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LAISVE—LIBERTY

METAI 47-ti

KRISLAI
Linkui garbingos užbaigos.
Turtingas ir beturtės 

gyvenimas.
Ir pakeis ir bus gerai, 
įžeisti smetonininkai. 
Begėdiški melagiai.

Rašo A. Bimba

Sugrįžęs iš vakaci.jų krei
piausi pas Laisvės gaspadoriu 
I raną Buknį. “O kaip.” sa
kau. “einasi mūsų vajui?”

Jis nusiteikęs gerai, opti
mistiškai. Sako: “Jau tuojau 
pradėsime krauti kvotos kau
pą. jei taip eis paskutinėmis 
vajaus dienomis.”

Bet. girdi. visa paslaptis 
ir visi rezultatai bus paskelb
ti’ tiktai brookl.vniečiu vajaus 
užbaigtuviu sueigoje rugpjū
čio 17 d.

Tad prisieina laukti ir nuo
širdžiai tikėtis, kad vaju už
baigsime taip, kaip susipratu
sioms, pažangiems lietuviam 
pridera : storai ir garbingai 1

(J tuo tarpu, draugai, dar 
likusiomis keliomis paskutinė
mis dienomis pasidarbuokime 1

Tegu tas kaupas birs vertas 
mūsą visu pasididžiavimo 1

Kaune mirė įžymioji lietu
vių tautos rašytoja Marija 
Lastauskienė — Lazdynų Pe
lėda. Ji mirė sulaukusi gra

bus 85 metų amžiaus.
Šios dienos Laisvėje skaity

te apie tai įdomią ir gražią 
orespondenciją iš Kauno. 

Rašo mūsų nuoširdus bendra
darbis ir labai plačiai Ameri
kos lietuviams žinomas Vai- 
ras-Račkauskas.

Rašytojos Lastauskienės me
džiaginis g y v e n i m a s buvo 
sunkus ir vargingas, bet kū
rybiniai ir dvasiniai labai tur
tingas. Ji neleido savo gy
venimo dienų veltui. Ji gal
vojo, ji rašė, j’i kūrė, ji švie
tė Lietuvos liaudį, kėlė jos 
kultūrinį lygį, savitu būdu pa
dėjo jai susirasti kelią į soci
alizmą.

Prapliupo spekuliacijos apie 
likimą Tarybų Sąjungos prem-
jero Bulganino. Gal jis re
zignuosiąs, gal būsiąs pašalin
tas iš tos aukštos vietos!

Tegu bus kaip bus. Jei nūs 
reikalinga, jis bus pakeistas 
kitu. Kas čia tokio? Argi ki
tuose kraštuose prezidentai, 
premjerai, sekretoriai nesi
keičia ?

Bulganino vietą užims kitas, 
o socialistinis kraštas žygiuos 
pirmyn.

O tuo tarpu, kiek girdėtis, 
Bulganinas eina savo aukštas 

'"pareigas, kaip ėjo.

Mūsų broliai smetonininkai 
~ iš Clevelando Dirvos yra bai

siai įsižeidę ir užsirūstinę. Jie 
Susipykę su keleiviniais men
ševikais. Kam, girdi, menševi
kai nuolatos primena, kad 
Smetonos paskirtieji ambasa- 

i ,doriai nieko seniai nebeatsto- 
vauja.

Balys Gaidžiūnas, Dirvos 
redaktorius, turi pilną teisę 
sušilęs ginti nuo Keleivio 
“Smetonos kontinuitetą,” bet 
jis elgiasi vaikiškai, kai jis 
plepa apie kokį ten “keleivi

nių kavalierių” ir komunistų 
bendrą frontą, arba kad 
Kremlius ir Maskva jau kala 

^.už.tai Keleiviui medalį.

At Tartum susitarę, Chicagos 
Draugas ir Kanados Nepri- 

-klausoma Lietuva vienu bal-

Civilinių teisių įstatymas 
dabai* Atstovų buto rankose

Washingtonas.— Senatas, 
kuris 72 balsais prieš 18 
priėmė apkarpytą ir susilp
nintą civilinių teisių įsta
tymą, dabar jį persiuntė
Atstovų butui. Spykeris
Sam Rayburn paskelbė,
kad butas kuo greičiau jį
svarstys. Manoma, kad bus 
balsuota dar ateinančios sa
vaitės pradžioje.

Kaip žinia, Atstovų bu
tas anksčiau priėmė civili
nių teisių įstatymą jo ori- 
ginalinėje formoje, kaip jį 
patiekė Eisenhowerio ad
ministracija. Toje formoje 
tas įstatymas buvo žymiai 
stipresnis ir geresnis. Sena
te, betgi, prie jo buvo pri
kergtas pataisymas, kad 
prasižengę prieš civilinių 
teisių įstatymą turi būti

Senatorius bara unijos veikėją: 
kam kovojai prieš sukčius, o ne 
prieš komunistus tavo unijoje?
Washingtonas. — Senati- 

niame komitete, kuris ty
rinėja raketierius-sukčius, 
kurie veikia kai kuriose 
unijose, senatorius R. L. 
Hruska barė vieną unijos 
veikėją kaip tik už atvirkš
čią dalyką: už perdaug e- 
nergingą kovą prieš suk
čius.

Tas unijos veikėjas, tai 
AFL-CIO elektristų unijos 
(IUE) Brooklyno lokalo 
485 vedėjas. Clifton Came
ron. Cameron pasakojo, 
kaip jis ir jo lokalas kovojo 
prieš raketierius iš Dio 
kompanijos, kurie bandė 
įsiveržti į lokalą ir jį per
imti. Bet vietoje pagirti u- 
nijos veikėją, senatorius 
Hruska (republikonas iš

Nebus speciales 
apie Vengriją: -
Jungtinės Tautos. — J. 

Tautų generalinis sekreto
rius Dag Hammarskjoldas 
spaudos konferencijoje pa
sisakė visa eile klausimų. 
Jo buvo klausta, ar jis ma
no, kad bus iš naujo su
šaukta vienuoliktoji gene
ralinė asamblėja, kad svars
tyti raportą apie Vengriją, 
kurį sudarė speciali J. T. 
komisija.

Hammarskjoldas atsakė, 

su suriko: Guatemalos dikta
torių Armasą “nužudė komu
nistas.“ O tai juk begėdiš
kas melas.

Jį nužudė jo paties sargas. 
O kad diktatoriaus sargai bu
vo išsijoti ir išvėtyti, jog tar
pe jų negalėjo patekti joks 
veiklus komunistas, kokiu ku
nigų Draugas paskelbia Vas- 
quezą, niekas neabejoja.

Diktatorius Armas krito 
auka jo paties fašistinėje 
klikoje išsivysčiusių nesutiki
mų. Juk, atsimenate, vieną 
kartą ir hitlerininkai norėjo 
atsikratyti Hitlerio.

Hitlerininkams nepavyko, o 
artnasistams pavyko.

teisiami džiūrių, o ne fede- 
ralinių teismų. Tas patai
symas žymiai susilpnina į- 
statymo pajėgingumą.

Įstatymo priėmimui da
bar du keliai. Atstovų bu
tas gali priimti įstatymą 
toje formoje, kurioje jis 
tapo priimtas Senate, arba 
gali būti sušaukta bendra 
Senato ir Atstovų buto kon
ferencija, kurioje būtų iš
dirbtas. kompromisas.

Manoma, kad tokios kon
ferencijos nereikės, kad bu
tas nubalsuos priimti įsta
tymą tokį, kokį jį priėmė 
Senatas.

Varšuva. — Šcecino srity
je pravedami pirmi Lenki
jos armijos atominiai ma
nevrai.

"N

Nebraskos) pradėjo staty
ti Cameronui klausimus: Ar 
tavo lokale yra komunis
tų? Ar yra buvusių K. P. 
narių? Kas prieš juos la- 
roma?

Paskui sen. Hruska pa
reiškė, kad Cameronas kal
tas — kaltas, kad perdaug 
dėmesio kreipė į kovą prieš 
sukčius ir raketierius, o ne
pakankamai prieš komu
nistus. . .

Tuo tarpu pats Johnny 
Dio, vyriausias raketierių 
unijose galva paskutiniais 
laikais, irgi buvo klausinė
jamas apie savo darbuotę. 
Jis daugybę kartų panau
dojo penktą konstitucinį 
priedą, kad neatsakyti į 
jam statomus klausimus.

sesijos raportui 
Hamrnarskjold

kad dar negalima tikrai pa
sakyti, bet greičiausiai to
kios sesijos nebus. J. T. se
kretoriatas susisiekia su į- 
vairiomis delegacijomis tuo 
klausimu, sakė -jis, ir daugu
mos nuomonė yra, kad ne
reikia specialiės sesijos, o 
vietoje jos, raportą galės 
svarstyti 12-oji generalinė 
asamblėja.

Hammarskjoldas taipgi 
būva klaustas, ką jis galvo
ja apie padėtį Artimuose 
Rytuose. Jis sakė, kad gali
ma sakyti, jog, bendrai i- 
mant, atmosfera ten yra 
žymiai pagerėjusi, bet tik
ram pagerėjimui kenkia 
ekonomjnis boikotas, kurį 
arabiški kraštai veda 
prieš Izraelį.

Hammarskjoldas taipgi 
sakė, kad jis kalbėjosi su 
Egipto valdžios pareigū
nais apie izraeliečių žur- 
nalistą-jūrininką t Eiloną, 
kuris tapo egiptiečių suim
tas praplaukiant danų laivu 
pro Suezą. Jis greitu laiku 
bus paleistas.

Eisenhoweris 
lyginasi su 
Washington!!
Washingtonas. — Savo 

paskiausioje spaudos kon
ferencijoje šią savaitę prez. 
Eisenhoweris save lygino 
su pirmuoju Amerikos pre
zidentu, George Washing- 
tonu. Washingtonas, sakė 
Ike, buvo žymiausias “ang
liškai kalbančios žmonių 
rasės asmuo”.

Palyginimas atėjo taip: 
prezidentas buvo klaustas, 
kaip jis jaučiasi apie viso
kius aštrius kaltinimus, ku
riuos prieš jį daro spauda 
ir kai kurie Kongreso na
riai. Pavyzdžiui, jis pasku
tiniu laiku kaltinamas di
delių dovanų ėmime, beva
liškume, pažadų netesėji
me, tuščiažodžiavime ir net
— atvirai— melavime.

Eisenhoweris taip atsakė
— paskaitykite tuolaikinę 
spaudą ir senus dokumen
tus, ir matysite, kad kas sa
koma prieš mane, yra nie
kis palyginant su tuo, kas 
buvo sakyta apie Washing- 
toną.

Iš tikrųjų, PĮiiladelphijos 
“Aurora” redaktoriai Bache 
ir Duane Washingtona va
dino pakartotinai “sukčiu
mi”, “išdavikišku asmeniu”, 
’’nesugebančiu”, “kapriznu” 
ir t. t.

Havana karo 
atmosferoje
Havana; — Generalinis 

streikas prieš Batistos dik
tatūrą baigėsi, bet mies
tas dar vis gyvena karo 
atmosferoje. Streiko metu 
kariai ir policininkai vai
ravo autobusus ir tramva
jus. Dabar šalmuoti ka
riai ir ginkluoti policinin
kai dar patruliuoja visus 
gaviu kampus. Daugelyje 
vietų ant stogų iškelti kul
kosvaidžiai.

Griežta spaudos cenzūra 
nepraleidžia žinių apie tai, 
kas dedasi Santiago mies
te rytinėje Kubos srityje, 
bet tiek žinoma, kad ten 
vyrauja -tikras karo stovis. 
Santiago de Cuba yra cen
tras srities, kurioje demo
kratiniai sukilėliai po Cas
tro Fidel vadovybe stipriau
si.

Vengrai suėmė 
18 pro-naciniii 
eks-karininkij
Budapeštas. — Vengrijos 

liaudies policija suėmė • 18 
eks-karininkų, kurie tar
navo Horty karinėse pajė
gose, kai Vengrija buvo 
nacinės Vokietijos talkinin
kė. Tie karininkai praeito 
sukilimo metu stengėsi už
imti vadovaujančias vietas 
sukilėlių tarpe.

Tie karininkai, sako Ven
grijos valdžia, pasisiūlė su-

Vakarų Vokietijos valdžia
karinga, o "
Berlynas. — Chruščiovas 

čia pasakė valandos su puse 
kalbą, kurioje jis apsisto
jo vyriausiai prie Vokiet- 
jos klausimo. Chruščiovas 
sakė, kad negali būti abe
jonės, jog Adenaurio val
džia Bonnoje, tai yra, Va
karų Vokietijos valdžia, y- 
ra militaristinė, kariška, 
agresinga. Jis sakė, kad 
niekam nepaslaptis, jog V. 
Vokietijoje atgaivinamos 
militaristinės ir ravanšisti- 
nės tradicijos.

Chruščiovas sakė, kad jei
gu Vokietija bus suvieny
ta, ji turės būti taikinga ir 
demokratinė šalis.

Iš tų dviejų pasisakymų 
Vokietijoje daroma išvada, 
jog Tarybų Sąjunga netiki, 
kad Vokietija gali tapti eigą.

Kai kurie New Orleans katalikai 
prašo popiežiaus palaikyti juos 
bandyme tęsti rasių segregaciją

New Orelans. —Kaip yra 
žinoma, New Orleans arki
vyskupas Joseph F. Rum
mel yra rasinės ^egregaci- 
jos ir diskriminacijos prie
šas. Tuo tarpu, kai daugu
ma katalikų parapijinių 
mokyklų pietinėse valstijo
se lieka rasiniai segreguo- 
tos, arkivyskupas Rummel 
savo arkivyskupijoje įsakė 
panaikinti katalikų mo
kyklose segregaciją, leisti 
baltiems ir negrams vaiku
čiams mokytis kartu. Jis 
taipgi kalba už tai, kad bal
ti ir negrai katalikai mel
stųsi kartu, o ne atskirose 
bažnyčiose.

Tas arkivyskupo užsilai
kymas nepatinka kai ku
riems turtingiems katali

Britai teigia, kt 
atsiuntė daug j
Lonlonas. — Britanijos 

valdžia sako, kad šeši lai
vai su ginklais jemenie- 
čiams atplaukė iš Tarybų 
Sąjungos. Tie laivai buvo 
prikrauti tankų, orlaivių ir 
zenitinių anti-orlaivinių pa
trankų, sako britų šalti
niai. Britai iš to daro išva
dą, kad jemeniečiai todėl 
pirkosi tarybinių ginklų, 
kad jie planuoja atakuoti 
Adeną, britų laikomą terito
riją prie Jemeno.

Londono “Daily Worker” 
betgi sako, kad pranešimas 
apie tarybinius ginklus 
greičiausiai yra melas, tik 
dirvos prirengimas kalti
nimams prieš Jemeną. Ade
ne, panašiai kaip Omane- 

kilelių vadui generolui Be
la Kiraly vadovauti jungi
niams. Vienas jų, eks-gene- 
rolas Timaras, siūlė duoti 
leidimą Amerikos orlai
viams nusileisti Vengrijos 
aerodromuose.

sako Chruščiovas
vieninga, kol Vakarų Vo-1 
kietijoje viešpatauja Ade- 
naueris. Manoma, kad 
TSRS vadai ir taipgi Rytų 
Vokietijos vadovybė tiki, 
kad būtų lengviau susikal
bėta su socialdemokratais, 
jeigu jie laimėtų artėjan
čius Vakarų Vokietijos į 
parlamento rinkimus.

Chruščiovas sakė, kad I 
Vokietija turi dvi tradici-: 
jas — kariniai-junkerinę, į 
kuri agresinga ir reakcinė, | 
ir humanistiniai pažangią,I 
kuri davė pasauliui didžius | 
filosofus, jų tarpe Marksą 
ir Engelsą. Jis sakė, kad ši 
pažangi filosofija ves Vo
kietiją šviesion ateitin.

Po Berlyno Chruščiovas I 
ir jo draugai aplankė Leip- ’

kams. Dabar susidarė spe
cialus turtingų katalikų pa
sauliečių komitetas, ir tas 
komitetas kreipėsi tiesiogi- 
nai į popiežių su skundu 
prieš arkivyskupą. Skunde 
popiežius yra raginamas 
sulaikyti arkivyskupą, ne
leisti jam toliau “maišyti 
rasių”. Atsikreipusieji į po
piežių teigia, kad rasinė se
gregacija visai nepriešta
rauja katalikybei ir krikš
čionybei. Ką popiežius da
rys, dar nežinia.

Londonas. — Britų admi
ralitetas sako, kad prie
Škotijos krantų pastebėti 
du Lenkijos submarinai.

d Tar. Sąjunga 
linkių Jemenui
Muskate, augo nacionalisti
nis judėjimas prieš britus. 
Adeniečiai norėtų susivie
nyti su jemeniečiais, nes tai 
vienos tautos ir tradicijų 
žmonės. Faktinai Adenas 
yra Jemeno dalis, bet britų 
pagrobta, sako visi arabai.

Tad, prisirengiant prie 
galimybės, kad teks smar
kiau kovoti prieš adenie- 
čius nacionalistus, britai iš 
anksto kaltina Jemeną, ir 
taipgi iš anksto bando su
daryti įspūdį, kad Tarybų 
Sąjunga stovi už Jemeno 
pečių.

Tik kelios dienos atgal, 
rugpiūčio 2 d., britų orlai
viai jau bombardavo A- 
deno nacionalistų būrius, 
bet skelbė, kad tai bombar
davo “įsiveržėlius iš Jeme
no”. Britai taipgi bombar
davo Beihano sritį pačia
me Jemene. Jemeno pasiun
tinybė Londone įteikė bri
tams aštrų protestą.

Daugiau įvairių parengi
mų Laisvės naudai.

Gyvenimas 
Lietuvoje

Mūsų korespondento

Nauja žaliava cemento 
pramonei prie Akmenės

Akmenė. — Geologai Pa
gėgių rajone atrado didžiu
lius telkinius opokos — ža
liavos cemento pramonei. 
Opokos klodai nusitiesia 
šalia geležinkelio, todėl 
naująjį radinį bus gana pa
togu naudoti. Anksčiau to
kią žaliavą reikėjo gabenti 
maždaug 1,000 kilometrų. 
Pradėjus .naudoti naująjį 
radini, pervežimų kaina su
mažės keletą kartų. Pagė
gių karjeras žaliava taip 
pat aprūpins Baltarusijos, 
Latvijos ir Estijos cemento 
gamyklas.

Naujos kasyklos darbi
ninkams bus pastatyti 
dviejų aukštų gyvenamieji 
namai, pirtis, skalbykla, 
vaikų lopšelis ir kiti kultū- 
riniai-buitiniai pastatai.

Nauji gyvulininkystės 
pastatai kolūkiuose

Kaunas. — Jono Biliūno 
vardo kolūkyje perduota 
naudojimui 220 vietų kiau
lidė. Pilnai mechanizuotą ir 
elektrifikuotą kiaulidę pa
statė Statybos valdybos Nr. 
11 kolektyvas. Tai jau ket
virtas tipinis pastatas kol
ūkyje.

Kiaulidžių statyba visiš
kai baigiama Lenino vardo, 
“Tiesos”, “Dainavos” ir Ka
linino vardo kolūkiuose.

Iki rugpjūčio 1 d. karvi
dės baigtos “Raudonojo 
Spalio”, “Gintaro” ir “Ilga- 
kiemio” kolūkiuose.

Dovana moksleiviams
Pakruojis. — Valstybinio 

statybos tresto Nr. 4 staty
bininkai baigė statyti nau-
ją vidurinę mokyklą.

Erdviame keturių aukštų 
pastate vienu metu galės 
mokytis 880 moksleivių. Mo
kykloje yra 22 klasės, mo- 
komieji-bandomieji kabine
tai, sporto ir aktų salės.

Dailės paroda
rajono centre

Jurbarkas. —Rajono Kul
tūros namuose atidaryta 
Vilniaus Valstybinio dailės 
muziejaus kilnojamoji pa
roda. Čia išstatyta daugiau 
kaip 50 tapybos, skulptūros 
ir grafikos darbų.

Išstatyti TSRS liaudies 
dailininko A. Žmuidzinavi
čiaus peizažai iš ciklo “Čia 
bus Kauno jūra”, tapytojų 
J. Vienožinskio, J. Burco, 
P. Stausko, skulptorių P. 
Vaivados, N. Petrulio, K. 
Bogdano, grafikų A. Ma
kūnaitės, J. Kuzminskio, V. 
Galdiko ir kitų dailininkų 
kūriniai.

Pęr pirmąsias tris dienas 
parodą aplankė apie 700 ra
jono darbo žmonių.

TJftralyklte Laisvę savo draucul
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RAKETIERIAI, VAGYS
BUS DAUG GERIAU, jei mes prisipažinsime, kad 

nežinojome, iog tokiame New Yorko mieste apart 
žmonių žudytojų, narkotikų ir blogadarių — veikia dar 
ir savos rūšies gengsteriai, kurie ima iš darbininkų ki
šenės pinigus kaip vagys.

štai JAV Senato specialus komitetas tyrinėja ra
ketierius. darbo unijose. Mes niekad nežinojome, kad to
kiame New Yorke yra “darbo unijų”, kurių darbinin
kai, priklausydami “unijai“, yra apvagiami, nepasakius 
kitaip.

Paaiškėjo tokis dalykas: Štai, samdytojas, turįs dirb
tuvę ar fabriką, kurioje dirba, sakysime, 1,000 darbinin
kų. Ateina pas jį raketierius, žulikas. Jis sako samdy
tojui: suorganizuok savo dirbtuvėje tokią “uniją”, kuri 
neprileistų tikrai darbininkų unijai įsiveržti pas tave. 
Raketierius sako dar daugiau: Tu pasiimk iš darbininkų 
po vieną dolerį per mėnesį neva unijų duoklių. Vadinasi, 
susidarys apie tūkstantis dolerių per mėnesį. Tuomet 
dalykimės per pusę: tau penki šimtai dolerių ir man 

. penki šimtai dolerių.
Taip ir darė!
Daugelis samdytojų paklausė gengsterių reikalavi

mo ir priėmė “darbininkų uniją” — tokią, kuri naudin
ga ne darbininkams, bet gengsteriams, žmogžudžiams ir 
samdytojams.

Nepaklausyk tu gengsterių — tave nušaus. Jie or
ganizuoti. Jie ginkluoti. Jie turi savo rankose didelę jė
ga. Toji .jėga taikoma ne tik darbininkams, o ir smulkes
niems samdytojams.

Ir taip gengsteriai-raketieriai išlupa per metų me
tus daug pinigų iš darbininkų. Baisu apie tai ir kalbėti, 
bet taip yra.

ŠIOMIS DIENOMIS Washingtone vyksta Senato 
komiteto apklausinėjimas-tyrinėjimas visų tų gengste
rių ir jų advokatų.

Apklausinėjimas — įdomus. Mes, kai kurie iš re
dakcijos, bandome matytį jį per televiziją.

Ką gi tas senatinis komitetas, vadovaujamas sena
toriaus McClellan iš Arkanso valstijos, parodė?

Pirmiausia jis parodė, jog Amerikoje, pogrindyje 
veikia baisus supuvimais: darbininkų išnaudojimas. Juos 
išnaudoja ne tik samdytojai, o ir raketieriai-gengsteriai. 
Iš darbininkų išlupa po dolerį ar daugiau .per mėnesį 
vagys-raketieriai ir iie pasidalija tais pinigais. O dar
bininkams, iŠ kurių pinigai išlupti, nėra jokios iš to 
naudos.

Daleiskime: vienas ar kitas darbininkas pasiprie
šins samdytojui? Tai kas iš to bus? Ateis gengsteris ir jį 
nušaus. O gal būt nužudys ir jo visą šeimą, jei jis to
kią turi. Jam, vadinasi, nevalia priešintis, kadangi sam
dytojas ir “unijų vadovas” (gengsteris) tam priešinasi.

Mes nekalbame, žinoma, apie didžiąsias korporaci
jas, kurioms dirba milijonai darbininkų. Ne! Tų korpo
racijų vadovai turi kitus planus ir priemones, kaip sa
vo darbininkus išnaudoti. Čia daugiausiai veisiasi rake- 
tizmas — niekšai, kurie tunka iš darbininkų prakaito 
su revolverio talka.

Taip yra ne tik New Yorko mieste, o ir kitur Ame
rikoje. Jei jūs esate ištikimas darbininkų judėjimo žmo
gus, pasisaugokite, kad tie gengsteriai nesužalotų jūsų! 
Atsarga gėdos nedaro!

DAR DĖL PATIES senatinio komiteto apklausinė
jimų.

Mums rodosi, kad jie yra labai per daug formalus, 
švelni. Kam tiek daug jėgų aukoti, sakysime, gengste- 
riui, kuris atsisako liudyti? Mums atrodo, kad senato
riai, kurie įeina į tą komitetą, labiau nori pasigarsinti, 
negu faktus sužinoti.

Pagaliau, netgi jei jie faktus ir sužinotų, tai kas 
toliau? Vagis, raketierius, gengsteris dėl to nenuken
tės !

DAR VIENAS DALYKAS: O kur gi yra darbo uni
jos, tikros darbo unijos, sakysime, AFL-CIO? Kodėl gi 
jos iki šiol nežinojo, kad gengsteriai, New Yorke ir ki
tur, lupa nuo darbininkų devynius kailius?

Argi darbo unijų — tikrų darbo unijų — agentai, 
atstovai iki šiol nematė tų baisių dalykų, kurie vyksta 
didmiesčiuose?

Mes manome, kad iie' matė. Bet nenorėjo sakyti, 
kadangi, veikiausiai, ir jie gavo savo “donį” iš tų pini
gų, kurie buvo neteisingai išlupti iš darbininkų prakai
to ir kraujo.

Gėda mūsų darbo unijoms, gėda visai Amerikai, 
kad tokie dalykai pas mus vyksta!

Gengsteriz.mas darbo unijose galima buvo sulaikyti 
jau prieš daugelį metų, bet AFL-CIO vadovai, užuot 
kovoję prieš gengsterius, kovoja prieš pažangiuosius 
darbininkus, prieš komunistus.
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venimo salėje ilgus metus. 
Dar laimingesnis turi jaus
tis tas, kas savo kelionėje 
per gyevnimą yra palikęs 
savo žygdarbius, kurie pri
sideda prie to, kad jo pa
ties ir busimąją kartų gy
venimas būtų dar geresnis, 
gražesnis, erdvesnis. Vadi
nasi, laimingas turėtų jaus
tis tas, kieno kelionė per gy
venimo salę nebuvo bergž
džia. Taigi ir Marijos Las
tauskienės gyvenimas buvo 
vaisingas: ji praturtino mū
sų kultūrą gražiais savo 
plunksnos kūriniais, paliko 
juose daug savo širdies 
jausmo, pergyvenimų, rū
pesčio ir talento.

Marija Lastauskienė yra 
viena iš pirmųjų tarp tų 
moterų, kurios anksti išėjo 
į lietuvių literatūros dir
vą ir plačiai pasireiškė 
spaudoje tuojau po lietuviš
kosios spaudos atgavimo.

Marijos Lastauskienės ir 
jos sesers Sofijos Pšibiliaus
kienės, rašiusios taip pat 
Lazdynų Pelėdos slapyvar- 
de, vardai mūsų literatū
roje gretinami su kitomis 
pranašiomis mūsų moteri- 
mis-rašytojomis: Žemaite- 
Žymantiene, Šatrijos Raga
na (Marija Pečkauskaite), 
Bite (Gabriele Petkevičai
tė). Jos plačiai atidarė var
tus, pro kuriuos į mūsų kul
tūrinį ir grožinės literatū
ros gyevnimą drąsiai įžen
gė visa eilė vėliau pasireiš
kusių talentų — minint 
chronologine tvarka, Sofija 
Kymantaitė - Čiurlionienė, 
Salomėja Nėris, Ieva Si
monaitytė, Valerija Val
su n ienė ir kt.

Iš pradžių Marija Las
tauskienė rašydavo lenkiš
kai. Jos sesuo Sofija Pšibi
liauskienė Marijos apysa
kas ir noveles versdavo į 
lietuvių kalbą ir spausdin
davo bendra abiejų rašyto
jų slapyvarde — Lazdynų 
Pelėda.

Po Sofijos mirties 1926 
m> Marija pradeda spaus
dinti savo kūrinius jau sa
vo, Marijos Lastauskienės, 
vardu. Kas ir kurios rašy
tojos yra parašyta, galu
tiniai nustatė Valstybinė 
Grožinės Literatūros Lei
dykla, leisdama pilną abie
jų seserų kūrinių septyn- 
tomį rinkinį.

Mūsų spaudoje Tarybi
nių Rašytojų Sąjungos Val
dyba paskelbė nekrologą, 
kuriame pabrėžia Marijos 
Lastauskienės nuopelnus 
lietuvių literatūrai. Čia pa
sakojama ir apie jos sunkią 
ir vargingą jaunystę. Gi
musi smulkaus dvarininko 
dailininko Ivanausko 1 dva
relyje Paragiuose, netoli 
Tryškių, Marija, jauntė 
būdama, turėjo užsidirbti 
duoną — ji dirbo siuvėjos 
darbą Šiauliuose, Varšuvo
je, Peterburge, Rygoje. 
Pati įsijungusi į darbinin
kų gyvenimą, Marija ank
sti pažino sunkią proleta
riato dalią ir prisidėjo prie 
darbininkų kovos už švie
sesnę ateitį. Jos kūryboje, 
jos realistiniuose apsaky
muose pavaizduojamas 
liaudies skurdas ir lūkes
čiai, parodoma liaudies ko
va prieš caro priespaudą.

Ties baru, kurį mūsų li
teratūroje paliko dvi sese
rys, Marija ir Sofija, sus
toja mūsų besimokąs jau
nimas, abiejų seserų kūry
bą tyrinėja mūsų literatū
ros žinovai, atskleisdami 
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Išlydėjome jaunimą į Fes
tivalį. — Marijos Lastaus- 
k ienės (La zd y nų Pelėdos) 
paskutinė kelionė.

KAUNAS. — Neseniai iš
leidome gausų kultūros dar
buotojų ir saviveiklininkų 
kolektyvą į VLjį Pasaulio 
Jaunimo ir Studentų Festi
valį Maskvoje, mūsų miesto 
teatre ir salėse (Sporto sa
lėje ir Profsąjungų klube), 
pasižiūrėję jų išstojimų ir 
pasididžiavę dideliais mūsų 
talentingo jaunimo atsieki- 
mais.

Laikas parodys, kokią 
milžinišką reikšmę kovoje 
už taiką pasaulyje turės 
toks nuostabus ir grandiozi
nis jaunimo susibūrimas 
gražioje didžiausios socia
listinės valstybės sostinėje 
Maskvoje.

Mes, kauniečiai, neabejo
jame, kad mūsų miesto 
sportininkai ir saviveikli
ninkai ne tik išsaugos mū
sų senojo Kauno sportinin
kų tradicijas, bet įsijungs 
į kolosališką viso pasaulio 
jaunimo ir studentų kul
tūrinę demonstraciją.

Prisimenu jaunystės die
nas — kokia tai buvo pil
ka anų laikų kasdienybė, be 
spaudos, be sporto organi
zacijų, be galimybės lais
vai atsikvėpti, be perspek
tyvų draugauti su jaunuo
liais ir jaunuolėmis iš kitų 
kraštų. Ir kas tuomet ga
lėjo įsivaizduoti nūdienį 
jaunimo įvairiaspalvį gyve
nimą su žavingomis sporto 
priemonėmis, su itin bran
giais tarptautinės draugys
tės santykiais?

Senosios kartos atstovai 
galime nuoširdžiai džiaug
tis šiandien matoma mūsų 
jaunimo pažanga ir jo at- 
siekimais. Visa tai galima 
tiktai socializmo krašte, 
kur liaudyje pasireiškian- 
tiems talentams prieinamos 
yra visos galimybės iškilti, 
vystytis ir tobulintis.

•

Vos du mėnesiai praėjo 
nuo to laiko, kai rašiau 
jums apie mūsų rašytojos 
Marijos Lastauskienės. 
(Lazdynų Pelėdos) 85 metų 
gimimo sukaktį, kurios mi
nėjime ji asmeniškai daly
vavo Valstybinės Respubli
kinės Bibliotekos salėje ge
gužės 17 dieną. Ir štai mes 
jau atsisveikinome su ja — 
liepos. Ii9 d. 19 valandą Ma
rija Ivanauskaitė-Lastaus- 
kienė atsiskyrė iš mūsų tar
po, palikdama liūdinčius 
savo šeimos narius — duk
teris, anūkus ir praanūkus.. 
Jos palaikai buvo pašarvo
ti toje pat Respublikinės 
Bibliotekos salėje.

Vienas poetas žmogaus 
gyvenimą prilygino milži
niškos erdvės ypačiai puoš
niai ir šviesiai salei — už- 
gimstąs žmogus iš nežino
mybės ir tamsos įžengia į tą 
salę ir, perskridęs per ją, 
dingsta taip pat tamsoje ir 
nežinomybėje. Jo lyg ir vi
sai nebuvę. Kelionėje per 
gyvenimo salę žmogus pa
tiria liūdesį ir džiaugsmą, 
ašaras ir juoką, sielvartą 
ir pasitenkinimą, kovų im
tynes, laimėjimus ir nesėk
mes. Nepaisant to, kad 
per gyvenimą žengiant ten
ka pergyventų daug vargo 
ir liūdesio, kad tenka ne 
kartą sužeisti sielą ir kū
ną, vis dėl to kiekvienas 
norėtų ilgiausiai pabuvo
ti toje gyvenimo salėje.

Laimingas yra tas, ku
riam likimas leido būti gy
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Juozas Gruodis
Pasakykit, draugai anuomeeiai,

Kas sulaukėt aitriųjų dienų?
Kas pasiekėt šią iškylą plačią?

Taip dažnai jus vaizduoju, menu...
Rods jūs lakstot, kaip paukščiai

linksmučiai,
Šurmuliuoja moksleiviai draugai:

Rods ir aš su sparnais ten pribūčiau—
Ir kartu šokčiau bėgčiau smagiai...

Štai Antazavės brazda pradine, 
Siaudžia gaudžia jaunučiai garsai...

Juozo Gruodžio—burna sidabrinė
Ir plaukai baltučiukai visai I

Jis — tikrai švelniabalsė lakštutė:
Ar kalbės, ar dainuos—tuoj klausai,-

Kaip varpelis, skambantis, skaistutis;
Kur tik jis, tuoj nuščiūva garsai.

Tik vargoninku būt jis norėjo, — 
Kompozitorius taps garsus!

Ar Rakėnų kaimelis tikėjo, 
Kad Gruodžiokas bus toks pranašus?

O jisai be lenktynių prašoko — 
Ir nustebino kaimus visus!

Tai bent talentas mūsų Juozoko!
Išgarsino gimtuosius kraštus.

Geg. 10, 1957

Antanas Paurys
Tuoj pradinėj iš kaimo Butėnų

Buvo tad Antanukas Paurys,—
Chrestomatiją skaito pavėny,

O pakils — tuoj juokų pridarys.
Kuniguos’ jį tėveliai ketino,

Mintaujoj mudu mokėme kartų, —
Gaila riesto garbaniaus vaikino:

Jam gimnazijoj nebuvo spartu.
Porą metų jis vaistinėj dirbo, 

Pamylėjo merginą smagiai.. .
Seminarijoj nervai jam virba, —

Jiedu nuolat meilingi vagiai...
Na, kaip ąžuolas, br'a, liemeningas

Storasprandis klebonas Paurys,—
Ūžia, geria—jam nieko nestinga, 

Jis meilužės, suprask, nevarys...

Geg. 10, 1957

Juozas Buzelis
Mintaujoj mokės Juozas Buzelis, 

Paurio pusbrolis, vaikas gabus, —-
Jam grūmojo vis kunigo kelias,

Man knitėjo, ar kunigu bus.
Mes — kartu gimnazistų buveinėj,

O jis toks nuoširdus, pažangus,
J mūs’ slaptą kuopelę ateina, —

Bus iš jo socialistas žmogus.
Buzeliuk, tu manęs neapvylei, —

Dėkui, dėkui, brangusis Juzuk!
Mokeis mediku Dorpate tyliai;

Socialistas ir daktaras būk!
Nuolat siųsdavai nuotraukas, laiškus,

Ir širdingi mūs’ buvo ryšiai!
Ir svajojau — marksistas bus aiškus,
Bet Juzuk ... idėjas pamiršai...

Ir kentėjau aš smūgį gėlingą,— 
Parašiau net eilėraštį tau,—

Mat... jauni idealai sustingo: 
Atsimetėlį draugą matau...

Po šiai dienai, Juzuk, tavęs gaila,— 
Jei galėč’ susisiękt su tavim,

Gal išpeštum tą pašiną smailų, 
Kurs tebėr man. įsmigęs širdin...

Gal tau žievę pr’ašildė, prakrapštę 
Vaiski saulė Tarybų valdžia,—

Su šypsą ištrauktum man rakštį,— 
Vėl nušvisčiau aš laime didžia!

Aš tikiu ir tikėti aš noriu,
Kad žengi, kaip tėvynės sūnus,—

Rods, regiu tavo šypseną orią, — 
Spinduliuoja tau darbas šaunus...

Geg. 11, 1957

Antanas Didžiulis
O, žinau — tu, Antanai Didžiuli,

Kaip erelis, drąsus, pažangus!
Jau gimnazijoj žygį didžiulį

Tu varei, nors ir niaukęs dangus.
Toks veiklus kuopoj mūs politinėj,

Per šnipų ir žandarų kratas, —
Taką platų rytojun pramynei, ;

Žygiavai į pakriaušes kitas. ..
Kai mum nutvieskė saulė Tarybų,—

Su prezidiumu tav’ pamačiau!
Man nuo atvaizdo akys sužibo, — 

Surikau, pasilenkęs arčiau!
Čiagi daktars Didžiulis Antanas!

Su pirmūnu Paleckiu Justu!
Pažinau; čia, b ra, anas, čia anas, — 

Juk gimnaziją ėjom kartu!
Man net veidas čia švito čia temo, — 

Aš tą nuotrauką žvelgiu dažnai, —
Tuoj Paleckiui greičiau telegramą!

Juk tebesam tėvynės sūnai!
Iš tėvynės žinias gaudau godžiai!

Rods, it paukštė, nulėkčiau tenai! f
Šildo širdį atskrendantys žodžiai, —

Vėl Didžiulį skaičiau nesenai...
Geg. 11, 1957

Ignas Niauronis O
Taip, Didžiulis, Buzelis, Niauronis:

Laikrašty daktarai štai bent trys!
Ir man uždegė veidą raudonis:

Kiek progreso jie dar padarys!
Taigi, Ignas Niauronis iš Tartų,—

Mudu skurdom vienam kambary!
Kiek brangių atminimų jis tartų,—

Mat, tad buvo gadynė skubi...
Revoliucija metų penktųjų!

Universitete šurmulys!
Rėžia prakalbas, skatina, uja!...

Šalį karštu krauju išvalys!. ..
Kimštinai prisikimšus svetainė!

Net garuoja įkaitę veidai!
Išdidžiai demonstracija eina!

It griausmai, marsalietės aidai . ..

Su/Niauroniu greta koja minam, —
Urrr!... užgriuvo polic’ja staiga ... 

Ir išblaškė nuščiuvusią minią,
Išsibarstė didinga eiga ...

Štai kalėjime asloje tįsom,—
Murzini, blusini čiužiniai .. .

Neužmiršt to kentėjimo viso,
Nors kankintis taip teko seniai ...

Tau, Niauroni, aš padėką duodu:
Jei ne tu, gal būč’ miręs badu . . . 

Studentavimo alkį ir gruodą
Stidinėjau,— priminti graudu!

Revoliucijos, mitingų audros, 
Lietstudentų budri draugija,—

Tebežydi širdy gėlės jautrios, 
Mirguliuoja raudona gija...

Taip, garbingai tad Dorpatas griaudė,-
Anuomečių studentų vardus

Dažnai mini atgimusi liaudis,— 
Jų dundėjimo aidas skardus!

Kazys Jakontas, TaųtVaiša Paulius,
Kankiny^ Ząkdri'aučius Juza,

Tamošiauučius, Alseika, Pakaulis, 
Mikaliūnas, Mišeika, Blusa ...

Geg, 12, 1957
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Amžininkų vardai mintaujiškiai
Nuskambėjo po šalį kadai, — 

Kitas tvikst sutviskėjo tik blyškiai,
Bet kitų atsispindi aidai...

Lėkė sakalu Požėla Vladas,
Socializmo laikais vis plačiau,— 

Maldos rusiškos prieštara, vadas, —
Paskum žygius maištingus skaičiau.

Bet, deja, negarbingai palindo
Po patrakusių nacių sparnu, — <

Renegatas — nugaišo, it glinda,—
Ir dažnai jį gėlingai menu.

Taipo pat pabalin nudardėjo v
Pažangus kadai buvęs Kairys,

Pasigendam ne vieno veikėjo,
Kurs žygius renegato varys...



SENAS VINCAS

REALAUS GYVENIMO KELIU*

(Tąsa)

Dar galiuką pabėgęs, sutiko iš med
vilnės stiebų išrėpliojantį, kraujais ap
tekusiu veidu, didelį baltveidį vyrą, 
kumščiais grūmojantį ir šaukiantį: “Aš 
jiems nedovanosiu! Atkeršysiu! Paga
vęs suplėšysiu į šmotelius!”

“Už ką jie jus muša?”
“Dar nežinai, kad streikas?! Jie nori 

mus išskirstyti, kaip avis, ir nenori iš
leisti už plantacijos rubežių, kad negalė
tume turėti mitingą, paskelbti streiką ir 
kad tas jų brutališkumas nepatektų į 
laikraščius! Kerta buožėmis be jokios 
atgailos!”
' Streikierių minia, tarsi upė, pralaužus 
užtvanką, pasinešė miestelio link, kur ti
kėjosi rasti vietą mitingui, kur planta- 

• cijų užvaizdai neturės tiesos juos muš
ti už plantacijų rubežiaus. Gi užvaizdai 
puikiai suprato, kad praloš, jeigu išleis 
juos iŠ plantacijos ribų, kad gali kilti 
streikas visame milžiniškame medvilnės 
ūkyje net dviejose valstijose, kur dirba 
tūkstančiai ir tūkstančiai baudžiaunin
kų, “laisvos Amerikos” vergų.

Jie stengėsi išardyti minią, suskaldyti 
ją į mažus būrelius, vienus paglostyti ir 
pasilikti vergijos respublikoj, kitus iš- 
pliekti, anot jų — “po velniais!” Gi iš- 
pliektųjų vietas užpildyti naujais klajū
nais ir, nepaisant kiek bus užmuštų, ap
šaukti juos maištininkais, ir jokiai iš
laukinei laputei nesulojus — viskas bus 
baigta, ir darbas kaip ėjo, taip ir eis.

■f

Tokiu būdu abi kariaujančios pusės, 
žinodamos vienos antrų siekius, grūmėsi, 
kad tik tuos siekius atsiektų. Užvaizdai 
su savo pagalbininkais, vieni užjoję mi
niai už akių, antri iš paskos ar įsimaišę 
į žmones, varė savo mulus bei arklius 
tiesiai ant žmonių ir daužė paikomis 
jiems per galvas. Tačiau ir minios vadai 
nesnaudė. Jie rėkavo, komandavojo, kad 
tik laikytųsi visi krūvoje, petys prie pe
ties, kas sudarė, tarsi iš Niagaros 
krioklio išsiveržusius žodžius:

Tai jau iŠ vieno universiteto išėjau, 
- pilnai išlaikęs kvotimus. Tik man ne

suprantama tas, rodosi, nebuvau įsto
jęs į seminariją, kad išeičiau į kuni
gus, bet išleisdami, praskuto man pa
kauši, o keliems mano draugams net 
ir galvas nuskuto nuo sprandų!

Tačiau tu, brangi Mariute, nepriva
lai tuo susirūpinti. . . Juo daugiau iš- 
vandravosiu, tuo daugiau žinosiu, o ką 
žinai, tai ant pečių nereikia nešiotis.

Jeigu yra kas rimtai naujo, skubin
kis man parašyti, nes aš čion nebūsiu 
ilgiau, kaip iki kitos savaitės pabaigos.

Tave mylintis, Edis”.
Gi tėvui parašė taip pat:

“Tėve!
Tavo sūnus Edvardas Karolis Obrai- 

nas randasi , kritiškoje padėtyje, su
muštas tavo interesus ginančių raz- 
baininkų. Su perskelta galva, sudau
žytais pečiais, rašo tau šį laišką gulė
damas lovoje. Bet savo likimu tau ir 

x nesiskundžia ir neprašo užuojautos ar 
paramos, nes žino, kad nekaltas žmo
gaus kraujas šaukiasi atkeršijimo!

Tad įsidėmėk, tėve, kad ateis atker
šijimo valanda ir mes su jumis atsi- 
skaitysime.

Tavo klasės mirtinas priešas,
Edvardas Karolis Obiwnas”.

Pasiuntęs tuos laiškus, užėjo į restau- 
ranėlį, išgėrė puoduką kavos, truputį už
kando, parėjo į savo kambarį, atgulė į 
lovą ir kietai užmigo.

Kai Edis atsibudo, jau buvo antros die
nos saulėtas priešpietis. Jis, supranta
ma, jautė skausmus tai galvoje, tai pe
čiuose, bet bendrai jautėsi pusėtinai ge- 
pai. Nerangiai išlipęs iš lovos, apsivilkęs 
marškiniais, pradėjo autis ir kelinėmis, 
bet iš jų kišenių pradėjo byrėti revol
verio patronai!

. Surinkęs išbyrėjusius ir išsiėmęs liku- 
j sius iš kišenės, sėdosi ant lovos, žiūrė

jo į juos ir stengėsi prisiminti, kur jis 
padėjo duotąjį jam revolverį. . . Tačiau

■ tas jam nevyko padaryti. Jis prisiminė 
tik tiek, kad jiems bėgant, o užvaiz
dams lipant su arkliais jiems ant kulnų 
ir daužant buožėmis per galvas, jis ga- 

4yęs porą kirčių per pečius, taip užside
gęs, kad išsitraukė revolverį ir paleido 
porą šūvių į užvaizdą, o tuo momentu,

sucypė jo ausyse ir nieko daugiau neat
siminė.

Tuomet jis pradaręs langą sviedė pa
tronus į krūmus, po kuriais perėjo ke
lios vištos, apsirengė, apsidairė, apsi- 
prausė ir išėjo pasivaikščioti. Pirmiau
sia įėjęs į mažiuką restauranelį ir užsi
sakęs pusryčius, laukė jų atnešant, kaip 
tuo tarpu įbėgo į vidų basas ir šiokiais 
tokiais skarmalais apsikarstęs negrukas, 
pundeliu laikraščių po pažastim nešinąs 
ir kiek jo gerklė leido, suriko:

“Didžiausia naujiena, kokios niekas 
nėra girdėjęs!. . Negrai susipešė su balt- 
veidžiais medvilnės plantacijose!. . Ger- 
laikis jau tik už kampo! Medvilnės plan
tatoriai priiminėja į darbą tūkstančius 
darbininkų!”

Kaip tik Eidis spėjo paimti laikraštį į 
savo rankas ir užmokėti už jį, taip grei
tai jo akys atsimušė ant pirmojo jo pus
lapio į didelėmis raidėmis antgalvį, ku
ris skaitėsi:

“Negrai ir raudonieji norėjo išžudyti 
medvilnes plantacijos užvaizdas!

Pasidėkovojant tos gaujos savivališ- 
kumui ir užvaizdams besiginant nuo 
jos, įvyko kruvinas susirėmimas ir a- 
biejose pusėse randasi pavojingai su
žeistų. Ačiū plantacijos tvarkos palai
kytojų narsumui, kurie statydami sa
vo gyvastį į pavojų, be pašalinės pa
galbos nugalėjo gaują, padarė tvarką 
ir darbas plantacijose eina, kaip ėjęs“. 
Kita žinia vėl triūbijo, kad pietinėse 

valstijose mendvilnės plantacijose dar
bas eina visu smarkumu, kasdien pri
imami tūkstančiai darbininkų į darbą, 
kad visur prisilaikoma NRA patvarky
mo, kad jau net jaučiamas darbininkų 
trūkumas ir kad tik tas nedirba, kuris 
nenori dirbti, tinginys ar valkata.

Edis, perskaitęs tokią melagingą ži
nią, tarsi žaibo užgautas, net nutirpo! 
Jis užmiršęs ir pusryčius, pašoko ant 
kojų, norėjo bėgti į redakciją ir tuo melu 
išbadyti redaktoriaus akis. Bet tą mo
mentą tapo atnešti jam pusryčiai ir jis 
vėl turėjo atsisėsti ant tos pačios vietos, 
iš kur, kaip paukštis, buvo pakilęs.

“Vyrs į vyrą, petys į petį! Pirmyn, 
draugai! Nesiduokime išblaškomi! Ne
būkime bailių avių būrys! Pirmyn! Pir
myn! Pirmyn!”

Edį tie žodžiai tartum lipdyte prilipi
no prie paskutinių eilių, kur augaloto 
negro ranka, kaip replėmis suspaudė jo 
ranką, kuris riktelėjo:

Kad sutrėkšti šį būvį kietą, 
Kad atsiteisti už skriaudas, 
Reik rankomis apjuosti svietą, 
Suvienijus visas tautas!”

Edis įsikibo į šalimais einančio indė
no ranką ir stūmė minią pirmyn. Čia 
jis matė, kaip, sėdėdami ant mulų nuga
rų, daužė paikomis per žmonių galvas 
jo sandarbininkai, kaip nekurie mulai 
leido paskutines savo kojas į darbą ir 
spardė, žmones net žviegdami. Tačiau 
jis matė ir tai, kad minia, nežiūrint to 
viso brutališkumo, tarsi tikram karo 
lauke, žingsnis po žingsnio grūmėsi pir
myn, užimdama vis naujas pozicijas ir 
artindamosi prie plantacijų rubežiaus, 
už kurio medvilnės plantacijų savinin
kų skalikai jau neturės tiesos jiems 
galvas skaldyti.

Raiteliai pradėjo retėti, nes pradėjo 
kilti kudos, gyslotos, su iškėstais pirš
tais rankos, griebti mušeikas už spran
dų ir, žinoma, tinkamai atsiteisti su 
jais. Kai kur grūdosi per žmones raiti
ninko netekę mulai, sukindami uode
gas ir karpydami ausimis.

Taip besigrumiant pirmyn, Edis ant 
ko tai suklupo. O kada jis metė savo 
žvilgsnį žemyn, pamatė, kad guli ant 
žemės, kraujais aptekęs mulas, o jo 
kraujuose voliojasi pagulta mulo šonu 
koja, minios mindomas raitininkas. Vai
kinas nudžiugo ir riktelėjo: “Pirmyn, 
draugai!”

Bet tą patį momentą paika nukrito ant 
jo sprando ir jis vos nevos susilaikė ne
sukniubęs po mulo kojomis! Gi tuo tar
pu paleido jo ranką milžinas negras, pa
griebė mušeiką už nugaros, nukėlė nuo 
mulo ir trenkęs jį į žemę, net dantimis 
grieždamas, trempė jį savo didelėmis ko
jomis,ir ano pradėjo traškėti krūtinės 
kaulai ir burbsėti kraujas jąm per bur
ną. • .......

(Bus daugiau)

Žinios iš
PAS KAUNO “DAILĖS“ 

.KOMBINATO MEISTRUS

Milijonai žmonių iš visos ša
lies ir užsienio kraštų kiek- 
\ ienais metais aplanko Lietu
vos paviljoną Visasąjunginėje 
žemės ūkio parodoje Maskvo
je. Vos čia įėjus visų dėme
sį patraukia puikūs lietuviš
ki tautiniai dekoratytviniai 
audiniai, kuriais papuoštos 
paviljono rūmų salės.

šiuos įvairiaspalvius nacio
nalinius audeklus pagamino 
ne kuris nors stambus tėkšti 
lės fabrikas. Jie išausti ne
didelėje Kauno “Dailės“ kom
binato audykloje. Prityrusios 

čia audžia gražias 
raštais išmargintas 
Jas galima pamaty- 
paviljone Maskvoje.

audėjos 
tautiniais 
drobes, 
t i ne tik
Lietuviški kilimai, užuolaidos, 
staltiesės, pagamintos “Dai
lės“ kombinate, puošia dauge
lio mūsų krašto gyventojų 
butus. Mūsų tautinius kak
laraiščius nešioja dabar ne 
tik Lietuvoje. Jais pasipuo
šia Lietuvoje viešėję Urugva
jaus lietuviai, mūsų kraštą ap
lankę Indonezijos parlamen
tarai, kiniečių, artistai, lenkų 
architektai ir kiti gausūs sve
čiai iš užsienio.

Daug puikių drobių per il
gus savo darbo metus išaudė 
viena geriausiųjų kombinato 
audėjų Pranė Mitalienė.

aš išmokau 
staltieses, pri- 
— tai mano 
darbas. Ta-

mano 
mūsų

Pranė 
Kauno 

kombinate dirba be-

—Nuo pat mažens, — pa
sakoja ji, — dar gyvendama 
kaime pas beturčius savo tė
vus, iš mamos 
austi lovatieses, 
juostės. Austi 
mėgiamiausias
čiau buržuazijai valdant Lie
tuvą šis liaudies menas ne
buvo vertinamas. Aš ausda- 
vau tik sau. Dabar 
drobės puošia daugelio 
darbo žmonių buitį.

Tokių audėjų, kaip 
Mitalienė, yra daug. 
“Dailės
veik 300 dailininkų bei ta
lentingų liaudies meistrų. Vi
siems jiems čia yra pakanka
mai darbo. Dailininkams Ta- 
jybų Lietuvoje dabar neberei
kia tenkinti iškrypusį buržua
zijos skonį, jie kuria savajai 
liaudžiai, darbo žmonėms. 
Todėl tarybiniai dailininkai 
dirba su dideliu kūrybiniu už
sidegimu, jų gausūs darbai 
yra liaudies labai mėgiami. 
Kauno “Dailės“ kombinatas 
kiekvieną mėnesį išleidžia 60- 
70 skirtingų pavadinimų me
ninių m,ėdžio drožinių, bage
to, metalo dirbinių. Papras
tai, pagaminus keliasdešimt 
ar kelis šimtus vieno pavyz
džio gaminių, jų gamyba nu
traukiama, ir prad ėdamas 
naujų dirbinių išleidimas. Tai 
reikalauja iš dailininkų, meis
trų, darbininkų, iš viso kolek
tyvo daug kūrybinio sumanu
mo.

Septynerius metus kombina
te dirba dailininkė Leokadija 
Kamuntavičienė. Per tą lai
ką ji sukūrė apie 60 kerami
kos kūrinių. Neseniai ji nu
lipdė originalią figūrėlę “Mer
gaitė laisto gėles.“ Savo dar
buose Leokadija Kamuntavi- 
čienė ryškiai atvaizdavo lietu
vių liaudies šokius “Suktinį,“ 
“Kalvelį.“ Dabar 
įgyvendina naują 
Ji kuria figūrėlę 
čių karalienė.“

Ypač įtemptai dirba “Dai
lės“ kobinato kolektyvas šiuo 
metu. Dabar čia ruošiamasi 
dalyvauti tarptautinėse paro
dose bei mugėse., Koresp.

dailininkė 
sumanymą. 
“Eglė žai-

Lietuvos

Uždaras drenažas pa
štas klampias vietas

Pigiausias kuras šalyje

ŠIAULIAI.—Tankiuose spyg
liuočių miškuose, 6 tūkstančių 
hektarų plote yra daugybė 
Šiaulių durpių įmonės durpy
nų, 
vertė
tvirta dirva, kuria saugiai va
žiuoja sunkios durpių surin
kimo mašinos. Įmonė kiekvie
ną parą pagamina iki 8 tūks
tančių tonų,1 durpių. Sunkus 
rankų darbas visiškai pakeis
tas naujausia technika.

Šiaulių durpės — pigiausios 
šalyje. Dabar kiekviena dur
pių tona įmonei kainuoja vie
nuolika rublių — dvigubai pi
giau, negu kituose Lietuvos 
durpynuose. Sumažinti dur
pių savikainą buvo galima dėl 
to, kad čia našiai naudojami 
naujausi mechanizmai, suma
niai eksploatuojami durpynai.

Šiemet visi durpių kasimo 
agregatų mašinistai ir mašinų 
vairuotojai be savo pagrindi
nės profesijos tobulai įvaldė 
šaltkalvio ir elekr’ko specia
lybes. Dėl to įrengimų stovi- 
nėjimai remontuojant mechar 
nizmus sumažėjo iki minimu
mo, 20-čia procentų sumažėjo 
agregatus aptarnaujančių dar
bininkų skaičius. Naujoviš
kai imta ruošti durpynus eks
ploatacijai. Dabar tai daro
ma rudenį, baigus durpių ka
simo sezoną.

Iš pagrindų pakeista ir nu
sausinimo tinklo tiesinio tech
nologija. Pagrindiniai nute
kamieji kanalai pagilinti iki 
dviejų metrų. Dėl to žymiai 
sumažėjo1 gamybinio durpių 
sluoksnio drėgnumas. Tai, sa
vo ruožtu, davė galimybę iš 
kiekvieno hektaro surinkimo 
ciklo metu vietoj 18 tonų gau
ti 30 tonų durpių. Vienam 
darbininkui per sezoną iškas
ti] durpių dabar tenka tris su 
viršum karto daugiau.

Elta

Peledą Kauno visuo-

į jos amžino atilsio 
Petrašūnų kapinėse, 

Pažaislio, gražiame

PRIE. NEMUNO
(Tąsa is 2-ro pusi.) 

naujus duomenis iš Marijos 
ir Sofijos gyvenimo ir kū
rybos.

Mariją Lastauskienę-Laz- 
dynų 
menė 
dėjo 
vietą 
netoli
pušyne, netoli nuo tos vie
tos, kur dabar statoma 
Kauno HES, kur bus Kau
no jūra.

Laidotuvėse dalyvavo 
Marijos Lastauskienės arti
miausi giminės ir gausūs 
Kauno dirbančiųjų būriai. 
Iš Vilniaus atvyko Tary
binių Rašytojų Sąjungos 
Valdybos atstovai poetas 
Teofilis Tilvytis, Valdybos 
sekretorius Mykolas Sluckis 
ir rašytojas Markevičius. 
Kauno rašytojams atstova
vo V. Vairas-Račkauskas ir 
Adomas Lastas.. Prie kapo 
atsisveikinimo žodį pasa
kė: Mykolas Sluckis, Lietu
vių Kalbos ir Literatūros 
Instituto vardu Česnulevi
čiūtė ir Kauno rašytojų var
du — K. Vairas-Račkaus
kas.

Ant supilto kapo atsira
do daugybė vainikų ir gyvų 
gėlių. Vainikai buvo nuo 
LKP Kauno miesto Komi
teto, nuo Kauno miesto 
Vykdomojo Komiteto, nuo 
Kauno miesto kultūros 
darbuotojų, nuo Tarybinių 
Rašytojų Sąjungos Valdy
bos ir k t.
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Geros Žinios Dovanų Siuntimui
įvairių rūšių rūbus, vartotus ir naujus, medžiagas ir maistą.

Taip pat galite silpsti visokius vaistus.
PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

Per visiems žinomą
WE 3-8491 WE 4-7838

ROUND THE WORLD TOURISTS 
vidnintelį atstovą Pacifiko pakrašty.

334 Nk Fairfax Ave., Los Angeles 36, Calif.

Jūs galite siųsti. savo artimiesiems į LietuvąX i '•T. • * a i1
f j-! 111TU j lt"i t j"t i"frT

*

Labiausiai patikima firma siuntimui paketų į Sovie
tų Sąjungą, Latviją, Lietuvą, Ukrainą su apmokėtu 

muitu ir garantuotu pristatymu, yra
PARCELS TO RUSSIA, INC., 

1530 Bedford Ave., Brooklyn 16, N. Y.
Mūsų firma taip suorganizuota, kad kiekvienas siunti

nys yra išsiunčiamas į 2-3 dienas ir pristatomas į 6-8 sa
vaites. Paketai oro keliu pristatomi į 8-10 dienų.

Jūs galite pasiųsti naujus arba naudotus drabužius, maisto pro
duktus, visokių rūšių vaistus, siuvamas mašinas, akordionus ir kitką. 

Mes garantuojame grąžinamąsias kvitas su priėmėjo parašu. Mūsų 
firma atdara kasdien, įskaitant sekmadienius, nuo 9:00 A. M. iki 
6:00 P. M. šeštadieniais nuo 9:00 A. M. iki 4:00 P. M.

Mūsų Telefonai: IN. 7-7272 ir IN. 7-6465

MŪSŲ SKYRIAI:
NEW YORK CITY
78 Second Avc. 
New York 3, N. Y. 
ORchard 4-1540
DETROIT
11601 Jos. Campa u Avc. 
Detroit 12, Mich.
TOwnsend 8-0298

PHILADELPHIA
832 North 7th St. 
Philadelphia 23, Pa.
WA. 3-1747
CHICAGO
3741 W. 26th St. 
Chicago 23, Ill.
NEWARK
263 Market St.
Newark, N. J. 
Market 2-6937
LOS ANGELES
121 So. Vermont St. 
Los Angeles, Calif. 
Dunkirk 5-6550

HARTFORD
651 Albany Avc.
Hartford, Conn.
Chapel 7-5164

Mes esame autorizuoti per INTOURIST organizuoti išvykas dėl 
paskirų asmenų ir grupių iš Jungtinių Valstijų i Sovietų Sąjungą. 
Jei jūs norėtumėt aplankyti Sovietų Sąjungą, kreipkitės j mus.

PARCELS TO RUSSIA, INC.
1530 Bedford Ave., Brooklyn 16, N. Y.

Telefonai: IN. 7-7272 ir IN. 7-6465

South Boston, Mass
AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBO

Įvyks šį sekmadienį

Rugpjūčio 18 August
Pradžia 1-mą valandą popiet

Gros Rekordinė Muzika
Šaltas gardus alus, o pietai tai pasirenkant 

iš įvairių gardumynų, tarp kurių bus ir dešrų 
su kopūstais.

Liet. Taut. Namo Parke
Winter St. ir Keswick Rd., Montello, Mass.

Visus ir iš visur kviečiame atsilankyti.
Rengėjai

Pasinaudokite
Grožine Literatūra

Prošvaistės
Jono Kaškaičio—Dr. J. J. Kaškiaučiaus jaudinanti poezija 
ir trumpa autoriaus biografija. Susipažinkite su jo gyj 
venimu, mokslu ir literatūrine kūryba. 256 puslapių, 
DABAR TIK 75c.

USNYNE — Istorija Poezijoje
Moderninė Lietuvos istorija, gyvai ir jaudinančiai ap
rašyta poezijoje. Naudingas ir puikus pasiskaitymas. 
Parašė žymusis Lietuvos poetas TEOFILIS TILVYTIS, 

puslapių 160, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.
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Jauno lietuvio pastangos atsiekti profesijos, ekonominiai 
trūkumai, aštrus šeimyninis gyvenimas, politinės intrigos 
ir įvairios kitos bėdos ir vargai. Parašė Mikas Rasoda, • 
pusi. 342, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Džiaugsmai ir Sielvartai
Parašė A. Dagilis. Rinkinys labai įspūdingų eilių, 
136 puslapių, kaina tik $1.00

Pavasario Godos
Stasio Jasilionio gražiausiu eilių rinkinys, puslapių 256, 
kaina $1.00, DABAR TIK 75c.

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

3 pusi. Laisve (Liberty) šestadien., rugp. (Aug.) 10, ItSf



CLEVELAND© ŽINIOS
Gražios išleistuves

Ilgamečiai Cleveland© gy
ventojai ir kartu visu vietos

sudėjo tą gražią sumą. 
Ihis abiem dienraščiam 
c 27

Tai
po NwYtrto^^g^Zlnlot

Z*

HELP WANTED—FEMALE”

pažangiųjų organizacijų vei
kėjai draugai Šklėriai pasi- 
i uošė persik dti pastoviam ap- 
S'g.v\minim i St. I’etersburgą, 
b'lorid'H. Ta proga vietiniai 
(’’raugai ir draugės pasitarę 
Htrei.gė jiems išleistuves, ku
rios įTvko liepos 27 d. Nors 
\ >>a tai i v \ ko ant greitu iu, 
be tinkamo prie to pasiruoši
mo. tačiau svečiu pris;rii>ko 
pilnutėlė klubo svetainė ir 
linksmai, draugiškai praleido
me \ įkąri ir palinkėjome 
di aug inis Šklėriams laimingos 
’ ep(,;iė< t geriausių pasek
mių m veikimo žvgiuose Fl*>- 
i: d o i.

Ka'lanvi i -i pobūvi jokios 
ižantros nebuvo, tai pasivaiši- 
■ u< pris'ėio daryti kolektą lė
šų padengimu i. Draugų Skle- 
lių buvo pageida vimas. kad 
.eigų bio koks perviršis nuo 
lė-u padengimo, kad būtu pa
rt irtas mūsų dienraščiams.: 
i.< s dab <r eina “I ais\ ės” ir . 
‘‘Vdn'e.y vajai finansų šukė-:

Svarbus pranešimas būsimų 
pikniku reikalu. Per eilę me
tę mūsų piknikai buvo laikomi 
Kubo, o dabar Jasiūno dar
že, prie 422 kelio. Nemažai 
teko girdėti nusiskundimų iš 
tų draugų, kurie neturi maši
nų. nes bosais ten nuvažiuoti 
v ra keblumų. Dabar tie keb
lumai bus išvengti.

Į sekamą LDS klubo ren
giama pikniką. kuris įvyks 
rugpjūčio 18 d., yra paimtas 
specialus busas, kuris nuveš 
i pikniko vietą ir parveš už 
s-l.ūo asmeniui. Busas išeis 
nuo LDS klubo 12 vai. Norin
tieji važiuoti, turite iš anks
to klube užsiregistruoti ir, ži
noma, užsimokėti už kelionę. 
Kad užtikrinti sau vietą, pa
ti rtina nelaukiant tai pada- 
rvti. nes laukiant paskutinės 
(i'enos gali nebūti vietos.

Keikia tikėtis, kad ir spau
dos pikniko rengėjai pasirū
pins paimti busą nuvažiavimui

h.-nui. Vėiiau. visas 
’-uvedus. pasirodė,

sąskaitas j pikniką. Kaip žinoma, spau- 
Kad liko :dos piknikas Įvyks rugsėjo I

gana gražaus pi rviršio—Š-’l.N.. irgi toj pačioj vietoj.
Ačiū . is fins svečiams, kurie J. Žebrys

Lewiston-Auburn, Me
H U V J - i ūč lo i d . ( I e d e m i DO 

draugystė surengė pikniką 
laisvmčm Sriiko žydrioje lan
koje. žmonių atsilankė vi 
('utiniu. Moter.'- s ir v \ rai 
(langiumi kazyriavo ir tūli 
■' m-k u('• oi1 osi. t v ru oru k vė- 
piiodami. Diena buvo patogi 
<;ėl jaibl kos. Tik iš kaimy
nišku miestu — Kumfordo, 
Mexico ,r Portlando — jokio 
s,\ ( ėjo 'mb'iv o. Tik pora to
lime Windsoro, Kami
nus svečių buvo piknike, 
tai L. Svirplys su žmona. 
Svirplys sakė, kad jie. kana
diečiai. 'ėkmingai užrašinėja. 
Liaudies Balsą giminėms. Lie
tuvoje gyv (mautiems. Jų ar
timieji džiaugiasi gaudami 
kanadini laikrašti.

Svirpliai atvažiavo čia at
lankyti Alfonsą Lamui, nesvei
kuojanti. Mat, Alfonso žmo
nai m'ius, ir jo sveikata pašli
ji- dėl susirūpinimo. Laucas 
jau sugrįžo 'š ligoninės ir pa
lengva sveiksta. Linkiu jam 
greito pasveikimo' Lauco vie
natinė duktė su vyru buvo at
vykus iš Massachusetts vals
tijos apžiūrėti tėvuką.

Liepos 17 d. mirė Joseph 
Ashmerio moteris. 46 metų 
sulaukusi. Gimusi Levvistone 
rugsėjo 12, 1910 m Buvo 
duktė -Jono ir Petronėlės Vait- 
kus-Miller. Prieš ištekėjimą 
'■adinosi Mary Helen Miller. 
J: praleido visą gyvenimą 
Lewiston ir Auburn miestuo
se. Buvo darbininkė per per- 
( itus 4 metus St. Mary’s Gene
ral Ilospitalyj. Paliko liūdesy 
vienintelę dukrą Barborą Ash- 
iner, motiną J. Miller ir se
serį Louise (Sophie) La Kosm 
Visos gyvena A u burn e. .Jos 
vyras mirė 1955 metais. Bu
vo nare Liet. Dukterų Drau-

Binghamton, N. Y. '
Susirgo J.DS G kuopos fin. 

s( kraterius 1.. šimoliūnas. Yra 
'-vežtas j Wilson Memorial 
ilospitali, Johnson City, N. Y.

Pasveiko A. Kazėnienė, ku- 
i - sirgo kelias savaites savo i 
romuose po gydytojo priežiū- 
) a. |

Klaida Įvyko Laisvėje už į 
rugpim'io 3 d. korespondenci- j 
joj iš Binghamtono. Buvo j 
jasakvta, kad serga škoinė, 
e turėjo būti P. Šleinienė. 
Pasakyta, kad mirė Babrai- 
tis. o turėjo būti Balčietis, 
Mrs. Prunskūnieiiės brolis.

J. K. Navalinskienė

CANAL FULTON ,OHIO

Mirė Anna Sider.s, G5 metų 
amžiaus (sesuo brooklyniečio j 
Williamo Kūliko). Bus pa-Į 
laidota pirmadieni, rugpjūčio 
12.

Williamas Kūlikas po savo 
žmonos šermenų vis dar jau- Į 
čiasi suvargęs ii' i sesers laido
tuves negali vykti.

I

Brockton, Mass.
Kugpiūčio (Aug.) 11 d. Lie

tuviu Taut. Namo parke, Mon
tviloj, lietuviu piknikų nebus, 
nes ten pikniką turės kitatau
čiai. armėnai.

Mačiau Laisvėj, kad LLD 
New Yorko apylinkėj turės 
pikniką K a s m o č i aus sode, 
Great Necke. Turėsiu trumpą 
atostogų, būsiu pas broli Juo
zą Shimaitį, tai dalyvausiu ir 
piknike. Noriu su mūsų vei
kėjais susieiti, ir pasikalbėti 
apie mūsų LLD išleistas kny
gas.

New Yorko spaudoje
‘‘El Diario d? Nueva York” 

ir kiti ispaniški New Yorko 
laikraščiai (kurių dabar yra 
gerokas skaičius) s v e i k i r. a 
Puerto Kičo gubernatorių Lu- 
»z Munoz Marin’ą, kuris pra
šė Puerto Kičo legislatures at
mesti Smith o aktą. Legislatū- 
ia taip ii- padarė.

Puerto Kičo j e Smith o aktas 
naudotas, kaip Jungtinėse 
Valstijose, prieš komunistus, 
bet dar labiau prieš puertori- 
kiečius nacionalistus. 19 Pu- 
( rto Kičo Nacionalistų parti
jos narių dar praeitą mėnesį 
buvo išleisti iš kalėjimo, kur 
jie sėdėjo nuteisti po Smitho 
aktu.

Puerto Kičo turėjo nuosa
vą ‘‘mažą Smitho aktą” ir tai 
tas panaikintas. Didysis Smi
tho aktas, galiojantis Jungti
nėse Valstybėse, galios ir to
liau Puerto Picoje — ir po 
juo komunistai galės būti tei
siami.

New Yorko ispaniški laik
raščiai. kurie sveikino Smitho 
akto atmetimą, yra vyriausiai 
puertorikiečių skaitomi. New 
Yorkas dabar turi arti pusės 
milijono ispaniškai kalbančių 
puertorikiečių. 

• • • • •
M e n še v i k i š.k as d e š j n i a i -soc i - 

uidemokratinis žurnalas “New 
Leader’’ atspausdino specialų 
priedą apie menševikišką žy
dų kalbos d i e n r a š t Į “For- 
v( rts,” kuris anglų kalboje 
ž i n o m a s kaip “Daily Foix 
ward.”

“New Leader” apibūdina 
“ J'orv erts’ą” kaip viena la
biausiai anti-komun ištini ų 
laikraščių šioje šalyje, prade-j 
jusi kovoti prieš komunistus Į 
dar tais laikais, “kai visi kiti 
miego jo.”

Beje, to laikraščio cirkulia
cija kadaise1 buvo didžiule, *
siekianti apie šimtą tūkstan
čių, bet dabar yra kelis kar
tus sumažėjusi. 

• • • • *
New Yorko pažangūs ukrai

niečiai per ilgus metus turėjo | 
dienraštį “Ukrainiečių Nau
jienos.” Dabar jis paverstas 
sa va i t rašė i u. Priežast is—k va- 
lifikuotų redaktorių stoka. 
Dusų kalbos pažangus dien
raštis “Kuskij Golos” laikosi, 
nors tapo tabloidinio formato.

Didžiausias svetimšalių* dien
raštis New Yorke yra vokiš
kasis “Staatszeitung,” kuris 
kasdien turi 12 puslapių, o 
sekmadieniais 20 arba dau
giau. Tas laikraštis turi spe
cialius literatūros, sporto, fil
mų ir meno priedus, yra ilius
truotas ir žinių tiekime neat- 
silieka nuo anglų kalbos dien
raščių, nes prenumeruoja ži
nių telegrafines agentūras, ko 
negali daryti dėl fondų; stokos 
mažesnieji sveturgimių laik
raščiai.

Kitas sveturgimių laikraštis, 
kuris naudoja žinių agentūrų 
telegrafinį aptarnavimą, yra

Reikėtų baigti bandymus, 
jeigu ir nebūty susitarta 

tarptautiniai, sako Thomas
šią savaitę įvykusiame pa

cifistiniame mitinge Town 
Hall patalpose, kaip jau buvo 
pranešta, kalbėjo socialistų 
senas lyderis Nornhan Thomas. 
Kaip jau buvo pranešta, mi
tingas įvyko sąryšyje su Hi
rosimos bombardavimo meti
nėmis ir jo vyriausias tikslas 
buvo pakelti balsą prieš ato
minius ir vandenilinius ban
dymus.

Thomas sakė, kad vyriau
sias tikslas yra kovoti už to
kį draudimą. Bet kaip būtų, 
jeigu nebūtų galima susitarti 
tarptautiniu maštabu, ar ir 
tada Amerika turėtų sulaikyti 
bandymus? Toks buvo klau
simas, statytas Th om asu i iš 
publikos.

Taip, sakė Thomas, Ame
rika turėtu sulaikyti bandy- *

mus, jeigu ir nebūtų susitar
ta. Tai būtų geras pavyzdys 
\ isam pasauliui.

Thomas dar sakė, kad Hi
rosimos bombardavimas buvo 
skaudi tragedija, ir dar skau
desnė gal dėl to, kad “ją at
liko geri žmonės.” Atominę 
bombą, sakė Thomas, išvystė 
toks humanistas mokslininkas 
kaip Opeiheimeris, remiantis 
moksliniais išradimais, ku
riuos padarė profesorius Ein
šteinas. Jie abu buvo nusi
statę prieš bombos naudojimą 
ii dėjo visas pastangas, kad 
atominė jėga būtų niudojama 
taikos tikslams.

O mesti bombą įsakė irgi ge
ras žmogus, sakė Thomas, 
turėdamas, kaip matyti, ome
nyje Trumaną.

Teatruose
Pradedant šiandien, šešta- 7 »

dieniu, Cameo teatras (Eight 
Ave. ir 44) pradeda rodyti du 
“Stars of the Russian Ballet” 
ir “Adventure in Bokhara.” 
Pirmame filme šoka Galina 
Ulanova.

Abu minimi filmai jau ro
dyti anksčiau New Yorke, bet 
buvo pakankamai žmonių, ku
rie prašė iš naujo juos rodyti.

Reikalingi pirmos klasės operate** 
rial ant Brown & Sharpe automatic- . 
kų mašinų. Taipgi 2 drill press ir>\ 
production operatoriai. Patyrimas 
ne būtinai reikalingas. Bernhardt^, 
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.
(15.3-155)

BUSINESS OPPORTUNITIES

gijos.

Sen.v va moteris Blekienė 
sunkiai serga ligoninėje — 
jau keliolika savaičių guli.

Petras Beržinas jau parva
žiavo namo iš ligoninės ir lai
mingai susveiko.

Laisvietis K. Martinkus na
mie m'sveikuoja.

Pet. Kuneckį automobilis 
sunkiai sužeidė, guli ligoninė
je.

Visiems sergantiems linkin' 
susveikti.

Užėjau Selemonienės ūkiu. 
Štai—didelis daržas, pilnas 
daržovių ; aguonos, bulvės, pa
in id orą i, kukurūzai, morkos, 
kopūstai, burokai, aibės arbū
zų. Praėjusiais metais arbū
zas svėrė 75 svarus. Gera 
agronome. Petrov

Laisvėj buvo aprašyta apie 
Laisvės metinį pikniką, kuris 
šiemet buvo labai sėkmingas. 
Ten įvyko klaida. Kur iš
sakyta, kad “Eva Kralikaus- 
kienė aukojo sūrį 5 svaąų” (iš 
Lawrence), turėjo būti: Eva 
Kralikauskienė iš Lawrence 
u' Nastė Barašienė iš Dor
chester aukojo sūrį 5 svarų.

italų “H Progreso Italo-Ame- 
rieanę” ir taipgi aukščiau mi
nėtas “Forverts.”

Atsiprašau B a r ašie n ės už 
k 1 a i d ą.

Montellietės Rožė Wallent 
ir T. Kaminskienė irgi gražiai 
pasidarbavo, taipgi Chekienė.

Geo. Shimaitis

PARCELS TO RUSSIA INC.
Labiausiai patikima firma pasiuntimui paketų 
į Sovietų Sąjungą, Latviją, Lietuvą, Estiją, 
Ukrainą ir kitur, informuoja Newarko žmones, 
kad per didelį visuomenės reikalavimą jie atida
rė savo i * 
tu Messrs

263 MARKET STREET, NEWARK, N. J.
Telefonas Market 2-8937

skyriaus ofisą Newarke po manadžment- B 
irs. ROMAN & VARISH, po antrašu: f

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kurie 
ten ja« gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.

PARCELS TO RUSSIA, INC.
1530 Bedford Ave., Brooklyn 16, N. Y.

Telefonai: IN. 7-7272 ir IN. 7-64A6

Apkal tintasis 
Rudolf Abelis 
atvežtas j NY
New Yorkas. — Fotogra- 

fas-dailininkas R. Abelis, 
kuris suimtas kaip tarybi
nis šnipas, iš Texaso atvež
tas čia. Jis atskraidintas 
orlaiviu, kur jį saugojo, sa
ko policija, net penki sau
gumo agentai. Esą, jo per
vežimui buvo pasamdyta iš
tisa orlaivio dalis.

Kaip jau buvo praneš
ta, FBI teigia, kad Abelis, 
turįs fotografijos ir tapy
bos studiją Brooklyne, fak- 
tinai buvo Tarybų Sąjun
gos “žvalgybos pulkinin
kas”.

Spauda sako, kad jo by
los sprendimas bus prireng
tas ant greitųjų.

Barcelona. — Pasibaigė 
Juano Cormoreros byla. 
Cormorera pilietinio karo 
metu buvo vienas Katalo- 
nijos liaudiečių vadovų, ko
munistas. Paskui jis pabė
go iŠ Ispanijos, bet 6 me
tai atgal grįžo iš tremties 
ir vėliau tapo policijos su
imtas. Prokuroras jam da
bar reikalavo mirties baus
mės, nors Cormorera sako, 
kad jis dabar yra anti-ko- 
munistas.

VIESULAS BERTHA
New Orleans. — Oro biu

ras penktadienį paskelbė, 
kad uraganas-viesulas gre
sia Louisiana! ir Texasui. 
Kadangi tai antras šių 
metų uraganas, tai jis pava
dintas “Bertha”. Pirmasis 
buvo pavadintas “Audrey”.

Maskva. — Laikraštis 
“Sovietskaja Rosija” sako, 
kad Amerikos korespon
dentai iškraipytai ir netei
singai rašo apie tarptauti
nį jaunimo festivalį. Vis
kas, ko jie ieško, tai inci
dentų, sako tas laikraštis, 
bet neaprašo festivalio es
mės.

Po miestą pasidairius
Per klaidą gavo parkinimo 

tikietus

Policija sako, kad jeigu kas 
gavo tikietus už automobilio 
parkinimą prie vasaros ato
stogų metu uždarų mokyklų, 
tai buvo per klaidą — prie 
mokyklų parkinti dabar ga
lima, tik kai kurie policinin
kai iš įpratimo duoda tikie
tus. . .

Bušai jau daro pelną

Transit Authority infor
muoja, kad per 12 mėn. iki 
birželio 30 d. miesto operuo
jamų busų linijos pirmą kar
tą davė pelno — pelnas sie
kia virš $6,000. Pirmiau vis 
nešdavo nuostolius.

Praeitais metais New Yor
ko miesto autobusų linijos 
(priklausančios miestui) tu
rėjo $4,000,000 nuostolio, o 
šiais metais $6.904.96 pelno.

Chaplino sūnus nubaustas

Garsiojo komedijanto Char
lie Chaplino sūnus Sydney 
nubaustas pasimokėti $54 už 
pen* greitą automobiliu važia
vimą ir tuo metu laisnių netu
rėjimą.

Bargėnas Flushing, L. I. Saldai
nių Krautuvė su fontanu. Jsteigta 
25 m. Puikioj kaimynystėje, apgy
venta katalikų. Žema renda, 2 metų^ 
lease. $600 savaitinė jeiga. Parduok 
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 very good 
condition. Private owner, many yrs. 
of exc. service. Ind. or both. Mas
sapequa Park. L. I. PY. 8-4264

(151-160)

Maskva. — Ryšium su 
tarptautiniu jaunimo fes
tivaliu jame dalyvaujantie
ji įvairių kraštų dailinin
kai išstatė savo kūrinius 
parodoje Gorkio parko ga* 
lerijoje. Parodoje yra daug 
ir abstraktinių kūrinių, 
kurie Maskvoje sukėlė ne-^ 
mažai sensacijos.

Colorado Spmgs, Colo. — 
Inestine Robets turi 88 me
tų, bet ji dar yra aktyvi 
kalnų laipiotoja. Praeitą 
pirmadienį ji pasileido į 
ekskursiją pasiekti Pikes 
Peak. Bet nuo to laiko apie 
ją nieko negirdėti.

HELP WANTED—FEMALE

PAIEŠKOJIMAS
Aš, Vladzia Mockienė, paieškau 

Bronės Tilen'is ir Povylo Burkaus, 
;š Varnių; taipgi sesers Butkaitės 
Juzefos. Prašau atsiliepti, jeigu esa
te gyvi, arba kas žinote, pranešti 
žinomi adresu

J. Giedvlll,
209 Boston Ave., Hillside, N. J.

(155-156)

Televizija
JOHNNY LUCCI

Dabar Turime 
ADMIRAL, DU MONT,

EMERSON, GE, MAGNAVOX, 
PHILCO, ZENITH, HI-FI 

PHONOS
810 FOREST AVENUE 

Kamp. Broadway
W. Brighton, Staten Island, N. Y. 

Pirkite Dabar. Sutaupysite. 
Patikrinkite.
GI. 8-1515

ai 1 '

■■MATTHEW A.įį
BUYUS

ji (BUYAUSKAS) •;

; LAIDOTUVIŲ :
DIREKTORIUS ;

K ■ **tMJ**tMJ*

ii 426 Lafayette St. į į
• ■ Newark 5, N. J. ;;
P MArket 2-5172
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LLD Kuopti Piknikas
Rengia Lietuviu Literatūros Draugijos New Yorko 

apylinkės kuopos

iSekmadienj

Rugpjūčio 11 August
Kasmociy Sode

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

G^ra muzika šokiams. Visokių valgiu ir gėrimų
Busae Išeis Iš VVllliamsburgo Lituanlca Skvero 12 vai., 

nuo Liberty Auditorijos Richmond Hill 12:30 vai.

Kelione j abi puses (round trip) $1.50

Kviečia visus Rengėjai
4 pusi. Laisve (Liberty) šeštadien., rugp. (Aug.) 10, 1957

MERGINOS—MOTERYS ’
Lengvas Sustatymo Darbas. Patyrimas nereikalingas, l>ot ir 

patyrusias priimame. Nuolatinis darbas. Kreipkitės-

THE MUTER CO., 1255 S Michigan Ave.
Chicago, III.

HELP WANTED-MALE

Taip? Viena Iš Puikiausių Vietų Dirbti'

PUNCH PRESS SET-UP MEN

Aukšta alga pirmos klasės darbininkams. Liberališkos 
kompanijos apdraudos. Puikios darbo sąlygos. Nuolatinis ’ 
darbas. Vietos mašinai pastatyti ir gera transportacija.

Kreipkitės:

THE MUTER CO., 1255 S. Michigan Ave.,
Chicago, Hl. WA. 2-8800.

Apvainikuokime 
Pavykusį Vajų 
Dėl Sukėlimo 
$10,000 Fondo

PIETŪS
Nemokamai

Puikiai išvedėme vajų sukėlimui Laisvei vasarinio 
fonejo. Vajus buvo pratęstas vienam mėnesiui, tačiau 
tik su viena savaite viršlaikio sukėlėme suvažiavimo 

nustatytą sumą $10,000.

šeštadienį, 17 Rugpiūčio-Aug.
Valgiai bus duodami 6-vaL P. M.

Vajaus užbaigimui brooklyniečiai rengia bufetinius 
pietus. Tačiau, vajui užsibaigus' anksčiau, ruošiami 
pietūs bus apvainikavimui garbingai atlikto savo di

džiojo darbo. Ateikite visi.
Apart gerų pietų, Aido Choras atliks šaunią dainų 
programą. Vėliau tęsis asmeniški pasikalbėjimai.

Kviečiame 
Visus Ateiti

Liberty Auditorium 
110*06 Atlantic Avė. 
Richmond Hill, N. Y. 
Prašome nesivėlinti

r




