
KRISLAI
Liūdna žinia iš Chicagos.
Rasistiniai pakvaišėliai.

Kaleina visiems.
Reikėjo tuojau.
“Naujoji Amerika”.

Rašo A. Bimba

Kai netaip "jau seniai lan
kiausi Chicagoje, Juozas Stul- 
gaitis atrodė 
i iausių 
Dabar 
Juozas 
bu v o
pažangietis, 
tekus dar vieno gero, veik
laus draugo. Chicagiečiai 
Juozo pasigęs.

vienas iš stip- 
ir sveikiausių vyrų, 

gi jau amžinai ilsisi, 
mirė spalio 5 d. Tai 
darbštus ir apsišvietęs 

Labai gaila ne-

Floridoje iš sveikatos de
partment tarnybos be jokių 

Dr. 
ir

ceremoniją išmetė laukan 
Deborah Coggins, gabią 
nuoširdžią gy d y t o j ą.

Už ka? Ogi vien už tai, 
kad jinai vieną gražią dieną', 
prie to paties stalo valgė pie
tus ir kalbėjosi su juodveide 
slauge ’

Klausykite: Ar be galima 
įsivaizduoti bjauresni rasistų 

. pakvaišimą ?
Ką apie tai pasiskaitę žmo

nės pamanys apie Ameriką 
visame civilizuotame pasauly- 

' je!

Su pradžia šio mėnesio ofi- 
O, ciališkai prasidėjo Laisvės ru- 

Mleninis vajus. Reikia visų 
laisviečių talkos ir pastangų. 
Dar galima gauti Laisvei nau
jų skaitytojų. O ypač per va
jų kiekvienas senas skaityto
jas privalo pasistengti savo 
išsibaigusią prenumeratą atsi
naujinti.

Žinau, jog mūsų laikraščio 
smarkieji vajininkai stos dar
ban. Kai kurie jų jau pasirodė 
darbais.

Deja, vajininkai ne visus 
skaitytojus gali pasiekti ir pa
matyti. Šimtai skaitytojų gy
vena toli nuo didmiesčių.

Labai gražu ir garbinga, kai 
skaitytojas pats be prašymo ir 
paraginimo prenumeratą atsi
naujina !

Matome, jau ne tik Komu- 
jnistų Partija nebegali statyti 

.Trinkimuose savo kandidatų. Ta 
' pati reakcijos ranka pasiekė 
' jau ir Socialist Labor Party, 

ir Socialist Workers Party. 
Kol kas paliekama ramybėje 
pusiau numirusi Socialist Par
ty.
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PREKYBA SU SOCIALIZMO KRAŠTAIS PAKILO 24 RUOŠ4

Jugoslav! j a paremia E g i p t a 
Suezo klausimu; JT Saugumo 

taryba laike slaptą posėdį

Aukščiausiame teisme

Teisėjas k votinei a 
vaidilos advokatus

S

Per vienerius metus Ryty 
ii* Vakarų prekyba paaugo 
beveik visu ketvirtadaliu

Jungtinės Tautos, N. Y.- 
Jugoslavijos užsienio reika
lų ministras Koca Popovi- 
cas Jungtinių Tautų Sau
gumo taryboje parė m e 
Egipto nusistatymą, kad 
Suezo kanalas turi būtinai 
likti po Egipto kontrole, 

■ nors galima būtų sudaryti 
tarptautinį organą, kuris 
egiptiečiams patartų.

Panašaus nusistatymo 
kartu su Egiptu laikosi Ta
rybų Sąjunga ir Indija. 
Belgijos užsienio reikalų 
ministras Spaakas išreiškė 
kompromisinę nuomonę. Jis 
sutiko, kad Suezas turi lik
ti Egipto galioje, bet jis 
ragino sudaryti eilę sutar
čių, kurios faktinai aprube- 
žiuotų Egipto suverenumą.

Sekretorius Dulles buvo 
paskutinis kalbėtojas viešo
je Saugumo tarybos sesijo
je. Nors jis vartojo švel
nesnę negu 
cūzai kalbą 
Egipto, o 
čiams. tam
bandė pataikauti, jo kalbos 
esmė vis vien buvo, kad

Egiptas negali kanalo 'val
dyti vienas. Jis sakė, kad 
Egiptas turi pripažinti, jog 
Suezo kanalas negali būti 
valdomas “grynai ’naciona
listiniais vienos šalies pa
matais.”

Egipto užsienio reikalų 
ministras Fawzi paskui iš
sireiškė, kad Dulleso siūly
mai nepriimtini Egiptui, 
kaip nepriimtini britų ir 
francūzų.

Po to įvyko neviešas, už
daras, Saugumo tarybos po
sėdis ir privatiniai pasita
rimai gen. sekre t o r i a u s 
Hammarskjoldo raštinėje. 
Ten dalyvavo Egipto Faw
zi, Britanijos Lloydas ir 
Francūzijos Pineau. Išva
da iš to daroma, kad bri- 
tai-francūzai pagaliau pri
ėjo nuomonės, kad negali 
priversti egiptiečius nusi
lenkti.

Washingtonas. — Svars
tant Californijos Smitho 
akto bylą, Aukščiausiojo 
teismo teisėjai gan rimtai 
kvotinėj o valdžios advoka
tus. Valdžios advokatas 
Monahanas sakė, kad Olėta 
O’Connor Yates ir kiti že
mesniu teismu nuteisti Ca
lifornijos komunistai kalti 
“atviruose 
valdžią.”

aktuose prieš

Douglas klausė 
per “atviri ak-jo, kas tai 

tai,” ar tai tik ne nuomonių 
reiškimas?

Monahanas atsakė, kad 
tai “dalyvavimas partijos 
sueigose, Lenino pagerbimo 
mitinguose ir taip toliau.”

Douglas tada klausė, ar

britai ir fran- 
ir neatakavo 

dargi egiptie- 
tikra prasme

Tel Avivas. — Izraelie
čiai sako, kad arabai sabo
tuotojai, turbūt atvykę iš 
Jordano, nušovė du valstie
čiu visai netoli Tel Avivo 
citrinų sode, kur jie dirbo.

Prezidentas puolė A. Stevensoną 
kaip “neatsakomingą demagogą”

Pittsburghas.— Preziden
tas Eisenhoweris buvo at
vykęs čia, kad pasakyti vie
ną aštriausių priešrinkimi
nės kampanijos kalbų. Jis 
puolė Stevensoną, sakyda
mas, kad jis naudoja neat- 
sakomingą de m a g o g i j ą. 
Stevensonas, sakė jis, nau
doja pigias kalbas ir netiks
lumus,' bandydamas gauti 
daugiau balsų. Jis sakė, 
kad Stevensonas - labiausiai 
neatsakingas, kai kalba 
apie atomines bombas ir 
karinių pajėgų verstiną

tarnybą. Kaip žinia, Ste
vensonas reikalauja susi
tarti su TSRS ir baigti ato
minius bei vandenilinius 
bandymus, o apie verstiną 
karinę tarnybą (draftą) jis 
sako, kad prie pirmos pro
gos reikėtų ją baigti.

Eisenhoweris sako, kad 
Stevensonas žino, jog tai 
negalimi dąlykai.

Eisenhowerio kalba buvo 
perduota per radiją ir te
leviziją. Dabar jis jau yra 
grįžęs Washingtonan.

tie mitingai savyje turėjo 
kokius nors “atviro akto” 
pobūdžius prieš valdžią. 
Advokatas Monahanas bu
vo priverstas atsakyti, kad 
ne. 'Keli kiti teisėjai, ypa
tingai F r a n k f u r teris ir 
ir Black, panašiai, kaip 
Douglas, statė daug nenia-
loniu klausimu valdžios ad- 
vokatams.

Teisėjas 
nutraukė advokatą, kuris 
buvo pradėjęs skaityti iš
traukas iš Stalino raštu. Jis 
jam sakė, kad tos pačios 
ištraukos buvo skaitomos 
Schneidarmano byloje, ir 
Aukš. teismas jau tada pri
ėjo išvados, kad jos nieko 
bendro su bylomis čia netu
ri.

Frankfurtens

Vėliausios žinios
Iš viso pasaulio

Ho'ng Kongas. — Minint 
Kinijos respublikos įstei
gimo šventę, kurią pripa
žįsta ir čiangininkai, lygiai 
kaip liaud.iečiai, čia’ įvyko 
kruvini susirėmimai. Hong 
Kongas yra britų kolonija 
ir abi stovyklos, čianginin
kai ir liaudiečiai, čia šven
tės proga iškabino savo vė
liavas. šiuo kartu čiangi
ninkai bandė Liaudies Ki
nijos raudonai žvaigždėtas 
vėliavas nuplėšti ir 
prie susirėmimų.

Roma. — Italijos 
listų partijos vadas 
laikraštyje “Avanti”
pausdino atvirą laišką, ku
riame jis ragina socialistus 
dar labiau tolėti nuo komu
nistų. Laiške , jis pripažįsta,

prieita^

socia-
Nenni

ats-

kad partijoje yra galinga j 
frakcija, kuri nori vienybę 
su komunistais palaikyti.

Jakarta. — Indonezijos 
vaidžia suėmė grupę reak
cinių karininkų. Juos kalti
na sąmokslo ruošime prieš 
valdžia, v

Jungtinės Tautos. — J. T. 
konferencijoje atominiais 
klausimais Tarybų Sąjun
ga, Lenkija, Čekoslovakija 
ir kiti socialistiniai kraštai, 
taipgi Egiptas, Sirija, Ara
bija, Jemenas, Indonezija, 
Indija, Burma ir Ceilonas, 
balsavo,.kad į konferenciją 
būtų pakviestos Liaudies 
Kinija ir Rytų Vokietija. 
Bet dauguma tą siūlymą 
atmetė.

Washingtonas. — Per 
vienerius metus, 1955, pre
kyba tarp kapitalistinio pa
saulio ir socialistinių kraš
tu, iškaitant Liaudies Kini- 
ją, paaugo 24-iais nuošim
čiais, tai yra, be,veik ketvir
tadaliu. Ta prekyba augo 
ir tebeauga ir šiais metais, 

; 1956 metų statistikos 
davinių dar nėra.

Apie tą Rytų - Vakarų 
prekybos paaugimą skelbia 
Tarptautinės 
jos administracija 
national Cooperation 
ministration).

ICA nurodo, kad ypatin
gai paaugo prekyba tarp 
socialistinių kraštų ir Arti
mųjų Rytų, tai yra arabiš
kų šalių, taipgi tarp socia
listinių kraštų ir Afrikos. 
Ta prekyba paaugo $85 mi
lijonais.

Prekyba tarp Vakarų ir 
Rytų 1954-ais metais buvo 
$3.6 bilijono vertės, o 1955- 
ais metais $2.46 bilijono. 

{Eksportas iš Vakarų į soci
alistinius kraštus paaugo 
nuo $1.76 bilijono iki $2.03

Kooperaci-
(Inter-

Ad-

bilijono.
ICA patiekė savo tyrinė

jimo rezultatus senatinei 
tyrinėjimo komisijai, ku
rios priešakyje stovi sen. 
McClellanas. Jis sakė, kad 
Amerikos valdžia iš to da
rys “atitinkamas išvadas”.

Amerika dar vis nieko 
neeksportuoja Liaudies Ki
nijon. 1955-ais metais lei
dimas buvo duotas -ekspor
tuoti viena automobili, ir V C z
tai vienos Vakarų šalies 
diplomatinei misijai Peki
ne. Kaip žinia, Amerikos 
valdžia neišduoda jokių 
eksporto laisnių prekybai 
su kinais.

Bet yra ‘ gerai žinoma, 
kad kinus pasiekia nema
žai Amerikos gaminių ap
linkiniais keliais, tai yra,, 
kinai perkasi visokių pro
duktų iš Britanijos, Skan
dinavijos šalių ir Vakarų 
Vokietijos, kurios savo 
ruožtu juos importuoja iš 
Amerikos. Tokiu pat aplin
kiniu keliu Ameriką pasie
kia ir nemažai Liaudies Ki
nijos produktų.

Muravjovas atėmė iš Lietuvos-- 
o Sovietu Sąjunga jai sugrąžino

O, tiesa, mažų partijų val
džia kol kas tiesioginiai ne
uždaro. Gali jos gyvuoti, bet 
negali pilnutinai, laisvai veik
ti. O tai beveik tas pats, kaip 
ir pilnas uždarymas.

.Suezo kanalo klausimas ko- 
čiojamas Jungtinių Tautų 
Saugumo taryboje. Tai ir ge
rai, taip iį reikia. Britai ir 
franc Ozai turėjo iš pradžios 
ieškoti “teisybės” Jungtinėse 
Tautose. Jų straksėjimas ir 
grūmojimas jėga kanalą už
grobti privirė jiems patiems 
daug neskanios košės.
,.-Prasti iš jų diplomatai.

Demokratų kandidatas pre
zidento vietai Adlai Steven
son kalba apie “Naują Ame
riką”. Obalsis ne taip jau po
puliarus kaip Roosevelto 
“Naujoji Dalyba” arba “Už
mirštas žmogus”, bet pasise
kimo turi nemažai.

Nereikia įsivaizduoti, jog

Stevensonas turi mintyje nau
ją ekonominę ir politinę san
tvarką Amerikoje. Jojo “Nau
joji Amerika’’ bus, jei jis 
laimės rinkimus, senoji Ame. 
rika, tiktai truputį liberališ- 
kesnė. Kai kurios jo siūlo
mos reformos yra geros ir rei
kalingos. Pav., susirūpinimas 
senstelėjusiais žmonėmis, ame
rikiečių sveikatingumo lygio 
pakėlimas, išbraukimas iš 
knygų Taft-Hartley įstatymo 
yra geri, sveikintini sumany
mai.

- •

Turistai, kurie buvo patekę 
į socialistinius - tarybinius 
kraštus, rašo savo įspūdžius.

Tiems, kuriems atrodo be 
ponų ir išnaudotojų negalima 
apsieiti, socializmas baisiai 
nepatinka.

Tiems, kurie prie širdies tu
ri darbo žmogaus interesus, 
socialistinė santvarka patin
ka.

Kinija pakvietė Hatojamą 
atvykti Pekinan deryboms

Pekinas. — Liaudies Ki
nijos užsienio reikalų mi
nistras ir premjeras Čou 
En-lajus pakvietė Japonijos 
premjerą Hatojamą atvyk
ti Kinijon, kad tartis diplo
matinių santykių įsteigimo, 
klausimu. Kaip žinia, Ha- 
tojama dabar Tarybų Są
jungoje, kur tariasi su ta
rybiniais vadais kaip 
šiuo klausimu.

Čou En-lajus sakė, kad 
labai nenormališkas daly
kas, jog nėra diplomatinių 
santykių tarp dviejų didžių 
kaimyninių šalių, Kinijos ir 
Japonijos, kurios turi ben
dras kultūrines tradicijas 
ir 4 tarp kurių ir dabar 
vyksta plati prekyba.

Japonijos valdžia dar ne
atsiliepė į kvietimą.

Vilnius. — Po 1863 metų 
. sukilimo numalšinimo caro 
generalinis gubernatorius 
Muravjovas, kuris tapo ži
nomas kaip Muravjovas 
korikas, ne tik žiauriai at
siskaitė su sukilėliais, bet 
visokiais būdais bendrai 
bandė bausti Lietuvos liau
dį. Vienas to baudimo bū
dų buvo Lietuvos kultūri
nių vertenybių plėšimas. 
Muravjovo įsakymu tada 
daug dalykų buvo pagrobta 
iš Vilniaus senienų muzie-

vi-

tik

Hilary Mine pasitraukė, 
Wladislaw Gomulka grįš

Varšuva. ■— Lenkijos 
ce-premjeras Hilary Mine
p’asitraukė iš savo posto. 
Jis taipgi apleido savo pos
tą PPR (Lenkijos Darbi
ninkų partijoje), kurioje 
priklausė prie politinio biu
ro. Oficiališkai aiškina
ma, kad jis pasitraukė svei
katos sumetimais. Jau se
nokai yra žinoma, kad jis 
serga leukemia (kraujo vė
žiu), 
kad
supuola su besiartinančiu 
c-entralinio komiteto posė
džiu, kuriame bus nutarta, 
kad Gomulka bus pritrauk
tas prie vadovybės.

Wladislavas Gomulka, 
kuris 1949 metais tapo įka
lintas kaip opozicionierius, 
skaito, kad už jo įkalinimą 
labiausiai atsakingas Hila
ry Mine.

Bet taipgi sakoma, 
Minco pasitraukimas

Santykiai tarp Bulgarijos 
ir Jugoslavijos dar šalti

Belgradas. — Pusiau ofi- 
cialinė Jugoslavijos ’ žinių 
agentūra „Jugopres sako, 
kad santykiai tarp Jugosla
vijos ir Bulgarijos lieka 
šaltoki. Jugopress sako, kad 
tarp šių dviejų šalių ir jų 
vadovaujančių partijų dar 
lieka daug nesutikimo.

Kaip žinia, Bulgarijos 
komunistų delegacija su 
generaliniu • s e kretorium 
Todoru Živkovu priešakyj-e 
lankėsi Jugoslavijoje ir ta
rėsi su jos Komunistų lygos 
vadais. Nors pasiektas su
sitarimas pasikeisti infor
macija ir palaikyti ideolo
ginius santykius, Živkovas, 
sakoma, Jugoslavijoje buvo 
sutiktas gan šaltai. Jugo
slavai laikosi numonės, sa
ko gerai informuoti rateliai 
Belgrade, kad dabartinė 
Bulgarijos partijos vado-

Konservatorių laimėjimai 
suomių savival. rinkimuose

Helsinkis. — Suomijos 
miestu ir miesteliu savival
dybių rinkimai atnešė tam 
tikrus laimėjimus konser- 
vatyvei Agrarų partijai. 
Socialdemokratų jėgos li
kos tos pačios, o kqmunis- 
tai bent kiek susilpnėjo.

Bendrai rinkimų rezulta
tai atrodo taip:

Konservatoriai 1953 me 
tais savivaldybių rinkimuo
se gavo 50% visų balsų, da
bar 52%, socialdemokratai 
11953 metais gavo 26%, da
bar 25%, o komunistai, ku
rie 1953 metais gavo 23%, 
dabar gavo 21 %!

jaus ir išvežta į-Rumiance- 
vo muziejų Maskvoje.

Dabar tarybiniai moksli
ninkai, kurie tvarko Mas
kvos istorinį muziejų (ku
riame randasi ir Rumiance- 
vo muziejaus eksponatai), 
nutarė sugrąžinti Lietuvai 
tuos dalykus, kuriuos pa
grobė 93 metai atgal caris- 
tinis generalgubernatorius.

Į Vilniaus istorinį-etno- 
grafinį muziejų dabar iš 
Maskvos atsiųsta apie 130 
eksponatų, tarp jų taurės 
su Radvilų, Rimšų ir Tiške
vičių herbais, karaliaus Po
niatovskio žirgo paradinė 
apranga, Zygmanto Vazos 
laikų Trakų. vėliava, ir daug 
kitų istorinių vertybių.

Washingtonas. — Tyms- 
terių unijos prezidentas 
Dave Beck paskelbė, kad 
jis nesutinka su Stevenso- 
no - Kefauverio indorsavi- 
mu, kurį padarė' AFL-CIO 
vadai. Beck ir praeityje bu
vo republikonas. Jis nesa
ko, kad remia Eisenhowe- 
rį, bet sakosi stojas prieš 
bet kokiu kandidatu indor- 
savimą.

Colombo. —> C e i 1 o n o 
premjeras Bandaranaike 
aplankys Egiptą.

vybė dar vis vien lieka 
“stalininė” ir užkulisiuose 
buvęs premjeras Vulko 
Červenkovas lieka vadovu.

ORAS NEW YORKE
Giedra, vėsu
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NAUJŲ KELIŲ BEIEŠKANT
SPALIO S DIENĄ Chicago j e įvyko įdomus mitin

gas, kuriame dalyvavo apie 600 žmonių.
Tai buvo “maišytas” mitingas; per ilgą laiką tokio 

mitingo Chicagoje nebuvo. Iš* tikrųjų toks mitingas 
pastaruoju metu tebuvo laikytas tik New Yorke, Car
negie svetainėje. 1

Kuo gi šis Chicagos mitingas buvo įdomus?
. Jis buvo įdomus tuo; kad jame buvo visokių politi

nių (kairiųjų) grupių žmonių: komunistų, socialistų, t. 
v. trockistų ir kitokių. Buvo penki ten kalbėtojai, ku
rių kiekvienas daug maž pareiškė savo grupės nusi
statymą.

Kalbos nebuvo “iš anksto suderintos,” todėl jos 
buvo įvairios ir įdomios. Tema buvo daug maž tokia: 
“Ko dabar turi siektis Amerikos kairieji?”

Kiek buvo kalbėtojų, tiek, aišku, buvo ir nuomo
nių, o jų iš viso buvo penki. Kiekvienas reiškė savo 
nuomonę, iš kiekvieno kalbos girdėjosi išmetinėjimų ki
toms grupėms bei partijoms. Tačiau didesnė kalbėtojų 
dalis pasisakė, kad reikia ieškoti naujo kelio vienybei, 
kad reikia daryti ką nors, nes pakrikimas kairiajame 
fronte tepasitarnauja tik monopolistiniam kapitalui, 
daugiau niekam.

Aišku, nieks nesitikėjo, kad iš šito mitingo išeis kaž 
kokia vienybė, kad jame bus surasta formulė vienybei. 
Bet gerai tai, kad toks mitingas įvyko, kad buvo apsi
keista žodžiu, kad publiką sudarė visokių grupių žmo
nės.

Iki -iol, atsiminkime, to nebuvo: kiekviena^politinė 
grupė rengė savo mitingus ir tik tos grupės žmonės į 
juos eidavo.

Reikėtų šaukti tokių mitingų dažniau ir visuose 
didmiesčiuose. Kairiai nusistačiusių žmonių yra nema
ža, bet jie per daug pasidaliję į smulkias grupes. No
rint surasti bendrą joi^ą, darbą, bendrą kelią, kiekviena 
šitų grupių tūri daryti‘'tam tikrus nusileidimus ir jų 
vadovai turėtų mandagiai tartis, kalbėtis, diskusuoti, ar 
nebūtų galima sudaryti šiokį tokį bendrą frontą, o gal 

kažkuriomis grupėmis—ir tampresnę vienybę.

...Varėnos MTS buhal
teris Kadyšius į rajoninę 
biblioteką grąžinti atnešė 
naują perskaitytą knygą— 
R. Mizaros romaną “Kelias 
į laimę.” Iš šio skaitytojo 
kortelės matyti, jog jis jau 
perskaitė visus iki šiol iš
leistus rašytojo romanus. 
R. MizarogĮ knygos neužsi
guli bibliotekos lentynose— 
jos eina iš rankų į rankas. 
Juk kiekvienam įdomu, kaip 
gyvena lietuviai užsienyje. 
O be to, pats rašytojas ki
lęs iš Dzūkijos, jo romanų 
veikėjai — daugiausia Dzū
kijos valstiečiai.

Ypač susidomėjimas R. 
Mizaros kūriniais padidėjo, 
kai biblioteka nutarė su
ruošti rašytojo knygų ap
tarimą. Jaunas iniciatyvus 
bibliotekos vedėjas univer
siteto auklėtinis A. Kancle
ris, bibliotekos darbuotojai 
pradėjo rinkti medžiagą 
apie R. Mizarą. Buvo suži
nota, jog rajono sveikatos 
apsaugos skyriaus buhalte
ris Juozas Mizara ir Mar
cinkonių apylinkės tarybos 
pirmininkas Bernardas Mi
zara yra rašytojo broliai. 
Skaitytojų pasiūlymu rašy
tojui buvo parašytas laiš-

.. .Ir štai rajono kultūros 
namų salėje į konferenciją 
gausiai renkasi rajono cen- 
tro, t

.metų slenkstį, galva reika
linga dažnesnio “atsidūsėji
mo,” o pirštai jau nelaksto 
taip po rašomąją mašinėlę, 
kaip darydavo kadaise.”

“Prisipažinsiu, — baigda
mas rašo R. Mizara, —■ aš 
pavydžiu jauniems Lietu
vos žmonėms. Jūs turite 
tiek progų mokytis, veikti, 
dirbti, siekti ko nors aukš
tesnio' gyvenime! Mano lai
kais to viso nebuvo, apie 
tai net nesapnavome. Iš vi
so lietuviškų knygų tuomet 
buvo labai labai maža. O 
šiandien! Stebiuosi, kiek 
daug jūsų knygų leidyklos 
kas mėtai išleidžia literatū
ros — grožinės ir moksli
nės, Kiek jūs turite rašy
tojų — gabių ir gausių! 
Kiek turite visokių mokyk
lų! Man atrodo, kad kiek
vienas dabartinės Lietuvos 
jaunas žmogus gali labai 
aukštai pakilti apšvietoje, 
moksle, jei tik jis ar ji no
ri.”

...Vienas po kito tribū
noje pasirodo R. Mizaros 
knygų skaitytojai: rajono 
komjaunimo komiteto se
kretorius A. Vaitiekūnas,, 
Vilniaus Valstybinio V. 
Kapsuko vardo universite
to studentai Krisiukėnaitė, 
Šarkanaitė, “Gudakiėmio” 
kolūkio bibliotekos vedėjas 
Miškinis ir kt. .

Varėniškiai gerai pažįsta
apylinkių gyventojai, rajono, sveikatos skyriaus 

svečiai studentai - bibliote- buhalterį Juozą Mizarą, bet

niekas iki šiol nežinojo, kad 
jis yra rašytojo brolis. Da
bar konferencijoje jis pa
pasakojo apie brolio vai
kystės dienas.

Tribūnoje pasirodo poe
tas Linas Valbasys, prieš 
40 dienų grįžęs iš Brazili
jos gimtinėn.

—Mieli mano broliai ir 
seserys! — kreipiasi jis. — 
Jūs šiandien gyvenate džiu
gų ir laimingą gyvenimą, 
siekiate mokslo ir šviesos. 
O mano universitetai buvo 
29 metų darbas kavos plan
tacijose ir fabrikuose. Lie
tuvoje negalėdami, surasti 
laimės, jos ieškodami kelia
vome į užjūrį. Iki pusės 
Atlanto dar dainavome, o 
patekę į Ameriką ilgėjomės 
savo krašto. Ištisais mė
nesiais žmonės eidavo ieš
koti darbo apžėlę, apskurę 
ir negaudavo jo. “Ne vis
kas auksas, kas žiba,” — 
dažnai sakoma pas mus. Ir 
iš tikrųjų! Pas jus atsilan
ko teatrai, ruošiate įdomias 
konferencijas, o aš štai per 
219 metus nemačiau operos.” 
L. Valbasys skaito savo ei
lėraščius “ K a b o k o liki
mas,” “Ažinas skolinin
kas,” “Tėvynė,” “Vėl po sa
vo stogu.”

... Konferencija baigėsi, 
o žmonės dar nesiskirsto į 
namus. Jie apspito iš. ilga
metės emigracijos gįžusius 
Tėvynėn L. Valbasį, A. 
Vaivutską ir ilgai šnekėjosi 
apie lietuvių išeivių gyve
nimą, apie nūdieninio gy
venimo reikalus.

D. Staselis
(Vilniaus “Tiesa”)

Laisvoji Sakykla j
/rime 'i-rinic “r.VVRNIMO SŪKURIAI’*REDAKCIJOS ŽODIS

žemiau talpiname 
du Jono Vilkelio rašiniu dėl 
jo eilėraščių. Nėra lengva 
su juo susikalbėti. Jis, pri- 
siųsdamas savo trečią straips
nį, net pragrūmojo, kad, jei 
nedėsime Laisvėn jo rašinio, 
tai jis... Na, jo žodžiais: 
“Džiaugčiausi, jei Jūs, prieš 
mano norą, neišstumtumėte 
manęs iš pažangiečių - laisvie- 
čių”. Toks grūmojimas ne 
vietoje. Mes nieko neišstūmė- 
me iš pažangiečių ir nemano
me tai daryti.

Mūsų; gyvenime nieks nekė
lė tokio skandalo, kokį kelia 
J. Vilkelis dėl savo eilėraščių. 
Kiekvienai, iš spaudos išėju
siai knygai, bus ji tokia ar 
kitokia, buvo daryta pastabų, 
duota kritikos. Buvo kritikuo
tos ir* A. Bimbos, ir R. Miza
ros knygos. St. Jasilionio kai 
kuriems eilėraščiams buvo pa
daryta aštresnių pastabų, ne
gu Vilkelio eilėraščiams (žiū
rėk įvadą į “Bešvintantį Ry
tą”), bet Jasilionis dėl to no

ne vieno priešingo žo- 
o dar padėkojo tam, 

jam pastabas darė. Ar

dar

gJ -GYVENIMO SŪKURIAI 
leidinyje? (Jei ten tokių ran
dasi?) Ko verta tokia kriti-

kad 
darbi-

Man rūpėjo ir rūpi, 
mano klasės draugai 
ninkai mokytųsi, šviestųsi, la
vintųsi, organizuotus! ir išsi
lavinę bendrai kovotų už ge
resnį jiems priklausantį gyver 
n imą!

Ne kitokiu, o tik tuo tiks
lu, rašiau ir eilėraščius, ku
riuos N., vos spėjus pasirody
ti rinkinyje — “Gyvenimo sū
kuriai”, šoko nuvertinti iki že- 

! miausio laipsnio.

kininkai. Prieš konferenci
jos pradžią sale buvo pil- [ 
mitele. Čia matome įvairių i 
profesijų ir įvairaus am
žiaus žmones. Štai greta 
vienas kito sėdi darbinin
kai Bagdanavičįus ir Iką- 
sala, toliau moksleiviai Ge- 
lusevįčius ir- Jankauskas, 
.tarnautojai Aliukonis ir 
Baublytė, mokytojai Matiu- 

i kas ir Pigaga...
Pranešimą apie R. Miza

ros gyvenimo ir kūrybos 
kelią padarė A. Vaivutsk- 
kas.

—Šiuo metu, — sako pra
nešėjas,—R.' Mizara sulau
kė džiaugsmingiausios savo 
gyvenime valandos — jo 
knygos skaitomos gimtojo
je Tarybų Lietuvoje, jos 
aptariamos skaitytojų kon
ferencijose.

Po A. Vaivutsko prane
šimo visi susidomėję klau
sosi R. Mizaros laiško, ra
šyto skaitytojų konferenci
jos dalyviams. Rašytojas 
reiškia savo gilų džiaugs- 
mą, jog jo knygos yra me- 
giamos ir jo gimtojo Dzū
kijos krašto žmonių, jog ši ( 
konferencija yra ruošiama 
kaip tik Varėnoje.

“Varėna yra tame Dzū- 
asmuo, cJalyavujQs politiniame judėjime, miršta daug kijos kampely, kur aš gi- 
kartų. f ,

Tą patį galima pasakyti ir apie Vladislovą Gomulką. 
' štai, atrodė, jis jau darbininkų judėjimui miręs. Bet, 

po kiėk laiko, matėme, kad jis ir vėl Utgijo ir vėl užima 
svarbią vietą socialistinės šalies gyvenime.

GOMULKOS DALYKAS
PRANEŠIMAI Iš LENKIJOS teigia, 

savaitę į Lenkijos Apvienytą Darbininkų 
partijos Centro Komitetą bus grąžintas 
Gomulka.

kad sekamą 
(komunistų) 
Vladislovas

Vladislovas Gomulka tuojau po karo buvo vienas tos 
partijos vadovų. Rodosi, jis buvo pirmasis tos partiijos 
sekretorius. Bet Gomulkai nepatiko kai kuri partijos 
daugumos politika'tam tikrais klausimais. Jis buvo 
prieš ją išstojęs.

Na, vadovaujantis asmenybės kultu, Lenkijos dar
bininkų partijos vadovybė be jokios atodairos Gomulką 
iš vadovybės pašalino, išmetė iš partijos ir vyriausybė 
jį įkalino, kaip titojistą.

Teismo Gomulkai nesuruoši, matyt, nebuvo turėta 
užtenkamai duomenų jam apkaltinti, jį inkriminuoti. 
Bet jis buvo laikomas kalėjime.

Tik šiemet Gomulka buvo iš kalėjimo paleistas ir 
priimtas atgal į partiją. Vadinasi, jis buvo reabilituo
tas. Dabar ruošiamasi Gomulką grąžinti į Centro Ko
mitetą ir į politinį biurą.

Yra sakoma: žmogus miršta tik vieną kartą, bet

KĄ JIS NUSPRĘS?
PRAĖJUSI PIRMADIENĮ mūsų šalies Aukščiausias 

"Teismas buvo vyriausiai užimtas įvairių komunistinių 
bylų-apeliacijų išklausymu.

Žymūs advokatai, ginantieji komunistus, nuteistus 
pagal Smitho įstatymą, < argumentavo prieš aukščiausią 
šalies tribunolą, nurodydami, kaip čia ir ten neteisėtai 
žemesnieji teismai pasielgė, nuteisdami komunistų vei
kėjus kalėti.

Kitais žodžiais, Aukščiausias Teismas iš naujo per
žvelgs Smitho įstatymą ir tuo reikalu; tars savo žodį.

Ką jis nutars?
Nieks negali pasakyti. Bet galima tikėtis, kad teis

mas, be kitko, atsižvelgs į naujas sąlygas, į tai, kas daro
si šiandien amerikiniame komunistiniame judėjime, ir 

% pagal tai, jei ne pagal ką kitą, jis padarys sprendimus, 
atitinkamus mūsų šalies Konstitucijai, mūsų šalies Tei
sių Biliūi. ' /
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miau/ augau ir vargą var
gau. Koks gi žmogus ne
sidžiaugtų, kai, -praėjus dau
giau kaip 40 metų po jo iš
vykimo iš gimtojo kampe
lio, ten susirenka žmonės 
pasvarstyti jo darbų, atlik
tų! išeivijoje, nors tie dar
bai gali būti ir lūbai kuk
lūs!”

R. Mizara pasakoja toliau 
apie savo. gyvenimą, litera
tūrinę ir visuomeninę veik
lą, dalijasi su skaitytojais 
savo kūrybinio darbo pla
nais: .

“Rašau apysaką ar ro
maną, nei pats nebežinau, 
nes man tie dalykai sunku 
atskirti. Dar tebėra rank- 
raštyj mano viena drama— 
antikarinė drama, bet ją 
būtinai dar turiu taisyti. 
Turiu galvoje dar apie porą 
romanų, bet nėra laiko ir 
jėgų juos išdėstyti popie
rium Jau esu peržengęs 60

Laiškas redakcijai
Gerbiamieji: . , , t :

Čia yra mano !$5.00 Seno 
Vinco' pdCzijos1 knygos pre
numeratai; vienas “spin
ach” knygai, o keturi Seno 
Vinco pagerbimui. •

• Taipgi yra prisegtas do- 
I leris M. Prakevičiaus; jo 
antrašas prie dolerio. Ma
no antrašą žinot. (Viskas 
perduota administracijai.— 
Red.)

Norėjau parinkt daugiau 
prenumeratų, bet M. Masys 
rinko, nenorėjau daryt ply
šio. Prie to, antrai poezi
jai rinkt prenumeratą—ne- 
taip gerai. Vilkelio-Bijūno 
poezijos išleidimui sukrapš- 
čiau $21. Pora draugų iš
sireiškė: “Vieną poeziją 
turiu, kita bus perdaug.”

Su rinkimu dolerių, ne
paisant kokiam tikslui, jau 
nėra taip lengva, kaip pir
miau. Tur būt kiek pavei
kė naujas politinis pasireiš
kimas, o kita, tai gal yra 
naujų žodžių pasireiškimas 
laikrašičuose; trečia, gal 
per daug raštų telpa iš Lie
tuvos laikraščių.

Norėjau
“Vilnies”
bet, štai,, tuojau, išgirdau, 
kad pora, gerų duosnių as
menų išsireiškėLaikraš
čių redaktoriai pradėjo ra
šyt daug naujų ’ žodžių ir 
skaitant turi *klaust kitų, o 
jei jie nežino, pasilieka ne- 
žinėj; tur, būt jie nori iš- 
platint lietuvišką žodyną.

Iš kitų pasigii*do, kad 
laikraščiuose yra daugiau 
rašoma iš Lietuvoje leistų 
laikraščių ir dėl Lietuvos; 
apie šios šalies politinį vei
kimą Washingtone labai 
mažai rašoma.

Vienas pasakė: “Sieksni
niai straipsniai Lietuvos 
rašėjų, kurie užima po pus
lapy man maža pamoka A- 
merikoje gyvenant. Lietu
vos politika Lietuvai, o ne 
amerikiečiams lietuviams.”

Niekaip nesuprantū dėl 
ko Laisvės redakcija leido

parinkt aukų
$10,000 fondui,

visą malimalienę apie “bar
benus”, jų uniją ir kainas.

Visų' kalbos prieš kirpė- 
jus-skutėjus ir kainas buvo 
labai naivios, o vienas išsi
reiškė, kad “barbernėj” jam 
rodosi yra “nešvarumas” ir 
“ligų užkrėtimas.” Prie to, 
jis vadino kirpėjus “profe
sionalais.” Gi redakcija ne-; 
darė pastabos, kad jis kly
do, nes kirpėjų yra amatas, j 
o ne profesija!

Ta barberinė kritika bu
vo niekas kitas, kaip tik 
įžeidimas kirpėjų-skutėjų. 
“Laisvę” skaito labai daug 
lietuvių minimo amato vy
ru. c • i

Dabar, noriu klaust, ko
dėl man nedavėt žinios, ar 
jūs gavote $5.00 money or
derį už “Laisvės” pikniko 10 
bilietų po 50c.? Visus išra
šiau ant savęs.

Jei negavot, turiu galiu
ką money orderio ir galima 
bus surast, kas iškeitė.

Su pagarba,
V. Žabui

Redakcijos pastaba.—Dėl 
barberių (kirpėjų) raštą 
buvo iš abiejų pusių: rašė 
nekirpėjai, rašė ir vienas 
kirpėjas (Barberys). Tuo 
klausimu diskusijasr baigė
me. Prisipažinsime, pada
rėme klaidą išspausdindami. 
pirmąjį tuo reikalu mūsų 
bendradarbio straipsnį. Bet 
lietuviai barberiai pykti dėl 
to neturėtų, nes tai juos 
mažiausiai lietė; lietė dau
giau mažiau didžiąsias kir
pyklas, kur stambūs sam
dytojai samdo kirpėjus. Del
tų penkių dolerių, kuriuos 
sakėte siuntėte, redakcija 
nieko nežino, nes ji pikniko 
reikalų netvarkė. Mes at
kreipsime į tai administra
cijos dėmesį.

sake 
džio, 
kuris 
dėl tu pastabų St. Jasilionio
kūryba nukentėjo? Ne, tos 
pastabos jam padėjo geriau 
kurti, vengti tų silpnumų, ku
riuos buvo padaręs pirmiau.

Štai išėjo iš spaudos L. Prū- 
seikos knyga “Atsiminimai ir 
dabartis”. Ne vienas, rašęs 
apie ją, padarė autoriui prie
kaištų, pastabų, tarp kitko ir 
dėl kai kurių žodžių. Ar L. 
Prūseika šoko recenzantams į 
akis ?

Mes turime po ranka L. 
Prūseikos laišką, kuriame jis, 
tarp kitko, sako: “Apie ma
no knygą draugai gerai atsi
liepia . . . Man vis tik labiau 
patiktų, jei gaučiau daugiau 
vėjo . . .”

Šitaip literatai žiūri i savo 
kūrybą!

Dabar jau aišku, kad N. 
padarė klaidą, kad iš viso lie
tė J. Vilkelio eilėraščius. Dėl 
keleto sakinių apie silpnumus 
jo eilėraščiuose, Vilkelis aukš- 
tindainas save, prirašė dau-1 
giau žodžių negu yra pačioje i 
jo knygoje. Jis sukėlė skan-I 
dalą, rašinėja žmonėms laiš-1 
kus, skundžiasi. Ar tuo jis 
pataisys savo silpnumus, savo 
klaidas eilėraščiuose? Ne!

Beje, šiuo pat mostu dėsi
me ir M. Dctroitiečio ir Jono 
Juškos rašinius, ginančius J. 
Vilkelį. M. Detroitietis, “kal
bos tyrintojas”, jau ir “gami- 
ninkus” priskaito geru, teisin
gu - lietuvišku žodžiu”.—Red.

“Laisvės” No. 117 N. uža- 
takavo mane sekamai: “O.K. 
J. Vilkelis sako, kad jis tuo
met nebuvo jokioje ligonine jC-4 
kad tokios ligoninės net ne-^ 
buvo!” Ką tai rodo? Tai ro
do, kad jis tuomet rašė apie 
save netiesą. Man gi rodos, 
kad kiekvienas, kuris taip ra
šo, daro didelę žalą sau ir 
skaitytojams. Gerai, kad jis 
nors dabar visa tai atidengė”.

Matot kas darosi! 
sužeistas 
ligoninėje ir paaiškini, 
tas žodis — “ligoninėje 
buvo mano parašytas, 
žinia kieno prikergtas, tai esi 
melagis ii’ darai “žalą skaity
tojams”.

N. nori įtikinti kitus, kad jis 
geriau žino, negu aš, ką aš 
rašiau ir ko nerašiau. Jis vie
ton teisingai sakyt, kad buw 
vo taip atspausdinta, sakcy; 
buvo taip mano parašyta. Juk 
N. 10 metų tam atgal, neskai
tė to mano rankraščio, tai 
kaip jis drįsta tvirtinti, kas 
ten buvo mano parašyta ar 
neparašyta.

Jeigu 
nebuvai neesamoje 

kad 
ne- 
ne-o

“Laisvės” No. 167 N. išdro
žė man sekamą pamokslą •’ 
“Nejaugi Vilkelis už tai da
bar kaltina V. Kapsuką? Tai 
būtą labai negražu, nepasa
kius kitaip. Tai neleistina”! 
Toliau N. tęsia: “Kaip jis 
drįsta dabar, praėjus 40 me
tų, kaltinti ‘N. Gadynės’ re-’fc 
dakciją!’’

Ne, drauge N., ne man ne- 
į gražu, bet tau negražu taip 
į per akis sakyt netiesą, nes aš 
nekaltinau ir nekaltinu nei V. 
Kapsuko, nei “Naujosios Ga
dynės” redakcijos dėl tos jų 
padarytos klaidos, — prikerg
to po mano eilėraščiu nereika
lingo žodžio — “ligoninėje”.

PAS- 
(jei 

jį d ai* patalpins) dėl 
mane diskredi-

O kuomet aš “L.” No. 167 
plačiai išdėsčiau kaip aš bu
vau mainose sužeistas ir bu
vau arti mirties, kaip tapau 
išgelbėtas, dėl kokių aplin
kybių nebuvau ligoninėje, 
kaip Simonas Raudeliūnas 
lygiai tokiame pat darbe bu
vo mirtinai užspaustas bei ūž
ti oškintas ir t.t. ir 1.1. Tai N. 
savo prieraše, akivaizdoje 
šių faktų, jau nedrįso to visu? 
užginčyti, kad save nesusW 
kompromitavus mainierių aky
se.. Bet N. nebūtų N., jei jis 
nesurastų kitokios priekabės. 
Ir jis savo prieraše įsako man, 
kad aš privalau tik “klausyti 
;r tylėti”, ir šaukia: “Nesu
prantu, kam reikėjo J. Vil- 

.keliui tiek daug rašyti dėl 
pastabos. . .” Reiškia, jis ne-

KO VERTA TOKIA 
N. “KRITIKA?”

Šis mano rašinys bus 
KUTINIS “LAISVĖJE” 
“Laisvė
N. pastangų 
tuot. Kadangi N. neprisilaiko 
logikos, nei faktų, tai su juo 
rimtai polemizuot neįmano
ma.

“Laisvės” No. 167, iš rug
pjūčio 28, prie mano rašinio 
N. savo prieraše sako: “Aš 
savo išsamesnės nuonjonės dėl 
J. Vilkelio eilėraščių dar ne
pasisakiau, kurie jų man pa
tinka, 'kurie ne”.

N. jau pats prisipažįsta, jog I supranta, kodėl aš neatsakau 
jam ne tiek apeina mano ei
lėraščiai ir jų konstruktyvia 
kritikavimas, kiek manęs 
“nunakinimas” (diskreditavi
mas). Jis, anot jo paties žo
džių : savo išsemesnčs nuomo
nės dar nepasisakė, bet vie
ton to, jis prirašė (“L.” No. 
136) apie Maksimą Gorkį, Ja
nonį, Maironį, Salomėją Nė
ris, Venclovą,'
Valsiūnienę, Keimerį, 
riūną, žemaitį, Biliūną, 
ką, Walt Whitmaną.

Tai toks jo manęs bei 
VENIMO SŪKURIAI” 
ūkavimas”. •

Kas gi galėtų sužinot apie 
savo klaidas iš šios apie pa
sėjus ilgos “litanijos”? Nie
kas! Kaip aš galiu atspėt iš 
pakištos man minėtos “litani
jos” apie tai, kurie.mano ei
lėraščiai blogi ir kodėl jie blo-

jam antro savo žando!... 
Taip, drauge N., Tu dar daug 
ko nesupranti. Nesupranti, 
kad ir kiti žmonės turi jaus-, 
mus ir savigarbą ir kodėl jie 
nekaltai puolami ir niekinami 
ginasi.

(Bus daugiau)

Miežielaitį, 
Mazū- 

Cvir-

“kri-

Tapo suspenduotas Brook
lyn© policištas William D. 
Smith. Kaltinamas sumušime 
savo giminaičio. Laukia teis
mo. Pastatytas po $5,000 
kaucija.

PRIENAI

Prienų rajono J. Janonio 
vardo kolūkio bibliotekos vej 
deja N. čern'evičiūtė dažnaj 
svečias brigadose, čia ji kol* 
ūkiečiams skaito laikraščius, o 
po to paprastai užsimezga gy
vas pasikalbėjimas apie per
skaitytus straipsnius, apie mū
sų respublikos žemdirbių lenk
tyniavimą su draugais balta
rusiais, apie tarptautinę pa
dėtį.

Mokytojas P. Ratkevičių*
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E LIETUVOS

(Tąsa)
Pakalbėjęs dar kurį laiką, Pšemickis 

pamatė, kad į senių širdis pasėjo gerą 
sėklą. Ji tuoj išdigs, suklestės ir duos 
vaisių. Tėvai jau buvo įtikinti, bet rei
kėjo laiko su ta naujove apsiprasti. Rei
kia palaukti. Tegu jie savo tarpe viską 
apsvarsto, o gal ir susibara, bet galutinis 
sprendimas, be abejo, bus jo, pono Pše- 
mickio ir pono Skrodskio, labui. •

Rengdamasis išeiti, jis metė dar pas
kutinį žodį:

—O apie Petrą Balsį tegu jūsų duktė 
nė negalvoja. Su juo baigta. Vachmis
tras ir pristavas jį ir iš žemės iškas. Jo 
knygų lentynoje uždraustų raštų rado. 
Kalėjimas, katorga už tai gresia. Arba 

įsugavę nuplaks ir į rekrutus atiduos. 
fUždrauskite dukteriai su juo matytis. 

Bet gal nė drausti nereikės. _ Jis daugiau 
čia nebepasirodys.

— Pagaliau, kas žino?—pridūrė grįž
telėjęs nuo slenksčio. — Ponas malonin
gas ir dar daug gali. Visi esame jo va
lioje. • Jei panorėtų, jei Katrytė užtartų, 
gal tada ir su Balsiu... Na, likit sveiki! 
Pagalvokite, ką sakiau. Apsvarstykite. 
Ir duktė tegu pagalvoja. Gera jums 
linkiu.

Sėdęs ant bėriuko, ristute, niekur ne
besustodamas, ponas Pšemickis nujojo į 
dvara.

Tuo tarpu Katrytė veltui lūkuriavo 
pas Balsius, ar negaus kokios žinios apie 
Petra. Vincas, brolis Jonas ir Jankaus- 
kų Kazys parjojo vakar vakare ir pa- 

4 pasakojo, kad viskas gerai pasisekė, Pe
tras pabėgo, niekas nenukentėjo. Bet ir 
jie. patys kažkur išsislapstė, namie ne- 
nakvojo ir šiandien visai nesirodė. Pe
tras su Pranaičiu bene bus. kur Palie
piuose ar Karkliškiuose.

Išsidanginus žandarams ir policijai iš 
Balsių, Mikutis netrukus pranešė, kad 
jie sustojo pas Stasį, neilgai ten pabu
vę nuvažiavo toliau, tik prievaizdas vie
nas dar užsuko pas Kedulius. Jo kume
lys, pririštas prie vartelių graužia’ kle
vuką, kur auga ties gryčios kampu! Po 
kurio laiko Mikutis atnešė žinią, kad 
prievaizdas iš Kedulių jau išjojo.

Katrytė pakilo eiti namo, bet čia ne
tikėtai įpuolė Stasių Marcė. Ji buvo 
kažko susijaudinusi, įraudusi, net dėmės 
pasirodė veiduose, o akys žaižaravo pik
tu džiaugsmu. Nustebo Balsiai, nes Sta
sytė retai kada pas juos atsilankydavo. 
O ji, vos spėjusi pasisveikint, kad ims 
tratėti, rankomis įsirėmus į šonus:

—O ką! Visi lojo: Stasiai toki, Sta
siai anoki... Tai parsidavę, tai skundi
kai! O niekas taip neatsikirto žanda- 

f rams, kaip mes. Prigarmėjo pilna pir
kia. Apspito tėvą ir vienas toks storu
lis, tur būt, vyresnysis, grasindamas 
kumščiais, kad ims rėkti: kur, sako, Pe
tras Balsys? Kas jam padėjo pabėgti, 
kas mus užpuolė? O tėvas tyli, kaip že
mė, nė žodžio. Nežinau, nemačiau—ir 
tiek. O jūs manote, kad mes nežinome? 
Žinome, kad Vincas, Jonas ir Kazys rai
ti nusivijo. O nė vieno nepasakėm, ne- 

į išdavėm. Susidėt su žandarais? Pfui!
Matau, kad vis dar neišsinešdina—ir už- 

. kūriau krosnį. O aukštinį tyčia palikau 
neatstumtą. Tuoj dūmų ligi žemės. Žan
darai kosėt, čiaudėt ir iškurnėjo keik
damiesi. Ot!

Seniai Balsiai ir visos mergaitės ste-

bejosi ir gyrė Stasio pasielgimą ir Mar
cės sumanumą. Ji tuo labai didžiavosi. 
Valandėlę pasisukinėjusi, išdūmė pas ki
tus kaimynus pasigirti tėvo ir savo žy
giu. Visi gėrėjosi Stasio drąsa ir džiau
gėsi, kad dabar jau bus pasibaigęs tas 
įtarinėjimas ir šnairavimas, tiek metų 
skyręs kaimyną nuo kaimynų.

Katrytė, parėjusi namo, vos įžengė į 
pirkią, tuoj pajuto, kad čia bus atsitikę 
kažkas nepaprasta. Tėvas tylėjo rūstus, 
susikaupęs, motina giliai įtariamai nu
vėrė ją akimis. Nemylėjo jos vyresnioji 
sesuo, pavydėjo jai grožio, laikė lepūne, 
kurios darbus dvare jai reikėdavo ati
dirbti. /

—Buvo prievaizdas? Ką gi pasakė?— 
paklausė Katrytė, visiems tylint.

Kurį laiką niekas jai neatsakė. Paga
liau atsiliepė motina graudžiai, verkš
lenančiai:

—Katryte, dukrele, į dvarą tave va
dina, tarnybą siūlo.

—Nesulaukimas! — ryžtingai sušuko 
Katrytė.—-To dar betrūko!

—Nebūk tokia greita, — pertarė tė
vas.—Pirma išklausyk—paskui sakyk.

Ir ėmė jai dėstyti viską, ką kalbėjo 
prievaizdas. Katrytė klausė ir niaukėsi 
kaskart niūriau. Iš tėvo kalbos ji su
prato, kad jis prievaizdo pasiūlymui pri
taria. Didelė baimė ėmė kilti jos širdyje. 
Kas iš to, kad ji tarnausianti, sako, tik 
panelei. Ji bus dvaro kambarinė. > Ji 
dirbs tuose pačiuose kambariuose, kur 
gyvena ir tas žvėris. Ji jautė, kad tas 
sumanymas iš jo ir kilo. Jis nori ją pa
gauti į savo pinkles. Visos girdėtos šne
kos apie jo nedorybes atgijo jos atminty. 
Ogi pernykštis baisus atsitikimas su 
Bagdonų Ievute! Tokia buvo mergaitė! 
šiurpas nukrėtė Katrytę.

—Neisiu, nors užmuškite, neisiu!—su
šuko ji, baigus tėvui kalbėti, juodos ne
vilties apimta. ?

Bet ir tėvas buvo ne mažiau atkaklus.
— Netauzyk! — suriko, trinktelėjęs 

kumštini, kad net langas subirzgė .—Se
niai pančio ragavai!

Prie tėvo prisidėjo ir Uršė. Gerai tė
tė pataria. Tegul eina Katrė į dvarą. 
Namie vis tiek nekokia iš jos nauda. 
Dvare algą gaus, visiems bus lengviau. 
Ne cukrinė—ponas nepraris, 
bus kvaila, tai ii’ pasinaudoti 
Kraitį susikraus. Dar ir Petrui 
bės.

Bet išgirdęs apie Petrą, tėvas 
syk sudrožė kumštini:

—Apie Balsį kad man nė kalbos nebū
tų! Įkyrėjo jis man iki gyvo kaulo! Per 
anksti pradėjo nosį kaišiot į mano aruo
dus. Išminčius! Galvočius! Uždraustų 
raštų pas jį rado. Katorga už tai kve
pia !

Ilgai dar taip rėkavo tėvas, 
damas prigrasė:

—Tu man taip ir žinok: jei 
dvarą, dievaži, įduosiu Petrą 
rams! Ir Dzidą įduosiu, ir Pranaitį 
įduosiu. Jie čia sumišimą kelia, kvailes- 
nius už save iš kelio veda.

Katrytė net nutirpo iš pasibaisėjimo. 
Jos tėvas būtų išdavikas, juda! Viešpa
tie! Kas dabar jai daryti? Garsiai pra
virkusį, ji puolė į motinos glėbį. Raudo
jo abidvi.

Vai, kad čia dabar būtų Petras! Eitų 
su juo, kur akys neša.

(Bits daugiau)

Dr. M. D. Palevičius
Mirė Spalio 4, 1954 m. 

Detroit, Mich.

Sukako du metai nuo mirties mylimo ir bran
gaus vyro ir tėvelio, kurio niekados neužmirši
me.

Tie liūdni metai buvo ilgiausias laikas mūsų 
gyvenime.

Nors mirtis mus atskyrė, mūsų širdyse, my
limas Mateušai, pasiliksi ant visados. Skausmo 
širdyse nesumažėjo ir mūsų mintyse pasilikai 
visiems laikams.

Uršulė Palevičienė, žmona 
Birutė ir Ophelia, dukterys 
Kathleen ir Kevin, arnikai 
Marles Price, žentas

MIAMI, FLA

Hartford, Conn

il-Laisvės Choras išrodo, jog 
ginusius laikus gyvuos ir mums 
dainuos. Nors kai kada jo na
rių kiekis sumenkėja, tačiau 
po kiek laiko tik pažvelk, kaip 
vėl jų skaičius padiktėja.

Rugsėjo 0 d. teko dalyvauti 
choro nariams ir rėmėjams 
puikiame bankete. Aišku, kad 

' ir pašaliečiai neiškentė, sve
čiai ir simpatikai pribuvo su 
thoriečiais pasilinksminti. Tai 
čia ir matėsi choro sutvirtėji- 
mas. Tai puikus reiškinys ir 
sveikas rūpestingumas choro 
palaikymu.

Visas pobūvis , stetbėtinai 
buvo gyvas ir linksmas, dėlto, 
kad choras turi arti saves ge
rus prietelius, rėmėjus. Vienas

’tokių šiam banketui užfundino 
i net orchestrą, kuri linksmas 
melodijas šokėjams grojo be 
pertraukos. Tik gaila, kad to 
gero prieteliaus vardo nebete
ko sužinoti, o tai buvęs jo gim
tadienis, dėl to jisai ir “pasi- 
provino.” Tčmijau į žmones ir 
gerai susimąsčiau: kur tie 
mūs širdies prislėgtieji, nes 
veik visi sukosi, šoko įvairius 
Šokius. šiaip kalbantis su 
žmonėmis, neretai išgirsti nu
siskundimus negalavimais, tai 
širdies bei kojelių. Choro ban
kete viso to nei girdėt nei ma
tyt nesimatė, visi, kaip šešioli
kiniais

Nebepaisant, kaip kalbėsime, 
bet Hartforde žmonės, sukda
miesi apie choro veiksmus, ro
do - didį gyvumą, visai koloni
jai pakelia ūpą, neveltui jie ge
rokai susilaukia ir svečių iš

3 pusi. Laisvė (Liberty). Ketvirtad., Spalio (Oct.) 11, 1956

O jei ne
galės, 
pagel-

antrą-

o baig-

neisi į 
žanda-

artimesniu miestu.
Vadovybėje Wilma Hollis 

programėlę -sudarė iš dainų, 
dar būt buvę gražiau, kad 
tų buvę pravesta ilgesnė 
kalbių eilė apie chorą.

bū-
po-

NAUJIENA
Teko girdėti iš kai kurių gai

linantis, kad nebuvo choro ban
kete. Tačiaus nėra reikalo nu
siminti: spalio 14 d. bus ste
bėtinai geras, gražus naujos 
rūšies banketas su ta pačia or
kestrą, ką grojo choro banke
te. Nuostabu bus tas, kad šį 
banketą rengia Laisvės patrio
tai, skaitytojai. Jau iš plačios 
apylinkės planuoja būriais va
žiuoti į tą banketą, tad irtu, 
skaitytojau, nepasilik namie, 
pasiimk ir savo prietelius.

Banketas prasidės tuoj po 
pietų, tėmykite skelbimus.

i

Susiedas

GYVENTOJAI BRANGIAI 
MOKA Už PIENĄ

Turbūt niekur nėra pieno 
kainos tokios aukštos kaip čio
nai. Kiek man žinoma, tai Mi
ami gyventojai jau per geroką 
skaičių metų moka kelioliką 
centų už kvortą daugiau, negu 
bile kuriame šiaurinių valstijų 
mieste.

Kompanijų galvos, kad pa
teisinus tokias aukštas kainas, 
bubnydavo per radiją ir per 
vietinius laikraščius, kad jų 
pienas yra geriausias visoje 
šalyje. Jie nesigailėjo išleisti 
keliolika tūkstančių dolerių 
garsinimui. Jie net pasisamdo 
pagarsėjusius aktorius, kurie 
gerai gauna apmokėti. Gauna 
tokius kaip Frank Sinatra, kad 
tiktai apraminti žmones nuo 

i protesto prieš aukštas kainas.
I i ■ > <
i Betgi yra vartotojų, kurie 
kompanijų tiems bubnijimams 
netiki. Vienu tarpu buvo net 
agituojama, kad ' šeimininkės 
nepirktų pieno, boikotuotų tas 
kompanijas iki jos nenumažins 
kainų. Tada, rodos, buvo pa
prasto pieno kvorta 28-29 cen
tai. Po to nekatro.s kompanijos 
buvo sumažinusios kainą pora 
centų, bet ne už ilgo ir vėl pa
kėlė daugiau.

Tūlose krautuvėse pasireiš
kė konkurencija .— varžybos. 
Kad- patraukus daugiau pirkė
jų, davė kvortą keliais centais 
pigiau. Bet pieno kompanijos 
pagrasino, kad neduos daugiau 

j toms krautuvėms pieno, jei jos 
j parduos pieną pigiau, negu nu
statyta kainą.

Buvo kalbama, kad valdžia 
turi kontroliuoti pieno kainas. 
Bet kas gi užtarė dideles kom
panijas, jei ne valdžia? čia 
viršininkai tuojau suriko, kad 
tai būtų socializmas ir jie tam 
priešingi. Taigi, jei jau didelės 
kompanijos negalės plėšti to
kių kainų, kokių jie nori, tai 
jau socializmas! Jiems visai 
neapeina tas, kad yra daug 
darbininkų šeimynų su keliais 
mažais vaikučiais, kurių tėvai 
neturį gana įplaukų, kad nu
pirkus savo vaikams būtino 
maisto -J~- pieno.

Koks gi iš tikrųjų tas jų 
pienas “geras”? Ar daug geres
nis už kitų miestų pieną? ‘ 

štai neseniai vienas didelės 
kompanijos darbininkas pasa
kojo, kaip (tūlos jam žinomos) 
kompanijos perdirba tą “gerą” 
pieną savaip: jos maišo vande
nį į šviežią pieną, arba įpila 
džiovinto pieno miltelių į van
denį ir dar kitaip vartoja ke- 
nuotą ir džiovintą pieną.. Maši- 
nomis gerai išplakus ir dar ko 
da dėjus, jie parduoda už švie
žią pieną, kuris joms atsieina 
apie 3-4 centus, o jos ima 28 
centus ar daugiau už kvortą.. 
Kompanijoms viskas leidžiama 
daryti, bile tiktai jiems bus- 
daugiau milijonų.

Vietinis Miami dienraštis 
minėdamas ta viską ramina 
pieno vartotojus, kad toks pie
nas jiems nieko blogo nepada-. 
rė, nes, vokuoja, tas. galima 
naudęti kaip pienas. Tik .tiek 
skirtumo, kad jūs perkate kai-' 
po šviežią pieną brangiai už jį

užmokėdami, o gaunat daugiau 
vandens.

Oh, Well! Nors Miami mies
tas veik vandenyje mirksta, 
bet gyventojai už vandenį turi 
mokėti kaip kitur už pieną.

Saulutė

Montreal, Canada
Užsikimšę tiltai — siauri ,

KLAIReDA. — Iš Novosi
birsko pradedamos gabenti 
metalinės konstrukcijos čia 
statomo teleretransliacijos 
centro k bokštui. Bokšto aukš
tis bus toks pat kaip ir Vil
niuje esančio bokšto — 180 
metrų, neskaitant antenos. 
Tam, kad įsivaizduotume sta
tinio mastą, pakanka pasa
kyti, kad šio bokšto metali
nėms konstrukcijoms pervežti 
prireikė 25 sunkiasvorių gele
žinkelio platformų.

Priešgaisrinės apsaugos 
taisyklių propaganda

DAUGAI. — čia lankėsi 
Priešgaisrinės apsaugos val
dybos agitmašina. Rajono 
centre, Onuškyje, žilinuose, 
Dusmenyse ir Alovėje buvo 
skaitomos paskaitos apie 
prieššgaisrinės apsaugos tai
sykles, demonstruojami kino- 
fil'mai. Paskaitų klausėsi dau
giau kaip d,u tūkstančiai ra
jono gyventojų.

Priešgaisrinės apsaugos tai
syklių propagandą vysto taip 

I pat ir vietinė laisvanorių gais
rininkų draugija.

ELTA

SPAUDOS NAUDAI

BANKETAS
HARTFORDE

Banketą yengia Laisvės patrijotai, skaitytojai

LIETUVIŲ NAMO B-VĖS SVETAINĖJE
157 Hungerford St. Hartford, Gonri.

Sekmadienį

Spalio 14 October
Pradžia 2-rą vai popiet

kas kart vis daugėjant au
tomobilių skaičiui ir Montre- 
alo miestui esant ant salos, iš . 
visų pusių apsuptam upėmis, 
daugeliu atžvilgių seni siauri 
tiltai sudaro tikrą problemą. 
Vasarą žmonėms savaitgaliais 
išvažiavus Į laukus pasidegin
ti saule, tyru oru pakvėpuoti, 
išvažiavimas ir dar daugiau 
—sugrįžimas, tiesiog darosi JP
neįmanomas, štai, pavyzdžiui, 
kelių departmental padarius 
išvažiuojančių ir grįžtančių 
automobilių suskaičiavimą, 
•vieno savaitgalio laikotarpiu, 
rugpiūčio 17, 18 ir 19 d.d., 
pasirodo, kad per septynis iš 
Montrealo ir atgal tiltus per
važiavo 712,543 automobiliai. 
Reikia tik išsivaizdinti, koks 
ant tiltų gali būti užsikimši
mas, kuomet veik visais til-. 
tais tik po vieną automobilių 
eilė tegali pervažiuoti.

Tuo tarpu valdžios ir kelių 
autoritetai, brangina leidi
mus, ima gazolino taksus, 
švaisto visur iš žmonių surink- ( 
tas pinigus, bet apie tiltų į 
praplatinimą visai ir nė ne
kalba. Kokia betvarkė! )

« 
Kai kraujas susimaišo su 
tomeičių sunka .. .

Neseniai čia teko vienam 
teisėjui išpręsti “nelengva” , 
bylą. Turgavietėje (at the 
market), vyras su žmona be-1 
sipirkdami gėlių,- daržovių ir 
ko kito, susibarė tarp savęs, 
žmona pradėjo švaistyti to-Į 
meitas į savo vyrą. Vyras sa-! 
ve “apsigindamas” pradėjo1 
griebti nuo pardavėjo Stalo [L 
tonieites ir sviesti į savo žmo- 
na. įsikišo pardavėjas ir abu 

i susimušė, kol policija 
juodu suareštavo. Nors abiem 
iš nosių ėjo kraujas, bet abu 
ant veido turėjo ne mažai ir j 
tomeičių sunkos, todėl teisė
jas, negalėdamas nuspręsti- : 
kiek* ten kraujo “pralieta”, 
kiek tomeičių sunkos (žmo- 
nai visai nedalyvaujant teis
me), abu kaltininku išteisino...
Viena religinė grupe 
kaltina kitą dėl radijo

Prieš porą savaičių francū- , 
zų protestonų grupė įteikė sa-1 
vo skundą Karališkai Komiai-:! 
jai ant Brodkestinjmo (Royal 
Commission on Broadcasting), 
kuriame sako, kad francūzai 
Rymo katalikai grasina eks
komunikuoti privatiškus radio 
operatorius, kad priversti 
juos neduoti naudotis radio J 
francūzam protestonam skelb
ti savo tikėjimą.. Jie, sako, 
turi davinių, kad tai daro St. 
Jean- Baptiste society, Knigh 
of Columbus ir vienas vysku
pai

Pietūs bus su visais įvairumais, kokie būna 
duodami visuose banketuose. Plano vykdytojai 
pasiruošė priimti svečius iš arti ir toli. Žmonių 
bus daug iš visos apylinkės, nes dienraščio rė
mėjai pasikalbins ir kartu atvažiuos su savo 
draugais ir prieteliais gražiai pasilinksminti.
Prie dury bus priimama nuo kiekvieno dovana $2.50

Elizabeth, N. J.

'LAPKUS"
Trijų Aktų Komedija

Suvaidins Lietuvių Liaudies Teatro artistai iš 
New Yorko.

Rengia Lietuvių Darbininkų. Susivienijimo 
Trečioji Apskritis

Įvyks šeštadienį

Spalio 13 October
Pradžia 7-tą vai. vakare

Salėje 408 Court Street
VAIDINTOJAI:

Povilas Rainys, Adelė Rainienė, Jonas Valentis, 
Suzana Kazokyte ir Eva Mizariesnė
REŽISIERIUS—JONAS VALENTIS

Kviečiame visus atsilankyti ir pamatyti šį 
labai įdomų parengimą, kurį atliks žymūs ar
tistai.

Rengėjai

I vyrai

t

muiiuflnjmnūtihin'

BE ATIDĖLIOJIMO UŽSISAKYKITE

SENO VINCO POEZIJOS KNYGĄ
Užsisakydami jo poezijos knjfgą pagerbsite 

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

Knyga iš 128 puslapių, kaina $1.00

UŽSAKYMUS PRAšOMEJ SIUSTI ADRESUOJANT:

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

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

Vardas ...................................................................................................... •—

Antrašas

Miestas

T"”



ŽINIOS E LIETUVOS
ARCHEOLOGINIAI 
KASINĖJIMAI 
TRAKŲ PILYJE

Lietuvos mokslines - res- 
tauracinės dirbtuvės vykdo 
plačius atkūrimo darbus 
senojoje Trakų pilyje. Iki 
metų pabaigos bus baigtas 
atstatyti trečiasis aukštas 
ir pastato viršutinė dalis. 
Tvarkomos kazemato sie
nos tvirtovės rytų pusėje.

Lygiagrečiai su atkūri
mo darbais pilies teritori
joje vyksta archeologiniai 
kasinėjimai. Atkasant šiau
rinę gynybos sieną, rasti 
kunigaikščių Kęstučio ir 
Vytauto laikų sidabriniai 
pinigai. Be to, rasta kera
mikos, kokliu, čerpių nuo- 
laužos. Jose matomi skai
čiai leidžia suprasti, kad 
šie daiktai pagaminti 1644 
metais.

Daug įdomaus rasta ka
sinėjant kazematuose. Čia 
rastas gerai išlikęs ieties 
antgalis, trys peiliai, vari
nis žiedas, trys akmeniniai 
koviniai sviediniai, gražiu 
raštu papuoštas glazūruo
tas koklis, namų apyvokos 
daiktų liekanos ir kt.

ČIA MOKOSI ŠOFERIAI
Dažnai Kauno gatvėmis 

prarieda sunkvežimiai ir 
lengvosios mašinos su už
rašu “Mokomoji”. Kiekvie
ną kartą tokioje mašinoje 
prie vairo sėdi vis kitas 
vairuotojas. Tai Kauno šo
ferių mokyklos auklėtiniai 
atlieka važinėjimo prakti
ką...

...Ši mokykla ruošia vai
ruotojus profesionalus res
publikos kolūkiams ir įmo
nėms. Todėl nenuostabu, 
kad mokykloje galima su
tikti žmonių, atvykusių iš 
įvairių respublikos vietų, 
dirbusių įvairų darbą. Maž
daug per 10 m. laikotarpį 
mokykla paruošė daugiau 
kaip 4000 vairuotojų. Vien 
tik praėjusiais metais vai
ruotojo teises joje gavo 803 
žmonės.

Ypač daug dėmesio ski
riama tiems, kurie dirba 
miesto įmonėse, gamyklose, 
įstaigose ir vakarais moko
si mokykloje. Tokių klausy
tojų yra 87.

KAUNO PILIES KON
SERVAVIMO DARBAI

Grupė mokslo darbuoto-
jų vadovaujama archeologo 
Karolio Meko, pradėjo 
Kauno pilies tyrinėjimo 
darbus. Pagrindinis tyrinė
jimų tikslas — išlikusio pi
lies mūro konservavimas. 
Be to, atliekami rytinio pi
lies bokšto restauravimo 
darbai. Tyrinėjant rasta 
nemažai indų likučių ir net 
sveikų indų, * priskiriamų 
XV—XVI amžiui, ginklų 
ir kt.

Mokslas — Literatūra — Švietimas
Knygos, kurias vieni skaito iš meilės, kiti iš piktumo 

ftLIUPTARNIAI — 652-jų didelio formato puslapių knyga, kurioj 
daug sukrauta svarbių mokslo dalykų, daug religijos dalykų ir daug 
Amerikos lietuvių gyvenimo, ypač įžymių dr. Šliupo darbų dėl lie
tuvybės, švietimo ir sąžinės laisvės. Puikiuose kietuose viršeliuose, 
O kaina tik $3.00.
ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI — Žiaurios tikrovės vaizdų knyga, kurioje 
tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose vandens ir 
druskos. Iliustruota, 316'psl., kaina $3.00:
MRDIES ROMAI —< romanas, kuris ir jam, ir jai labai nuoširdžiai 

• pasako: vasarą jūs vaikščiojote tarp žalių medžių bei žydinčių gė
lių ir džiaugėtės jų grožiu, o rudeni, žiemą ir pavasari vaikščiokite 
širdies rūmuose ir džiaukitės žodžio, meilės ir kraujo šiluma. Ilius
truota, 449 psl., kaina $4.00v
SAULĖS ROSTYBĖ — romanas, kuris kiekvienam-nai sakyte sako: 
skaitai mane, nes myli, o nemylėt negali, kada mane skaitai. 311 
psl., kaina $3.00.
VISOS 4 KNYGOS SYKIU TIK Už $5.00! Bet kas nori tik 1 ar 2, 
ar 3 kriygų, tai už 1 tik $2.00, už 2 tik $3.00, už 3 tik $4.00. Per
siuntimo kaštus apmokame. Rašykite: Dr. Alg. Margerls, 3325 S. 
Hateted St., Chicago 8, III.

NoKYorko^/žz^fcTZlrikrt
Gražus ir jaukus 
buvo pobūvis

Praėjusį penktadienį po ai- 
diečių praktiku Auditorijos 
restaurante įvyko tikrai nepa
prastas ir malonus pobūvis. 
Susirinko ne tik aidiečiai, bet 
ir “Lapkaus” komedijos akto
riai ir dar keletas pašalinių. 
Pasidarė keletas desėtku žmo
nių.

Kiek man žinoma, šiai pa- 
rei visas vaišes paruošė viena 
aidiečių šeima, kuri, iš per 
didelio kuklumo, nenori laik
raštyje garsintis. Tik mačiau, 
kad smarkiausiai darbavosi ir 
patarnavo Jonas Gužas, Ste- 
panija Sasna ir Ona Titenie- 
nė. Taipgi, jei neklystų, pa
re buvo taikoma pagerbimui 
tolimo, net iš Chicagos sve
čio, A. Guko, kuris čia tuo 
tarpu pas savo gimines ir ar
timus svečiavosi. Deja, pa- 
lėje jis nebegalėjo dalyvauti, 
nes befods tą1 pačią dieną ry
to turėjo grįžti Chicagon! Bot 
parėję mačiau kitą tolimą» 
viešnią, tai draugę Kazilionie- 
nę iš Clevelando.

Kaip ten nebūtų, bet visi 
buvome smarkiai pavaišinti 
skaniais valgiais. O dėl susti
prinimo nuotaikos prieš pra- 
dėsiant valgyti gavome po 
geroką dožą raudono, saldaus 
vyno. O kadangi prie manęs 
pasitaikė “lapkienė”, kuri su 
smarkesniais gėrimais neturi 
didelės pažinties, tai ji savo 
porciją suvertė į mano stiklą. 
Todėl man, kad ir pašalie
čiui, teko daugiau už visus.

Labai ačiū parės rengėjams 
ir d. Gukui už pasimaišymą 
Brooklyne, nes be tos progos 
veikiausia nebūtume buvę taip 
gražiai pavaišinti.

Aidiečiai, nebūtų aidiečiai, 
jeigu jie ir tokiuose pobū
viuose žmonių nepralinksmin
tų linksmomis dainelėmis. 
Taip buvo ii’ šioje parėję.

O mūsų “lapkiečiai”. pa
stebėjau, buvo gerokai susi
kaupę. Mat, jie galvojo apie 
pasirodymą sekmadienį ant; 
estrados. Galimas daiktas, 
kad ir ši parė prisidėjo prie 
to, jog jie tą vargšą “Lapkų” 
taip gerai suvaidino.

Beje, nepamirškite, kad ai
diečių didysis koncertas įvyks 
spalio 28 d.

Svečias

Kiek paskirs mokyklų 
statybai 1957 metais?

Miesto Apšvietos <taryba 
reikalauja,' kad kapitalinei 
mokyklų statybai 1957 metais 
būtų miesto biudžete skiria
ma $104,000,000. Taryba sa
ko, jog tai yra minimum 
suma. Miestas galėtų tąm 
svarbiam reikalui dar daugiau 
išleisti. Tuo tarpu Miesto Pla
navimo komisija yra pasky
rus tam reikalui tiktai $95,- 
000,000, arba devyniais mili
jonais mažiau, negu reikalau
ja* Apšvietos taryba.

PADĖKA
Dėkojame giminėms ir draugams už glaudžią sim

patiją mums laike Tarno Lisajaus sunkios ir ilgos ligos. 
Jūsų prieteliška simpatija suteikė ligoniui ir mums, jo 
artimoms, daug suraminimo. Ypač esu dėkinga sesutei. 
Onai Baltauskienei, kuri daug padėjo man tose sunkio
se valandose.

Dėkojame visiems lankiusiems Tarno Lisajaus šer
menis, dalyvavusiems laidotuvėse, išreiškusiems velio
niui pagarbą ir mums užuojautą sunkaus liūdesio va
landose ir suteikusiems tąip gausiai šermenims gėlių.

Antanas Bimba šermeninėje ir Rojus Mizara ant 
kapų pasakė įspūdingas kalbas iš Tarno Lisajaus bio
grafijos. Labai įvertiname jų brangius žodžius.

Pilnai patenkinančiai šermenų ir laidotuvių aptar
navimą atliko F. W. Shalins-Šalinsko laidotuvių įstaiga, 
84-02 Jamaica Ave., Woodhaven, N. Y.

Prašome priimti mūsų širdingą padėką už suteik
tą mums užuojautą aukščiau suminėtais būdais.

Veronika Lisajienč, 
Aida, duktė

Brooklyn, N. Y.

Politinėje padangėje
Jau pirmą registravimosi 

dieną, pirmadienį, New Yor
ke užsiregistravo žymiai di
desnis skaičius žmonių, negu 
paprastai pirmą dieną. Iš'to 
daroma išvada, kad šiuo kar
tu New Yorke užsiregistruos 
didesnis balsuotojų skaičius, 
nors iki savaitės pabaigos tik
sliai tas nebus žinoma.

* * *
“Times” sako, kad New 

Yorkas laimingas turėdamas 
du gerus kandidatus i Senatą, 
Wagnerj ir Javitsą. “Times” 
mano, kad jir gerumas ne tik 
tame, kad jie abudu libera
liški žmones, bet kad jie dar 
gan jauni ir energingi. Javits 
turi 52 metus amžiaus, Wag* 
neris 48.

* * *
Valstijos CIO galva Hollan- 

deris unijų vadų susirinkime 
sakė, kad Javitso rėmėjai 
veda nešvarią kampaniją, ku
ri sėja tautinius ir rasinius ki- 
virčius. Kai kurie Javitso pa
sekėjai skleidžia gandus, kad 
demokratai airių, vokiečių ir 
italų tarpe kalba apie Javit
są kaip “žydų kandidatą”, o

Šiuose rinkimuose New Yorke 
figūruoja tik keturios partijos
Paprastai New Yorke rinki- dusi teisę būti ant baloto, o 

muose savo sąrašus turėdavo dabar ji visai likvidavosi kaip 
bent septynios partijos: Repu- partija. SWP ir SLP buvo iš- 
blikonų, Demokratų, ALP, I stačiusios savo prezidentinius
Liberalų), SWP: (trockistai), 
Socialist Labor Party ir Socia
listų partija.

Dabar pirmu kartu ilgų me
tų bėgyje tik keturios parti
jos figūruoja. ALP jau praei
tuose rinkimuose buvo prara-

Gera naujiena
Pol ic i j os k omisi j onier i us

Kennedy pranešė tokią žinią: 
mūsų mieste automobilių ne
laimėse šiemet mirimai suma
žėjo 19 procentų. „.Girdi, tar
pe sausio ir spalio mėnesių 
užsimušė tiktai 385 žmonės, 
o pernai per tą patį laikotar
pį žuvo 478. Gerokas progre
sas.

Kings pavieto teisėjas Hy
man patvarkė: Mrs. Betty 
Silverman turi bėgiu poros' 
savaičių sugrąžinti $8,000 
labdarybės draugijai, kurią 
jinai ant tiek nuskriaudė, ar
ba eis kalėjiman! Mrs. Sir- 
verman prisipažino kalta ir 
prašė teismo jos pasigailėti ir 
smarkiai nenubausti.

New Yorko policija sako, 
kad ji naudoja tik bė^us žir
gus su juodomis uodegomis—■ 
toks patvarkymas išleistas dar 
50 metų atgal ir jis galioja* 
iki šiai dienai.

žydų tarpe jie skleidžia kaip 
tik priešingus gandus, kad 
tai Wagneris ir jo žmonės 
apeliuoja į ne-žydus nebal
suoti už Javitsą . . .

Ilollanderis, kuris pats žy
dų tautybes, sako, kad ta 
kampanija yra labai žalinga 
ir nedemokratiška. New Yor
ko žmones, sako jis, yra pa
kankamai susipratę politiniai, 
taip, kad jie balsuoja pagal 
kandidato politinius nusista
tymus, o ne pagal jo tautinę 
arba rasinę kilmę.

CIO, kaip žinia, indorsavo 
Wagnerj. 

* * *
Tuo tarpu Harlemo negriš

kasis atstovas Kongrese, A. 
C. Powell atsikreipė į negrus 
su raginimu, kad jie nebal
suotų nei už republikonus, nei 
už demokratus. Jis pasakė 
kalbą per radijo stotį WL1JL 
Savo kalboje Powellis pakar
tojo jau anksčiau išreikštą 
nuomonę, kad abi ,didžiosios 
partijos išduoda negrų reika
lus, kad negina civilinių tei
sių.

! ir vice-prezidenti.nius kandi
datus, bet tik kelios dieons 
atgal rinkiminiai pareigūnai 
tuos sąrašus atmetė, paskelb
dami, kad juose nesiranda 
pakankamai peticinių parašų 
iš visų valstijos apskričių.

Tokiu būdu lieka tik ketu
rios partijos, bet‘ gal teisin
giau būtų pasakyti, kad fak- 
tinai lieka tik trys. Mat, Li
beralų partija indorsavo de
mokratų kandidatus Stevenso- 
ną; Kefauverį ir Wagnerj, ir 
faktinai šiuo kartu lošia De
mokratų partijos dalies rolę.

Socialistų partija (Normano 
Thomaso) vadovaujama kaip 
prezidentinį kandidatą turi 
Darlington Hoopes. Socialis
tai šiuų kartu tikisi surinkti 
žymiai daugiau balsų, nes jie 

■mano, kad už juos balsuos ir 
SWP bei SLP žmonės, taipgi 
dalis komunistų, nors daugu
ma ją gal balsuos už demo
kratus. Už socialistus gal 
balsuos ir tam tikri ALP ele
mentai.

Ag/uonėllų, citron nuts, almonds. 
Aguonų sėklų mašina, Imp. $4. 
Mėsai malti mašfhčlė, imp., įvai
rių; Almoaidus malti maš. $1.75 
iki $4.50. Vanilla stalks, ungariš- 
kos salamės.

H. ROTH & SON, IMPORTER 
1577 1st Ave* (82 St.), N.*Y.

RE. 4-1110 
Siunčiame per paštą

Žvėrynai gauna dovanu, 
kurių nori atsikratyti

Abu New Yorko didieji žvė
rynai, — Bronxo ir Central 
Parko zoologiniai sodai — ru
dens metu gauna nemažai do
vanų, kurių norėtų, atsikraty
ti. Daugiausia dovanų jie gau
na rudens metu, nes vaikai ir 
jaunuoliai, kurie praleido va
sarą stovyklose, dažnai su 
savimi atsiveža ' sutvėrimus, 
kuriuos planuoja laikyti' pas 
save: aligatorius, voveraites, 
vėžlius, kiškius ir kitus. Bet 
paskui'jie suranda, kad mies
te apartmentuose juos laikyti 
sunku, ir nuveža juos žvėry
nam

Zoologiniai sodai priima 
viską, bet kas su jais daryti, 
tai jau kitas dalykas. Su vo
veraitėmis nėra bėdų, nes 
žvėryno vedėjai, jas paleidžia 
ir jos pasklysta po aplinkinius 
parkus. Aligatoriai ir vėžliai 
kartais siunčiami Europos 
žvėrynams, o kartais išveža
mi tolokai į užmiestį ir pa
leidžiami.

Kiek sunki,an sir didesniais 
j žvėrimis. Kartais žmonės at
veža žvėrynan mažas beždžio
nes, kurias buvo nusipirkę ir 
planavo laikyti, bet paskui 
atsibodo. O kartą Bronxo žvė-* 
lynas rado prie vieno savo 
pastato medinę dėžę, kurios 
viduje radosi jauna šimpan
zė. Prie jos rastas raštelis:

“Mes labai mylėjome ją, 
bet negalime jos toliau laiky
ti — mes perbiedni. Susimy
lėkite, gerai prižiūrėkite mū
sų mylimą Jacky .. .”

Bronxo zoologinis sodas pri
ima laiks nuo laiko ir gyva
tes. Dalis jų atvyksta Ame
rikon labai keistu keliu: su 
bananų arba kitokių tropiškų 
vaisių siuntiniais iš Cęntrali- 
nės Amerikos. Mat, gan daž
nai pasitaiko, kad bananų 
kroviniuose randama kokia 
nors maža Nicaraguos,' Gua- 
temalos arba Hondūro gyva
tė ... .

TEATRUOSE
Gorkio ‘'‘Giliosios Gelmės” 

(“Lower Depths”) praeitą 
savaitę ir gyvenime susidūrė 
su tokiomis sunkenybėmis, 
kaip pačiame veikale. Pasi
rodo, kad. veikalo perstatyto- 
jai, maža jaunų pažangių ak
torių trupė, negalėjo užmo
kėti salės savininkui nuomą, 
kurios jam jau buvo skolinga 
už kelias savaites — $300.

Savininkas pagrasino juos 
išmesiąs, jeigu dienos-dviejų 
bėgyje neužsimokės. Atrodė 
blogai, iki atsirado koks tai 
nežinomas geradėjis, kuris 
pasižadėjo užmokėti — ką ir 
padarė. '

Dabar Gorkio veikalo vaidi
nimas tęsiasi. Beje, ta neva 
salė, kurioje veikalas vaidina
mas, buvo tik paprastas ne
švarus tuščias kambarys, ku
riame jaunieji aktoriai patys 
šiaip taip pastatė sceną, o už
dangą susisiuvinėjo iš senų 
maišų.

Aktorių kolektyvo vadas 
taip išsireiškė:

“Gorkio veikalui vieta ne
svarbu — auksas žiba ir pe
lenuose . . .”
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LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

: 426 Lafayette St* :
Newark 5, N. J.
MArket 245172
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PRANEŠIMAI NEW YORK 
____________ - . Į

PHILADELPHIA, PA. MALE and FEMALE j/
LLD 10 kp. susirinkimas jvyks ________________\

spalio 13 d., šeštadieni, 7:30 va), va-
kare, 1150 N. 4th St. Visi nariai
malonėkite ateiti ir laiku, yra daug *
svarbių reikalų atparti. Kurie pa- 
simokėję duokles, gausite Prūseikos

S. S. KRESGE
parašytą knygą. Gausite ir tie, ku- ROOSEVELT FIELD
rie pasimokėsite tą vakarą. Lauk
sime skaitlingai ateinant.

Valdyba
Opp. Macy’s

Vietų
(197-198) PARDAVINĖTOJAMS

BALTIMORE, M D. Vyrai

ALDLD 25 kuopos mėnesinis su
sirinkimas jvyks spalio (Oct.) 13

ir
Moterys

d., 2-rą vai. popiet, Workmen’s Hall, STALU PATARNAUTOJOS
2507 E. Madison St. Gerbiami mi
nėtos organizacijos nariai, malonė- VIRTUVĖJ PAGELBININKAI
kite visi atsilankyti į šj susirinkimą. PORTERIAI

<Yra daug svarbių dalykų aptarimui 
ir reikės išrinkti delegatą j 6-osios 
Apskrities konferenciją. Taipgi gau-

SANDĖLY.! VYRAI
SANDĖLYJ MOTERYS

site knygą 1956 metams. Kitas Taipgi
dalykas, tai . lapkričio 17-tą jvyk« 
kuopos rengiamas balius. Tad mū- Atidarymai
sų visų pareiga dirbti, kad balius HIGH SCHOOL MERGAITĖMS
būtų sėkmingas. Malonėkite visi 
būsi susirinkime. - Valdyba

IR BERNIUKAMS
(196-198) Pillnam—Daliai Laiko

Valandas Patvarkysime
' Jūsų Patogumui >WILKES-BARRE, PA.

LLD 43 kuopos susirinkimas
jvyks sekmadienj, spalio (Oct.) 14 Kreipkitės
d., Lietuvių Tautiškoje salėje, 206 9 A. M.—5 P. M.
Parish St., pradžia 2-rą valandą po- Pirm, iki šešt.piet. Visi nariai ir narės malonėkite
atsilankyti j šj susirinkimą, nes tu-
rime svarbių reikalų aptarimui.

J. Stankevičius, sekretorius 
(.196-198) (194-200)

NEBENORI NEW YORKO
HELP WANTED MALE

Johnny Rio, kuris ąpkaltin- DAILYDĖ
tas dalyvavime suokalbyje Patyręs—nuolatiniam darbui
prieš laikraštininką Victor su gera algą.
Riesel, skundžiasi, kad jis TOP COMPANY
New Yorke nebeturi vilties Šaukite: MU. 6-3978
gauti teisingą teismą. Jis rei- (196-202)
kalauja, kad prieš jį kaltini-
mai būtų' išmesti, arba kad jo BALDU taisymui ir užbaigimui
byla būtu perkelta į kitą vyras —■ patyręs — nuolatinis dar-
miestą. Tuo tarpu jis sėdi ka- bas su gera alga. .

Įėjime. TOP COMPANY -
Šaukite MU. 6-3978 /

HELP WANTED FEMALE (196-202)

Cleaning Women. To work 6 DAILYDĖS
P. M.—12 P. M. Cleaning offices
in large bldgs. Up to age 45. Ap- Su Patyrimu
ply 9 A. M. all wk. Please do not. 
telephone. Must speak English. NA-

Krautuvių Rakandai. Gera alga.
TIONAL CLEANING CONTRACT- PLAZA WOODWORKING CO.
ORS, 9 W. 29th St., N. Y. C. 38-70 Vernon Bvld., L. L, N.Y.

(198-202) (197-199)

OPERATORS Wanted. Binders ori 
I singer sewing machine, aprons, 
table cloths, experienced. Also 
HEMSTITCHERS, ^experienced. 
Stamped goods, pillow tubing and

MUTUAL FUND 
SALESMEN WANTED 

Full & part time 
Top commision arrangement 

with tremendous potential
scarfs. Complete Training Program .

SELECTIVE SECURITIES
116 Broad St., N. Y. C. WIL 4-236M

(196-202V

COLORTEX
740 Broadway, near 8th St.

(198-201)
,........ ——■
1 FITTER-SEAMSTRESS SHEET METAL WORKER
? Exclusive ladies’ apparel. Exp’d. 
‘ 5-day wk. Apply in person morn'ings 

only.
THE MADEMOISELLE SHOP

1st class layout man. Work on 
heavy and light gauge metal. Also 
ARC WELDER. Exp. Steady work,
good 'pay. Top Company. Phone or 
apply.

1 97 Pondfield Rd., Bronxville^ N. Y.
' (194-200)

EXPERT HASS METAL 
.. FABRICATORS

393 Flushing Ave., B’klyn R.
ULster 5-1060

(197-203)REAL ESTATE

Bay Ridge (45th St., bet. 6 & 7 
Aves.), nr. Catholic Church. 2 Fam. 
all brick, attached, modern kitchens, 
gas heat, 5 rms down, 6 up. Full

Superintendent. For small apart- / 
ment house. Oil. Apt. plus salary. / 
interviews at: /

occupancy. Sold by owner. $15,500. 64-65 Wetherole St., Forest Hills,
UL. 4-5850 Apt. 3A—Apply at once.

(192-198) (197-200)
Business Opportunity

DANIEL PAINTING CO. in Flush-

Ideal for Family. Bakery for rent./ 
$125 per month. New equipment, 
corner store. Metropolitan & Leon
ard Streets. Finished basement.

ing, is hiring (4) painters. Must be 
first class. Steady work, good pay. i
With Top Company. Call Miss
Hertz. FL. 3-0889.

Call mornings, EV. 4-252. (197-203)

(198-201)
TECHNICIANS. Creative engin-

BEAUTY SALON. For Sale. Est. 
25 years. Ridgewood vicinity. Newly 
decorated, 3 wet booths, 3 dry.

cering Čb. Mechanical assemblers & 
technicians. Assemble, opp. $1.25 • 
$2.00 hr, plus exc. benefits. Call 
Mr. Paine. Microphase Corp. WE.

Completely equipped. Sold by own- 9-1998. Open Sat.
er. Call aftr 6 P. M. HY. 7-4149. (198-204)

(197-203)
DORSH BINDERY CO.. 833 Hud-

Fruit Market. Yorikers, doing son St., N. Y. C., is hiring COLLAT-
good business. Owner retiring af- ORS, no carbon, maximum saiary.
ter 30 yrs. Being sold completely 3614 hrs. per week. Good job. Top
equipped. Will sell for inventory. Company.
Sold by owner. YO. 8-7752. (198-204)

(193-199)
Business Opportunity

Heart of Poconos. Delikatessen,
valgykla. Pilnai Įtaisyta. 2 geso Ideal Family Business.
pumposĄ Yra apartmentas, aliejaus Long established Delicatessen—Gro-
šiluma. Ji akras žemės. 116 mailių 
New Yorkas. Viskas $10,000. Sa-

eery. Frbzeii foods, beer. Complete
ly equipped. Good location. Sold by

vinirikas. RE. 4-0606. owner.
CI. 5-8945

(193-199) (194-200) ,

Grocery. Sold completely equipped. 
Sacrifice due to illness. Large, 
stock, worth $4,000. Weekly grbss 
business $700, price $6,000. Sold by

Brooklyn. Woodworking Factory. 
2,000 sq. ft. All woodworking ma
chinery, also completely equipped 
spray room. Doing business at 
present; sold direct by owner. Days:

owner. College Point. IN. 3-4811. HY. 6-9118. Eves.: CO. 6-7714.
( (193-199) (193-199)




