemažas skaičius 
valdžios galvų, tai yra, vi
sokie premjerai, bet Sukar
no yra pirmas apsilankąs 
ne komunistinės, šalies pre
zidentas.

Brennanas jau
Washingtonas. — Praeitą 

savaitgalį paskelbta, kad 
prezidentas Eisenhoweris 
nauju Aukščiausiojo teismo 
teisėju paskyrė New Jersey 
juristą William Joseph 
Brennan Jr., kataliką, de
mokratą. Šį pirmadienį 
Brennanas jau pradėjo ei
ti tas pareigas, nors jis 
dar- nepatvirtintas Senato. 
Jis tas pareigas tokiu būdu 
eina laikinu prezidentiniu 
patvirtinimu, bet beveik ti
kra, kad Senatas jį taipgi 
patvirtins. s

Brennan, sako stebėtojai, 
paskirtas į pasitraukiančio 
Mintono vietą politiniais - 

linksta balsuoti prieš juos.
Republikonų vadovybė, 

kuri anksčiau manė, kad 
užteks kalbų per radiją-te- 
leviziją ir vienos kitos ke
lionės, dabar vis labiau stu
mia prez. Eisenhoweri į 
pilno masto kampanijinį 
maršrutą.

Stevensonas tuo tarpu 
yra sugrįžęs Washingto- 
nan. Jis keliavo apie 7,500 
mylių vidurvąlzarinėse vals
tijose ir pasakė daug kal
bų. Jis grįžo trumpam po
ilsiui, kad paskui leistis į 
kitą kelionę. Demokratai 
sako, kad Stevensonas da
bar yra pilnas vilties, kad 
jis laimės.

laiko, kai jis tapo pašau
tas, Somoza niekad nebuvo 
atgavęs sąmonės ilgesniam 
laikotarpiui.

Šomoza mirė amerikiečių 
ligoninėje Amerikos kon- 
froliuo j sūrioje Panamos ka- 
nalb zonoje. Prie jo lovos 
radaąijo artimieji ir Pana
mos prezidentas bei kanalo 
zonos amerikietiškas gu
bernatorius.

Iš Washingtono preziden
tas Eisenhoweris prisiuntė 
užuojautos telegramą So
mozos šeimai.

Sukamo aerodrome buvo 
sutiktas Mao Tse-tungo ir 
kitų aukštų Kinijos vadų, 
kaipgi didžiulių žmonių mi- 
nių/VKuomet Sukamo ir 
Mao važiavo atvirame au
tomobilyje Pekino gatvėse, 
entuziastiškos minios daug 
kartų sulaikė automobilius, 
kad sveikinti juos. Atrodė, 
kad nesiimta jokių saugu
mo priemonių, nes. tarp 
Mao-Sukarno automobilio 
ir minių nesimatė nei ka
reivių, nei policijos.

eina pareigas
prieš rinkiminiais sumeti
mais. Skirdamas demokra
tą, Eisenhoweris norįs pa
dalyti žestą nepriklauso
miems balsuotojams, paro
dyti jiems, kad jis nėra 
griežtai republikonų saujo
je, p faktas, kad Brennan 
katalikas, veiksiąs kaip bū
das pritraukti daugiau ka
talikų balsų.

JCalkuta.—Indijos potvy
niuose Darbhangoš distrik- 
te Šiauriniame Bihare pa
skendo apie 100 asmenų.

ORAS NEW YORKE
Giedra, kiek šilčiau.
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KAS Kt RAŠO IR SAKO
LENININĖS PREMIJOS

Tarybų Sąjungoje dar 
1925 metais buvo pradėtos 
duoti premijos asmenims, 
pasižymėjusiems moksle, 
mene ir literatūroje. Jos 
buvo pavadintos Lenininė
mis premijomis. Bet ilgai
niui, prasimuštos asmeny
bės kultui į viršūnes, tos 
premijos buvo* pavadintos 
“stalininėmis.”

LIETUVOS SOSTINĖ
KEIČIA SAVO VEIDĄ

(Laiškas iš, Vilniaus)

Per kai kurį laiką tų 
premijų buvo duodama 
daug. Dabar Tarybų Są
jungos vyriausybe ir TSKP 

j CK. nutarė tą skaičių su- 
i mažinti ir duoti kas metai

Per penkmeti Vilniuje bus pastatyta daug naujų tik 50 lenininių premijų, ku- 
imonių. Partijos XX suvažiavimo Direktyvose šiuo rįu kiekviena bus septy- 
klausimu pasakyta: “Pastatyti televizijos apa/atūros, nįasdeši.mt penkis tūkstan- 
grąžtų, staklių prietaisų ir priklausinių, kasos aparatų £įus rubliu vertės, 
gamyklas ir baigti statyti specializuotą plataus vartoji
mo elektros dirbinių gamyklą Vilniuje.”

Jeigu ankstesniais metais Lietuvos sostinėje buvo 
skiriama daug dėmesio elektrotechnikos "dirbinių gamy
bai vystyti, tai šiame penkmetyje bus sparčiais tempais 
vystoma mašinų gamyba, staklių gamyba ir t. t.

Greta to bus pastatyta naujų tekstilės, lengvosios, 
vietinės ir maisto pramonės įmonių. Skyrium imant, pa
statytas fabrikas “Bakelitas,” galanterijos fabrikas, že- 

\ mes ūkio mašinų gamykla, baldų fabrikas “Lignum,” 
* medvilnės\ verpimo fabrikas 

kepykla,

Ta r pt autines premijos
Kitas Tarybų Sąjungos 

vyriausybės nutarimas lie
čia. tarptautines Leninines 
premijas.'

“1. Atsižvelgiant į Tarp
tautinių Stalininių premijų 
komiteto pageidavimą, nau
jai pavadinti tarptautines 
Stalinines premijas tarp
tautinėmis Lenininėmis pre
mijomis ‘Už taikos sustipri
nimą tautų tarpe.’

“2. Nustatyti, kad asme
nys, apdovanojami Tarp
tautine Leninine premija, 
gauna:

“a) Tarptautinės Lenini
nės premijos laureato di-

riti kiekviena bus septy-

Kam, už ką jos bus duo
damos? Nutarime skaito
me:

“b) ant krūtinės nešioja
mą aukso medalį su V. I. 
Lenino atvaizdu; '

“c) 100 tūkstančių rublių 
piniginę premiją.

“3. Šio Įsako § 2 p. p. a) ir

Laisvoji Sakykla

jų pareiš- 
kaip: 
Social - de- 

atstovai,

Tarybų Sąjungą 
švieson nekuriose

socialdemokratai

ir 
už-

“už mokslinius veikalus 
fizikos mokslų, mechani- 
kos-matematikos mokslų, 
technikos mokslų, chemijos 
mokslų, geblogijos-geogra- 
fijos mokslų, biologijos 
mokslų, žemės ūkio mokslų, 
medicinos mokslų, karinių 
mokslu, visuomeniniu moks- 

v / v
lų srityje — dvylika pre- 

! mijų;
“už įrenginius, į liaudies 

ūkį įdiegtus išradimus, ma
šinų konstrukcijas, naują
sias medžiagas, gamybos 
metodų patobulinimus ma
šinų gamybos, prietaisų ga
mybos, metalurgijos, nau
dingųjų iškasenų žvalgymo

Audėjas,” mechanizuota 
nėsos kombinatas, dvi gelžbetonio gamyklos, 
inių medžiagų gamybos įmonių ir kt.

Įvykdžiusi šią plačią pramonės išvystymo programą, 
Vilnius virs stambiu Tarybų Sąjungos ekonominiu 
centru. • \ šimtai tūkstančių kvadratinių metrų

Šeštojo penkmečio plano Tarybų Sąjungai išvystyti 
metais (1956-1960) miesto darbo žmonės gaus šimtus 
naujų gerai įrengtų namų. Jeigu šalyje, ištisai paėmus, 

‘ parti jos XX suvažiavimo Direktyvos numato dvigubai 
padidinti gyvenamųjų namų statybos apimtį, tai Vilniuje 
ji padidės trigubai. Vilniaus užstatymo planuose numa- -r gaVyb0S> chemijos ir che- 
tyta, kad kas metai turi būti atiduota naudoti apie 80jm-og technologijos energe- 

. * tikos, elektronikos ir auto- 
Zymia! matikos 

o su i . . . _

‘Už . taikos 
tautų tarpe’ 
ma iki 10 ir

tūkstančių kvadratinių metrų. Ketinama statyti didelius 
gerai įrengtus 4-5 aukštų gyvenamuosius namus., f 
išsiplės taip pat individualinė statyba, kuri vykdoma su 
valstybės kredito pagalba,;, šeštoj o* penkmečio metais 
individualiniai užš^tyjft.jak,p'asistativ^ namus: kurių ben
dras plotas sudarys difftgiąu kaip • 50,000 kvadratinių 
metrų.

Įvykdžius numatytą statybą, pasikeis daugelio Vil
niaus gatvių ir aikščių vaizdas. Neries krantinė arti
miausioj ateity taps vienu gražiausių miesto rajonų. Ji 
jau užstatoma dideliais daugiaaukščiais namais. Arti
miausiais metais naujų namų eilės atsiras visoje šioje 
krantinėje — nuo Liudo Giros .gatvės iki Žvėryno ra
jono. Bus užstatyti tušti plotai upės krante už Moks
linių darbuotojų namų. Plati trasa sujungs du pagrindi- 

• nius tiltus mieste — Černiachovskio vardo ir Žvėryno.
Centrinėje miesto dalyje, Dujų gątvėje, greitu laiku 

bus pradėtas statyti monumentalus Lietuvos TSR Aka- 
’ deminio operos ir’baleto teatro pastatas. Teatro aikštė 
bus apsupta daugiaaukščiais pastatais. Visas šis ansam
blis taps labai gražia Vilniaus dalimi.

Mokslinių darbuotojų namų rajone bus pastatyti 
Lietuvos TSR Mokslų akademijos Biologijos, Cheminės 
technologijos institutų pastatai.

Dideli pakitimai įvyks Antkainio rajone. Pradėtoji 
' šioje miesto dalyje daugiaaukščių gyvenamųjų namų 
statyba bus tęsiama plačiu mastu. Bus baigta statyti 
labai didelė klinikinė ligoninė, o taip pat Statybos techni- 

, kūmo ir jo bendrabučių pastatai. Antkainio gatvės gale 
numatoma pastatyti kinostudiją.

Daug naujų gyvenamųjų namų bus pastatyta Lent
pjūvių, Dzeržinskio, Petro Cvirkos ir kitose gatvėse.

Statoma ir bus pastatyta daug pastatų mokslo įstai
goms: Elektrotechnikos technikumui su bendrabučiu— 
Petro Cvirkos gatvėje, Medicinos institutui, Statybos 
technikumui ir Mėsininkystės-pienininkystės techniku
mui—Partizanų gatvėje, muzikos mokyklai—Kosciuškos 
.gatvėje, vidurinėms mokykloms—Smolenskio bei Margy
tes gatvėse ir Pavilnyje. Numatyta pastatyti 6-7 mokyk
las kituose miesto rajonuose. Čiurlionio gatvėje atsi
ras naujas Valstybinio universiteto bibliotekos pastatas.

Prie'Gedimino kalno ketinama pastatyti naują Re
voliucijos istorijos muziejaus pastatą, Nemenčinės plen
te — žemės ūkio parodą, Komjaunimo gatvėje — didelę 

versalinę parduotuvę.
Projektuojama išplėsti miesto kinoteatrų tinklą, 

j ateity kinoteatrus gaus Antkainio ir Šilumi- 
elektros centrinės rajonai.

Naujos gatvės, parkai, tiltai, monumentai
i

Planuose artimiausiems 5-6 metams numatoma ne 
tiktai statyti naujus pastatus esamose gatvėse ir aikš
tėse; Netolimoj ateity pasikeis ir pats Vilniaus žemė
lapis.

Naujos gatvės atsiras kairiajame Vilnelės krante. 
Aukštaičių gatvė susijungs su miestu be perėjimo per 
du tiltelius, o Tiesos gatvė—su Subačiaus gatve. Bus 
rekonstruotos Muziejaus, Mindaugo, Dzeržinskio ir 

^j-Lentpiūvių gatvės.
l| Gražiose kalvose dešiniajame Vilnelės krante bus 

įveistas labai gražus Kalnų .parkas su visa eile kultu

, statybos, archi
tektūros, transporto ir ry
šių, žemės ūkio, lengvosios 
ir maisto pramonės, medi
cinos srityje — trisdešimt 
premijų:

“už didžiai meniškus li
teratūros, dailės, muzikos 
kūrimus, o taip pat už vi

suomenės plačiai pripa
žintus įžymiausius teatro 
meno, kinematografijos vei
kėjų pasiekimus — astuo
nios premijos.

“Premijos bus- skiriamos 
kasmet V. I. Lenino gimimo 
dienai.

“Sudarytos Lenininių pre
mijų mokslo ir technikos 
srityje komitetas prie TS
RS Ministrų Tarybos ir Le-

meninis, gavusiems Tarp
tautinę premiją ‘Už taikos 
sustiprinimą tautų tarpe* 
1950-1955 m. m. laikotar
piu.

“4. Nustatyti, kad Tarp
tautinių Lenininių premijų 

sustiprinimą 
kasmet skiria- 
kad jas skiria 
Lenininių pre

mijų komitetas.
“5. Kandidatų Tarptau

tinėms Lenininėms pre
mijoms ‘Už taikos sustipri
nimą tautų tarpe’ gauti iš
kėlimo tvarką ir tų premijų 
skyrimo sąlygas ruošia ir 
skelbia Tarptautinių Leni
ninių premijų komitetas.”

Tarp gavusiųjų Stalinines 
premijas yra ir trys ame
rikiečiai. Taigi dabar,1 ei
nant šiuo nutarimu, jiems 
tos premijos .bus pakeistos 
Lenininėmis.

Darbininką sveikata
Vaistas nuo kosulio tapo 

dar vienas neseniai paga
mintas. Kosulių yra viso
kių, nuo visokių priežasčių. 
Kosulio visai sustabdyt ne
reikia, nes, bekosėdamas, 
žmogus prašalina erzinan
čius skreplius ir pasipainio
jusias žalingas medžiagas. 
Bet bent kiek apramini ir 
suvaldyt kosulį yra patar
tina ir naudinga. Nuolati
nis, tolydus kosulys privar
gina ligonį, išsunkia jo jė-

nininių. premijų literatūros £’as> miegą ir poilsį, 
ir meno srityje komitetas — —
prie TSRS Ministrų Tary- nai turi kokių šalutinių ne
bos, kurie svarstys premi- gerumų: 
joms gauti iškeliamus dar- mažina ir

skirs premijas už veikia, kaipo svaigalas bei 
narkotikas; ir jie neretai 
žmogų prisijaukina, žmo
gus prie jų pripranta ir 
jų nori, kaip ir kokio nar
kotiko.

Neseniai tapo pagamin
tas kosuliui mažinti vais
tas, be jokių neigiamybių, 
be šalutinių nege ištinu 
veiksmų. - Sintetiškai paga
mintas tas vaistas, išvysty
tas iš Dromorano. “Drbmo- 
ran” yi*a irgi sintetiškai 
pagamintas vaistas, skaus
mui mažint. Pakeitę che
miškai šio vaisto dalelę; 
mokslininkai gavo 
vaistą nuo kosulio.

Dr. J. J. Kaškiaučius, M. D.

bus ir i 
įžymiausius iš jų.

Darbus premijoms gauti 
Lenininių premijų komite
tams pateiks, mokslų aka
demijų prezidiumai, moks
linės ir inžiniėrinės-technį- 
nės draugijos, mokslinio ty
rimo institutai, aukštosios 
mokyklos, VPSCT, Prezidi
umas, TSRS ir sąjunginių 
respublikų ministerijų ko
legijos, įmonės, - tarybinių 
rašytojų, dailininkų, kom
pozitorių, architektų sąjun
gų valdybos, žurnalų redak
cinės kolegijos, leidyklos, 
visuomeninės organizacijos, 
mokslo, technikos, literatū
ros ir meno veikėjai.”

Vaistai nuo kosulio daž-

jie dažnai dargi 
skausmą, atseit,

gerą

rinės ir sportinės paskirties pastatų, funikulierium ir 
dideliu žaliuoju teatru. /

Miestą papuoš na'uji monumentai didiems įvykiams 
ir įžymiems veikėjams atminti; Istoriniam Tarybinės 
Armijos žygdarbiui Didžiojo Tėvynės karo metais bus 
skirtas paminklas “Pergalė.” Bus pastatytas monu
mentas Feliksui Edmundovičiui Dzeržinskiui, o taip pat 
paminklai vienam iš Lietuvos Komunistų partijos įkū
rėjų Vincui Mickevičiui-Kapsukui ir talentingajam lie
tuvių liaudies rašytojui, lietuvių tarybinės literatūros 
pradninkui Petrui Cvirkai. R. žemaitis v

AR TEISINGA LINIJA, 
KAD GALIMA BALOTAIS 
ĮVYKDYTI SOCIALIZMĄ?

“Laisvėje,. Sept. 6 d., 1956, 
tilpo ištraukos iš Kanados so
cialdemokratų lyderių pareiš
kimo, kai jie lankėsi Sovietų 
Sąjungoje. Vienas 
kimas skamba štai

“Mqs, Kanados 
mokratų Partijos
sveikinime sekretoriaus
Chruščiovo pareiškimą, pada
rytą pranešime 20-jam Kon
gresui. Jis privedė, kad so
cialistai kitose šalyse gali at
siekti galios būdavo j imu i so
cialistinės draugijos per balo
tus, sutinkamai Su kiekvienos 
šalies tradicijomis ir aplinky
bėmis. Tas padės pašalinti da
lį neteisingos propagandos, ku
ri. pastatė 
nepalankion 
šalyse”.

Vadinasi,
“įžiūri”, kad Markso, Lenino 
ir kitų -Sovietų Sąjungos va
dų propaganda buvo “netei
singa”, nesutinkanti su kitų 
šalių, tradicijomis ir aplinky
bėmis. Reiškia, kad ir caris- 
tinėj Rusijoj bolševikų propa
ganda buvo “neteisinga”, ne
sutiko su caristinėmis tradici
jomis. Kaip jau žinome, Ru
sijos liaudis ėjo Lenino nuro
dytu keliu ir vykdė perversmą 
ne su balotais rankose, ir ne
paisė caristinių - kapitalistinių 
tradicijų. Todėl jie (Rusijos 
liaudis, partija ir vadovai) — 
“prasižengė” j prieš socialde
mokratus, ir todėl dauguma 
socialdemokratų Rusijoj ir ki
tose šalyse pasidarė aršiau
siais ‘priešais Sovietų Sąjun
gos. Bet Sovietų liaudis jų 
nepaiso: panaikino seną tvar
ką, išnaudojimą žmogaus 
žmogumi, darbu ir mokslu 
būdavoja socializmą, socializ
mą, kuris reiškia šviesų link
smą gyvenimą visai liaudžiai. 
Tas nepatinka socialdemokra-, 
tams, jų buržuazinės tradici
jos neleidžia taip daryt. Jų 
galvojimas yra, kad negali
ma gyvent be ponų, be išnau
dotojų, ir visokių spekuliantų, 
kad turi būti skurdžiai darbi
ninkai, kurie viską pagamina, 
bet nieko neturi.

Kaip pareiškia Kanados so
cialdemokratai, tai Chruščio
vas dabar nori atitaisyti “ne
teisingą propagandą”, kad 
“su balotais (balsavimu) gali
ma atsiekti galios būdavoji- 
mui socialistinės draugijos”.: 
Tačiau labai abej'otina, ar 
Chruščiovas taip kalbėjo? 
Gal socialdemokratai nesu
prato jo minčių, o gal iškrei
pė jo mintis? Jei jis taip kal
bėjo, tai tegu ir kalba, bet 
gyvenimo įvykiai ir tikrovė 
rodo k a kita, t *-
JŲ SOCIALIZMAS

Socialdemokratų galvose
na yra, kad balotais galima 
įvykdyti socializmą. Reikia 
sutikt, kad galimas tokis so* 
cializmas, kokio nori ir pet- 
ša ' kitiems socialdemokratai, 
arba kaip Grigaitis sako—de
mokratija. Nereikia nieko, tik 
paimk balotą, pažymėk so- 
ęialdemokratų kandidatus į 
valdiškas įstaigas, įmesk tą 
balotą į urną, ir tikėk, kad 
jau socializmas ateina. Social
demokratai išrinkti į parla
mentus ir į valdiškas įstaigas 
liežuviais “vykdo” socializmą; 
stovėdami prie valstybės lo
vio, jie riebiai maitinasi kaip 
tie Lietuvos meitėliai - pe
niukšliai, ir skelbia, kad so
cializmas įvyko. Jiems socia
lizmas, bet ne darbininkų 
klasei ir ne biedniesiems ūki
ninkams! Socialdemokratai to 
nepaiso, bile tik lyderiams ge
rai.
KĄ PARODĖ NETOLIMA 
PRAEITIS

dovus Rožę Luxemburg 
Karolį Liebknechtą, ir 
gniaužė revoliucinį judėjimą. 
Mat, jie (soc. dem.) nenorėjo 
panaikint kaizerinių tradici
jų ir paneigt buržuazines Vo
kietijos aplinkybes taip, kaip 
sako Kanados socialdemokra
tai. Po to viso, su balotų pa
galba (kaip norėjo soc. demo
kratai ) —vald žios priešakyj e
atsistojo monarchistas gene
rolas — Hindenburgas. Dar 
po to, Hindenburgo klika iš
perėjo diktatorių nacionalinį 
socialistą-fašistą Hitlerį, ku
ris užkūrė antrą pasaulinį ka
rą, ir iš eilės galabiilo ir pa
čius socialdemokratus su ba
lotais ! Daug žuvo ir Ameri
kos vyrų—kareivių kovojusių 
prieš Hitlerio diktatūrą.

Jei ne socialdemokratai su 
savotiška “demokratija” ir 
tradicijomis, tai Vokietijoje 
būtų buvus įsteigta Liaudies 
Demokratija, nebūtų atėjęs 
fašizmas su Hitleriu prieša
kyje, ir nebūtų įvykęs antras 
pasaulinis karas, nebūtų iš
žudyta milijonai žmonių, sy
kiu ir labai daug Amerikos 
jaunuolių.

Antras pavyzdys, tai Lietu
va. Lietuvos žmonės patikė
dami ir priimdami socialde
mokratų “teisingą” propagan
dą už “demokratiją”, išbalsa- 
vo — išrinko valdžion social
demokratus ir 
Soc. demokratai 
kai turėjo savo 
valdžios vairą,
riuomenę. Bet kas atsitiko?

Dvarininkai, kunigija ir vi
si fašistai nesnaudė, jie susi
organizavo ir nakties laiku su 
revolveriais (ne su balotais!) 
—užgrobė visas valdžios įstai
gas, nuvertė soc. demokratų- 
liaudininkų valdžią ir įsteigė 
fašizmą. Pasipriešinti prieš 
fašistus iššaukiant policiją ir 
kariuomenę ir išgelbėt Lietu-1 
vos liaudį, socialdemokratams 
neleido jų 
buržuazinės tradicijos ir dva-* 
rininkų* aplinkybės.

Taigi ir Lietuvoje; socialde
mokratai su savo balotais įve
dė fašizmą, ir sustiprino dva
rininku režimą. Gaila, kad 
dalis darbininkų dar tebeseka 
paskui socialdemokratus — 
svajotojus.

Būtų galima pažymėti ir 
daugiau pavyzdžių?, kaip so
cialdemokratai vykdė ir “įvyk
dė” “socializmą”, t. y. fašiz
mą, kapitalistinę diktatūrą. 
Bet jau ir tų dviejų aukščiau 
pažymėtų pavyzdžių užtenka.
AR KAS ATMETA 
BALSAVIMUS?

šauktų civilį karą ir bandytų 
nuversti mūsų gerojo prezi-.^ 
dento Eisenhowerio valdžią. 
Ką tuomet turėtų daryti visi 
dori piliečiaiTy^Jie turėtų stoti 
valdžios puSeje, kad apgint 
valdžią ir piliečių teises. Įvyk
tų kruvinas susirėmimas. O 
ką tuomet darytų socialdemo
kratai ? Jie su balotais ir pe
ticijomis eitų pas Mister For
dą, ir prašytų, kad jie to ne- 

kad pasitrauktų nuo 
kuriuos sukrovė

darytų, 
savo turtų, 
darbininkai. Ar Fordas ir ki
ti magnatai paklausytų? Ne. 
Jie tik nusispiautų, ir vykdy
tų sukilimą apsaugojimui tur
tų.

Pavyzdį jau turime pieti
nėse valstijose., Baltieji rasis
tai neklauso Prezidento, val
džios, 
Teisme 
gaciją, 
rasėms 
nėms. Baltieji buržuaziniai 
rasistai kelia maištus prieš be
ginklius mažus negrų vaikus, 
kad jie neitų, i mokyklas. O 
ką jau bekalbėti, jei valdžia 
pabandytų nacionalizuoti visą 
šalies turtą, t. y. paimt val
džios ir visuomenės kontrolėm 
Tarškėtų šautuvai ir baubtų 
kanuolėš. Turtų savininkai be 
mūšio nepasiduos!
KAS PRADEDA KRUVINUS 
SUSIRĖMIMUS, PRIEVARTĄ

Jei kapitalistai ir buržuazi
ja būtų tokie geri, ir pasiduo
tų liaudies valiai — nubalsa- 
vimui, tai nebūtų jokių suki
limų/ kruvinų susirėmimų, ar-^w 
ba prievartos. Kapitalistai irA 
abeinai buržuazija pirtni iš
šaukia ginkluotą kovą. Dir
bančioji liaudis būna privers
ta griebtis ginklo, kad apsi
gint save nuo teriojimo, nuo 
baisaus pavergimo. 'Ar Sovie
tų liaudis ir komunistai puolė 
su ginkle kitas šalis? Ne. 
Caristiniai generolai ir inter- 

j.venteriai (talkininkai) priver
tė Sovietų liaudį griebtis gink- 

“demokratiniapgint savo Salį ir at- 
,! siektus laimėjimus. Caristi

niai generolai ir interventai 
nei nesvajojo apie balotus ir 
liaudies valią.

Kas privertė Sovietų liaudį 
’i- komunistus griebtis ginklo 
antrajame pasauliniame kare? 
Kapitalistai—buržuazija prie
šakyje su Hitleriu ir Musoli
nio, kurie norėjo išparceliuti 
(pasidalint) Sovietų 
žudyt žmones, o 
vergti.

Taigi 
primest 
būk jie 
ti valdžias, 
ma būtų pakeist šalies tvar
ką ir pagerint darbininkų bū
vį. bet tegu buržuazija gink
luotai ^nesipriešina liaudies va- 

-JiaL-. demokratijai. Bet 
niekacUiki to nedasileido 
nedasileis. Jiems rūpi 
ir pinigų maišai.

Tokį “socializmą” ir 
mą jo Įvykdymui, kaip 
Kanados socialdemokratų ly 
deriai, tarpe lietuvių atsto
vauja “Naujienų” redaktorius 
—Grigaitis, ir Bostono “Ke
leivio” menševikai. Iš balsavi
mo urnų jie tikisi ištraukt so
cializmą.

Mikas Detroitietis

neigi Aukščiausiojo 
nutarimo prieš segre- 
Nr už lygybę visoms* 
ip visų tautybių žmo-

Baltieji

liaudininkus, 
ir liaudinin-i 
rankose visą 
sykiu ii- ka-

Po pirmojo pasaulinio karo,' 
Vokietijos socialdemokratai 
atsistojo prie valstybes vairo 
(arba kitaip—lovio). Buvo 
pakilęs revoĮiucinis judėjimas. 
Komunistai bandė įvykdyti ti
krą liaudies demokratiją. So
cialdemokratai pastojo jiems 
kelią, nužudė komunistų va-

Kad kas neįsivaizduotu, jog 
šio straipsnio tonas yra pra
vedamas nuomonės prieš balč 
savimus, prieš balotus buržu
azinėse šalyse, tad šiuomi no
riu primint, kad nei komunis
tai, ar šiaip pažangiečiai, nei
gi šių žodžių rašytojas niekad 
neatmetė ir neatmeta balsavi
mų. Kiekvienoje šalyje ko
munistai ir visi pažangiečiai 
stropiai dalyvauja balsavi
muose - rinkimuose, ir sten
giasi išrinkt i valdžią kuoge- 
riausius liaudies atstovus. Ta
čiau vienos ar kitos pusės ga
lutinas galios laimėjimas buvo 
ii bus ne su balotais! Kurie 
mano, kad kapitalistai, dva
rininkai ir visa buržuazija 
geruoju sutiks pasiduoti dir
bančiosios liaudies norams ir 
reikalavimams pagal nubalsa- 
vimą, tie yra utopistai svajo
tojai, kurių svajonės neįvyk
domos gyvenime.

Jei, pa v., mūsų geras pre
zidentas Eisenhoweris, jo 
valdžios kabinetas ir Kongre
sas nusitartų, kad reikia na
cionalizuoti visas kompanijų 
įmones, ir visą šalies turtą, 
t. y. paimt valdžios ir visuo
menės, kontrolėm ir piliečiai 
sutiktų su Prezidento ir Kon
greso nutarimu, tai kas tuo
met būtų ? Ar manote, kad 
General Motors Korporacija, 
Fordas ir kiti bilijonieriai pa
siduotų valdžios ir piliečių nu- 
bąlsavimūi? Ne. Jie suorga-

žemę, iš
kilus pa-

jokiu būdu
komunistams

prievarta nori nuvers-
Balsavimais gali-

negalima 
kad

jie 
ir 

turtai

ve ik i- 
perša i
Ų iy->

IS LIETUVOS
Paskaitos kolūkiečiams

RAMYGALA. — “Lenino 
keliu” kolūkyje dažnai skaito
mos įvairios paskaitos. Eilę 
įdomių paskaitų perskaitė lėk-* 
torius Lechemas. Jis skaitė 
paskaitas “Tarplanetinės ke
lionės”, “Visatos sandara” ir 
kt. Vietiniai lektoriai per pa
skutinius du mėnesius perskai
tė brigadose 18 paskaitų, jų 
tarpe 11 žemės ūkio temomis. 
Aktyviausiais lektoriais yr<j 
komjaunuolė J. Grigienė, Vi- 
dulaukio pradinės mokyklos 
mokytoja O. Taurignienė. Vie* 
na iš geriausių, paskaitų orga
nizatorių yra Vidulaukio klu
bo - skaityklos vedėja J. Mac
kevičiūtė.

t M. Aidžiuliene

2 pual.-Laisvė (Liberty)-Antrad., Spalio (October)2, 1956
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(Tąsa)
Trobose ir kiemuose 

darbo. Niekas nenorėjo 
nes diena iš dienos laukė 
jau tikro, šį kartą pastovaus darbyme
čio pradžios. Tad kaimynai vaikščiojo 
vieni pas kitus, ištisomis valandomis 
sėdinėjo pirkiose, prieklėčiuose, jaujose, 
stovinėjo užu ve jose, pypkiavo, persimes
dami vienu-kitu žodžiu žiūrėjo į dangų, 
spėliodami orą ryt dienai. Reti pragie
druliai, kai saulė jau aukštai pakilusi 
staiga žerdavo pro debesų plyšį šviesos 

. ir šilumos srovę, arba netikėtai išsiblai- 
vę saulėlydžiai sukeldavo malonią viltį, 
kad štai jau ryt gal vėjas pasikeis, grįš 
giedra ir šiluma, darbas ir džiaugsmas. 
| Tokiomis pavasario šilumos laukimo 
•dienomis, nuobodžio prikamuoti Bagy- 

nų valstiečiai ir iš kitų sodžių ėmė lan
kytis vieni pas kitus, ypač jei kokia ne
paprastesnė žinia iš tolimesnių vietų 
pasiekdavo jų pirkias ir sukeldavo čia 
drąsos ir pasitikėjimo, čia nevilties ir 
baimės.

O gandų pradėjo plisti kaskart vis 
daugiau. Ateidavo žinių ne tik nuo Pa
nevėžio, Ukmergės, Raseinių ir Šiaulių, 
bet ir iš tolimesnių Lietuvos vietų—Za
rasų, Biržų, Kauno, net iš Vilniaus, Pa- 
kuršio, Užnemunės ir tolimojo Žemaiti
jos pajūrio. Gandai eidavo iš lūpų į lū
pas, šliauždavo iš miestelio į miestelį, iš 
sodžiaus i sodžių, j Vieni nykdavo ir 
dingdavo be garso, kiti augdavo lyg de- 
besys prieš audrą.

Atsirasdavo žmonių, kurie patys sa
vo akimis matė maištaujančių bau
džiauninkų minias, degančius dvarus, 
žudomus ponus, arba, priešingai, dra
gūnų nusiaubtus kaimus, rykštėmis mir
tinai plakamus žmones. Atsirasdavo ži
novų, savo ausimis girdėjusių tikrąją 
ciesoriaus gromatą, suteikiančią žmo
nėms visišką laisvę ir jų dirbamą žemę 
be išpirkimų, mokesčių ir prievolių. To
kie kurstė, kad valstiečiai nesudarinėtų 
jokių sutarčių su dvarininkais, neapsi- 
imtų jokių prievolių, nestęigtų naujų 
valsčių, nerinktų vaitų ir seniūnų, nes 

* visa tai veda į baudžiavos įamžinimą, į 
jUiaujus lažus, į dar didesnį ponų sauva
liavimą.

Vieną šaltą, vėjuotą popietę Balsių 
vyrai, tėvas ir abudu sūnūs, triūsėsi 
klojime ir jaujoje. Čia dar nuo praeito 
rudens ir žiemos buvo užsilikę visokių 
šapų, spalių; lauke, nugrebojus kiemą ir 
patvorius, riogsojo šiukšlių ir stagarų 
krūvoš. Senis Balsys, žmogus taupus ir 
apdairus, liepė sūnums visa tai sutvar
kyti — kas tinka sunaudoti pakratams, 
kas ne—sudeginti jaujos krosnyje.

Besitriūsiant, niekas nepastebėjo, kaip 
iš gatvės pro vartelius į kiemą atsar
giai įslinko keturi augaloti vyrai — du 
žandarai ir du policininkai. Žandarai 
pasiliko prie vartų, o policininkai greitai 
metėsi į jąują, kur prie krosnies pritū
pęs Petras kurstė ugnį. Nespėjo jis nė 
apsižiūrėti, kaip policininkai stvėrė jį 

1 už rankų, užlaužė jas už nuganąs ir su- 
rišo viiwagaliu. Veltui Petras kovojo ir 
šaukė. Atbėgo žandarai, ir visi ketu
ri ėmė tempti suimtąjį pro vartus į gat
vę. Tuo tarpu pasirodė didelis dviejų 
arklių per purvyną tempiamas vežimas, 
kuriame, be vežėjo, sėdėjo dar vienas 
policininkas. Arkliams sustojus, polici
ninkas ir žandąrai sukibę įvertė Petrą į 
vežimą. Surištomis rankomis jis neką 
'tegalėjo priešintis. Tėvas ir brolis Vin
cas, suglumę ir išsigandę, žiūrėjo, kas 
čia darosi. Visa tai atsitiko taip grei
tai ir netikėtai!

—Vincai!—vos suspėjo šūktelėti Pe
tras. — Bėk pas kaimynus ir praneškite 
į Paliepius.

Su Paliepių Juozu Pranaičiu Petras ne
seniai buvo taręsis, kas reiktų daryti, jei 
kurį nors policija sučiuptų. Sutarė ne
pasiduoti ir vienas kitą gelbėti.

Įveitę Petrą į vežimą, abudu žandarai 
f ., atsisėdo iš šalių, o policininkai stojo iš 

'abiejų vežimo šonų. Vežėjas supliekė 
arklius, vežimas sujudėjo ir per purvyną 
žingine stūmėsi dvaro link.

Tuo tarpu Vincas įšoko pas Noreikus. 
—Petrą suėmė?—sušuko uždusęs.

—Kas suėmė?. Kur suėmė?.. Ką tu 
čia!.. — suklego keli balsai.

nebuvo jokio 
nieko imtis, 

pagerėjimo ir

Vincas užsiry damas ėmė pasakoti, 
kaip visa tai atsitiko. Pirkioje, be sa
viškių, buvo dar Jankauskų Kazys, Ke- 
dulių Juozas ir Dzidas Morkus iš Kark
liškių, drąsus vyras, labai nekenčiąs 
Skrodskio ir visų jo dvariškių.

Tuo pačiu metu įpuolė Katrytė. Ji 
matė, kas atsitiko ties .Balsių kiemu, ir 
kaip Vincąs bėgo pas. Noreikus.

Baigus Vincui pasakoti, Katrytė, grą
žydama rankas, sušuko:

—Vykitės!.. Atimkit!.. Jį užplaks 
Skrodskis negyvai!

Visi pašoko iš vietų, visi kartu ėmė 
kalbėti, šaukti, ginčytis:

—Kaip atimti?.. Muštis, su žanda
rais?!.. Ar įveiksime?” Šaus!.. Vyrai, 
vykimės raiti! Užuolankom!.. Į Kark
liškius duoti žinią!.. Lėk į Paliepius, 
Vincai!.. Dzidas į Paliepius! . Nesu- 
spėsime—vakaras.!

Katrytė neatstojo nuo Dzido Mor
kaus:

—Dzidai, tu daryk ką nors. Be tavęs 
čia nieko nebus. Paimk Vincą ir Jan
kauskų Kazį, jokite į Paliepius. Pra
naitis padės. Jūs visi tokie geri draugai. 
Prie jūs ir kiti prisidės. Skrodskis taip 
nekenčia Petro! Užplaks, užkankins!..

Ašaros riedėjo jai per veidus.
Dzidas, atsirėmęs pečiais į sieną, pa

niuręs, įbedęs akis į žemę, kažką sun
kiai mąstė, net jo kakta išrasojo. Stai
ga kilstelėjo galvą ir paguodžiančiai su
davė Katrytei per petį.

—Nežlimbk! Žinau, ką padarysiu. Ne- 
biijok, mes jį išlupsim ir iš paties vel
nio nagų!

Dzido akyse spindėjo narsa ir pasi
ryžimas. 1

—Vyrai! — sušuko jis, nustelbdamas 
kitus. — Petro neatiduosim! Bet laiko 
turim nedaug. Jei neatmušim jo kelyje, 
tai turim bent sutrukdyti, kad jie kuo 
vėliausiai pasiektų dvarą. Naktį jo ne
plaks, o iki ryto' mes savo padarysime. 
Vincai, Kazy, na, kas dar? Jonai, sės
kite ant arklių ir maukite papieviais 
užuolankom jiems už akių. Suspėsite. 
Kol jie apvažiuos aplinkui per purvyną; 
jūs būsite jau ten. Žinote, už krūmų 
per griovį yra tiltelis? Greit jį nuar- 
dykite. Greitai! Tiesiog papieviais! 
Vienas dumkite į Paliepius pas Pranai
tį. Oi mes juos išpaskos.

Balsių Vincas, Jankauskų Kazys ir 
Kedulių Jonas, Katrytės ir Onytės pa
dedami, stvėrė kirvius ir dalbą, sėdo ant 
arklių ir nukūrė papieviais.

Žinia, kad suėmė ir išvežė Balsių Pe
trą, jau apskrido visą sodžių. Žmonės 
būriavosi vieni prie Balsių, kiti prie 
Noreikų. Moterys garsiai klegėjo ir ai
manavo, vyrai spietėsi apie Dzidą, nes 
jis buvo žinomas kaip sumanus vyras, ir 
jo ryžtingumas visiems patiko. Kaimas 
grėsmingai dūzgė, kaip pakiršintas bičių 
avilys.. Nebuvo kiemo, iš kurio kas nors 
nebūtų išbėgęs į Balsius ar Noreikus. 
Tik Stašio kiemas atrodė kaip išmiręs. 
Niekas nepasirodė lauke, niekas neknap- 
sojo prie tvoros ar vartų. Bet pats Sta
sys pro kūtės sąsparą atsargiai stebėjo, 
kas čia darosi pas kaimynus.

Tuo tarpu Dzidas išsirinko iš norin
čių penkis vyrus vytis policijos vežimą 
ir atokiau jį sekti, nepaleidžiant iš akių. 
Kas už juostos užsikišo kirvį, kas su- 
graibstė kastuvą, kas šiaip baslį ir po 
tris iš abiejų kelio šonų sparčiai nu
žingsniavo link dvaro.

Saulė jau buvo netoli laidos. Vakarų 
dangus, kaip dažnai tomis dienomis, 
prieš naktį ėmė giedrėti. Pro blankias 
debesų properšas liejosi kaip auksas žė
ruojančios saulėlydžio žaros. Šalo. Skys
tas kelio mandaras stingo, balutės den
gėsi plonute, bruožėta ledo žievele. Eiti 
kelio pakraščiais1 darėsi lengviau; koja 
jau nebegrimzdo ir nebeslidinėjo, o pur
vas nebekibo prie apavo, šeši vyrai 
sparčiai žingsniavo, stengdamiesi eiti 
taip, kad pakelės medžių kamienai ir 
krūmai pridengtų juos nuo bet kieno 
mesto į kelią žvilgsnio.

Po kurio laiko jie pamatė priešaky 
kelio viduriu judantį vežimą. Sunkiai 
jis slinko priekin, vos išplėšdamas ratus 
iš stingstančio purvyno, šeši vyrai su
lėtino žingsnius. Vežime, be vežėjo, sė
dėjo trise, kiti trys trpyė iš šalių.

(Bus daugiau)
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STATEMENT REQUIRED BY THE 

ACT OF AUGUST 24, 1912, AS 

AMENDED BY THE ACTS OF 

MARCH 3, 1988, AND JULY 2, 
1946 (Title 89, United States Code, 

Section 238) SHOWING THE 
OWNERSHIP, MANAGEMENT 

AND CIRCULATION

Of LAISVE, published daily except 
Sundays, Mondays and holidays, at 
Jamaica, N. Y., for October 1st, 
1956.

1. The names and addresses of 
the publisher, editor, managing edi
tor, and business managers are:

Publisher Laisve, Inc., 110-12 At
lantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Editor Roy Mizara, 110-12 Atlan
tic Ave., Richmond/ Hill, N. Y.

Managing Editor Roy Mizara, 
110-12 Atlantic Ave., Richmond 
Hill, N. Y.

Business manager Frank P. Buck, 
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, 
N. Y.

2. The owner is: (If owned by a 
corporation, its name and address 
must be stated and also immediate
ly thereunder the names and ad
dresses of stockholders owning or 
holding 1 percent or more of total 
amount of stock. If not owned by a 
corporation, the names and addres
ses of the individual owners must 
be given.)

Laisve, Inc., 110-12 Atlantic Ave., 
Richmond Hill, N. Y.

Clement Bready, Pres., 99-63 -• 
66th Ave., Forest Hills, N. Y.

Frank P. Buck, Business Man
ager, 110-12 Atlantic Ave., Rich
mond Hill, N. Y.

Wm. Chapels, Sec-Treas., 442 
Chauncey St., Brooklyn, N. Y.

3. The known bondholders, mort
gagees, and other security holders 
owning or holding 1 percent or more 
of total amount of bonds, mortga
ges, or other securities are:

Lithuanian Cooperative Publ. Soc., 
Inc., 110-12 Atlantic Ave., Rich
mond Hill, N. Y.

Wm. Chapels, 442 Chauncey St., 
Brooklyn, N. Y.

John Grybas, 95-23 — 114th St., 
Richmond Hill, N. Y.

Constance Karpavich, 110 Wyona 
Street, Brooklyn, *N. Y.

Michail Stakoff, 460 DeWitt Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Clement Bready, 99-63—66 Ave., 
Forest Hills, N. Z.

William Kulik, 415—36th St., 
Brooklyn, N. Y.

Chas. Milen, 6925 — 4th Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Anthony Mureika, 110-12 Atlantic 
Avė.,*Richmond Hill, N. Y.

Geo. Wares, 136 McKibben St., 
Brooklyn, N. Y. ‘

John Rushinskas, 3730—74th. St., 
Jackson Hts., N. Y.

Frank Reinhardt, 60-11 — 70th 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Anna Kazei, 72-03 Austin Street, 
Forest Hills, N. Y.
4. Paragraphs 2 and 3 include, in • 

cases where the stockholder or se
curity holder appears upon the 
books of the company as trustee, or 
in any other fiduciary relation, the 
name of the person or corporation 
for whom such trustee is acting; 
also the statements in the two pa
ragraphs show the affiant's full 
knowledge and belief as to the cir
cumstances and conditions under 
which stockholders and security 
holders who do not appear upon the 
books of the company as trustees, 
hold stock and securities in a capa
city other than that of a bona fide 
owner.

5. The average number of copies 
of each issue of this publication sold 
or distributed, through the mails or 
otherwise, to paid subscribers du
ring the 12 months preceding the 
date shown above was: (This infor
mation is required from daily, 
weekly, semiweekly, and triweekly 
newspapers only) 8,450.

FRANK P. BUCK, Bus. Mgr.’ 
Sworn to and subscribed before me 
this 27th day of Sept., 1956

(SEAL)
LILLIAN BELTE, 

Notary Public, State, of New York 
No. 24-0235050

Qualified.:in Kings County 
Certs, filed with Queens Co. Clk. 
Term Expires March 30, 1957. 
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ŽINIOS IS LIETUVOS
Mokykla —— internatas

1956—57 mokslo metais: 
Kaune atidaroma naujo tipo, 
valstybinė mokymo ■- auklėji-, 
mo įstaiga — mokykla-inter- 
natas. čia gyvens ir mokysis- 
175 moksleiviai.

Mokykla -x internatas užims;' 
du pastatus. Pedagoginės mo
kyklos rūmuose bus klasės, 
kabinetai, kurtuose mokslei
viai mokysis, ruoš pamokas. 
Buvusiuose Kooperacijos tech
nikumo . rūmuose bus miega
mieji kambariai, virtuvė, val
gykla ir kitos patalpos, čia; 
dabar vyksta remonto darbai.

Šiuo metų pats darbymetis,; 
ruošiant mokyklą internatą;1 

• pirmiesiems/, mokslo metams/ 
Vyksta remonto darbai, įsigy-

I

MonteHo; Mass. ~
Su Aldona Wallen

Rugsėjo 22 d. Montello cho
ristai ir dailės mylėtojai su
ruošė išleistuvių banketą sa
vo numylėtai dainininkei Al
donai Wallen. Rengėjai buvo 
pasiruošę dėl skaitlingos pub
likos ii’ jie tai gana tvarkin
gai atliko, bet tik vieną da
lyką jie pamiršo, tai pakvies
ti publiką. Tik įsivaizduokite 
sau, viso labo tetilpo Laisvėj 
mažoms raidėms pranešimėlis, 
kurio senesnio .amžiaus žmo
gus negali išskaityti — artai 
neapsileidimas?
Kaip ten nebūtų, parengimas 

buvo jaukus; svečiai skaniai 
ii- sočiai prisivalgė, buvo 
gerame ūpe. Aldona su savo 
vyru sudainavo vieną dainelę: 
“Mudu abudu”. Po to publi
ka. iššaukė Rožę Stripinis, ku
ri gappadinavo bankete, kad 
ir ji padainuotų. Kaip visuo
met, tai ir dabar ji neatsisa
kė palinksminti svečius; ji 
tuoj sugrupavo Aldoną Yuo- 

akompamrojant 
ir sudainavo vie-

daikį į trijo 
Stasiui Pociui 
na dainelę.

įteikus nuo 
pasakius, nuo banketo rengėjų 
dovanėlę, tarė padėkos žodį 
Aldonos vyras Downing. Sa
vo trumpoj kalboj jis ne tik 
pats jaudinęs, bet ir publiką 
sujaudino. Publika iššaukė ir 
Aldoną pasisakyti apie aplei
dimą savo tėvynės. Deja, vos 
ištarus kelis žodžius, jos bal
sas nutilo. Dar per jauna jos 
siela pergyventi tokio įvykio 
momentą. Ji norėjo paačiuo- 
ti: kaimynams tarp kurių au
go, choristams, su kuriais dai
navo ir kurie suruošė šį ban
ketą, svečiams, kurie suvyko 
iš kitų miestų, o labiausiai 
savo tėveliams. Jeigu jos sie
la būtų buvus tvirtesnė ir 
ašaros nebūt plovę jos veidą, 
tai būtume girdėję jos šiuos 
žodžius: “Sudie, tėveliai, o 
ypatingai mamute. Jūsų var
gas, rūpestis ir kilnus troški-

choristų, geriau

LAISVES VAJUS
(Tąsa nuo 1-mo psl.)

Velionio J. Mineikio šeima, Brockton, Mass. 
Anna Philipse, Stamford, Conn....................
Sietyno Choras, Newark, N. J.....................
Frank leaser, St. Clair, Pa. ...'....................
Ona Visockiene, Kensington, Conn..............
Konst. Kalvelienė, Brockton, Mass..............
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass..................
V. Vaškienė, Quincy, Mass...........................
J. Miliauskas, McKees Rocks, Pa..................
Š. Thompson, Bridgeport, Conn....................
P. Mikušauskienė, Glastonbury, Conn..........
M. Bacevich, LaPorte, Ind............ ................
August Seitz, Temple Hills, Md.....................
P. Stankevičius, Huntington, L. I................
A. Kaladžinskas, Rumford, Me.....................

10.00 
. 10.00 
. 10.00 
. 10.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 4.00 
.. 2.00

$25 PRIETELIŲ KLUBAS ;
A. Sopaitis, New York City, prisiuntė $5.00, pasku

tinę dalį savo mokesties į Prietelių klubą.

Sveikiname pirmuosius vajininkus, dėkojame už 
punktuališkumą ir linkime jiems kuo geriausio pasiseki
mo. Laukiame pasirodymo kitų ilgamečių vajininkų ir 
tikimės naujų.

Širdingai dėkojame visiems aukojusiems sukėlimui 
dienraščiui budžeto 1957 metams.

Reiškiasi ankstyvas ruduo. Darbuokimės skubiai 
pirm negu prasidės šalčiai. Kolonijų veikėjų prašome 
'ruošti pramogas budžeto sukėjimui. Darbuokimės kas 
tik kuo galime, kad sėkmingai išvesti vajų.

Laisvės Administracija

> j

mas davė man progą siekti’ 
meno viršūnes. O! kaip gaila 
man nuo jūs skirtis”- t

Veikiausia mamytė būtų at
sakius: “Niekad nepąvargau, 
nieko nesigailėjau, dėjau visas 
pastangas, kad tu džiaugtu
meis pasauliu, o žmonija tavi-, 
mi. Tarpe svetimųjų, savysto- 
viai gyvendama, sutiksi nevie
ną skerspainį, bet tikiu, mokės 
visus sunkumus nugalėti ir pa
silikti idėjoj, kurioj išaukle- 
jau”.

Aldona apleido mumis, bet 
tai natūralus dalykas. Ji iš
augo savo profęsijoj, jai per- 
maža kolonija, reikia siekti 
ko aukščiau,, ieškoti progų, o 
tos progos kaip tik didmies
čiuose.

Atsisveikinus Aldona, ji pri
žadėjo niekuomet nepamiršti 
atvažiuoti ir palinksminti 
Naują Angliją.

Kurie. dalyvavo išleistuvių 
bankete ar ne, aš esu tikras, 
kad visi pažangūs žmonės lin
ki Aldonai ir jos mylimam vy
rui geriausio gyvenimo.

Jaunutis

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
hors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą. I

jamas inventorius, mokomo
sios priemonės, įrengimai. Jau 
gauta lovų, matracų, virtu
vės įrengimų siuntos. Beveik 
visiškai sukomplektuoti peda
goginiai kadrai.

ELTA

Moksleivių gamybinė praktika
' AKMENĖ.
mes ūkio mechanizavimo mo
kykloje prasidėjo antrosios 
moksleivių grupės vasaros ga
mybine praktika. Daugiam 
kaip 200 jaunųjų1 mechaniza
torių, fvadovaujami prityrusių 
meistrų, išvyko į Akmenės, 
Mažeikių ir kitų rajonų maši
nų - traktorių stotis.

Gamybinės praktikos metu’ 
moksleiviai; padės kolūkio-i 
čiams nuimant derlių, paruo
šiant patalpas gyvulių žiemo
jimui. '

Viekšnių že

U Lapkričio 
November

Tai svarbus įvykis Didž. New Yorko apylinkes 
lietuviams, nes tą sekmadienį įvyks

z

Dienraščio Laisvės Metinis

KONCERTAS
<

Linksma pranešti, kad šiemet Laisvės koncerto pro
grama bus labai įvairi, nes ją atliks žymiausi Ameri-. 
kos lietuvių talentai. Greit paduosime ištisą koncerto 

programą, sekite koncerto skelbimus.

Šis Koncertas Bus
Liberty Auditorium

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

Prasidės 3:30 valandą popiet. Pradedame anksčiau, 
kad būtų progos i toliau atvykusioms anksčiau 

sugrįsti namo.

Koncertui Įžanga tik $1.50
Prašome išanksto pasižymėti dieną ijf pasirūpint at

silankyti. Taipgi pakvieskite ir savo pažįstamus 
ateiti į koncertą

So. Boston, Mass.

BALIUS
Rengia ALDLD 2-ros kuopos Moterų Skyrius

Laisvės Naudai
Įvyks Sekmadienio Popietį

Spalio 7 October
Prasidės 2-rą valandą popiet

Vieta
318 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Atsilankę bus pavaišinti labai gerais valgiais ir 
kitkuo. Kviečiame ir prašome visus atsilankyti 
į šį gražų pokylį. Rūpinkimės kiekvienas at
sivesti saVo draugus ir pažįstamus.

Rengėjos



)

I

Dabar jie vaidins 
“Lapkų” pas mus, 
Richmond Hill, N. Y.

Praėjusį sekmadienį Lietu
vių Liaudies Teatro artistai 
buvo nuvykę į Wilkes-Barre, 
Pa., ir ten pastatė trijų veiks
mų komediją “Lapkus”.

Kelionė buvo sėkminga, nes 
diena pasitaikė graži. žmo
nių “Lapkaus” pamatyti, sako 
sugrįžę aktoriai, buvo daug; 
buvo ten suvykę net iš šena- 
dorio, Binghamtono ir kitų 
miestų.

—Atrodė, kad publikai ko
medija patiko.

Taigi jau dviejose vietose 
IJ/T artistai vaidino šią ko-’ 
mediją—New Havene ir W4kįWagnerį, sakydamos, 
kes-Barre Pa.

Sekamą sekmadienį, spalio 
tą pačią komediją

jie vaidins Liberty Auditorijo
je, Richmond Hill, N. Y.

Kviečiami atsilankyti visi. 
Lietuvių Liaudies Teatras at
lieka didelį 
vaidindamas 
neturėtume, 
bebūtų.

Komediją 
na: Jonas
Rainienė, Povilas Rainys, Ie
va Mizarienė ir Suzanna Ka- 
zokytė. J. Valentis ir reži
suoja.

Visi ruoškitės sekmadienį 
būti Liberty Auditorijoje!

kultūrinį 
veikalus, 
nežinia,

“Lapkus’ 
Valentis,

darbą, 
Jei jo 

kas čia

vaidi-
Adelė

PADIDINS PAŠALPĄ 
Už VAIKUS

Miesto biudžetinė taryba 
nutarė dar pridėti $475,000 
labdaringoms įstaigoms, 
rios globoja našlaičius, 
įstaigos skundėsi, kad jos 
begali išsiversti.

kil

no

drau-

ilgiau
Veikime bendrai,

(Tąsa iš pirmo pusi.) 
kad mums ištikrųjų reikia 
kiek galint ilgiau palaikyti 
lietuvybę Amerikoj^. . Tpgu 
jis, sakysime sušaukia pir
miausia pasitarimą
gišką, atvirą — LSRKA. pre
zidento L. šimučio, LDS pre
zidento J. Gasiūno — ir pasa
ko : vyrai, darykime ką nors 
lietuvybei Amerikoje 
išlaikyti!
nes mirštame: Gelbėkimės!

Ar tai nebūtų gražus žygis? 
Nemanau, kad jis tai pa

darys, bet visvien manau, jog 
Povilas Dargis SLA nepada
rys blogiau, kaip padarė pre
zidentai advokatai, žinoma, 
jei jis neklausys “vaduotojų”, 
kurie Amerikos lietuviams jau 
yra per daug įgrysę savo kvai
lais “žygiais”.

NoivYorko^/žaėi^ŽInloi
AFL ir CIO pasmerkė 
Wagnerio pikiravimą

New York o AFL ir CIO pa
smerkė kelias atskalūnų uniji
nes grupes, kurios pikietuoja 
Wagnerj. Tos grupės yra sub- 
vių, motormanų taip vadina
ma Motormens’ Benevolent 
Association ir American Tran
sport Union. Tai dvi grupe
lės, kurios atskilo nuo didžio
sios transporto darbininkų 
unijos (TWU), kuri priklau
so prie AFL-CIO.

Tos dvi grupelės pikietuoja 
kad

tuomi nori išreikšti priešingu
mą jam, kadangi jis nepaiso 
transporto darbininkų reikala
vimų, bet yra įtarimo, kad 
faktinai tie pikietai 
zuoti,
nams laimėti rinkimus. Wag
neris, 
kratų kandidatas į Senatą.

American Transport Union 
prezidentas James Donegan, 
betgi, teigia, kad tame kal
tinime nėra jokios teisybės. Jis 
sakė, kad jie pikietuoja Wag
nerj, nes jis yra “darbininkų 
neapkenrėjas, .kaip tik prie
šingas jo mirusiam tėvui, ku- 

buvo darbininkų draugas”.

or gan i- 
kad padėti republiko-

kaip žinia, yra demo-

ris

Tarp Lietuvių
Praėjusį sekmadienį turėjo

me Kultūriniame Centre .dis
kusijas prezidentinių rinkimų 
reikalais. Diskusijos buvo pla
čios ir labai įdomios. Gaila, 
kad mažai piliečių tesusirin
ko jose dalyvauti. Už 
kia lietuvius pabarti.

* # *
gerokas laikas 
parengimuose

Mrs. T. Monkus.
netikėtai teko ją susi

tai rei-

pazan-
nebuvo

Anav

Jau 
giečių 
matyti 
dieną
tikti ir plačiai pasikalbėti. Pa
sirodė, kad ši maloni draugė 
buvo labai smarkiai susirgusi. 
Gegužės mėnesį jai buvo pa
daryta skaudi operacija, ,ir li
goninėje ji išgulėjo šešias sa
vaites. Dabar, atrodo,-j i gra
žiai sveiksta. Tikimasi, kad 
artimoje ateityje Mrs. Mon
kus pilnutinai atgaus sveika
tą, ir mes ją vėl matysime 
mūsų parengimuose. 

* * *
Mums labai džiugu,

vėl jau matosi mūsų parengi- 
.muose Stasys Brūsokas. Tiesa, 
jis dar nesijaučiąs pilnoj svei
katoj, bet kasdien eina geryn. 
Irgi esame pilni vilties, kad 
mūsų Stasys greitoje ateityje 
pilnutinai susveiks. 

* * *
O dabar visi laukiame

nančio sekmadienio. Tai bus 
pirmas plačia skale parengi
mas šį rudenį. Kaip žinia, 
Kultūrinio Centro auditorijo
je bus pastatyta įdomi ir juo
kinga komedija “Lapkus”.

Tai rašydamas, nesakau nė 
žodžio prieš advokatų profesi- 

' ją.
Advokatai, kaip ir bet ku

rie darbininkai, gali būti geri 
ir nepergeri. čia eina klausi
mas išimtinai apie SLA. Gy
venimas, tačiau, parodė, kad 
advokatai nėra SLA išgelbė
tojai.

Sutikime, jog Povilas Dar- 
gis bus nei kiek neprastesnis 
SLA prezidentas už “aukštojo 
mokslo” vyrus.

kad

atei-

Teismas atmetė prašymą, 
kad dėl Johnny Dio kaucija 
būtų sumažinta. Jis dabar sė
di kalėjime, nes nepajėgia 
sukelti $100,000.

"LAPKUS"
Trijų Aktų Komedija
Stato scenon Liaudies Teatras

Bus Vaidinama

Liberty Auditorijoje <
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

Sekmadienį

Spalio (October) 74ą •
Pradžia 3:30 popiet

VAIDINTOJAI:
Povilas Rainys, Adelė Rainienė, Jonas Valentis, 

Suzana Kazokyte ir Eva Mizarienė 
REŽISIERIUS—JONAS VALENTIS

Įžanga $1.25
Kviečia Visus—Valdyba

■

Jurgiui Kazak e vi či u i
MIRUS

Reiškiame užuojautą jo sūnui George ir dukrai 
Florence, gerbiamiems menininkams, taipgi 
velionio žmonai Onai, sykiu linkėdami jai 

greitai ir pilnai pasveikti.
BROOKLYNO AIDO CHORAS

167 metu kolumbietis parode, 
kad jo kumštis dar gan kietas
Apie savaitę atgal New 

Yorkan iš Kolumbijos, Pietų 
Amerikos, atvežtas Javier Pe
reira, Andų lanyno indėnas, 
apie kurį sakoma, kad jis tu
ri 167 metus amžiaus.

Per visą savaitę jis buvo 
laikomas New York Hospital 
Cornell Med i kaliame 
kad. nustatyti, ar jis 
toks senas,
kiek amžiaus jis turi, dakta
rai negalėjo, bet jie yra įsiti
kinę, kad jis turi virš 150 
metų amžiaus. Kaipo toks jis 
gal seniausias žmogus pasau-

Praeitą savaitę ligoninės pa
reigūnai ir asmenys, kurie jį 
atvežė iš Kolumbijos, sušau
kė spaudos konferenciją, kad 
jį parodyti laikraštininkams. 
Buvo planuota leisti laikrašti
ninkams per vertėjus jį klau
sinėti, taipgi jį fotografuoti.

centre, 
iš tikro 

Tiksliai nustatyti,

Pereira yra labai žemo 
ūgio (keturių pėdų ir keturių 
colių) laibas, sveria mažiau, 
negir 100 svarų. Jis neturi 
dantų, bet dar turi tankius 
plaukus. Jis kalba aiškiu gar
siu balsu (indėniškai ii* šiek 
tiek Ispaniškai).

vairavimo “mokyklų”
Policija uždarė 14 auto-vai- 

ravimo mokyklų. .Pasirodo, A
kad tos mokyklos veikė suk- 
tmgu pagrindu. Vienas suk
čiavimo būdas buvo toks: 
studentui buyo garantuojama, 
kad jis išlaikys valdiškus vai
ravimo egzaminus, kad gauti 
vairavimo leidimą — laisnius. 
Už tam tikrą atlyginimą, kar
tais
dolerių, 
vietoje 
sėdynę sėsdavo 
kyklos žmogus, 
davo išduodami 
ris dažnai buvo 
'kęs vairuoti.

Kartais mokyklų sukčiai 
veikdavo susitarę su valstijos 
pareigūnais, egzaminatoriais, 
kurie gaudavo dalį atlygini
mo.

Kol kas neskelbiama, 
pravesta kokių nors areštų.

siekiantį net iris šimtus
Egz am i n a v i m o m etų 
mokinio į vairuotojo 

patyręs mo-

Pereira iškrėtė štuką. 
šio nei iš to jis pra-Nei iš 

dėjo kumštimi daužyti aplink1, 
jį sėdinčius gydytojus, smogė 
vendan ir vienai sekretorei, o 
paskui puolė mušti ir fotogra
fą. Kas su juom pasidarė, 
nebuvo aišku, bet iš konfe
rencijos- nieko neišėjo. Ligo
ninės žmonės paskui aiškino 
laikraštininkams, kad jis ben
drai protiniai normališkas ir 
nežinia,, kodėl jis šiuo kartu 
taip pasielgė.

Pereira lieka ligoninėj, kur 
jis dar vis tyrinėjamas.

Kongresmanas Powell 
dar nėra nusprendęs

“Amsterdam News” sako, 
kad New Yorko negriškas 
kongresmanas Adam C.- Pow
ell dar nėra apsisprendęs, ar 
jis rems Stevensoną. Nors 
Powell pats yra demokratas, 
jis yra išreiškęs savo didelį 
nepasitenkinimą faktu, kad 
demokratų suvažiavimo priim
toji platforma, nepasisako aiš
kiai už rasinę integraciją mo
kyklose. Jis taipgi nepaten
kintas švelniomis Stevensono 
kalbomis, kurios kartais 
skamba kaip rasistų užgerini- 
mas, pataikavimas jiems.

Powell neseniai lankėsi Ju
goslavijoje. Ten jis sakė 
spaudai, kad jo nuomone re- 
publikonai, Eisenhoweris ir 
Nixonas, laimės rinkimus. 
Tada buvo manyta, kad de
mokratas Powell pradės pil
nai remti Eisenhowerj, bet iš 
“Amsterdam News” straips
nio atrodo, ’kad jis dar nėra 
apsisprendęs.

“Amsterdam News” yra 
Harlemo negrų laikraštis, ku- 

linkęs į republikonų pusę.1 is

TEATRUOSE

Harrimanas už Long 
Island bulvių augintojus

o laisniai bū- bent jau

New Yorko valstijos guber
natorius Harrimanas nutarė 
padėti Long Island bulvių au
gintojams. Jis atsikreipė į fe
deralinės valdžios agrikultū
ros sekretorių Bensoną štl pa
raginimu, kad valdžia mokė
tų daugiau už bulves, negu 
dabar moka. Dabar federali
nė valdžia moka farmeriams 
tik 50 centų už šimtą svarų 
bulvių, arba tiktai po pusę 
cento už svarą. Harriman ra
gina,

mokiniui, ku- 
menkai išmo-

ar

TURI BŪTI ŠEŠIOLIKOS 
METŲ AMŽIAUS

Parkų komisijonierius Mo
ses reikalauja, kad New Yor- 
ko valstijoje tuojau' būtų iš
leistas įstatymas, draudžian
tis jaunuoliams, nesulauku
siems 16 metų amžiaus, ope
ruoti motorinius laiveliuos, 
sako, kad nepilnamečiai 
kai perdaug išdykauja 
vandens.

Jis 
vai-

valdžia mokėtų 
po centą už svarą, 

arba $1 už šimtą svarų. '

NEW YORK

be
at

bus 
kurie

popiežiaus Pijaus

Popiežiaus medaliai 
“už dyką”

Į New Yorką, sakoma, 
šiai iš Vatikano lėktuvu 
vežta 60,000 medalių. Jie 
dalinami katalikams, 
dalyvaus
XII 80-ojo gimtadienio pami
nėjime. Suprantama, kad už 
tuos popiežinius medalius vie
tiniai kunigai smarkiai aplups 
visus tikinčiuosius, kurie ateis 
į to gimtadienio paminėjimą.

HELP WANTED MALE

GILBERT CLOCK 
Toolmakers 

Model Makers 
We Pay Market Rates 

Steady Work
Apply Between The Hours of 8 a. m.
— 5 p. m. Monday through Friday 

at the
WILLIAM L. GILBERT CLOCK

CORP.
Winsted, Conn.

(184-191)

, PRESS FEEDERS 8x12
Rakintojai taipgi galinti laužyti 

ir pakeisti formose. Spausdinimo 
darbas, trumpi išleidimai. Jei jūs 
galite nuolat spausdinti, tai turėsi
te progų viršlaikiams. Globe Sta
tionery Co., 128 32nd St., B’klyn.

< Tel. ST. 8-1166
(188-191)

ROOFERS
SIDE WALL MECHANICS 

BUILT-UP ROOFERS
Experienced only. Top wages.

Steady work.
REX ROOFING CO.

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

(183-189)

# FITTER-SEAMSTRESS

Exclusive ladies’ apparel. Exp’d. 
5-day wk. Apply in person morniings 
only.

THE MADEMOISELLE SHOP 
97 Pendfield Rd., Bronxville, N. Y.

(189-195)

HELP WANTED FEMALE

MATURE WOMAN—Plan meals, 
supervise girls in kitchen. Sleep in. 
Episcopal girl’s school.

WHIte Plains 9-1246

DRA

(188-194)

RY OPERATOR
On machine. Experienced.

Custom shop — Steady work.
PL 9-2463

(183-189)

Houseworker. Sleep in (mature), 
care of children, 1 school age. No 
cooking, 5 room apt. Appliances. 

| Good position. Call 9-12 or after 6
P. M. NI. 5-4895.

(187-190)

Jauna moteriškė (iki 30 m.). 
Dirbti namų darbą. Nuosavas kam
barys, guolis vietoje. Turime kitus 
darbininkus. Pagelbėti prie vaikų. 
Visi įtaisymai. Pageidaujama vo
kiškai kalbanti. LE. 5-5989.

(188-191)

HELP WANTED-MALE

Radio City Hali teatre 
domas filmas “Tea and Sym
pathy” (Arbata ir simpati- 

J ja”) yra paremta sceniniu vei
kalu, kuris praeitą sezoną 
buvo vaidinamas New Yorke. 
Tai veikalas apie tai, kaip 
vidutinio amžiaus moteris, mo
kytojo žmona (Deborah Kerr) 
privilioja jauną mokinį (John 
Kerr) mylėti ją, kad įtikinti 
jį, jog jis ne homosksualis- 
tas ....

Pažangi spauda apie Šį sce
nos veikalą sakė, kad jis lie
čia degenaruotą ir nuo gyve
nimo atskirtą temą, ir tą pa
tį, be abejo, sakys apie fil
mą.

Beje, nors abu vyriausieji 
aktoriai, Deborah ir John, tu
ri tą pačią pavardę, jie ne 
giminės. Deborah Kerr yra 
brite, John Kerr jaunas ame
rikietis, kuris neseniai vaidi
no filme su Leslie Caron.

ro- MALE and FEMALE

Upholstery man. To work on 
custom upholstery, good pay, stea
dy work. Also upholstery Operator 
(female) to work part time.

WALTERS, 893 2nd Ave.
Nr. 48th St., N. Y. PL. 8-0472.

(17-193)

Colonial Auto Body Co., Inc., is 
hiring Blacksmith - Finisher and 
Electric Welder, on commercial 
truck bodies. Good pay, steady 
work and overtime. 37-35- Vernon 
Blvd, L. I. City. k

(189-195)

Oil Burner Service Men. 'For 
Bronx & Manhattan. Experienced 
W-2 Oil. $2.50 per hour. Call:

REAL ESTATE

BAY RIDGE (45 St. bet. 6 & 7
Avės.), near Catholic church. — 2 
family all-brick, attached. Modern 
kitchens, gas heat. 5 rms down, 
6 up. Full occupancy. $15,500. 
Sold by owner. UL. 4-5850.

(189-195)

Buslness Opportunity

IDEAL FAMILY ENTERPRISE 
Grocery-store for sale. Established 
30 yrs. Sold fully equipped, 
license. Reasonable terms, 
ownei’ after 1:00 P. M. CY. 
or come 544 E. 147 St..

Beer
Call

2-8710

(189-195)

’ TY. 2-8077
(189-195)

f

Carpet Measure Man. Exp. es
sential; exc. opp. for right man with 
one of N. Y’s largest Carpet Chains. 
Must have car; salary; call ALLEN 
CARPET SHOPS, AX. 7-4700. Jack 
Allen.

(189-192)

MACHINIST—1ST CLASS
Age, 30 to 40 yrs. 1st class on 

Lathe work, from plans. Also 
SPECTOR. Experienced screw ma
chine, first patts inspection. Good 
pay, steady work. Benefits.

GREAT EASTERN 
BRASS WORKS

36-20 34th St., L. I. C. RA. 9-2250
(187-193)

NAMŲ SAVININKAI 
POLITIKOJE

Brooklyno namų savininkų 
organizacija reikalauja, kad 
visokia nuomų kontrolė būtų 
panaikinta. Ji apklausinės vi
sus kandidatus ir rems tiktai 
tuos, kurie pasisakys už kon- 
1 rolės panaikinimą. Taip 
reiškė tūlas Batista, kuris 
kosi atstovaująs net 2,500 
inų savininkų.

PRIEŠINASI VALDŽIOS 
KONTROLEI

National Broadcasting Com
pany prezidentas Sarnoff 
griežtai priešingas bile kokiai 
valdžios kontrolei ant radijo 
ir televizijos programų. Jis 
tokią kontrolę skaito “socia
lizmu”.

IDEALIŠKA SEIMAI 
KEPYKLA—KOMISAS

Puikiausia vieta, labai mažas įneši
mas. Kreipkitės tik norinti pirkti.

Parduodama su pilnu įrengimu.
Tel. OX. 7-4665

(189-195)

MAŠINISTAI
Lathe darbininkai su Milling Ma

šinos patyrimu. 40 vai. savaitė, ap
mokama ligoninė. Alga pagal pa
tyrimą.
POLARIZING INSTRUMENT CO.

INC. i
Irvington on the Hudson, N, Y.

Irvington 9-8206
(189-195)

pa-

na-

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-mos kuopos susirinkimas

GROSERNfi * z
Abelnai įeigos $1,500 į savaite, 6 

dienų savaitė, randa $70. Geras biz
nis, dar gali būti pakeltas. Šaukite 
savininką:

Į Tel. HI. 6-2822
(188-190)

Chuliganas sumušė mokytoją
Jaunas chuliganas, brolis j 

mokinio, kurį mokytojas pa-l 
bare, įsiveržė į vidurinę mo
kyklą Bronkse ir smarkiai su
mušė mokytoją Vertulio. Mo- geroj kaimynystėj, 
kytojui nosis nulaužta ir šiaip jr daugiau į savaitę, 
smarkiai sumuštas. Detekty
vai ieško užpuoliko.

Gręžimo Mill darbininkai. Planer 
darbinin’kai, motorų Lathe operato
riai, Turret Lathe operatoriai. Ra
dial gręžimo operatoriai. Aukštos 
algos. MOREY MACHINERY CO., 
4-57 26th Ave., Astoria, L. I. AS. 
8850. Ext. 14.

(189-191)

Sutiko pasiimti $40,000
Prieš ketverius metus mies- Į 

to detektyvas pašovė Arthur j 
Middleton Harleme prie sa- 
liūno. Prasidėjo bylą teismuo
se. Middleton reikalavo iš.

ant Į įvyks antradienį, spalio 2 d., 7:30 
I vai. vakare, Liberty Auditorium, 

Atlantic Ave., Richmond 
Visi nariai kviečiami daly- 
Kurių duoklės nemokėtos,

' 110-06 
Hill, 
vauti.

j malonėkite ateiti ir užsimokėti, kad 
! nesusispenduotumėt. Valdyba
i (189-190)

RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kuopos mėnesinis susi- 
miesto $150,000 atlyginimo UŽ j rinkimas įvyks, ketvirtadienį, spalio 
sužeidimą. Dabar jis nutarė"1' Liber‘y Auditorijoje. Pradžia 
baigti bylą, priimdamas $40,- 
000.

1 4, Liberty Auditorijoje.
j 7:3Q vai. vakare. Visi kuopos ne

kviečiami dalyvauti. Valdyba 
(189-191)

SLYVŲ TORTAS 
ŽEMUOGIŲ BULKUTfiS 
Pichinger & Linz Layer 

Tortai 
Neugroeschl’s

Chestnut & Plum Dumplings 
Lindt, Tobler, Astor

Čokoladai 
ANDRE’S PASTRY

W. 96th St., galas Columbia Ave. 
Tel. RI. 9-6146

(188-194)
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Grosernė-Delikatessen. Įsteigta 
Darome $2,000 

Parduodame 
pilnai ištaisytą. Fantastiška proga. 

Mr. Loss. EV. 3-6346.
(189-195)

Vaisių ir Daržovių krautuvė. Mo
demiška, nauji rakandai. Žema ren- 
da, 5 m. lease. Gera vieta, įkainuota 
greitam pardavimui. Pilnas sandė
lis, parduoda savininkas. $1,500. 
KL 8-4152. .

(189-191)

POLISHERS įC
Patyrusios prie moteriškų ridikulių, Y

Frames ir Ornaments. **
Gera mokestis.

VOGUE METAL CRAFT CO.
Tel. OL. 7-7300 (

(24M)
(184-191)

Madison Square Gardene 
atsidarė Rodeo spektaklis, ku- 

jriame dalyvauja apie šimtas 
’kovbojų ir merginų. Spektak
liai kasdien iki spalio 14 die
nos.

BROCKTON. MASS.
LLD 6 kp. susii’inkimas įvyks 

spalio 1 d. Liet. Taut. Namo kam
bariuose, 7:30 v. v. Visi nariai pra
šomi dalyvauti, nes turime daug 
reikalų aptarti. Teatras-komedija 
Lapkus jau netoli, reikės gerai pri
siruošti. įvyks spalio 27 d., vai
dins aktoriai iŠ Brooklynio.

J Piknikai Liet. Taut, Namo Parke 
i prie pabąigos. Sekmadienį, 

rugsėjo 30 d. piknikų nebus, nes tą 
dieną . turi užėmę svetimtaučiai, 

Ten mūsų publikos

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAU8KAS)

Valgio krautuvė. Mažas pasitar- 
navimas. įsteigta 11 m. Puiki vieta 
Queens; mažos išeigos, o geros įei- 
gos. Pilniai įtaisyta. Su nuostoliu. 
GR. 4-7786. i

PINBOYS

Su patyrimu, nuolatinis darbas, 
geVa alga. Garantija. •

DYCKMAN BOWL-WAYS
170 Dyckmazn St. (Po 3 v. d.)

(187-189)

Po 40 mėty pasitraukė
Lakūnas O’Connor patapo ' eina 

lakūnu1 dar prieš 1918* metus. L- 
Per beveik 40 metų skrajoda- private party, 
mas neturėjo jokios nelaimės, nereikės, bus tik LTN patarnauto 
Dabar jis pasitraukė iš to už 
siėmimo.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*DC**DG*

IDEAL’ FOR FAMILY

GROCERY, Bronx, cor. $1,500 — 
Sac. selling due to illness.

Being sold completely equipped.
CY. 2-2966.

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)

(187-9:

(184-191)

Maj. Wagneris buvo išvy
kęs kalbėti Buffalo mieste.

jai.
Spalio 7 d. bus paskutinis pikni

kas, Liet. Taut. Namo Knyg. ir 
Laisvės vajaus pradžia. Kurie at
sinaujins prenumeratas tą dieną, 
gaus veltui įsigerti. Fundija Geo.

I Shimaitis. (188-190)

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 
MArket 245172

Grocery-Deli. Ėst. 30 yrs. 3 rm. 
apt. All new equip. Sac. at $3000. 
Sold by owner, cannot handle, 
reasonable offer refused.

TU. 2-4287

REIKALINGAS VAIRUOTOJO 
PAGELBININKAS

Su chouffers laisniais. Nuolatinis 
darbas. Gera mokestis, 5 dienų sa
vaitė. Tel. AL. 4-0892. , i

Community Towel Supply Co.
425 E. 9th St., N.Y.C.

(184-197)

No

(184-190)

JAUNAS VYRAS.
Abelntam fabriko darbui. Turi būti 
18 metų. Nuo 9 A. M. iki 11 A. M. 
arba 1 P. iki 4 P. M. American '
Improved Products, IncJJ Jericho
Turnpike ir • County Courthouse 
Road, Garden City, Park, X». I.

(184-192)4 pusi. Laisvi (Liberty) Antrad., Spalio (October) 2, 1956

A




