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Nori Žemaitės laišką 
Kas ją turite? 
Suvienodinkite.
Sholem Asch.

Rašo R. Mizara

Lietuvos Valst. grožinės li
teratūros leidyklos vyriausias 
redaktorius J. Tornau rašo:

“Kreipiuosi j jus su prašy- i 
mu. Š i u o metu leidykla
spausdina žemaitės Raštus..
Jų tarpe bus ir rašytojos laiš
kai. Kiek žinoma, Amerikoje 
gyveno jos sūnus Antanas Žy
mantas. Norėdami surinkti 
kiek galima daugiau medžia
gos apie rašytoją, keli name 
jįfb reikalu kreiptis i ji, bet 
nežinome jo adreso.

“Ar Jūs neatsisakytumėte 
mums padėti? Visų pirma, ne
žinau, ar jis dar gyvas. O jei 
gyvas, gal Jūs turėtumėte ko
kią nors galimybę sužinoti jo 
adresą ir parašyti mums? ži/ 
i.au, kad tai sudarys (Ij^dg 
\ argo Jums, bet prašau atleis
ti, neturiu i ką kraeiptis tuo 
i eikalu...”

Antanas Žymontas jau se
niai yra miręs. Be abejojimo, 
jis bus turėjęs rašytojos-moti- 
nos laiškų, bet kur jie dabar? 
Kas pasiėmė A. žymonto pali-> 
kimą? Kur, pas ką jis dabar 
randasi ?

Gal naujieniečiai tai žino? 
Būtų gerai, kad jie rašytojos 
laiškus, jei yra užsilikusių, 
pasiųstų Leidyklai į Vilnių, 
kad Leidykla galėtų juos iš
spausdinti knygoje kartu su 
kitais žemaitės laiškais.

Šia proga kreipiuosi ir j vi
sus tuos, kurie kadaise susira
šinėjo- su rašytoja, jei dar turi 
jos laiškų, kad pasiųstų j Vil
nių sekamu adresu : J. Tor
nau, V. Kapsuko g-vė 10, Vil
nius, Lithuania, SSR-.

•

Negerai, kad Lietuvos kal
bininkai, rašytojai ir žurnalis
tai kai kada nesusitaria pa
prastu dalykėliu.
loštai įvyko nacių budelių 
žiauriai nužudytų 119 Pirčiu
pio kaimo gyventoji; pagerbi
mas, z

Vilniaus “Tiesa“ tą kaimą 
vadina Pirčiupis; J. Žiugžda 
savo straipsnyje — Pirčiupiai, 
c rašytoja Ieva Simonaitytė, 
savo straipsnyje, tilpusiame 
“Komuniste“, sako: Pirčiupė.

X

Argi nereikėtų suvienodin
ti to- garbingo Lietuvos kaimą 
pavadinimą? Kaipgi jį vadina 
to paties- kaimo gyventojai?

Mes rašome "Pirčiupis“, 
kaip rašo “Tiesa“, vienaskai
toje, nors man rodosi, gal ge
riau tiktų "Pirčiupiai“, kadan
gi Dzūkijoje dauguma kaimų 
vadinasi daųgiaskaitoje.

• ' 1
Praėjusią savaitę Londone 

mirė žymus žydų rašytojas 
Sholem Asch, sulaukęs 76 me
tų amžiaus.

Šholem Asch gimė Lenkijo
je, bet ilgiausiai gyveno Ame
rikoje, New Yorko mieste. Jis 
rašė žydų kalba, bet veik visi 
jo veikalai yra išversti į anglų 

■■ ir kai kurias kitas kalbas.
Jis parašė visą eilę stambių 

veikalų apie Mozę, Kristų, 
apie Mariją, apie apaštalą Po-

Virš tūkstančio politinių 
j kalinių pravedė K i p re 24 

valandų badavimo streiką
Nicosia. — Virš tūkstan

čio politinių kalinių, kurie 
laikomi britų kalėjimuose 
ir koncentracijos stovyklo
se, pravedė 24 valandų bado 
protesto streiką. Tie kali
niai, tai suimti nacionalis
tai, kurie kovoja už Kipro 
prisijungimą prie Graiki
jos, už britų kolonialio jun
go numetimą. Jų tarpe “yra 
komunistų, socialistų, libe
ralų, religinių ortodoksinių 
nacionalistų, ir kitokių nu
sistatymų Įdpriečių. Didelė 
dauguma tų kalinių yra 
jauni žmonės, kai kurie 
turintieji mažiau negu 20 
metų amžiaus.

Tuo pačiu laiku 24 politi
nės kalinės, kurios laiko-

Clintono byloje įrodoma, kaip 
rasistai kiršino prie riaušių

Knoxville, Tenn. — Clin- 
tono rasistų byloje eilė 
liudininkų nurodė, kaip ra
sistai su Kasperiu priešaky
je kiršino prie riaušių. 
Clintono ? vidutinės mokyk
los direktorius liudijo, kaip 
integracija ėjo sklandžiai, 
kaip balti ir negrai moki
niai gerai sugyveno, iki į 
Clintoną atsibaladojo new- 
yorkietis rasistas Kaspe- 
ris, kuris pradėjo organi
zuoti užpuolimus ant neg
ru, v

Jaunuolė H. French liu
dijo, kad Kasperis suorga
nizavo vyresnių klasių bal
tus mokinius j tam tikrą 
“baltą tarybą” ir juos mo
kino, kaip terorizuoti neg
rus mokinius.

Vienas senyvas protes
tantų pastorius, kuris ne-

Izraeliečiai pripažįsta, 
kad jie naudopo tankus
Jeruzalė. — Izraelio šta

bas pripažino, kad kovoje 
prieš sirijiecius praeitą sa
vaitę jie naudojo tankus. 
Tie tankai buvo francūzų 
gamybos. Izraeliečiai pripa
žįsta, kad Sirija tankų ne
naudojo — tik artileriją, 
bet jie, izraeliečiai, tankus 
panaudoję, kad tą artileriją 
nutildyti. \

vilą ir tt. Asch sakydavo, kad 
jis, rašydamas, garbindamas 
pasakiškus krikščionių tikybos 
piliorius, kėlė žydų tautą, da
vusią krikščionybei daug 
šventų asabų.

Bet daug žydų į rašytoją 
skeptiškai žiūrėjo, sakydami, 
kad jis savo raštais tvirtina 
krikščionybę.

Kadaise Sholem Asch buvo 
pakrypęs į kairiąją pusę ir ra
šė pažangiųjų žydų laikraščiui 
"Freiheitui.“ Bet vėliau jis 
kaž kaip pasviro atgal.

Pastaruoju laiku rašytojas 
su šeima gyveno Izraelyje; į 
Londoną, kur jis mirė, buvo 
nuvykęs tik viešnagęn., 

mos centraliniame Nicosia 
kalėjime, pradėjo ne 24 va
landų, o neriboto laiko ba
do streiką.

Kaliniai pasirašė po ben
dru laišku britų kariniam 
komandantui Kipre marša
lui Hardingui. Laiške sako
ma, kad virš tūkstantis kip- 
riečių—graikų laikomi kalė
jimuose ir koncentracijos 
stovyklose be teismo. Kali
niai reikalauja tuojautinio 
paleidimo.

Ryšium su streiku britai 
bijojo, kad laisvėje esą na
cionalistai praves kokius 
n'ors ginkluotus žygius ir 
buvo visur sustiprintos 
sargybos.

ramumų metu asmeniškai 
lydėjo negrus mokinius į 
mokyklą, pasakojo, kaip 
jauni rasistai jį parbloškė 
ant grindinio ir spardė. Tas 
protestantų pastorius pats 
yra baltas. 1

Bylos svarstymas dabar 
eina prie galo.

Ragangaudžiai 
vis nerimsta...

(

Washingtonas. — Šian
dien, trečiadienį, Atstovų 
buto taip vadinamas Ne-a- 
merikinio veikimo komite
tas pradeda naują tyrinėji
mą. Tas tyrinėjimas bus ne
ilgas, tik dviejų dienų. Jis 
bus, sako komiteto pirmi
ninkas Walteris, apie tai, 
“kaip raudonieji infiltravo 
mūsų karinių komunikaci
jų lauką” — esą, komitetas 
turi žinių, kad komunistai 
įsigavę į kai kurias valdiš
kas agentūras, , kurios turi 
reikalo su slaptų komuni
kacijų perdavimu.

Gerai informuoti stebėto
jai1, sako, kad jeigu komite
tas tikrai-tupėtų kokių nors 
apčiuopiamų davinių, tyri
nėjimas būtų ilgesnis ir pla
čiau garsintas. Stebėtojai 
mano, kad komitetas “krap
štinėjo statinės dugną” ir 
ištraukė kokį nors nesvar
bų informerių iškeptą da
lykėlį... . . • • •

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris sakė, 
kad bent iki 1958 metų ne
gali būti kalbos apie mo
kesčių sumažinimą ma
žiems bizniams ir eiliniams 
žmonėms. Kas kita didžio
sioms korporacijoms — jų 
taksai nuolat mažinami vi
sokiais atmokėjimais, grąži
nimais už išlaidas ir kito
kiais būdais.

Teheranas. — čia prane
šama, kad Kaspijos jūroje 
paskendo tarybinis žvejy
bos laivas ir .žuvo virš 100 
žmonių.

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

Praga. — Bulganinas , ir 
Chruščiovas jau apleido 
-Čekoslovakiją. Prieš apleis
dami šalį, jie pasirašė po 
nauju Čekoslovakijos ir Ta
rybų Sąjungos draugingu
mo paktu.

Washingtonas. — Antra
dienio popiet atrodė, kad 
vakare Senatas balsuos a- 
pie civilinių teisių bilių. 
Laikraščiui einant spaudon 
rezultatai dar nebuvo žino
mi.

Londonas. — Nusiginkla
vimo derybose tarybinis de
legatas Zorinas sakė, kad 
Amerikos delegatas Stasse- 
nas tiksliai delsia ir ištę- 
sia derybas.

Franco kalba 
apie karaliją
Madridas. — Ispanijos 

fašistinis diktatorius Fran
co taip vadinamame parla
mente pareiškė kad Ispa
nija taps monarchija, kara
lija — po jo, .Franco, mir
ties; Ministras Blanco pri-1 
dėjo, kad būsimoji Ispani
jos monarchija nebus nei 
liberalinė, nei absoliutiška, 
bet “tradicinė, katalikiška 
monarchija”.

Kad Ispanija taps monar
chija, ten jau senokai kal
bama. Buvo manoma, kad 
fašistai paskelbs monarchi
ją artimoje ateityje, bet da
bar atrodo, kad Franco ne
nori atsisakyti valstybės 
galvos titulo, nors jis liktų 
diktatoriumi ir po monar
chija, ir tokiu būdu Ispani
ja taps karalija tik po jo 
mirties.

Ispanijos pogrindinis 
anti-fašistinis judėjimas^ 
betgi, laikosi kitokios nuo^ 
monės — Ispanija taps lais
va demokratine respublika 
— gal Francui dar esant 
gyvam, gal po jo mirties — 
prie pirmos progos, kuomet 
Ispanijos liaudis galės atsi
kratyti diktatūros jungo^

T. S-gos. darbo 
unijos kreipėsi j: 
mūšy AFL-CIO

Londonas, i—- Maskvos 'ra
dijas praneša, kad Tarybų 
Sąjungos Profesinių sąjun
gų (unijų) centras kreipėsi 
į AFL-CIO su raginimu, 
kad Amerikos unijos veik
tų už atominiai vandenili
nių ginklų uždraudimą. Pa
našų atsikreipimą tarybinės 
unijos padarė ir į prezjden- 
tą Eisenhowerį. *

Atsikreipimas padarytas 
varde 47 milijonų narių, ku
rie priklauso prie Tarybų 
Sąjungos darbo unijų.

Kol kas neskelbiama, ar 
AFL-CIO gildomoji taryba 
atsakė, tarybinėms unijoms, 
ir jeigu atsakė — ką?

Senatorius Neuberger sako, 
kad valdžia turėtų mokint 
žmones apie rūkymo pavojų
Washingtonas. — Senato

rius Richard Neuberger 
(demokratas iš Ore.) sako, 
kad Amerikos valdžia turi 
rimtą užduotį garsinti, kaip 
pavojinga ^yra rūkyti ciga- 
retus. Jis sako, kad jau į- 
rodyta pakankamai aiškiai, 
kad rūkymas veda prie 
plaučių vėžio ir kitokių li
gų. Valdžios, sveikatos eks
pertai patvirtino moksli
ninkų nuomonę, bet valdžia 
nesiima plačios kampanijos 
garsinti tą nuomonę, nes ci
gare tų kompanijos yra ga
lingos ir tam pastoja kelią.

Neubergeris šiuo reikalu 
kalbėjo Senate. Jis sakė, 
kad valdžios vyriausias

Prancūzai nuteisė Alžyre mirti 
giliotinoj dvi jaunas merginas

- Alžyras. — Francūzų ka
rinis teismas, nuteisė mirti 
giliotinoje (galvos nukirti
mu) dvi jaunas nacionalis- 
tesc Kaltinimas prieš jas 
buvo, kad jos padėjo bom
bas, kurios vienoje kavinė
je sprogo ir užmušė kelis 
francūzus. Nuteistos yra 19 
metų amžiaus Džamila Bu-

!■

Egiptas išrinko 
sau parlamėntą

Kairas. — Egiptas išrin
ko 348 deputatų parlamen
tą. Tai pirmas parlamentas 
nuo to laiko, kai tapo nu
verstas karalius Faroukas. 
Visi deputatai priklauso 
prie tautinio išsilaisvinimo 
fronto. Jų tarpe yra viso
kių nusistatymų ' žmonių, 
bet Nasserio valdžia nelei
do kairiečiams kandidatuo
ti. Taipgi nebuvo patvirtinti 
kandidatais žmonės, kurie 
nesutinka su Egipto nauju 
kursu ir pritaria prisidėji
mui prie vakarinio bloko. 
Parlamentas tokiu būdu y- 
ra nacionalistiniai-neitra- 
listinis, musulmoniškai tra
dicinis. Išrinktos ir dvi mo
terys — pirmu kartu Egip
to istorijoje.

Parlamentas ' susirinks 
pirmam posėdžiui liepos 22 
dieną.

Indonezija teis jauną 
amerikietį L. Zamorskį
Jakarta. — Indonezija 

rengtasi teisti jauną ameri
kietį L. Zamorskį, Jis yra 
iš Mollirie,, III. Zamorskis 
kaip nors dasigąvo iki In
donezijos rytinių salų, kur 
jis nusidavė “gydytoju” ir 
neva gydė vietinius gyven
tojus.
Zamorskis jau trečias mė

nuo sėdi kalėjime.-Jis krei
pėsi į Illinois senatorių 
Douglasą, kad jis paveiktų 
Amerikos valdžią, kad kas 
nors būtų daroma kaslįnk 
jo išlaisvinimo. Amerikos 
ambasadorius jau prašė In- 

sveikatos pareigūnas Dr. L. 
E. Burney gerai pasielgė, 
kai jis viešai paskelbė, kad 
rūkymas yra kenksmingas, 
bet to neužtenka. %

Amerikos žmonės kasmet, 
sakė Neubergeris, išleidžia 
15 bilijonų rūkymui ir al
koholiniams svaigalams. Jei 
valdžia iš savo iždo panau
dotų milijoną kitą dolerių 
aiškinimui apie rūkymo ir 
svaigalų žalą, tas sutaupy
tų žmonėms bilijonus. Būtų 
geriau ne tik tautos sveika
tai, bet ir šalies, finansi
niams reikalams, sakė Neu
bergeris.

Pats Neubergeris nerūko 
ir negeria.

aza ir 23 metų amžiaus 
Džamila Bouired.

Teismo salė, kur jos bu
vo, teisiamos, buvo saugo
ma stiprios Varinės sargy
bos. Pačių teisiamų ten ne
buvo, bet gaujos francūzų 
ekstremistų norėjo linčiuo
ti du iš Paryžiaus atvyku
sius advokatus, kurie gynė 
teisiamas merginas.

Taipgi nuteisė mirčiai 
du jaunus vyrus, kurie, sa
ko francųzai, tas bombas 
pagamino.

Ho Či-minhas 
jau Maskvoje

Maskva. — Čia dabar vie
ši Ho Či-minhas, Vietnamo 
Liaudies Respublikos (Šiau
rinio Vietnamo) preziden
tas. Barzduotasis Vietnamo 
tautinio išsilaisvinimo judė
jimo vadas sutiktas kaip 
didžiai garbingas svečias. 
Per ilgus metus Ho či-min
has vadovavo pogrindiniam 
revoliuciniam Vietnamo ju
dėjimui ir paskui partizani
nei kovai prieš francūziš- 
kus okupantus.

Ho Či-minhas taipgi ap
lankys Lenkiją, Čekoslova
kiją, Vengriją, Rumuniją, 
Jugoslaviją ir Bulgariją.

. Bonna. — Kancleris A- 
denaueris sako, kad nėra 
reikalo rūpintis atominiais 
ginklais. Atominiai ginklai, 
kuriuos turės Vakarų Vo
kietijos armija, sakė jis, y- 
ra niekas kitas, kaip “toli
mesnis artilerijos tobulini
mas”.

Bukareštas. — Atsistaty
dino Rumunijos aųšvietos 
reikalų ministras Constan- 
tinescu. \

donezijos valdžios paaiški
nimo ąpiė Zamorskį, ir jam 
buvo atsakyta, kad Zamors-y 
kis nusikalto Indonezijos į- 
statymams ir kaipo toks 
bus teisiamas.

Gyvenimas 
Lietuvoje

Mūsų korespondento

VARNIAI ŠIANDIEN } j
Varniai — senoji Žemai

čių sostinė. Taip šį senąjį 
respublikos miestą vadina 
istorikai, tuo didžiuojasi ir 
varniečiai, ypač dabar, kai 
Varniai tapo rajono centru, 
kai tarybiniai žmonės sa
vo rankomis gimtąjį mies
tą prikėlė iš pelenų ir gri- 
vėsių. Kur tik čia pažvelg
si — tiesiai naujos gatvės, 
kyla nauji gyvenamieji, kul
tūriniai ir administraciniai 
pastatai, lygiomis gretomis 
rikiuojasi liepų alėjos, ža
liuoja skverai. . .

Naujos gatvės, nauji ir jų - 
pavadinimai. Gegužės Pir
mosios gatvė — pagrindi
nė rajono centro. Ji visa iš s 
naujo atstatyta. Čia nebuvo 
likę nė vieno namelio, riog
sojo tik grivėsių krūvos;' 
pamatų keturkampiai ir 
vieniši kaminai. . . Taip C 
miestą buvo sugriovę fą< 
šistiniai okupantai. Gegu.- ’ 
žės Pirmosios ir Komjaųnį* p 
mo gatvių sankryžoje į-’ j 
renkas-skveras. Čia stata* . 
maš paminklas Tarybų val
stybės įkūrėjui V.' I. Lepį- 
nui. Jis bus atidengtas, lie
pos 21 — Tarybų valdžios' 
Lietuvoje atkūrimo metinių: 
proga. Priešais šią aikštę, 
dar šiais metais bus pradė
tas statyti dviejų aukštų 
viešbutis. Čia pat išaugs di
džiulė universalinė parduo
tuvė. Šiais metais bus pra
dėtas statyti buitinio aptar
navimo kombinatas. Did- 
vyrių gatvėje 'medeliais 
apsodintas dviejų hektarų 
pąrkas.

Smetoniniai fašistai šia
me Žemaitijos kampelyje 
pažangiems darbo žmonėjųs 
kalinti buvo įrengę koncen
tracijos stovyklą. Dabar bu
vusios stovyklos patalpos 
kapitaliniai atremontuotos. 
Jose veikia vidurinė mok- 
kykla, kurioje mokosi dau* 
giau kaip 600 mokinių, dir
ba 30 mokytojų. Greta sto
vi ir kitas pastatas — rajo
no Kultūros namai. Buvu- 
šioje vadinamoje “Karinių- 
kų ramovėje” dabar įrengti 
atskiri kabinetai meninei < 
saviveiklai, didžiulė salė su • 
scena. Mieste . veikia dvi 
bibliotekos, kinoteatras, ke-s 
Ii meno saviveiklos kolekty
vai. Medicinos pagalbą gy- '' 
ventojams teikia ligoninė, ■ 
kurios buržuazijos valdymo 
metais čia visai nebuvo.

Prie miesto esą Biržulio 
ir Lukšto ežerai vasaros 
metu sutraukia daug poįL 
siautojų iš daugelio rbspub- 
likos rajonų. Prie jų jau
nimas, rajono darbo žmo- f 
nes švenčia sąvo darbo pc® 
galių ir džiaugsmo šventes.

Naujam gyvenimui prL 
sikėlė senasis Žemaitijos 
miestas.

Utraftyklte Latovę 'havo
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NAUJAS TEISMAS MATLESUI
PRIEŠ KURĮ LAIKĄ buvo denaturalizuotas žymus 

:darbo unijų (United Electric Radio and Machine Wor- 
i..kers organizacinis direktorius) veikėjas James Matles. 
tTai energingas, veiklus ir sugabus darbininkų organiza
torius.
, Jo nupilietinimo klausimu teismas tęsėsi apie šešias 
^savaites. Buvo išstatyti šniukštinėtojai, valdžios apmo
kami “liudininkai”, kurie apie Matlesą pripasakojo fan
tastiškiausių dalykų. Pavyzdžiui, vienas jų “liudijo”, būk 
jis pažinęs Matlesą Amerikoje 1925 m., kuomet iš tikrų
jų Maltles į Ameriką (iš Rumunijos) atvyko tik 1929 
metais! Ir teismas priėmė to “liudininko” pasaką už į 
tiesą. j

Kai Matleso gynėjai reikalavo, kad valdžia parodytų 
tuos “dokumentus”, kurie yra Justicijos departmente, 

‘kurie yra paruošti prieš Ma’tlesą, valdžia atsisakė tai 
padaryti.
; Na. ir J. Matles buvo nupilietintas. Jis ryžosi ape
liuoti į Aukščiausią Teismą, reikalaujant, kad žemesniojo 
‘teismo sprendimas būtų atmestas.
1 Po to neužilgo Aukščiausias Teismas padarė svarbų 
^nuosprendį Jenckso bvloje. Tiesmas nutarė, kad valdžia, 
'traukdama teisman tą ar kitą asmenį, turi parodyti tuos 
.'duomenis, kurie prieš teisiamąjį' yra sukaupti jos ar
chyvuose. O jei valdžia (Justicijos departmental) nenori 
tų duomenų parodyti, tai lai neužveda prieš tą ar kitą 
Žmogų teismo.

Federalinis teisėjas Walter Bruchhausen, susipažinęs 
šu Aukščiausio Teismo sprendimu Jenckso byloje, da
bar pamatė, kad jis padarė klaidą nupilietindamas Mat
lesą, neparodant jafrn tų duomenų, kuriuos šnipai turi 
iįteike prieš ii Justicijos departmente.

Dabar teisėjas Bruchhausen nutarė, kad Matleso 
reikalas turi būti iš nauio svarstytas teisme, jei valdžia 
to nori!

4 Ar Justicijos departmentas pradės iš nauio bylą 
•prieš Matlesą? Jeigu iis pradės, tai Matlesas reikalaus, 
•kad būtų iam parodyt1 tie prieš jį “liudijimai”, ku
kiuos Justicijos departmentas laiko savo archyvuose.

Buvusiai poniūkštei ir skaudu ir pikta, kad be jos leidimo 
gali kita šeima buvusio jos namo pusę pirkti ir ten gyventi, 
kai ji bevelytų juos matyti tuščius, negu apgyventus kokių ten 
nepageidaujamų buvusių prasčiokų žmonių ar net benamių. 
Bet dabar pakitę laikai. Ji susilaukia kandžios pašaipos, p jei 
pašaipa nepagydo, kartais tokioms tenką ir pabaudų. —Sk.V.

Feljetonas

Kas nėra girdėjęs pavasarį 
gegutės kukavimo ir kas, iš
girdęs pirmąjį ku kū, neieško
jo rublio kišenėje. Na, ir iš vi
so, kas nemėgsta pasiklausy
ti švelnaus, nerūpestingo ku 
kū...

Šiurpi tragedija Pirčiupyje

KODĖL MOLOTOV IR KITI SUKLUPO?
/ KAIP NEIMSIME, kaip nekalbėsime, anti-partinės 
grupės, kuriai vadovavo Molotovas ir Malenkovas, išsto
jimas prieš TS Komunistų partiją, kelia žmonėse klau
simų, tarp kurių yra tokie: Kodėl jie taip padarė? Ko
dėl ėmėsi neleistinų (marksistiniu-leninistiniu. atžvilgiu) 
žygių ir po jais negarbingai suklupo?

Molotovas juk senas bolševikas, ilgametis TSKP vei
kėjas, ilgametis tarybinėje valdžioje pareigūnas. Kaip 
gi jis dasileido minties, kad jo sąmokslas nedemokratiš
kais būdais paimti partijos (o kartu ir valdžios) vado
vybę realizuosis? Kaip iahne galėio gimti net tokia min
tis?

Maskvos “Pravda” į tai duoda atsakymą. Tasai 
laikraštis (iš liepos 6 d.) šitaip rašo:
į< “TSKP CK Plenumas nurodė, kad antipartinės gru
pės dalyviai buvo ir yra senų pažiūrų ir metodų nelais
vėje, atitrūko nuo partijos ir Saties' gyvenimo, nemato 

/paujų sąlygų, naujos padėties, yra konservatyvūs. Jie 
STkakliai laikosi atgyvenusių darbo formų ir metodų, ne- 
titinkančių žengimo į komunizmą interesus, atmeta tai, 

Jcą pagimdo gyvenimas ir ką sukelia tarybinės visuome- 
$ės vystymosi interesai, visos socialistinės stovyklos in
teresai. Būdami sektantai ir dogmatikai, jie tiek vidąus, 

- tiek ir užsienio politikos klausimais prasiskaiteliškai, 
Negyvenimiškai žiūri į marksizmą-leninizmą. Jie negali 
suprasti, ką reiškia kūrybiškas marksizmas-leninizmas 
dabartinėmis sąlygomis.
T . “Tuo tarpu kiekvienam marksistiškai galvojančiam 
tarybiniam žmogui aišku, kad dabartinėmis sąlygomis 
įgyvendinti marksizmą-leninizmą — reiškia nuosekliai 

TTykdyti partijos XX suvažiavimo nutarimus, vykdyti 
talkaus sambūvio politiką, vydyti tokią politiką, kuria 
jiovojama už tautų draugystę, visokeriopai stiprinama 
įocialistinė stovykla. Būti marksistų-leniniečiu ne žo? 
džiais, o darbais dabartinėmis sąlygomis reiškia atkak
liai: gerinti vadovavimą pramonei, kovoti už visapusiš- 

• ^ą.-žemės ūkio kėlimą, už produktų gausumą, už plačią 
gyvenamųjų namų statybą, už sąjunginių respublikų tei-w 
gių išplėtimą, už nacionalinių kultūrų klestėjimą, už vi- 
Ębkeriopą liaudies masių iniciatyvos vystymą.

“Komunistinės statybos interesų sargyboje budinčio 
tentro Kom'iteto ryžtingai atremti, antipartinės grupės 
Wyviai stojo į frakcinės kovos kelią, į partijos vieny- 
es ardymo keliąs į TSKP Įstatų pažeidimo kelią.. Susita- 
ę tarp savęs antipartiniu pagrindu, jie užsibrėžė tikslą 

pakeisti.* partijoj politiką, sugrąžinti partiją prie tų 
Ifeteisingų vadovavimo ‘ metodų, kuriuos pasmerkė XX

• kUvažiavimas. Jie griebėsi intrigantiškų metodų ir su
rengė slaptą suokalbį prieš Centro Komitetą. Būdamas 
ištikimas Lenino principams, TSKP Centro Komitetas, 
;yądNyąųdąmąsis Lenino paruošta partijos X suvažia-

Tačiau Panevėžio miesto 
gyventojai žino ir kitokią “ge
gutę”, kurios balsą jiems ne
labai malonu išgirsti. Toji 
paukštė gyvena ne miškė, o 
Kauno gatvėje Nr. 20. Ir ji ne 
skraido, o vaikštinėja žeme 
smulkiais, bet energingais 
žingsniukais. Be to, ji dėvi ne 
plunksnas, o paprastą mote
rišką sijoną ir turi ne snapą, 
bet žmogaus veidą.

Vieną apytamsį rudens va
karą “gegutė” iškišo savo nosį 
į kiemą, apsidairė, ar nieko 
nėra, ir nutapseno prie tvartu
ko. Ten sugriebusi kopėčias, ji 
linguodama nuvilko jas iki 
namo, ir netrukus nedidelė, 
smulkutė jos figūrėlė jau bo
lavo prie kamino. Ištraukusi iš 
už anties plytą, ji atsargiai 
užkišo ja kamino angą ir, su
šnabždėjusi “u ž t r o kškite, 
bjaurybės!”, buvo belipanti 
žemyn.

— Ei, Dručkien, ka ten vei
ki? — užkalbino ją tuo metu 
per kiemą ėjęs gretimo namo 
gyventojas. — Ar tik ne ka
minus valai?

— Kas tau rūpi, kvaily, — 
atrėžė jam Dručkienė. — Ko 
čia valkiojies po svetimą kie
mą? Gal vogti ruošies...

—- žiūrėk, tu man — gegu
tė! Tupi ant stogo ir kukuoja, 
— pasijuokė nueidamas kai
mynas.

Gal miškė gyvenančios ge
gutės ir nėra labai protingos, 
gal jos tik monotoniškai, visai 
negalvodamos, 
k u kū,’ tačiau
turi neblogą galvą, 
nuolat gimsta įvairios mintys. 
Štai, ji ėmė ir sugalvojo, kad 
kaimynai Stankevičiai yra 
kalti dėl to, jog jos vyras su 
ja išsiskyrė ir pardavė jiems 
pusę jam priklausiusio namo, 
nors tie Stankevičiai atsikėlė 
čia tik tada, kai jos vyro jau 
nebebuvo.

Tačiau, nepaisant “gilios” 
gegutiškos išminties, jos gal
velė nė neįsivaizdavę, kad ji 
pati galėtųi būti kalta dėl sa
vo suįrusio “lizdo”. Juk ją vy
ras taip gerbė ir mylėjo ir net 
buvo sumokėjęs teismui už 
jos “malonius” poaibius su 
kaimynais apie pusantro tūks
tančio rublių pabaudų.

Taigi, atradusi savo su
griautos šeimyninės laimės 
kaltininkus, ji ėmė kurti kerš
to planus. Kamino užkimši
mas buvo tik pradžia.

Kartą išėjusi į kiemą, Druč
kienė pastebėjo, kad Stanke
vičiūtė, semdama iš šulinio 
vandenį, įkėlė vieną koją į jos 
kiemo pusę. Iš susijaudinimo 
jos širdelė net suspurdėjo...

Palaksčiusi ten ir atgal, taip 
greit nesumesdama ką da
lyto, ji papešė saują žolių, pa
griebė peilį ( !) ir nušokavo į 
Stankevičių butą.s Stankevičiū
tė, nieko nenujausdama, ruo
šėsi kepti blynus. *

— žmogėdros... k r a u gė
riai!.. šokinėdama apie Stan
kevičiūtę, 'ėmė “kukuoti” 
.........T'"' .. .............. — , —

vimo rezoliucija apie partijos vadovybę, sutriuškino anti- 
jpartinę grupę. ' '

“Visi komunistai, milijonai tarybinių žmonių di
džiai patęnkinti sutiko pranešimą, kad, spręsdama klau
simą dėl antipartinės grupės, TSKP CK Plenumas pade
monstravo visų CK narių ir kandidatų į CK narius, 
TSKP Centrinės Revizijos Komisijos narių monolitišlĄ 
vienybę ir susitelkimą. CK Plenume nebuvo nė vieno žmo
gaus, kuris būtų parėmus antipartinę grupę”.

Tai buvo mažytis, prie 
miškų prisiglaudęs Dzūki
jos kaimelis — Pirčiupis. 
Darbštūs, taikingi valstie
čiai mylėjo savo žemę, triū
sė savo sklypeliuose, o va
karais lauktis užliedavo gū
di daina, tokia pat kaip ir 
valstiečių gyvenimas. Nors 
ir skurdi buvo šio Dzūkijos 
kampelio valstiečių dalia, 
tačiau kiekvienam praeiviui 
svetingai atsiverdavo pa
krypusių, šiaudiniais sto
gais pirkių durys. Atvira, 
svetinga dzūko širdis mie
lai sutikdavo kiekvieną 
draugą.

Bet tik draugą!
Kai • tarybinio gyvenimo 

ramybę sudrumstė duslūs 
bombų sprogimai, kai ke
liais, sėdami mirtį, nurėp
liojo tankai su juodais hit
leriniais kryžiais, daug šio

žū

ta

Dručkienė. — Jūs 'mano gyve
nimą pražudėt... mano kraują 
išsiurbėt!.. še, ėskit ir mano 
žolę!.. — Ir metė Stankevičiū
tei į veidą žoles su peiliu.

Po to “gegutė” karingai pa
kėlė uodegą, išvertė akis iš 
čiupo iš Stankevičiūtės rankų 
keptuvę. Bet šiai .keptuvę stai
ga paleidus, “gegutė” neišlai
kė lygsvaros ir griuvo ant 
grindų. Išsisuodinusi, su kep
tuve rankoje, Dručkienė iššo
ko į gatvę šaukdama:

Gelbėkit! Muša mane, 
do...

— žiūrėkit, ko dabar
“gegutė” kukuoja? — gerai 
pažindami jos apgaulingą pri
gimtį ir nesiskubindami į pa
galbą, domėjosi kaimynai.

Sekančią' dieną, su ta pačia 
keptuve rankoje, “gegutė” 
nukrypavo ir į teismą ir taip 
pat “kukavo”, kad ją norėję 
užmušti.

Nors bylos eigoj buvo įro
dyta Dručkienės kaltė, bet ji 
laikė save nuskriausta ir to
liau galvojo, kaip atkeršyti.

—• Aš tau akis išplikysiu... 
paplausiu!.. —kiekvieną kar
tą sutikusi Stankevičiūtę, rėkė 
Dručkienė.

Akių ji neišplikino ir nepa- 
piovė, bet kartą taip tvojo bu
teliu -ten pat gyvenančiam 
Stankevičiūtės broliui į galvą, 
kad tas jau manė nebegyven-

kartoja savo 
šita ‘‘gegutė” 

kurioje

Gcgutę miške pamatyti 
sunku. Jos pilkšva spalva ma
žai skiriasi nuo medžių ka
mienų. Todėl kartais nustebi
na prie pat tavęs nuskambėjęs 
ku-kū.

Taip ir gretimo namo gyven
toja Marcinkevičienė buvo iš
gąsdinta netikėto “gegutės” 
balso, kai ji, pasiskolinusi pas 
Stankevičiūtę d r u skos, ra
miausiai žingsniavo namo.

— Kurstytoja... liežuvinin
ke!.. Patarimus nešioji? — iš
girdo ji staiga iš už namo 
kampo Dručkienės balsą ir 
dar nesusigaudžiūsi, kas čia 
darosi, pajuto skaudžius smū
gius.

Tik vėliau, teisme, išaiškė
jo, kad “gegutė”, priglaudusi 
prie sienos savo švelnią gal
vytę, klausėsi savo kaimynių 
kalbos ir, išgirdusi, kad Mar
cinkevičienė paguodė jai pa- 
siskund u s ią Stankevičiūtę, 
griebė prie krosnies stovintį 
žarsteklį ir išskrido suųaikihti 
priešo šalininkę. /

Svetimame lizde už kitus 
paukščiukus anksčiau išsiritę 
gegužiukai, dar būdami akli, 
kažkokio instinkto vedami, iš
meta kitus lizde esančius 
kiaušinius. Mūsų “gegutė” 
taip pat pasiekė savo tiksią 
— išmetė Stankevičius iš savo 
“lizdo”. Nė metų neišgyveno 
jie savo' nusipirktoje namo 
pusėje. Suradę pirmą pasitai
kiusį pirkėją, skubiai pardavė 
jam savo namo dalį ir išsikė
lė į kitą miesto galą.

Atrodo, “gegutės” rūpes
čiams turėtų būti galas. Ir 
svetįmi vaikai iš lizdo išmesti, 
ir už vyrą- atkeršyta. Tačiau 
ši “gegutė”, atrodo, pasimetė 
“bekukuodama”. Už savo su
ardytą “lizdą” ji dabar jau 
kaltina naują namo pusininką 
Gudaitienę ir visus aplinki-

Šeimininkėms
SALDAINĖS

2ĮZ> puoduko rudo cukraus
1 pudukas sukapotų riešutų
2 šaukšteliai miltų
1 puod. sutarkuoto coconut
3 išplakti, kiaušiniai 
šaukštelis kepamų miltelių
2 trečdaliai puod. sviesto
3 šaukštai baltojo cukraus
2>/j puoduko sutrintų gra

ham krekių.
Sumaišyk kartu sviestą, 

baltąjį cukrų ir krekės. Išklok 
8x8 colių pločio blėtą, pakepk 
pečiuje apie 5 minutes.

Išimk iš pečiaus, sudėk vi
sus kitus kartu sumaišytus 
produktus. Pakepk apie 15 

| minučių ai- iki gražiai aprus.
Išėmus su pi austyk šmote

liais. Gali duoti valgyti šiltą, 
užsipilant Smetona, o atšald
žius galima valgyti kaip sal- 
daines.

E. V.

kuris būtų parėmęs antipartinę grupę”.

Printed Pattern
Printed Pattern 91Š3: Misses’ 

Sizes 10. 12, 14, IO, 18, 20. Size 16 
dress requires. 4% yards 35-inch 
fabric; bolero 1% yards.

Užsakymą su 35 centais) 
(pinigais, ne stampomis) 
ir pažymėjimu formos 
numerio ir dydžio siųski
te: Pattern Dept., 110-12 
Atlantic Avenue, Rich
mond Hill 19, N. Y.

------------ 4-- -------------------- -----  
pius kaimynus.

žmonės pasakoja, kad ge
gutė rudenį į vanagą pavirs
tanti ir pradbdanti gaudyti 
vištas. Ar neatrodo tau, skai- 

< tytojau, kad šita “gegutė” jau 
seniai dėvi vanago plunksnas 
ir ne tik vanago, bet plėšraus 
aro. Tačiau kaip žvėrys, taip 
paukščiai turi savo teismą. 
Kai jie “gegutę”’, nuteis ir pa
smerkę išvarys iš savo tarpo, 
kur tada dings ji, nei prie 
paukščių, nei pfie žmonių ne
pritapusi ?

kaimelio gyventojų įprastą 
savo darbo įrankį - arklą 
pakeitė šautuvu. Išėjo į 
partizanus Vincas Brazai
tis su sūnumi, Stanislovas 
Saulėnas su savo paaugliu 
Antanuku, broliai Antanas 
ir Juozas Uždaviniai, ketu
ri Kavaliauskai ir daug ki
tų. Taip gimė vienas iš 
pirmųjų partizanų būrių 
Rūdninkų giriose. Ir jei ne 
visi išėjo į mišką, tai likę 
namuose partizanams padė
jo maistu, rinko ginklus ir 
reikalingas žinias. Pirčiu
pis tapo partizaniniu kai
mu, kaimu-kovotoju.

Kiekvieną dieną vis stip
resni darėsi partizanų smū
giai okupantams. Dzūkijos 
žemė degė po okupantų ko
jomis, kiekvienas pakelės 
krūmas grasino prabilti į 
juos ugnimi. Dardėdavo 
nuo pylimų fašistų trauki
niai, minos plente mesdavo 
į orą jų mašinas, kelią 
jiems perkirsdavo liepsnoją 
tiltai. Ir juo labiau siau
tėjo fašistai, tuo didesnė 
kilo neapykanta jiems, tuo 
didvyriškesni darėsi tarybi
nių partizanų žygiai. Siu
to hitlerininkai, girdėdami 
naktimis sprogimus, jaus- j 
darni artėjantį atpildą, it 
epušės lapas drebėjo bur
žuaziniai nacionalistai, par
davę okupantams tėvynę ir 
sąžinę.

Drebėjo ir ruošė susido
rojimą su tarybiniais patri
otais. Ilgai rengėsi savo 
kruvinam darbui fašistai 
Vilniuje ir Eišiškėse, kūrė 
gestapas slaptus žudynių 
planus, iš anksto gerai ap
galvodamas kiekvieną savo 
žingsnį, kiekvieną smulk-, 
meną. Jau 1944 m. birže
lio pirmąją Eišiškes už-1 
tvindė 1 fašistų kariuomenė, 
pasirehgusi pagal pirmą/1 
signalą žudyti, deginti, lie
ti marias žmonių kraujo.

KLAIKIOJI BIRŽELIO 
DIENA

Visa tai prasidėjo 1944 
metų birželio trečiosios ry
tą. Kaip įgudę, gerai iš
treniruoti plėšikai, iš visų 
pusių prie kaimo prisėlino 
keli šimtai fašistų ir, at
statę automatus, pasirengę 
kiekvieną akimirką šaudy
ti ir viską naikinti, po tan
kų ir šarvuočių priedanga 
lyg geležiniu lanku ėmė 
veržti kaimą. Trypdami 
daržus, mindžiodami dzūkų 
mergelių darželius, gestapi
ninkai įsiveržė į sodybas. 
Kaustyti batai bildėjo na
mų prieangiuose, nuo buo
žių smūgių pakrypo, vos be- 
silaikydamos ant vyrių, du
rys.

—Lauk,—visa gerkle rė
kė' įsiveržėliai.

Kaime kilo nematytas są
myšis. Iškrypo iš baimės 
veidai, suklyko vaikai. Ne
tekusios žado, nutirpusiom 
rankom, vos bepavilkdamos 
kojas, kaimo gatve slinko 
varomos moterys, ant ran
kų nešinos kūdikiais. Kiek 
didesnieji vaikai, išplėtę 
akutes, bailiai dairėsi į ša
lis ir, tvirtai įsikibę į moti
nų sijonus, virpėdami visu 
savo kūneliu, glaudėsi prie 
jų.

Tai vienam, tai kitam 
kaimo gale retkarčiais vai
kų verksmus, motinų aima
nas praplėšdavo skardūs 
šūviai, ištęstai nuaidėdavo 
žmonių šūksniai—ir staiga 
minutėlę įsiviešpataudavo 
slogi, nerami tyla...

O siaurute kaimo gatve 
vis slinko ir slinko varo
mos motinos su vaikais, 
jauni vyrai ir paliegę, vos 
vos besilaiką ant kojų se

neliai. štai kaip šešėlis, vi- \ ’ 
sa išbalus praėjo Jurgele
vičienė, nešdamasi ant ran-. a, 
kų penkių savaičių Joniu- r 
ką, štai praėjo Saulėniene 
su ne seniai gimusiu sūne- r 
liu, nukrypavo aštuoniasde- j 
šimtmetis senelis Stasys J 
Markaitis... Lyg nujaus- f 
darni, kad tai jų paskutinėm 
kelionė, susikabinę ranko-M 
mis nuėjo seneliai Lukaše- 1 
vičiai... Fašistų apstoti, J 
ginklu grasinami, palikę vi- I 
są turtą, visą'^avb ilgų me- 1 
tų triūsą, i kaimo vidurį ) 
ėjo ir ėjo pirčiupiečiai. Ėjo f 
žmonės apstulbę, apimt w' 
siaubo, nežinodami ir negal-\ 
vodami, kur juos varo, ėjo / 
nesidairydami, beprasmis- \ 
kai žiūrėdami i priekį ir * 
nieko nematydami, nepaste
bėdami, kaip fašistai zuja 
apie pirkias, grobsto viską, 
kas tik pakliuvo po ranka, 
kas tik galėjo turėti dides
nę ar mažesnę vertę.

Beveik visą nedidelę, kai
mo vidury buvusią aikštelę 
užtvenkė pirčiupiečiai — 
šimtas devyniolika žmonių, 
— saugomi kur kas dides
nio fašistų skaičiaus. Šu
st i orintos, trigubos, ketur
gubos fašistų grandys, su^ 
stojusios kas trys metrai, 
mirties lanku juosė kaimo 
gyventojus. Nesuprantama 
kalba šnekėdami, mosikuo
dami ginklais, hitlerininkai 
lyg gy5Tulių bandą ėmė 
skirstyti žmones: atskyrė 
vyrus nuo moterų ir iš jų 
atrinkę keliolika visų stip
riausiu, nusivarė i patį kai
mo galą. Čia, priėję Anta
no Uždavinio sodybą, pasu
ko į kluoną. Gailiai su
girgždėjo kluono durys, už- 
darydamos pasmerktuosius, 
širdį veriančiai spragtelėjo j 
durą skląstis... > 4 j

Staiga su dideliu trenks
mu, neišlaikiusios smūgių^ 
išvirto durys, ir Aleksan
dras Vilkišius su Jonu Už
daviniu klaikiom,. pamišu- 
siom akim, smilkstančiais 
plaukais iššoko iš kluono. 
Bet veltui... Vėl pliūptelėjo 
šūviai, nustelbdami širdį 
veriantį klyksmą, ir vyrai, 
toliau nežengę nė žingsnio, 
sukniubo palei liepsnojančio 
kluono sienas.

O fašistai Į gretimą Juo
zo Uždavinio kluoną jau 
varė likusius vyrus...

—Kaip mane gyvą matot, 
aš ne vietinis. Iš Pamerkų 
aš, iš Pamerkų... Štai, ma- f 
no dokumentai... i svečius 
buvau užsukęs... — dreban
čiom rankom rodydama^ / 
dokumentus, tikino valstie
tis Jonas Butkus, laikyda
mas ant rankų kelerių metų ' 
dukrelę Janiną.

Bet fašistai į dokumentą 
nė nepažiūrėjo. Pykštelėjo 
šūvis, lyg gaudydamas orą, 
Butkus susverdėjo ir žleg- 
terėjo aukštielninkas, pri
spaudęs prie krūtinės kūdi
kį. Pribėgęs hitlerininkas 
sugriebė mergaitę už švel- , ' 
nios kojytės ir nutempė per > 
lauką. Janinos galvutė daur<, 
žėsi į žemę, ji spurdėjo, 
blaškėsi, kaip mažas paukš
telis, sugautas plėšraus 
grobuonies. Po to budelis v £ 
pakėlė mergaitę ir nusivedė 
į moterų būrį.

Moterys, stiprios sargy- ,į 
bos saugomos, baigė išverk
ti akis ir nuo galvos rauti g 
plaukus. Kaimo gale į dąn- 
gų kilo dideli ugnies liežu- 
viai. Liepsnojo gyvi laužai. \ 
Orą pripildė deginamos mė
sos kvapas. Atrodė, kad net 
dangus virpčioja iš skaus
mo...

(Bus daugiau)

2 pu»l. Laisvė (Liberty) Treei&d., liepos (July) 17, 1BS7.



CHICAGO, ILL.
Chicaga pasižymi 

transportaci jos 
brangumu

Kaip jau visi žinome, ypač 
tie, kuriems prisieina važinėti 
darban ar kitur Chicagos Hu
sais, kad nuo liepos 4-tos die
nos važiHotė tapo pakelta net 
5 centais. Reiškia, už važiavi
mą 3 blokų ar 3 mylių vistiek 
reikia mokėti po 25 centus. 
Taigi, jeigu vyras ir jo žmona 
važinėja kasdieną darban, už 
transportaciją prisieina sumo
kėti už 5 dienas viso $5.00. 
Ar tik nebus brangiausia 
transportacija iš visų didmies
čių Amerikoje?

Tik pamąstykite. Per 1 mė- 
\ resį susidaro net $20.00 šei
mai, o juk to nepakanka, ne 
vien darban važiuojame, prisi
eina važiuoti i susirinkimus, 
parengimus ir kitais reikalais. 

SENAS VINCAS .

REALAUS GYVENIMO KELIU
(Tąsa)

“Tavoras. geras '.r gausi po tiek ant 
svaro, bet. . . Labai, labai apgailestauju, 
kar priimti jų negalime, nes perdaug 
kiaulių ant rankų turime. Prisieis jums 
vežtis jas namo ir už trejeto dienų vėl 
atvežti, arba suleiskite i mūsų gardus, 
Xies jas prižiūrėsime, o kaip prieis jų ka- 
leina — pasversime, papjausime ir jūs 
gausite čekį per paštą”.

“Jūs,” tęsė šeimininkas, “suprantama, 
jau užmokėjęs už jų atvežimą, nenorėsi
te vežtis namo, o už poros dienų,, vėl 
vežti, gaišuoti ir vėl mokėti už atveži
mą. Suvarysi kiaules į parodytą gardą ir 
parvažiuosi namo gal toks alkanas, kaip 
šiandien buvai?” Čia Edis gardžiai nusi
juokė, o šeimininkas baigė:

“Ar tavo kiaulės buvo papjautos tą 
pačią dieną, ar už poros dienų bei savai
čių, tu nežinai, kiek jos svėrė — nematei 
taipgi. Vienok tau čekis buvo išrašytas 
teisinga kaina. Tik visa bėda tame, kad 

.tas čekis su teisinga kaina neatėjo pas 
Tave, bet į tos pačios skerdyklos kredito 
Skyrių, kur iš to čekio išskaitė: už kor
dus, kuriuos tavo kiaulės suėdė, belauk
damos savo kaleinas — pilna kaina, dar
bininko alga, kuris jas prižiūrėjo — 
pilna kaina, taksai — pilna kaina, ko'mi- 
šijonieriui, kuris tau paliepė palikti 
kiaules, ar vežtis namo, nuošimtis — pil
na kaina, tau išrašė kitą čekį irgi pilna 
kaina ir tu gavai tik 18 centų! Kad tik 
dar biskutį, tavo kiaulės pačios save bū
tų suėdusios!

Dabar aš tavęs paklausiu: ar čia gali
ma primesti mėsos trestui nelegališką 
apiplėšinėjimą farmerių? Ar čia sulau
žyti valdžios įstatymai ir ar neužmokėta 
valdžios nustatyta kaina? O ant galo 
pagalios, ar tą patį plėšiką galima vadin
ti tikruoju vardu?”

Tai pasakęs, šeimininkas irgi truputį 
užsidegė, atsistojo ir abudu vaikščiojo po 
^ambarį tylėdami. Paskui šeimininkas, 
<Jusisukęs cigaretą ir užsirūkęs, vėl pra
dėjo:

“Kaip mūsų draugus farmerius api
plėšia su gyvuoju produktu centralinėse 
valstijose, taip mus apiplėšia su javais 
bei daržovėmis rytinėse valstijose. Štai 
mano, kaimynas, neturėdamas savo tro- 
ko, pasiuntė 100 pintinių tomatų į Phi- 
ladelphiją samdytu troku ir kiek, jūsų 
manymu, jisai už jas gavo? Ogi ve ko
kią sąskaitą: 100 pintinių tomatų, po 8 
centus pintinei — 8 doleriai. Už atveži
mą, po 5 centus už pintinę — 5 doleriai; 
komišijonieriu, po 5 centus už pintinę — 
*5 doleriai. Tavoras 8 doleriai, liekate 
mums skolingas ant 2 dolerių!

Tai matai, vaikinuk, kaip farmerių, 
taip ir dirbtuvių darbininkų yra vienas 
ir tas pats nevidonas, didžiausias plėši
kas, skurdo ir bado šmėkla, tai kapitalis- 

7 tų klasė! Ir iš šitos padėties mus niekas 
skitas neišvaduos, niekas to viso pikto ne- 
prašalins, kaip tik jie patys, susiorgani- 

j&avę j imlias”.
Paskutinius žodžius šeimininkas iš

tarė tokia tvirta, nesulaužoma valia, to- 
^kiu įsitikinimu bei įtikinimu ir taip šun
akiai savo kietą kumštį prileisdamas prie 
|stalo, kad net aukštyn pašoko ant sta- 
ĮĮo stovėjusi lempa, o per Edžio kūną net 
šiurpas perėjo.

3 *u»I. Laūve (Liberty) Trečiad., liepos

Edis, nors ir ėmė šeimininko žodžius už 
gryną tiesą, daleido tas visas suktybes 
ir begėdišką apiplėšinėjimą. Apiplėštie
siems jau ant viso šimto procentų sim
patizavo ir užjautė. Jis daleido, 
kad kapitalistai perdaug apiplėšinėja 
darbo žmones, kad graftas graftą lydi. 
Daleido, kad tas viskas reik taisyti ir 
jis buvo gatavas dėti visas savo pas
tangas, kad nors kiek sušvelnintų, su
minkštintų kapitalistų širdis.

“Visai t&į, ką jūs sakėte, daleidžiu, 
kad taip pas mus dedasi, bet . . .

“Atsiprašau”, pertraukė Edį šeimi
ninkas ir pastebėjo: “Jeigu jūs skaito- 
tės su faktais, tai ne kad loska, turite 
daleisti ir sutikti. Ką tik aš sakiau, vis
ką esu pergyvenęs, persitikrinęs, ir pa
ėmęs iš paties gyvenimo, vaikine mie
las”.

“Taip, taip. . . Suprantama, kas bloga, 
reikia taisyti, bet . . . Dėl dievo meilės! 
Tik jau ne su Rusijos bolševikų vaistais 
gydyti Jungtinių Valstijų ligas!”

“Tai kokiais vaistais jūs manote išgy
dyti vėžio jau apgraužtą kapitalistų 
tvarką? Kuo manote užgrūsti tas pelno 
išalkusių besočių gerkles?”

“Kaip tą visą piktą pašalinti, aš neži
nau. Bet manau, kad skriaudos suminkš
tės tik tada, jei Amerikos piliečiai stos 
petys į petį su prezidentu Rooseveltu ir 
jo planais. Juk Rooseveltas, atidaryda
mas 73-čią kongresą, 1934 metais, aiš
kiai pasakė, kad jis pasitiki savo pilie
čiais, kaipo draugais, o piliečiai tegul pa- 

■ sitiki ir žino, kad' jie turi savo draugą 
Washingtone.

Šeimininkas, išgirdęs tokį vaikino su
pratimą, nusikvatojo net isterijos at- 
miežtu juoku ir tarė: “Visi draugai, a? 
Pasakyk man, vaikinuk, kaip jūs avį su 
vilku, ugnį su vandeniu, dinamitą su pis
tonai galite padaryti draugais? Kaip 
tik žmonija pasidalino į dvį griežtai 
skirtingas klases. — vergus ir ponus, 
ėjo, eina ir eis mirtina klasių kova iki 
galutinės pergalės — proletariato ga- 
1‘ios! Tat jau savaime aišku, kad dviem 
klasėm mirtinai kaujanties už savo tei
ses, joks prezidentas negali būti abiejų 
klasių draugu!

Jeigu jis bus darbininkų klasės drau
gu, gins darbo žmonių reikalus., tai jis 
bus ne tik kapitalistų klasės, bet ir pats 
savo mirtinas priešas! O jeigu jis bus 
draugu kapitalistų klasės, jos reikalų 

. gynėju, tai tokiu pat priešu bus darbo 
žmonėms. Gi eiti per vidurį, daryti, kad 
ir vilkas būtų sotus ir avis sveika, tai 
tas abiejų klasių draugas atsidurs tarp 
kūjo ir priekalo”.

“Kaip ten nebus”,. spyrėsi Edis, “bet 
mes turime taisyti, rasti kitokią išeitį, 
bet . . . Nuo pavietrės, bado, raupų ir 
nuo Sovietų tvarkūs, išgelbėk Amerikos 
žmones, viepątie”. *

“Kodėl jūs taip blogai žiūrite į Sovie
tų Sąjungos tvarką?”

“Ten ne tvarka, bet terpras, anarchi
ja, badas ir masiniai žmonių žudymai!” 

::O iš kur jūs tatai žinote?”
“Apie tai rašo laikraščiai, žurnalai, 

knygos ir pasakoja iš ten sugrįžę žmo
nės, net tokie , rašėjai, kaip Carveth 
Wells.” ’ x

(Bus. daugiau)

(Jujy) 17, 1957

Dar tiek gerai, kad iš naujo 
\artojami “tokenai", kuriuos 
galima pirkti po 10 už $2.25. 
Jai jeigu vartojame “toke- 
nus” sutaupome po 2!/2 cento 
kiekvieną kartą važiuodami.

Chicago Transit Authority 
(CTA) bosai mums sako ir 
prižada, kad CTA išsikapno- 
jus iš skolų, padarys stebuk
lus, bus nauji vagonai, nauji 
geri busai ir pati, važiuotė 
daug greitesnė ir visaip pa
rankesnė. Kaip ten bebūtų, tik 
tiek žinau, kad nuo kainų pa
kėlimo dienos, darban važiuo
jant vis pasivėlinu bent 10 mi
nučių, nes nauja mokestis su
daro painiavų, kurios sulaiko 
važiuotę.

Klausimas iškyla, , kada, o 
kada bus tiems pakėlimams 
padarytas galas? Kaipgi žmo
nės gali išsiversti mokėdami 

po $5.00 į savaitę ar daugiau 
vien tik už važinėjimą, kada 
negalima pasirenduoti t žmo
niškesnio buto už mažiau kaip 
$80,0Q mėnesiui. Kada pragy
venimas vis lipa aukštyn ir vi
si gyvenimo reikmenys vis 
brangsta ir brangsta ? Tik vie
na darbininko mokestis stovi 
ant vietos, o dar iš to mizerno 
uždarbio išimama nežmoniš
kai aukšti taksai.

Ką žada darbininko šeimai 
ateitis? Ar ilgai bus galima 

nešti ta sunki našta? Keista, 
kad iš unijų ir šiaip organiza
cijų nieko nesigirdi, jokis bal
sas nėra pakeltas prieš tokį 
lągališką žmonių aplupimą. O 
reiktų pamąstyti ir darytį ko
kius nors žingsnius, kad pa
darius galą tolimesniems dar
bo žmonių apsunkinimams. 
Jeigu taip dalykai tęsis toliau, 
tai neliks iš uždarbio nei juo
dos duonutės nusipirkti.

—CTA Kostumerka

Bayonne, N. J.
Š. m. birželio 29 d. aš ir 

mano, gyvenimo’ draugė kartu 
su M. Paneliais nukeliavom į 
Avalon, N. J., pas drgg. J. Be
kampius.

Po tokios didelės nelaimės 
drg. J. Bekampis taisosi gerai. 
Turi žaizdą kojoje, ale gyja 
greitai, bet dar vaikščioti ne
gali, vartoja krėslą ant ratų.

Mes nuvykom, iš vakaro, tai 
turėjom nakvoti ten ant vie
tos.

Ant rytojaus pribuvo ir 
daugiau draugų ir pažįstamų, 
o daugiausiai iš Philadelphi- 
jos.

Parengimas, kaip Laisvėje 
buvo garsinta, buvo ruošiamas 
atidarymui vasarvietės pas' 
Bekampius.

Atsilankiusieji praleidom 
smagų laiką, turėjom. įvalias 
užkandžių ir įsigerti minkštų 
ir kietesnių,) gėrimų. Kaip gir
dėjau išsireiškimą iš drg. Be
kampio, kiek liks pelno iš šio 
parengimo, bus priduota. { 
sukeliamąjį Laisvei $10,000 
fondą.

Tai puikus sumanymas!
Vieta pas drg. Bekampius 

graži, prie didelės jūros, ga
lima puikiai pasimaudyti ir, 
kas noėtų, praleisti kelias sa
vaites vakacijų. Tai puiki vie
ta.

Mes linkime drg. J. Bekam
piu! kogreičiausiai pasveikti.

Ten buvęs Bayonnietis

Toronto, Canada
Audra padarė didelių 

nuostolių

Liepos 4 d. Keswick apylin
kėje ir Simcoe paežerio vasar
viečių srityje nusiautus! virš 
100 mylių į valandą greitumo 
audra, padarė nepaprastai 
daug nuostolių. ,

Įsibėgus per ežerą viesulą 
paežerėje beveik visus me
džius išvertė iš šaknų arba nu
laužė. Daug vasarnamių ap
griovė arba apdraskė. Yra nu
kentėjusių ir lietuvių. Tik ne
senai pasipirktas ir pradėtas 
taisyti torontiečių J. Morkūnų 
vasarnamis po audros liko pa
verstas į krūvą grivėsių, išblaš
kytų kelių šimtų jardų ploty
je. J. Linertų vasarnamis ne
pažeistas, bet jų laivelį, buvu
sį ežere, audra sudaužė.

Taipgi L. B. Krilavičių va
sarvietė skaudžiai nukentėjo 
nuo ourdos.

Teko stebėti liūdną vaizdą 
kas likę iš kai kurių ūkių tro
besių. Vienų trobesiai pusiau 
perplėšti,* iš kitų belikę tik 
krūvos griuvėsių, kurių įvai
raus dydžio gabalai išblašky
ti po plačius laukus.

Sunku tikėti, kad sveiki, 
vešlįai augę kietmedžiai, kurių 
kamienai apie 3 pėdų storu
mo, išversti iš šaknų.

Ištisos mylios už Keswick į 
šiaurę iš žavėtinai gražios 
apylinkės audros palikta ne- 
linkėtinąi matyti eilės liūdnų 
vaizdų.

Repprtens

Iš Sūnų ir Dukterų Draugijos 
susirinkimo, y

Susirinkimas liepos 2 d įvy
ko salėj, bet priverstoj viso
kios statybinės: medžiagos. 
Sienos apdraskytos (senas tin
kas nuluptas), bet stogas bu
vo jau uždengtas*. Nei lietus, 
nei saulė nesutrukdė SDKLSP 
Draugijos pirmos kuopos susi
rinkimo. Susirinkimas, tiesa, 
nebuvo labai didelis, bet buvo 
gyvas.

Iš pirmininko raporto pa
aiškėjo, kad draugas Antanas 
Puskunigis yra pašarvotas, ir 
liepos 3 bus laidojamas. Rim
tą ligonių randasi devyni, ku
riems pašalpa i bus išmokėta.

Statybos komitetas išdavė 
atskaitą iš statybos finansų. 
Mano, kad dar reikia kokių 
5-6 tūkstančių dolerių.

J. Šinkūnas pranešė, kad 
gavęs porą šimtų .dolerių pa
skolos iš dviejų ročėsteriečių.

Taip pat pridavė komitetui 
į nuo keturių draugų tabako 
augintojų penkįuį šimtus do

lerių paskolos. J. šliumba pa
sižadėjo paskolinti 100 dole
rių.

Vienas iš statybos vadų, J. 
Mileris, nurodė, kad į statybą 
įdėta jau virš 7 tūkstančių do
lerių, o atmokėta virš 4 tūks
tančių. Už savaitės kitos komi
tetas liks be pinigų, jeigu tie 
draugai, kurie dar nepaskoli
nę, neateis į pagalbą. Būtų ne
gerai, jei darbas susitrukdytų 
dėl stokos finansų. Ar nebūtų 
maloniau, jeigu atėjus į puikią 
salę kiekvienas jaustųsi, kad 
ir jis".yra padėjęs padaryti to
kią salę paskolindamas šimti
nę ar kitą?

Susirinkimas nutarė, kad 
būtų paskelbti spaudoje visi, 
kurie davė paskolą.

Paskutinėmis d ienom Is 
draugijos vajaus dėl gavimo 
naujų narių J. Šinkūnas gavo 
Aieną naują narį^iš provincijos 
tiesiog į Centrą. Antanavičie
nė gavusi irgi vieną narį, bet 
ji pati išvykusi ant ūkės, ne- 
pridavė. šiame vajuje pirmos 
kuopos vajininkai bus įrašę į 
draugiją devynis naujus na
rius. Kiek kitos kuopos?

Korespondentas

ŽINIOS E LIETUVOS
P. MIKELĖNAS PASIEL
GĖ KOMJAUNUOLIŠKAI

Rokiškis. — Baigiantis 
mokslo metams, Panemu
nėlio septynmetės mokyklos 
mokytojai ir moksleiviai su
rengė ekskursiją prie Ruo- 
piškio ežero. Moksleiviai 
greit pasklido palei miškin
gus ežero krantus, rinko 
gėles, meškeriojo, žaidė. 
Vienas berniukų melduose 
rado seną valtį, išpylė iš jos 
vandenį. Buvo nutarta pa
siirstyti visiems iš eilės. Į 
valtį sėdo dvi mokytojos ir 
keturi moksleiviai. Tik la
bai nutolus nuo kranto pa
aiškėjo, kad valtis kiaura. 
Vanduo veržėsi į valtį.

— Atgal! Irkitės prie 
kranto! — ėmė šaukti esan
tieji valtyje.

Bet buvo jau vėlu. Prisi
sėmusi vandens, valtis ap
virto. Visi puolė plaukti 
prie kranto.

Staiga septintosios klasės 
moksle ivis komjaunuolis 
Petras Mikulėnas pastebė
jo, kad mokytoja Taseckai- 
tė ir moksleivis Braziūnas 
ėmė skęsti. Jie nemokėjo 
plaukti.

Šaltas, kaip ledas, van
duo kaustė judesius, šlapi 
drabužiai trukdė plaukti. 
Bet Petras Mikulėnas greit 
priplaukė prie tos vietos, 
kur pasinėrė į vandenį mo
kytoja Taseckaitė. Po va
landėlės jis išnėrė iš van
dens, ištraukdamas moky
toją. Iki kranto buvo dar 
toli, ,su našta ten greit ne
nuplauksi, o čia pat šaukia
si pagalbos skęstantis drauy 
gas Braziūnas. Komjau
nuolis Mikulėnas greit, su
siorientavo. Jis užkėlė mo
kytoją ant apverstos val
ties dugno ir, palikęs ją 
atskubėjusių mokančių 
plaukioti mokiniu globai, 
nuplaukė gelbėti skęstančio 
draugo.

Petras Mikulėnas — vie
nas geriausių mokyklos 
moksleivių. Į komjaunimą 
jis buvo priimtas šių metų 
kovo mėnesį. Savo drąsiu 
pasielgimu jis įrodė, kad 
vertas buvo šios didelės gar
bės.

LLKJS rajono komiteto 
biurds už mokytojos ir 
mokslo draugo gyvybės iš
gelbėjimą komjaunuolį Pė- 
trą, Mikulėną apdovanojo 
Garbės raštu. . T. K.

STUDENTU MOKSLINIŲ 
DARBŲ PARODA

Vilniaus Valstybinio V. 
Kapsuko vardo universiteto 
Centrinių - rūmų Aktų- salėje 
atidaryta sostinės aukštųjų 

mokyklų mokslinių - darbų .pa
roda. • Čia eksponuojami stu
dentų mokslinių draugijų na
rių] ir geriausieji kursiniai bei 
diplominiai darbai? Iš viso 
parodoje išstatyti 155 teori
niai darbai.

‘Gausiausiai parodoje daly
vauja universiteto studentai. 
Jie pateikė 102 eksponatus. 
Jų tarpe yra labai gerai įver
tintas R. Jaso diplominis dar
bas “1794 m. sukilimas Lie
tuvoje“, L. Buroko “Silvestras 
Valiūnas”, IV kurso ekono
misto J. Petkūno “Kolūkių 
kreditavimas Lietuvoj“ ir kt.

Laisvės Bendrovės dalininkų suvažiavimas, įvykęs š. m. 
sausio 27 d., nutarė prašyti visuomenės, kad šiemet 
sukeltų vasarinį fondą iš $10,000 išlaikymui Laisvės 
dienraščiu. Fondo dalykas sulyg šia diena yra toks:

Turime Sukelti
$10,000

Sukėlčme

atsilikimo fondą sukelti, 
bendrovės direktorių

Dėl 
Laisvės 
taryba nutąrė prailginti va
jaus 
siui 
1957 
jaus
Ine j darbą!

laiką dar vienam mėne-
— iki rugpiūčio 18 d., 
m. Pasinaudokime va- 
prailginimo proga, stoki- ‘

■*

Kas Skaito ir . Rašo 
Duonos Neprašo

Tai išmintingas posakis, kuris yrą Taip senas, 
kaip senas yra pats raštas, Kas to posakio ląikoęi, 
niekad nesigaili. Skaitykite šias knygas:

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Skaitykite ją! Susipažinkite su pagrindiniais įstatymais.

Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais ; 
pataisymais. Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklau-M 
somybę. Puslapių 320, kaina $2.00. DABAR TIK $1.50, į •!

A

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai ,j
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Pąr»M ’ 
Dr. A. Petriką, puslapių 320, kaina $1.50. DABAR TIK $1. •

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
*

Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietu
vis. Parašė Prof. Pakarklis, puslapių 320, kaina 
DABAR TIK $1.00.

Žmogus ir Mašina V s
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais paveiks
lais, sutaisė Dr. J, J. Kašklaučius. Puslapių 240, 
$1.50, DĄBĄ^TIK $1.00. ' ? į

ŠLIUPTARNIAI ’
Amerikos liętuyįų tautinio ir kultūrinio atfcimįm 
istoriniu romanas. Parąšė Algirdas Margerh.
6513 puslapių, kaina $5.00 ; Dabar tik

Ą v

Ei
Tik skaitydamas ją Ritinosi kaip įspūdingą, kai nek 
giliai atsidusdamas nubrauksi ašaras • nuo savo 
Parašė Rojus Miwa, puslapių 368, kaina 91.50, DAIABm 
TIK -

LIETUVIŲ KALBOS
Kiekvieno kultQrjngo lietuvio namų knygyX J

šįs žodynas. Rašyboje ūr gyvo žodžio' 
rasite patikrinimą. Tai yrz mokytojas 'jtyų 
KAIKA$5.50, / •

Laisvė
110.-12 Atlantic Ave.,>Richm6ndi|M

t

v

Lankytoją patraukiu no^s Ir 
negausūs, bet įdomOg. Dailės 
instituto studentų darbai; zĮ'• 

A, -
«■ v. v . »..w.' 1 1

Daugiau įvairių patenku" P 
mų Laisvės naudai. r

PRANEŠIMAS
LOS ANGELES, CALIF. " į

Išvažiavimas ir Pietūs 7 ’

Įvyks sekmądienl, liepos 21 d*.1' 
Arroyo Seco Parke, No. 60. Pietūs 
duodami 1 vai. dieną. UžkvieČian)^, 
visus būti laiku ir linkimui pi*?;, 
leisti laiką. Mūsų gaspadinfes yra 
pasirengusios sutaisyti gerus pietuM. 
Kviečia LDS 35 kuopos rengimo ko, 
misija. (137-138)*^'1
- , .... . . ' 1 i I ■, I 1 ‘

*

Trūksta 
$1,270.06

CKaip matote iš aukščiau pa
duotų skaičių, trūkumas di
delis. Turėsime rimtai padir
bėti atsiekimui savo pasibrėž- 
to tikslo. Be sukėlimo $1©,- ' 
000 dienraštis negalės eog®is- 
tųptj. z . .'■ij

Laisvės Administracija ^

9

£

M.
i

M

Jk

K

*
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Brooklyn ietis M. Simanavi
čius gavo seka'mą laiškutį iš 
Lietuvos. Rašo .jo brolis J. Si
manavičius iš Kalniškių kai
mo, Moletii rajono, sekamai:

Mylimas broli, broliene ir 
\ isa šeima' Mes visi kartu 
sveikinam mylimuosius ir vėli
mam sveikatos ir pasisekimo 
tamstų gyvenime.

Dabar duodu žinoti, kad 
gavau tamstų laišką, kovo 15 
rašytą. Labai širdingai ačiū.

Brolis klausiate, kaip gyve
name mes Lietuvoje, žinoma, 
gyvenimas kur-kas geresnis, 
negu jūs palikote išvažiuoda
mi. Bet gyvenant pasitaiko ir 
blogo ir gero. Dabar jau’ ne
galima skųstis per daug. Žino
ma, yra tokių dalykų, kur dąr 
trūksta, per mažai gamina. 
Bet ir uždirba, kurie dirba 
fabrikuose ar prie statybų, 
irgi daug.

Kolchozuose s m ūtnesnis 
gyvenimas, bet pavalgę ir ap
sirengė geriau, negu anksčiau. 
Mat niekas daugiau nerūpi, 
nei trobesius statyti ar taisyti, 
nei Įrankius taisyti.

žinot, aprašvti viską neįma
noma. Gyvenimas vieniems at
rodo blogas, o kitiems gana 
geras. Kam reikėjo anksčiau 
tarnauti už berną arba akme
nis daužyt ant plento, o šian
dien vra valdininku, tai tam 
aišku savaime — gerai. Bet 
kuris turėjo dvarą arba kad ir 
ūkį, tai. žinoma, tam nemalo
nu. Turime ii- labai gerų daly
kų. kaip nemokamas gydy
mas.. Susirgai ir gydo, nedai
nuoja niekas; mokslas irgi ne
mokamas, aukštose mokyklose 
moka dar ir stipendiją pini
gais ir butu.

Molėtų miestas per karą bu-, 
vo labai sugriautas, bet dabar 
prie Tarybų Sąjungos vėl iš 
naujo atstatytas. Kinas, ligo
ninė, pirtis ir daug daug 
įvairiausių namų pastatyta. 
’ Praeitais metais iš Utenos į 
Molėtus plentą pastatė, o šiais 
metais iš Molėtų į Vilnių stRto 
ir numatyta pastatyti. O nuo 
Molėtų, kur ėjo pro mus ke
liukas į Lozarius, tai dabar 
vieškelis

Vilniaus miestas, kai buvo 
prieš karą ir karo sugriautas, 
tai dabar visai pakeitė išvaiz
dą. Labai gražiai sutvarkytas 
ir daug daug namų pastatyta. 
Vilniaus žaliasai tiltas per 
karą buvo irgi sugriautas, da
bar naujas pastatytas, labai 
gražus.

Tuom ir baigiu laišką rašy
ti. Pasilikit gyvi ir sveiki mū
sų aplankyti. Lauksim nuo 
tamstų laiško.

J. Simanavičius

JDOMUS SUSITIKIMAS
Šauliai. — Pedagoginio in

stituto salėje studentai ir dės
tytojai susitiko su 1917 metų 
Vasario buržuazinės - demo
kratinės revoliucijos dalyviais 
Pranckūnu ir Poderiu, dabar 

gyvenančiais Šiaulių mieste.
Pranckūnas papasakojo at

siminimus apie revoliucinę 
veiklą Petrograde, Odesoje, 
Maskvoje, caro valdžios nu
vertima, Darbininkų ir karei
vių deputatų tarybų kūrimąsi 
ir išdavikišką Laikinosios vy
riausybės politiką.

1917 m. revoliucijos daly
viui Poderiui teko leisti pažan
gius lietuvių laikraščius “Vil
nį”, “Tiesą”, bendradarbiauti 
su įžymiuoju Lietuvos revoliu
cionieriumi Vincu Mickevičiu- 
mi-Kapsuku. Jis papasakojo 
susirinkusiems, kaip buvo lei
džiamas pirmasis “Tiesos” nu
meris, skelbiantis apie revllu- 
cijos pergalę ir caro nuverti
mą, apie sušaudytąjį komuna-' 
ra Rapola čarna.” Į

Į i P. Lukošius 
: t . i ■ ' i '' T ' ' ...  * ,,,M

Iš LIETUVOS 'l‘ ' U 
INKARIEČIŲ DOVANA

Kaunas. — Pavasarį ir 
rudenį, kai šlapia, patogūs 
avėti guminiai batai. Bet 
jie juodi, vienodi ir todėl 
nelabai mėgstami.

“Inkaro” gumos-avalynės 
kombinato darbininkai, ku
rie gamina tokius batus, il
gai suko galvas, kaip pada
ryti juos gražesniais. Gal
vojo juos paspalvinti, pa
marginti piešinukais, bet 
neturėjo įrengimų, kurie 
galėtų tai padaryti.

Meistras škinkūnas, ilgai 
bandęs, sukonstravo tam ti
krą presą, kuris gali iš
spausti gumoje spalvotus 
piešinius. Dabar “Inkaro” 
kombinate pradėti gaminti 
nauji vaikiški batai: aulelis 
melsvai pilkas su rausvais 
apvadais, ant vieno šono iš
spaustas spalvotas batuotas 
katinas, ant kito — penti
nuotas gaidys. Šie batai tu
ri didelį pasisekimą. Gaila 
tik, kad jų dar nedaug ga
minama. ,

Inkariečiai pirmieji šaly
je išleido tokią batų rūšį.

Koresp.

AUTOBUSAI KAUNE
Kaunas. —.Miesto gatvė

se pasirodė ištaigingi “Ika- 
rus-55” markės autobusai. 
Jie atsiųsti iš Vengrijos 
Liaudies Respublikos ir 
skirti užmiestiniam susisie
kimui. Autobusai radiofi
kuoti, su lempomis, įreng
tais mikrofonais kondukto
riui. Kiekvienam keleiviui 
priešakinėje sėdynėje yra 
ištraukiami staliukai.

Iš Vengrijos laukiama 
dar 24 autobusų susisieki
mui mieste. Jie papildys au
tobusų ' parką ir . kursuos 
ruožtu Panemunė-Rotušė.

Koresp.

Labai puikiai pavykęs 
LLD antros apskrities 

piknikas
Nesakysiu, jog praėjusį sek

madienį Lietuvių Literatūros 
Draugijos II apskrities pikni
ke Great Necke buvo labai 
daug žmonių, žmonių susirin
ko tiktaį vidutiniai. Tik apy
pilnis tebuvo nelabai didelis, 
bet nepaprastai gražus par
kas. Ale publika, kuri į pikni
ką susirinko, buvo labai pui
kioje nuotaikoje ir visi galėjo 
smagiai keletą valandų laiko 
praleisti. Pikniko' biznis ėjo 
visais garais. O, kaip žinia, 
šio pikniko tikslas buvo pa
remti literatūrą ir spaūdą. Ne
tenka abejoti, jog rengėjai 
tikslą pilnai atsiekė ir tam 
reikalui padarė nemažai nau
dos. Paramos bus ir Laisvei.

Nors jau beveik visi pikni
ko dalyviai buvo pirmiau Lais
vės fondui aukoję, bet ir šia
me piknike vėl dolerį kitą pa
aukojo. Už tai juos reikia 
karštai pagirti ir pasveikinti.

Šiame piknike buvo pusėti
nai daug geros muzikos. Vie
na, had salėje buvo smarkūs 
muzikantai ir norintiems pa
trepsėti buvo puikiausia pro
ga gerai paprakaituoti. Ir rei
kia pripažinti, kad nemažas 
būrelis kad ir senosios kartos 
žmonelių savo koji] nepasi
gailėjo. Taip ir reikia: Geras 
paitrepsėjimas, smarkus apsi
sukimas pagerina kraujo cir
kuliacija ir puikiai sustiprina 
raumenis. Taip sako žmonės, 
kurie griežtai atsisako skųstis 
senatve ir tik namie surūgu
sioms sėdėti.

Bet sugrįžkime prie muz? 
kos. Ne salėje, bet ten pat par
ke mūsų veiklusis filmininkas 
Jurgis Klimas buvo ant stalo 
pasidėjęs mašiną ir leido gar
sus dainų, sudainuptų Aido 
Choro ir solistų. Kai kurios 
dainos patiektos iš operetės, 
kurią jis šiuo tarpu filmuoja 
ir ant rudens mums ją paro
dys. Kaip atrodo, dainos išė
jusios labai gerai, pagirtinai.

Na, o pavakariui atėjus, 
publika susirinko į salę ir pa
siklausė Aido Choro dainų. 
Nežinau, gal tik man vienam 
taip atrodė, bet man atrodė, 
kad šį rozą mūsų Aidas daina
vo nepaprastai gerai. Choro 
vedėja ir mokytoja Mildred, 
irgi, matyt, jautėsi smagiai, 
gerai. Žinoma, svetainėje bu
vo labai šilta, dušnu, tai ir me
ninė programa buvo labai 
trumpa. Gal taip ir geriau: 
trumpai, bet drūtai.

Rep.

Teatruose
Radio City Music Hall šį 

ketvirtadienį pradeda rodyti 
muzikalinį šokių filmą “Silk 
Stockings”. Vyriausiose rolėse 
Cyd Charisse, jauna, gabi šo
kėja, ir Fred Astaire, kuris,ne
paisant savo amžiaus (jis ar
ti 60) dar skaitomas vienu ga
biausių)’ šokėjų.

Roxy teatras rodo romantiš
ką filmą “An Affair to Re
member”. Vaidina Cary Grant 
ir Deborah Kerr.

Paramount rodo “Band of 
Angels” su Clark Gable ir 
Yvonne de Carlo.

Cameo' teatras dabar rodo 
tarybinį filmą “Gift for Mu
sic” — “Talentas Muzikai”. 
Tai filmas,apie jauną tąletin- 
gą berniuką, kuris mokinasi 
muzikos Maskvos 
torijoje. Berniuko 
riuša Demianov.

“Times’’ ir kiti

konserva- 
ręlėje And-

kritikai sa
ko, kad filmas geras, kad jis 
ypatingai tinka vaikams. 
“Times” kritikas prideda, kad 
tai svarbus dalykas, nes Ame
rikoje pagaminama labai ma
žai filmų, kurie tinkami vai
kams, kurie skiepija juose 
kilnias mintis.

Kas girdėti lietuvių tarpe
Malonių draugų puikus 

sentimentas

Kokių puikių, gerų ir nuo
širdžių mes turime laisviečių, 
gal geriausia pavaizduos pora 
sekamų atsitikimų. Aną dieną 
aplankiau jau senokai labai 
sunkiai sergantį mūsų didelį 
prietelių Stasį Brusoką. Jis 
klausia: O kaip eina vajus? 
Girdi, jam jo žmonelė paskai
to iš Laisvės svarbiausias ži
nias. Sako: negaliu neprisidė
ti prie vajaus, nors ij- sunkiai 
sergu. Stasys paima tris dole
rius ir duoda į dešimties tūks
tančių dolerių 'fondą.

Ar begali būti nuoširdesnis 
susirūpinimas savo spaudos, 
savo dienraščio išlaikymo rei
kalais ?

Arba, štai, jau daug, daug 
metų sunkia i sergančio
ji mūsų sena, nuoširdi laisvie- 
tė maspethietė Karlonienė. Ji 
seniai suparalyžuota, beveik 
iš lovos pasikelti nebbgaii, o

Dorothy Day ir kiti pacifistai 
kalėjimo už tai, kad atsisakė 
dalyvauti bombardavimo žaisle

“Catholic Worker 
tore poetė Dorothy 
paties laikraščio 
narys Hennacy ir 8 
f i štai, tarp jų keli 
sėdi kalėjime.

redak- 
Day, to 

redakcijos 
kiti paci- 
kveikeriai,

Juos praeitą 
savaitgalį 3o-čiai dienų kalėji
me nuteisė teisėjas magistra
tas Walter J. Bayr, nes šie pa
cifistai atsisakė dalyvauti 
bombardavimo p r a timuose 
— “žaisle”, kaip Dorothy Day 
išsireiškė.

Kuomet visi gyventojai pa
klusniai, nors nenoriai ir apa- 

tuštino gatves ir 
kur nors po stogu, 
Day ir jos draugai

klusniai, 
tetiškai, 
slapstėsi 
Dorothy, 
demonstratyviai liko gatvėje. 
Jie iš anksto apie tai pranešė 
policijai, kad taip darys. /Prie 
“Catholic Worker,” kur ta de
monstracija tapo pravesta, at-

Politinėje padangėje
DeSapio apie G. O. P.

New Yorko politinis bosas 
Carmine .DeSapio praeitą sa
vaitgalį per televizijos progra
mą reiškė sekamas mintis apie 
republikonus:

Republikonams nei kiek ne
rūpi New Yarko gyventojų 
gerbūvis ir miesto reikalai. 
Bet jie “susirūpina” tais klau
simais kaip tik prieš rinkimus 
ir pradeda kiekvieną nedatek- 
lių ir kiekvieną mažmožį iš
pūsti.

Jų kampanija šiuo kartu bus 
labai demagogiška, bet demo
kratai, tai yra, Wagnerio ad
ministracija, laimės 
000 balsų dauguma.

Darbuojasi už

P PR (Permanent 
registration), tai yra,postovus 
registravimas rinkimams, da
bar galioja New Yorke. Nerei-

su 1,000,-

PfR

personai

Po miestą pasidairius
Mirė ant anglies krūvos

Michael Wolfson, apie 27 
metų amžiaus, rastas miręs 
ant anglies krūvos. Dar nenu
statyta, nuo ko jis mirė.
Moterys pastovesnes darbuose

172 New Yorko firmos, ku
rios samdo' 69,367 raistinių 
darbininkus, apskaičiavo, kad 
merginos^-moterys yra pasto
vesnės darbe Regu vyrai. Jos 
rečiau maiho darbūs.
85,009,446 bačkos alaus 1956

Tiek alaus aipepkiečiai iš
gėrė per metus Jąiko. Geriausi 
alaus gėrikąrvrąi)dasi Wiscon- 
sine, New Yorkas užima sep
tintą vietą.' „, . 4 pusi. Laisve (Liberty) Trečiad., liepos (July) 17t 1957,

vienok kaip ji seka Laisvę, 
kaip rūpinasi jos vajaus rei
kalais! Jos vardą jan keletą 
kartų skaitėte1 aukotojų sąra
še. O štai, dabar, vajus'eina 
prie pabaigos. Jai labai rūpi, 
kad pasibrėžtas tikslas būtų 
pilnai pasiektas, pasiektas su 
kaupu. Ji pastebėjo, kad kai 
kurie draugai, nors jau auko
ję fondui, vėl prideda dolerį 
kitą, tad ir jinai, draugė Kar- 
lonienė, sako: štai dar pora 
dolerių. Tegu visos laisviečių 
pastangos šiame vajuje apsi
vainikuoja pilniausiu pasiseki
mu !

Iš šiųi dviejų sunkios ligos 
suspaustų laisviečių privalome 
pasimokyti visi, kuriems svei
kata dar gerai tarnauja, pasi- 
mękyti darbininkiško atsidavi
mo savo idėjoms, savo įsitiki
nimams, savo pasiryžimui iš
laikyti mūsų darbininkišką 
spaudą.

Rep.

vyko gerokas policininkų bū
rys su aukštu inspektorium 
priešakyje. Inspektorius ban
dė geruoju įtikinti pacifistus, 
kad jie paklausytų įsakymų, 
bet žilagalvė redaktorė Doro
thy Day atsakė, kad ji nori 
parodyti pavyzdžiu visiems 
žmonėms, kaip reikia turėti 
drąsos kovojant prieš karo 
pavojų.

Policija 
mė ir jie 
valandos 
nuteisti.

Teisme 
pacifistai 
j imas tai
Amerikos žmonės bendrai, ne
protestavo pakankamai stip
riai prieš atominių bombų nu
metimą ant Hirosimos ir Na
gasakio.

tada pacifistus suė- 
ant greitųjų, tik. 3 
po suėmimo, tapo

Dorothy Day ir kiti 
sakė, kad jų issto- 
atgaila, kad jie, ir

kiekvie- 
asmuo 

Bet kol 
re-

kės registruotis prieš 
r.us rinkimus, nebent 
pakeičia save adresą, 
kas labai mažai žmonių 
gistruojasi. Moterų Balsuoto
jų lyga ir eilė kitų organizaci
jų susirūpino, kad newyarkie- 
čiai lieka perdaug 
nusiteikę, nepaiso 
mosi.

Apskaičiuojama, 
apie 50,000 užsiregistravo, 
turėtų užsiregistruoti 
r ai. Registravimuisi 
spalio* 12, kas yra 
laiko, bet bijoma, kad pasku
tinėmis savaitėmis 
didelis susikimšimas 
vimosi raštinėse.

Moterų Balsuotojų 
bar steigia kai kuriuose gat
vių kampuose pastovias būde
les, kur sėdės viena jų narė ir 
dalins praeiviams literatūrą 
apie registravimąsi.

apatiškai 
registravi-

kad tik 
o 

milijo- 
liko iki 
nemažai

susida?ys 
registrą-

lyga da-

Kaip New Yorkas auga?
1927 metais New Yorkas- 

turėjo6,450,000 gyventojų ir 
116,000 miestavų darbininkų. 
1956 metais jau turėjo 7,900,- 
000 gyventojų ir 240,000 
miestavų darbininkų. Propor- 
cionaliai imant miestavų dar
bininkų skaičius smarkiai pa
kilo — smarkiau kyla, negu 
gyventojų skaičius.

183 vaikai susirgo kempėje
Berkshire Mountain Camp, 

netoli Troy, N. Y., susirgo .183 
vaikai, daugiausia atvęžti iš 
New Yorko miesto. Jįg susirgo 
viduriavimu. Tai dabar tėvai 
atšaukia namo ir nesergančius 
vąikus. Ten tuo laiku buvo 
350 vaiką.

Motina sugrįžo 
iš Lenkijos su 
savo dukrele...

Šiomis dienomis į New Yor- 
ką iš Varšuvos atskrido Moni
ka Bosyk, rochesterietė lenkė. 
Jos vyras ir kiti šeimos nariai 
negalėjo jos sutikti, nes, sakė 
ji, ji neturėjo pakankamai pi
nigų jiems pranešti telegrama 
apie savo atvykimą. “Aš netu
riu nei cento’”, sakė ji, “bet 
turiu ką nors brangesnio — 
savo dukrelę...” Su ja radosi 
13. metų mergaitė.

Ta drama prasidėjo praeito 
karo metu, nacių okupuotoje 
Lenkijoje., 1944-ais metais. 
Naciai suėmė Moniką ir jos 
vyrą ir išsiuntė juos į privers
tino darbo stovyklą. Jų dukre
lė, tada tik 4 mėnesių kūdikis, 
tapo palikta su tūla pažįstama 
senele Irene Ostrowska.

Po karo ir koncentracijos 
stovyklų Bozykaj susitiko Vo
kietijoje, iš kur jie su laiku 
emigravo Amerikon. Jiems 
pasisekė susisiektu su Ostrows
ka ir sužinojo, kad dukrelė 
gyva. Ostrowska pažadėjo 
jiems dukrelę grąžinti, jeigu 
jie atvyks Lenkijon jos pasi
imti. Per keleris metus, iki Bo
zyk ai surinko pakankamai 
pinigų, kad vykti, namo, jie 
siuntinėjo po $50 kas mėnesį 
Ostrowskai vaiko išlaikymui. 
Bet, kuomet Monika Bozyk 
šiais metais nuvyko Varšuvon, 
ji rado, kad Ostrowska neno
rį vaiko grąžinti.

Bozyk užvedė bylą Lenkijos 
teisme. Ostrowska teigė, kad 
vaikas jos užaugintas ir taip 
prie jos pripratęs, kad būtų 
nuožmu ją dabar atplėšti. Ba- 
zyk tikino, kad Ostrowskai 
lūpi ne tiek mergaitė, kiek ji 
nori ir, toliau gauti $50 į mė
nesį.

Lenkijos teismas pagaliau 
išnešė nuosprendį, kad vaikas1’ 
priklauso savo teisėtai moti
nai, kuri turi teisę savo duk
relę išsivežti Amerikon.

New Yorke jau paleista iš 
darbo apie 20,000 namų sta
tybos darbininkų; todėl, kad 
cemento’ darbininkų ir prista
tytojų streikas žymiai palietė 
namų statybą.

Paieškau brolio Stepono Račkaus
ko. Jis seniau gyvendavo Boston, 
Mass., bet dabar nežinau kur jis 
randasi. Kas žinote apie jį, arba 
lai pats atsiliepia, būsiu labai dė
kinga. Mano adresas: Zofija Rač- 
kauskaitė-Tijūnaitienė, Tytuvėmj ra
jonas, Šiluvos miestelis, Šiaulėnų 
g-vė, Nr. 1, Lithuania, USSR.

(137-138)

PROŠVAISTĖS
Širdį Jaudinanti 
Jono Kaškaičio

Poezija
Taipgi trumpa autoriaus 
biografija, kuri labai 

įdomi'
Knyga iš 880 puslapių

Kaina tik $1.50

Laisvė
110-12 Atlantic Ave.

Richmond Hili’19, N. Y

ATSIMINIMAI 
ir 

Dabartis
Parašė L. Prūseika

Tai gyvi bruožai iš jo gyve
nimo, visuomeninės veiklos, 
caro reakcijos metu pergy
venimai kalėjimuose, ištrėmi
mas į Sibirą ir kiti erškėčiuoti 
takai jo kovoje už laisvę ir 
šviesesni gyvenimą darbo 
žmonijai.

Knyga Iš 804 puslapių
Kaina tik $2.00 

i
Laisvė

110-12 Atlantic Avė.
Richmond Hill 19, N. Y.

4.

HELP WANTED MALE

(12) PRIE UOSTO DAILYDfiS (12)
Su patyrimu prie uosto darbo. 

$2.15 j valandą. 40 valandų savaitė. 
Pirmadieni - Penktadienj. Amžiaus 
iki 45. Darbas tiktai per liepos 
ir rugpjūčio mėnesius. Kreipkitės 
pas: J. PATTERSON, Supervisor of 
Bridges & Building. Room 5, N.Y. 
Central Railroad, Weehawken Pas
senger Sta., Weehawken, N. J.

(131-137)

MECHANIKAS
Gesolino Stotis
Rosedale, L. I.

Patyręs. Paliudijimai.
Alga atvira.

LA. 5-9295.
(137-139)

HELP WANTED—FEMALE

SLAUGftS 
TIKTAI REGISTRUOTOS

Visiems šiftarns 
Nuolatinis Darbas. 

Geros Darbo Sąlygos. 
Kreipkitės Asmeniškai

ART CENTRE 
HOSPITAL 

5435 Woodward Ave. 
Detroit, Mich.
TEmple 2-2600

tis.

Mechanikai. Tool ir Diemakers. 
Geros darbo sąlygos. Gera mokos- 

Susitarimas vietoje.
J ETA METALS, INC. 

957 Saw Mill River Rd.
Yonkers, N. Y. u

YOnkers 9-4 400. Mr. II. AlgZTe!.
(136-142)

BUSINESS OPPORTUNITIES

Restaurantas. Staten Island, N. 
Y. Gerai įsteigtas biznis, oru vė
dinama. leigos $35,000, Visi įtai
symai. Augkite su Staten Island. 
Privatiškas savininkas. Nęsveikavi- 
mas verčia parduoti už prieinamą 
kainą, geras lease. SA. 7-0588 iki 
5 v. v. GI. 2-9616 po 5 v. v.

(137-143)

Restaurantas pardavimui. Hemp
stead, L. I. įskaitoma fontanas. 
Puikus biznis dalininkams, porai. ar 
vienam. Gera vieta. Augkite su 
Nassau. Parduodame su nuostoliu, 
privatiškas savininkas. Geras lease, 
žema renda. IVanhoe 6-8948.

(136-140)

Maspeth - Queens Combination^ 
Lu ncheonette, Stationary and 
Greeting card store. Business sec
tion. Ideal for family, partners, 
individuals, etc. Sickness fore (A 
sale. Maspeth is growing. Grow 
with it. Reasonable. HA. 9-8570.

(133-139) .

Garage and Repair Shop for sale. 
Established 27 yrs. Long lease. Suf
folk is growing. Grow with it. Well 
established, where! good will has 
been built up. Appointment by 
phone only. HAniillon 7-1318.

(133-139)
7

TRUCKS

Chevrolet 1955. 1 ton pick up.
Heavy duty springs and tires Extra 
body capacity. Only 17,000 miles, 
like new in condition and appear
ance. Reasonable. Will demon
strate. ST. 4-4374. L. I. C.

(135-141) | .

MATTHEW A. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*tMJ**OG*

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 
MArket 2-5172

KELIAS Į LAIMĘ
Apysaka

Paraše R. Mizara
Nepaprastai įspūdinga apysa
ka iš lietuvio emigranto gy
venimo Amerikoje: apie neti
kėtą jo pralobimą, pagaliau 
grįžimą* i Lietuvą, ten įsivėli
mą i klastingos meilės pink
les ir baigimą gyvenimo tra
giška mirtimi.

Knyga iš 370 puslapių 
Kaina $1.50

Laisve »
110-12 Atlantic; Avė. 

Richmond Hill 19, N. Y.




