
THE LITHUANIAN DAILY

r v

The Only Lithuanian dally In 
Eastern States

110*12 Atlantic Avenue
Richmond Hill 19, N. Y<

Telephone Virginia 9-1827
PRICE 5c A COPY

Richmond Hill 19, N. Y., Penktadienis, liepos (July) 26, 1957
& '

LAISVE—LIBERTY
Vienintelis lietuvių kalboje 

dienraštis Rytinėse Valstijose
Dalls Queens apskrityje (N. V. Ijn.OO
Kanadoje ............    17.00
Kitur užsienyje ..........  15.00
Metam prenumerata:
Jungtinėse Valstijose..... .............   10.00

Pavienio egzempl. kaina 5 centai

LAISVE—LIBERTY

METAI 47-U

KRISLAI
Garbės vardošaukis.
Taip ir yra.
Apie vilniečius.
Prasikrapšto akis.
Kur perdaug, o 

kur trūksta.
Begėdiškai ir atvirai.

Rašo A. Bimba

‘ Omane britai 
jau naudoja 
j et lėktuvus
Manama. — Britai pripa

žįsta, kad jie jau naudoja 
reaktyvinius( jet) orlaivius

Kalbuosi su vienu geru Ornano nacionalisti- 
draugu ir jis man sako: nius sukilėlius, kuriems, va-

— Šitie Laisvės Adminisrra- :dovauja Omano imamas 
ui.jos pranešimai apie sio.ooo (musulmoniškas dvasinis 

įdomus pa-;vadas). Britams padeda jų 
leidžiu ne kvislinginis sultonas.

didžiulis
Kiek var- Sukilėliai laiko Nizwos 

Kiek daug tvirtovę-ir tai ją britai bom- 
pažįstamu I bardavo raketomis iš reak- 

vardošaukio i1 tyvinių lėktuvų. Prieš 
sužinau, bombarduojant tvirtovę, sa

iko britai, jie įteikė sukilė- 
i dvasiniai, j ]įams ultimatumą, bet ul- 
"O (larbinin‘į timatumas tapo atmestas.

Britai taipgi atskubino į 
Omaną oru iš Kenijos apie 
batalijoną savo kareivių. 
Pats sultonas turi 1,500 
ginkluotų vyrų, kuriems 
vadovauja 10 britu karinin
ku, v

Britų ofcialus aiškinimas 
yra. kad jie neveda karo 
prieš Omano žmones. Jie 
teigia, kad Omane vyksta 
kaip ir pilietinis karas, su
kilimas, ir “nepriklausomo” 
Omano sultonas prašė jų, 
britų, pagalbos. Kadangi 
jie tą sultoną “pripažįsta 
kaip teisėtą valdovą”, tai 
jam ir padeda. . .

Britų kariniai veiksmai 
prieš Omano nacionalistus 
iššaukė didelį pasipiktini
mą visame arabiškame pa
saulyje, ypatingai greti
muose kraštuose, Saudi A- 
rabijoje ir Jemene.

Egipte studentai pravedė 
demonstracijas ir buvo šau
kiami šūkiai už savanorių 
siuntimą, kad padėti oma- 
niečiams prieš britus, 
kvislinginį sultoną.

siskaitymas. 
vieno. J u t a i

<nan žinomų ir 
žmonių! Iš to 
nors sykį i metus aš 
kurie draugai tebėra gyvi — 
gyvi fiziniai, gyvi 
gyvi supratime savo ...............
kiškų reikalu ! Koks tas sma
gumas !

prakilnūs jausmai.

eina 
tru- 
pra-

Mūsų vajus greitai 
prie pabaigos. Dar tiktai 
puti betrūksta ir tuojau 
dės augti kvotos kaupas. lai
bai džiugu.

Bet toli gražu ne visi lais- 
viečiai pasirodė šiame garbės 
\ardošaukyje. Progos dar yra. 
Laukiame pasirodant.

gražiai
mūsų vajaus eigą.

turi savo dienraščio
Dar jiems tolokai niro

Ghicagos vilniečiai 
kalba apie 
Bet jie 
vaju,
pasibrėžto tikslo.

Kai mes esame paskendę 
savo reikaluose, pamirštame 
jųjų tokius pat garbingus rei
kalus ir aukštus tikslus.

Dienraščiui Vilniai reikia 
paramos. Tam jie siekia su
rinkti aštuonis tūkstančius do
lerių.

Galvoju apie pasiuntimą 
jiems nors nedidelės penkinės. 
Raginu ir kitus dar išgulinčius 
laisviečius paremti ir Vilnies 
vajų. Dėl keleto dolerių gal 
jūs ‘nebadausite, o jūsų darbi
ninkiškai sąžinei bus daug ra
miau.

Jau žmoniškiau pradeda 
kalbėti ir mūsų valstybės sek
retorius Dulles.. Jau ir .jis aiš
kiai matąs atominių 
augimo pavojų.

Gerai, kad pažangių 
nių nerimas sekretoriui 
krapštė akis. Mes juk seniai 
raginame mūsų vyriausybę su-

zmo-
pra-

I 
i

sirūpinti atominių ginklų pa- Tarybų Sąjungos premje- 
vo.jumi.

Iki šiol ponas sekretorius 
visus mus koliodavo “Mask
vos agentais“. Ar jau ir jis to
kiu patapo?

Nesijuokdamas ir nesmer- 
vuodamas prez. Eisenhoweris 
sako pašto tarnautojams: Ne
galite gauti algų pakėlimo. 
Neturime iš ko!

Bet jis turi iš ko į savo biud
žetą įdėti reikalavimą 45 bili
jonų dolerių militariniams rei
kalams!

Kur logika!? Kur žmoniš
kumas? !

O štai tiesiai iš Londono. 
Liepos 22 d. parlamente atsi
stoja užsienio reikalų minist
ras Lloyd ir visam pasauliui 
girdint pasakė: Mūsų armijai 
įsakyta traukti Muscat ir 
Oman sultonui talkon sutriuš-

Britai padeda 
Adenaueriui, 
sakoT.S.R.S.
Londonas. — Britai pa

skelbė tekstą laiško, kurį

I ras Bulganinas atsiuntė 
britų premjerui Macmilla- 
nui. Tame laiške Bulgani
nas kaltina britus, kad jie 
kliudo nusiginklavimo de
ryboms, tuomi norėdami pa
dėti Vakarų Vokietijos 
kancleriui Adenaueriui pa
silikti galioje.

Kaip žinia, Vak. Vokieti
joje rengiamasi prie Bun
destago (parlamento) rin
kimų. Ekpertai sako, kad 
nusiginklavimo programai 
prasidėjus, Vakarų’Vokie
tijoje sustiprėtų socialde
mokratai.

Bulganinas sako laiške, 
kad britai ir kiti vakarie-
kinti prieš jį žmonių sukili
mą !

Vienas geras dalykas: bri
tai imperialistai yra begėdiš
kai atviri.

Senatas jau atmetė svarbią dalį civilių 
teisių įstatymo; nuba 1 s u o i a 52 prieš 38

Washingtonas. — Sena- 
| tas pravedė “pataisymą” 
prie civilinių teisių įsta
tymo plano. Trečias punk- 

i tas taip pakeistas, kad fe
deralinė valdžia neturės tei- 
I sės naudoti savo jėgų, kad 
’apginti rasinę integraciją 
Į ir kitas civilines teises. Fe
deralinės valdžios indžionk- 
šino teisės paliktos tiktai 
balsavimo atžvilgiu.

Toks nubalsavįmas su
duoda didelį smūgį civilinių 
teisių įstatymui, nuo ku
rio, kaip tai išsireiškia ste
bėtojai, dabar “atimti dan-

Britų mokslininkas Haldane sako
nenorįs gyventi po Amerikos 
okupacija; jis išvyksta Indijon
Londonas. — Garsus ‘bri

tu mokslininkas. J. B. S. 
Haldane apleido Britaniją, 
kad apsigyventi pastoviai 
Indijoje. Prieš apleisdamas 
Britaniją, Haįdane pareiš
kė, kad jis nenorį gyventi 
šalyje, kuri svetimos armi
jos — amerikiečių — yra 
okupuota. Haldane sakė, 
kad tas nereiškia, jog jis 
turi ypatingą neapykantą 
— jis nenorėtų gyventi sa
vo šalyje, nežiūrint, kokia 
svetima armija jos neoku
puotų.

Haldane pridėjo, kad jis 
žino, jog oficiališkai ame
rikiečiai Britanijoje yra ne 
okupantai, o tik svečiai, bet

Policininkai Londone atakavo 
streikuojančius vairuotojus

Londonas. — Britanijoje 
streikuoja apie 10Q,000 au
tobusų ir sunK režimų vai
ruotojų. Covent Garden di
džioje rinkoje, kur suveža- 
mos į Londoną daržovės, 
streikieriai pikietai bando 
neprileisti streiklaužių vai
ruojamų sunkvežimių. Gin
dama streiklaužius, polici
ja žiauriai puolė streikie
rius ir daugelį jų sumušė 
savo lazdomis.

ir

Prancūzai suėmė 1,500 alžyriečių 
ir marokiečių pačioj Francūzijoj

Agri-
DIDŽIOJI SAUSRA

Washingtonas.
kultūros deparmentas saiko, 
kad sausra, kuri dabar 
siaučia šiaurrytinėse valsti
jose, yra blogiausia šio 
šimtmečio istorijoje Ameri
koje. Dėl pievų nudegimo 
nupuola pieno gamyba, la
bai nukentėjo kukurūzų 
(komų), pomidorų ir eiles 
daržovių derlius. Žalos pri
daryta ant dešimčių milijo
nų dolerių- — kiek, dar ne
apskaičiuota.

čiai tiksliai surišo nusigin
klavimo derybas su viduji
nėmis Vokietijos problemo
mis, kad padėti Adenaue
riui laimėti rugpįūčio mė
nesį. . . '

tys”.
Smūgis civilinėms tei

sėms suduotas reakcinių 
demokratų ir republikonų 
koalicijos. Už pataisymus, 
tai yra, pabloginimus, bal
savo 34 demokratai ir 18 
republikonų. Prieš tuos pa
bloginimus balsavo 13 de
mokratų ir 35 republikonai.

Pasidalinimas balsuojant 
buvo keistas. Visi pietiniai 
demokratai, žinoma, balsa
vo už tuos “pataisymus”. 
Su jais balsavo ir dalis pie
tinių demokratų, kurie ne
siskaito diksikratais, kurie 

faktinai yra kitaip.
Jis vyksta Indijon, sakė 

Haldane, nes Indijos politi
nis klimatas jam labiausiai 
patinka. Jis yra didelis 
Nehru gerbėjas, sakė Hal
dane.

Profėsorius Haldane yra 
pasaulinio masto genetikas. 
Jis yra- karališkos mokslo 
draugijos narys, dėstė uni
versitetuose ir taip toliau. 
Jis yra kairių nusistatymų 
žmogus. Nuo 1940 iki 1950 
metų jis buvo Londono 
“Daily Workerio” direkto
rių tarybos nariu ir redak
cijos nariu, ir rašė tam 
laikraščiui mokslinius 
straipsnius.

Nottinghame policija ir
gi puolė streikierius, kurie 
pikietavo centralinę autobu
sų stotį.

Vairuotojai reikalauja 
$2.80 algos pakėlimo savai
tei. Bosai siūlo tiktai 42 
centuš.

Susirėmimai tarp strei- 
kierių ir policijos tokie rim
ti, kad . juos diskusavo ir 
parlamentas.

“Prisipažinimas” yra 
tik sensacinga pasaka

Deland, Fla.„— Čia atvykę 
Ohio pareigūnai sako, kad 
kalinys, kuris sakosi nužu
dęs Marilyn Sheppard, me
luoja. Jis pasakoja sensaci- 
nę pasaką, ir nėra pamato 
tikėti, kad už nužudymą 
kalinamas daktaras She
pard, Marilyn vyras, yra 
nekaltas.

Daugiau mėsos, pieno
Maskva. — Per metus Ta

rybų Sąjungoje mėsos ga
myba pakilo ant 30 procen
tų, pieno gamyba ant 26 
proc. Per tuos metus kar
vių skaičius pakilo ant 3,- 
000,000, avių ant 5,300,- 
000 ir ožkų ant 4,900,000. / 

yra maždaug liberalai, kaip 
tai Kefauver iš Tennessee ir 
Gore iš tos pačios, valstijos, 
taipgi kai kurie šiauriniai 
demokratai, kurie nesiskai
to reakcininkais, kaip tai 
Mansfield (iš Montanos).

Tik aiškiausiai liberališki 
demokratai balsavo prieš 
tuos pataisymus, kaip tai 
McNamara iš Michigano, 
Douglas iš Illinois, Humph
rey iš Minnesotos, Kennedy 
iš Mass.. Morse ir Neuber
ger iš Oregono ir t. t.

Republikonų tarpe pasi
dalinimas buvo dar paines-

Tūkstančiai žmonių sveikino iš 
kalėjimų išleistus komunistus; 
kalbėjo Flynn,Thompson,Dennis

kuriame tapo pasvei- 
neseniai iš kalėjimo

New Yorkas. — Trečia
dienio vakare Cąrnegie sa
lėje įvyko masinis mitin
gas, 
kinti 
išėję komunistų vadai Eli
zabeth Gurley Flynn, Ro
bert Thompson, L. Weins
tock ir eilė kitų. Taipgi, 
kalbėjo Eugene Dennis, 
John Gates, T. McManuo ir 
t. t. Skaityti sveikinimai 
nuo i užsienį deportuotų 
Claudia Jones ir John 
Williamson, nuo W. Z. Fos- 
tericr, nuo Puerto Rico ko
munistų ir t. t.

Didelė Carnegie salė bu
vo pilna žmonių. Mitingo 
atmosfera buvo optimistiš
ka ir viltinga. Išleistieji iš

Lyons, Prancūzija. — Čia 
policija pravedė masinius 
areštus pačiame mieste. 
Suimta 1,500 alžyriečių^ ma^ 
rokiečių ir tunisiečių. Daug 
tų šiaurafrikiecių suimta 
ir kituose Prancūzijos mies
tuose.

Areštai Lyone pravesti 
kaip kokia karinė akcija. 
Policija ir kariai apsupo 
visą kvartalą, kur gyvena 
daug afrikiečių ir ėjo iš 
namo į namą, suimant visus

Oklahomos Komercinio 
buto galva pakviestas 
apsilankyti Maskvoje

Oklahoma City. — Okla
homos komercijos buto pir
mininkas H. R. Grbh gavo 
pakvietimą nuo Tarybų 
Sąjungos < ambasadoriaus 
apsilankyti Tarybų Sąjun
goje. Ambasadorius Zaru
binas laiške dėkojo Groh’ui 
už paramą, kurią jis davė 
tarybiniam. payilijonui j ir 
tarybinei delegacijai preky
bos parodos metų Oklaho
ma mieste. .

Kaip jau buvo pranešta 
spaudoje, toje parodoje 
tarp kitko tarybiniame pa- 
vilijone buvo ir, lietuviško 
gintaro.

nis. Kai kurie reakcininkai, 
kaip tai Mundt, balsavo 
kartu su diksikratais, o kiti 
reakcininkai, kaip tai 
Knowland, su liberalais 
prieš “pataisymus”. Libera
liški republikonai irgi buvo 
pasidalinę. Aiken iš Ver- 
monto balsavo su diksikra
tais, Javits iš New Yorko 
su liberalais.

Unijos, NAACP ir kitos 
masinės organizacijos buvo 
įspėjusios, kad tų “patai
symų” pravedimas fakti
nai reikštų kaip ir viso ci
vilinių teisių įstatymo už
mušimą.

kalėjimo vadai sakė, kad 
jie pasirengę vėl mestis į 
kovą. Thompsonas, kuris 
ypatingai kentėjo kalėjime, 
kur fašistas jį užpuolė ir 
kuone užmušė, ir kuris da
bar laisvėje tik po kaucija, 
tapo ypatingai entuziastiš
kai sutiktas. Jis pasakė te
oretinio pobūdžio kalbą, 
kurioje tarp kitko pabrėžė, 
kad atmosfera, kurią jis 
sutiko dabar kairiajame ju
dėjime, jam' atrodo esanti 
gera — jam patinka gyvos 
atviros diskusijos, jam pa
tinka. kad nėra to sustingi
mo ir dogmatiškumo, ku
rio buvo anksčiau.

Plačiau apie- tą mitingą 
rasite rytdienos vietinėse 
žiniose.

jaunus vyrus.
Kaip ilgai suimtieji bus 

laikomi kalėjime, dar ne
žinia. Policija teigia, kad 
jie suimti tik “tyrinėjimui” 
ir visi, kurie niekuomi ne
nusikalto, bus paleisti. 13et 
patys afrikiečiai sako, kad 
tie areštai pravesti, kad į- 
bauginti visus alžyriečius, 
marokiečius ir tunisiečius, 
kurie gyvena Prancūzijoje, 
kad jie nenorėtų dalyvauti 
politinėje kovoje.

Pinkertonai, — kaip tai 
būdavę. 20 metų atgal, 
naudoti prieš unijas
Monroy, N. Y. —Monroe 

Auto Equipment kompanija 
streiklaužių pagalba sukro
vė visas savo mašinas ir 
išvežė fabriką į Georgiją. 
Kad neleisti pikietams pa
stoti kelią streiklaužiams, 
kompanija pasamdė didelį 
skaičių, liūdnai pagarsėju
sių pinkertonų detektyvų, 
kurie ginkluoti saugojo 
streiklaužius. Jiems taipgi 
padėjo policininkai.

KnoxviUe, Tenn. — Pro
kuroras baigė savo kaltini
mus rasistų byloje. Dabar 
kalbės gynyba.

Gyvenimas
Lietuvoje

Mūsų korespondento

“ELEKTRINIAI
PIEMENYS”

Panevėžys. — Panevėžio 
“Lietžemūktiekimo” konto
ra kasmet gauna iš kitų res
publikų ir liaudies demo
kratijos šalių daug įvairių 
žemės ūkio mašinų. Vien tik 
per šių metų balandžio mė
nesį iš kitų respublikų gau
ta žemės ūkio inventoriaus 
ir mašinų 205 vagonais dau
giau, negu pernai per tą 
patį laikotarpį.

Prieš keletą dienų į kon
torą buvo atsiųsti “elektri
niai piemenys”. Juos jau į- 
sigijo Vabalninko rajono 
“Jaunosios gvardijoj” ir 
Panevėžio rajono “Raudo
nosios žvaigždės” kolūkiai. 
Kolūkiai gausiai perka 
arklines javapiūves, kau- 
pikus ir t.t. “Planeta”. Pan
dėlio rajono “Gerkonių” 
kolūkis įsigijo stacionarinę 
grūdų džiovyklą, Obelių ta
rybinis ūkis — mašiną 
“SKG—4”. Daug kolūkių 
šiemet įsigijo arklinių ir 
motorinių purkštuvų, sėja
mųjų “SOD—10“, pašariį 
smulkintuvų ir kt.

Šiais metais tarprajoni
nė “Lietžemūktiekimo” 
kontora parduos kolūkiams 
įvairių žemės ūkio mašinų 
už 24 milijonus rublių dau
giau, negu pernai.

Kolūkis stato mokyklą 
savo lėšomis

Anykščiai. — “Draugys
tės” kolūkio ribose veikia 
pradinė mokykla, kurios 
patalpos ankštokos. Todėl 
kolūkiečiai kreipėsi į kolū
kio valdybą, prašydami pa
statyti mokyklai patalpas 
kolūkio lėšomis. Žemės ūkio 
artelės valdyba’ kolūkiečių 
pageidavimui pritarė.

Statybos darbai jau vyk
sta. Mokslo metus mokyk
la pradės naujose patalpose. •

Miesto gyventojai 
stoja į kolūkį

Panevėžys. —Pernai “Ne
muno” kolūkio nariai už 
kiekvieną darbadienį gavo 
po 2 kg grūdų, po 4 rublius 
ir taip pat pašarų asmeni
niams gyvuliams.

Daugelis miesto gyven
tojų, matydami svarų “Ne
muno” kolūkio žemdirbių 
darbadienį, stoja į šią, že-# 
mes ūkio artelę. Neseniai 
kolūkio narių visuotinio su
sirinkimo nutarimu į šią 
artelę priimta Panevėžio 
miesto A. Meškausko šei
ma. Kolūkis paskyrė jam 
išsimokėtinai karvę ir su
teikė paskolą. Į žemės ūkio 
artelę priimtos taip paį 
cukraus fabriko darbininko 
D. Stasiūno ir tarnautojo 
Z. Navažinsko šeimos.

Nuo metų pradžios į Šį 
kolūkį jau priimtos septj- 
nios miesto gyventojų šei
mos. S
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GERAS ŽINGSNIS
NEW YORKO VALSTIJOJE veikia valdinė State 

Commissi t n Against Discrimination (lietuviškai, atsieit, 
bus: Valstijinė Komisija prieš diskriminaciją). Jos pirmi
ninkas yra Charles Abrams.

Šios komisijos uždavinys: daboti, kad nebūtų diskri
minuoti žmonės jokiose vietose bei namuose — kiekvie
nas asmuo, gyvenąs New Yorko valstijoje, turi lygią 
teisę naudotis viešomis įstaigomis: restoranais, maudy
nėmis, teatrais, gyvenamaisiais namais, etc. Komisija 
įsteigta vyriausiai tam, kad apsaugotų negrų teises, kad 
jie galėtų visomis visuomeninėmis įstaigomis naudotis 
lygiai su baltaisiais. Daugiau: ši komisija daboja, kad 
negrai būtų priimti į darbus lygiai su baltaisiais, jei 
jie moka atitinkamus amatus bei profesijas.

Neseniai įvyko toks atsitikimas, kurį komisija, mū
sų nuomone, teisingai, žmoniškai išsprendė: Norris G. 
Shervington, negras, su savo šeima panorėjo įsikelti gy
venti į Rochelle Arms Apartmentus, esančius New Ro
chelle mieste, arti New Yorko miesto. Shervingtonai no
rėjo išsinuomuoti 4 ir pusės kambario butą. Bet apart- 
mentnamio vadovai atsisakė butą išnuomuoti dėl to, 
kad Šeimą sudarė negrai.

Na, o kalbamieji namai — Rochelle Arms Apart
ments —buvo pastatyti su gauta iš valdžios pinigų suma. 
Vadinasi, valdžia padėio kalbamų namų savininkams pa
sistatyti tuos namus —- padėjo pinigais, kurių dalis, be 
abejojimo, buvo sudėta ii1 negrų. Bet kai negrų šeima 
nori ten įsikelti gyventi, jai neleidžia!

Buvo paskirti specialūs valdžios žmonės, kurie su
šaukė vie<ą apklausinėjimą namų savininkų ir negrų šei
mos, kad sužinoti, ar iŠ tikrųjų Shervingtono 
nebuvo ten įsileista tik dėl to, kad ji priklauso

šeima 
negrų

Apart-Tuomet buvo patvarkyta: Rochelle Arms 
meats savininkai turi kuo greičiausiai Shervingtono šei
mą įsileisti ten gyventi. Taipgi nutarta, kad per sekamus 
metus tų namų savininkai priduotų Valstijinei Komisijai 
visas ;
taipgi priduoti tas aplikacijas, kurios bus atmestos. Ki-> 
tais žodžiais, dabai* bus minėtų apartmentnamių savi
ninkai uoliai dabojami, kad jie nesielgtų taip su kito
mis negrų šeimomis (norinčiomis ten gyventi), kaip el
gėsi su Shervingtono šeima.

Mums rodosi, tai geras dalykas. Ypatingai savinin
kai namų, pastatytų su valdžios pinigine pagalba, netu
rėtų diskriminuoti žmonių, norinčių juose gyventi, ne
paisant jų spalvos, tautos ar tikybos.

žmonių, kurie ten panorės gyventi;

įvairumai!
------ -------- *=:■■ ' ' ' - ■■ „ ............f1

DUSES EŽERAS
Rodosi, praeitais metais 

Laisvėje plačiai buvo rašy
ta apie Lietuvos didžiausią 
Drūkšių ežerą ir kitus ma
žesnius ežerėlius. Bet man 
labai nuostabu, kodėl Lietu
vos mokslininkai — geo
grafai ir geologai — nieko 
neparašo apie didįjį Dusės 
ežerą Dzūkijoje. Aš ma
nau, kad Dusės ežeras taip 
pat turi savo įdomių istori
nių padavimų, kaip ir kiti 
didžiuliai Lietuvos ežerai.

Dusės ežeras randasi se- 
kamoj vietoj: Iš vieno šono 
visai arti Simno miestelis 
ir Metelių .bažnytkaimis, o 

. iš kito šono kiek tolėliau 
Šventežeris ir Seirijai. Se
niau Dusės ežero apyrubės 
gyventojai, nematę žemėla
pio ir nevažinėję po kitus 
Lietuvos kraštus, vadinda
vo šį ežerą didžiausiu Lie
tuvoje. Jis pailgai apskri
tas, lyg kiaušinis. Kuomet 
dienos metu būna apsiniau
kę, tai be žiūrono pagalbos 
negalima matyti kito kraš
to. Ežeras labai lygioje 
vietoje. Jo pakraščiai ap
augę . įvairiais m e d ž i ais, 
d a u g i a usiai alksniais ir 
gluosniais. Tik viename 
šone link. “Metelių bažnyt
kaimio yra spraga, apie vie
no kilometro ploty nėra 
medžiu, nes ten didelis 
smiltynas. Ir gal neveltui' 
vienas iš didžiausių Mažo
sios Lietuvos kaizerinės ar
mijos pulkininkas lietuvis 
laike pirmojo pasaulinio 
karo pareiškė: Dusės eže
ras yra apdovanotas nepa
prastu gamtos grožiu. Ja
me vanduo labai tyras. 
Dugnas nuklotas baltu smė
liu. Ežere yra įvairių žu
vų ir jame pagautas .žuvis 
žydai labai noriai pirkda
vo, brangiai už jas mokė
davo. Pačiame ežero vidu
ryj randasi sala. Bet ji 
niekados neiškyla virš van
dens — visados būna prisi
dengusi apie vieno metro 
ar daugiau gilumo vande
niu. Ten žūkliai dažnai 
sustoja pasilsėti. Įkala kuo-, 
lu į smėlį, pririša savo val
tis ir pasilsi.

Senų žmonių padavimuo
se ir klebonijų archyvuose 
yra įvairių pasakojimų apie 
Dusės ežerą. Esą, kur da
bar randasi didysis ežeras, 
ten seniau buvę didelės pie
vos ir ganyklos. Tik že
miausioje vietoje buvęs di
delis šaltinis, vadinamas

gyventojai pamatę nustebo: 
vietoje buvusių didelių pie
vų jie pamatė didelį ežerą. 
Metai po metų ežeras vis 
plito. Visą laiką buvo la
bai neramus, vilniuotas. 
Kartais pakildavo didelis 
ūžimas ir širdį jaudinantis 
kriokimas. Vanduo vertė
si ir kunkuliavo kaip Atlan
te didelei audrai ištikus. 
Apyrubės gyventojai nu
sigandę šaukdavo kunigus, 
kurie ežerą krapino pašven
tintu vandeniu ir skaitė 
maldas, iki ežeras nusira
mindavo.

Sakoma, kad ir vardas 
“Dusės” ežerui tiksliai duo
tas. Vieną giedrią dieną 
vos tik prieš dvyliktą va
landą jame vanduo verpe
tais vertėsi ir dusliai krio
kė. Todėl viena senyva 
moteris iš Ziebrėnų kaimo, 
nepakęsdama priklaus ūži
mo, sušuko į savo kai min
ką: “Kibą tenai kas velnią 
pagriebęs už gerklės dusi
na!” o kaimynai, išgirdę 
tą moters išsireiškimą, da
vė ežerui vardą “Duse.” 
Tuose senuose lietuvių pa
davimuose yra daug teisy
bės, nes Dusės ežere dar ir 
man begyvenant Lietuvoje 
50 metų atgal ūžimas ir 
vandens kunku 1 i a v i m a s 
verpetais dažnai pasikarto
davo, tik ne toks didelis. 
Ūžimai įvykdavo laike oro 
atmainų. Prieš gražų ir 
pastovų orą ūžimas būdavo 
ties Graužiu kaimu pa-

JUSTAS PALECKIS

Nuo Paryžiaus ligi Marselio-
(Tąsa)

Paryžiaus Komunos metu 
viršum Panteono buvo iš-
kelta Komunos /raudonoji 
vėliava. O štai Paryžiaus 
rotušė, kur 1871 m. kovo 2 
d. buvo paskelbta Paryžiaus 
Komuna. Trumpas buvo 
Paryžiaus Komunos am
žius nuo to paskelbimo ligi 
mūšių Pjer Lašez kapinėse, 
kur buvo sušaudyti pasku
tiniai komunarai. Apie 
100,000 žmonių žuvo nuo 
buržuazijos samdinių ran
kų per mūšius ir masinius 
sušaudymus. Tačiau Pary
žiaus Komunos žygis liks 
visada gyvas istorijoje, 
kaip pirmas proletariato 
bandymas “šturmuoti dan
gų,” kaip sakė K. Marksas.

Keldamiesi j Monmartrą, 
kuris yra aukščiausia'Pa
ryžiaus vietovė, matėme 
griozdišką bažnyčios pasta
tą. Pasirodo, tai esanti Sac- 
re Coeur (Šv. Širdies) baž
nyčia, kurią beširdė reak
cinė buržuazija pastatė Pa
ryžiaus Komunos nugalėji
mui atžymėti. Mat, iš Mon- 
martro, kur daugiausia gy
veno darbininkai ir amati
ninkai, prasidėjo proletarų 
sukilimas, kuris vėliau iš
augo Į Paryžiaus Komuną. 
Su laiku Monmartro gyven
tojų socialinis sąstatas pa
sikeitė ir ten apsigyveno 
daug valdininkų, inteligen
tų, literatų ir dailininkų— 
deklasuotos bohemos a t - 
stovai. Dabar aplink tą 
tuščią, kaip ir dauguma, 
bažnyčią spiečiasi daug 
naktinių restoranų ir gana 
žemos rūšies kabaretų, kur

krašty, o prieš blogą orą ir, dažniausiai šoka manufak-

landėlei žinomiausias ir po
puliariausias vietas, kaip 
Notre Dame, Triumfo Ar-

dėjimo veteranu Marseliu^ 
Kasenu, einančiu 88-sius 
metus. Jis jau nuo 1891

KEISTŲ DALYKŲ GYVENIME ESTI
DOMININKONŲ Respublikos (Dominican Republic) 

valdovas yra aršus diktatorius, —i fašistas Trujillo. 
Smaugia jis kiekvieną, kas tik prieš jį, kas tik pakliūva 
jam į nagus.

Jau gerokas laikas, kai dingo Columbia universiteto 
profesorius Dr. Jesus de Galindez. Tuojau buvo skelbta, 
kad jį nužudė Trujillo budeliai dėl to, kad Galindez 

( buvo prieš Trujillo griežtai nusistatęs, dėl to, kad jis tą- 
' ^diktatorių viešai smerkė.

Vėliausia teorija to, kaip Galindez buvo užmuštas, 
yra tokia: Trujillo agentai jį pasigavo New Yorke, pri- j

mušė ar kaip nors nuodais apsvaigino ir nuvežė vieną į “Bedugnė akis.” Vieną va- 
aerodromą, kur laukė lėktuvas. Lėktuvo vairuotojui! sąrą buvo labai dideli karš
čiam Murphy) buvo pasakyta: štai, atvežėme labai! či 
sergantį žmogų, kurį reikia nugabenti į Domininkonų 
respubliką, gabenk jį ten. Murphis tai ir padarė: paleido 
lėktuvą ir kaip bematant buvo pas Trujillo. Ten Dr. 
Calindez buvo paimtas ir su juo padaryta taip, kaip dik- 
tatorius-budelis norėjo. -

Nežinia tikrai, ar lakūnas Murphy žinojo, ką jis ga
lino; ar ne. Spėjama, kad žinoio. Jis gavo daug pinigų 

<tiž paslaugą. Bet neužilgo ir Murphy buvo nužudytas 
•Domininkonų respublikoje. Dingo ir tas, kuris Murphį 
itžmušė-nužudė.

J ' Tokia yra teorija apie Dr. Galindez žuvimą. Gal 
ji nėra pilnai tikra,-kaip čia atpasakota, bet rimtai spė- 

/•jama, jog kas nors panašaus buvo.
Amerikinėje spaudoje ir valdiniuose rateliuose dėl 

•to kilo skandalas, kuris dar toli gražu neužsibaigė.
Valstybės departmentas. sakoma, nori tą visą reikalą 

į išsamiai ištirti. Tą patį daro ir paskiros organizacijos, 
taipgi kai kurie privatiški asmenys.

KAD UŽBĖGTI tam už akių, Trujillo valdžia pasi
samdė du žymius amerikinius advokatus, kad jieją visą 
reikalą ištirtų.

»•' # Vienas tų advokatų yra Morris Ernst, besivadinąs 
liberalu; kitas Sydney S. Baron. Pirmasis gausiąs už sa* 
vo patarnavimą $50,C00, antrasis — $60,000.

Diktatorius Trujillo, samdydamas Morrisą Ernstą, 
tikisi, kad pastarasis padės nuplauti jo nečystas rankas.

2 pusi. Laisve (Liberty) Penktad
f

liepos (July) 26, 1957

audras ežeras ūždavo prie 
Ziebrėnų kaimo pakraščio.

O visgi tai keisti geologi
niai gamtos reiškiniai. Ir 
iki šiol niekas nepasistengė 
tuos reiškinius ištirti... Aš 
manau, kad dabar Tarybų 
vyriausybė turi gana gali
mybių su savo mokslinin
kais ir narūnais Dusės eže
ro paslaptis ištirti. Ežero 
apyrubės gyventojai spėlio
jo, būk ežeras Duse esąs 
susijungęs požeminiais ur
vais (tuneliais) su kitais 
Lietuvos didesniais ežerais. 
Šis spėliojimas yra pama
tuojamas sekamu įvykiu. 
Jau mano gyvenimo laikais 
prie pat ežero Barčių kai
mo ūkininko karvė ėjo eže
ran atsigerti. O tuo laiku 
ežero kraštai jau buvo plo
nu ledu apsidengę. Karvė 
beeidama plonu ledu įlūžo 
ir nuskendo. Kaimiečiai 
niekaip nesugebėjo karvę 
ištraukti iš po ledo.

Sekamą naktį visas ežeras 
užšalo ir dėl to karvė pasi
liko po ledu žiemoti. Sulau
kus pavasario, ta pati kar
vė iškilo virš vandens Gaiš
to ežere 
ji buvo 
ežere!

Dusės 
vieną istorijos lapą. Laike 
pirmojo didžiojo karo, 1916 
m., kuomet ’vokiečiai, vado
vaujami generolo von Hin- 
denburgo, stūmė rusų ca- 
ristinę armiją Nemuno 
įįnk,' rusai išsikasė apka
sus į vakarus šone Seirijų 
trako ir tarpe Metelių eže
ro ir Dusės siaurame ruo
že. Čionai vokiečiai su
traukė dideles savo jėgas ir 
per keletą žiaurių puolimų 

išvaryti ' iš

tūra mažai pridengtos šo
kėjos. Būdinga Monmart
ro įžymybė, tai daugybė 
dailės krautuvių, kur par
duodami tenykščių daili
ninkų paveikslai...

POPULIARIAUSIOS 
VIETOS

gi pirmą kartą bū- 
Paryžiuje nepasi- 

aplankyti nors va-

ką, Invalidų Namus su Na
poleono 'mauzoliejumi, Ei
felio bokštą, Balonės mišką 
ir kitas įžymybes? Žinoma, 
taip ir mes padarėme. Gar
sųjį Luvro muziejų su jo 
didžiausiais meno turtais 
apžiūrėti — per trumpas 
laikas. Bet vis dėlto ir ten 
teko pabuvoti, Milošo Vene
rą pamatyti, nuostabiąją 
Leonardo da Vinči Mona 
Liza (Džiokonda) pasigro
žėti ir į eilę kitų garsių me
no kūrinių žvilgterėti. Pa
sisekė būtį ir Didžiosios 
Operos rūmuose.

Vieną geriausių įspūdžių 
įgijome aplankę keletą ži
nomosios “Reno” automobi
lių gamyklos cechų Fline, 
netoli Paryžiaus. “Reno” 
įmonės buvo nacionalizuo
tos tuoj po antrojo pasau
linio karo, kai Prancūzijos 
vyriausybės sudėtyje buvo 
komunistai. Buvęs įmonių 
savininkas Reno (Renault) 
buvo apkaltintas1 ir nuteis
tas už ekonominį bendra
darbiavimą su hitlerinin
kais, o jo įmonės perimtos 
valstybės žinion.

Dabar “Reno” įmonės yra 
didžiausios Prancūzijos au
tomobilių gamyboje. Vi
suose įmonių skyriuose dir
ba viso apie 57,000 darbi
ninkų. Kasdien išleidžiama 
po 1300 mašinų “Dauphi
ne,” “Fregate” ir kitokių 
markių. Daug jų eina į 
užsienį.

Fline apžiūrėjome milži
nišką montavimo cechą, 
kur mašinos galutinai pa
ruošiamos išleidimui, 
giausia eile konvejerių ju
da naujutėlės mašinos, pa-į

metų dalyvauja Darbi
ninkų partijoj, kuri nuo 
1905 m. susiliejo su tada 
įsteigtąja Prancūzijos socia
listų partija, o 1920 m. įsi
kūrus Prancūzijos komu
nistų partijai, jis buvo vie
nas jos aktyviausių kūrėjų 
ir vadovų.

Kaipo senas pažįstamas 
su mūsų deputatais susiti
ko buvęs Prancūzijos prem
jeras ministras Edgarai 
Foras, kuris pernai lankėsi 
Tarybų Sąjungoje.

Iš Paryžiaus dalis mūsų^ 
delegacijos nuvyko į Lioną, 
kur padėjo vainiką ant 
nuoseklaus Tarybų Sąjun
gos draugo Eduardo Erio 
kapo. Be to, įvyko susitiki
mai su Prancūzijos - Tary
bų Sąjungos vietos sky
riaus nariais.

Į MARSELĮ
Man su kita grupe teko 

kelionė į Marselį. Važia
vome automobiliu apie 800 
kilometrų, taigi per didelę 
Prancūzijos dali. Visur kę-f 
liūs radome asfaltuotus, ta
čiau nėra tokių autostradų, 
kaip Vokietijoje. Plentai j 
ne taip platūs, tačiau va
žiuojama labai greitai. Jau 
važiuojant į “Reno” įmonę 
teko nustebti, kad šoferis 
vis didino greitį ir pasiekė 
140 kilometrų per valandą. 
Jis sakė, kad važiuojama ir 
dar greičiau. Čia pat jis 
dar pridėjo gazo ir greitu
mo rodiklis pakilo ligi 150 
kilometrų.

Kelionėje į Marselį turė
jome skubėti, nes išvažia
vome apie 5 vai. ryto, o jau 
6 vai. vakaro buvo numa^ 
tyta būti Marsely. Kadan-

damas 
stengs

tegišku atžvilgiu a be jiem 
buvo labai svarbios pozici
jos. Seirijų trake, dienos 
laiku rusų žvalgas, įkopęs 
į medį, per žiūroną apžval
gė vokiečių pozicijas. O vė
lai naktį keli šimtai raite
lių kazokų perplaukė Mete
lių ežero sąsiaurį, kad pa
gelbėti apsuptiems iš dvie
jų šonų savo pėstininkams 
apkasuose. Staiga ir 
tikėtai kazokai 
žė

ičiai. Tokie karščiai, kad 
naktimis buvę negalima 
trobose miegoti. Moterys 
su vaikais miegodavę kie
muose ant vejos, o jauni
mas su senesniais vyrais 
išjodavo naktigonėn į di
džiąsias ganyklas. Vidur
naktyj, kai visi miegojo 
kietu miegu, juos išgąstin
gai išbudino iš miego dide
lis ūžimas..,. Visi arkliai 
šuoliais pradėjo bėgti na
mo. Taip pat bėgo ir visi 
naktigoniai. Bėgo palikda
mi net savo maišus, guoliui 
prikimštus šiaudų. Sako
ma, kad visj žmonės spėjo 
pabėgti, tik viena paliegu
si šešiolikmetė mergina žu
vo ir pora šlubų arklių.

Ant rytojaus, kuomet ry- nepajėgė rusų 
tas prašvito, visi apylinkės jų tvirtų* pozicijų... o stra-

Gi Trujillo tai svarbu; jam svarbu turėti Jungtinėse 
Valstijose gerą vardą.'

Kas. iš to viso išeis, liekasi palaukti ir pamatyti. Ta
čiau mus labai stebina tai, kad tokią adv. Ernst, kuris 
skaitosi dideliu demokratu, eina tarnauti fašistiniam 
diktatoriui, pasižymėjusiam bjauriais darbeliaiš!

netoli Seinų, nors 
paskendusi Dusės

ežeras gavo dąr

n-e- 
prasiver- 

pro vokiečių liniją 
ir pradėjo juos atakuo
ti iš užpakalio, sukeldami 
paniką vokiečių fronte. Įvy
ko žiaurūs mūšiai. Dusės 
ežero pakrašty vanduo pa
raudo nuo vokiečių kraujo. 
Ir tą naktį rusai nustūmė 
vokiečius atgal iki Agari- 
nių kaimo už Šventežerio.

Prie Agarinių dvi galin
gos armijos susirėmė dur
tuvais. Mano motina man 
pasakojo, kuomet aš viešė
jau Lietuvoje 1922 m. Sa
kė: oi, sūneli, kai prie Aga
rinių kaimo pradėjo badytis 
durtuvais, ach, koks buvo 
didelis ir baisus riksmas ir 
vaitojimas i š tūkstančių 
krūtinių!... Kol aš būsiu gy
va, niekad neišnyks iš ma
no ausų girdėti baisūs šiur
pulingi šauksmai ir keiks
mai mirštančių ir sužeistų 
karių! O mano tėvas va
žiuojant į Seirijus man 
pirštu parodė šalia Seirijų 
trako prie pat, plento vo
kiečių kapus, kur tą pačią 
naktį buvo užmušti ir pa
laidoti 500 vokiečių lavonų.

Pregresas

keliui darbininkai vikriai į 
prideda kokią nors detalę. 
Kitame ceche žiūrėjome ka
ro serijų dalių štampavimą 
dideliais presais. Cechuose 
ir kieme didelė švara, ge
rai pastatyta darbo apsau
ga.

Darbininkai “Reno”įmo- 
nėse geriau uždirba ir ge
riau aprūpinti, negu priva
tinėse, gauna atostogas, 
premijas. Jie supranta, kad 
jų įmonių nacionalizavi
mas, kuris užtikrino geres
nes sąlygas, yra žymus dar
bininkų organizuotumo lai
mėjimas. Užtat čia darbi
ninkai gerai organizuoti, 
pažangūs ir daugelis jų — 
komunistų partijos nariai 
ar pritarėjai.

“Reno” administracijos 
atstovai išreiškė pasitenki
nimą tuo, kad dėka sudary
tai prekybos sutarčiai įmo
nės gavo užsakymų iš Ta
rybų Sąjungos.

Paryžiuje buvome tik pra
važiuodami į Tarpparla-| 
mentinės . Sąjungos posė-i 
džius Nicoje. Tačiau visa 
eilė Prancūzijos Respubli
kos (senato) narių iš Pran
cūzijos - Tarybų Sąjungos 
parlamentinės grupės, o 
taip pat Nacionalinio Susi
rinkimo narių bei visuome
nės veikėjų panorėjo susi
tikti su tarybiniais deputa
tais. Tad turėjome progos 
per įvairius susirinkimus 
pasimatyti ir susipažinti su 
visa eile Prancūzijos veikė
jų. Tai buvo senatoriai — 
Debiu-BrideĮ Butemi, Ru
de, L’Amon, A r m e n g o , 
Prancūzijos - TSRD drau
gijos pirmininkas genero
las Peti, buv. ministras 
Šmitleinas ir kt.

Per priėmimą Pasiunti
nybėje susipažinome su se
niausiu P r a n c ū z i jos ir 
tarptautinio darbininkų ju- :

stoti, tad vidutinis greitis’ 
turėjo būti apie 100 klm. 
Taigi, dažniausiai važiavo
me 120 klm. greičiu ir dau
giau.

Tokiu greičiu važiuojant 
nelabai smagu buvo girdė
ti pasakojimus, ii- laikraš
čių įspėjimus, kad pernai 
per Velykas Prancūzijoj 
automobilių katastrof o s e 
žuvę apie 130 žmonių, o su
žeista buvo apie 1900 žmo
nių. Tas skaitlines primin
dami laikraščiai ragino bū
ti atsargesniems. O kaip 
tik mūsų kelionė išėjo Vely
kų dienomis... Dabar jau 
galima pasakyti, kad buvo 
šiurpių momentų, bet, kaiį! 
matome, viskas išėjo lai
mingai. *

Vienas artimiausių punk
tų pakely iš Paryžiaus bu
vo Fontenblo, kur buvusiuo
se karaliaus rūmuose dabar 
įsikūrė Špeidelis. Nei tų 
rūmų, nei Špeidelio neteko 
matyti, bet užtat teko pa
tirti, ką jaučia prancūzų

I liaudis to hitlerinio gene- ' 
rolo atžvilgiu. “Non A

!” (“Šalin.
Tokie užrašai UŠpeidelį!”) 

margavo daugely vietų ties 
Fontenblo ir daug kitur vi
su ilguoju keliu per Pran
cūziją.

(Bus daugiau)

Jungtinės Tautos. — Izra
elis protestavo prieš E- 
giptą, kadangi egiptiečiai 
suėmė izraelietį, kuris bu
vo jūrininku danų laive, 
kuris plaukė pro Suezą. 
Egiptas sako, kad jis buvo 
ne jūrininkas, o Izraelio ka
rinių jėgų narys, gal šni
pas.

Kairas. — Kariniame pa- f 
radę, kuris įvyko Egipto 
tautinės šventės proga, 
ryškėjo tarybiniai tankai.
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“Pirmiausia turiu jums prisipažinti, 
kad man baisiai nepatinka Barzdaičio ir 
Vidurio diskusijos. Tai ne diskusijos, bet 
pasirėkavimas dviejų karštakošių. Drau
gas Barzdaitis, kaipo komunistas, tu
rėtu jau tiek daug žinoti, kad Sovietų 
valdžia stato prie sienos žulikus, vagis, 
kyšių ėmėjus ir kitokius nevidonus, o ne 
vadovautis tokiais kvailais faktais, būk 
ten šaudo buržujus tik todėl, kad jie 
prie caro šaudė darbininkus.

Ponas Vidurinis irgi nelogiškai sup
ranta, kuomet jis diktatorių skirtumą 

df.mato tik ju marškiniuose. Jis turėtų ži
noti, kad Italijos Musolinis ir Vokietijos 
Hitleris nėra niekas daugiau, kaip ka
pitalistų klasės supuvusių pamatų nauji 
padėklai, o darbininkų klasės galvarie- 
zai.

Sovietų Stalinas, Aors ir yra diktato
rius ir galima daleisti, kad savu kapri
zu vadovaudamasis, neteisėtai padeda už 
grotų vieną kitą iš senesnių revoliucio
nierių. Bet jis atstovauja darbininkų 
klasės reikalus,-reikalus milijonų šalies 
piliečių, kurie viską, o viską ant savo 
pečių neša i geresnę ateitį, į naują san
tvarką, naują surėdymą.

Mūsų svetys Edis pastatė klausimą: 
“Argi Amerikos farmeriai sutiktų penė

ki ir dengti raudonąją diktatoriaus ar
mija, kuri juos pačius už mažiausią pa
sipriešinimą šaudytų?”

Tad pasakyk man, jaunas vaikine ir 
dar moksleivi, kas peni ir dengia Ameri
kos rudąją ir mėlynąją armijas? Ar ne 
tie patys suvargę ir kapitalistų apiplėšti 
farmeriai, bakūžių savininkai ir visa 
darbininkija? Ir ar ta pati, jų penima ir 
dengiama armija šaudo juos už ma
žiausią pasipriešinimą bei ieškojimą sa
vo teisių?!

Jūs džiaugiatės savo demokratija, kaip 
pelėda savo vaiku, visai nematydami, 
kieno interesus ta demokratija gina ir 
kaip ii įvertina darbo žmonių demokra
tišką laisvę ir lygias piliečių teises. De- 

'mokratija gali džiaugtis tik visokie val
dininkai, kurie plėšia iš šalies iždinių 
muo 18 iki 70 tūkstančių dolerių algos 
Kas metai bei kapitalistai, kurie ir pra
mones krizes metais žeriasi sau milijo
nus. Bet ne tokie pat Amerikos piliečiai, 
kurių jau anie 20 milijonų vaikščioja 
be darbo, kurie kaip šunės lakinami iš 
blokinių nuo kapitalistų stalo supilstyta 
buiza.

Demokratija gali džiaugtis kapitalistų 
šunys-bosai, mažesni valdininkėliai, to
kie, kaip pats Edis, kandidatai į inteli
gentiją. kurie gauna, ar tikisi gauti nuo 
35 iki 75 dolerių algos kas savaitė. Bet 
ne darbo žmonių milijonai, kurie dirb
dami, kaip jaučiai, skubėdami, kaip ug
niagesiai, neuždirba nei po 14 dolerių sa
vaitei ir su šeimynomis turi pragyventi.

1 Tokia demokratija gali džiaugtis pre
zidentų našlės, kaip Wilsoniene, Har- 
dingienė, Coolidgienė, kurios jau ir taip 
į^rtekliuje paskendusios, dar gauna 
pensijos apie po 30 tūkstančių dolerių 
kas metai. Bet ne ta darbininko kareivio 
našlė, su ketvertu mažu našlaičių naš
laičių piliečių, M. Harstonienė iš Phila- 
delphijos,' kuria prezidentas Coolidge, 
pats imdamas po 70 tūkstančių dolerių 
algos, paskyrė t;k 12 dolerių pensijos ant 
menesio!

Argi tai ne išjuokimas, ar ne šlykštus 
pasityčiojimas iš darbo žmogaus, kuris 
visus valdininkus, kąriuomenę, policiją 
ir patį prezidentą peni ir dengia?! Kad 
demokratija nebūtų saujelei besočių tik- 
riausia, mielaširdingiausia motina, o 

•^milijonams darbo žmonių aršiausia mo- 
čeka, kad vieniems neduotų neribotos 

' laisvės ir perteklių,o antriems — rete
žius ir pragaištį, ar ne laikas jums, de
mokratijos patrijotai, pasistatyti sau 
klausimą:

Ar nebūtų protinga ir demokratiška, 
A kad visi demokratiškos šalies valdinin

kai, tame skaičiuje ir šalies prezidentas, 
negautų daugiau algų, kaip po porą šim
tų dolerių ant mėnesio, o būtų numažina
mi taksai nuo savasčių?

Pasiklauskite patys savęs, kur link ir 
Jvprie ko ta demokratija eina? Nesvietiš- 
į kai didelės valdininkų algos, graftai, 

suktybės — gramzdina visą šalį, valsti
jas ir miestus vis į didesnes ir didesnes 

skolas. Taksai ant visko ir auga ir gim- 
sta nauji. Tad prie ko gi einama, ar ne 
prie katastrofos?!

Tačiau jūs, demokratijos tariamieji 
globėjai, pabandykite tokio turinio re
zoliuciją padėti ant kongresmanų sta
lo, kad reikia sumažinti valdininkų al
gas, tai sukelsite tokį kačių koncertą, 
kokio dar svietas nėra girdėjęs! Tai bus 
ir nedemokratiška ir nekonstitucionališ- 
ka!

Ir, ant galo pagalios, daleiskime, kad 
toks patvarkymas turi būti pravestas, 
kad valdininkų algos turi būti sumažin
tos, milijonai piliečių pradeda spirti 
Kongresą, šaukia susirinkimus, priima 
ir siunčia užgyrimo rezoliucijas, demon
struoja. Tuoj pilni miestai ir miesteliai 
priplauks kariuomenės, pasirodys tik- 
rasai demokratijos veidas ir įvyks ant
roji “Baltramiejaus Naktis”.

Gi ant rytojaus, kai dar tįsos krūvos 
lavonų, dar žmonių kraujas sriuvens į 
rynas, bažnyčių varpai, dirbtuvių sire
nos, laikraščiai ir visos sočiosios gerk
lės pasakys jums, kad jau demokrati
ja palaidota, konstitucija nukryžiuota, 
žvaigždėta vėliava uždengtas konstitu
cijos apnuoginimas, kad jos vietoje jau 
plevėsuoja fašistų vėliava ir kad Jung
tines Amerikos Valstijas jau valdo dik
tatorius!”

Jam baigus, pasibaigė ir diskusijos ir 
vėl prasidėjo pasijuokavimai bei vaišės 
ir visi jautėsi pasitenkinę. Tik Edis su 
Viduriniu jautėsi baisiai supliekti vi
suose frontuose, nuginkluoti ir paleisti.

Svečiai išvažiavo, saulutė nusileido ir 
vėl prisiartino naktis. Edis vėl atgulė į 
tą pačią lovą, o kaip tik pradėjo migdy- 
tis. tuoj jam pradėjo į akis lįsti Mariutės 
bei kitų dalyvių veidai, jų kalbos ir visi 
dienos įspūdžiai. Užvis labiausia jam 
vaizdavosi šeimininko veidas ir girdėjosi 
jo kalbos žodžiai, kurie jam atrodė 
taip teisingi ir tyrūs, kaip tyro dangaus 
mėlynė. Jam rodėsi, kad tokiam kalbėto
jui, prabilus į darbo žmonių minią, re
voliucija neišvengiama ir jos laimėjimas 
užtikrihtas.

Juo jis daugiau gilinosi į diskusantų 
kalbas, tuo jis- labiau šliejosi prie darb- 
ninkų klasės, tuo labiau pradėjo neap
kęsti savo klasės storkaklių ir net pra
dėjo prikaišioti savo motinai, kam jį toj 
razbaininkų klasėje pagimdė!

Taip besikamuodamas, prisnųsdatnas, 
tai vėl staiga pabusdamas, rišdamas to
kias sunkias, iki šiol jam nei į galvą ne
atėjusias problemas, po nekurio laiko 
visgi užmigo.

Ant rytojaus, kada Edis, gerai pami
gęs, atsikėlė ir nulipo žemyn, jau rado 
Mariutę, baigiančią prosavoti jo drabu
žius. Apsiprausęs, apsivilkęs švariai iš
skalbtais ir suprosavotais jo drabužiais, 
sužinojo, kad abudu tėvai dirba laukuo
se — sėdosi šalia merginos ir pradėjo 
mikčioti:

“Kaimo gražuolę. . . Malonėkite priim
ti nuo manęs pastabą, kad aš jau 24 me
tų vyras ir manau pradėti savistoviai 
gyventi”.

“Argi aš jums tatai kliudau?”
“Ir kaip dar! . . Tiktai jūs, o niekas 

kitas, turite raktus savo . rankose nuo 
mano savistovaus 5 gyvenimo bromo. . . 
Aš jus myliu”.

“Argi? O kelinta aš būsiu iš eilės?”
“Pasisakysiu jums, kad turiu ir kitą 

merginą, bet. . . Jeigu jūs, gražuole, su
tiktumėte, aną visai išmesčiau iš savo 
širdies”.

“Labai ačiū. Jeigu jums taip lengva iš
mesti iš savo širdies aną, taip bus lengva 
išmesti ir mane, kuomet jūs, bebėgda
mas nei žuvis prie šviežio vandens, at
rasite gražuolę”.

“Ne, Mariute. Jūsj sužavėjote mane, 
pasisavinote mano širdį. . . Aš įsimylė
jau jus, palikau jūsų auka”.

“Jeigu jau taip, tai pasisakykite, kas 
esate ir kuom užsiimsite įstojęs į savis
tovų gyvenimą?”

“Jūs tuo visai neprivalote rūpintis . .. 
Užtikrinu kad jum nereikės dirbti, rū
pintis rytojum. Jūsų šiandieniniai var
gai, rūpesčiai bus užmiršti ant visados”.

“Bet visgi aš privalau žinoti, kas esi?”
“Mariute. . Aš esu didelio piniguočiaus 

vienintelis sūnus. Turiu seserį, kuri jau 
susižiedavusi su vieno milijonieriaus sū
num. Šiandien juodu randasi Havana 
salose, tėvai —- Paryžiuje, o aš prie jū
sų, gražuole. Aš vadinuosi Edvardas 
Karolis Obrainas”.

w (Bus daugiau)
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ALDLD REIKALAI
Svarbus pranešimas

A.L.D.L.D. Centro Komite
tas paskiausiame susirinkime 
nusprendė, kad šiemet būtinai 
turėti referendumą — balsa
vimą išrinkimui L.L.D. Centro 
valdybos.

Tokiu būdu Centro Komite
tas atsikreipia į visų kuopų 
komitetus ir veikėjus, kurie 
dirba nenuilstančiai šioje mū
sų visų mylimoj apšvietos or
ganizacijoj. Kaip greitai gau
site nominacijos blankas, nea
tidėliokite šaukti kuopos susi
rinkimą. Delsimas nepagerins 
dalykų stovio. Raginkite eili
nius narius, kad dalyvautų su
sirinkime. Ši brangi mūs ap
švietos draugija priklauso nuo 
mūsų visų. Jeigu mes visi rū
pinsimės draugijos reikalais ir 
išrinksime nuoširdų ir darbštų 
Centro Komitetą, tai, aišku, 
visi prigulintieji šioje organi
zacijoje susilauks daugiau 
dvasinės naudos.

Duoklių mokėjimas

Mūsų narių duoklės yra me
tinės. Narys gauna knygą ir 
žurnalą už $2 metams, šeimos 
nariui duoklė yra tik 25 cen
tai metams. Mes turime ir to
kių narių, kurie dėl vienų ar 
kitų priežasčių nenori imti 
knygų, ima tik žurnalą Švie
są, tai moka tik $1 į metus.

Matote, mokestis yra visai 
mažytė, — metams tik 2 dc- 
leriu.kai. Atrodo, kad žmogus, 
mylintis apšvietą, jokiu būdu 
neturėtų apleisti šio švyturio 
ar trukdyti tolesnį jo bujoji- 
mą.

Pensijonieriai, kurie netiku
siai pasiteisina, kad, girdi, 
esu ant pensijos, negaliu be- 
prigulėti, pigiai savo jaunys
tės kovojimą nusveria. Ypač, 
kada mūsų draugijos išleis
tos knygos plaukia į Lietuvą 
ir ten labai įvertintos, žmonės 
prašo daugiau siųsti. Todėl, 
jeigu kovojai savo jaunystėje, 
būdamas šioje draugijoje, tai 
įvertink, kad ji tau buvo bran
gi, ir trauk iki galo amžiaus 
būdamas draugijoj.

Štai vienas geras pavyzdis: 
Juozas Kovas, Brooklyne, 
prieš mirtį prisiuntė j Centrą 
$10, kad užmokėti už 5 me
tus duokles. Juozas miręs pri
gulės draugijoj. Jam apšvieta 
jau nereikalinga, bet matote, 
jisai labai giliai buvo įsitiki
nęs į darbininkišką apšvietą, 
paliko pavyzdį jog ir mirštan
tieji privalo rūpinti, kad gyve
nantieji galėtų naudotis drau
gijos platinama apšvieta.

Dar to negana. Jis suteikė 
draugijos knygų leidimo fon- 
dui 40 dolerių.

Milžiniška pažanga 
nuveikta apšvietoj

Tankiai ateina į galvą min
tis: kiek daug L.L.D. davė 
Jungtinių Valstijų ir Kana
dos lietuviams ir net kitose ša
lyse. Jeigu ne L.L.D., tai ar 
būtų tūkstančiai Amerikos 
lietuvių pasiekę šio kultūrinio 
laipsnio kurį jie dabar yra 
pasiekę ?

Kas jiems būtą suteikę taip 
labai reikalingas knygas? Kas 
gį būtų išauklėjęs tūkstančius 
veikėjų, kurie dabar darbuo
jasi įvairose Amerikos lietu
vių organizacijose, kaip nacio
nalinėse, taip lokalinėse?

Išlavinti žmones, kad jie 
užimtų pirmininkų, sekretorių 
ir kitų įvairiu veikėjų vietas 
ima laiko.

Išlavinti parengimų veikė
jus ir veikėjas taip pat ilgų 
metų darbas. Paimkime dabar 
bile veikėją lokalinėje pašal
pos organizazcijoj arba klu
be ir rasime, kad jis daug pa
tyrimo gavo L. L.D. organizar 
cijoj veikdamas.

Dar ne viskas. Mūsų organi
zacija ne vien rūpinasi' knygų 
ar žurnalo leidimu. Visas lai
kas jos kuopos ir nariai rūpi
nasi dienraščių reikalais.

Kas gi yra tie mūsų dien
raščių vajininkai? KAS yra 
kiekvienoje kolonijoje progre- 
syvio veikimo varykla, jeigu 
ne L.L.D. kuopos ir veikėjai.

Padėkim sau: Meno Sąjun
ga. Kas atsitiktų su tuo judė
jimu, jeigu L.L.D. organizaci

ja ir kuopos jo neparemtų?
Dabar matote, dideli dar

bai yra atliekami meno veiks
niuose. Beveik visi chorų ve
dėjai, dainininkai, meno mylė
tojai. priklauso šioje apšvietos 
draugijoj. Tuos veiksmus čia 
suminėjau, kad parodyti, ko
kis būtų neapgalvotas nuo
sprendis apleisti šį apšvietos 
židinį. Tai būtų nusižengimas 
prieš apšvietą. Todėl Centro 
Komitetas ragina visas kuo
pas, kurios už šiuos metus dar 
nemokėjote, tuojau išpildyki- 
te savo pareigas, užsimokėkite 
duokles. Pavieniai nariai taip
gi gerbkite patys save, nelau
kite, kad kas , ragintų per 
laiškus, prašytų duoklių. Ku
ris gerbia save, gerbia ir drau
giją, tai geriausia išeitis.

Centro sekr. K‘ B. Depsas

Binghamton, N. Y.
SUĖJO Į PORINĮ 

GYVENIMĄ
Li-epos 6-tą dieną Joseph 

F. ir Edna Strole surengė 
gana puikias vestuves savo 
dukteriai Marlene Toyce, 
kuri susituokė su kitos tau
tybės jaunikaičiu, Mr. Eu
gene P. Arnold. Vedybų 
ceremonijos atsibuvo Epis
copal Church. O didelis ir 
puikus vedybinis bankietas 
atsibuvo St. Mary’s Hall. 
Svečių buvo ne tik vietinių, 
bet ir iš kitų kolonijų: jųjų 
duktė ir žentas Stanley 
Žvirbliai ir šeima iš Massa
chusetts valstijos, sesuo su 
šeima Bratuliai iš Kana
dos, geri draugai Suvakai 
iš Miami, Fla., ir draugai 
iš New Jersey valstijos.

Vestuvių pokylis buvo la
bai puikus, nes dalyvių tar
pe vyravo draugiškumas ir | 
įvairūs pasikalbėjimai. O Į 
įvairių skaniai pagamintų I 
valgių ir visokių skanių gė-1 
rimų buvo net ir per daug! 
ir dalyviai vaišinosi visu,1 
kuo, kas tik ko norėjo. Bu-! 
vo ir puikus orkestras, ku-l 
ris grojo įvairius šokius.

Tai taip laikas ir ėjo prie 
šokių, dainų ir įvairių pa
šnekesių.

O jaunavedžiai buvo gau
siai apdovanoti pinigais ir 
kitokiomis vertingomis do
vanomis.

Pradėjus svečiams reng
tis į namus, draugai Stro- 
liai pakvietė visus rytojaus 
dieną vėl susirinkti pas 
Antaną ir Heleną Pagiega- 
lus, jų taip gražiai ištaisy
tame ant upės kranto va
sarnamyje, kurį puošia sko
ningai susodintos pušys. 
Suvažiavus gim i n ė m s ir 
svečiams, Helenutės rūpes
tingumu buvo viškas gra
žiai prirengta ir stalai su
statyti. Na, ir prasideda 
vaišės. Joseph ir Edna, 
John ir Anelė Stroliai pra
dėjo svečius mylėti. Ir už 
minutės kitos stalai vėl ap- 
krauti skaniai pagamintais 
valgiais ir įvairiais gėri
mais.

Tai taip ir pasibaigė dd. 
Strolių dukters iškilmingos 
vestuvės. Jaunavedžiai sa
kėsi važiuos į pietus pra
leisti medaus mėnesį.

Draugams Stroliams ta
riu didelį širdingą ačiū už 
tokias dideles vaišes. O 
jaunavedžiams—linksmo ir 
laimingo šeimyninio gyve
nimo!

M. Kazlauskiene

Elektra sudegino šunį 
bevedžiojantį

Utica, N. Y., gyventojas 
John Zwed išsivedė savo šune
lį pavedžioti. Netikėtai šune
lio retežis apsisuko apie elekt
ros stulpą. Zwed bandė rete
žį atvynioti. Tuo metu elektra 
jį užmušė. Bandydama savo 
vyrą gelbėti, jo žmona buvo 
smarkiai sužeista.

Skaitytoju Balsai Haverhill, Mass.
PATINKA LAISVĖ

Man Laisvė labai patinka 
ir aš branginu Lietuvos ūkio 
ir kultūros kilimą aukštyn. 
Tik vieno aš nemyliu — žinių 
ir straipsnių iš Lietuvos. Kal
ba per sunki. Ne visus žodžius 
galima suprasti.

Draugiškai,
Julių Juozas

VIENU ŠŪVIU DU 
ZUIKIUS NUŠAUNA

Pradžioje liepos mėnesio 
beveik visos dirbtuvės davė 
savo darbininkams apmoka
mas atostogas, kai kurios vie
ną, kitos dvi savaites. Pirmiau 
darbininkai taipgi gaudavo 
atostogas, bet negaudavo ap
mokamų. Pasidėkojant uni
joms ir patiems darbininkams, 
dabar jie gauna apmokamas 
vieną ar dvi savaites atostogų.

Gal dar ne visos dirbtuvės 
duoda savo darbininkams ap
mokamas atostogas. Bet čia 
tai unijų neapdairumas ar pa
čių darbininkų kaltė.

Kompanijos atostogoms lai
ką paskiria pradžioje liepos, 
kad liepos 4 d. būtų viduryje 
savaitės. O visos unijos yra iš
kovoję ir sutartyse pasirašę 
kad šventadieniai būtų apmo
kami. Bet už liepos 4 d. dar
bininkai negauna apmokėti, 
ba atostogos, tad darbininkai 
gauna tik už atostogas, o už 
liepos 4 d. negauna mokėti.

Darbininkai turėtų reika
lauti, kad kompanijos mokėtų 
ir už liepos 4 d.

J. Gaidis

Finansinė parama Laisvei 
visada reikalinga.

Aną dieną Laisvėje buvo 
pranešta, kad B. Mizara sun
kiai susirgo ir buvo patalpin
tas į ligoninę, tačiau nebuvo 
pasakyta, į kokią.

Dabar Benis Mizara yra 
Glynn Memorial Hospitąlyj, 
Haverhill, Mass. Jau per me
lų eilę jis sirgo — nevaldė ko
jų. Gyveno pas Kazlauskus, 
kurie užlaiko poilsio namus 
šiame mieste. Pastaruoju lai
ku susidarė visokių kitokių 
komplikacijų ir ligonis tapo 
patalpintas į ligoninę.

<K.

A. ŽMUIDZINAVIČIAUS 
KŪRINIŲ PARODOS 

PASISEKIMAS
Tartu. — Kaip jau buvo 

pranešta, Estijos Tartu 
miesto Valstybiniame dai
lės muziejuje surengta An
tano Žmuidzinavičiaus pa
veikslų paroda. Ji sukėlė 
didelį susidomėjimą. Paro
dą jau aplankė apie du 
tūkstančiai dailės mėgėjų.

Parodos lankytojai atsi
liepimų knygoje įrašė daug 
eilučių, kuriose išreiškia 
nuoširdų pasigėrėjimą lietu
vių dailininko kūriniais. 
Vienas lankytojas įrašė: 
“Rodosi, kad galima būtų 
paveikslus žiūrėti be galo. 
Nuostabūs peizažai.” Tar
tu universiteto dėstytojas 
Jochapesas Fieldbachas ra
šo: “Gražios tapybos! Ypa
tingai gera yra ‘Dvi pu
šys’.” Gerus atsiliepimus 
knygoje paliko ir daugelis 
kitų lankytojų.

M. Loodus

South Boston, Mass.
LIETUVIŲ LITEBATCROS DRAUGIJOS 2-ros KUOPOS

...................

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

Sukėlėme 
$9,620.00

Trūksta 
$380.00

Dėl atsilikimo fondą sukelti, 
Laisvės bendrovės direktorių 
taryba nutarė prailginti va
jaus laiką dar vienam mėne
siui — iki rugpiūčio 18 d., 
1957 m. Pasinaudokime va
jaus prailginimo proga, stoki
me j darbą!

CKaip matote iš aukočiau pa
duotų skaičių, trūkumas di

li delis. Turėsime rimtai padir
bėti atsiekimui savo paslbrėž- 
to tikslo. Be sukėlimo $10>- 

1 000 dienraštis negalės eegzte-
į tuoti.

Laisvės Administracija
1

PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį

Liepos 28 July
Pradžia 1-mą valandą popiet

Gros Rekordinė Muzika
Bus pietūs už mažą kainą, taipgi bus South 
Bostono pagarsėjusių dešrų ir kitokių skanėsių, 

na, ir gardžiausio alučio.

Liet. Taut. Namo Pušyne '
Keswick Rd. ir Winter St. 
Brockton-Montello, Mass.

Visus ir iš visur kviečia atsilankyti
KOMITETAS

3 pusi. Laisv© (Liberty) Penktad., liepos (July) 26.



New Jersey naujienos
Prisiminus praeitį ir New 

Jersey lietuvių veikimą, su
randi, kad mūsų jaunystės 
laikais progresyvis lietuvių 
judėjimas buvo žymus, gy
vas ir veiklus. Chorų dai
nos skambėjo Elizabethe, 
Newarke ir Bayonnėje. Or
ganizacijos narių skaičiumi 
didelės ir veiklios, susirin
kimai gyvi ir konstrukty
vūs ir Į bet koki veikimo 
komitetą nariai apsiimda
vo su energija ir darbštu
mu.

Bet praėjus jaunystės lai
kams pasikeitė ir laikai, 
nėra tos energijos, to pa
sišventimo organizacinia
me darbe. Chorai pakriko, 
organizacijos sumažėjo ir 
pavienės kolonijos atskirai 
parengimų suruošti jau ne- 
Mstengia.

Ir man prisimena tie va
sariniai parengimai NeW| 
Jersey valstijoje. Toji Wi- 
licks fauna, kurioje įvyk
davo skaitjingi parengimai. 
Draugų Vaičionių, Cran
ford, N. J., piknikų vieta 
pranykus, nors dd. Vaičio- 
niai gyvi, stiprūs ir lanko 
mūsų organizacijų parengi
mus. Draugė Vaičionienė 
visada pagelbsti darbe rei
kalui priėjus.

Bet senatvė viską nulėmė. 
Užlaikyti piknikams vietą 
—reikia darbo ir rūpesčio. 
Ir manau, kad dd. Vaičio- 
niai dėl to jau neturi vie
tos ir jos neužlaiko pikni
kams.

Ir vėl prisiminus Cliff
side, N. J., giraitę, kurioje 
daug piknikų įvykdavo, jos 
nėra, namų pridygo. Cliff- 
sidės lietuvių, kaip ir kitų 
kolonijų organizacijų veiki
mas likosi praeities atmin
tis. Nors mūsų organizaci
jos, kaip Cliffsidėj, taip ir 
kitose kolonijose, gyvuoja, 
bet veikimo sudaryti negali.

Tačiau šiame dienraščio 
“Laisvės” finansiniame va
juje į dešimties tūkstančių 
fondą New Jersey valstija 
nepasiliko paskutinė. Šiais 
metais, manau, mūsų vals
tijos progresyvės spaudos 
rėmėjai geriau negu kada 
pirmiau pasirodė. Labai 
gražiai atsirekom e n d a v o 
b a y o n niečiai, elizabethie- 
čiai ir har r i s o n i e č i a i. 
Bet nesmagu prisiminti 
apie tokią stambią lietu
vių koloniją, kaip New- 
arkas. Newarkas praeityje! 
buvo pavyzdys New Jersej' 
lietuvių veikimo, bet dabar 
niekuo nepasirodo, nors 
lietuvių skaičiumi kolonija 
yra skaitlinga.

Ir priežastį atrandi štai 
kame. Pirmaeiliai šios ko
lonijos veikėjai a p be i do 
.N e w a r k ą ir apsigyveno j 
nuošaliai ir tolokai nuo 
Newarko. Naujų spėkų, 
veikėjų nesiranda, ir taip 
buvusi veikli kolonija pro
gresyviam lietuvių judėji
me liekasi užmirštyje.

A. G. turėtų nors pasku
tinėmis “Laisvės” finansi
nio vajaus dienomis aplan
kyti “Laisvės” skaitytojus. 
Jūs, drauge, praeityje tai 
darydavote ir turėdavote 
pasisekimo. Padarykite tai 
ir šiais metais!

Man prisimena ir Linde- 
nas. Gal nepatėmijau, gal 
padarysiu klaidą sakyda
mas, kad jis išsibraukia iš 
“Laisvės” finansinio va
jaus žemėlapio. Nors pas
kutinėmis dienomis draugės 
Užkurėnienė ir Bartkienė 
tuomi pasirūpinti turėtų. 
Būtų nelabai jauku dalyką 
praleisti tylėjimu.

Pert Amboy nepertoliau- 
siai nuo Lindeno. Ten yra 
keli “Laisvės” skaitytojai.

Keliolika metų atgal Lite
ratūros Draugijos II Ap
skritis įvykdė kelis paren
gimus. Jie buvo neblogi ir 
lankytojų skaičiumi ir fi
nansiškai. Dabargi nieko 
apie šią koloniją nesigirdi. 
Norėtųsi priminti šios ko
lonijos keliems “Laisvės” 
skaitytojams: atminkite sa
vo dienraštį su pasveikini
mu ir keliais doleriais.

•

Paskiausiai gautame laiš
ke iš Lietuvos, iš Dzūkijos 
krašto, rašo: Šiais metais 
javai užderėjo; kad ir pras
toje žemėje, rugiai gražiai 
augo, varpos didelės. Jau 
pradėjo piauti dobilus ir į 
kluoną vesti. Oras šiltas 
ir darbas kolūkiuose eina 
visu spartumu.

Prašo paieškoti Urbana
vičiaus Jono. Jo ieško se
suo, Veisėjų rajonas, Kiby- 
šių paštas, Jokubiškių kai
mas, A. Balevičius.

Taipgi į laišką įdėtas pra
šymas paieškoti švogerio. 
Nežinanti jo antrašo, bet 
prašo manęs perduoti jam 
jos rašytą laišką, bet pati 
savo vardo nepasirašo, tik 
antrašą paduoda.

Matyt, tūli žmonės ma
no, kad Amerikoje gyve
nantieji lietuviai visi vie
nas kitą žino. Amerika pla
tus kraštas, nėra galimybių 
visiems susieiti.

Pilietis

WORCESTER, MASS.
LITERATŪROS IR AP- 
ŠVIETOS MYLĖTOJŲ 

IŠKILMĖ
LLD 11 kuopos metinis 

piknikas įvyksta rugpjūčio 
4 d. gražiajame Olympijos 
Parke. Liepos 15 d. kuo
pos susirinkime buvo ap
svarstyti visi kuopos rei
kalai, išrinktos gaspadinės 
pagaminimui specialių val
gių, kad skaniai pavaišinti 
gausiai atsilankiusius pik- 
nikierius, ir kiti darbinin
kai išrinkti patarnavimui. 
Prisiminus apie piknikinę 
programą, moterys pagei
davo virvės traukimo — po 
dvi moteris kiekvienam vy
rui, ir moterys tikrai lai- 
mėsios. Vyrai — tai n-e 
vien kepurės, negalima ap
sileisti. Na, ir tapo paves
ta komisijai parūpinti vir
vę. Pamatysime, kas bus 
laimėtojais liepos 15 d.

Taigi niekas nepraleiski
te progos pamatyti tą seno 
būdo sportą ir senų spor
tininkų susikibimą.

Gražiai ir sėkmingai bu
vo pasidarbuota Laisvės 
naudai laike tradicinio jos 
pikniko. Šiame piknike rei
kėtų pasidarbuoti Vilnies 
naudai, — turiu mintyje 
didįjį Vilnies pikniką Chi- 
cagoje.

Liepos 18 d. sugrįžo į 
Worcester! Richardas Ja
nulis iš Niagara Falls, Ka
nados, su savo žmonele, jos 
jaunu broliu ir jų motina. 
Visi apsistojo pas Jurgį Ži
linskus. Mano pastoviai čia 
apsigyventi.

Linkėtina naujiems gy
ventojams sėkmingai susi
tvarkyti ir veikti pažangia
jame judėjime.

* -I » •
Worcesterio Laisvės va- 

jininkas J. Skliutas rūpes
tingai darbavosi ir nusi
skundė, kad gal nesukels 
pasibrėžtos kvotos — $500. 
Tačiau minėtame LLD 11 
kuopos susirinkime jis iš
didžiai pranešė, kad savo 
tikslą pasiekė,

Bravo, Jonai! D, J.

LIETUVIUTARPE
Smūtna auksinė sukaktis

Lietuvių Amerikos Piliečiu 
Klubas pereitą sekmadieni mi
nėjo. savo 50 metų sukakti nuo 
įsikūrimo.

Ta proga buvo užpirktos 
mišios ir suruoštas išvažiavi- 
mas-piknikas. Prieš tai smar
kiai garsinta “Darbininke”, 
“Vienybėje” ir lietuviškojo ra
dijo valandoje. Tikėtasi iškil
mingai tą auksinę sukaktį at
žymėti.

Bet išėjo kaip tik atbulai. 
Vietoje linksmos sueigos, ne
didukas klubiečių būrelis prie 
Ronkonkoma ežero piknikavo. 
Tai buvo daugiau panašu į 
šermenis, o ne į iškilmingą su
kaktį.

Iš anksto buvo garsinta “šo
kiai prie geros muzikos”, bet 
toji muzika susidėjo iš plokš
telių — rekorduota muzika, 
prie kurios niekas nei nedrįso 
šokti, nors ir buvo dipukų, ku
rie myli lietuvišką polką pa
šokti.

Man rodos, kad šis auksinis 
minėjimas pavirto šermeniniu 
todėl, kad jam vadovavo dau
giausia dipukai, kurie viso
kiais būdais ignoruoja progre
syvius -lietuvius. Jie dėlto ir 
dienraščiui “Laisvei” garsini
mo nedavė. Jie ignoravo di
džiulę klubiečių dalį, kurie 
dienraštį “Laisvę” skaito.

Tokia jų taktika, aišku, nie
ko gero klubui neduoda. To
kia vadovybė negali klubo 
vardą tarp lietuvių pakelti.

Kiek atsimenu, pirmiau, kai 
klubo valdyboje buvo visokių 
pažiūrų žmonių ir visi bend
rai veikė, parengimai buvo di
deli, pasekmės — gražios. Da
bar jau to nebėra. Dabar “va
duotojai” džiaugiasi klubą iš
vadavę nuo progresyvių, ku
rie daugiausia dirbo jo išau- 
ginimui.

Dabar Lietuvių Amerikos, 
Piliečių Klubui užėjo smūtnos 
dienos.

Klubietis

,
Kriaučiams ir ne kriaučiams 

priminimas

Šį šeštadienį turėsime sma
gų pikniką Polish National 
Home Parke, 108-11* Sutphin 
Blvd., Jamaicoje. Pradžia 2 
vai. po pietų. įžanga asmeniui 
tik 90 c.

Šį pikniką rengia Lietuvių 
Siuvėjų 54-as Skyrius ir kvie
čia visus jaunus ir senus la
me dalyvauti, šokiams gros 
kriaučių orkestras. Visi galė
sime gerai pasišokti.

Subvėmis, busais ir automo
biliais privažiavimas labai ge
ras. Vieta visiems žinoma. Tad 
kriaučiai ir ne kriaučiai kvie
čiami dalyvauti. Visi bendrai 
galėsime* pabaliavoti.
- Kriaučius

Svečiai
Trečiadienį po pietų 

Laisvės raštinėn buvo užėjęs, 
svečias iš Los Angeles, Caiif., 
Walter' Pozer. Jis jau apie 
mėnuo laiko, kai svečiuojasi 
pas sūnų (irgii Walter) Phila- 
delphijoj.

Svečias išreiškė, kadanga 
esąs Philadelphijoj, tai ta 
proga atvyko New Yorkan da
lyvauti Gurley Flynn’s pagar
bos vakare, Carnegie Hall.

Walter Pozer taipgi buvo 
sustojęs pas vilniečius Čhica- 
goje, ir sako dar biskutį pasi
svečiuos pas sūnų, ir grįžtant 
namon į Los Angeles, sustos 
vėl pas vilniečius.

Svečias, apleisdamas rašti
nę, padovanojo dienraščiui 
Laisvei penkinę.

Linkime Walter Pozer links
mai praleisti atostogas Atlan- 
tiko krašte ir laimingai grįžti 
į namus Pacifiko krašte.

Atsinaujindamas prenu
meratą pridėk vieną kitą 
doleriuką Laisvės paramai.

New Yorko spaudoje
“Daily Worker” ir jo 

nuomonė apie pakaitas 
tarybinėje vadovybėje

“Daily Worker” atspausdi
no savo vyriausio redaktoriaus 
John Gates’o straipsnį apie to 
laikraščio nusistatymą link 
paskutinių pakaitų Tarybų Są
jungoje, tai yra, link Moloto
vo - Malenkovo - Kaganovi- 
čiaus pašalinimo. Kaip žinia, 
tuojau po tų pakaitų “D. W.” 
atspausdino vedamą straipsnį, 
o vėliau to laikraščio užsienio 
ž i n i ų redaktorius Joseph 
Clark (buvęs korespondentas 
Maskvoje) išreiškė mintis sa
vo skiltyje. Prieš Clarko 
straipsnį paskui buvo gan ašt
rios kritikos nuo kai kurių 
skaitytojų, nors buvo ir jį pa
remiančių nuomonių.

J. Clarko nuomonė

Pakaitos, be abejo, yra ge
ros, nes pašalintieji be abejo 
buvo tie, kurie labiausiai 
priešinosi naujajam demokra
tėjimo kursui. Bet tos pakel
tos taipgi, rodo, kad dar toli 
neatsikratyta senų stalinistinių 
metodų. Blogumumas tame, 
kad Centro komitetas užsida
ręs padarė tokį svarbų spren
dimą, bet milijonai Komunistų 
partijos eilinių narių, jau ne
kalbant apie gyventojus bend
rai, neturėjo progos sužinoti, 
už ką stoja tie ir kiti. Pasaky
ta, kad Molotovas, Malenko
vas ir Kaganovičius Centro ko
mitete, sakė kalbas. Kodėl jos 
nepaskelbtos, kad žmonės ga
lėtų susidaryti nuomonę gir
dint iš jų pačių lūpų, už ką jie 
stoja. Taipgi sena stalinizmo 
metodą pasireiškia tame, kad 
tuojau po to, kai Malenkovas 
ii draugai tapo pašalinti, jie 
jau kritikuojami už daugybę 
praeities klaidų, už visokius 
nesugebėjimus, lyg neužtektų, 
kad lyderis klaidingai nusista
tęs — dar reikia rasti kiek 
tik galima daugiau “praeities” 
griekų prieš jį.

J. Gateso nuomonė

John Gates savo straipsny
je sako, kad jis nesutinka su 
Clarku vienu pagrindiniu da
lyku : tuomi, ką jis pabrėžia. 
Dauguma minčių, kurias Clar- 
kas išreiškia, yra teisingos, 
mano Gates, bet jis kaip ir 
pražiūri patį pagrindinį faktą, 
tai yra, kad tai vis vien yra 
didelis žingsnis pirmyn. Nu
stelbiant tą faktą ir koncent
ruojantis ant teigimo, kad dar 
yra daug blogo, Clark kenkia 
sugyvenimui ir taikos reika
lui, kuriam dabar pasaulyje 
susidaro geros sąlygos.

Bet, iš kitos pusės, sako 
Gates, didžią klaidą daro tie, 
kurie pyksta prieš bet kokią 
kritiką prieš Tarybų Sąjungą, 
kuri telpa “Daily Workery- 
je”. Gates daro maždaug to
kias išvadas:

1. Kiekvienoje šalyje eina
ma link socializmo skirtingu 
keliu, kuris tai šaliai tinka
miausias.

2. Amerikos komunistai su 
simpatija žiūri į visas pastan
gas statyti socializmą kituo
se kraštuose, bet jų svarbiau
sias siekis yra kovoti už socia
lizmą čiai

3. Tose pastangose jie yra 
nepriklausomi, “stovį ant sa
vo kojų”. Jie ne Mao Tse-tun- 
go, Tito, Gomulkos, Chruščio
vo ar ko kito pasekėjai, bet 
Amerikos komunistai.

4. Simpatizuodami socializ
mo statybos pastangoms, jie 
praeityje, buvo linkę žiūrėti į 
socializmo šalis bekritiškdi, 
užmerkti akis prieš negeru
mus ten, kaltinti kiekvieną 
kritiką kaip reakcinę. Tas 
kliudė laisvam galvojimui, kė
lė sustingimą ir darė komunis
tus dogmatiškais. Dabar nusi
statymas “Socialistinė šalis 
(TSRS tame atsitikime) teisi, 
ką ji nedarytų,” pakeista ki
tu nusistatymu: “Socialistinė 
šalis remtina, kai ji mums at- 

rodo teisinga, kritikuotina, 
kaj neteisinga”.

5. Paskutiniai įvykiai Tary
bų Sąjungoje yra didelis 
žingsnis pirmyn. Atrodo, kad* 
Chruščiovas ir draugai be 
abejo turi žmoniųi pritarimą. 
Tad, kodėl vadovybė neturėtų 
pasitikėti labiau žmonėmis ir 
leisti jiems patiems spręsti? 
Kodėl neduota proga pašalin
tiems reikšti savo nuomones 
spaudoje ir bendrai viešai, 
kad žmonės galėtų patys 
spręsti? Jeigu tos nuompnės 
atsilikusios nuo gyvenimo ii' 
dogmatiškos, žmonės su laiku 
jas kaip tokias atmes.

6. Clark teisingai sako, kad 
tai bloga sena stalinistinė me
todą pašalintus apkaltinti vi
sokiuose praeities nedatck- 
liuose ir nusikaltimuose. Rei
kia laikytis tiesos — žmogus 
gali būti klaidingas ir šalinti- 
nas, bet jo praeities užsitarna- 
vimus reikia pripažinti. Iš ki
tos pusės, žmogus turi būti 
kritikuotas už klaidas, nors jis 
dar vadovybėje. Bet sena sta
linistinė metodą, kurios dar 
dalinai laikomasi, yra — kas 
vadovybėje, tas beveik nelie
čiamas, bet kas pašalintas, 
pasidaro visokiausių kaltini
mų taikiniu.

7. Tokie kaip Clark yra ge
ras dalykas Amerikos kairie- 
čių judėjime. Jie ieško naujų 
kelių, galvoja, verčia sustingu
sius ir negalvojančius išsiju- 
dint. Jie kartais daro klaidų ir 
tas klaid'as reikia sukritikuoti, 
o anie turėtų, jeigu jiems įro
doma, pripažinti padarę klai
das. Bet būtų nelaimė, jeigu 
vietoje laisvos diskusijos ir 
minčių pasikeitimo vietą už
imtų organizaciniai disciplinos 
veiksniai — šalinimai, apkal
tinimai ir t.t. Tai būtų grįži
mas į protinio sustingimo lai
kus.

8. “Dailj’’ Worker” savo 
nuomones reiškia vedamuose 
straipsniuose - editorialuose. 
Bet kiti redakcijos nariai ir 
bendradarbiai, kaip Clark, 
gali reikšti, kai nori, kiek skir
tingas nuomones. Dogmatikai, 
kuriems tas atrodo baisiu da
lyku, turės prie tokios atmos
feros priprasti, nes tik tokio
je atmosferoje marksizmas, 
gyvas ir kritinis, gali klestėti.

Kritikų nuomonės 
t

Gates ir Clark, tokiu būdu, 
nors jie pilnai nesutinka vi
sais klausimais, sutinka pa
grindiniai, kad pakaitos Tary
bų Sąjungoje geros, bet jos 
pravestos nepakankamai de
mokratiškai.

Clarko kritikų nuomonės 
yra, kad jis perdaug smerkia 
dabartinę TSRS vadovybę, ne
mato gerosios pusės. Kai ku
rių kritiškų, laiškų tone jautė
si ir tam tikras nustebimas — 
jie negalėjo suprasti, kodėl 
toks kaip- Clark, kuris griež
čiausiai nusistatęs prieš Molo
tovo vadovautą grupę, rodo 
nepasitenkinimą ir reikalavo 
leisti žmonėms aną grupę -iš
girsti. B.

Pakvietimas
Siuvėjų Unijos Lietuvių 5Jj-tas Skyrius 

(A. Č. W. of A., Local 54, C. L O.)

kviečia visus, jaunus ir senus, 1957 m. liepos 
(July) men. 27 d., šeštadieni, į Metini Kriaučių 
Pikniką-Geguzinę. Polish National Home Parke 
ir Patalpose, 108-11 Sutphin Blvd., Jamaica, 
N. Y. šokiams gros Linksmu Kriaučių Orkest
ras. Pradžia—2 vai. popiet. Įžanga—90c.

Ar saulė švies, ar lis su perkūnais lietus— 
kriaučių piknikas visi tiek bus!

4 pu»l, Laisvi (Liberty) Penktad., liepos (July) 26, 1957

MIKE
K. Čeledinas, buvęs 

brooklynietis

Liiepos 8 d. mirė Kazys če- 
ledinas, dabar gyvenęs River
dale, N. J. Palaidotas su baž
nytinėmis apeigomis Hanover, 
N. J., kapinėse. Mirė turėda
mas apie 68 metus amžiaus. 
Nuliūdime . liko žmona, duktė, 
du broliai ir dvi seserys.

K. čeledinas buvo brookly- 
niečiams žinomas, nes čia tū
lą laiką turėjo drabužių siu
vimo įstaigą. Tik prieš porą 
metu jis nusikėlė i Riverdale, 
N. J.

Po miestą pasidairius
UŽSIMUŠĖ DARBE

Vincenzo Mancini, dirbda
mas prie laivo Brooklyn Ar
my Terminal, nukrito 10 pė
dų ir ant vietos užsimušė. Ten 
dirbdamas jo sūnus Vito ma
tė, kaip tėvas užsimušė.

Dipukas, užmušęs žmoną, 
uždarytas beprotnamin

Lenkas dipukas St. Bryk, 
kūju užmušęs savo žmoną, 
pripažintas nepilnapročiu ir 
pasiųstas beprotnamin. Ketu
ri vaikai liko be tėvų. Bryk 
tvirtina, kad jis užmušęs ją 
todėl, kad jinai nebuvusi jam 
ištikima.

Trokas užmušė vaiką
Brook lyne trokas užvažiavo 

ant dviračiu važiuojančio 9 
metų John Foley ir ant vie
tos užmušė.

Užsimušė besirengdama 
važiuot Vokietijon

Brooklyne 2255 Bedford 
Ave.'kilus gaisrui Mrs. Maria 
Manu apartmente bandyda
ma išsigelbėti šoko pro langą 
nuo- 6 aukšto ir užsimušė. Ji 
ruošėsi Šiomis dienomis va
žiuoti Vokietijon.

Moteris sudegė savo 
kambariuose

Mrs. Therese Townsend su
degė jos dviejuose popieriais 
ir kitais niekalais prikrautuo
se kambariuose kilus ten 
gaisrui.. Patėmijęs dūmus, 
kaimynas šaukė, siūlėsi į pa
galbą, bet ji atsakė, kad pa
galbos nenori, nes ji su gaiš
iai pati apsidirbsianti. Gaisri
ninkai ją rado sudegusią.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

Aš, Andriuškevičiui ė Ona, paieš- 
kau savo tėvų — Andriuškevičiūtės- 
Nieciunski Antosės, tėvo Mr. An
toni Nieciunski, seserų ir brolių, 
kurie ^nan paskiausiu žinomu laiku 
gyveno Harding gatvėj, Cambridge, 
Mass. Būtų malonu, kad jie patys 
atsilieptų arba žmonės, žinanti7 kur 
jie randasi, suteiktų man jų antra-)^ J 
šą, už ką būsiu dėkinga.

Andriuškevičiūte Ona, Antaripk 
duktė, Alytaus miestas, Vilniaus 
gatvė Nr. 19, Lithuania USSR.

(143-144)

HELP WANTED—FEMALE

OPERATORĖS

Patyrusios
PRIE SPORTSWEAR

H & M SPORTSWEAR
27 Montrose Ave., Brooklyn

Tel. EV. 4-0255
(144-150)

BUSINESS OPPORTUNITIES

Carvel Dairy Freeze Drive-In. 
3 mašinos oporavimui. Savininkas 
parduoda iš priežasties nesveikavi- 
mo. 9 mėnesių biznis, gerai įsteig
tas. $4,000 rankpinigių. Kaina 
$15,000. New Rochelle 6-9723, po 
12 v. dieną.

(143-149)

White Plains, N. Y. Stationery- 
Luncheonette. Alaus leisniai. įsteig
ta virš 20 m. Vertės $65,000 iki 
$70,000, liktai trečdalį rankpinigių. 
Pilna kaina H2.O00, Žema rend^, 
Privatiškas savininkas. Platinkite 
biznį čia. White Plains 8-9760. 
Klauskite Ted. (143-149)

REAL ESTATE

Mamaroneck, N. Y. Namai par
davimui. Po 6 kamh. ir 2 vonios. 
Ant projekto. Pardavėjas gyvena 
ant vietos. Arti bažnyčių, ir ma
rių kranto. Tiktai 45 min. nuo 
Grand Central. Jūs ir jūsų šeima 
privalo gyventi gražiai, puikiose apy
linkėse, puikūs kaimynai. $24,500 ir 
viršaus PROTANO, INC., 1427 Ra
leigh Ave., MAmaroncck 9-2242.

(143-152)

TRUCKS

CHEVROLET 1955, 1 tono Pick Up. 
Sunk vežimam springsai ir tairai. 
Ekstra įtalpos dydis. Tiktai 19,000 
mylių įvažiuotas, atrodo kaip nau- / 
jas. Prieinama kaina. -jį

THE ASTORIA TIRE CO. < 
37-21 Northern Boulevard 

Long Island City. ST. 4-4374 
(144-148),

OLEVER 66 Tractor 1954, su ware 
Loader, A-l stovyje, per dang metų 
juomi aptarnavimas. Pilna kaina 
$1,500. Kiti puikiausi pirkiniai, 
persitikrinkite patys patirdami.

Stark Equipment
578 Commerce St., Thornwood, N. Y.

Tel. RO. 9-2517
(144-148)

PAJIEŠKOJIMAI
PAIEKOJIMAS IS LIETUVOS

Tik ką gavau laišką nuo man 
nežinomos moters Onos Kavaliaus
kaitės - Bagdonienės iš Merkinės 
miestelio. Prašo paieškot josios gi- 
miestelio . Prašo paieškot jo- 
sios giminių — sesers Julės Kava- į 
sockienės ir tetos Julės VisockienA, 
Su laišku man1 įdėtas ir jos seseriai 
Kaikauskienei - Maisockicnei laiškas 
ir prašo jai persiųsti, jei surasiu ją.

Laiško autorė guodžiasi, kad 
šuo jai nerašo, nes nežino jos ad
reso. Ji rašė tik broliui Antanui ir 
teiravosi apie ją. Brolis Antanas 
1951 metais mirė. Jo vaikai atsisa
kė duoti jai amerikietės sesers ad
resą, aiškindamiesi, 'kad laiške at- ( 
galin'io adreso nebuvo.

Merkinietė rašo, kad jos sesers 
gyvenamasis miestas esąs Grandija. 
Amerikiečiams toks miestovardis 
nežinomas. (Gal Gardner, ar Grand 
Rapids.) Ieškomoji Kaikauskienlė- 
Maisockienė esanti gimusi Merkinė
je, amžiaus apie 60 metų.

Teta Julė Visockienė gyvenanti 
Bostone, gimusi Masališkių kaime, 
amžiaus apie 70 metų. Jei teta Vi
sockienė būtų jau mirusi, tai ieškan
čioj! prašo atsiliepti jos dukteris — 
Oną ir Jadvygą. Merkinietė sakosi 
esanti tetos sesers Rožės duktė, 
prieš 18 metų netekusi vyro (mirė) 
ir likusi su dviem vaikais.

Adresas:
Varėnos rajonas jį
Merkinė
Vilniaus g-vė, Nr. 20 .
Kavaliauskaitė-Bagdonienė ffra 
Lithuania, USSR

Jas pačias arba jas bei vieną ku
rią žinančius prašau prisiųsti man 
jų ,adresus, o aš pasistengsiu joms 
patarpininkauti, svarbiausia — Mai- 
sockienei laišką persiųsti. ' ■

S. Večkys 
91-49—115th St.

' Richmond Hill 18
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