
LAISVE—LIBERTY
Vienintelis lietuvių kalboje 

dienraštis Rytinėse Valstijose
Dalls Queens apskrityje (N. Y. Ifll.OO
Kanadoje .......................  11.00
Kitur užsienyje ......    15.00
Metam prenumerata:
Jungtinėse Valstijose....... ........... — 10.00

Pavienio egzempL kaina 5 centai

^frj.rwiiiiiiMM^i H n i i 1 1 - 11 " 11-------L A. B. 8

f LAISVE—LIBERTY

The Only Lithuanian dally In
Eastern States 

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

Telephone Virginia 9-1827
PRICE 5c A COPY

fl

*★** Richmond Hill 19, N. Y., Penktadienis, ragp. (Aug.) 9, 1957 ¥¥¥¥No. 154 METAI 47-ti

KRISLAI
l azdynu Pelėda.
M. Šukienė.
Premi juctie ji.
Kuboje

Rašo R. Mizara

Senatas jau priėmė 
sugadintą įstatymą; 
balsavo 72 prieš 18

Kitas turčius 
pakviestas į 
Ike kabinetą

Socialistinės šalys 
užtars R» Vokietiją, 
tikrino Chruščiovas

Gyvenimas
Lietuvoje

Mūsų korespondento

KOLŪKIO DEŠIMTMETIS

šių metu liepos 19 d. Kaune 
mirė bene pati seniausia am
žiumi Lietuvos rašytoja Mari
ja Lastauskiene — Lazdynų 1 
Pelėda. Tik prieš pat mirtį’- .
Ši žymi lietuvių tautos dūk- federalmių teisėjų) 
ra minėjo savo 85 metų am
žiaus sukakti.

nekrolo-

nusikaltėlius.
Už įstatymą šioje for- 

gl) šios dienos Laisvės edito- m°je balsavo 72 senatoriai, 
riale. Be to. K. Vairas-itaė- prieš 18. Už balsavo visi re- 
k'mskas prisiuntė mums iš i publikonai (43) ir demokra- 
Kauno aprašomą apie rašyto- tų dauguma, įskaitant to- 
,)ol laidoi.uves. kius liberalinius senatorius

— ••— kaip Douglas iš Illinois, ku-
Atsirm-nate buvusia ameri-j1’^ tvirtino, kad įstatymas 

l.ietę M. Sukienę-Benesevičiū- Žymiai Sugadintas. J1S, bet- 
tę, pirmą ją Lietuvių Literatu- gi, galutinėje išvadoje Sa
ros Draugijos sekretorę?

šiuo metu M. Šukienė gy
vena I’apilės miestelyje, Lietu
voje. Ji jau pasiekusi 71 me
lus amžiaus ir, žinoma, gauna 
valstybinę pensiją.

193 1 metais abudu Šukiai — 
Juozas ir Marija išvyko i 
Tarybų Sąjungą ir apsigyveno

•. Abudu flžiaugėsP'Tfaiū'd’asistinesMinske.
j’uoju gyvenimu.

19 11 metais, kai vokiškų 
ųacių armija Įsiveržė į Mins
ką, budeliai hitlerininkai Juo- 
žą Šukį žiauriai nužudė.
/ Apie tą Įvyki, tikimės, M. 

Žakienė ilgainiui duos 
smulkesniu žinių.

mums

metaiLietuva nutarė kas 
skirtį astuonias premijas — 
tris po 25,000 rublių ir pen
kias po 15,000 rublių — tiems 
rašytojams, dailininkams, me
nininkams, kurie gražiausiai, 
geriausiai tais metais pasižy
mės savo kūryba.

šiemet premijas gavo:
J. Baltušis už romaną “Par

duotos vasaros“—25,000 rub- 
I: M •

Eduardas Mieželaitis už 
“Brolišką poemą“ — 25.OOT) 
rublių.

Juozas Grušas už scenos vei
kalą — istorinę tragediją 
“Herkus Mantas“ — 15,000 
rt/blių.

Justinas Marcinkevičius UŽ 
poemą “Dvidešimtas' pavasa
ris“—15,000 rublių.

Kompozitorius ' _ 
va už operą “Pilėnai’’ — 25,- 
000 rublių.

Indra — Juozas Paleckis už 
baletą “Audronę“ — 15,000 
rublių.

Dailininkas Vytautas Jur
kūnas už Kristijono Donelai
čio “Metų“ iliustracijas—15,- 
Ooo rublių.

Lietuvos Valstybinio dramos 
teatro režisorė Kazimiera Ky- 

^.mantaitė už dramos “Pasken- 
Vluolės“ pastatymą — 15,000 
rublių. Buvo po tiek pat ap
dovanoti ir šio spektaklio dai
lininkas Jonas Jagutis ir ak
torė Janina Daukšytė.

Kuboje verda milžiniškas 
darbininkų j u d ė j i m as, nu
kreiptas prieš galvažudį dik
tatorių Batistą.

Batista, kaip žinia, besisiek- 
damas sutramdyti liaudies ju
dėjimą prieš jo diktatūrą, pa
naikino visokias žmonėms tei
ses; uždraudė jiems susirink
ti, spausdinti bet kokį žodį, 
jam nepatinkamą.
: Prieš tai darbininkai San
tiago mieste paskelbė genera
linį streiką. Streikas persime

Washingtonas. — Senatas 
jau priėmė civilinių teisių 

! įstatymą, bet žymiai suga- 
jdintą priedu, kuris įgalio
ja vietines džiūres (vietoje 

teisti 

kė, kad “geriau šis tas, ne- 
igu nieko”. Tik vienas li
beralinis demokratas, Mor
se iš Oregono, balsavo 
prieš, laikydamasis iki pas
kutinės minutės nuomonės, 
kad su tais visais pataisy
mais įstatymas bejėgis ir 

; diskriminacijos 
nenugalės. Jis sakė, kad pie
tiniai rasistai tokiu įstaty
mu patenknti.

Kraštutiniai pietiniai ra
sistai, patenkinti ar ne, bent 
viešai pasitenkinimo nero
dė ir irgi balsavo prieš, 
sakydami, kad įstatymas 
radikališkas, “įžeidžiąs pie
tietišką gyvenimo kelią” ir

Vengrija pristatys Jungtin 
Tautoms davinius praeito 
sukilimo įvykiams nušviest
Budapeštas. — Vengrijos 

užsienio reikalų ministeri
ja paskelbė, kad raportas, 
kurį sudarė vakarietiška 
Jungtinių Tautų komisija, 
gaus atsakymą —. Vengrija 
pati pristatys ilgą doku
mentuota raportą Jungti
nėms Tautoms, kuriame 

įbus nušviesta, kaip vystėsi 
Vytautas Klo-! praeito rudens sukilimo į- 

vykiai.
Tuo tarpu Vengrijos val

džia išleido 15,000 žodžių 
kritiką prieš J. T. komisi
jos raportą. Toje kritikoje 
sakoma, kad raportas visai 
ignoruoja svarbų faktorių

tė į Havaną, šalies sostinę, 
taipgi ir į kitus miestus.

Havanoje, šiuos žodžius ra
šant, busai yra operuojami 
kareivių.

Kubos žmonės pasiryžo nu
versti biaurų diktatorių, kurio 
budeliai nužudė jau nemaža/ 
žmonių.

Ir jie tai padarys! Pada
rys, jei ne dabar, tai vėliau!

Vienas Anglijos lordas 
(Altrincham) pakritikavo ka
ralienės Elzbietos dvarą. Už 
tai tūlas karalienės šalinin
kas, norėdamas pasirodyti la
bai dideliu, smogė lordui au
sin !

Kai jau šitokiomis priemo
nėmis ginama karališko dva
ro garbė, tai labai bloga I 

t. t. Taigi, prieš balsavo, iš 
vieno taško, pažangietis 
Morse, iš kito — 17 rasistų, 
įskaitant tokius kaip East
land, Talmadge ir kiti tikri 
diksikratai.

Kaip žinia, Atstovų bu
tas yra patvirtinęs civili
nių teisių įstatymą be tų 
pataisymų. Dabar įstaty
mas su pataisymais turi 
grįžti į butą. Manoma, kad 
jis ir ten dabar toks bus 
priimtas.

Administracijos pareigū
nai jau sako, kad beveik tik
ra, jog prezidentas įstato 
nevetuos. Savo spaudos kon
ferencijoje trečiadienį Ei
senhoweris pakartojo tei
gimą, kad jis priešingas 
pataisymams, bet tas bu
vo, sako jam artimi parei
gūnai — “tik dėl rekordo” 
— faktinai jis jau pasiAm- 
gęs nusileisti.

Lberalai demokratai 
Douglas iš Illinois ir Neu
berger iš Oregono, pareiš
kė, kad įstatymas, suga
dintas ir susilpnintas, vis 
vien yra žingsnis pirmyn, 
nors nedidelis. Jie sakė, kad 
supranta, kodėl Morse bal
savo prieš, bet mano, kad 
jis padarė klaidą taip da
rydamas.

— kaip Amerika prisidėjo 
prie sukilimo kiršinimo ir 
rengimo. Vengrijos valdžia 
sako, kad sukilimas fakti- 
nai buvo pasėka vakarie
tiško imperializmo pastan
gų nuversti liaudies valdžią.

Vengrijos valdžios rapor
tas, lygiai kaip vakarietiš
kos komisijos raportas, bus 
patiekti ateisiančiai Genera
linės asamblėjos sesijai. 
Kaip žinia, vakarietiška 
komisija ieškojo savo rapor
tui davinių užsienyje, 
riausiai bėglių tarpe, 
negavo leidimo vykti 
čion Vengrijon.

vy- 
bet

Kipre staiga 
užvirė kovos
Nicosia. — Kipro saloje, 

kur per kokius du mėnesius 
buvo ramu, staiga vėl už
virė kovos. Jas pradėjo 
britai, kurie pasiuntė ke
lias karines ekspedicijas į 
salos pietvakarinių kalnų 
sritį, kad ieškoti partiza
nų. Kai britai ieško parti
zanų, jie ieško ne tik gink
luotų karių, bet praveda 
kratas taikinguose kaimuo
se, suiminėja ir tardo kai
miečius, dažnai išvaro vi
sus gyventojus iš namų ir

Washingtonas. —Apgynos 
sekretorius Charles E. Wil
son, General Motors direk
torius, traukiasi iš valdiš
kos tarnybos. Prezidentas 
Eisenhoweris jau turi kan
didatą į tą postą: jis irgi 
yra didelis biznierius, fab- 

muilo 
and 
Neil

rikantas, didžiojo 
kombinato Procter 
Gamble prezidentas 
H. McElroy.

Eisenhoweris jau 
tą nominaciją Senatui. Wil- 
sonas liks savo pareigose 
iki mėnesio pabaigos ir 
grįš paskui į General Mo
tors, o McElroy, kuris tik
riausiai bus patvirtintas, 
sako ekspertai, paliks Proc
ter and Gamble ir eis į ka
binetą.

Bosas aiškino 
kaip pasamdė 
sukčių J. Dio
Washingtonas. *— Senati- 

niame apklausinėjime vie
nas bosas atidengė, kaip 
jis samdė sukčių raketierių 
J. Dio, kad jį apgintų nuo 
unijos. Kaip žinia, sukčius 
Dio iš vienos pusės stei
gė visokius falšyvus unijų 
lokalus ir nusidavė “unijos 
vadu”, iš kitos pusės — per 
savo agentūrą atvirai streL 
klaužiavo, padėjo bosams.

Liudininkas M. Heyman- 
sonas, kuris turi dirbtinų 
gėlių fabriką prie New 
Yorko, pasakojo, kaip 
Doll ir Toy Workers unijos 
organizatoriai buvo pradė
ję organizuoti darbininkus. 
Jis tada kreipėsi pas Dio 
ir jo agentūrą “Equitable 
Research ■ Association”, ku
ri faktinai yra kaip ir 
gengsterių štabas. Už $150 
per savaitę Dio prižadėjo 
neprileisti unijos — ir fab
rikas dar tebėra neorgani
zuotas iki šios dienos.

Lenkai šalina 
biurokratiją...

Varšuva. — Lenkijos 
Jungtinė darbininkų partija 
(PPR, komunistai) atleido 
iš pareigų 8,669 apmoka
mus partijos pareigūnus. 
PPR, sako Gomulka, laips
niškai eis prie to, kad dar
bą partijoje ves pasišventė
liai, kurie dirbs be atlygi
nimo atliekamu nuo darbo 
laiku, o ne biurokratai.

Partija dabar turi 1,500,- 
000 narių ir apie 100,000 pa- 
regūnų. “Trybuna Ludu” 
sako, kad darbininkai jo
kiu būdu negali tikėti par
tijos žmogui, kuris šaukia 
prie pasiaukojimo ir sun
kaus darbo, tuo tarpu, kai 
jis pats gauna aukštą al
gą. Aukotis turi visi, sako 
“Trybuna Ludu”.

Berlynas. — Tarybiniai 
vadai, Chruščiovas, Mikoja- 
nas, Gromyko ir kiti, at
skrido reaktyviniu orlai
viu i Schoenfeldo aerodro
mą, iš kur traukiniu kar
tu su Grotewohliu, Ulbrich- 
tu ir kitais Rytų Vokieti
jos vadais atvyko Berlynan. 
Geležinkelio stotyje jų lau
kė apie 25,000 darbo žmo
nių. Ten Ulbrichtas ir 
Chruščiovas pasikeitė svei
kinimo kalbomis.

Chruščiovas savo kalboje 
užtikrino, kad ne tik Ta
rybų Sąjunga, bęt Liau
dies Kinija ir kiti socia
listiniai kraštai visuomet 
užtars ir gins socialistinę 
Rytų Vokietiją. Jis davė 
suprasti, kad negali būti 
kalbos apie susitarimą su 
Vakarų Vokietijos Fede- 
raline Respublika Rytų Vo
kietijos sąskaiton. Kas no
ri tartis su mumis, sakė 
Chruščiovas, turi tartis ir 
su jumis. . . .

Chruščiovas, Mikojanas ir 
Gromyko apžiūrėjo gar
bės sargybą, kurią sudarė- 
Liaudies armijos šalmuoti 
kariai.

Vėliau Chruščiovas ir

S ii ė m ė hrooklynietį. kuris 
kaitinamas šnipinėjime T. S. 

naudai: esąs “pulkininkas”
New Yorkas. — Dabar 

paskelbta, ’kad birželio 21 
dieną saugumo agentai su
ėmė brooklynietį Rudolfą 
Abelį, turintį foto-studiją 
Fulton, gatvėje prie fede
ralinio teismo. Jis gyveno 
Manhattane po vienu var
du, sako saugumo agentai, 
o studiją nuomavo po vardu 
“Goldfus”.

Britai sakosi 
žengią pirmyn 
Mizv os srity j 

Pahud, Omanas. — Britai 
skelbia, kad jų kariai, va
žiuoją džypais, apsupo Izz 
kaimą prie Mizwos tvirto
vės ir kaimą užėmė. Izz ran
dasi tik 12 mylių nuo Miz
wos, kuri yra sukilėlių va
do imamo štabas.

Pulkininkas Robertsonas, 
kuris vadovauja britų da
liniams, sako, kad jo jėgos 
vyks prie Mizwos. Bet tai 
nelabai lengva, sakė jis, nes 
ten nėra kelių ir reikia ju
dėti per gilius smėlynus. 
Arabai, naudoją kupranu
garius,' tą gali daryti, bet 
britai prie kovojimo tokio
je žemėje nepripratę. Ro
bertsonas neaiškino, kodėl 
jam tarnaujančio sultono 
kariai neatakuoja Mizwos, 
o patys britai.

kiti svečiai aplankė sergantį 
senuką Vokietijos komunis
tų vadą ir krašto preziden
tą Wilhelma Piecką. Jis 
turi virš 80 metų amžiaus..

Sąryšyje su tarybinių va
dų viešėjimu visoje Rytų 
Vokietijoje sustiprintas 
saugumas. Gauta žinių, 
sako R. Vokietijos spauda, 
kad Vakarai rengiasi ta 
proga siųsti daugiau šnipų 
Berlynan ir į kitus R. Vo
kietijos punktus. Supranta
ma, kad tai todėl tarybiniai 
kariai prie Berlyno sulaikė 
amerikiečiu karini konvo
jų ir jį tikrino.
Chruščiovas savo kalboje 
parėmė Rytų Vokietijos nu
sistatymą, kad link Vokie
tijos vienybės reikia eiti 
visų pirma sudarant ryšius 
tarp abieju krašto val
džių, paskui einant prie 
dviejų valstybių federaci
jos, o tik paskui prie bend
rų rinkimų visoje šalyje. 
Vakarai teigia, kad geriau
sias kelias prie vienybės 
būtų abiejose krašto dalyse 
pravesti, parlamentinius 
rinkimus.

Tarybiniai svečiai liks 
Vokietijoje iki ateinančio 
antradienio.

Rudolf Abel, kurį polici
ja vadino “Rudolf Ivano
vic Abel”, tapo suimtas ori
ginaliai, sako policija, už 
nelegalų įvažiavimą šion 
šalin per Meksikos rubežių 
1948 metais. Bet policija 
pas jį radusi trumpų bangų 
radijus, visokius mikrofil
mus ir t. t.

Dabar nustatyta, sako 
policija, kad Abelis, gimęs 
Maskvoje, yra tarybinis 
šnipas, Tarybų Sąjungos 
žvalgybos narys, turįs pul
kininko laipsnį. Jis esąs 
svarbiausias bet kada Ame
rikoje suimtas tarybinis 
šnipas.

Suimtasis dabar laiko
mas Edinburgo, Texaso ka
lėjime.

Apart buvimo fotografu, 
Abelis taipgi žinomas kaip 
dailininkas. Jo foto studijo
je radosi jo paties pieštų 
paveikslų. Bet ir buvimas 
fotografu ir buvimas daili- 
linku, sako policija, buvo 
tik “frontas”, “fasadas” — 
jo vyriausias užsiėmimas 
buvęs šnipinėjimas, sako 
policija.

Tnenton, N. J.—New Jer
sey gubernatorius Robert 
B. Meyner paskyrė J. Wein- 
traubą valstijos aukščiausio 
teismo vyriausiu teisėju.

Dotnuva. — K. Požėlos 
vardo kolūkio kolūkiečiams 
liepos 21 d. yra ypatingai 
atmintina diena. Švęsdami 
Tarybų valdžios įkūrimo 
Lietuvoje metines, jie prie 
šventinio stalo susėdo kar
tu pažymėti ir savo kolūkio 
dešimtmetį.

Talkos darbo, liaudies 
valstybės pagalbos dėka, 
kolūkis per tuos metus ta
po stambiu daugiašakiu ū- 
kiu. Čia yra 3,750 hektarų 
žemės ūkio naudmenų, dau
giau kaip 200 melžiamų kar
vių, 600 kiaulių, šimtai viš- 
tų. Kolūkio bityne stovi 
150 aviliu, 25 hektarus ūži- 4. 7
ma visuomeninis sodas. Per 
pastaruosius kelerius me
tus pastatytos naujos kar
vidės, kiaulidės, grūdų sai- 
dėliai ir kitos ūkinės patal
pos. Veikia 125 kilovatų 
galingumo elektrinė. Kolū
kis turi 2 kaupiamuosius 
traktorius, 4 sunkvežimius, 
įvairių variklių, mašinų ir 
padargų.

K. Požėlos vardo kolūkis 
žinomas savo aukšta žem
dirbyste ir gyvulininkyste. 
Vien uždaru vandens nulei- 

idimu čia nusausinta dau
giau kaip tūkstantis hek
tarų žemės. Įvestos sėjo
mainos, plačiai auginamos 
daugiametės žolės.. Pernai 
iš kiekvieno hektaro pasė
lių gauta po 10.5 centnerio 

! grūdinių kultūrų, iš kiek
vienos karvės vidutiniškai 
primelžta po 2,183 kilogra
mus pieno. Kolūkis gavo 
1 milijoną 850 tūkstančių 
rublių pajamų.

Kolūkiečiai gyvena pasi
turimai ir kultūringai. Pra
ėjusiais metais už kiekvie
ną darbadienį čia išduota 
daugiau kaip po 2 kilogra
mus grūdų, apie 2 rublius 
pinigais, cukraus, medaus 
ir kitų produktų. Eilinio 
kolūkiečio J. Žydelio šeima 
gavo 5 tonas grūdų, dešim
tis kilogramų cukraus ir 
kitų produktų. Vien pini
gais ji uždirbo apie 5 tūks
tančius rublių. Kolūkyje 71 
šeima su valstybės pagalba 
pasistatė erdvius namus ir 
persikėlė į gyvenvietes.

Vakarais kolūkiečiai su
sirenka į savo Kultūros na
mus pailsėti, pasilinksminti. 
Kaime yra nemaža inteli
gentijos., tame tarpe 5 ag
ronomai ir zootechnikai, 15 
mokytojų.

Per dešimt metu artelė
je išaugo puikūs laukininkų 
ir gyvulių augintojų kad
rai. Jų tarpe pasižymėjusios 
melžėjos B. Daunoraitė, J. 
Žydelienė, kiaulininke V. 
Baltrūnaitė, brigadininkas 
J. Bertašius. Kolūkiui visą 
laiką vadovauja jo organi
zatorius, Lietuvos Aukš
čiausios Tarybos deputatas 
Kazys Macevičius.
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PO DVYLIKOS METŲ
1915 METŲ Rl'fiPIŪČIO 6 DIENĄ ant Hirosimos I 

miesto, Japonijoj, buvo numesta amerikinė atomo bomba.
Tai buvo pirma bomba, numesta ne ant kokios nors 

militariniu požiūriu svarbios bazės, bet numesta ant 
miesto be ankstyvesnio netgi įspėjimo, kad tokia bomba 
bus numesta.

Tikrai žinoma, kad nuo tos bombos žuvo 59,853 
žmonės, tačiau neoficialiai skelbiama, jog bus žuvę ne-i 
mažiau kai]) 260,000 žmonių. Miestas buvo paverstas de
gėsiais ir griuvėsiais.

Hirosima, taigi, pasiliks istorijoje kai]) pirmoji ato
minės bombos auka, baisi auka.

Tiesa, tuomet buvo karo metas. Mūsų šalį japonai 
militaristai buvo užpuolę taipgi be įspėjimo, užpuolė pa- 
salingai. Tačiau šiandien kiekvienam aišku, jog ir be 
atominės bombos numetimo ant Hirošimos, be masinio! 
civiliniu žmonių užmušimo, Japonija būtų buvusi pa- 
klupdyta, nes ia mušė iš vienos pusės galingos ameriki
nės jėgos, o iš kitos — galingos tarybinės jėgos. Vadi
nasi, atominės bombos numetimas ant japonų miesto ■ 
buvo nereikalingas, sako tie, kurie žino.

O visgi Amerikoje yra tokių, kurie tuo žygiu (a- 
tominės bombos numetimu ant Hirošimos) didžiuojasi. 
Tai bloga!

BOMBA, numesta prieš 12 metų ant Hirošimos, buvo 
tik “bombelė”, palyginti su tomis, kokias šiandien turi 
Amerika. Tarybų Sąjunga, Anglija. Per tą dvyliką me
tų Amerika ir Tarvbų Sąjunga paiungė geriausias savo 
mokslo jėgas padirbimui vis didesnių ir didesnių bom
bų — atominiu ir hydrogeninių (vandenilinių).

“Modernioji” hydrogeninė bomba, numesta ant di
džiulio miesto, gali ne tik jį visiškai sunaikinti, o ir per 
mylių mylias visą jo apylinkę.

Na, i)1 to akiregyje, pasaulio žmonės subruzdo reika
lauti, kad atominės ir hydrogeninės bombos niekad ne-i 
turėtų būti vartojamos.

Visųpirmiausia karo priešininkai — ių šimtai mili
jonų visame pasaulyje— reikalauja, kad būtų sulaikyti 
atominių bombų bandymai, nes iie teršia-nuodiia orą, 
jie grūmoja žmonių sveikatai ir gyvybei.

Reikalaujama, kad būtų eita prie*ginklavimosi su
mažinimo. kad būtų užtikrinta pasauliui taika, kad būtų 
užtikrinta, iog niekad neįvyks kitas pasaulinis, karas. 
Nes jei toks karas įvyktų, tai jis sunaikintų ištisus 
miestus ir tautas!

Minint 12 metu sukaktį nuo to, kai atominė bomba 
buvo numesta ant Hirošimos, pasaulio žmonės dar ir dar 
griežčiau taria savo žodį už tai, kad tai niekad, o niekad 
nepasikartotų!

Mes stovime šimtu procentų su tais milijonais!

Žmonės ilgame istorijos 
bėgyje vedė dvikovas viso
kiausiais ginklais — kar
dais, durtuvais, pistoletais, 
revolveriais, strėlėmis ir 
lankais, kumštimis, --- ir 
kuom ne .. . Bet šią savaitę 
Los Angeles mieste įvyko 
dvikova su nauju ginklu: 
automobiliais. Bet leiskime 
rekordui, kaip tai užrekor- 
duota policijos stotyje, pa
aukoti.

Robert D. Smallfield, 
metu amžiaus, flirtavo 
kitomis moterimis, kas
bai erzino jo žmoną Wilma. 
Vieną gražią dieną šią 
savaitę jie susibarė ir 
jis įsėdęs į savo naują au
tomobilį išvažiavo “pasivė
dinti”, leisti pykčiui išga
ruoti.

Bet Wilma, baisiai įpy
kusi, įsėdo į seną šeimynos 
automobilį, — jie, mat, tu-
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Kas nauja lietuvių kalbininkų tarpe

Marija Lastauskiene — Lazdynų Pelėda
šll," METŲ LIEPOS 21 DIENĄ Kaune amžinai už

merkė akis žymi, 85 metu amžiaus senutė, Lietuvos ra- 
šytoja Marija Lastauskienė — Lazdynų Pelėda.

Lietuvos spaudoje buvo išspausdintas rašytojos 
trumpas, bet turiningas, nekrologas, po kuriuo pasirašė 
24 Lietuvos rašytojai. Jis tai]) skamba:

“Marija Lastauskienė gimė 1872 m. Paragiuose, Šiau
lių apskrityje, smulkaus dvarininko šeimoje. Visas jos 
gyvenimas buvo sunkus ir vargingas. Negavusi jokio iš
silavinimo, Mariia iš pradžių dirba paprasta darbininke- 
siuvėja Šiauliuos/?, paskui Varšuvoje, Peterburge, Ry
goje, gyvena kuri laiką Vilniuje. Matydama, kaip kapi- 
talstai išnaudoja darbo žmones ir pati patyrusi tą išnau
dojimą, ii dalyvauja revoliucinėje veikloje — platina ne
legalią spaudą, proklamacijas.

vytis jį ir gatvių kampe ty
čia užvažiavo jam iš šono 
ir kuone apvertė.

Ponas Smallfiekl pasilei
do greitai savo automobiliu, 
o Wilma užu jo ir pasivyju- 
si jam vėl smogė iš šono. 
Tuo tarpu ji šaukė: “Nu
stok bėgti, atsigrįžk ir ko
vok kaip vyras!”

Bet Smallfield neturėjo 
mažiausio noro kovoti au
tomobiliais, ir pasileido bul
varu pirmyn. Bet Wilma, 
pasukusi šalutine gatve, 
aplenkė jį ir jo jau laukė 
kitame kampe, kur vėl smo
gė jam, šiuo kartu iš kito 
šono. Tuo laiku jo automo
bilis jau buvo taip apdau
žytas, kad jis iššoko iš jo 
ir leidosi bėgti. Bet Wilma 
savo automobiliu bandė jį 
prispausti prie gretimo na
mo sienos.

Pagaliau Smallfieldui pa
sisekė kaip nors išsisukti ir 
jis dasigavo iki policijos 
stoties, kur gavo prieglau
dą nuo baisiosios Wilmos, 
o jinai tapo suimta.

Taip pasibaigė ta nelem
toji dvikova. Policijos sto
tyje Wilma vis kartojo: 
“Jo automobilis naujesnis, 
bet aš manuoju lengvai ga
lėjau jį sutriuškinti....”

Nerad o ra n kr ase i o
San Quentin kalėjime Ka

lifornijoje sėdi Caryl Ches
sman, mirčiai nuteistas 
žmogus. Jis tapo nuteistas 
už kidnapinimą, kankini
mą, išprievartavimą ir ki
tus nusikaltimus. Nors jis 
nuteistas mirti ir sėdi 
ties vienutėje, jis dar 
9 metai po nuteisimo, 
liuoja ir turi vilties 
gyvas.

mir- 
vis, 

apc-

Bet tuo tarpu Chessma
nas rašo — ir jis tapo ge
rai žinomu Amerikos rašy
toju.

Jo pirma knvga buvo 
“Cell 2455, Death Row”. 
Tos knygos rankraštį jis 
išsiuntė legališkai iš kalė
jimo ir knygą išleido viena 
New Yorko leidykla. Trum
pas laikas po knygos išėji
mo iš spaudos ji visa išsi- 
pardavė ir prisiėjo leisti 
naują laidą.

Po to didelio pasisekimo 
Chessmanas parašė kitą 
knygą, pavadintą “Trial by 
Ordeal”. Ji irgi buvo iš-
leista.

Bet kalėjimo valdyba pa
skui nutarė, kad Chessma
nas neturi teisės daugiau 
knygų rašyti leidimui. Mat, 
jo knygose iškeltas vaizdas 
stato kalėjimo administra
cijas į nepalankias šviesas.

Chessmanui buvo leista 
rašyti, bet uždrausta rank
raščius išsiųsti. Be to kiek
vieną savaitę jo vienutėje 
buvo pravedama nuodugni 
krata, kad kontroliuoti, ar 
tik nepradeda susikaupti 
naujas rankraštis knygai, 
ir jeigu taip yra, užtikrin
ti, kad jis kaip nors rank
raščio neišsiųstų.

Bet kaip nustebo kalėji
mo valdyba, 
no jo, kad
Yorke spausdina 
Chessmano knygą, 
dintą “The Face 
tice.” Chessmanas 
atidengė, kaip jis
pakraštį, ir kalėjimo 
gai per kratas jo nerado. 
Jis ant savo rašomosios 
(ką jis turi vienutėje) ra
šinėjo tik ant kopijuojamo- 
carbono popieriaus ir lakš
tus slėpė tarp kitų senųjų

kuomet suži- 
leidykla New - 

naują 
pava- 

of Jus- 
d’abar 
sudarė 

sar-

Tik Tarybų valdžios metais 
buvo sudarytos palankiausios 
sąlygos lietuvių tautos kultū
rai, taigi 
vystytis.

Tarybų 
reikiant 
kalbos 
klausimas. Universitetas i r 
du pedagoginiai institutai kas
met mokykloms parengia žy
mų skaičių kvalifikuotų lietu
vių kalbos mokytojų. Didelis 
būrys mokytojų, dėl Įvairių 
priežasčių anksčiau negalėju
sių užbaigti aukštojo mokslo, 
kelia savo kvalifikaciją neaki
vaizdiniu

Daug 
skiriama 
dėstymo 
vėliams. 
rūpinasi, 
vaizdidngas, kad teorija būtų 
siejama su praktika. Pavyz
džiui, mokant gramatikos, ne
sitenkinama mokinių supažin
dinimu su gramatinėmis sąvo
komis, apibrėžimais, taisyklė
mis, o rūpinamasi gramatikos 
mokymą pajungti kalbos pra
turtinimui, stiliaus gerinimui 
ir kitiems uždaviniams. Vy
resnėse klasėse kiekviena pro
ga gilinamos ir Įtvirtinamos 
gramatikos teorinės žinios ir 
praktiniai Įgūdžiai. Per lite
ratūros pamokas, nagrinėjant 
rašytojų kūrinių kalbą, nagri
nėjama ir kalbos žodyninė su
dėtis, sistemingai turtinamas 
mokinių žodynas ir ugdoma jų 
šnekamoji bei rašomoji kalba, 
taisyklinga tartis bei kirčiavi
mas. Lietuvos mokyklos vi
siškai atsisakė seniau buvusios 
praktikos, kai literatūros dės
tymas būdavo visai atsiejamas 
nuo kalbos dėstymo. Literatū
rą ir kalbą mokiniams dėsto 
tas pats mokytojas. Dabar, 
be to, kiekvienas mokytojas, 
kokį dalyką jis bedėstytų, pri
valo griežtai laikytis vieningo 
kalbinio režimo. Tuo reika
lu švietimo ministerija yra

ir lietuvių kalbai

valdžios metais kaip 
išspręstas lietuvių 

mokytojų parengimo 
Universitetas

būdu’.
dėmesio Lietuvoje 

gimtosios kalbos 
programoms ir vado- 
Švietimo darbuotojai 
kad ddėstymas būtų

Rašo
JUOZAS KABEIKA 
Vilniaus Valstybinio 

universiteto vyresnysis 
dėstytojas

tarybinių

ršleidusi specialų nurodymą 
“Vieningas kalbos ugdymas 
mokykloje.“

Tarybų Lietuvoje didžiulis 
darbas yra dirbamas ir lietu
vių kalbos 'mokslo srityje. Lit
uanistų darbui vadovauja ta
rybinės santvarkos metais 
Įkurtas LTSR. Mokslų Akade
mijos Lietuvių kalbos ir lite
ratūros institutas. Pačiame 
lietuvių kalbos tyrimo darbe 
aktyviai dalyvauja ir aukštų
jų mokyklų lietuvių kalbos 
katedros. Lietuvių kalbos tyri
nėjimu yra suinteresuoti ne tik 
Lietuvos, o ir kitų
respublikų, bei daugelio užsie
nio kraštų 
dėlių senoviškumu1 pasižymin
ti lietuvių kalba turį didžiulę 
reikšmę lyginamajam kalbos 
mokslui, jos ištyrimas padeda 
geriau nušviesti ir visos indo
europiečių grupės kalbų (prie 
kurios priklauso daugumas 
Europos ir Azijos kalbų),isto
rinį išsivystymą.

Reikšmingiausias darbas, 
dirbamas šiUo metu respubli
koje iš lietuvių kalbos moks
lo srities, yra didžiojo “Lietu
vių kalbos žodyno“ rengimas 
ir leidimas. Tai daugiatomis 
veikalas, kuriuo naudodamie
si, kalbininkai galės lengviau 
išsiaiškinti įvairių žodžių kil
mę, jų reikšmės kitimo raidą, 
daugelį žodžių darybos, ak
centologijos,
ir gramatikos klausimų, 
metu yra spausdinamas 
virtasis žodyno tomas, 
mieji keturi tomia apima
raides. Sparčiai dirbama ir 
prie tolimesnių tomų.

Kaip reikšmingą lietuvių 
leksikografijos darbą galima 
dar nurodyti ir prieš porą me
tų išleistąjį “Dabartinės ne

mokslininkai. Di-

dialektologijos 
Šiuo 
ket- 
Pir-

Lietuva paveiksluose
Pirmasis respublikinis jaunimo festivalis

Kalnų parke dainuoja jungtinis 
Diriguoja K. Kaveckas.vartotų karbonų lapų. Tik 

jis žinojo, kurie lapai yra 
to rankraščio, ir kartą su
rinkęs juos ir tvarkingai 
sudėjęs išsiuntė leidyklai. 
Kitaip sakant, sargai per 
kratas matė tuos kopijuo
jamo popieriaus lapus, bet 
jiems neatėjo galvon skai
tyti juose per šviesą turinį.

Bet kaip jis tuos lapus 
iššmugeliavo leidyklai, ne
žinia. Chessmanas sako: 
“Gali prisieiti šmugeliuoti 
kitą knygą iš kalėjimo, ir 
aš nenoriu išduoti paslap
ties.” M.

Nuotraukoje: Vilniuje 
festivalio dalyvių choras.

festivalio dalyvių e’isenaN uot rauk o j °: tradicine
su deglais Vilniaus gatvėmis.

tuvių kalbos žodyną” — pir->l 
mą tokio pobūdžio žodyną lie
tuvių leksikografijos istorijoje.*. 
Taip pat šiuo metu rengiama 
medžiaga istoriniam lietuvių 
kalbos žodynui, kurį netrukus 
pradės skelbti atskirais sąsiu
viniais.

Antroji sritis, k u H oje sėk
mingai dirba lietuvių kalbos 
mokslo darbuotojai, yra lie
tuvių kalbos tarmių tyrinėji
mas. Jau yra nuveiktas nema
žas darbas rengiant lietuvių 
kalbos dialektologinį 
atlasą, šis atlasas specialiais 
žemėlapiais pavaizduos lietu
vių kalbos tarmių pagrindinių 
fonetikos, morfologijos, žody
no ir sintaksės reiškinių pau 
siskirstymą. Viso numatyta iš
tirti daugiau kai]) 700 gyven- 
mųjų punktų, šalia atlaso ren- 

nemaža 
aprašo
kai bos

Tiriant lietuvių kal- 
armes, randama daug 

lietuvių

gimo yra parašyta 
monografijų, kuriose 
mos atskiros lietuvių 
tarmės, 
bos
vertingos medžiagos 
kalbos ir tautos istorijai.

Kalbininkai pradeda rašyti 
mokslinę lietuvių kalbos gra
matiką, kurios pirmoji dalis— 
morfologija — turi 
artimiausius 2 
ir ruošiama 
Įvairių sričių 
žodynų.

Tarybiniais 
liioje išaugo
jaunų mokslininkų - lituanistų, 
kurie su pasišventimu ir entu
ziazmu visas savo jėgas ski
ria lietuvių kalbos mokslui 
vystyti.

išeiti per 
metus. Išleista 
spaudai daug 
terminologijos

metais respub- 
n e mažas būrys

Worcester, Mass
ALDLD 1 1 kuopos piknikas 

Įvyko rugpjūčio 1 d. Mūsų 
pikniką pusėtinai sulijo, bet 
kadangi iš ryto mažai lyno
jo, tai nors nedaug, bet visgi 
žmonių suvažiavo automobi
liais. Gal liks dar ir pelno. 
Apie 4 valandą lietus apstojo, 
todėl, kaip buvo garsinta, kadi 
bus traukimas virvės, tai tuo
jau moterys pradėjo organi- 

j zuotis su vyrais susikibti uA

Buvo atvažiavę iš Eitchbur- 
go Samulėnai. Draugė Samu- 
'.ėnienė su savo sesule ir dar 
su viena drauge sutik') Wor- 
cesterio moterims pagelbėti 
nutraukti vyrus.

Susirikiavę, moterys ir vyrai 
susiėmė už virvės. Publika 
sustojo aplink. Pasigirdo iš 
publikos balsas, kad vyrų pu
sėje randasi trys stiprūs jau
nuoliai. Moterys, kai]) gyvos 
sportininkės, pareiškė: Jeigu 
randasi ir daugiau jaunuolių, 
gali visi eiti, mes nesibijom. 
Na, ir pirmininkas pareiškė: 
Viskas tvarkoj. Už poros se
kundžių moterys vyrus nu
traukė; publika ploja ir juo-, 
kiasi. Vyrai pradeda reika
laut antro traukimo. Sako, 
moterys juos apgavo — pra
dėjo pirma traukti. Moterys 
sutinka. Imasi iš naujo.

“Marija Lastauskienė literatūrinį darbą pradėjo 
būdama 17—18 metų. Jos kūryba neatskiriamai susijusi 
su vyresniosios sesers Sofijos Pšibiliauskienės-Lazdynų 
Pelėdos kūryba. Kartu dirbdamos, jos parašo reikšmin
gus realistinius prozos kūrinius, kuriuose talentingai, 
meniškai ryškiai pavaizdavo lietuvių liaudies gyvenimą, 
jos vargus ir siekius sunkiaisiais carinės priespaudos me
tais. šie kūriniai tuo metu atliko didelį vaidmenį, vystan
tis mūsų pažangiai realistinei literatūrai, jie pelnytai 
įėjo į lietuvų literatūros klasikini, palikimą.

“Po sesers Sofiios Pšibiliauskienės mirties (1926 m.) 
Marija Lastauskienė savo kūrinius pradėjo pasirašinėti 
tikrąja pavarde. Jos plunksnai priklauso tokie kūriniai, 
kaip‘Verpete’, ‘Vanka’, ‘Naujasis takas’, ‘Kazematų sap
nas’, ‘Rūkuose’ ir eilė kitų.

“Didelę savo gyvenimo dalį praleidusi mieste, ji ge
rai susipažino su ano meto darbininkų, inteligentų gy
venimu ir daugelyje kūrinių demaskavo kapitalistinio 
miesto piktžaizdes, atskleidė sukrečiančius socialinius 
kontrastus.

“Vaisingiausias Marijos Lastauskienės kūrybo-s lai
kotarpis buvo Paragiuose, kur ji artimai bendravo su

2 pusi. Laisvė (Liberty) Penktadien., rugp. (Aug.) 9, 1957

liaudimi, paprastais darbo žmonėmis. Čia ji parašė reikš
mingus, stambius kūrinius — apysakas “Radybos’, ‘Šiau
rės sostapilėje’, romaną ‘Jos prakeikimas’.

“Po didžiojo Tėvynės karo Marija Lastauskienė visą 
laiką gyveno Kaune. Dėl senyvo amžiaus ir silpnos svei
katos ji negalėjo aktyviai dirbti kūrybinio darbo. Tarybi
nė vyriausybė, įvertindama jos nuopelnus literatūros 
srityje, rašytojai suteikė LTSR nusipelnusio meno vei
kėjo vardą, paskyrė personalinę pensiją. Mariia Las
tauskienė taip pat buvo ąpdovanota medaliu ‘Už šaunų 
darbą Didžiajame Tėvynės kare 1941-«1945 m. m.’.

“1955—1956 metais Valstybinė Grožinės literatūros 
leidykla išleido septynis Lazdynų Pelėdos raštų tomus, 
kuriuose išspausdinti beveik visi Sofiios Pšibiliauskienės 
ir Marijos Lastauskienės kūriniai. Tai pirmas toks stam
bus ir išsamus abiejų rašytojų leidimas/ Ruošiant raš
tus spaudai, aktyviai dalyvavo ir pati M. Lastauskienė.

“Marijos] Lastauskienės-Lazdynų Pelėdos, kūryba, 
plačiai vaizduojanti lietuvių liaudies gyvenimą kelių di- 
šimtmečių laikotarpiu, atskleidžianti jos vargus^ jos sie
kimus ir viltis — visada bus artima tarybiniam skaityto
jui. . . ‘ '

“Šviesūs Marijos Lastauskienės-Lazdynų Pelėdos at
minimas visada bus gyvas mūsų liaudyje”.

Kadangi vyrai moteris su
pykdė, tai antrą sykį jos vil
ko, iki visus vyrus parmetė 
ant šlapios žolės. Publika plo
jo ir juokėsi per penkias mi- 
n utos.

Nuotraukoje: Dviratinin
kų lenktynių “Aplink Tary
bų Lietuvą” nugalėtojų gru
pė. TSRS sporto meistrui 
K. Palšaičiui suteikta teisė; 
įžiebti festivalinę ugnį.

Statybų pastoliuose

RASEINIAI. — Jeigu teko 
lankytis Raseiniuose pirmosio
mis po karo dienomis ir vėl 
apsilankote dabar, tai miestą 
sunkiai teatpažįstate. Pasi
traukdami hitleriniai grobikai 
Raseinius smarkiai sunaikino. 
Mūrinių pastatų sveiki išliko 
tik keli.

Karo audros sugriauti na
mai atstatyti, o į viršų stie
biasi vis nauji pastatai. Daug 
statybų pastolių miesto centre. 
•Padėti pafnatAi naujų Kultū
ros namų statyboje, dengia
mas stogas gyvenamojo na
mo, kuriame apsigyvens siuvi
mo fabriko darbininkai, bai
giami darbai banko pastato 
ir dar vieno gyvenamojo na
mo Suvorovo gatvėje statybo
se. Pastolių apsuptas pasta
tas stambiausiai rajone • par-

Didelė garbė sportininkėms 
moterims, visos gražiai pasi
rėdę. Publika yra pasiilgusi 
šio seno lietuvių sporto — jo ) 
nematė per virš P.O metų.

Po traukimo visa publika, 
suėjusi vidun, linksYninosi iki 
vakaro.

Draugai P. D. Aniškiui at
vežė labai dideli iškeptą vištą. 
Nuoširdžiai dėkojai"® už do
vaną. \

I J . .
Nors lietus mus nuskriau

dė, bet visgi kurie atsilankė, 
turėjo pasitenkinimo. Moterys 
turėjo gero maisto. Labai 
joms ačiū už jų darbą. Ačiū 
visiems už atsilankymą.

J. Skliutas

d uotu ve i. Netrukus bus pra
dėti statyti nauji siuvimo fa
briko cechai. A. Janonis

A



New Haven, Conn.
Mūsų naujienos

r* Liepos pabaigoje čia didelis 
sunkvežimis (trokas) susikū
lė su automobiliu. Suvyko 
daug žmonių pasižiūrėti, kaip 
tai įvyko. Sunkvežimis eks- 
plodavo, daug žmonių sužei
dė; 69 buvo reikalingi gydy
tojų pagalbos.

Tėvas, juokaudamas, sugir- Į 
dė savo dviejų metų amžiaus j 
vaikui du stiklus vyno. Nu
vežtas i ligoninę, vaikas mir- 
rė. Tėvas laukia teismo ir 
yra po $!(),()<)() kaucijos.

Mūsu kolonijos Laisvės va- 
jininkas Jonas Petkus skun
džiasi, kad jo išsikėlimas į 
Kitą vietą gyventi sutrukdė 
spaudos platinimo darbą.

(Jautas pranešimas iš Mary! 
Straus, is Waterburio, kad 
pietūs, kurie buvo numatyti 
rengti rugpjūčio 25 d., tapo 
nukelti į rugsėjo S dieną. ii

Būtų gerai, kad LLD Tre- J 
čiosios apskrities valdyba dau
giau rūpintųsi spaudos plati
nimo reikalais. Taipgi būtų 
gerai, kad tie nariai, kurie 
d a r nepasimokėjo metinių , 
mokesčiu i Literatūros Drau 
gija, greičiau pasimokėtu.

JSK

Del Užbaigimo Fondo CHICAGOS ŽINIOS

(SENAS VINCAS

Dėka kolodijų veikėjams ir visuomenės duos- 
numui, vasarinis fondas sustiprinimui dienraš
čio finansų, jau sukeltas. Tačiau brooklynie- 
čiai jau nuo seniau yra nusitarę turėti fondo 
užbaigtuvių pokilį. Tasai pokilis įvyks 17 d. 
rugpiūčio, Liberty Auditorijoje, 110-06 Atlan
tic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Tuom laiku, kai nutarta turėti pramogą 
fondo užbaigimui dar daug trūko iki dešimties 
tūkstančių. Bet subruzdus visai Amerikai, 
skubiai tapo pasiektas fondo čiukuras. Brook- 
lyniečiai savo tarimo laikosi, pramogą vykdina, 
tiktai pakeičia, šūkį. Vietoje Garbingam Fondo 
Užbaigimui Pokilis, sakoma Fondo Apvainika
vimui Pokilis. Tai džiaugsmo pokilis, pasilinks
minimas garbingai užbaigus taip didelį, taip 
svarbų darbą.

Galutinus fondo užbaigimo rezultatus pa
skelbsime po rugpiūčio 17-tos, po brooklyniečių 
narės. Brooklyniečiai labai entuziastiškai ren
giasi prie minimo pokilio, su džiaugsmu ruošia
si garbingai apvainikuoti savo gražų atsiekimą.

Kurie dėl kokiu priežasčių nesuspėjote į lai
ką prisidėti į Fondą, dar turite progos atlikti 
savo pareigą apšvietos reikalui iki rugpiūčio 
18 d. Po rugpiūčio 18-tos fondo reikalas bus už
baigtas ir bus paskelbta kiek iš viso sukelta fi
nansų, c

La isvčs A dm in is tra ci j a

REALAUS GYVENIMO KELIU
*

(Tąsa)

Antroji tos pačios respublikos piliečių' 
rūšis, tai sugaudyti ant geležinkelių ir 
nuteisti klaujūnai, kurie aptverti drati- 
ne spygliuotafttvora, ir juos saugoja sar
gai su šautuvais ant peties, apdirbinė- 
janti medvilnę, pakuoja ją į 300 svarų 
pakus ir gauna po 20 centų ant dienos, 
valgį, guolį, tik ne drabužį.

Trečia tos respublikos piliečių rūšis— 
visai panaši į Europos neišskyrus ir Lie- 
tuovs, baudžiavos laikų miestelėnų bei 
^matininkų, turėjo truputį laisvesnes 
sąlygas, — tai savotiškos rūšies kontrak
toriai. Jie padaro su užvaizdais kon
taktus, kad tokį ir tokį plotą medvil
nės nuvalys už tiek ir tiek atlyginimo, 
į tiek pabėržtai paskirto laiko. Jeigu iki 
to laiko nenuvalysi—sveikas dingęs! Tau 
už kiekvieną užtęstą dieną atskaitys iš 
tavo uždarbio, kad tu arba nieko negau
si, arba dar ir pridėti turėsi.

Tokie “kontraktoriai,” dažniausiai di
delės negrų šeimynos su seneliais, vai
kais ir vaikų Vaikais. Jie daug laisvesni 
ir ant ių niekas neskalina, kad skubėtų. 
Bet jeigu tokie “kontraktoriai” neduos 
kyšio užvaizdui vienu iš dviejų tavorų— 
pinigais, arba jaunomis negru moteri
mis bei mergaitėmis,—nuvalo didžiausius 
plotus medvilnės ir nieko negauna, nes 
visa iu uždarbi suėda užvilktos kelios 
dienos.

Tokiems “kontraktoriams,” kurie ne- 
’ duoda jokio kyšio užvaizdui, duodama 

prasčiausia, sunkiausiai pasiduodanti 
raškyti medvilnė, tai viena kliūtis. Ant
ra, neduoda užtektinai ir į laiką vežimų. 

>o tas juos baisiai trukdo. Visai kitaip 
jaučiasi toks “kontraktorius,” kuris tu
ri šeimoj jaunu negriukių bei marčių: 
jis gauna medvilnės nlotą, užtektinai ve
žimų; į laika nudirba ir uždirba.

Po tuos išraikytos medvilnės plotus 
miniose pūkuotų žmonių maišosi ir tuš
ti ir medvilnės prikrauti dviračiai, vie
no mulo traukiami vežimai. Jie vežioja 
medvilnę į tam tikrus punktus, prie kie
čiau suvažinėtų kelių, verčia į krūvas. 

<kur tam tikros svirtys verčia į sunkius 
Wutomobilius, o tie veža ir verčia į ap- 

z Čirbinėjimo ounktus, tam tikras palapi
nes, į kalinių respubliką.

Ant vieno iš tų dviem ratais vežimo 
kampo, prie pat mulo nuolat švytuojan
čios uodegos, kaip pypkis susirietęs sėdi 
if mūsų Edis! Jam šis skaitomas vienu 
iš geriausių darbų darbas papuolė, kaip 

■‘ aklai vištai grūdas rasti. Mat, tokį 
£ "šiauferį” ne tik niekas neuia, bet jie ge- 
įy riau apmokami, geresniu maistu maiti

nami ir po stogu lovose paguldomi. Pa
prastai. tokio “šiauferio” darbus gauda- 

■ vo tik užvaizdų sūnūs bei tokie jaunuo- 
& Kai, kurie darys viską, ką tik užvaizdą 

.palies daryti, bi tik jiems duos žodį, kad 
/nereikės atsakyti prieš įstatymus—ne-

* pus areštuoti.

F 3 pus L Laisve (Liberty) Pėilktadien., fūgp.

Jie taip išlavinti, kad parodytas ne
gras bus “sučiuptas prie baltveidės mer
ginos,” bus areštuotas ir jų pačių bus 
išneštas iš kalėjimo ir biauriausiu būdu 
nužudytas-nulinčiuotas.

Tai atsarginė medvilnės plantatorių 
armija ar, teisingiau pasakius, gončiai- 
skalikai, kurie, maišydamiesi tarp bau
džiauninkų. suuosdavo unijų organizato
rius, pranešdavo užvaizdams, o tie, iš
nešę nuosprendį, padarę planus, pasaky
davo jiems, kaip ir kada nusmerktasis 
turi būti prašalintas.

Ar Edį palaikė vienu iš tokių, ar to
kiu jį norėjo padaryti? Tik užvaizdams 
tatai žinoma, ir nesvarbu. Mums svar
bu tik tas, kad Edis, gavęs tą darbą, 
pamatė, ko nebuvo matęs, išgirdo, ko ne
buvo girdėjęs! Vieną rytą, kai mulų 
valdonai pradėjo kinkytis savo mulus, at
lėkė uždusęs vienas iš užvaizdų ir užko- 
mandavojo:

“Vyrai! Meskite pakinktus, sėskitės 
ant mulų ir lėkime malšinti tų galvijų! 
Jie išėjo į streiką!”

Anie, matyt, jau žinojo, kas reikia da
ryti, ir po keleto sekundžių jau sėdėjo 
ant mulų ir kaž ko laukė. Bet Edis, sa
vo amžiuje nebuvęs ant arklio nugaros, 
užsirangė pats paskutinis ir. laikydama
sis viena ranka už mulo karčių, antra už 
pavadžio, laikėsi, kad tik nenugriūtų.

Medvilnės plantatoriaus dvare pasida
rė didelis sujudimas. Vargu ar didesnį 
sujudimą būtų iššaukęs ir kilęs tame pa
čiame dvare gaisras. Užvaizdas bėgiojo 
į paties dvarponio pakajus, nešė revol
verius, patronus, paikas dalino raite
liams ir įsakinėjo:

“Paikos eis į darbą pirma, o kulkos— 
kada bus duotas signalas iš mūsų re
volverių !”

Tuo tarpu ir užvaizdams tapo pabalno
ti arkliai, jie sėdo ant jų ir paikom muš
dami per šonus bei mosikuodami ore, 
pasileido vergų palapinių link, kurios 
radosi už poros mylių nuo dvaro.

Edžiui neilgai buvo lemta pamuštravo- 
ti savo žirgelį-mulą. Jo mulas, nors ir 
neplakamas, neatsiliko nuo savo brolių 
ir lėkė paskui juos, kaip padūkęs, nepai
sydamas ir to , kad Edis jau seniai buvo 
nusiragožiavęs nuo jo nugaros ir valan
dėlę pasilsėjęs, lapnojo paskui pėsčias. 
Ant kiek Edis artinosi, ant tiek žmonių 
minia tolinosi skęsdama 'dulkėse, kur 
šmėžavo raitininkai, kilo ir krito jų buo
žės.

Kiek prisiartinęs link mūšio lauko,, jau 
pradėjo pažinti ir tikrąjį kovos už būvį 
veidą. Pirmiausia jis pribėgo klūpantį, 
rankomis susiėmusį galvą ir per tarp- 
pirščius kraują besriūV'enantį vaitojantį 
seną negrą . . . Netoliese jo klykdama, 
vaitodama, keldama ir vėl puldama yrė
si prie sumindžioto apie astuonių metų 
sūnaus pusamžė negrė.

(Bus daugiau)

(Aug;.) 9, 1957

Joe Bendokaičiui padare 
operaciją

Bridgeportiečiui J. Bendo
kaičiui praeitą penktadienį Il
linois valstijos ligoninėje pa
daryta opi operacija.

Praeita sekmadieni teko 
aplankyti, ir Joe sakė jaučiasi 
gerai ir viskuom patenkintas. 
Reikės jam išbūti kokią 10 
dienų. Ligoninė: Eye and Ear 
Infirmary, randasi 901 West 
Adams. Įėjimas iš Sangamon 
St. Kambario numeris 311.

Draugas

Reikalinga ir rytiečių parama

Šiomis dienomis mūsų dien
raštis “Vilnis” turėjo pergy
venti sunkią padėti iš priežas
ties susirgimo net trijų redak
cijos štabo narių. Aišku, ant 
greitųjų n e b u v o galimybių 
gauti reikiamos pagalbos. Dėl 
tos priežasties buvome Pri
versti vienos dienraščio lai
dos neišleisti. Tai liečia ne 
vien skaitytojus, bet ir pašto 
taisykles. Neišleidus dienraš
čio, “Vilnies’’ adm inistracijai 
reikia paaiškinti pašto įstai
gai, dėl kokios priežasties 
laikraštis neišleistas, nes to 
reikalauja valdžios įstatymai. 
Aiškinant pašto ■ Įstaigai prie
žastį, dėl kurios laikraštis ne
išėjo, labai nepatogu rašyti, 
kad kelį redakcijos nariai bu
vo susirgę.

Dabar reikia pakalbėti ir 
apie paskelbtą vajų, sukėli
mui “Vilnies” fondui $8,000. 
Vajus turėtų baigtis rugsėjo 
1 d., bet mes turime surinkę 
virš trijų tūkstančių dolerių, 
dar trūksta apie penkis tūks
tančius dolerių. Aišku, kad 
reikalinga didesnė pagalba. 
Reikia visiems daugiau dar

buotis ir gauti finansinės pa
ramos iš rytinių valstijų.

Binghamton, N. Y., d. J. K. 
Navalinskienė gražiai pasi
darbavo savo kolonijoje ir 
dabar prisiuntė $31. Pirmiau 
mos nuo jos esame gavę ne
mažai aukų “Vilniai.”

Pittsburgh, Pa., d. J. Ma
žeika neblogai pasidarbavo, 
surinkdamas $33 iš vietos 
“Vilnies’ rėmėjų. New Ken
sington, Pa., draugai paauko
ji) apie $18. Iš kitų kolonijų 
5 ra aukų po vieną kitą de
šimkę. Liepos 27-tos dienos 
dienraščio laidoje yra pa
skelbtas aukotojų vardinis są
rašas.

Kai)) darbuojasi mūsų gori 
bičiuliai ir rėmėjai “Vilnies” 
paramai sekančiu kolonijų : 
Montello, Brockton, So. Bos
ton, Lowell, Norwood, Haver
hill, Dorchester ir kitų Mas
sachusetts valstijoje.

Taipgi mes šaukiamės prie 
mūsų gerų draugų ir rėmėjų : 
Waterbury, New Haven, New 
Brighton. Bridgeport ir kito
se kolonijose (’oiinecticut vals
tijoje.

Prašytume, kad neatsiliktų 
ir New Yorkas su savo apy
linkėmis.

Rochester, N. Y., d. L. Be- 
kešienė gražiai pasidarbavo 
dienraščiui “Laisvių,’’ surink
dama arti $309. — Mes pra
šytum!' d. L. Bekešienę ir vi- 
M.i ročesteriečių, kad pasidar
buotu ir dienraščio “Vilnies” 
fondui sukelti.

Drg. Bekampis irgi darba
vosi ir sukėlė “Laisvės” fon
dui $300. — Argi d. Bekam
pis neprisidėtų savo darbu su
kėlimui “Vilniai” $8,000 fon
do ?

Rasime ir daugiau lietuviš
kų kolonijų, kur mūsų drau
gai dar neprisidėjo prie “Vil
nies” finansinio vajatis.

Bayonne ir Elizabeth, N. J., 
:r kitų kolonijų visus liaudies 
spaudos rėmėjus prašome pri
sidėti aukomis ir paremti mū- 
su dienraštį.

Vincas K-lis

Vaikai dingsta iš namų

Pastaruoju laiku pilni mū
sų didžiųjų laikraščių pusla
piai, kad ten ir ten pabėgo iš 
namų mergaitė ar berniukas. 
Ir kartais iš pabėgimų pada
loma. sensacijos. Dedami pa
veikslai tokių “pabėgėlių” ir 
tl. L'ž dienos kitos jie su
randamą bet jau gerokai įvy
kis išgarsintas.

Tokių ir panašių sensacingų 
žinių pasiskaitę, kiti vaikai 
galvoja, kad ir jie turėtų pa
sigarsinti: susidėję savo “tur
tą” neva iškeliauja iš namų, 
tegu j y ieško po visą šalį.

Dabar yra ieškoma 16 me
tų mergaitė S. Sedwarft. Ma
čiusieji sako, kad ji iškelia
vusi iš namų su 2 valizomis. 
Suprantama, kad ji pati tiks
liai išėjo.

Dar du mažesni “pabėgė
liai” ieškomi: G. Wlodowski, 
lo m. mergaitė, 1637 West 
North Ave., ir 8 metų berniu
kas W. Bodgers, 4010 N. 
Kenmore. Aišku, kad yra ir 
daugiau, tik ne apie visus ra
šoma.

Mano supratimu, apie to
kius “pabėgėlius” reikėtų ra
šyti atsargiai, o suradus juos 
tiksliai pasislėpusius, kad jų 
kas ieškotų ir garsintų, “pa
garsinti su beržo medum,” o 
rašant apie juos labai žemoje 
vietoje statyti tokį elgesį. Ta
da jie sustotų demonstravę.

Auklė

IMS 2«ros Apskrities Piknikas
Programą atliks Montello, Bostono, Worcester,io dainininkai. Taipgi dalyvaus pro- 

pn.gramojje Laisvės Choras iš Hartford, Conn. Bus ir kitokių įdomumų
i

Įvyks Sekmadienį Rugpiūčio 25 August

Pasižymėję
Duetistai

Kartu ir Solistai
Taipgi

Dalyvauja 
Programoje

Ona Dirvelienė
Sopranas |

Jonas Sabaliauskas
čti Tenoras

(>)

Laisves Choras iš Hartford, Conn., vad. Wilma Hollis.

Olympia Parke, Shrewsbury-Worcester, Mass.
Kviečiame visus 25-tą rugpiūčio būti Olympia Parke su menininkais.

•m .. .«■ « - Rengėjai
f'į.rf- " __________ _____ ....

Lawrence, Mass.
Irena Czarnecki, iš No. An

dover, Mas?., išbuvo Lenkijoje 
šešias savaites, praleisdama 
ten savo vakacijas. Kai ji 
grįžo namo, reporteriai ėmė 
ją klausinėti, kaip ten dalykai 
Lenkijoje. Ji atsakė: Gerai, 
žmonės patenkinti, stato nau
ją Lenkiją su pilna energija. 
Pilsudskinė Lenkija nepadarė 
Lenkijos žmonėms tiek gero 
per 20 metų, kiek liaudiško
ji Lenkija padarė per penke
rius metus, nors žvėriški na
ciai buvo Lenkiją baisiai su
griovę.

Irena sako, kai ji vyko Len- 
kiijon, tai jai buvo sakyta, 
kad ją ten persekios ir turės 
visur registruotis! Bet nieko 
panašaus nebuvo. Sako: va
žinėjau, kur tik norėjau. Pva- 
dijo “Voice of America” žmo
nės neklauso, o jei kurie ir 
klauso, tai netilki, kas per j| 
pasakojama, pasakoja ji.

Reporteriai užklausė: Ar 
kitą kartą norėtum vykti j 
Lenkiją? Ji atsakė: Taip, 
norėčiau, niekur kitur neno
rėčiau vykti, kaip tik Lenki
jon, nes man ten labai patin
ka. ši moteriškė aplankė ir 
krematorijas, kuriose hitleri
ninkai sudegino milijonus gy
vu žmonių. » c

Ligoninių susivie n i j i m a s 
praneša, kad šiemet labai 
daug žmonių yra ligoninėse— 
ligonių. Per visą Ameriką ser
ga 22,000,000 žmonių. Ligo
ninės perpildytos. Bet mūsų 
šalies ponams tai negalvoj: 
leidžiami bilijonai dolerių 
atominiams ginklams, o ligo
ninėms skiriama labai mažai.

Rugpiūčio 1 d. perkūnija 
padarė daug nuostolių Salem, 
N. H.

F. Hale, jaunuolis, pasiėmęs 
tėvo automobilį, išvyko kaž 
kur ir išbuvo dvi dienas. Tė
vai išsigando, raportavo poli
cijai. Policija surado vaikė
zą ir grąžino. Jis tik 15 me
tų amžiaus. Tokiems vaikė
zams reikia lietuviško botago.

Methueno policija ieško 
piktadarių, kurie išvertė ka
pinių akmeninę tvorą. Pir
miau buvo manyta, kad tai 
padarė koks nors automobilis, 
atsidaužęs į tvorą, bet vėliau 
paaiškėjo, jog tai jaunų žmo
nių tyčia atliktas biaurus dar
nas, vandalizmas.

Nors lietaus po biskį pasi
rodė, tačiau atgaivinti daržo
ves, kurias sausra išdegino, 
jau per vėlu. Massachusetts 
valstijoje sausra nuostolių pa
darė apie už 10 milijonų do
lerių. Farm erių darbas ir 
energija žuvo. ūkininkams 
nuostolis, bet ir miestų gyven
tojams labai bloga, kadangi 
daržovių kainos keliamos. 
Turčiams, žinoma, nebus blo
ga, nes jie turi užtenkamai 
pinigų. S. Penkauskas

Nauja gyvenvifctč

ŠIAULIAI. — Netoli Šiaulių, 
šalia plento, einančio į Joniš
kį, sparčiai auga nauja gyven
vietė. Mūrinius namus čia sau 
statosi Ginkūnų tarybinio ūkio 
darbininkai ir tarnautojai.

Gyvenvietėje jau pastatj'ti 
72 mūriniai namai. Patogiuo
se butuose apsigyveno H. Čer
niausko, L. Katavičiaus, K. 
Mikškūno, J. Stulgienės ir daug
intų tarybinio ūkio darbuoto
jų šeimų. šiuo metu namus 
statosi J. Aleksiejevas, V. Du-. 
dinskas, P. Grumbinas, A. 
Stančikas. Elta

Atsinaujindamas prenu
meratą pridek vieną kit% 
doleriuką Laisvas paramai.

PHILADELPHIA, PA.
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GRINDŲ ISDCSTYTOJAI

Kietas medis, 5c. ft. Skambinkite 
ED. 6-4660.

JOHN ERICKSON & OO. 
110 N. Bentalou St. 

Mr. Beck.
(154-WW



koja S. Zavis už pateiktą re
kordais lietuvišką muziką ir 
oainas. Tuo paįvairino mūsų 
pikniką, jam davė lietuvišką 
skonį. O mėgstanti šokius 
smagiai sukosi, šoko. Nagi ir 
So. Bostono Lietuviu Piliečiu 
Klubas prašo S. Zavis, kad ir
gi ten pat Lietuviu Tautiškam 
.-arke Montello) p a t e i k t u 
programa rugpjūčio 18 d.

DĖMESIO!
LLD 2-ros kuopos nariams

Rodos1, kad mes save duok
lių dar nesumokė.jom. Dabar
tinis finansų sekretorius drg. 
A. Dambrauskas jus visus ne
gales atlankyti namuos-1, kad 
išrinkti duokles. Mat, auto
mobiliu nevažinela. Todėl įsi
dėmėkit. kad sekantis kuopos 
'dsirmkimas bus ketvirtadieni, 
jugsėjo 5, 8 vai. vakare, 18 
Broad v. a\ .

Ligoniai
Laisvės skaitvtoias Juozą.’- 

Gustaitis rimtai buvo susirgęs; 
po daktaro priežiūra gydosi 
namie.

Augustinas Dambrauskai 
darbe buvo galva užsigavęs,— 
gydosi narni*1.

Darbai
('e.mt ’ito darbininkams sii- 

.* 11 * i k av us, sako, dėl to staty
bų darbai apsistojo. k ra be
darbiu. Jų tarpe ir mūsų 
'.eiklu-- draugas .fonas /.(‘ko
ris, Jau senokai grizo iš 
l-loiidos. b-d dar mažai dir
bo. Aist

Ir čia suksis turbinos

IGNALINA. — Ilgus metus 
Ignalinos raioiiu ramiai tekė- 

<) D v <n a. “Naujų Ožionių,” 
" Dra u e v.-tė d' ir eilės artimu 
kolūk oi žemdirbiai n u t a r e 
įkinkyti ją į turbinas. Elektra 
palengvins daugelį darbo pro
cesu gyvulininkystės fi-rmosc, 
švk s kolūkiečiu butuose.

Statybos darbai jau įpusėti. 
Pro žemiu, smėlio, rąstų krū
vas daubos viduryje stiebiasi 
armatūrų tinklas. Betonuoto- 
jai lieja povandeninės dalies 
centrą — čiulpavamzdžių ma
syvu. Netrukus į upės dugną 
įsmigs pirmieji poliai.

Tarpkolūkinės HES statyto
jai pastatė administracini pa
statą, sandėlius, lentpjūvę. 
Netgi pirtį laisvu nuo darbo 
laiku renčia. Statybos dar
bams mechanizuoti veikia lai
kinoji elektros stotis iš dvieju 
generatorių.

Statytojai myli savo statybą. 
Sunkiomis • žiemos sąlygomis 
jie parodė nemažą darbo did
vyriškom,*. Daugelis jų čia 
įgijo specialybes.

Antai, vienas geriausių bul- 
dozerininkų Garla, mėnesines 
užduotis įvykdantis 1-50-170 
procentų, į statybą atėjo ne
turėdamas jokios specialybės. 
Ledausko kompleksinė briga
da garsi visoje statyboje. Pats 
brigadininkas — racionaliza
torius. Jis sukonstravo vago
nėlį cemento skiediniui vežio
ti.

Jeigu Padysnio HES statv-

LLD Kuopų Piknikas
Rengia Lietuviu Literatūros Draugijos New Yorko 

apylinkės kuopos

Sekmadienį

Rugpjūčio 11 August
Kasmočiy Sode

91 Steamboat Rd. Great Neck, N. Y.
DAINUOS ATDSIETYNO KVARTETAS

G^ra muzika šokiams. Visokių valgių ir gėrimų
Ft ūsas Išeis Iš VVilliamsburgo Lituanica Skvero 12 vai., 

nuo Liberty Auditorijos Richmond Hill 12:30 vai.

Kelione į abi puses (round trip) $1.50

Kviečia visits Rengėjai

So. Boston, Mass.
LLD 2 kuopos piknikas jau 

įvyko ir buvo visai sėkmin
gas. Rengimo komisija dė

LIETUVIU TARPE
Lietuviams piliečiams svarbu

Dabar eina piliečiu registra
vimasis visu smarkumu. Lietu
viai piliečiai neturėtų atidėlio- 
♦ i. bet tuojau užsiregistruoti. 
Dabartinis užsiregistrav i m a s 
’.ra pastovus. Vieną sykį už
siregistravęs. jeigu nemainysi 
-avo gyvenimo vietos, pasilik- 

' visada registruotas.
Visuose boruose yru po 

vieną ccntralinę užsiregistra
vimui raštinę. Tos raštinės 
atdaros paprastomis dienomis 
nuo !) \ d. ryto iki 5 vai. po 
!>i*'tų. šeštadieniais nuo 9 
' ai. ryto iki 12 vai. dieną. 
Sekamd ieniais raštinės užda
rytos.

Lokalinės rastines atdaros 
.’■no ą vai. po pietų iki 10 vai. 
vakare — pirmadieniais, ant
radieniais, 1 rečiad'ieniais, ket- 
v irtadimliais ir penktadie
niais. Jose regist) av imąsis 
tęsis iki rugpjūčio 28 d. Bet 
nereikia laukti paskutines 
dienos, daug goriau iš anksto 
u žsiregistruoti.

Registruo jant is geriausiai 
turėti su savimi pilietybės po
pierius.

( ž dienos kitos vėl įdėsime 
i aktiniu adresu listą, iš kurio 
galima pasirinkti, kur kuriam 
parankiausia užsiregistruoti.

Rep.

A pš vietos mylėtojų piknikas 
ši sekmadienį

Lietuvių Literatūros Drau
gijos pikniką galima skaityti 
aibvietos mylėtojų pikniku, 
ms jam** dalyvaus daugiau
sia tie, kuri*' vienokiu ar ki
tokiu būdu prisideda prie ap- 
šv ūdos darbo.

Būdami šios draugijos na
riai.-. jie prisideda prie išlei
dimo lietuviams naudingų 
knyga ir žurnalo “šviesos.” 
šios draugijos ktropos taipgi 
prisideda prie svarbaus mūsų 
spaudos darbo. kad išlaikyti 
dienraščius Laisvę ir Vilnį.

Tad labai svarbu, kad šis 
piknikas būtų sėkmingas ir 
kad kuopos gautų finansinės 
naudos, kuri bus apšvietus rei
kalams panaudota.

Pikniko vieta visiems gerai 
žinoma — Kasmočiaus sodas, 
Gieat Neck, N. Y.

Daugelis į pikniką vyks au
tomobiliais. O tie, kurie netu
rės progų automobiliais va
žiuoti. galės jį pasiekti busu, 
kin is išeis nuo Lituanica Skve
ro 12 vai., o nuo Liberty Au
ti :torijos 12:30 vai.

Pasimatysime piknike.

LLD narys

tojai ir toliau su tokiu įkarš
čiu dirbs, netrukus čia išsi
mes 31 kvadratinio kilometro 
ežeras. Ir čia, prie Dysnos, 
pradės suktis turbinos, elekt- 
i os šviesa nušvies kolektyvi
nius ūkius. A. Lukša

FILMALTEATRAI New Yorko spaudoje
“La Strada” dabar jau 

rodoma anglų kalba

Pei’ daugiau kaip metus 
Manlrattane (Trans-Lux teat
re) buvo rodomas itališkas 
filmas “La Strada” — “Ke
bas.” šis filmas, kurkime 
vaidina Giuletta Masina. An
thony Quinn ii’ Richard Base
hart, visų kritikų buvo pripa
žintas kaip geriausias šiais 
metais iš užsienio importuotas, 
jis laimėjo daug pryzij ir 
“©skėrių“ ir t. t.

Manhattane filmas buvo ro
domas jo originalioje* versijo
je, italų kalba. Dabar “La 
Strada” rodomas visoje eilėje 
L o e w ’ s teatrų Manhattane, 
Erooklyne, Queenseje, Bronxc 
ir kitose* miesto dalyse. Bet 
dabar rodoma nauja filmo 
versija — prikergtas angliš
kas garsas.

Naujoji versija, betgi, sako
ma irgi labai gera. Kadangi 
Anthony Quinn ir Rcihard 
Baseband arbn angliškai kal
bantį aktoriai (faktinai kitų 
italų aktorių garsas naudotas 
prie jų vaidinimo originalioje 
versi jo į e-), tai j ii* patys dabar 
pridėjo anglišką garsą. Italė 
Giuletta Masina jau nekuris 
laikas gyvena Amerikoje ir 
taipgi moka pakankamai an

Criterion Teatre, Manhattane, teberodomas filmas 
“The Ten Commandments” 40-tą savaitę. Tai 

bibliškas vaizdas, kaip Mažiešius gavo 
“10 dievo prisakymų.”

Žinios iš Urugvajaus
MIRĖ VINCAS TREIGYS

Šių m-etų gegužės 5 diena, 
ilgokai sirgęs mirė VIN
CAS TREIGYS, sulaukęs 
52 metu amžiaus.

Velionis kilęs Alytaus 
apskrit., Merkinės valse., 
Rolukos kaimo. Atvyko į 
Urugvajų 1930 metais. 
Dirbo frigorifikuose, vė
liau metėsi i bizni, kur ver- 
tesi iki paskutinių dienų.

Drg. V. Treigys buvo pa
žangios krypties žmogus.
Rėmė pažangią organizaci
jos veiklą, buvo nuolatinis 
“Darbo” skaitytojas ir U. 
L. C-ro narys.

Paliko nuliūdusius: žmo
ną Petronę, gimines ir dau
gybę draugų.

Rep.

PROVINCIJOS DARBI
NINKŲ GYVENIMAS
Grįžo iš provincijos mūsų 

tautietis K. Subačius. Jis 
dirbo daržininku 50 kilo
metrų nuo miesto. Jau se
niai dirbąs ir verčiasi tuo 
amatu.

Jam patinka daržininko 
amatas — sako Subačius— 
tiktai labai mažai teuždir
bąs. Nuo 1930 metų, kai 
atvyko iš Lietuvos į Uru
gvajų jis dirba daržininky
stėje, sodininkystėje.

—Dar tiktai keturios va
landos tepraėjo ir jau pen- 
kius pezus praleidau mies
te, — sako Subačius.— O 
man reikia dvi ir pusė die

gliškai, taip, kad ir ji pati 
įkalbėjo anglišką garsą.

“La Strada’’ yra filmas apie 
brutališką cirkininką, pavienį 
keliaujantį aktorių, kuris sa
vo apdaužytu senovišku troku 
keliauja po Italijos miestelius 
ir kaimus ir vaidina. Su juom 
keliauja jausminga, bet silp
naprotė mergina (Giuletta 
Masina), kurią jis traktuoja 
beveik kai n vergę.

“Island in the Sun“

Dauguma RKO teatrų da
bar rodo “Island in the Sun,” 
filmą, kuriame vaidina Harry 
Del a f o n te, Joan Fontaine ir 
eilė kiti) žymių aktorių. Fil
mas pasižymi tuom. kad jame 
gan atvirai traktuoja tema, 
kuri buvo “tabu,” uždrausta 
per ilgus metus Hollywoodo 
filmuose — meilė tarp skir
tingų rasių žmonių, tarp bal
tų ir negrų, šiuo kartu tarp 
Vakarų Indijos salos vietinių 
negrų ir britų kilmės balta
vę i d ž i u.

Pažangūs kritikai sako, kad 
šiame filme galima daug ko 
pasigesti ir daug ką kritikuo
ti, bet bendrai imant filmas 
įdomus ir vertas matymo.

Jis natūraliose spalvose, ro
domas plačiami“ ekrane.

nos dirbti už tuos penkius 
pezus.

Sužinojau, kad sodininkai 
provincijoje uždirba po du 
pezus į dieną ir valgį. Reiš
kia, kad uždirba 50-60 pe- 
zų į mėnesį.

Kai kurie sako, kad A- 
merikoje visi gali turtingi 
likti.

RYŽTŲ DARBININKAI 
PARLAMENTE

Urugvajuje jau pripratę 
provincijos darbininkai ei
ti pėsti į miestą ir parla
mente reikalauti savo tei
sių, algų pakėlimo ir pana
šiai.

Dabar Montevidėjuje, 
parlamente reikalauja algų 
pakėlimo provincijos ryžių 
darbininkai. Jie daugiausia 
uždirba 6 pezus į dieną, o 
turi mokėti 1*Z> pezo už ki
logramą cukraus ir 0,50 
arba 0,60 pezo už kg. duo
nos.

Visiems darbininkams, 
reikalaujantiems savo tei
sių parlamente, vadovauja 
sindikatai, kuriuose darbi
ninkai sindikalizuoti.

Šių metų gegužės 23 die
nos. “EI Populer” atspaus
dino provincijos pensionis- 
tų išsireiškimus, kaip jie 
gyvena ir ko reikalauja, 
atėję į Montevidėjų laisvo
je aikštėje, darbininkų tei
sių reikalavimo vietoje.

R. Mendez, senas, oda

iKriksčionys festivaly
“Daily Worker“ korespon

dentas Maskvoje rašo, kad 
tarptautiniame jaunimo festi
valyje Maskvoje tarp kitų da
lyvauja nemažai religinių 
krikščionių. Taip, pavyzdžiui, 
britu delegacijoje yra keturi 
jauni protestantų kunigai, 
Dancūzų delegacijoje grupė 
jaunų pažangių katalikų ir 
t. t.

Keli šimtai religinių krikš
čionių delegatų tarpe — ka
talikų, protestantų ir pravo
slavų, surengė ekskursiją i 
Zagorską, 40 mylių nuo Mask
vos, kad pamatyt vieną se
niausių Rusijos pravoslavui 
cerkvių, kuri turi daug bran
gi u meno kūrinių.

Ekskursantai taipgi apsilan
kė Troickij vienuolyne, km’ 
juos priėmė pats metropolitas 
Nikolajus ir grupė archiriejų- 
vyskupų. Kai kurie labiau 
religiniai jaunuoliai, angliko
nai iš Britanijos arba orto
doksai iš Graikijos, net atsi
klaupė ir bučiavo metropolito 
ranką. Kuomet vienas britų 
jaunuolis pasakė metropolitui, 
kad jis studijuoja į kunigus, 
tas jį apkabino ir pabučiavo.

Naujokai-policininkai 
buvo išėję į ablavas, 
bet jie nieko nesugavo

Per kelis vakarus šią sa
vaitę apie 6,000 naujokų-poli- 
cininkų buvo išėję į ablavas 
prieš jaunus kriminalistus. 
Tie naujokai, tai dar ne tikri 
policininkai, o policijos mo
kyklų mokiniai. Bet jie buvo 
ginkluoti ir įspėti be ceremo
nijų suimuiėti kiekvieną jau
nuolį, kuris kuom nors pra
sikalsta ramybei ir tvarkai, 
taipgi, net tik įtartinus.

Tie naujokai poromis pasi
leido po Harlemą, Brooklyno 
Williamsburgą ir kitas netur
tingas miesto dalis, kur veikia 
taip vadinamos gengės jau
nuolių tarpe. Bet tos ablavos 
buvo iš anksto plačiai spaudo
je garsintos, ir, kaip to bu
vo galima tikėtis, gengės per 
tuos vakarus nesusirinko gat
vėse, užsilaikė ramiai. Tad, 
niekas nebuvo sugautas, bet. 
sako policija, ta'm tikras tiks
las buvo pasiektas — bent 
per kelis vakarus buvo ra
miau.

Tuo tarpu evangelistas Gra- 
hamas, kuris dar vis kas va
karą Madison Square Garde
lio kalba keliolikos tūkstan
čių žmonių miniai, pareiškė, 
kad ir jis susirūpinęs dėl jau
nuolių kriminalysčių ir žada 
ką nors daryti.

žinoma, sakė Grahamas, jis 
negali daryti nieko konkre- 
tiško — bet “iš dvasinio taš
ko” jis daug ką darys — mel
sis, kad visagalis įkvėptų jau
nuolius ramybės dvasia ir 
t. t.. . "

vėjo ir saulės nudeginta, is
paniška kepure, viena stik
line akimi sako:

“Gaunu 68 pezus į mėn. 
jau keli metai. Nuomą, už 
vieną kambarį, moku 35 pe
zus. Lieka 33 pezai maistui 
ir apsivilkimui. Kaip gali
ma gyventi be algos pakė
limo, be priedo?” Ir pasiry
žo žmogus nenusileisti, iki 
nebus patenkinti jo reikala
vimai.

Jo draugas F. Goyeneche 
pritaria pirmajam: “aš 
gaunu 78 pezus per mėnesį 
jau bus dešimt metų.”

Dešimts metų atgal tie 
pinigai turėjo tam tikrą 
vertę, šiandieną turi visai 
kitą ir kiek kartų mažesnę.

Bent du... ir tris kar
tus.

(Iš “Darbo”)

Pikietavo Amerikos JV 
ir TSRS pasiuntinybes 
dėl sprogimų draudimo

Hirosimos metinių proga pi
lę ietai buvo surengti prie dvie
jų Jungtinių Tautų pasiunti
nybių — Amerikos ir Tarybų 
Sąjungos. Pikietus sudarė 
įvairių nusistatymų grupės: 
pacifistai iš “Catholic Work
er” pastogės, War Resister 
League, anarchistai, Fellow- 
sthip of Reconsiliation ir t. t. 
Kelios iš šių grupių, ypatingai 
pacifistai iš “Catholic Work
er,” dažnai dalyvauja bendro
se akcijose ir komunistais.

Pikietuotojai sakė, kad ?jie 
pikieteroja JAV ir TSRS pa
siuntinybes. nes tai dvi di
džiausios šalys, kurios pajė- 
gingiausios atominiais ir van
deniliniais ginklais. Pikietuo
tojai pabrėžė, kad jie nesiima 
nustatyti, kuri pusė labiau at- 
sakominga už nusiginklavi
mų derybų išsitęsimą Londo
ne — jie tik ragina abi pusi 
skubintis ir uždrausti sprogdi- 
r.ėjimų bandymus.

Tuo pačiu laiku New Yorke 
vyko masinis mitingas už ato
minių - vandenilinių ginklų 
draudimą. Ten vyriausiu kal
bėtoju buvo socialistų senas 
lyderis Norman Thomas.

Po miestą pasidairius
Automatas-kolektorius ant 
George Washington tilto

Nauja sistema įvesta prava
žiuojant per George Wash
ington tiltą — vietoje paduo
ti pusdolerį policininkui-ko- 
lektuotojui, automobilistas da
bar įmeta pusdolerį į tam ti
krą priimtuvą. Jeigu jis įme
ta kaip reikia tinkamą sumą, 
pasigirsta skambutis, sužiebi 
žalia šviesa, — ir jis gali va
žiuoti per tiltą.

Septyni daktarai prie artistės 
Taylor gimdymo

Michael Todd ir Elizabeth 
Taylor susilaukė dukrytės, ku
ri gimė dviem mėnesiais pirm' 
laiko. Naujagimė visai silp
na. randasi inkubatoriuje, bet 
manoma, kad jos gyvastis bus 
išgelbėta. Net septyni dakta
rai tarėsi, kaip geriau padėti 
artistei Taylor gimdymo me
tu.

52 milijonai Dodgerių 
Stadiumui

Board of Estimates gavo 
planą, kuriame pasakyta, kad 
naujam, beisbolininkų Dodge
rių stadiumui reikia mažiau
sia 52 milijonų dolerių, kad 
tą stadiumą pastatyti Brook
lyn© centre. Nežinia, ar 
Board of Estimate ir miesto 
taryba tą planą užgirs.

Daugiau įvairių parengi
mų Laisves naudai.

PRANEŠIMAI
BROCKTON—MONTELLO, MASS

Sekmadienj, rugpiūčio-August 11 
d., Liet. Taut, namo parke svetim
taučiai turės pikniką. O lietuviškas 
piknikas bus tik 18 d. rugpjūčio, tai 
bus So. Bostono Lietuvių Piliečių. 
Kliubo piknikas.

Geo. Shimaitis 
(153-154)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kuopos mėnesinis susi

rinkimas jvyks rugpiūčio 12 d., 7:30 
v. v., 29 Endicott St. Bus pateikta 
raportas ir atskaita iš atsibuvusio 
kuopos pikniko rugp. 4 d. Nepai
sant kad popietiniu laiku senai 
lauktas lietus gerokai palijo,— pik
nikas buvo gražus, linksmas ir mo
terys išėjo laimėtojoms virvės trau
kime. Malonėkite būti laiku susirin
kime. —Kp. Sekr.

(153-154 )

Hartford ir Manchester, Conn.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugi

jos abu skyriai rengia pikniką, jvyks 
šį sekmadienį, 11 d. rugpiūčio-Au- 
gustj Hary Gory Park, Brook, Conn. 
Pradžia 12 vai. dieną ir baigsis su 
saulėleidžiu. Įžanga veltui. Gera 
orkestrą šokiams.

Nariai, kurie važiuosite iš Hart
ford su automobiliais, prašome su
stoti prie 157 Hungerford St. Iš 
čia ųuvešite tuos, kurie neturi au
tomobilių ir negalį nuvažiuoti. Bū
kite čia apie 1-mą valandą. Už tai 
išanksto tariame širdingą ačiū!

Kviečiame visus dalyvauti,
Komisija 

(153-154)

4 pusi. Laisve (Liberty) Penktadien., rugp. (Aug.) 9, 1957,Jy

HELP WANTED—FEMALE

Reikalingi pirmos klasės operate- A 
riai ant Brown Sharpe automatiš-Kj,! ' 
kų mašinų.. Taipgi 2 drill press ir ‘ 
production operatoriai. Patyrimas 
ne būtinai reikalingas. Bernhardtv" 
Screw Machine Production Co., Inc., > 
1835 Highland Ave., New Hyde 
Park, L. I., tel. GEneral 7-3441.

HELP WANTED MALE

OPERATORES
Vien tik patyrusios 

dirbti ant pilno
GOWNS

Aukšta Mokestis—Nuolat

Pattee Frocks
26.3 W. 40th St., N. Y. C.

(153-155)

BUSINESS OPPORTUNITIES

Italian-American Grosernė. Deli- 
katessen. Dabartinė medžiaginė jei- 
ga $65,000 j metus. Lindenhurst 
yra augantis miestas, augkite bizy 
nyje su Nassau. Pirkėjas nebūtina! 
turi būti italas. Privatiškas savinin
kas. Kaina prieinama. 380 East 
Sunrise Highway, Lindenhurst, L. L 
TUrner 8-8890.

(148-154)

FROZEN CUSTARD. Vėliausi 
jrengimai. Ices, fran'kfurteriai, ham- 
burgeriai, arli prie mokyklos, pui
kiausias biznis, didelis uždarbys, pri
einamai. Liga priežastis pardavimo, 
SC. 4-6234.

(151-154)

Bargėnas Flushing, L. L Saldai
nių Krautuvė su fontanu. įsteigta 
25 m. Puikioj kaimynystėje, apgy
venta katalikų. Žema renda, 2 metų 
lease. $600 savaitinė jeiga. Parduo
dame su nuostoliu, $6000. Susitar
sime su mokėjimais. Puiki proga.

FL. 9-9089.
(154-156),

MISC. ADS

BROWNING truck crane, 10 wheel 
tandem drive, $5,900; also Koehring^ 
shovel and back hoe, half-yrd., '49 
model 205; $4,250. Both vpry good 
condition. Private owner, many yrs. 
of exc. service. Ind. or both. Mas
sapequa Park, L. I. PY. 8-4264

(151-160)

NOTICE
TO JOB APPLICANTS

The Laisvė docs not know
ingly accept Help Wanted 
advertisements from firms 
covered by the Federal Wage 
and Hour Law if they offe^ 
less than the legal minimum 
wage. Under the Fede raj 
Wage and Hour Law firmą 
engaged in interstate com
merce or in the production 
of goods for commerce must 
now pay at least $1.00 an 
hour, and time and one-half 
for work over 40 hours in 
any one week. If you are of
fered less by covered firms 
or if you have questions con
cerning the activities of the 
10 Bureaus of the U. S. La
bor Department now serving 
you, write, call or visit U. S. 
Department of Labor at 92-32 
Union Hall Street, Jamaica 
33, New York, telephone 
AXtel 7-6020.

Jungtines TauUs. — 
Francūzijos delegatas C^- 
maret apleido kolonialių 
klausimų komisijos posėdį, 
kadangi ten vėl iškeltas Al
žyro klausimas. Francū- 
zai teigia, kad Alžyras ne 
kolonija, o “nedaloma Fran
cūzijos dalis”.

Port Saidas. — Pro Suezo 
kanalą praplaukė Norvegi
jos laivas “Hubro”, vežęs 
į Izraelį chemikalus ir ki
tokias prekes iš Pietų Af
rikos.

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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