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KRISLAI
Is Damasko ir 

Washington©.
Lodzės streikas.

y ^ Keisti žmonės.
Kaip gilus mūsų 

žmoniškumas?
Koncertai per telefoną. 
Ar bus užbėgta 

už akių?
Rašo A. Bimba

Labai negerai, kad taip 
rmarkiai susipyko Amerika 
s u Sirija. Viena kitos diplo
matus veja laukan. Dar, kad 
kaip, gali ir diplomatiniai ry
šiai nutrūkti.

Tokie nesusipratimai ken
kia ta’kai.
\ Tai bus “Eisenhowerio dok- 
tiinos” pasėka, šimtai milijo
nu dolerių, paskirtų arabų 

’’papirkimui, įerzino sirijie- 
člus.

Dabar jau aišku, kad len
ktos mieste Lodzėje iškilęs 
transporto darbininkų strei
kas buvo mūsų šalies komer
cinės spaudos be čienios iš
pūstas.

Iš kitos pusės, šis įvyks pa
tvirtino tų tiesą, kad liaudiš
kosios demokratijos Lenkijoje 
darbininkai turi teisę strei
kuoti.

Bet, žinoma, keista, kad 
Lodzės miesto valdžia žiopso
jo ir daleido transporto d Arbi- 
Žninkų n e p a s i t e nkinimui 
“įkaist” iki išėjimo iš kantry
bės. Ir vėl komunistų nepatei
sinamas apsileidimas. Turėtų 
iš to pasimokyti.

Kalnų laipiotojai yra keisti 
žmonės, dideli avantiūristai. 
Šiomis dienomis po Alpių kal
nus besikarstydami žuvo ke
turi žmonės. Bet ar kiti, ma
note, bijos tais kalnais laipio
ti? Vargiai.

šioje ašarų pakalnėje yra 
drąsių, žmonių. Tai ir gerai, 
nes tik taip mokslas ir pro
gresas kyla.

Atsimenate, su kokiu pasiv 
y' Laisėjimu pasaulis sekė karo 

metu vokiečių s u ž v ė r ė- 
jimą.. Buvo išsigimę, sugedę, 
sužvėrėję ne tik saujelė na
cių, bet milijonai vokiečių. 
Kartais atrodydavo, kad visa 
tauta išsikraustė iš visų žmo
niškumo ribų.

Bet štai šiomis dienomis 
mažam miestelyje Levittown, 
Pa., tūla negrų šeima nusipir
ko namą ir į jį susikraustė. 
Pasiuto tūli vietiniai baltieji. 
Ne tuzinas, ne du, bet, buvo 
pranešta, susirinko penki šim
tą) visiškai sužvėrėjusių žmo
nių. Jie staugė, jie rėkė, jie 
ugnimi ir mirtimi grūmojo 
dar palyginti jaunai, kukliai, 

” ramiai, nieko nekaltai šeimai. 
’ Ir tik už tai, kad tos šeimos 

odos spalva juoda, o ne bal
ta, geltona, ar raudona!

Koks negilus, koks paviršu
tiniškas tebėra šių dienų žmo
gaus žmoniškumas! Baisu ir 
pamislyti!

Mūsų Valstybės depart- 
mentas niekaip neišleidžia 
garsiajam dainininkui Paul 

F Robesonui išvažiuoti Europon.
Neišduoda pasporto.................

Tai, nelabai seniai, Londo
ne vienoje didžiulėje salėje 
buvo Robesonui suruoštas 
koncertas. Sumezgė telefonų 

J vielas ir per jas Robesonas 
New Yorke dainavo, o londo- 
piečiai klausėsi ir žavėjosi jo

NUMIRĖ DIDYSIS RAŠYTOJUS A. «OUOLIS-ŽUKAUSKAS'A

Britai bando išsisukti iš 
leidimo Jaganui vadovauti o
naujajai Guianos valdžiai

Londonas. — Nors britų 
Guianoje Jagano vadovau
jama kairi Liaudies pro- 
gresyvė partija (PPP) lai
mėjo absoliuti daugumą, 
britai bando išsisukti iš 
leidimo Jaganui tapti prem
jeru. Jaganas buvo pak
viestas Georgeiwne (Gui
anos sostinėje) pas guber
natorių Renosiną ir buvo 
informuotas, kad jis bus į- 
trauktas valdžion, bet tas 
dar nereiškia, kad jis taps 
premjeru.

Gubernatorius sakė, kad, 
visų pirma, iš viso nebus 
skubinamas! sudaryti kabi
netą. Jis pamažu paskirs ke

Kovos vyksta Saharos dykumoje: 
marokiečiai užstoja alžyriečius
Alžyras. — 'Šiaurės Afri

kos arabų nacionalistų ko
voje prieš francūziškus o- 
kupantus įvyko du nauji 
dalykai. Pirmas įvykis bu
vo šiaurinėje Saharoj, Lag- 
houat oazėje dykumoje. 
Pirmu kartu alžyriečiai na
cionalistai pravedė plačią 
ataką ne pačiame Alžyre, o 
Saharos dykumoje. Alžyrie
čiai visuomet teigė, kad Sa
hara yra arabiškų žemių 
tęsinys. Prancūzai tik nusi
juokdavo, sakydami, kad 
kur ne kur, bet Saharoje jie 
nebijo sukilėlių.

Bet Laghouat oazėje na
cionalistai atakavo francū- 
zų pulką, kuris turėjo ir 
tankus ir artileriją. Jie nu
kovė šešis francūzus.

Kitas įvykis buvo Maro
ke. Alžyriečių nacionalistų 
ginkluotas būrys perėjo 
Maroko sieną, kad ten per
siorganizuoti ir ilsėtis nau-

balsu ir dainomis.
Sakoma, Robesono balsas 

dar gražiau skambėjo, negu 
skamba, kai jis ten pat salėje 
būna ir dainuoja. » 

> Robesonas sako, kad šį ru
denį panašių koncertą per te
lefoną jis duos europiečiams 
net keletą.

Tegu* Valstybės departmen- 
tas mato, kokioje pajuokoje 
jis y?ra save pasistatęs, neiš
duodamas Robesonui paspor
to.

Amerikon atsikraustė ne
laukta, nekviesta ir labai pik
ta “viešnia” — “azijietiškoji 
influenza”. Jau esą išrašti 
skiepai, kurie gali mus visus 
apsaugoti nuo tos bjaurios li
gos.

Tai gerai. Tuojau turėtų 
prasidėti žmonių skiepijimas. 
Ir tai turėtų būti bent mažųjų 
įplaukų žmonėms nemokamas 
patarnavimas.

Reikia tai influenzai užbėg
ti užv akių. Apsimokėtų vi
siems. / 

liolika narių į legislatyvę 
tarybą, kurion 14 išrinko 
patys žmonės. 9 jų yra PPP 
nariai.

Sakoma, kad Londone 
nutąrta, ( jog jokiu būdu 
negalima prileisti komu
nistinės valdžios britų ko
lonijoje. Dar nežinia, ką 
Jaganas sakė apie tapimą 
ministru, bet ne premjeru.

Tuo tarpu padėtis Guia
noje lieka neaiški. Britai, 
kaip matyti, nori laukti, iki 
rinkimų rezultatų įspūdis 
kaip ir atšals, ir valiau ' bus 
lengviau neprileisti, kad 
Pažangi Liaudies partija 
stotų prie valdžios vairo.

jdms .akcijoms prisiren
giant. Prancūzų batalijonas 
(Marokas skaitosi nepri- 
klausimu, bet ten dar yra 
apie 20,000 francūzų karių) 
išmaršavo atakuoti alžyrie
čius. Bet marokiečių ka
riai ir policija pastojo fran- 
cūzams kelią ir sulaikę 
juos, iki alžyriečiai pasi
traukė anapus sienos.

Reutheris siūlo 
a u t o - firmoms 
mažinti kainas
Detroitas. — Auto-darbi- 

ninkų unijos (UAW) prezi
dentas Walter Reuther pa
siūlė didžiosioms automobi
lių korporacijoms, kad jos 
sumažintų kainas 1958 me
tų automobiliams bent ant 
$100. Firmos, sakė Reuthe
ris, tokiu būdu prisidės prie 
kelio pastojimo infliacijai. 
Jeigu automobilių kompa
nijos tą padarys, sakė Reu
theris, tai unijos nereika
laus aukštesnių algų atei
nančiose derwbose.

Reutheris tą pasiūlymą 
padarė atvirame laiške. Jis 
sako, kad unija girdėjo,; 
jog kompanijos rengiasi kel
ti kainas, kas dar labiau 
prisidėtų prie infliacijos.

Pasauline pašto sąjunga 
nepriėmė Liaud. Kinijos
Ottawa. — Čia savo po

sėdžius laiko Pasaulinė paš
to sąjunga, prie kurios pri
klauso dauguma' pasaulio 
šalių. Tarybų Sąjunga pa
siūlė, kad į Sąjungą būtų 
priimta Liaudies Kinija, 
bet suvažiavimas 62 balsais 
prieš 19 atmetė siūlymą. 8 
kraštai susilaikė nuo balsa- 

; vimo. Suvažiavimas taipgi 
atmetė siūlymus priimti 
Rytų Vokietiją ir Šiaurės 
Korėją. .

Lietuvių literatūros klasikas 
mirė gimtuose Anykščiuose; jis 
numirė turėdamas 76 m. amžiaus

Sirijos pro-liaudiškoji 
valdžia tvirčiau paėmė 
vairavimą į savo rankas

A. Vienuolis-Žukauskas (trečias iš kairės) prie Baranausko 
klėtelės. Su juom L. Valbasys, A. Valbasienė ir A. Vaivutskas.

Vilnius. — Jo gimtuose 
Anykščiuose, turėdamas 76 
metus amžiaus, rugpiūčio 

Į17 dieną, mirė žymiausias 
lietuvių rašytojas, literatū
ros klasikas Antanas Vie 
nuolis-žukauskas. Vienuo
lis-Žukauskas buvo Lietu
vos Tarybų Socialistinės 
Respublikos Aukščiausios * 
Tarybos deputatas ir Tary
bų Lietuvos liaudies rašyto
jas.

Klasiko Vienuolio mirtis 
iššaukė gilų liūdesį visoje 
Lietuvoje, taipgi kitose res
publikose, kur jis buvo pla
čiai žinomas.

Antanas Vienuolis-Žu- 
Lauskas gimė 1882 m. kovo 
26 dieną Anykščių valsčiuje, 
Užuožerių kaime valstie
čių šeimoje — tuose pa
čiuose Anykščiuose, iš kur 
kilę du kiti lietuvių klasikai 
— Baranauskas ir Biliūnas.

Mokslus A. Žukauskas 
pradėjo pas kaimo darakto
rių, paskui Anykščių pra
dinėje mokykloje, o vėliau 
Liepojos gimnazijoje. 1900 
m. jaunas A. Žukauskas iš
vyko Maskvon, kur stojo į 
vaistinę mokiniu. 1|9O3 me
tais jis išvyko į Kaukazą, 
kur praleido ketveris me
tus. Tiflise gyvendamas 
Žukauskas įsitraukė į revo
liucinį anti-caristinį judė
jimą, taipgi pradėjo rašyti.- 
Ten jis pirmu kartu buvo 
suimtas ir sėdėjo kalėjime 
47 dienas.

Du jo pirmi kūriniai — 
“Kaukazo legendos” ir “Ka
lėjime”, ■ jį tuojau padarė 
žymiu' rašytoju.

Levittowne įvyko du mitingai: už 
ir prieš negro Meyers’o priėmimą

Levittown, Pa. —, čia į- 
vyko du mitingai. Kaip ži
nia, į šį naują miestelį, tu
rintį apie 20,000 gyventojų; 
įsikraustė pirmas negras, 
Myers. Rasistiniai elemen
tai surengė riaušes ir iš
daužė visus Myerso namo 
langus.

Praeitą savaitgalį čia į- 
vyko du .mitingai. Vienas 
vyko žymiausioje miestelio

1907 metais jis grįžo Mas
kvon, kur universitete stu- 
dijovo farmaciją. Ten jis 
parašė savo žymų kūrinį 
“Paskenduolė”.

1918 metais Vienuolis 
grįžo Lietuvon. Kiek lai
ko pagyvenęs Vilniuje jis 
persikėlė į Kauną, kur ban
do pragyventi iš literatūri
nio darbo. Bet ne po ilgo 
jis grįžta į gimtuosius A- 
nykščius, kur, su mažomis 
pertraukomis (kaip tai ke
liaudamas 1930 metais po 
Vakarų Europą) gyveno i- 
ki paskutinių savo dienų.

Anykščiuose Vienuolis 
grįžo prie vaistininko pro
fesijos, įsigijo nuosavą vais
tinę ir gražų namą. Jis ten 
taipgi tapo Baranausko 
klėtelės globotoju.

Lietuvai tapus tarybine, 
Vienuolis-Žukauskas suta
po su, naująja santvarka ir 
ją sveikino. Nacinės okupa
cijos metu Vienuolis, jau se
no amžiaus klasikas,1 lieka 
gimtuose Anykščiuose ir 
laukia išlaisvinimo. Ištren
kus naąius iš Lietuvos, Vie
nuolis-Žukauskas vėl tampa 
aktyviu tarybiniu rašytoju. 
Jis aktyviai dalyvauja Lie
tuvos , rašytojų sąjungoje, 
keliauja, išrenkamas tary
bos deputatu ir t. t. Jo kū
rybos tarybinės eros vy
riausia knyga v yra stam
bus romanas “Puodžiunkie- 
mis”, kuris skaitomas svar
biausiu Vienuolio visų lai
kų kūrniu.

Žymiausieji Vienuolio- 
Žukausko kūriniai išversti 
į • rusų, latvių, lenkų ir ki
tas kalbas.

salėje ir jame dalyvavo ar
ti tūkstančio žmonių. Kal
bėjo vietiniai mokytojai, 
katalikų ir protestantų dva
siškiai, žydų atstovai ir ki
ti. Tai buvo mitingas, ku
riame pasisakyta prieš ra
sistus ir mitingo kalbėto
jai vienas po kito pabrėžė, 
kad Myers yra mielai pri
imamas Levittowne ir vis
kas bus daroma, kad ne-

Damaskas. — Sirijos pre
zidentas Sukri al Kuwatly 
paskyrė gen. Afif Bizri ge
neralinio štabo viršininku. 
Gen. Bizri skaitomas kairiu 
nacionalistu, kuris stoja už 
savo šalies pilną nepriklau
somybę ir neutralumą. Iš 
armijos vadovybės pašalin
ta visa eilė reakcinių ka
rininkų.

Visa eilė reakcinių poli
tikų taipgi apleido šalį, vie
ni išvyko į Libano sostinę 
Beirutą, kiti į Jordano sos
tinę Amanną.

Bendras vaizdas yra, kad 
pro-liaudiškas kairiai-na- 
cionalistinis Sirijos reži

Sukarno sako, kad Indonezija dar 
neatsikratė “palaidumo” įpročio

Jakarta. — Minint 'Indo
nezijos nepriklausomybės 
12 metų sukaktį, preziden
tas Sukamo pasakė kalbą 
didelei miniai Jakartos 
centre. Sukamo sakė, kad 
keliaudamas po socialisti
nius kraštus, ypatingai po 
Tarybų Sąjungą ir Kiniją, 
jis matė, kad tik koncent
ruotos pastangos ir tam-

Detroite taipgi 
sustojo spauda, 
kaip ir Bostone
Detroitas. — Meilerių-iš- 

siuntinėtojų streikas sulai
kė trijų dienraščų išėjimą, 
panašiai, kaip išsiuntinėto- 
jų streikas sudaikė visus 
Bostono dienraščius, išski
riant “Christian Science 
Monitor”. Laikraščiai, ku
rie sustojo čia, yra “Det
roit News”, “Detroit 
Times” ir “Detroit Free 
Press”.

Abiejose vietose, Detroite 
ir Bostone, kiti darbinin- 
aki, kaip tai linotipininkai 
ir spaustuvių technikai re- 

jspektuoja meilerių pikietų 
linijas. t

Finansine parama Laisvei 
visada reikalinga .

leisti rasistams jį terori
zuoti.

Beveik tuo pačiu laiku 
gatvėje po atviru dangumi 
vyko mitingas, kuriame 
dalyvavo apie 300 rasistų. 
Jie grąsino, kad neleis My- 
ersui likti Levittowne. Ta
me mitinge nekalbėjo joks 
organizacijos atstovas, joks 
atsakomingas Levittowno 
pilietis. Tai buvo, sako visi, 
kurie tą mitingą matė, la
biausiai atsilikusių mieste
lio

niame liuteronų suvažiavi
me dalyvauja ir atstovai iš 
Tarybų Estijos. Estijos ti
kinčiųjų dauguma yra liu- 

gyventojų susirinkimas, teronai. j

mas, kuris stoja už drau
gingumą su socialistiniais 
kraštais ir su Egiptu, tvir
čiau suėmė vadeles į savo 
rankas.

Prezidentas Kuwatly tuo 
tarpu išskrido į Kairą, kur 
tariasi su Nasseriu. Beiru
te ir Amanne buvo pa
skleisti gandai, kad Ku
watly atsistatydino, bet Da
me tas paneigiama.

(Washingtone teigiama, 
kad Sirijoje steigiasi “pil
niau pro-sovietinis reži
mas”. Amerikos šaltiniai sa
ko, kad naujasis Sirijos ar
mijos komandierius yra 
‘"atviras komunistas”.) 

presnė organizacija, kaip 
tai yra tose socialistinėse 
šalyse,, gali kelti žmonių 
gerbūvį. Jis priėjo išva
dos, sakė jis, kad Indone
zija turi atsikratyti palai
dumo, kurį atstovauja va
karietiško tipo demokrati
ja, ir tapti labiau “tikslin
ga demokratija”.

Tuo’ tarpu Maskvoje In
donezijos ambasadoje įvyko 
iškilmingas nepriklauso
mybės šventės minėjimas. Į 
minėjimo ’ balių atsilankė 
Chruščiovas, Bulganinas, 
Mikojanas ir kiti lyderiai.

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

Bonna. — Vakarų Vokie
tija vėl atšaukė iš Tarybų 
Sąjungos savo specialės mi
sijos galva Lahrą ir tokiu • 
būdu vėl nutraukė derybas.

Pekinas. —Traukinys, ku
ris veža apie 40 amerikečių 
jaunuoliu iš Maskvos fes
tivalio link Kinijos, jau 
prie Kinijos sienos.

Washingtonas. — Sekre
torius Dulles pareiškė se- 
natinei apropriacijų . ko
misijai, kad sumažinti ka
rinę ir kitokią pagalbą už
sieniui būtų didžiausia 
klaida.

Helsinkis. — Suomijoje 
streikuoja 10,00Q skerdyklų 
ir kepyklų darbininkų. Jie 
reikalauja algos pakėlimo 
ant 10 procentų. Streikuo
jantieji darbininkai pri
klauso prie unijos, kuriai 
vadovauja komunistai.

Minneapolis. — Tarptauti
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SKANDALAS HOLLYWOODE
PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ prasidėjo skandalinga byla 

Hollywoodo (Kalifornijoje) teisme.
Ši byla iškilo ryšium su dviejų t. v. pantaplinių laik

raštukų paskelbtomis “sensacijomis” apie kai kuriuos 
žymiausius filmų aktorius. Tie laikraštukai — sensacijų 
maišeliai, vadinami “Confidential” ir “Whisper”. Jie už
siima rankiojimu patvorinių “faktų” ir jų skelbimu savo 
skiltyse. Jid rašo apie kai kurių žymių aktorių (kino 
žvaigždžių) asmeninius reikalus, veiksmus.

Teisme jau buvo skaityti kai kurie “Confidential” 
straipsniai. Juos paskelbė ir kita geltonoji, sensacijomis 
pasikliovusi spauda.

Paduosime tik kai kuriuos tų “faktų”, iškeltų teisme:
Viena filmų žvaigždė (pavardžių neminėsime, nes 

mainome, jog tai būtų neetiška), gražuolė, sako tas laik
raštukas, nuvyko į kino teatrą su kaž kokiu “lotynišku 
meilužiu” ir ten su juo atliko nemorališkus (lytinius) da
lykus !

Kita žymi filmų aktorė-gražuolė su “kažin kokiu 
meilužiu” viena (ar daugiau) naktį praleido Kalifornijos 
miške.
.■ Vienas, bene žymiausias, filmų aktorius buvo pak
viestas pas kitą aktorių pietų. Nuvykęs ten, akiregyje 
visų svečių, jis nusirengė nuogutėliai.

Kitas žymus aktorius turėjęs lytinių reikalų su visa 
eile (šlamšteliai įvardija) moterų ir merginų.

Tie patys laikraštukai rašo, įvardindami, vyrus ak
torius, kurie naudoja visokias piles, kad lytiškai sutvir
tėtų; jie rašo, taipgi įvardindami, apie aktores, filmų 
žvaigždes, kurios naudoja visokias piles, kad sunaikintų 
nėštumą.

Kitais žodžiais, tie laikraštėliai be jokios atodairos 
kelia “paslaptis” iš pačių žymiausių filmų aktorių asme
ninio gyevnimo bei laikysenos.

Teismas, jeigu jis tęsis ilgokai, iš tikrųjų suteiks 
“gero maisto” tiems, kuriems rūpi žinoti asmeninius ki
tų žmonių poelgius. Bet šis teismas nesuteiks jokios vi
suomeninės naudos.

KAS KA RAŠO IR SAKO
GERA KATALIKĖ 
VEIKĖJA 

f

L. Prūseika rašo Vilnyje: 
“Laikraštis ‘Catholic Wor

ker’ įsteigtas 1933 metuose, 
nėra klerikalų organas. To 
laikraščio redakciniam šta
be dirba Dorothy Day. Ji, 
sprendžiant iš jos raštų ir 
visuomeninio veikimo, yra 
artima krikščioniškam ko
munizmui. Neseniai ji turė
jo išbūti New Yorko kalė
jime 30 dienų už demonstra
vimą prieš ‘Alert’!

“Dorothy Day kovoja už 
tautų brolybę ir už demo
kratiją naminiam fronte. Ji 
niekad nepataikauja didžia- 
turčiams.

“Daugiau tokiu katali
kų!”

KAD HOLLYWOODE yra blogybių, moralinio su
puvimo, išsigimimo, tai seniai yra žinoma.

Naivūs žmoneliai, ypatingai jaunimas, kai kurias 
filmų aktores bei aktorius tiesiog dievina, nežinodami, 

, kad tie ių dievaičiai bei deivės asmeniniame gyvenime, 
asmeninėje laikysenoje yra visiškai sugedę: vieni lytiš
kai išgverę, kiti alkoholyje paskendę, treti — nebepa
taisomi narkotikai. Žinoma, ne visi.

Išgverėliai neturi jokio aukštesnio gyvenime tikslo, 
siekimosi; jų tikslas — uždirbti juo daugiau pinigų ir 
juos eikvoti visokioms tuštybėms, gyvenant sodomiškai 
ir gomoriškai.

Kadaise Hollywoodas buvo kitokis — kitokis jis bu
vo prieš pasirodymą scenoje makartizmo. Ten buvo daug 
padorių, pažangių aktorių, režisierių ir rašytojų, kurie 
davė Hollywnodui sielą, rodė tikslą darbe ir asmeniname 
gyvenime. Tuomet ir filmai buvo geresni, ir publika 
juos geriau mėgo, ir visai filmų pramonei geriau sekėsi.

Bet kai pradėjo makartistai, visokie ragangaudžiai 
pažangiuosius filmų darbuotojus ėsti,-kai teismai pra
dėjo juos siųsti kalčjiman (dėl to, kad jie buvo pažangūs, 
kad tarė žodį užį taiką), tuomet filmų pramonės kara- 

• liai vijo laukan kiekvieną, kuris tik kiek nors buvo “nu
žiūrėtas” kaip kairus, ko nors vertas žmogus! Na, o dau
guma aktorių — ir tie, kuriuos šiandien sensacijų laik
raštukai “gražiai aprašo”, — prieš makartizmą netarė 
nei žodžio, neužtarė persekiojamų, jų negynė, bet puolė 
makartizmui glėbin.

Patsai žymiausias aktorius, Charles Chaplin, buvo 
išėstas ne tik iš Hollywoodo, bet ir iš Amerikos. Šiandie
ninės Hollywoodo žvaigždės tačiau nematė reikalo prieš 
jo ėdikus, reakcionierius protestuoti!

- Matyt, pas daugelį Hollywoodo žvaigždžių nebeliko 
jokia principo, jokio visuomeninio tikslo. Jų “tikslas” — 

. orgijos, nešvarios, smerktinos orgijos. ,

APIE JAPONIJOS 
KOMUNISTŲ PARTIJĄ

Š. m. liepos 15 d. Japoni
jos Komunistų partijai su
kako 35 metai. Tam įvykiui 
atžymėti liepos 14 d. buvo 
sušauktas didžiulis mitingas 
Tokio mieste.

Apie tą mitingą ir tai, 
kas ten vyko Elta paduoda 
tokią žinią:

“Šiandien Chibijos salėje 
— vienoje didžiausių Tokio 
salių — įvyko iškilmingas 
susirinkimas, skirtas šiai 
įžymiajai datai. Susirinki
me dalyvavo JKP nariai, 
darbo žmonių, inteligenti
jos, įvairių visuomenės or
ganizacijų atstovai — iš vi
so apie tris tūkstančius 
žmonių. Prezidiume buvo 
Nosaka, Nisidzava, Kono ir 
kiti JKP vadovai, visuome
nės atstovai, atėję pasvei
kinti Japonijos Komunistų 
partijos jos jubiliejaus pro
ga. *

“Po JKP CK nario Kūra-; 
charos įžanginio žodžio 
sveikinimo kalbas susirinki
me pasakė darbo unijų, val
stiečių ir jaunimo organiza
cijų, smulkiųjų ir vidutinių
jų įmonininkų lygos, Japo
nijos taikos gynimo komite
to atstovai ir kiti. Kompar
tiją jos 35-ųjų metinių pro
ga pasveikino taip pat Ja
ponijos socialistų partijos 
generalinis sekretorius A- 
sanuma. ,

“Audringais v plojimais 
dalyvaujantieji sutiko Ta

Kolūkinės naujienos

■ BET AR ŠI sensacinga byla, šis teismas dalykų padėtį 
. pataisys? Ne, nepataisys. Tiesa, akyse tos visuomenės; 

Miri dažnai eina į kino teatrus, kuri iki šiol dievino kai 
kurias filmų žvaigždes, po šitų skandalų, įvyks atmaina. 
Ji pamatys, jog ne viskas auksas, kas žiba.

Pataisytų filmų pramonėje blogą, apverktiną padėtį 
tiks tas, jei ten būtų; grąžinti žymieji artistai, kurie 
btivo išėsti, jei aktoriai būtų akstinami dalyvauti!visuo
meniniuose darbuose, jei visiems būtų leista laisvai pa
reikšti savo nuomonę, jei nebūtų iš filmų pramonės mė
tomi aktoriai ir kiti darbuotojai tik už tai, kad jie sako, 
jog pasaulyje turi būti taika, kurie viešai reiškia nuomo
nę, kad atominių ir hydrogeninių bombų bandymai tu
rėtų būti sulaikyti. Tuomet viskas pasitaisytų. Iš to 
Amerikos visuomenė pasidžiaugtų ir tas Augi j aus tvar
tas būtų išmėžtas, išvalytas. '

KAIŠIADORYS. — Bronius 
Trokimas visą ilgą savo am
žių gyveno vienkiemyje, se
noje pirkioje, kurią pastatė 
dar jo senelis. Gyveno atsi-' 
skyręs, dešimtmečius lenkė 
nugarą ^mažame žemės skly
pelyje. Kaip ir kiti apylinkės 
valstiečiai, prieš aštuonerius 
metus jis džiaugsmingai' įstojo 
į Černiachovskio vardo kolū
kį. Ir taip jis įsitraukė į ko
lektyvinį darbą, kad visa sa
vo būtybe pajuto: neįmano
ma toliau gyventi nuošaliai. 
Pereitais metais Bronius galu<- 
tinai nutarė persikelti į gy
venvietę.

Kolūkis mielai sutiko padė
ti Trokimui. jam davė pinigi
nę pašalpą, padėjo gauti sta
tybinių medžiagų, plytų, Čer
pių. Per du mėnesius kolūkio 
statybininkai pastatė Troki
mui namą, ir Kazys Pupola- 
gis, brigadininkas, atidavė jį 
šeimininkui: še, žiūrėk, kam
bariai šviesūs, erdvūs, virtu
vė patogi, elektra įvesta — 
gyvenk, dirbk, jaunėk...

Po Trokimo pradėjo keltis 
iš vienkiemių į kaimą ir kiti 
kolūkiečiai. Per pastaruosius 
dvejus metus Kaišiadorių ra
jono Žaslių miestelyje kėlė 
įkurtuves 18 šeimų, šiemet 
nutarta pastatyt dar dešimt 
naujų namų.

Kolūkiečių persikėlimas iš 
vienkiemių i-puikus reiškinys. T. JUfjevapusi. Laisve (Liberty) Antradien., rugp. (Aug.) 20, 1957

rybų Sąjungos Komunistų 
partijos CK sveikinimo laiš
ką.

“Susirinkimo * dalyviai 
karštai sutiko sveikinimo 
laišką, gautą iš Kinijos 
Komunistų partijos CK, o 
taip pat Čekoslovakijos, In
dijos, Lenkijos, Anglijos ir 
kitų šalių broliškų komu
nistų ir darbininkų partijų 
sveikinimus. Susirinkime 
buvo taip pat paskelbta 
daug Japonijos visuomeni
nių organizacijų ir veikėjų 
sveikinimų.

“Po to pranešimą apie 
partijos uždavinius JKP 
VII suvažiavimo išvakarėse 
padarė JKP CK pirmasis 
sekretorius Sandzo Nosaka. 
Pažymėjęs, kad per praėju
sius 35 metus kompartija iš 
nedidelės grupės išaugo į 
rimtą revoliucinę partiją, 
pranešėjas atskirai sustojo 
ties dabartine padėtimi. Ki- 
šio kelionė į JAV ir pasira
šytas ten Japonijos—Ameri
kos komunikatas, pasakė 
Nosaka, sudarė naują padė
tį, \kuri iškelia partijai nau
jų uždavinių.

“Japonijos —, Amerikos 
komunikatas, pareiškė pra
nešėjas, reiškia Japonijos 
įtraukimą į amerikinę ato
minės strategijos sistemą ir 
yra nukreiptas prieš pažan
giąsias jėgas šalies vidu
je.

“Norint apginti taiką, de
mokratiją ir nepriklauso
mybę, pasakė Nosaka, rei
kia suvienyti visas š'alies 
pažangiąsias jėgas ir suda
ryti vieningą demokratinį 
frontą.

“Japonijos-Amerikos ko
munikatas, pasakė toliau 
Nosaka, stato Japoniją į to
kią padėtį, kai ji izoliuoja
ma nuo taikingųjų pasaulio 
šalių, ypač Azijoje. Mūsų 
uždavinys — būti drauge su 
visomis taikingomis šali
mis. Tik šiuo atveju galėsi
me užtikrinti savo saugu
mą.

“Baigdamas, Nosaka nu
rodė, kad reikia sutelkti vi
sas pažangiąsias tautos jė* 
gas kovojant prieš vidaus 
reakciją ir paragino partiją 
pakelti organiacinjo bei i- 
deologinio darbo lygį, dar 
labiau sustiprinti savo eilių 
vienybę”.

Jis rodo, kad pastaraisiais me
tais kolūkiniame kaime įvyko 
dideli poslinkiai : padidėjo ar
telių pajamos ir pakilo kai
mo darbo žmonių gerovė. Pa
vyzdžiui, Černiachovskio var
do kolūkis per trejus metus 
daugiau* kaip dvigubai padi
dino savo pajamas, pilnaver
tiškesnis pasidarė ir darbadie
nis.

Čia statomi nė tik namai 
kolūkiečiams. Per trejus me
tus artelėje atsirado 7 naujos 
arklidės, 3 karvidės, tipinė 
paukštide, garažas, kalvė, o 
neseniai baigta statyti .400 
vietų kiaulidė su kabamuoju 
keliu, kombainu pašarams 
ruošti. Kolūkio plytinė per 
metus pagamina milijoną ply
tų, ir didesnė jų dalis sunau
dojama artelės reikalams. .

Naują gyvenimą gyvena nė 
lik Žaslių miestelis. Alsinau* 
jinimas jaučiamas visuose Ta
rybą Lietuvos kolūkiniuose 
kaimuose, štai Šalčininkų ra
jono Budiono vardo artelė —- 
eilinė, niekuo nesiskirianti 
nuo šimtų į ją panašių. Bet ir 
čia pastatyta sava hidroelekt
rinė, dvi mokyklos, dešimtys 
naujų namą, kolūkiečiams.

Ypatingai puikiai eina rei
kalai šį pavasarį — Didžiojo 
Spalio 40-ųjų metinių išvaka
rėse. Kolūkiečiai šiemet dirba 
su didžiuliu -entuziazmu, įdė
dami į savo darbą visą enėr-

JONAS KAŠKAITIS

MEMUARŲ SERIJA
Mokslo, darbo kovingi keliai

Kazys Būga
)

Mintaujos atminimai padvelkia
Iš dirvono žaliųjų dienų,

Kur švendrynų prižėlusioj pelkėj
Klimpo žingsniai bernaičių jaunų.

Mūs apylinkės Rokiškio stotį
Privažiuojam keli mokiniai:

Mat, rytoj reiks gimnazijon stoti, 
Taigi dar pašnekėsim skaniai...

Štai vagone bent trys dusetiškiai —
Lapieniokas, Kibirkštis Juza^

Ir vyresnis — veidai jam pablyškę — 
Kalbininkas Kaziukas Būga.

Taip, Būga ir pas mus jau garsėjo,
Kaip žinovas lietuvių kalbos,—

Pagarbiai stebiu taurų veikėją, 
Ką jis mum pasakyt sugalvos.

Kanauninkas Kazimieras Jaunius
Filologijos barsto pradus:

Tarpkalbiniai ryšiai kibūs, šaunūs!
Toks skambėjimas žodžių skardus!

Tuos garsus vos galvon susigaudau:
Taip kebli mūs gimtoji tarmė!

Kaziui Būgai veidai net paraudo,— 
Na, gana bus — stotis mūs’ — eime!

Geg. 22, 1957

Mane žavi pasaulis raudonas, 
0 Barda ą, jį — vynas skanus...

Iš kuopelės slaptos parsivilkęs,
Jam nematant, skaitau brošiūras,— 

Ir kišu čiužinin kur, kaip vilkas,
Kur nei jis, nei kas kitas neras.

Repetitorius — trūksta man lėšų, 
Net uždusęs su lekc’jom lakstau,—

Seni rūbai... kiek batų parplėšiau ..
Gražus apdaras, Jonai, ne tau...

Dabita jis, ponaitis, net blizga,— 
Jam panelės, gardėsiai, puota...

Burbuliuoja išdaigas, blevyzgą,
Jam juokai1 — man giesmelė kita..

Bogvila, Silvestrovičius Jonas
Ir Šilkarskis — ponaičiai taipjau, 

Paulius Šubertas — turčių baronas,
Broliai Štrekeriai, na, dar labiau!

Jų gauja — ir minėt jų neverta,—
Tai — uogelės ne mūsų laukų:

Ūžia, geria, kad ryja, kad kerta!
Parazitai, dykūnai... klaiku!

Dažnai primenu Juozapą Paknį, 
Mūs’ kaimyną arti Jūžintų,—

Ir artesnį dar Joną Milaknį, 
Stambų vyrą ant kojų tvirtų.

Nuosaikus jis, vidurkio jam takas,
Mintaujoj želdėm jaunus metus,—

Nekažkaip jam su knygomis sekas,— 
Jam gimnazija — kalnas status.

Mokės veterinar’jos Kazanėj,—
Revoliucijoj metų penktų

Savo laisvės vos vos neprag'anė, 
Dėl klastingų liežuvių piktų.

Geg. 23, 1957

Vilniaus universiteto studentą vasaros poilsis

Kartu mokės iš klasės į "klasę
Ir baronų ir ponų sūnai,—

Menu aiškiai Bardovskį čia Stasį,—
Jam vis sąmojai, pokštai tenai...

Tris metus tam pat būste gyvenom:
Artimi — ir taip pat tolimi...

Poetinį jis mėgdavo meną, —
Čia sutinku su šia kryptimi.

Bet idėjiškai ne: jis gi ponas,
Ogi aš — artojėlio sūnus:

(Iš laiško)
Vilniaus universitetas — 

viena seniausių aukštųjų mo
kyklų Tarybų Sąjungoje ir 
didžiausia aukštoji mokykla 
Lietuvoje. Joje mokosi dau
giau kaip penki tūkstančiai 
studentų. Studentams sudary
tos visos reikiamos sąlygos, 
kad jie galėtų gerai mokytis 
ir ilsėtis. Jie aprūpinti pato
giais bendrabučiais, gauna 
stipendijas, j ų dispozicijoje 
pirmarūšės laboratorijos, kon
certų) ir sporto salės. Studen
tų profsąjunginis komitetas 
dažnai rengia įvairias ekskur
sijas, organizuoja kolekty
vinius teatrų ir kinų lanky
mus, sporto rungtynes.

Dabar universitete jau užsi
baigė egzaminai. Atėjo pel
nyto poilsio laikas — vasaros 
atostogos.

Įvairiai praleis savo atosto
gas Vilniaus universiteto stu
dentai. Daugiau kaip 150 
žmonių atliks ekskursiją per 
Nemuną. Motorlaiviu jie vyks 
maršrutu Gardinas - Kaunas- 

giją, visą kūrybą. Naują jėgą 
šiam lenktyniavimui įkvėpė 
partijos iškeltas uždavinys 
— artimiausiais metais pavyti 
ir i pralenkti Jungtines Ameri
kos Valstybes pagal mėsos, 
pieno ir sviesto gatnybą vidu
tiniškai vienam1 gyventojui, šį 
šūkį parėmė visi pirmaujan
tieji respublikos ūkiai.

Vilkijos rajono kolūkis 
“Kelias į komunizmą” metai 
iš’ metą didina gyvulininkys
tės produktų gamybą. Pernai 
čia buvo 'gauta šimtui hekta
rų naudmenų 305 centneriai 
pieno, šiemet įsipareigota pa
didinti kiaūliėnos gamybą 
šimtui hektarų ariamos Že
mės iki 100 centnerių ir pieno 
šimtui hektarų žemės — iki 
400 centnerių.

šie įsipareigojimai paremia
mi konkrečiais darbais. Kolū
kiuose sudaroma. tvirta paša
rų bazė. Pradėta auginti nau
jas kultūras, .kurios dar visai 
neseniai Lietuvoje nebuvo sė
jamos, kukurūzai, saldusis 
lubinas, organizuojamos dau
giametės kultūrinės ganyklos, 
visur išnaudojamas svarbus 
rezervas kiaulienos gamybai 
padidinti.

Klaipėda-Nida. Kelinėje jie 
išbus apie dvi savaites. Eks
kursijos dalyviai apsilankys 
gražiuose Letuvos kampe
liuose, pabuvos istorinėse vie
tovėse —Merkinėje, Liškiavo
je, Punioje, Veliuonoje, rašy
tojo Petro Cvirko tėviškėje— 
Klangių kaime, geriau susipa
žins su istorinė gimtojo kraš
to praeitimi ir dabartimi.

Dalis studentų poilsiaus žy- 
diškėse, netoli Trakų, šiais 
metais čia bus įrengta gydo
mojo sporto stovykla, kurioje 
poilsiaus daugiau kaip trys 
šimtai studentų. Gydytojų 
priežiūroje jie užsiims gydo
mąja fizine kultūra, sportu.

Dideliu įvykiu jaunimo gy
venime bus VI Pasaulinis jau
nimo ir studentų festivalis 
Maskvoje (raštui einant spau- 
don festivalis buvo jau įvy
kęs). Teisę dalyvauti festiva
lyje išsikovojo Vilniaus uni
versiteto studentų liaudies 
dainų ir šokių ansamblis. 
Ta,m, kad galimu būtų tinka
nt ai pasirodyti, reikia ir 
kruopščiai pasiruošti. Todėl 
būsimi.eji festivalio dalyviai 
pasirinko ramų ir gražų Lie
tuvos kampelį — Trakus. Jie 
čia pasirengs festivaliui ir 
kartu poilsiaus, maudysis eže
ruose, plaukios jachtomis, 
baidarėmis.

Daugelis studentų savo ato
stogas praleis poilsio namuo
se ir sanatorijose. Profsąjun
gos išduoda studentams kelia
lapius iš valstybinio socialinio 
draudimo lėšų arba visai ne
mokamai, arba už 30 procen
tų jų kainos. Poilsiaujančius 
Vilniaus universiteto studen
tus šiais metais galima bus 
sutikti Bulduriuose Ir Odeso
je, ■; Kryme ir Karpatuose, 
Kaukaze ir Pamyre. Studen
tai išvyks taip pat ir į užsienį 
—jie apsilankys 
Čekoslovakijoje, 
ir kitose šalyse.

Nenuobodžiaus 
dentai, kurie pasilieka Vilniu
je. Vietinis profsąjunginis ko
mitetas numatė visą eilę įdo
mių priemonių, kurios bus at
liekamoj studentų atostogų 
metu. Studentai galės įdomiai 
leisti laiką gražiose Vilniaus 
apylinkėse — Valakumpfuose, 
prie Žaliųjų ežerų. Be to, 
bus surengiamos ekskursijos,

Lenkijoje, 
Bulgarijoje

ir tie stu-

kurios apsilankys įžymiose 
sostinės vietose, studentai pa
buvos teatruose, kur pažiūrės 
naujus pastatymus, naujus 
filmus. 4

B. Petravičius

KOLŪKIAI ĮSIGYJA \.
ŽEMĖS ŪKIO 
TECHNIKĄ

Panevėžys, — Į geležin
kelio stotį beveik kiekvieną 
dieną iš broliškųjų respub
likų ir iš užsienio ateina 
siuntos su įvairiausiomis 
žemės ūkio mašinomis, kro
viniais.

Iš Vokietijos Demokrati
nės Respublikos neseniai 
gauta didelė kuliamųjų 
siunta. Iš Jugoslavijos at
siųsti mėšlo kratytuvai. 
Dešimt komplektų pakabi
namų kelių gyvulių fer
moms gauta iš Latvijos. ’ ; 
Sverdlovsko ir Smolensko 
gamyklos atsiuntė nemaža 
gaterių, o Ukrainos respub
likos įmonės — pašarų 
smulkintuvus.

Stacionarinę grūdų džio
vyklą įsigijo Pandėlio rajo
no “Gerkonių” kolūkis, pa
kabinamuosius kelius gyvu- . 
lininkystės fermoms — Ra
mygalos rajono Julijos Že
maitės vardo ir Kupiškio 
rajono “Sakalo” kolūkiai.

Vien tik per šių metų pir
mąjį pusmetį tarprajoninė 
baze kolūkiams ir tarybi
niams ūkiams įvairiausių 
žemės ūkio mašinų ir kitų 
ūkiškų prekių pardavė už 
10 milijonų rublių daugiau, 
negu per tą patį praėjusių 
metų laikotarpį. (Elta)

Proga. — Karinis čeko- 
slovakų orlaivis privertė o- 
landų keleivinį orlaivį nu
sileisti Bratislavijoje, Slo- ‘ 
vakijoje. Jis skrido iš Kai
ro į Amsterdamą. Orlaivis 
skrido ne visai tikru kursu, 
ir tadėl čekas lakūnas ma
nė, kad tai orlaivis be leidi- < 
mo. Po tyrinėjimo Bratis
lavoje orlaiviui leista tęsti 
kelionę. w



SENAS VINCAS

REALAUS GYVENIMO KELIU
r (Tąsa)

Sargai pasižiūrėjo vienas į antrą ir 
norėjo ką tai sakyti, bet pamatę, kad 
jų viršininkas atsivaro du suimtus neg
rus iš priešingos pusės, griebė Edį už 
rankos, pasistatė ir laukė prisiartinan
čio viršininko.

“A, a! Judu irgi vieną turite. Duoki
te man ir jį, tai bus čiela, prakeikta 
traicė”, nusidžiaugė viršininkas.

“Šis gaivalas, ponas viršininke, tik 
tik išnešė savo prakeiktą gyvastį, vež
iodamas per tiltą”, paaiškino vienas 
iš šiuodviejų.

A Viršininkas, nieko nesakydamas, susi- 
rakino visus tris, nusivarė į pakalnę, 
atsivarė į mažiuką miestelį ir uždarė į 
šiokįj tokį kalėjimą. Nors šis miestelis 
priklausė kitam tos valstijos apskričiui, 
ir čia jie turėjo būti teisiami už valkio
jimąsi geležinkeliu. Bet jau buvo suži
nota, kad netoliese ano, didesnio miesto 
tapo užpulti geležinkelio sargai, sumuš
ti, nuginkluoti ir apiplėšti. Todėl visus 
sugautuosius, iš visos apylinkės klajū
nus grūdo į policijos automobilius, vežė 
į aną miestą, statė prieš teisėją ir su
muštuosius sargus, ar nepažins tarp su
imtųjų bent vieno iš užpuolikų.

Juos teisė net čielus aštuonis ant sy
kio, kurių skaičiuje buvo.ir mūsų nelai
mingas Edis ir jo draugas negras, kuris 
pirmas pasitrenkė geležinkelio sargą ir 
gerai aplamdė. Mat, šis, nabagas neg
ras, buvo užšokęs ant traukinio ir būtų 
laimingai nuvažiavęs su kitais savo drau
gais, jei nebūtų patikus jį nelaimė. Jis, 
norėdamas susirasti patogesnę vietą ant 
tavorinio vagono, bešokdamas nuo va-, 
gono ant vagono, paslydo, o kad nepa
tektų po traukinio ratais, strimgalviais 
išsivertė per tarpvagonius, nukrito ša
lia geležinkelio ir tapo areštuotas.

Šis negras, kaip jau žonome, dalyvavo 
sargų užpuolime pats pirmutinis. Bet 
taip mokėjo meluoti, mėtyti pėdas, 
kad taip sumaišė ir tą sargą, kuris jį a- 
reštavo ir tą, kuris nuo jo mušt gavo, 
jog vienas atsisakė liudyti, kad jis va
žiavo traukiniu, o antras, kad dalyvavo 
užpuolime, jam liko tik valkatystės pri
metimas ir jau skaitytojams žinoma 
bausmė.

Į Edį vienas iš sumuštų sargų, viena 
užlopyta akimi ir sutinusia nosimi ilgai 
sveikąja akia žiūrėjo ir sakė, kad ma
tęs panašų tipą, su balta skrybėlė ant 
galvos tame būryje užpuolikų. Gi Edis, 
jeigu būtų mokėjęs taip meluoti ir mai
šyti pėdas, kaip jo sąkeleivis negras, gal 
būtų išsisukęs nuo bausmės. Mat, jam 
ant laimės, bėgant nuo traukinio, vėjas 
nunešė skrybėlę, ir jis išsiteisino nuo už
puolimo kaltės tuomi, kad užsigynė, jog 
jokios kepurės ar skrybėlės jau ketveri 
metai kaip nedėvi.

Bet kada pradėjo teisintis, jog jis, kai
po moksleivis, bąstėsi po kalnus mok- 

V.slo sumetimais ir ėjo per tiltą bestudi
juodamas oro spaudimą, taip susimaišė 
ir įsipainiojo, kad tapo nubaustas už 
valkatystę — 75 dolerius pasimokėti, ar
ba 11 mėnesių ir 29 dienas prie* sunkių 
darbų atkaleti, kaipo Jurgis Ekmanas. 
Tokią pat bausmę gavo ir jo sąkeleivis

, negras.
Netikėtai pasimato su savo tėvais

Šitie sugaudyti ant geležinkelio klajū
nai, ar šiaip už valkatystę kalėjimu nu
bausti saulės broliai, pietinėse valsti
jose, medvilnės plantacijų srityse ' ypa
tingai, yra savo rūšies kaliniai. Jiems 
yra pastatyti tam tikri kalėjimai med
vilnės punktuose, aptverti aukštomis 
dratinėmis tvoromis, ir jie dirba prie 
Tnedvilnes aptvarkymo, kaipo antra 
ranka nuo jos raškytojo. Jie gauna val
gį, nakvynę, bet tik ne drabužį! Jie turi 
pirktis tam tikrą uniformą, bet ne sker- 
sadryžą, kaip žebros, bet mėlynas kel- 

, nes ir tokią pat jupelę.
Jeigu kuriam iš tos rūšies kalinių pa

sitaiko ir pasprukti, tai trivoga irgi nėra 
mušama ir toks pabėgėlis, jeigu tampa 
sugautas, tai tik bausmė jam būna pa
dvigubinta. Tačiau bėgimas yra labai ri
zikuojamas žygis, nes už bėgančio kali
nio nušovimą jokios atsakomybės nėra 
kalėjimo sargui.

Prie šitokių tai sąlygų bei tokio darbo 
pradėjo savo bausmės terminą ir mūsų 
Edis. Iš karto jo siela baisiai kankino- 
,i Mariutės pasiilgimu. Jis buvo sumanęs 

.t4iet rašyti jai laišką, kad prisiųstų pini-

gų dėl užsimokėjimo bausmės ir pasi- 
liuosavimo. Bet paskui, apsimąstęs, pa
darė išvedimą, kad Mariutė gali pra
dėti iš jo tyčiotis, kaipo iš bailio bei le
pūno — nurašė tik, kur jis randasi, ką 
veikia ir prašė juo nesirūpinti. Bet šir
dyje troško laisvės, kuri kiekvieno kali
nio sieloje yra už viską brangiausias i- 
dealas, o kartais net brangesnė ir už pa
čią gyvybę.

Vienos dienos išvakarėse visi kaliniai 
tapo anksčiau paliuosuoti nuo darbo, bu
vo įsakyta visiem^ apsiskusti, apsi
prausti, apsikirpti plaukus ir gavo net 
po naują uniformą, visai jiems nereika
lavus r

lįi vėlyvų išvakarių, visoje koncentra
cijoje, ėjo diskusijos ir spėliojimai dėl ko 
tai daroma? Ant galo bendroji diskusijų 
išvada buvo ta, kad bene tik prezidento 
Roose velto pribuvimas, kad jis, tarp ki
tų •užmirštų piliečių, atminė ir kalinius, 
atvažiuoja arba pats, arba atsiunčia sa
vo komisiją patirti jų padėties.

Šitokiai minčiai kilus, progresyviš- 
kesni kaliniai, tame skaičiuje ir Edis, 
turėjo slaptą susirinkimą, priėmė tam 
tikrą skundų bei reikalvimų rezoliuciją 
ir išrinko Edį, kad jis, nepaisant koks 
pavojus jam gręstų, turi įteikti prezi
dentui, o jei jo paties nebus, komisijai.

Ant rytojaus, kada prasidėjo darbas, 
kaip darbavietė, taip darbininkai-kali- 
niai atrodė visai kitoje vietoje ir visai 
kiti žmonės! Darbavietė švariai išvaly
ta, voratinkliai, kurie kaip debesiai ju
dėdavo palubėse, iššluostyta, gražu, čys- 
ta, sanitariška, Darbininkai švariai ap- 
siskutę, apsikirpę ir naujais drabužiais 
pasipuošę. Net ir mašinos, kurios dau
giausia dulkių sukelia, visai stovi, šven
čia. 1 v

> Tvarkos palaikytojai irgi daug geresni, 
mandagesni, broliški. Jie nelaido gerkles, 
nesikolioja, kad skubėtų, bet tik stengia
si, kad tik kuošvariausia viskas atrody
tų. • . ' ! ' j * 1 f j

Kaip Edis, taip ir jo draugai, kurie tu
rėjo susirinkimą ir parašė rezoliuciją, 
stovėjo tokiam kelyje, kaip perėjimas 
per silpnai užšalusią upę — pereisi ar 
įlūši? Jų strategija buvo' tokia: Kaip tik 
pamatys ateinant prezidentą ar jo komi
siją, griebti už sprando savo neištikimą 
kaimyną, apsupti Edį, kuris užkalbins 
anapus tvoros einantį prezidentą ir vi
sų vardu įteiks, jam rezoliuciją!

Savaime aišku, kad jų širdys nerimavo 
krūtinėse, bangavo jų mintyse klausimai, 
vaizdavosi už tai padidintos bausmės ir 
minutės darėsi valandomis! Pasirodė su
judimas, kaip anapus, taip šiapus drati- 
nės tvoros, pasimatė ateinančių žmonių 
būrys. Tai buvo ne prezidentas ar jo ko
misija, bet ponai ir ponios, jmedvilnės 
trusto šėrininkai, jų sūnūs, marčios, žen
tai, dukterys ir sužieduotiniai! Tai dyka
duoniai, kurie, prisibaliąvoję valstijos 
gubernatoriaus sidabrinėse vestuvėse, 
atėjo apžiūrinėti jų fabriko, visų pelno 
šaltinio!

/ Tviskėjo, blizgėjo auksas, deimantai ir 
kitokios brangenybės, šlamėjo sukai bei 
aksominės ponių suknios su kiekvienu 
jų pasijudinimu, mainydamos savo spal
vos išvaizdas. Kvepėjo kvepiančių ci
garų dūmai, kodylavo parfiumas. Da
bar, kaip Edis, taip jo draugai, jau aiš
kiai suprato, kad čia nei prezidento, nei 
komisijos nebus. Kad jie, kaip ir tūkstan
čiai užmirštų piliečių, kaip buvo užmirš
ti, taip ir pasilieka. Kad čia tik dyka
duonių prasivėdinimas,, prasipagirioji- 
mas, ir kad tie nauji, jiems dovanoti 
drabužiai, kaip tik ta govieda pereis,..vėl 
bus atimti ix* jie vėl atsidurs savo skar
maluose ir dulkėse.

Bet kas?! Edis pamatė, kad patys pir
mutiniai juokdamiesi slenka patvoriu 
vyriausias kalėjimo galva, gubernato
rius. Edžio tėvais ir motina! Dabar tik 
jis sprato, kaip Amerikos kapitalistai 
turi suleidę savo nagus ne tik į visas 
pramones, bet ir į valdžios vairą. . . Da
bar jis persitikrino, kad kapitalistai^ tai 
vienas kūnas visose pramonės šakose 
bei valdžioje, ir jeigu truputį skaudžiau, 
bakstelsi vienam, skaudės visems. Ir 
jis pasistatė klausimą: “Kodėl darbinin
kai nesusiorganizuoja į vieną kūną ir 
kodėl, jei vienam skauda, to nejaučia ki
tas?6

(Bus daugiau)

Žinios iš Uruguajaus
NUTRAUKTI ' 

BRANDUOLINIO 
GINKLO BANDYMUS 
Urugvajaus rašytojai pa

siuntė prašymus į Anglijos 
parlamentą ir Jungtinių 
Amerikos Valstybių kon
gresą, kad šios dvi valsti
jos atkreiptų atitinkamą 
šių trijų valstybių parla
mentarinę komisiją, kuri 
susitartų dėl branduolinio 
bombų bandymų uždraudi
mo.

Rašytojai sako: Mūsų 
didžiausi ir nuoširdžiausi 
norai išgelbėti pasaulio 
liaudį nuo žudynių, ir kad 
branduolinio ginklo uždrau
dimo pasiūlymas virstų re
alybe. Visa pasaulio liau
dis laukia, kad šios trys ša
lys, kurios turi šį baisų 
ginklą, susitartų.

KAS DVI VALANDOS 
VIENAS SUŽEISTAS 
Montevideo miesto centri

nės ligoninės greitoji pa
galba veikia dieną ir naktį. 
Greitosios pagalbos direkto
rius, korės p o n d e n t o. už
klaustas, atsakė, kad kas 
dvi valandos mieste įvyksta 
tr’ansito nelaimė, kur rei
kalinga greitoji pagalba.

100,000 VAIKŲ 
NĘŲANKO MOKYKLŲ 
Birželio 5 d. “El Popular” 

atspausdino deputato Aris- 
mendi kalbą, pasakytą par
lamente. Ten pabrėžiama, 
kad 100,000 mokyklinio am
žiaus vaikų Urugvajuje ne
lanko mokyklų dėl įvairių 
techninių, ekonominių ir 
pedagoginių priežasčių. Tas 
skaičius sudaro 22 procen-

tus visų mokyklą galinčių 
lankyti vaikų.

PAGERBĖ ŽUVUSIUS
^STREIKO LAUKE

na frigorifikų darbininkai 
ir tarnautojai pagerbė 24 
valandų streiku du savo 
draugus, žuvusius praeitų 
metų generaliniame streike. 
Vienas buvo streiklaužio 
nudurtas, kitas, kuomet ta
po areštuotas, paskelbė ba- 
bado streiką. Darbininkai 
laimėjo streiką, bet badau
tojas nusilpo, organizmas 
jau jokios pagalbos nebepri
ėmė, ir jis mirė. Abu žuvo 
už savo draugų šviesesnį 
rytojų.
* Šių dviejų darbininkų-he- 
rojų šviesią 'atmintį pager
bė visi Cerro rajono preky
bininkai ir smulki pramo
nė. Valdžios įstaigų ir or
ganizacijų būstinių vėliavos 
buvo pusiau nuleistos.

Dviejų žuvusių kapus 
lankė visą dieną draugai ir 
darbininkai. Cerro kapinės 
buvo pilnos lankytojų. Bu
vo sudėta daugybė gyvų gė
lių vainikų. (

TRANSPORTO 
STREIKAS BIRŽELIO 

11-12 DIENOMIS 
Montevideo miesto trans

porto darbininkai reikalau
ja užmokėti jau seniai jų 
iškovotą ir valdžios pripa-

transporto kompanija neuž
moka ir baigta. Todėl bir
želio 11 ir 12 dienomis 
darbininkai streikavo 4 8 
valandas.

(“Darbas”)

SKAITYTOJŲ BALSAI
Ar Salima iš Lietuvos 

. parsitraukti < gimines?

Skaitau Laisvės 142 nume
ryje, kur Walter Guro klau
sia Laisvės y redakcijos, ar 
galima parsitraukti sesers 
dukterį iš Lietuvos į Ameriką.

Laisvės redakcija pataria 
teirautis Tarybų Sąjungos am
basadoje Washingtone, taipo
gi mūsų šalies Valstybės De- 
partmente.

Nėra reikalo. Nes aš jau 
perėjau tas dvi valstybines 
įstaigas. Gavau atsakymą nuo 
abiejų. Gavau laišką iš Sovie
tų ambasados,Washingtone ir 
štai ką man rašo:

“In reply to your letter 
please be advised that per
sons who wish to leave the 
USSR should personally ap
ply to the local authorities in 
the area in which they re
side...” Toliau rašė apgailes
taudamas:

“Unfortunately v*e are not 
in a position to assist in this 
matter?’

Tokį atsakymą gavęs, dar 
neužteko. Aš parašiau anglų 
kalboj laišką į Amerikos am
basadorių Maskvoj ir pasiun- 
čau mano žmonos sesers duk
rai, kurią mes norime atsiim
ti, ir paliepiau jai pasirašyt 
ir pasiųst į Maskvą. Taip ji 
ir padare. Už kiek laiko ji 
gayo> iš ; Amerikos ambasados 
laišką anglų kalboj, Kadangi 
nemokėjo anglų kalboj laiš
ką perskaityt, ji surado ang
lų kalbos mokytoją, kuri jai 
išvertė į lietuvišką kalbą. O 
patį laišką prisiuntė ‘ man, 
ui. i...0.11 I . .............. ' .................................... < » ■

Reutheris vyks** * 
į britų unijų 
TUC kongresą
Chicago. — AFL-CIO ta

ryba nutarė, kad vice-prezi- 
dentas ir auto-darbininkų 
unijos (UAW) vadas Wal
ter Reuther atstovaus Ame
rikos unįjas Britanijos Dar
bo unijų kongreso suvažia
vime. Su juo vyks ir Joseph 
Keenan.

Anksčiau buvo manyta, 
kad pats Meany vyks, bet 
gauta žinių, kad britų uni- 
jistų daugumai nepatinka 
Meany konservatyvus anti-

socialistinis nusistatymas. 
Britų darbo unijos priklau
so Darbo partijai ir yra 
persveriamai pro-socialist- 
nės. Reutheris, labiau negu 
Meany, yra socialistams pa
lankus.

LAISVĖS METINIS

KONCERTAS
Lapkričio J Q November

Liberty Auditorium 
110-06 Atlantic Avė. 
Richmond Hill, N. Y.

WORCESTER, MASS
Pranešimas Naujosios Anglijos Meno Mylėtojams 

Ąpie Svarbų Įvykį

Sekmadienį, rugpiūčio-August 25 d., įvyks 
L.M.S. 2-sios Apskrities piknikas. Bus Olympia 
Parke, Worcester, Mass. . >

Mass, valstijos menininkam į talką atvyksta J 
Hartfordo Laisvės Choras, vadovybėje savo ga
bios mokytojos Wilma Hollis. :

Vietiniai ir svečiai menininkai čia palinks- 
mins susirinkusius savo gražiom dainom. Pra
šome visus ruoštis būti Olympia parke su me
nininkais rugpiūčio 25-tą. > <

iRengėjai

v

kad aš žinočiau, kaip viskas 
yra. čia patalpinsiu tik porą 
sakinių iš to laiško:

“Miss Elena Grucyte, L. T. 
S. R. In order to leave the 
Soviet Union, a person un
der Soviet jurisdiction must 
have a Soviet exit visa, as 
well as a Soviet passport 
valid for travel abroad...”

Tuomet mūsų giminaitė 
kreipėsi pas Tarybų Sąjun
gos vyriausybę. Bet Sovietų 
valdžia - jai davė atsakymą, 
kad tik pirmaeilės giminės 
tegali išvažiuoti į Ameriką,i 
tai yra sesuo pas seserį, ar 
brolis pas seserį ar sesuo pas 
brolį ar žmona pas vyrą.

Senas Baltimorietis

Minneapolis. — Čia pra
sidėjo pasaulinis liuteronų 
suvažiavimas. Dalyvauja ir 
dvasiškiai iš socialistinių 
kraštų.

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUSi

•06**06*

: 426 Lafayette St
Newark 5, N. 3.
MArket 2-5172

Registered or Graduate Nurses
For fully equipped 58 hospitals in NE Saskatchewan. 3 doc
tors on staff. Rooms available in modern residence. 21 days 
holidays annually, plus statutory holidays, sick leave and other 
benefits. Salary; $255.00 to $280.00 gross. $5.50 increments 
every 6 months until moximum is reoched. Non-registered 
graduates $20.00 per month less. Town of 1,200 population, 
served by 2 railroads, 2 highways, bus service to Saskatoon, 
besides other services available in the area.

Applicatięns to be directed to Miss L. M. Peltier, RN, 
Supt, of Nurses

Wadena Union Hospital
. Wadena, Saskatchewan, Canada

J ,,, ,.t. „,i. ru.mi.w ............... 'I Iff! ”1* r

Kas Skaito ir Rašo 
Duonos Neprašo

Tai išmintingas posakis, kuris yra taip senas, 
kaip senas yra pats raštas. Kas to posakio laikosi/ 
niekad nesigaili. Skaitykite šias knygas:

L

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Skaitykite ją! Susipažinkite su pagrindiniais įstatymais.
Joje-rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais 
pataisymais... Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklau
somybę. Puslapių 320, kaina $2.00. DABAR TIK $1.60.

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė 
Dr. A. Petriką, puslapių 320, kaina $1.50. DABAR TIK $1.

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietu* 
vis. Parašė Prof. Pakarklis, puslapių 320, kaina $1.60, 
DABAR TIK $1.00.

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais paveiks- s 
lais, sutaisė Dr. J. J. Kaškiaučius. Puslapių 240, kaina 
$1.50, DABAR TIK $1.00.

ŠLIUPTARNIAI
Amerikos lietuvių tautiiiio ir kultūrinio atgimimo laikų 
istorinis romanas. Parašė Algirdas Margeris. Knyga 
652 puslapių. Kaina $5.00: Dabar tik $4.00.

Kelias į Laimę
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekart* 
giliai atsidusdamas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų. 
Parašė Rojus Mizara, puslapių 368, kaina $1.50, DABAR 
TIK $1.00. ; •

LIETUVIŲ kalbos ŽODYNAS
Kiekvieno kultūringo lietuvio namų knygyne turi būti 
šis žodynas. Rašyboje ar gyvo žodžio kalboje jame 
rasite patikrinimą. Tai yra mokytojas jūsų namuose.
KAINA $5.50.

Laisve,
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. ¥.■ ,
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HELP WANTED MALEKur galima pastoviai 
užsiregistruoti? Liko 

laiko iki rugpjūčio 28
NewWto*^8ygfe?lnl(H

» r

Kaip žinia. New Yorko gy- 
ventojai dabar turi progą pa- 

, stoviai užsiregistruoti balsavi
mams — užsiregisrirojate vie
nu kartu, ir esate registruoti 
ant visados, nebent pakeikia
te adresą. Pastoviai registruo
tis galima iki rugpjūčio 28, 
bet patartina registruotis kuo 
anksčiau, nes kuo toliau, tuo 
ilgiau reikės laukti ten, bus 
eilės laukiančią.

Yra penkios centralinės re
gistravimosi vietos, kui; gali
ma užsiregistruoti kasdien 
darbo dienomis, su pirmadie
niu ir penktadieniu, nuo de
vintos ryto iki 5-os popiet ir 
nuo 9 ryto iki .vidudienio šeš
tadieniais. Tos penkios cent- 

, valinės registravimosi vietos 
?.ra:

Manhattan, 400 Broome St. 
ii 80 Varick St.

Brookly, Municipal Bldg., 
Room 600.

Bronx, Boro Hall, Third ir /
Tremont A ves.

Queens, Boro Hall, Queens 
Blvd, ir Union Turnpike, Kew 
Gardens.

Richmond, 30 Bay St., St. 
George, Staten Island.

Be to, yra visa eilė vietinių 
raštinių. Jose negalima regist
ruotis šeštadieniais, bet gali
ma registruotis paprastomis 
darbo dienomis, pradedant 
pirmadieniu, baigiant penkta
dieniu, nuo 5 vai. popiet iki 
10 vai. vakaro. Tos vietos yra:
Manhattan:

Mokykla 39, 435 Lenox Av. 
PS 132, 185 Wadsworth Av.
PS 118, 154 W. 93rd Street. 
PS 19, 1st Avė. ir 11 th St. 
PS 32, 357 W. 35th St.
Food Trades HS, 208 W.

13th St.
Hunter College, Playhouse

• Lobby, 68th St. ir Park Ave.
PS 6, 45 E. 81st St.
PS 9>166 West End Ave.
PS 18, 121 E. 51st St.
PS 35, 60 W. 13th St.
PS 53, 211 E. 79th St.
PS 74, 220 E. 63rd St.
PS 147/ 203. E. Broadway.
Benjamin Franklin High 

School, East 116th Street ir 
Franklin D. Roosevelt Drive.

PS 165, 234 W. 109th St.
Brooklyne:

PS 259, 7201 Ft. Hamilton 
parkway.

PS 85, 635 Evergreen Ave.
PS 152, 2310 Glenwood Rd. 
PS 103, 5307 14th Ave.

PS 167,. 1025 Eastern Pkwy. 
Abraham Lincoln HS, 

Ocean Parkway ir West Ave.
PS 104, 9115 Fifth Avenue.
PS 68, Bushwick ir DeKalb 

Avenues.
PS 89, E. 31st St. ir New

kirk Ave.
PS 208, Avenue D ir E.48th 

St.
PS 14, Avenue X ir Betch-, 

dder St.
• Eastern Distr. High' School, 

Marcy Ave. ir Rodney St.
Qronx:

County Court House, 161st 
St. ir Grand Concourse.

Bronx HS of Science, E. 
' 184th St. ir Field Pl.

PS 7, 3201 Kingsbridge Av.
PS 12, 2550 Frisby Ave.
PS 20,’ 1036 Fox Street.
PS 37, 425 E. 145th St.
PS 62, 660 Fox St.
PS 102, 1827 Archer Street. 
PS 105, 725 Brady Avenuo. 
PS 78, 1400 Needham Ave. 
PS 80, 149 E. Mosholu

QUEENS:.
William Bryant HS, 31st 

Ave. ir 48 St., L. Island City.
Flushing HS, Northern 

Blvd, ir Union St., Flushing.
Andrew Jackson HS, 116th 

Ave. ir Francis Lewis Blvd., 
Cambria Heights.

PS 88, 60-85 Catalpa Ave., 
Ridgewood.

PS 44, 93-07 Rockaway 
Beach Blvd., Rockaway.

PS 89, 85-28 Britton Ave., 
Elmhurst.

PS 99, 82-37 Kew Gardens 
Road, Kew Gardens.

Forest Hills High School, 
110th St. at 67th Road, Forest 
Hills.

Richmond Hill High School, 
114th St. at 89th Ave., Ricch- 
mond Hill.

Martin Van Buren High 
School, Hillside Ave ir 229th 
St., Queens Village. ■

Bayside High School, 32nd 
Ave. ir 208 St., Bayside.
Richmond:

PS 45, 58 Lawrence Ave., 
W. New Brighton.

PS 20, 161 Park Ave., Port 
Richmond.

PS 14, 100 Tompkins Ave., 
Stapleton.

PS 41, Clawson St. ir Locust 
Ave., New Dorp.

PS. 29, 1 5 8 1 Victory
Boulevard, Castleton Corners.

Tottenville High School, 
Yetman Ave. . ir Academy 
Place, Tottenville.

PS 44, 80 Maple Parkway, 
Mariners Harbor.

Šiomis dienomis atidarytos 
dar 40 užsiregitravimui vie
tos, bet jų adresų neturime. 
Piliečiai gali ant vietos pasi
teirauti ir susiras sau arti
miausią vietą. Patartina nieko 
nelaukiant užsiregistruoti.

Jeigu kam kas neaišku apie 
registraciją, tai gali telefoni
niai pašaukti rinkimų tarybą 
(Board of Elections), CAnal 
6-2600.

Worcester, Mass.
SVARBŪS VASARINIAI 

PARENGIMAI BEI 
PIKNIKAI

Į pabaigą vasaros čia su
sikaupė vasariniai parengi
mai, kurie įvyks gražiaja
me Olympijos Parke. Jie 
yra gana svarbūs ir įdomūs.

Rugpjūčio 25 d. bus Nau
josios Anglijos dainininkų- 
menininkų piknikas. Čia 
atvažiuoja net iš Hartfordo 
Conn., Laisvės Choras, va
dovaujamas Wilma Hollis. 
Jos vadovybėje mišrus cho
ras ne vien kad, linksmai, 
sutartinai dainuoja, bet ir 
šiaip labai draugiški, sve
tingi visi choriečiai. Mas
sachusetts menininkai, aiš
ku, visi ruošiasi irgi drau
giškai sutikti hartfordie- 
čius. Tai bus meninė šven
tė rugpjūčio 25 d., Olympia 
Parke.

Savaite vėliau įvyks pačių 
parko savininkų rengiama 
iškilminga 3 dienų FIELD 
DAY. Tai bus rugpjūčio 
31 d. ir rugsėjo 1 ir 2 dd. 
Čia nevien kad tradicinis 
Darbininkų Šventes (La
bor Day) apvaikščiojimas,. 
bet iškilmė L. S. ir D. B. 
Draugijos. Per tas tris die
nas bus įvairios programos 
ir 'gausių dovanų atidavi- 
m’as. Tai bus pirmadienį. 
Taip pat pirmadienį bus 
Jono Dirvelio orkestras — 
gros nuo 4 iki 8 vai. vaka
re. Seni ir jauni myli šok
ti prie to orkestro.

Minėta draugija prieš 2- 
jus metus daug nuostolio 
panešė nuo buvusio potvy
nio, tačiau ryžtasi žygiuoti 
gyvenimo bangomis, nors 
daugumą jos narių senyvas 
amžius slegia. >

Rugsėjo 22 d. įvyks jau 
rudeninis dienraščio Lais
vės naudai piknikas. Šio 
pikniko svarbą žino visa 
Massachusetts valstija iš 
praeities. Jį rengia vietinė 
LLD 11 kuopa. Tai yra 
svarbus . parengimas ir rei
kia kreipti domės visoms 
lietuvių kolonijoms, idant 
piknikas būtų sėkmingas.

LIETUVIU TARPE
SUSILAUKĖ DUKRELĖS
Anthony Balčiūnas, Jr., ir 

žmona Magdalena susilaukė 
dukrelės. Ji gimė rugpjūčio 
10 d., ligoninėje. Abi sveikos. 
Mrs. Balčiūnas su dukrele Jau 
sugrįžo namo,

Naujagimė Patricia Marie 
yra jų trečioji duktė. Pirmoji 
jau baigia užaugti į merginą, 
o antroji dar mokinė.

Sykiu su tėvais, džiaugiasi 
ir Antanas Balčiūnas, Sr. (ži
nomasis namų dažytojas, ir 
Jo žmona, susilaukę padidė
jusios šeimos.

Petras Vaznys, (jaunasis) 
su žmona Natalie (Yankus) 
ir Dick Wetzles su žmona 
Eleonore (Stakoff) atostoga- 
Vo Georgia valstijoje. Kelio
nėje aplankė ir eilę kitų 
vietų. 

_____ * 1111 ♦
Mary Wilson, viena žy

miausių bankietų ruošėjams 
šeimininkių, su dukra Mary 
Ann atostogavo Kanadoje 
dvi savaites ir plačiai apke
liavo, daug tos šalies įdomy- 
bių^ pamatė.

A. ir S. Matuliai išvyko 
i Haverhilli

A. Matulis (iš Jersey City, 
N. J.) penktadienį pranešė 
telefonu, kad jis su žmona 
vyksta į Haverhill, Mass., lai
doti Motiejų Lučinską. Motie
jus Lučinskas, 83 metų am
žiaus, S. Matulienės giminai
tis, mirė rugp. 15 d. ir bus 
palaidotas rugp. 19 d.
— Mes labai norėjome daly

vauti Laisvės finansinio va
jaus užbaigtu vėse, — sakė 
Matulis, bet, kaip matote, ne
galėsime. Tačiau žinokite: 
mes dėl nebuvimo užsimokė
sime Laisvei savo pabaudą...

Beje, šiuo metu Matulis tu
ri savo atostogas, tai gal būt 
Mass, valstijoje jiedu ilgiau 
pabuvos, pasisvečiuos.

MIRĖ
Minyška atvyko mokintis, 

rado mirtį
Minyška Marija Raimunda 

atvyko iš. Cleveland© mokin
tis Fordhamo universitete lie
tuviškuose kursuose, čia ji su
sirgo ir rugpiūčio 7 d. ligoni
nėje mirė, turėdama tik 46 
metus amžiaus. Jos palaikai 
išvežti į Pittsburghą palaido
ti. Ji buvo gimusi 1911 metais 
Mahanoy City, Pa. Po tėvais 
ji yra Brau kaitė. Ji darbavosi 
prie parapijų mokyklų Det
roite, Pittsburghe, Clevelan- 
de ir kitur.

Detroitas. -— Wayne ap
skrities (Detroito ir prie
miesčių) AFL ir CIO tary
bos laikė bendrą posėdį, 
kur bandyta abi sulieti. Bet 
iš derybų nieko neišėjo. 
AFL atstovas James Hoffa 
sakė, kad nacionalinis AFL- 
CIO yra CIO dominuoja
mas ir netinkamas.

Laikraštininkų unija tuo 
tarpu tariasi su meileriais, 
linotipininkais ir kitais ir 
nori streiko metu išleisti 
savo laikraštį.

Vietinis Aidas duos progra
mą, gal ir daugiau kas.

Šios kuopos pirmininkas 
J. Skliutas Šiomis dienomis 
išvyko į tolimą Chicagą; 
pirmąkart savo gyvenime 
pamatys Chicagą ir pasi
svečiuos, ' nes jau pensijo- 
nierius. Išleidome ne tuš
čiomis — Vilniai paramos 
kiek nuveš. Jis prižadėjo į 
pikniką sugrįžti.

Lauksime, Jonai. D. J.

Vietoje didinti, — G erosą 
nori mažinti mokyklų ir 
ligoninių statybą 1858 hl

Tuo' tarpu, kai beveik visi 
sutinka, kad New Yorke yra 
permažai mokyklų ir ligoni
nių, kad mokyklose ir miesto 
ligoninėse didelis susikimši
mas, miesto kontrolierius Ge- 
rosa turi visai kitokius pla
nus: jis siūlo miesto tarybai, 
miesto apskaičiavimo komisi
jai ir biudžeto sudarytojams 
žymiai sumažinti išlaidas mo
kyklų ir ligoninių statybai!

Mokyklos ir ligoninės Gero- 
sos raporte neminimos, nes 
tas nepatogu. Bet jis siūlo su
mažinti “kapitalinės staty
bos” išlaidas ant $75,000,000 
1958-ais metais. Kapitalinė 
statyba, tai pastatai, kuriuos 
stato miestas. Miestas stato 
visokius pastatus, bet dau
giausia mokyklas ir ligonines.

G erosą aiškina, kad staty
bą reikia mažinti ekonomijos

Nėra reikalo perdaug bijoti 
tos “azijatiškos flu,” sako 
vietiniai sveikatos žmones

Kaip žinia, New • Yorko 
sveikatos pareigūnai yra įsiti
kinę, kad šios vasaros pabai
goje arba rudenį mieste pra
sidės influenzos epidemija, 
šiais metais influenzos epide
mijos prasidėjo Japonijoje, 
Indijoje ir kituose Azijos 
kraštuose. Tos ligos mikrobai 
dabar pasiekia Ameriką. Ka
dangi tai bent kiek skirtingi 
mikrobai nuo ankstyvesnės 
influenzos, tai dabartinė li
ga vadinama “Azijos flu”. 
Jos simptomai yra tokie pa
tys, kaip kiekvienos kitos in
fluenzos rūšies — aukšta 
temperatūra (kartais net virš 
102 laipsnių ir siekianti net 
104), skausmai visaing kūne, 
netvarka virškinime, bendras

New Yorko spaudoje
Hearstinis “Mirror” labai 

pyksta , ant amerikiečių jau
nuolių,kurie išvyko Kinijon. 
Esą, kuomet jie sugrįš namo, 
reikės nustatyti, kurie vyko 
tik lengvabūdiškai, nesupras
dami žalos, kurią jie daro 
Amerikai, ir kurie vyko tiks
liai norėdami pasitarnauti ko
munizmui...

Tiek apie važiavimą Kini
jon. Apie dalyvavimą tarp
tautiniame jaunimo festivaly
je Maskvoje “Mirror” jau sa
ko, kad jaunuoliai gerai pa
darė ten nuvyk darni. Bet 
prieš festivalį, kuomet Valsty
bės departmentas vis ragino 
amerikiečius nevažiuoti, tas 
pats ‘tMirroį” pritarė Valsty
bės departmentui ir teigė, kad 
nereikia važiuoti Maskvon, 
kad tas “pasitarnauja kofmu- 
nizmui” — ta pati sena pasa
ka.

Kairiečių “Daily Worker” 
nurodo, kad vietinis “Times” 
niekad arba beveik niekad 
nepritaria streikui. Kuomet 
tik Įvyksta streikas, “Times” 
visuomet randa • pamato “su
sirūpinti”, “užjausti publiką, 
kuri nukenčia”, ir panašiai. 
“Times” tikriausiai x niekad 
nepritarė New Yorko trans
porto darbininkų streikams. 
Bet tas pats laikraštis lieja 
veidmainiškas ašaras už( 
transporto darbininku^.. Len
kijoje. “Times” solidarumas 
su Lodzės streikieriais šimta- 
nuošimtinis.,.. i.

“Daily Worker” sako, kad 
Lodzės streikieriai be abejo 
turėjo pamato būti nepaten
kinti. Bet ta neva simpatija iš 
“Times” pusės yra ne tikras 

sumetimais.
Pažangios o r ganizacijos, 

unijos, liberalinės grupės, 
mokytojai, sveikatos darbuo
tojai ir kiti jau seniai nurodo, 
kad nuo ko ne' ko, bet nuo 
vaikučių mokyklų ir ligoninių 
nereikėtų taupyti, kad galima 
būtų uždėti didesnius mokes
čius privatiniams dideliems 
pastatams ir tas lengvai at- 
balansuotų biudžetą. Bet di
dieji savininkai, atstovaujami 
taip vadinamo New York Ci
ty Real Estate Board, tai yra 
nejudamo turto tarybos, turi 
pakankamai Įtakos miesto 
dyboje,.kad to neprileisti.

Jeigu Gerosos pasiūlymai 
praeis, tai 1959 metais susi
kimšimas mokyklose* ir blo
gos sąlygos ligoninėse bus dar 
labiau pablogėję, negu dabar.

R.

nusilpimas ir t.t.
New Yorke šiuos žodžius 

rašant jau buvo keletas flu 
susirgimų. Bet miesto sveika
tos pareigūnai sako, kad nėra 
pamato peixfaugx> susirūpinti. 
Iš’ 20,000 susirgusių ta liga 
tik apie 3 miršta ir tai ne nuo 
pačios ligos, o visokių kompli
kacijų. Azijoje, tiesa, mirė 
žymiai didesnis nuošimtis, bet 
ten mediciniškas aptarnavi
mas prastesnis.

Tuo tarpu rengiamasi žmo
nių skiepijimui prieš flu. Dar 
nėra pakankamai čiepų vi
siems. Pirmoje eilėje bus 
skiepijami daktarai, slaugės, 
policininkai, gaiš rininkai, 
miesto tarnautojai, mokyto
jai ir t.t.

solidarumas, o priešiškas veid
mainiavimas, siekiąs išpūsti 
kiekvieną sunkenybę, kurią 
savo kelyje’ sutinka' socialists 
niai kraštai. ,

Pataria tyrinėti išdykusių 
vaikų protą

Demokratas k a n didatas 
miesto tarybai Milton Fisher 
pataria tyrinėti išdykusių 
vaikų protą, nes jis patyręs, 
kad tokie vaikai daugumoje 
esą silpnapročiai, kuriems rei
kalingas gydymas, o ne baus
mės.

Dabartines Lietuvių kalbos

ŽODYNAS
Išleido Valstybinė Politinės ir Mokslinės
Literatūros Leidykla Vilniuje, Lietuvoje

Stambi Knyga, 987 Puslapių, Kaina $5.00

žodynas yra mūsų namuose mokytojas ant lentynos. 
Ar jis randasi jūsų- namuose? Jei ne, tai greit įsigy
kite jį. Gaunamas Laisvės knygyne. Užsisakydami 
adresuokite sekamai;

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

Kartu'su užsisakymu prašome prisiųsti ir pinigus.

Teatruose
Šio mėnesio 3, d. pasibaigė 

koncertai Lewisohn Stadiu- 
me. Iš viso šią vasarą įvyko 
29 koncertai ir juose apsilan
kė 234,000 žmonių. Daugiau
sia žmonių susirinko į koncer
tą liepos 6-ą. Tai buvo džazo 
koncertas su L. Armstrongu ir 
jo klausėsi 21,000. Daug žmo
nių sutraukė ir Čaikovskio 
muzikos koncertas, Gers|iwino 
muzikos koncertas ir t.t.

♦

Šekspyro veikalas “Mac
beth”, kuris dabar perstato
mas teatre po atviru dangu
mi Central Parke (prie 81st 
St ir Central Park West) yra 
didelis pasisekimas, sako visi 
kritikai. Aktoriai veikalui pa
rinkt? tinkami, jis gerai reži
suotas ir įspūdingas.

Kaip žinia, įėjimas į tą te
atrą veltui, tik reikia ateiti 
ankstokai, kitaip negalima 
gauti sėdynių. Vaidinimų pra
džia pusė po aštuntos vakaro. 
Vaidinama kasdien, išimant 
pirmadienius. '

Po miestą pasidairius
Keturi brooklyniečiai 

išvyko Kinijon •
Pasirodo, kad trys vaiki

nai ir viena mergina iš Brook
lyn©, dalyvavę Maskvoje jau
nimo festivalyje, išvyko su 
kitais 37 jaunuoliais Kinijon, 
nepaisant to, kad mūsų vald
žia juos draudė tai daryti.

Kas nors pasmaugė slaugį
Jose Antonio Cepeta, dir

bęs slaugiu (nurse) ligoninė
je, rastas savo apartmente pa
smaugtas, jo rakandai išmė
tyti, išdaužyti. Dar nesusekta, 
kas būtų jį pasmaugęs.

Įvairavęs auto upėn prigėrė
Bronxo gyventojas Sol Žane 

įvairavo savo automobilį 
East upėn. Kai policija auto
mobilį iš upės iškėlą, Žane 
jau buvo prigėręs.

VAIKUTIS UŽSIMUŠĖ
Yonkerse iškritęs pro lan^ 

gą 18 mėnesių vaikutis Rich
ard D i Fate vietoje užsimušė.

Iškritęs iš valties prigėrė
Allen Ross besiirstydamas 

valtimi Hamilton Beach neti
kėtai iškrito iš valties ir pri
gėrė.

Statys keturis namus 
už 22 milijonus

Miesto planavimo komisija 
užgyrė Seward Park Housing 
kooperatyvo planą statyti už 
22 milijonus dolerių keturis 
21 aukšto namus prie Seward 
Park, Grand St. ir E. Broad
way, New Yorke.

ODOS DARBININKAI
Taipgi užbaigėjai. Patyrę. 

geros rūšies medžiagos—vyrų spor
to drabužiai. Turi būti kriaučiai. į 
Nuolatinis darbas, gera alga. *•

JOHN COBB, INC.
41 W. 56th St., N. Y. CI. 5-1779.

(159-163)

HELP WANTED—FEMALE I

OPERATORĖS, hrie siuvamųjų 
mašinų. $60-$70 Į savaitę. Zig-Zag- 
gers. Geras nuolatinis darbas.

LUVLEE LOOK
88 University PI., N. Y. C. 

Watkins 4-5252.
(159-161)

OPERATORES (20)
Prie siuvamųjų mašinų, paprastas 

siuvimas. Palitai ir sporto drabu
žiai. Nuo kavalkų darbas. 35 vai. 
savaitė.

KAEVE SPORTSWEAR \
22-25 119 St., College Pt.

(159-163)

TRUCKS

Tractor. 1951 m. International 
model No. L185. Attached to a 
Fruehauf 20 foot trailer, in A-l 
condition. Only 65,000 miles on this 
unit, private owner selling reason
able. East Paterson, N. J. Fair
lawn 6-4980. (156-162)

ŽINIOS K LIETUVOS
GERINA PASKAITINĮ 

DARBĄ
Jurbarkas. — Lietuvos 

Politinių ir mokslinių žinių 
skleidimo draugijos Jury 
barko rajono skyrius, ruoš
damasis sutikti Didžiosios 
Spalio revoliucijos 40-ąsiaą, 
metines, smarkiai pagyvino 
darbą. Čia organizuotas 
penkių viešų paskaitų cik
las. Jurbarko mieste iš šio' 
ciklo jau perskaitytos pa
skaitos: “Leninas apie dar
bininkų klases ir valstieti
jos sąjungą” ir “Zigmas 
Aleksa-Angarietis.”

Rajone per pirmą šių me- - 
tų pusmetį perskaityta 480 
paskaitų, iš kurių dauguma 
skaityta kolūkiuose ir MTS. 
Geriausiai dirba , Skirsny 
munės kaimiškieji lektoriu
mai. Vien “Tiesos’* kolūky
je Raudonės lektoriumo lek\-. 
toriai šiemet perskaitė 34 
paskaitas. J. Vaznys

MOKYTOJAI KELS KVA-
LIFIKACIJĄ LIAU
DIES LENKIJOJE

Iš Vilniaus į Lenkiją iš
skrido grupė aukštųjų ir 
vidurinių mokyklų lenkų 
kalbos ir literatūros dėsty
tojų, kurie dalyvaus vieno 
mėnesio lenkų kalbos ir lite- ( 
ratūros mokytojų kvalifika
cijos kėlimo kursuose. Į 
kursus išvyko N. Vilnios 
mokytojų instituto lenkų 
kalbos ir literatūros kated-f 
ros vedėjas C. Rakitskis, 
dėstytoja I. Kaškarova, Vil
niaus XIX vidurinės mo
kyklos mokytojai B. Rže- 
ševskaja, E. Zacharkevič, 
XI vidurinės mokyklos mo
kytoja A. Titlienė. Kursai 
įvyks Copoto mieste. Tai 
pirmoji respublikos moky
tojų grupė, kuri išvyko kel
ti savo kvalifikaciją į liau
dies Lenkiją.

A. Ramanauskas
I —A

ĄŽUOLAI UPĖS DUGNE j 
Prieš kelis šimtus metų* 

dabartinio Radiškio tilte 
apylinkėse kairiajame 
Šventosios upės krante, au
go ąžuolynas. Keletas di
džiulių ąžuolų nukirsti pa- . 
teko į upę ir ten pasiliko, 
kaskart vis daugiau apne- 
šami dugno smėliu.

Šiuo metu traktoriai pra
dėjo vilkti ąžuolų kamienus 
į krantą. Manoma, kad 
ąžuolai siųeliu apnešti, iš
gulėjo upės dugne apie 250 
metų. Jų mediena puikiai 
išsilaikiusi ir tinka įvaL 
Hems dekoratyviniams dir
biniams gaminti.

V. Matulevičiūtė4 pusi. Laisvė (Liberty) Antradien., rugp. (Aug.) 20, 1957




