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KRISLAI
Su kaupu!
Toks buvo mūšy vajus.
Vilnis taipgi nepamiršta.
Apie Billy Grahamo 

misiją.

Policija išsklaidė 
rasistinių riaušių 
kėlėjus Levittowne

Eisenhower is tariasi su 
Dullesu apie Siriją; ten 
laukiama naujų pakaitų

UUAW Eisenhoweriui: 
paremk reikalavimą 
mažini autą kainas

Rašo R. Mizara

Prieš keturius menesius mū
sų Kultūriniame Centre Įvyko 
pobūvėlis. žmonių nebuvo 
per daug, — ot, sau gražus 
laisviečių būrelis!

Ten buvo ir kalbų ir užkan
džių. Svečiams buvo pasaky
ta :

— Jei- norime, kad Laisvė 
dienraščiu eitų per suos me
tus, turime sukelti $10,000; 
^sukelti turime per sekamus 
tris .mėnesius. Mes norime, 
mes prašome pradėti darbą 
ši vakarą. Pradėkime kas kuo 
galime; duokime po kiek kas 
išgalime...

Pobūvio dalyviai atsiliepė 
visu nuoširdumu. Savo dova
nomis jie sakyte sakė: nesibi
jokite, viskas bus gerai!

Per tris mėnesius $10,000 
nesukėlėme, todėl dienraščio 
b-vės direktorių taryba nutarė 
vajų prailginti vienu mėnesiu.

Ir štai, po keturių mėnesių 
nuo ano pobūvio (praėjusį 
šeštadieni) mes ir vėl ruošė
me kitą pobūvėlį — vajui ap
vainikuoti.

Ant. Bimba čia nurodė va
karo dalyviams, kas ir kaip 
buvo pasiekta, ir kodėl! Fon
do sukėlimas — sakė jis— 
dar vienas aiškus parodymas, 
kad mes turime daug gerų 
pa tr i j otų, susipratusių, dos
nių, kuriems Laisvė yra bran
gus laikraštis.

Ir jis sakė:
— Fondas sukeltas su kau

pu... Tačiau, jei jūs, kurie čia 
suvykote, norite ir išgalite, ga
lite tą “kaupą” padidinti, kad 
tikrai galėtume pasakyti, jog 
rrūsų didelis (darbas yra ap
vainikuotas...

Na, ir svečiai čia dar sume
tė laikraščiui apie $300!

Aišku, visa tai rodo nepa
prastą mūšy laikraščio skaity
tojui jam meilę ir darbininkų 
judėjimo reikalų supratimą. 

4 Ar mes, pažangieji lietu
viai, tuo negalime ir neturime 
ddžiuotis ?!

Ten pat tarė po gerą žodį 
ir kai kurie kiti pobūvio daly
viai.

Na, o. Pr. Buknys • ten pat 
priminė ir mūsų broliško 
dienraščio, čikagiškės .Vilnies 
sunkią būklę.

Jis nurodė, jog pastaruoju 
metu vilniečių personalo na
rius — redaktorius ir techni
kus, — apniko ligos, kai ku
riuos labai sunkios. Vilnis 

. taipgi veda vajų už sukėlimą 
specialaus fondo — $8,000. 
Bet dėl darbuotojų ligų tasai 
fondas dar vis šlubuoja. Pra
ras sakė:

— Neprivalome pamiršti ir 
čikagiškio dienraščio. Jei ne 
šį vakarą, tai vėliau, duokime 
ir jam “našlės skatiką”, nes 
Vilnis — svarbus dienraštis, 
reikalingas palaikyti...

Tikėsite ar ne, visa eilė po
būvio dalyvių čia pat tuojau 
įteikė dovanų ir Vilniai. Kiti 
tą patį padarys vėliau.

Jau- ilgokas laikas, kai 
evangelistas Billy Graham 
New Yorko mieste skelbia 
evangelijas.

Tasai jaunas, energingas

Levittown, Pa. — Negras 
William Myers ir jo šeima 
jau pilnai įsikraustė i sa
vo naujai nupirktą namą 
šiame miestelyje, kuris iki 
šiol buvo “grynai baltas”. 
Juos į jų butą atlydėjo du 
balti vietiniai veikėjai, kvei- 
kerių atstovas Thomas Col- 
ghan ir žydų darbininkų ko
miteto atstovas S. Ramsen.

Apie 400 rasistiniai nusi
teikusių riaušininkų, dau
guma jų jaunuoliai, susirin
ko prie Myers namo ir ban
dė pastoti kelią, bet policija 
juos nuvaikė. Tada riauši
ninkai susirinko apie blokas, 
toliau ir pradėjo rengtis 
kitai atakai. Policija per 
garsiakalbius įspėjo juos 
išsisklaidyti ir eiti namo, 
bet vietoje to rasistai pa
leido akmenis į policininkus

Filipinuose siaučia tikras 
fašistinis teroras: mirties 
bausmės gresia komunistam
Manila. — Gal jokiame 

kitame krašte, kuris save 
vadina demokratiniu, ne
siaučia toks fašistinis te
roras, kaip Filipinuose. 
Naujasis Filipinuose pra
vestas įstatymas ne tik 
draudžia Komunistų parti
ją ir padaro priklausymą 
jai baustinu kalėjimu, bet 
buvimas vadovaujančiu ko
munistu pastato žmogų į 
mirtiną pavojų — aktyvus 
ir vadovaujantis priklausy
mas prie K. P. gali už
traukti žmogui mirties 
bausmę.

Prezidentas Garcia sako, 
kad įstatymas bus lygiai 
naudojamas prieš komunis-

dvasiškis pasiryžo iš mūsų 
didmiesčio velnius išvaikyti ir 
žmones dorais padaryti.

Tenka priminti, kad klau
so vų jis turi daug. Yra naivių 
žmonių, kurie gal būt juo ti
ki, gal netiki, bet dažnai eina 
klausyti Grahamo kalbų.

Bet kokia gi iš to nauda? 
Ar pavyko evangelistui vel
nius iš New Yorko išvyti ? 
Man rodosi, ne, nepavyko.

žiūrėkime tik, kiek mūsų 
didmiestyje kasdien įvyksta 
apiplėšimų ir žmogžudysčių! 
Pažvelkikme tik į tuos skan
dalus, kurie vyksta jaunamė- 
čių tarpe!

Vis daugiau ir daugiaus po
licijos statoma į miesto gat
ves, bet ir tai mažai tepade
da.

• Ne, evangelijomis, tokiomis 
kalbomis, kokias sako Billy,, 
visuomeninių negerovių iš mū
sų miesto nepašalinsi; nepa
šalinsi tokiomis metodomis 
blogybių iš jokio'kito miesto. 
Tam reikalingos reformos, vi
suomeninės formos, o Billy jų 
nesiūlo. Tiesa, jis kai kada 
pakedena ir kapitalistus, bet 
tiems dėl to nei šilta nei šalta. 

ir vieną sužeidė.
Tada policija, naudodama 

savo lazdas, pradėjo riau
šininkus išsklaidyti ir taip 
padarė.

Myersai įsikraustė šiuo 
kartu su savo 2 mėnesių kū
dikiu, bet du vyresnius vai
kus, 4 ir 3 metų, paliko pas 
gimines New Yorke, nes 
bijo, kad rausės nepaveik
tų blogai tuos vaikučius.

Levittowne susidarė ko
mitetas, į kurį įeina unijų, 
kveikerių, liberalų, žydų ir 
kitų ' grupių atstovai. Tas 
komitetas žada neleisti ra
sistams bauginimais priver
sti Myersą keltis.

Rasistams vadovauja 
vienas Floridoje gimęs ir 
augęs pilietis ir buv£s vete
ranų organizacijos VFW 
komandierius.

tu s ir hukbalahapsus. Huk- 
balahapsai — tai liaudies 
partizanai.

Tuo tarpu fašistinis tero
ras pirmoje eilėje naudoja
mas prieš Filipinuose gy
venančius pažangius kinus. 
Suimti penki pažangūs ki
nai ir deportuoti, — bet ne 
Kinijon, o Formozon, tai y- 
ra perduoti Čiango bude
liams.

Kadangi deportuojamieji 
kinai žinojo, kas jų laukia 
Formozoje, jie jėga prieši
nosi ir Filipinų policija juos 
vilkte ^nuvilko į aerodromą 
ir sukišo į orlaivį, kuris 
juos išvežė. //

Kaslink liaudies partiza
nų, tai Filipinų valdžia da
bar naudoja prieš juos 24.- 
000 kareivių ir aviaciją, 
nors keli mėnesiai atgal 
skelbė visam pasauliui, kad 
hukbalahapsų ' beveik neli
ko.

Ištrauks JAV diviziją 
iš Japonijos, — persiųs 
ją į Pietinę Korėją

Tokyo. — Amerikiečiai 
persiunčia savo pirmąją ka
valerijos diviziją iš Japoni
jos Korėjon. Tai paskutinė 
likusi ištisa jankių divizi
ja Japonijoje. Nors divizija 
vadinasi tradiciniai “kava
lerijos’^ ji ne raitelių, o 
lengvų'tankų ir šarvuočių. 
Raitelių junginių Ameri
kos ginkluotose pajėgose 
dabar nėra.

Belfastas. — Britų kariai 
užblokavo visus kelius tarp 
Airijos respublikos ir Šiau
rinės Airijos, kad neleisti 
IRA teroristams pereiti sie
ną.

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris tarėsi 
su. valstybės ,sekretoriumi 
Dullesu apie Siriją. Pasita
rimuose dalyvavo William 
Rountree, James P. Ri
chards ir keli kiti aukšti di
plomatai, kurie skaitomi 
Artimųjų Rytų klausimų 
žinovais.

Kaip žinia, Amerikos val
džia laikosi nuomonės, kad 
Sirijoje įvyko “pavojingas 
pokrypis į kairę”, kad Siri
ja dabar yra tapusi “be
veik Tarybų Sąjungos sate
litas”. Ypatingai pabrėžia
mas faktas, kad naujuoju 
Sirijos generalinio štabo 
viršininku yra kairietis?

Sirija neutrališka
Iš Sirijos sostinės Damas

ko tuo tarpu pranešama, 
kad Sirijos užsienio reika
lų ministras padarė seka
mą pareiškimą Associated 
Press žinių agentūrai:

“Sirijos keblumų pagrin
de glūdi- amėrikietiška EL 
senhowerio doktrina, per 
kurią Amerika maišosi į 
vidujinius- Sirijos reikalus. 
Jeigu ne tas, viskas Sirijoje

Jau antri metai, kai P. Afrikos 
moterys pikietuoja valdininkus
Johanesburgas. — Kur 

tik premjeras Strijdomas 
arba kiti aukšti valdinin
kai nepasirodo, jų laukia 
moterų pikietai — juodai 
apsirengusios 1 moterys su 
juodomis raikštėmis skersai 
krūtines. Tai pikietės, ku
rios neša iškabas, sakan
čias, kad P. Afrikoje nėra 
demokratijos ir tai jos juo
dai apsirengusios, nes dėl 
to jos liūdi.

Tos moterys (daugumoje 
baltos, ne negrės) sudaro

Rašytoja Dodd 
atvyko Pragon
Praga. Čia atvyko a- 

merikietė rašytoja Martha 
Dodd, buvusio Amerikos 
ambasadoriaus Berlyne 
duktė. Su ja atvyko jos vy
ras Alfred K. Stern. Iki ne
seniai jie gyveno Meksiko
je. '■

Informeris Boris Morros, 
Hollywoodo direktorius ir 
paslaptingas charakteris, 
teigia, kad rašytoja Todd ir 
jos vyras esą tapybiniai 
šnipai. Morros, kuris gi
mė Rusijoje, tęigia, kad jis 
pats per kelioliką metų bu
vo “dubeltavas šnipas” — 
tarnavęs tarybinėje žval
gyboje, bet tuo pačiu laiku 
buvęs FBI agentas ir infor
mavęs FBI apie tarybinį 
žvalgybos aparatą.

UŽraftyklte Laisvu tavo draugu! 

eitų žymiai sklandžiau. Bet 
paskutinės pakaitos Sirijo
je nereiškia, kad kraštas 
tapo komunistiniu arba, 
kad Sirija yra glaudi Tary
bų Sąjungos sąjungininkė. 
Sirija yra neutrališka tarp 
Rytų ir Vakarų respublika. 
Gali būti ir naujų pakaitų”, 
sakė jis.

e.
* 1 Britų patarimas

Dulles taipgi konferavo 
su Britanijos ambasadoriu
mi Sir Harold Caccia. Britų 
ambasadorius, sakoma, pa
tarė amerikiečiams nesikar
ščiuoti, nenutraukti visai 
santykius su Sirija ir nesa
kyti, kad Sirija jau yra ta
rybinis satelitas, nes fakti- 
nai žmonės, kurie stovi prie 
vairo Sirijoje, dar toli nėra 
komunistai.

Britų ambasadorius kal
bėjosi su Dullesu ir apie 
karinius veiksmus Omane. 
Kai kas laikosi nuomonės, 
kad Omano sukilėliai, ku
riems vadovauja imamas, ir 
kurie gauna - paramos iš 
Saudi-Arabijos, yra Ameri
kos remiami, nes Amerika, 
kaip pati Britanija, nori 
Omano žibalo-aliejaus.

organizaciją, kuri jau antri 
metai pikietuoja Strijdomą 
ir kitus. Kur tik premje
ras arba kiti valdžios nariai 
neatskrenda^ atvažiuoja ar
ba ateina, ten jų laukia pi
kietės kaip kokios nebylės 
liudininkės.

Dveji metai atgal, kuo
met pikietavimas prasidėjo, 
policija bandė tas moteris 
suiminėti, bet paskui sura
do, kad tas negalima, nes 
jų perdaug yra.

Darbo unijų 
kovos lauke

» 
t

Philadelphia. — Pennsyl- 
vanijos. AFL-CIO civilinių 
teisių komitetas paskelbė, 
kad unijos visomis pajėgo
mis gins negro Myerso tei
sę gyventi Levittowne.

Detroitas. —Streikas vie- 
tiniuoses dienraščiuose dar 
eina. Laikraštininkų gildi
ja planuoja išleidinėti savo 
dienraštį. Laikraščiui jau 
parinktas ir pavadinimas — 
“Detroit Reporter”. z

Chicago. — AFL-CIO mo
kytojų federacijos prezi
dentas Carl J. Megel sako, 
kad. ta' unija imsis organi
zuoti universitetų ir kolegi
jų profesorius ir dėstyto
jus. Megel nurodė, kar pro
fesorių algos labai žemos, 
kai kuriuose universitetuo
se net žemesnės, negu vidų-

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris' gavo 
laišką nuo Automobilių dar
bininkų unijos prezidento 
Walter Reutherio. Reuthe- 
ris primena Eisenhoweriui, 
kad dar visai neseniai jis 
ragino fabrikantus ir dar
bininkus kartu pastoti ke
lią infliacijai. Kaip žinia, 
UAW patarė automobilių 
fabrikantams sumažinti au
tų kainas bent ant $100, o ! 
unijos iš savo pusės pasiža
dėtų daryti mažesnius al
gų reikalavimus.

Dabar Reutheris sako 
prezidentui Eisenhoweriui: 
Paremk mūsų reikalivamą 
sumažinti automobilių kai
nas, nes tai kaip tik supuola 
su patarimais fabrikantams 
ir unijoms, kuriuos padarei 
visai neseniai. . .

Maroke užvirė ginkluota 
kova tarp marokiečių ir 
ispanų; yra daug užmuštų

Rabatas. — Ispanai nese
niai ištraukė savo ginkluo
tas jėgas iš tos Maroko da
lies, kurią jie ilgai laikė o- 
kupavę, bet jie atsisako 
kraustytis'iš vienos Maro
ko provincijos, Ifni srities. 
Jie teigia, kad ta sritis yra 
ne Marokas, o “Ispanija”, 
nors sritis randasi Maroko 
teritorijoje ir toli nuo Ispa
nijos, be to, yra marokie
čiais apgyventa. •

Dabar Ifni srityje įvyko 
karinis susirėmimas tarp is
panų ir marokiečių. Vieti
niai marokiečiai tą kovą 
pradėjo, bet Franco Ispani
ja teigia, kad kovą pradėjo 
Maroko armijos kariai, at

Jungtines Tautos. —J. T. 
Generalinė asambėja šau
kiama sesijon rugsėjo 10 d. 
Sesija svarstysianti Vengri
jos raportą. Į sesiją atvyk
sta Vengrijos užsienio rei
kalu ministras Horvath. €

> -*
Tarybinė spauda irgi 
kritikavo Mil. Džilas

Maskva. — Tarybinėje 
spaudoje tilpo atsiliepimai 
apie Milovano Džilaso kny
gą “Naujoji Klase”, kuri 
atspausdinta Amerikoje. 
Tai anti-komunistinė kny
ga, kurią parašė sėdėda
mas kalėjime jugoslavų eks- 
komunistąs, Džilas. Knygą 
aštriai kritikavo ir Jugo
slavijos komunistų organas 
“Borba”.

Jungtinės Tautos. — Sau
gumo taryba laiko posėdį ir 
nutars, ar svarstyti Omano 
nacionalistų skundą prieš 
britus.

rinių mokyklų mokytojų, 
o tos savo ruožtu žemesnės, 
negu mechanikų.

z

Bet fabrikantai, kaip ma
tyti, nepaklausys Reuthe
rio. Didžiojo kapitalo orga
nas “Wall Street Journal” 
atvirai sako, kad didžiosios 
automobilių kompanijos 
“atsuks Reutheriui kurčią 
ausį”. Reutheris, kaip žinia, 
kreipėsi į didžiąsias kom
panijas, Fordą, Chryslerį ir 
General Motors, žinodamas, 
kad ką jos padarytų, ma
žesnės firmos turėtų sekti.

Iš Detroito pranešama, 
kad didžiosios firmos ne tik 
neplanuoja mažinti auto
mobilių kainų, bet dargi 
jas pakelti bent $50 kiek
vienam automobilio mode
liui.

Roma. —Kardinolas Spell
man as atvyko čia.

žygiavę link Ifni. .
Yra daug užmuštų iš is

panų pusės, bet jie atsisa
ko skelbti, kiek.

Ifni srities arabiškų gen
čių vadovai išleido deklara
ciją, kurioje jie sako, kad 
jie save skaito Maroko pi
liečiais ir atsisako klausyti 
ispanų. Jie prašo Maroko 
valdžios ‘^paramos ir glo
bos” prieš atėjūnus, tai yra, 
ispanus.

Maroko ambasada Mad
ride įteikė protestą Franco 
valdžiai. Proteste, sakoma, 
kad Marokas laukia ispanų 
pasitraukimo iš visos terito
rijos, įskaitant Ifni.

Maskva. — Tarybų Są
jungoje iš naujo spausdina
ma pažangiečio rašytojo 
John Reedo knyga “Dešimt 
dienų, kurios sukrėtė pa
saulį”. Tai knyga apie Spa
lio revoliuciją. Per du de
šimtmečius, sakoma, nebuvo 
tos knygos naujų laidų ir 
suriku buvo ją gauti, ka
dangi, Reed savo aprašy
muose neminėjo Stalino.

A m manas. — Jordano 
teismas nuteisė mirtin tris, 
jordaniečius, kurie buvo 
apkaltinti šnipinėjime Izra
elio naudai. Penki kiti as
menys toje pačioje byloje 
nuteisti po 15 metų kalėji
me. ' '• r

Pekinas. — Kinija nuteisė 
mirčiai 12 kontr-revoliucio- 
nierių, kurie plėšikavo ir 
vedė teroro darbą Čekinge.

Haifa, Izraelis. — čia pa
sibaigė 102 dienas tęsesis 
tekstilės darbininkų strei
kas.
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INDONEZIJA
1945 METŲ RUGPJŪČIO 17 DIENĄ Indonezija bu- 

;vo paskelbta respublika, laisva, nepriklausoma nuo Hol- 
“landijos imperialistų.

Taigi šių metų rugpjūčio 17 d. visoje Indonezijoje 
buvo sakomos kalbos, ruošiami koncertai, pobūviai, — 

*buvo iškilmingai atžymėta svarbi tautos šventė. Vy riau
ksią, svarbiausią kalbą pasakė šalies prezidentas Sukamo.

Bet pirmiau, negu mes tarsime žodį dėl Indonezijos 
^šiandieninės padėties, susipažinkime smulkiau su tos 
ušalies geografine padėtimi ir praeitimi.
* Indonezijos žemės plotą sudaro apie 900,000 ketvor- 
.tainių mylių, o gyventojų yra apie 82 milijonai. Taigi, 
Indonezija yra viena didžiųjų Azijos šalių.

Bet tai ne vieno žemyno šalis, o salų šalis. Iš viso ten 
esama apie 3,000 salų. Kai kurios jų nedidelės, mažareik
šmės, bet yra eilė didžiulių.

Didžiausios salos yra šios:
Kalimantan —200,000 ketv. mylių su apie 3,500,000 

gyventojų.
Sumatra — 180,000 ketv. mylių su apie 12,000,000 

gyventojų.
Java — 51,000 -ketv. mylių su apie 52,000,000 gy

ventojų.
Sulawesi (Celebes) — 73,000 ketv. mylių su apie 6,- 

000,000 gyventojų.
Kitos daug mažesnės.
Java yra labai tankiai apgyventa žmonių — vienai 

ketvirtainei! myliai atitenka truputį daugiau kaip 1,000 
gyventojų. / •

Miestas Jakarta (pirmiau vadinosi Batavia) yra 
šalies sostinė.

Indonezija — turtinga šalis, gamtiniais šaltiniais. Ji 
• turi daug aliejaus, skardos, anglies, vario nikelio, auk

so, sidabro. Bet vis tai tebestovi žemės kloduose, visa tai 
neišnaudota. Auginama ten daug gurno (robo).

Apie 80 procentų, šalies gyventojų dar vis tebėra 
žemdirbiai. Žemė, tiesa, derlinga, bet senomis metodo- 
mis dirbama, todėl ir vaisių iš jos ištraukti žmonėms nė
ra langva.

žodžiu, Indonezija — milžiniškų turtų šalis, bet be 
pramonės, be mašinų, be žinojimo jos gyventojai negali 
tų turtų išimti iš žemės ir jais naudotis.

Kodėl gi taip?
Todėl, kad Indonezija per ilgus metus buvo paverg7 

ta hollandiškų imperialistų. Atisminkime, jog tik nese
niai pasaulio žemėlapiuose atsirado “Indonezija”. Paim
kite senesnius žemėlapius ir jūs to pavadinimo nerasite. 
Ji buvo oficiališkai vadinama “Hollandiškomis Rytų In- 
dijomis” (Dutch East Indies). Hollandai imperialistai 
plėšė, kiek galėdami, šalies turtus ir gabenosi namo. Jie 
(nepaisė žmonių gerovės; nepaisė indnezus mokyti, ke* 
liant mokslą ir kultūrą. Jiems terūpėjo savi interesai —

• juo daugiau prisiplėšti turtų. Tai, pagaliau, visai natū
ralu: imperialistas, koks jis bebūtų, visur turi tuos pa
čius tikslus.

Kai Japonai pradėio karą (1941 m.) prieš Ameriką, 
jie kuo veikiausiai veržėsi į Indoneziją, kad gautų iš 
ten karo reikalams juo daugiau reikalingų medžiagų. 
Hollandų pasipriešinimas buvo menkutis — kaip bema
tant Indonezijos salynas buvo japonų okupuotas ir vi
saip išnaudotas.

Tuojau, kai Japonija buvo parblokšta, dabartinis 
prezidentas Sukamo, ilgametis, kovotojas už šalies ne
priklausomybę, paskelbė Indonezija respublika, nepri
klausoma nuo Hollandijos.

Betgi hollandai imperilistai atsisakė iš ten gražiuo
ju trauktis. Prasidėjo mūšiai, karas, tęsęsis apie ket: 
verius metus. Tik 1949 metais holandai buvo priversti 
pasitraukti iš ten,

Tuomet naujai valstybei teko imtis priemenių susi
tvarkyti. Buvo priimta šalies konstitucija, pagal ku
rią išrinktas parlamentas ir pastatyta centrinė valdžia, 
kuri, mūsų nuomone, yra gera, pažangi valdžia ir rū- 

., pinasi žmonių gerbūviu. Bet gi taip greit visa sutvarky
ti, pagerinti žmonių būvį jokia valdžia negalėtų, nega
li padaryti to ir Sukamo valdžia.

TAIGI PREZIDENTAS Sukamo, savo kalboje, be 
kitko, atsišaukė į visą tautą, kad ji susiprastų, kad ji 
pajustų tų didžių atsakomybę, kurią istorija ant jos 

"Uždėjo.
Prezidentas ragina žmones stoti į “Naujojo gyven

imo judėjimą”. Jis stoja už tai, kad visų salų gyvento
jai, visi žmonių sluoksniai, visos partijos stotų su vy
riausybe, visų pirmiausia šalį tvirtai apjungti ir, žino* 
ma, pakelti ją ekonomiškai ir kultūriškai, Sukarno pri
pažino, jog 12-kos metų bėgyje Indonezijos respublika 
pasiekė nemaža gerų rezultatų, tačiau buvo daug padary* 
tų ir klaidų.

Prezidentas Sukamo andai sakė, jog į tą “naujojo 
gyvenimo judėjimą” turį įeiti ir komunistai. Prieš tai 
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MOTERŲ KAMPELIS
R. ŽIČKYTĖ

Indijos moterys praeityje 
ir dabartyje

R. Žičkytė, Vilniaus žurnalo ' “Tarybine moteris” spe* 
dali korespondentė, plačiai apkeliavo didžiąją Indiją. Paug 
jau skaitėme jos gražiai parašytų Įspūdžių kituose skyriuo
se. Tačiau mums moterims bus ypatingai Įdomūs šie, kuriuos 
mes pasiskoliname iš to žurnalo. — Sk. V-a

Agroje, senojoje Indijos ir 
kitų Azijos tautų sostinėje, 
yra šventovė. Vakare, kai virš 
senojo miesto pakyla mėnulis, 
gyventojai susirenka prie šios 
šventovės. Ir ne tik šimtai 
miesto gyventojų: keliautojai 
iš įvairių pasaulio šalių praei
na tūkstančius kilometrų, 
kad nors kartą savo gyvenime 
pažvelgtų į šį nuostabų pasta-

...Tą vakarą švietė mėnulio 
pilnatis. Tačiau skaidresnė už 
šaltą mėnulio šviesą, tarsi nu
lieta iš fosforo, tarsi supinta iš 
saulės spindulių iškilo prieš 
mus didžioji Indijos šventovė 
Tadž-Mąchal. Kvepėjo žydin
tys jazminai, virpėjo nurimu
siame baseinų vandenyje 'bal
tojo marmuro atspindžiai, ir 
nejučiomis skruostais ėmė rie
dėti ašaros...

Teko matyti puikių pastatų. 
Įžymieji Prahos tiltai, pavė
siuose berymą Didžiųjų Mo- 
golų mauzoliejai, šventyklos... 
Tačiau pastatą, kuris prabiltų 
tokia ryškia mintimi, kuris 
skambėtų gražiausios poezijos 
posmu, pastatą, kuris išspaus
tų ašarą, teko matyti pirmą 
kaitą. Ištisą valandą negalė
jome atitraukti akių nuo šven-, 
tovės marmuro, nuo žvaigždėj 
mis spindinčių, brangakme
niais inkrustuotų marmuro iri
sų, tulpių, rožių, lotoso žiedų, 
ir mums atrodė, kad toks gro
žis nepakartojamas. Mes žiū
rėjome į šią šventovę kaip į- 
degančias vakaro prieblando
je mylimos akis, kurias matomi 
me paskutinį kartą. Ir norėjo
me išsinešti amžiams jos atmi
nimą...

Mauzoliejus Tadž-Machal 
pastatytas XVII amžiuje. Jį 
statė šach-Džachan savo myli
mai žmonai Adžman-Banu, 
kuri mirė pagimdžiusi jam ke
turioliktąjį kūdikį. Šis mauzo
liejus buvo statomas septynio- 
liką metų. Prie jo dirbo dvide
šimt tūkgitančių darbininkų. 
Marmuras pastatui buvo ve
žamas iš Afganistano, Kinijos, 
Irano. Kiekvienas puošiantis 
šventovės sienas iriso, tulpės, 
rožės žiedas buvo sudedamas 
iš penkiasdešimt s p a 1 v oto 
brangakmenio, marmuro ga
balėlių. Ir štai šiandien stovi 
didingas, skaistus, nepakarto- 
jamąs pastatas, akmeninis 
himnas meilei ir grožiui. Ir tą 
vakarą, kaj mes stebėjome 
mėnulio šviesoje spindinčius 
minareto kupolus, negalėjome 
negalvoti apie Indijos mote
lis, apie moteris žmonas, mo
teris motinas, kurios įkvepia 
tokiems didingo grožio dar
bams, tokiai didingai meilei.

Indijos moteris Įamžintą ne 
vien Tadž-Machale. Senuo
siuose Indijos liaudies poezi
jos kūriniuos “Ramanjanoje”, 
“Machabcharatoje”, vedose, 
Adžantos freskose, Ęlores 
skulptūrose, bareljefuose su

didele meile apdainuojamas 
Indijos moters kilnus grožis. 
Tačiau juk tik Adžman-Ęanu 
meilei įamžinti buvo vežtas 
marmuras iš Irano, Kinijos, 
Afganistano... Paprastų Indi
jos moterų gyvenimas turi ki
tokią istoriją.

?..Taro dykuma. Bikanaras. 
Iš tolo dulkso senasis, iš šešio
likto amžiaus išlikęs fortas. 
Šalia įžymiųjų istorinių Deli, 
A gros, Benąreso paminklų šis 
fortas jau nedžiugina akies. 
Tačiau - jūs patenkate j forto 
centrinius pastatus, štai besi
stiepiantis į žydrai mėlyną 
dangų rausvo spnltaino bokš
tas. Ankstyvesniais laikais iš 
jo buvo stebima, ar nesiartina 
priešas. Atsitiktinai metate 
žvilgsnį į bokšto akmenis, ša
ka lygių akmeninių plyti) jūs 
pastebite plytas, kuriose iškal
tos moterų rankos. Po jomis, 
vos pastebimi', laiko pusiau 
nutrinti indiški paraąąi. Ir 
kiek daug šių akmenyje iš
kaltų moteriškų rankų! 
vienų 
rožių

šios rankos — buvusių tra
gedijų liudininkas. Pagal indų 
paprotį ir1 pagal senuosius 
įstatymus, žmona turėjo būti 
deginama ant laužo kartu su 
vyro lavonu, šios mirties buvo 
galima išvengti tik mirtį ant 
laužo pakeičiant mirtimi bokš
to papėdėje. Prieš mirtį buvo 
nuimamas nelaimingosios mo
ters dešiniosios rankos atspau
das. Jis vėliau būdavo iškąra
mas bokšto akmenyje. Praė
jusio šimtmečio pradžioje bu
vo uždraustas šis žiaurus pa
protys. Tačiau ir šiandien kai 
kuriuose labiausiai atsiliku
siuose Indijos kampeliuose 
mes matėm paniekos, pažemi
nimo iškankintas našles. Ties 
Kali, šivos, Višnu, Meilės 
šventyklomis kartu su raup
suotaisiais sėdi pajuodusiais 
nuo saulės, raukšlėtais veidais 
moterys. Jos tiesia liesas ran
kąs, prašydamos išmaldos. Ir 
mums atrodė, Kad tos ran
kos — tai nuo akmeninio Bi- 
kanaro bokšto priekaištingai 
ištiestos nelaimingųjų moterų 
rankos, prakeikiančios savo 
žiaurų likimą, savo tragedi
ją...

Moterys našlės... O mo
terys kuli arbatos plantacijo
se, beslepiančios darbo metu 
po arbatmedžių metūgiais ša-, 
vo naujagimius, o šimtai mo
terų, žūstančių Bombėjaus, 
Kalkutos ‘•linksmybės” gatvė
se, o moterys, mirštančios pa
kelėse bado metais?! Oficia
liai paskelbtais duomenimis, 
anglų kolonįžaoijos laikotar
piu nuo visiško išsekimo gim- 
dant mirdavo kasmet du milK 
jonai moterų, 1. Daugiau kąip 
trečdalis naujagimių mirdavo 
Indijoj nepasiekę penkerių 
metų; amžiaus. Ir taip pąt, ofi
cialiais duomenimis — jjvide- __ \ ~ ■ v j 
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kai kurios reakcinės grupės ir partijos aštriai protestavo,
Bet tik neseniai Javoje įvyko sritinių saviyaldybų 

rinkimai, kuriuose daugiausiai balsų, gavo Indonezijos 
Komunistų partijos kandidatai! Tai buvo liaudiėgi at
sakymas tiems,, .kurie bandė tų darbininkų ir gmįilkiųjų 
valstiečių partijų izoliuoti nuo valdžios, ,

Prezidentas Sukamo, žinoma, nepasakę viešai, bet 
jis žino ir kiekvienas tail žino: tiek; . hollandų, tiek kitų 
šalių imperialistai palaiko Indpnezijoje savo agentus, 
kurie kursto žmones, kad šie kovotų prieš prezidento pa
siryžimų sutvirtinti Indoneziją, imperialistai nesigaili 
tam milijonų^dolerių, nes jie ląųkiaAkada tojif šalis su- 
siskaldys, o jei taip būtų, tai ir jie tuo pasinaudotų.'

Tenka manyti ir tikėtis, kad imperialistams sŽyo kės
lų pasiekti neteks, kad jauna, didele Indonezijos res
publika susitvarkys, nugalės visa? kliūtis ir žygiuos pir
myn link liaudiškos respublikos!

Imperialistai nesigaili

r
.k.

JONAS KAŠKAITIS

MEMUARŲ SERIJA
Mokslo, darbo kovingi keliai

Kleofas Jurgelionis
Aleksiuko Gaigalio sesutės —

Lelijėlės baltutės abi:
Gimnazistai vijūnai tik sukės,—

Gavo vyrų Marytė gabi.,
Jurgelioniui Kleofuį ta laimė:

Auglių jis — poetas gabus,—
Ir sulipo lengvai, lyg savaime,— 

Kas gi kitas šaunuolis toks bus?
Jau Amerikoj Kaukę Kalėdų —

Jurgelionį užgirstų dažnai, —- <
Paskaityt jo eilėraščių sėdu, 

Nors darbų susigrūda kalnai...
Po šiai dienai Šekspyro Makbetą

Pasidėjęs paliūdžioj turiu, —
Jurgelionio vertėjo poeto

Stambus darbas metelių skubrių.
Anuomet Jurgelionis, — tai Kaukė

Pasirodė poetas gabus,
Kaip ir Karolis Vairas-Račkaųskas,—r 

Paskaitau įkvėpingus darbus.
Buvo Miko Petrausko jis draugas, —

Peterburge gyveno kartu, —
Nuolankiai juos atsimena daug kas,— 

Gal atsimeni, drauge, ir tu?
Geg. 23, 1957

Tik žinelių man nuotrupas tiekė
Jau Amerikoj mano draugai.

Ką? Grigaitis? Šveicarijoj barkšo —
Man paaiškina Juozas Šukys, —

Jis ir šelpiąs pabėgėlį vargšą, — 
Brukliniečiai nekartą sakys.

Revoliuę’joj Grigaitis darbavęs,
Areštuotas kalėjęs už tai,

Jam padėjęs pabėgt draugas savas,—
Nūn Šveicarijoj jis kyląs aukštai.

Socialisto vadovo tikėjos —
Susilauks geraširdžiai draugai:

Bus smarkus darbininkų gynėjas, —
Tik ir džiūgavo, laukė ilgai...

Pijus Grigaitis
Mintaujoj mokės Pijus Grigaitis, 

Vienais metais paskiau vis sekiau, —
Santūrus? išdidus gal bernaitis?

Nė žodelio — gal taip jam smagiau?
Apie jį negirdėjau tad nieko, —

Svetimi ir išbuvom visai, —

Štai Amerikoj Pijus Grigaitis, — 
Svečią mokytą gerbiam visi,

Pats Šukys tik bėgioja sukaitęs, — 
Kur tu draugą tauresnį rasi?

Nusivylė draugai susibūrę, —
Purto galvas ir maigo pečiais:

Priėjai ant “šveicariško sūrio”!
Dar biauriąu jo “Naujienos” mus 

žeis?
Revoliuc’ja spalvinė jam gūra, —

Teršia, drabsto Tarybas purvais,
Keikia, bara proletdiktatūrą, — 

Dargi kokį'paskvilį paleis?
Tas peniukšlis—šlykštus renegatas, 

Dešiniųjų buržujų talka, —
Demagogas — orakulu statos — 

Jo politika biauriai pilka.
Tas fašistas Tarybinę savo

Tėvų žemę derglioja skrepliais,
Jo “marksizmas” seniai išgaravo, — 

Kur dar tulžį pritvinkusią leis?
Geg, 24, 1957 ' '

T

valdančiųjų,šimt procentų 
klasių atstovų kolonizacijos 
metais “žūdavo” : 
mo, persivalgymo.

Tokią istorija...
Mes Indijoje teviešėjome 

septynioliką dienų. Tai, paly
ginti, labai mažas laikotarpis 
pažinti šį didžiulį kraštą, jo 
žmones. Turistinė kompanija, 
kuri organizavo mūsų kelio
nę, atžymėjo kelionės po Indi
ją maršrute tik istoriniu^ pa
minklus. Tai paminklai, kal
bantys apie Indijos kultūrą, 
kurios istoriją paprastai skai
čiuojama 5 — 6 tūkstančiais 
metų. Tai įdomūs paminklai. 
Tačiau mums norėjosi pakal
bėti ir su naujosios Indijos 
žmonėmis, suprasti jų mintis, 
jų gyvenimo būdą. O šiam 
tikslui turėjome maža galimy
bių. Tačiau ir senųjų minaretų, 
šivos, Kali, Višnu, Budos šven
tovių šešėliuose mes irgi suti
kome žmones, kurie pasakojo 
mums apie Indijos dabartinį 
gyvenimą, sutikome žmones, 
kuriems priklauso Indijos at
eitis...

. ...Tą dieną mes vykome į 
Adžantą. Vienodai driekėsi 
pakelėmis parudavusi nuo 
saulės, skurdžiai dengianti be
styrančias uolienas, / šiurkšti 
žolė. Kur-ne-kur vienišai sty
rojo kokoso palmė, ricinme- 
džio krūmas.

Adžanta (hindi kalboje — 
“Nežinoma”) yra toli nuo vi
sų Indijos kultūros centrų. 
Dar prieš mūsų erą Budos pa
sekėjų sekta iškalė tolimose, 
negyvenamų kalnų uolose 
šventyklas, ši sekta visų nelai
mių priežastimi laikė moterį. 
Įr išvengti skausmo, nelaimių, 
pagal juos, tegalima buvo at
sitolinus nuo žmonių, niekad 
ųepažvelgiapt moteriai į akis. 
Mes ilgai klaidžiojome šiuose 
ilgus šimtmečius visiškai už
mirštose, šventyklose, žavėjo- 
m«s pieštomis šventovių sieno
se nuostabiomis freskomis ir 
a bejojome. Vargu ar nepa* 
žvelgė šios sektos vienuoliai į 
vigu “nelaimių priežastį”' — 
moterį. Uolų sienose atvaiz
duotus įžymius Budos gyveni
mo įvykius, jo žygdarbius nu
stelbia su' nuostabią meile, 
puikiai nutapytos moterų, šo
kėjų, vergių, Budos žmonų fi
gūros. Tolygaus grožio moterų 
mes beveik nemanėme visoje 
Indijoje.

nuo apsiriįi-

skai- 
kitur 
ypač

Chicago, Ill.
Apie Lucę Kvietinskienę

Anądien pasiėmęs “Vilnį” 
dideliai nustebau pranešimu, 
kad Westville, Ill., mirė Lucė 
Kvietinskiene.. žinojau, kad 
ji jau geras laikas serga, bet 
netikėjau, . kad ji taip greit 
mirs.

Kvietinskai — angliakasių 
šeima, jau prieš 37 metus gy
veno Westvilleje, nedideliamje 
miestely, apie 140 mylių į 
pietus nuo Chicagos.

Westville, kad ir mažas 
miestelis, bet buvo stamboka 
lietuvių kolonija.'čionai, savo 
laiku, gyveno visa eilė lietuvių 
veikėjų. Čia yra net dvi lietu
vių parapijos: Romos katali
kų ir nepriklausomųjų.

Dabar tačiau lietuvių 
čius sumažėjo. Nemažai 
išsikėlė, daugelis mirė,
vyrų daug mirė. V-eikimo jo
kio del to nėra.

Lųcė Kvietinskiene buvo 
labai veikli moteriškė. Per 
keliolika 4hetų ji dirbo “Vil
nies” vajuose ir buvo žymiai 
padidinusi “Vilnies” skaityto
jų skaičių Westvilleje. Skaitė 
“Vilnį” angliakasiai, skaitė ją 
ir verslininkai.

Jinai dirbo kol galėjo LLD 
ir LDS kuopose, bet daugiau
sia rūpinosi spaudos reikalais.

Kvietinskai išaugino 4 sū
nus. Du jų — Danas ir Ches
ter's geroką laiką dirbo “Vil
nyje”. Danas buvo angliško 
skyriaus redaktorius ir pa
vyzdingai tą skyrių tvarkė. 
Chestėris irgi dirbo dėl ang
liško skyriaus, bet jo pareigos 
buvo spaustuvės techniko.

Dabar Danas yra inžinie
rius, o Chesteris technikas, 
bet jau gerąs laikas kaip jie 
abu apleido “Vilnį”.

Kvietinskų šeima, taip ir 
pas juos gyvenąs Yokubaitis, 
taipgi gerokai prisidėjo 
“Vilnies” augimo. Visas 
nies” personalas labai 
Kvietinskienės.-

Norime ir
Kvįetinskas ir Yokubaitis at
liks bent dalį to darbo, kurį 
dirbo Kvįetinskienė 
būdama.

(Reiškiu Kvietinskųi 
sūnams ir marčioms 
ginusią užuojautą 
Lųcės,
Šehnos galvą ir gera veikėja.

Labai gaila, kad nesveika? 
ta neleido man dalyvauti Lu-

tikime,

(Fabaiga rugp. 28 laidoje)
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prie

gaili

Kad

sveika

ir jo 
širdin- 

netekus 
kuri buvo kaip visos

ces laidotuvėse.
Prie to, kad ji buvo veikli 

moteriškė, ji buvo nepapras
tai gero būdo, maloni, svetin
ga, draugiška. Visiems, kas ją 
pažino, gaila jos netekus.

Rochester, N. Y. z
Iš Moterų (Klubo veikimo ( 

i
Ketvirtą rugpiūčio Moterų 

Klubas turėjo draugišką suei
gą — pikniką —- pas draugę 
E. Duobienę jos gražiame so
delyje. Tai buvo maloni ir 
draugiška sueigėlė. Visi drau
gai ir draugės linksmai laiką , 
praleido nrie skanių valgių ir 
gėrimų ir šiltos kavutės su 
skaniais kėkais. Dar ir pelno 
liko, kuris bus paskirtas ge
riems tikslams.

Daug draugių nebuvo šia
me parengime:

Draugė Ona Gendrėnienė 
serga, nusilaužė ranką. Labai 
gaila Onutės, kad ištiko to
kia nelaimė. >

Draugė H. Stančikienė su
sirgo, užsigavo koją namuose. 
Labai gaila draugės. Ji nie-4 
kad neapleidžia mūsų paren
gimų.

Draugė Ona Balzai- sirgo, 
turėjo sunkią operaciją. Da- , 
bar jaučiasi geriau. Nors ir 
sirgdama atėjo į pikniką. La
bai mums buvo malonu maty
ti draugę, apgalėjusių sunkią 
ligą.

Visos šios draugės — Mo
terų 'Klubo narės. Mes linki
me visoms greitai pasveikti.

Maisto davė šios draugės: 
Ona Bachiulienė, V. Bullienė, 
E. Duobienė, L. Bekis, H. Ve- * 
likienė. Visą ką suvežė K. 
Žemaitienė savo gražiu auto- 
mobilium.

Dirbo A. Labeika, H. Veli- 
kienė, K. Žemaitienė, P. Sadz- 
wik, L. B., E. Duobienė. '

Moterų, Klubas visiems šir
dingai dėkingas už dovanas, 
taipgi visiems dirbusiems ir 
atsilankiusiems.

Turėjome viešnią Aliusę Pu-* 
nienę iš Gardner, Mass, kuri 
Svečiuojasi pas savo dukrą, 
žentą ir anūkus, pas sesutę 
K. Žemaitienę i<r brolį M. Vai
dilą.

švenčių proga draugai Ba- 
chiuliai turėjo svečių iš Chi- V* 
cago, III., draugės Bachiulie- 
nės sūnus, marti ir ęnūkė.

(Tąsa 4-tam pusi.)
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SENAS VINCAS

REALAUS GYVENIMO KELIU BROCKTON, MASS
Binghamton, N. Y.

į (Tąsa) ‘
Gal būt, kad jei Edis būtų praleidęs 

savo tėvą, nieko jam nesakydamas, tai 
ir tėvas nebūtų užgavęs, kaip jo, taip 
ir jo draugų kalinių. Bet kai jo tėvas, a- 
tėjęs ties sūnum, visai nepažvelgęs jam 
į veidą, vaptelėjo porą žodžių, įvyko eks- 
pliozija!

Senis pajuokavo: Bet ponas viršinin
ke, ar tik nepergenai tas savo beždžio
nes užlaikai, kad taip gražiai jos atro
do?”

“Ar dar tavo besotišką gerklę tos bež
džionės neprisotino? Prisižiūrėk gerai 
ir persitikrink, ar šis beždžionė, kuri su

< tavimi kalba, nėra, tavo tikras sūnus, te 
ve?!”

Tėvas suakmenėja! Viršininkas išsižio
jo ir žiopsojo, kaip mumija. 0 motina aik
telėjo, sudavė delnu sau per kaktą ir iš
virto iš kojų! Į Edį susmigo visų išsižio
jusių kalinių ir viršininkų akys! Vienas 
iš tvarkdarių sumišęs prišoko prie E- 
džio ir kaišiodamas badiklį jam po no- 
sia, riktelėjo:

“Kaip drįsti taip daryti?! Ar nežinai, 
kur randiesi ir ką už tai gausi?!”

“Argi jau aš toks didelis prasikaltė
lis, kad nei per tvorą negaliu kalbėtis su 
savo tėvu ir motina?”

“Tu sudurnavojai!”
“Visai ne. Jei netiki, pasiklausk mano 

tėvo, jeigu jis* neprisipažins, kad aš esu 
\jo sūnus, gali pasiųsti mane į beprotna
mį !”

Subėgę ponai ir ponios ir kalėjimo 
perdėtiniai, ir atgaivinę ponią Obrainie- 
nę, nusivedė, o paskui juos nusekė su
stingęs, kaip vilkas, ponas Obrainas ir 
visa dykaduonių goveda.

Kaip perdėtiniai, taip ir kaliniai ilgai 
nenuleido akių nuo Edžio veido, tarsi 
patys savęs klausdami: “Sapnas, ar tik
rovė?” Pirmiausia pradėjo dirbti nie
kieno1 neparagintas Edis, o paskui jį 
pradėjo dirbti ir kiti kaliniai, nors jų 
prižiūrėtojai dar vis buvo lyg .apkvaitę 
ir užmiršę, kad jau lošis atloštas ir lai
kas pradėti senasįs režimas — skalinti 
ant kalinių, kad skubintųsi. /

‘ Po kiek laiko, atėjo vienas iš aukštes
nių viršininkų ir atkišęs Edžiui raiįką, 
tarė: “Duok ranką, ponas Edvardai Ka- 

' /Toli Obrainai! Malonėsi eiti su manimi, 
nes tu mums jau nepriklausai ir mes 
tavęs nebenorime”.

’’Juk dar mano baūsmės terminas ne
pasibaigė, tai iš kur tas susimylėjimas?”

“Gana štukovot. Tavo tėvas užmoka 
bausmę ir visa komedija baigiasi”.

’’Tegul mano tėvas tau pasako, kur jis 
dirbo, kad uždirbtų tuos pinigus? Jeigu 
jis tuos pinigus savo rankomis uždirbo, 
lai užmoka mano bausmę ir aš einu ant 
laisvės. Bet jeigu jis niekur nedirbo, 
o turi pinigų, tai jis juos nuo ko nors 
pavogė ir tegul laikosi savo išsipirkimui 
iš kalėjimo!”

“Iki neatbūsiu savo bausmę, supranta
ma”. 4 /

< Viršininkui truktelėjus pečiais ir nuė
jus, kaliniai užmiršo ir discipliną: api
puolė Edį, sveikino, kėlė aukštyn ir šū
kavo iki juos nenuvarinėjo prie darbo,

! keikdami ir grasindami viršininkai. Pas
kui atėjo pats vyriausias kalėjimo gal
va, pasisveikinęs ir patyliukais pasikal
bėjęs, išsivedė Edį su savimi.

Juodu atėjo į raštinę, kur sėdėjo abu
du Edžio tėvai ir laukė jų. Kaip tik vai
kinas pasirodė duryse, abudu tėvai pa
šoko ant kojų, o motina, iškėtus rankas 
norėjo griebti sūnų į glėbį, bet šis, at
statęs abiejų rankų delnus, pareiškė:

“Ne taip karštai, motin. Įstatymai ne
leidžia pasimatyti su kaliniais kitaip, 
kaip tik per dratinę tvorą”.

“Bet, Edvardai! žinok tą, kad tu jau 
* laisvas ir disciplina jau nuimta”, paaiš
kino viršininkas.

' “Aš jokio susimylėjimo nuo nieko ne
maldauju ir nepriimu.. . Žinok, viršinin
ke, kad aš jau nesu vaikas, bet metuose 
vyras ir pats už savo klaidas atsakau”.

“Bet, sūnau”, tarsi sunkiausią naštą 
ant pečių nešdamas, pradėjo tėvas ir 
maldavo: “Nustok save ir mudu kanki
nęs. .. Argi nežinai, kad skaudesnio smū- 
“O mums ir būti negali”.gio mums ir būti negali”.
^Vaikinas, tartum iš blekinės gerklės

nusikvatojęs, tarė: “Tai ironija! Sakan- 
dalas! Kaipgi iš tokių aukštos kilmės tė
vų, tokių pavyzdingų piliečių, gerbian
čių įstatymus, vėliavų ir bažnyčią, ga
lėjo gimti toks išgama, (kurį pats tėvas 
vadina beždžione?”
‘ “Atleisk man, sūnau. . . Nejaugi aš 

vienas kaltas, kad yra dvi klasės žmo
nių? Ar aš vienas kaltas, kad mūsų in
teresai reikalauja vis daugiau, ir dau
giau sau laisvės ir pelno? O ant galo pa
galios, ką gi aš galiu žinoti, kur kas 
dedasi ir ar iš tikrųjų taip jau nesvietiš
kai yra išnaudojami darbininkai?”

“Ačiū, tėve, kad pats prisipažinai, jog 
jūsų interesai reikalauja plačiausios 
laisvės ir didžiausių pelnų. Reikalaujate 
dar daugiau sau laisvės, kad dar pleši- 
kiškiau galėtumėte apiplėšti darbinin
kus ir mažesnius farmerius. Ir tuom pa
čiu kartu, kai tu plėši nuo darbininko pe
čių paskutinius marškinius, tu nežinai, 
ar ‘iš tikrųjų taip baisiai jį apipleši?’

Taip gali save teisinti tik proto ligo
nis ar girtas. Bet ne sąžiningas, sveikai 
protaujantis, blaivas žmogus! Aš ži
nau, tėve, kad tu ir šitos medvilnės pra
monėje turi Šerus ir džiaugiesi gavęs 
tūkstančius dolerių dividendo. Vienok ar 
tu pasiklausi savo sąžinės, iš kur ir ko
kiu būdu tu gauni tiek daug pelno?

Tu nežinai, kad kaip tavo sūnus bež
džionė, taip kitos ant geležinkelio su
gaudytos beždžionės, dirba tau 12 valan
dų į dieną tik už 20 centų? Tu nežinai, 
kad už šitas va kelnes, gurias jūs per
kate po 50 centų, lupate nuo tų beždžio
nių po 3 dolerius? Tu nežinai, kad šito
kia pora batų • jums kainuoja tik pus
antro dolerio, o nuo tų beždžionių atlu
pate po 7 dolerius?!

Jeigu tu šito visko nežinai ir neimi 
ant savo Sąžines atsakomybės, tai kas 
nors turėtų žinoti, surasti, kas tuos ne
laimingus kalinius tapi apvagia, apiplė
šia ir jie turėtų atsisėsti ant kriminalų 
suolo, kaip didžiausi kriminalistai! Pats 
šios valstijos gubernatorius ir visi med
vilnės šėrininkai, turėtumėte atsiduoti 
už grotų už ignoravimą kodekso —NRA! 
Pagal NRA kodeksą, darbininkai neturi 
ilgiau dirbti kaip po 10 valandų į dieną 
ir tik 50 valandų į savaitę. O po kiek va
landų dirba paties gubernatoriaus, kon- 
gresmano ir apskrities šerifo darbinin
kai medvilnės plantacijose?!”

“Atsiprašau, Edvardai! Jūsų kalbą pri
verstas esu sulaikyti. Pasirašyk savo pa
vardę, kaipo Jurgis Ekmanas, ir eik su 
ponu dievu, kur tik nori”, pareiškė vir
šininkas.

“Tai ar jau aš nesu po areštu?” 
“Pilniausiai esi paliuosuotas”.
“Jeigu aš esu laisvas pilietis, tai pa

sakyk man, viršininke, ar dar randasi 
po areštu mano žodžio laisvė, kurią Su
vienytų Valstijų konstitucija garantuoja 
savo piliečiams? Jeigu-ji po areštu, tai 
kiek reikalauji už jos išlaisvinimą?”

“Bet jūs turite žinoti, kad randatės 
kalėjimo raštinėje. O aš, kaipo tvarkos 
palaikytojas, priverstas esu skaitytis su 
disciplina ir kalėjimo taisyklėmis”.

Tėvas atsistojo, išsitraukė iš kišenės 
pluoštą popierinių, ir, duodamas juos E- 
džiui, maldaujančiai tarė: “Sūnau mie
las. . • Atleisk man ir nedaryk nesmagu
mo, nes tik mudu su motina ligoniais pa
darysi, o to blogo vistiek nepataisysi”.

“Iš svieto tu mane išvarysi”, pravirko 
motina.

’’Imk pinigus ir važiuok, kur tik nori, 
sūnau. Tik susimildamas, nesimaišyk 
ten, kur tu neprivalai maišytis”, mal- 

* davo vėl tėvas.
Vaikino lūpos, nei tai verkt, nei tai 

juoktis norėdamos, pradėjo virpėti. Pa- 
žandžių muskulai konvulsiškai pradėjo 
tampyti; akys sužaibavo audringu užsi
degimu ir jis, griebęs iš tėvo rankos pi
nigus, sviedė jam į veidą, užtrenkė pas
kui save duris ir vėl nuėjo prie savo dar
bo pas savo draugus kalinius.

Tėvas sudribo į krėslą, motina vėl nu
alpo. O kalėjimo viršininkas, bėgdamas 
paskui Edį, kartojo: “Ponas Obrainai. . . 
Tu neturi teisės čia dirbti, tu turi išei
ti iš čia, o jei ne, tai prievarta išvarysi
me!”

“Aš turiu atbūti savo terminą!”
“Tu atbuvai. . . Tau viskas dovanota!” 

Tik susimildams Obrainai, būk džentel- 
manas ir išeik geruoju”. -

“Jeigu man dovanoji, tai kodėl nedo
vanoji anam negrui, kuris vienodai yra 
apkaltintas, kaip ir aš?”

“Edvardai! Būk vyras ir nedaryk man 
nesmagumo”.

“Man niekas bausmės negali dovanoti, 
jei aš to nereikalauju! O jeigu dovanoji 
man, dovanok ir tam negrui, jr mudu iš
eisi va. Kitaip, niekas negali manęs iš čia 
išvaryti, kol neatkalėtas bausmės ter- 

. minas, supranti?” .(Daugiau bus)
• • h• .

ti pyragai, kugeliai ir kiti 
skanumynai.

Daugelis draugių iš anks
to pasižadėjo iškepti skanių 
pyragų, o kurios dar ir ne
pasižadėjo, mes esame tik
ros, kad jos nepamirš—at
veš mažesnę ar didesnę do
vanėlę. z

Remiant Liet, moterų są
ryšio parengimus, mes re
miam svarbius visuomenės 
reikalus.

Moterys kviečia visus at
silankyti ir užtikrina, kad 
čia skaniai pasivaišinsite ir 
smagiai dieną praleisite.

išnyko sutinimas ir kojos 
spalva pasidarė normali, 
kaip ir sveikosios kojos, tik, 
žinoma, dar skauda ir pa
sistoti ant jos dar negali. 
Visi jo draugai linki jam 
greito ir pilno pasveikimo.

Tik besidžiaugiant drau
go Paltono greitu sveikatos 
atgavimu, negalime praleis
ti nepažymėję jo žmonos 
Agnieškos gailesčio ir nuo
vargio. Draugė Paltonienė 
ne vien kad neturi progos 
atsigriebti su poilsiu, bet ir 
kasdieninėj namų ruošoj 
nebegali apsidirbti. Čia bū
tų vietoje jos draugių talka, 
nors retkarčiais.

Vienas iš dratigų

Jau pasklydo gandai, kad 
ir pienas pabrangs. 1955 m. 
pieno litras kainavo 0,26, 
1956 m. — 0,31, ir 1957 m. 
— 0,35. Neilgai reikės pa
laukti, pieno litras kainuos 
0,40.

Savaime aišku, kas nuken
čia pieno ir kitų, reikalingiau
sių produktų kainų kilimo 
priežastimi. Daugiausia 
kai, 
karta,
valgyti, 
neišgali 
pirkti.
niais kiekiais. Juk nei vienas
darbininkas nuo 1955 m. pro
porcingai negavo algos 
jimo, pagal produktų 
pakilimą.

Nors streiko lauke
ninkai iškovoja aukštesnes al
gas, bet jie kąs kartą mažiau 
produktų gali nupirkti už 
gaunamas didesnes algas.

Infliacija viską suėda.

vai-
•moksleiviai, priauganti 

Vaikai turi prasčiau 
nes tėvų uždarbiais 
gerų produktų nu-

Ir kas kąrtą mažės-

pridė- 
kainų

darbi-

As.
(Iš “D-bo”)

Graikijos premjeras pas 
Egipto preziden. Nasserį 
Kairas. —Graikijos prem

jeras Karamanlis lankėsi 
pas Egipto prezidentą Nas- 
serį. Jie tarėsi vyriausiai 
Egipto graikų klausimais 
Egipte, ypatingai tokiuo
se didmiesčiuose kaip A- 
leksandrijoje ir Kaire, kur 
... _ ‘ 1, 
kurių dauguma yra pirkliai. 
Dalis jų yra Graikijos pi- 
liečiai. Egipto valdžia ne
seniai pravedė įstatymą, 
kad bankai ir visos preky,- 
bos bei finansų įstaigos tu
ri priklausyti Egipto pL

MATTHEW A 
BŲYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

NAUJOSIOS ANGLIJOS 
LIETUVIŲ MOTERŲ 
SĄRYŠIO METINIS 

PIKNIKAS
Ateinantį sekmadienį, 

rugpiūčio 25 d., gražiajame 
Lietuvių Tautiško Namo 
pušyne, Winter St. ir Kes
wick Rd., Montelloj, įvyks
ta seniai lauktas Lietuvių 
moterų sąryšio piknikas.

Tai bus vienas iš dides
niųjų po Laisvės pikniko.

Žymėtina, kad moterų 
rengiami piknikai visuomet 
būna pilni! įvairumų ir gra
ži muzika, lietuviškos dai
nos, skanūs namie gamin

MIRUS

Anastazijai Simonailienei

Cleveland, Ohio
DRAUGAS PALTON 

SVEIKSTA

Visų mylimas Jurgis 
Palton jau namie, 12001 
Oakview. Atrodo gražiai ir 
ant k r u k i ų vaikštinėja 
lengvai. Kaip žinome, jo 
šinės kojos klubo kaulas bu
vo sulaužytas 'apie metai 
atgal ir po pirmos operaci
jos kaulas nesugijo per 10 
mėnesių; tai privertė susi
rasti kitą daktarą, kaulų 
specialistą, ir pasiduoti an
trai operacijai, kuri, žino
ma, buvo daug sunkesnė, 
nes kaulas turėjo būti iš 
naujo perdėštytas. Bet po 
šios operacijos į 10 savaičių

Reiškiame širdingą užuojautą jos vyrui Marti
nui, sūnui John ir jo šeimai, dukterims 
Nellie ir jos šeimai, Stephanie ir jos 
šeimai, Mary Ann ir jos šeimai, taipgi

visiems artimiesiems ir draugams.

J. O. Kireiliai J. M. Kazlauskai
J. K. Vaičekauskai A. H. Pagiegalai
P. Jasilionienė V. Kapičiauskienė
P. Mikolojūnas E. čekanauskienė
J. Žemaitis K. Juozapaitienė
J. K. Navalinskai J. N, Stroliai
I. H. Vėžiai O. Wellus ,
B. Zmitraitė H. Žukienė

liečiams. Tas paliečia dau
gelį Egipto graikų,

Be to, sakoma, Karaman
lis sakęs Nasseriui, kad 
Graikija nori eiti labiau np- 
utrališkais keliais, nors ji 
ir yra NATO nare.

.■■n i-i i.n 'i ................ »

girnų užterštas ir radioak
tyvus. ?

PRANEŠIMAS
• *

BROCKTON, MASS. J 
Naujosios Anglijos Moterų Sąryšį© 
etinis piknikas įvyks Lief. Taųį.metinis piknikas įvyks Liet. Taųt- 

Narna Parke, Wiriter St. Ir Keswick 
Rd., 1 vai. dieną, rugpiūčio 25 d 
Bus muzika, gerų / namie gamintų 
valgių, kugelio, pyragų, tortų, šiį- 
tų-šaltų gėrimų. Prašome vietinius 
ir iš apylinkės dalyvauti, linksmą! 
praleisite laiką žaliame pušyne,

Reng. Kom. (162-164)
. .................................... ■ . 'I ■ I - nŽinios iš Urugvajaus

Bernas, Šveicarija. — 
Šveicarijos valdžia įspėjo 
gyventojus jokiu būdu ne
gerti lietaus vandens, nes 
tas vanduo atominių spro-

metų 
streiką 
trans-

Knyga

Kelias į Laimę

Laisvė
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N* Y<

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

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Pąrašf 
Dr. A. Petriką, puslapių 320, Jcaina $1.50. DĄBAR TIK $1,

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS >
Kiekvieno kultūringo liefuVio namų knygyne turį bQti 
Šis žodynas/ Rašyboje ar gyvo žodžio kalboje, jame 
rasite patikrinįmą. Tai yra mokytojas jūsų namuoek 
KAINĄ $5.50.

• •.• ' . A?

Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai pekarĮą 
giliai ątsįtįusdąmas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų. 
Parašė Rpjus Mizara,1 pųsląpių 868, kąina $1.50, DABAR 
TIK $1.00.

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

ŠLIUPTARNIAI
Amerikos lietuvių -tautinio ir kultūrinio atgimimo laikų 
istorinis romanas. Parašė Algirdas Margęrb 
652 puslapių. Kaina $5.00: Dąbąr tik $4,00.

A

Kas Skaito ir Rašo 
Duonos Neprašo

Urugvajaus darbininkų 
streikai

Montevideo. — $ių 
1-mą dieną pradėjo 
Montevidėjaus miesto
porto darbininkai ir tarnau
tojai už algų pridėjimą ir jau 
prižadėtų / priedų mokėjimą. 
Už. ketum įpenėsiu darbinin
kai laimėjo streiką. Pasekmė
je onibusų kaina pabrango. 
Nuo rugpiūčio 1 d. jau kai
nuoja 15 centų keleivių trans
porto biletas. Anksčiau kaina
vo 10 centų.

Per tą laiką įvyko įvairių 
šakų industrijos ir pramonės 
darbininkų streikų. Kai kurių 
profesijų darbininkai laimėjo, 
tačiau dar nei vieni vieno
kiais ar kitokiais laimėjimais I
nėra patenkinti. Per tą laiką, 
kurį kovojo streiko lauke dar
bininkai už algų pridėjimą, 
jau atsirado įvairių produktų 
ir rūbų aukštesnės kainos,
viskas pabrango ir darbinin
kai atsirado blogesnėje eko
nominėje padėtyje, negu kad 
anksčiau buvo. Todėl vyksta 
nauji streikai 
stato naujus
Darbdaviai delsia, o 
ninkai kovoja, kad jų 
lavimai. Lūtiį greičiau 
kinti. ■ ’

Jau gerokas laikas
kuoja Cruch kompanijos dar
bininkai. Jų reikalavimai dar 
nepatenkinti. Su jais solidari
zuotis jau organizuojasi kitų

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 $1.50.

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo Žinoti kiekvienas Hętų- 
vis. Parašė Prof. Pąkarklis, puslapių 320, kainą $1.50,) 
DABAR TIK $1.00.

darbininkai 
reikalavimus, 

darbi- 
reika- 
paten-

strei-

gėrimų pramonių darbininkai jgyvena apie 70)000 graikų
ir draugams pritardami, išeis 
į generalinį gėrimų) promohių 
darbininkų streiką.

Nuo liepos 16 dienos strei
kuoja' FUiNSA — gumos ir 
avalynės pramonės 2,000 dar
bininkų. Jaii savaitę laiko, 
darbininkai protestą pąreikš- 
dami, gyvena lūšnose, persk 
kėlę iš Montevidėjaus miesto, 
prie Teismo rūmų, aikštėje. 
Jie ten apsigyveno su šeimo
mis ir praeivių prašo, išduo
dami biletėlius, po 20* centų, 
jiems sunkioje jų ekonominė
je padėtyje gelbėti, paleng
vinti.

Jie reikalauja, kad valdžia 
imtųsi priemonių pramonės 
savininkus priversti skaitytis 
ir patenkinti ją reikalavimus. 
Nors dabartinės ^fontevidė- 
;aus naktys šaltos, bet jie ten 
gyvensią ir kovosią, 
reikalavimai 
bus išspręsti 
darbdavių ir

, kol ją 
algų pakėlimui 

susitarta tarp 
algą komisijos.

1

3 pusL Laisvė (Liberty) Trečiad., rugp. (Aug.) 21,



r

JOHNSON CITY, N. Y.

Giliu liūdesiu minime savo mylimo tėvelio

Augusto .Zmitros
7-ąsias mirties metines / 

(mirė 1950 m. rugpiūčio 21)

ir mylimos motinėlės

Zofijos Zmitrienes
18-ąsias mirties metines 

(mirė 1940 m. vasario 17)
Dukterys

BRONĖ ZMITRAITĖ ir
VIKTORIJA ZMITRAITĖ-MILLERTENf

Los Angeles, Calif
LDS 35-OS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS IR 

KITI REIKALAI
Rugpiūčio 7 d. LDS 35 

kp. susirinkimas buvo gana 
sėkmingas. Geras būrelis 
narių susirinko ir prie ge
ros pjrmininkės Onos Ber- 
not daug kuopos reikalų 
tapo aptarta.

Iš praėjusio išvažiavimo, 
įvykusio liepos 21 d., komi
sija raportavo, kad viskas 
nusisekė gerai ir kuopai li
ko pelno. Tai ačiū komisi
jai už pasidarbavimą.

Čia nariu priminti ar ati
taisyti paklaidą pastarojoj 
mano korespondencijoj, kur , 
buvo rašyta apie LDS 35 
kuopos parengimą ir per 
klaidą buvo nepaminėta dvi 
darbščios mūsų kuopos na
rės, daug dirbusios tame iš
važiavime, tai yra N. Pet
rulienė ir Cabalienė; jos 
daug prisidėjo su darbu. 
Prašau atleisti už klaidą.

Iš ligoniu raporto pasiro
dė, kad šiemet mūsų kuopa 
turėjo daug ligonių, vieną 
sykį buvo net 9 nariai ser
ganti, bet dabar jau suma
žėjo iki 3-jų. Povilas Pupis 
eina geryn, ir tikimės, kad 
jis susveiks; Alma Damu- 
šienė stovi vietoj—nežinia, 
kas iš jos išeis. Jeigu lin
kėjimai ką nors reikštų, tai 
mes visi trokštame matyti 
juos sveikus. 1

Nors mes čia 'gyvenam 
toli nuo didelių lietuvių ko
lonijų, bet mes sekam visą 
padėti ir rūpinamės ypa
tingai mūsų pirmeiviška 
spauda.

DISKUSAVOME MŪSŲ 
'LAIKRAŠČIU LEIDIMO 

KLAUSIMĄ ‘
Neseniai mes susiėjome 

geras būrelis viename gra
žiame parke ir pradėjome 
kalbėti, ka mes turime da
ryti šu “Vilnies” darbinin
kais, nes jau du sykius šie
met “Vilnis” negalėjo išeiti 
iš priežasties darbininkų 
trūkumo. Na, ir mes priė
jome prie išvados, kad ge
riausia būtų suretinti laik- 
r’aščio leidimą — du sykiu 
j savaitę, Mes manome, 
būtų 6 puslapių užtektinai 
ir tam sykiui darbo būtų 
daug mažiau, ypatingai re
daktoriam, kurių, mums at
rodo, labiausiai trūksta.
* Nors dažnai matome mū
sų spaudoje atbalsius, kad 
nepasiduok!m senatvei, bet 
niekas nepaaiškina (išski
riant Dr. J. J. Kaškiaučių). 
Tr kaip tu nepasiduosi gam
tai? Va, tau pradeda durt 
kaip peilius kur į šoną ar į 
nugarą, arba pradeda gal
va svaigti, na, ir turi gult 

♦ J lovą ir ilsėtis. O jeigu nė
ra kam tavo vietą užimti, 
tai ir susidaro pavojus, 
ypatingai tokiame darbe, 
kaip laikraščio redakto
riaus.

Taipgi mes dažnai girdim

balsus spaudoj, kad nelau- 
kim, pasidarykim testa
mentus, nes žinom, kad jau 
susenom ir nuo mirties ne
išsisuksime. Tai dabar yra 
klausimas, kodėl mūsų 
spauda neinta - nesirengia 
prie kokios nors tvarkos, 
kad jeigu netektume bent 
poros “Vilnies” redaktorių, 
kas tada būtų? Kodėl nesi
rūpint, kad palikus viską 
tvarkoje, kad nebūtų užme
ti nė ji mų iš skaitytojų?

Dabar mes aukoj am, pra
šom kitų aukų, pardavinė
jame bilietus, rengiame pa
rengimus, renkame prenu
meratas, kad palaikyti 
spaudą. Na, ir jeigu atsi
tiktų, kad “Vilnis” nebegali 
išeiti, tai ką mes tada sa
kytume tiems “Vilnies” 
s k a i t y t o j ams ir pašali
niams, iš kurių gavome pre
numeratas ir aukų?

Nemanykit, kad “Vil
nies” skaitytojai visi tiek 
susipratę, kad nepaisytų. 
Kai kurie reikalautų pini
gų atgal, o negavę išmetinė
tų, sakytų: jūs, pirmeiviai, 
negeresni už visokių tautiš
kų korporacijų vadus,—su
sirinkote pinigus, suban
krutavote, ir pabaigta. Mes 
turime žiūrėti, kad taip ne
atsitiktų, kad išlaikytume 
savo švarų, garbingą vardą 
iki galo.

Daugelis iš mūsų čia (pa
geidauja, kad “Vilnis’k ir 
“Laisvė” susivienytų. Ta
da būtų lengviau su darbi
ninkais ir siĄ finansais. 
Tiesa, laikraščius suvienyti 
yra labai keblus dalykas, 
nes laikraščiai surišti su 
kitomis organizacijomis, ir 
suvienijus vienah ar kitai 
kolonijai padarytų didelius 
nuostolius

Todėl suretint laikraščio 
išleidimą, atrodo, būtų ge
riausia. O kad mes turime 
ką nors daryti, tai visi tą 
žinomu. Eidami taip, kaip 
dab^r, prieisime prie trage
dijos. Tada bus visiems ne
smagu.

Senas Losangelietis

NewWto*»M0zfe2lnloi
Pagelbekim Vilniai
Vilnis skundžiasi, kad jų 

vajus sukėlimui $8,000 eina 
silpnai. Priežastis: Visą Vil
nies štabą labai vargina ne- 
sveikavimai, tas kenkia ir va
jui. Reikia jiems pagelbėti iŠ 
tolimesnių kolonijų. Didžiojo 
New Yorko apylinkė jau sto
jo Į pagalbą Vilniai sukelti 
londą. Tam reikalui aukojo 
šie asmenys:

K. Petrikienė .... $10.00
A. K. Raila .............. 5.00
Anckiaj ........... 5.00
J. Grybas .............. .. 5.00

5.00 
5.00 
5.00 
5.00

5.00 
5.00 
2.00

.2.00 
2.00 
2.00 
2.00 (
1.00 1 Cayuga, Steuben ir Onondaga
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

V. Lunkus ..............
Adomas Jasulaitis . . 
Viktoras Petraitis . . 
O. Kačergienė ........
Bukniai . ..’..............
J. Gasiūnas ....... 
Cedronai ................
Al. Bepirštis ............
Elzbieta Kasmočienė 
Titanini ..................
Mažiliai ...................
S. Rumšą ................
A id ietis ...................
Mary Kriinklis........

F. V. L-vės skaitytoja 
F. ir Anna černevičiai 
A. Balčiūnas ....... 
Anelė Kanopa.............
A. Adomaitis ............

Viso $74.00
Kurie iš New Yorko apy

linkės norėtumėte pagelbėti 
Vilniai sukelti fondą, galite 
savo paskyrimą priduoti į 
Laisvės administraciją. Būtų 
gražu, kad Didžiojo "New 
Yorko apylinkė sukeltų Vil
niai nors apie porą šimtukų 
dolerių.

Kitos rytų kolonijos taipgi 
turėtų tuom reikalu pasirū
pinti Nuo Didžiojo New Yor
ko apylinkės jau pasiųsta Vil
niai $74.00.

Rochester, N. Y.
(Tąsa iš 2-ro pusi.)

Visi linksmai laiką praleido.
Turėjom svečių iš Brook

lyn, N. Y., Ona ir Kazimiera^ 
Bekesziai svečiavosi pas savo 
brolį A. Ė. Bekešius.

Draugai J. 
iš Brooklyno 
savo ,draugų 
mes turėjom 
pasikalbėti.

Mr. ir Mrsv J. Sass iš Flori
dos svečiuojasi pas sūnų ir 
dukrą Rochesteryje.

Visiems svečiams linkime 
geriausius laikus.

L. Bekis

M. Kalvaičiai 
aplankė daug 

Rochesteryj ir 
progą su jais

P. Buknys

Statys didelį 
kooperatyvinj 
pastatą 1958 m.

New Yorko miesto komisi
ja lūšnynų valymui paskelbė, 
kad bus pastatytas didelis ko- 
operaty vinis projektas prie 
Pennsylvania geležinkelio sto
ties. Projektą pradės statyti 
ateinančiais metais. Jis užims 
šešius blokus tarp 8 ir 9 Avės, 
ir 23 ir gatvės. Tai bus 9 di
deli apartmentiniai namai ir 
juose gyvens 2,500 šeimynų. 
Butai bus nuo> dviejų iki 5 
kambarių ir nuoma bus maž
daug apie $39 už kambarį.

Kad pastatyti tuos dide
lius pastatus, prisieis nugriau
ti daug senų namų. Ta apy
linkė turi Įvairias senas krau
tuves ir apartmentus, kurie 
beveik lūšnynai. . Tuose blo
kuose randasi ir kelios baž
nyčios. Jos nebus (nugriautos, 
jos liks projekto viduryje, sa
ko planuotojas.

Pastatai kainuos apie $35,- 
000,000.

Tuos pinigus planuoja su-

turėti

PATAISA*
Vakar dienos Laisvėje raš

te apie atostogautojus įvyko 
klaida. Diek ir Eleonoros pa
vardėj turėjo būti Wetzler, ne 
Wetzles. •

HELP WANTED MALE*

Darbo stovykla—su spygliuotom 
vielom ir ginkluotais sargais — <’ o

kur laikomi negrai darbininkai...
NAACP (Nacionalinis susi

vienijimas už negrų pažangą) 
paskelbė, kad netoli New 
Yorko miesto, N. Y. valstijo
je, randasi darbo stovykla, 
kur negrai darbininkai laiko
mi už spygliuotų vielų užtva
ros, o aplink stovyklą budi 
ginkluoti sargai, kurie neleid
žia darbininkams išeiti lau
kan. Tie darbininkai net ne 
kaliniai — jie peva laisvi lau
ko darbininkai, atvežti lauko 
darbams vasarai iš pietinių 
valstijų.

NAACP sako, kad New 
Yorko valstijoje yra kelios to
kios stovyklos, kur laikomi 
darbininkai, kurie atvežami 
sezoniniam darbui didžiose 
plantacijose ir farmose. Tos 
stovyklos randasi Chemung,

apskrityse. Lauko darbinin-' 
kai, negrai, ten gyvena ap
leistuose namuose, kartais ba
rakuose. Prižiūrėtojai kont
roliuoja juos ne tik darbo me
tu, bet ir po darbo, Įsakyda
mi jiems niekur neiti po dar
bo. *

Taip yra keliose stovyklose. 
Bet Martville stovykloje dar-

binink ai be ceremonijų atvi
rai traktuojami kaip vergai 
arba kaliniai. Visa gyvenvie
tė apjuosta kaip karinių be
laisviui < stovykla spygliuotų 
vielų užtvara. Aplink vaikšti
nėja plantatorių pasamdyti 
balti sargai su pistoletais.

Dauguma tų lauko darbi
ninkų yra negrai iš Floridos 
ir Carolinos. Savininkai sako, 
kad tos vielos ir pistoletai tai 
“pačių darbininkų apsaugai, 
nes, esą, “jie atsilikę ir pa
kliūtų į bėdas, jeigu jiems 
būtų leista laisviems yaikšti- 
nėti...”

Bet NAACP sako, kad jie 
laikomi kaip kaliniai tik tam, 
kad neleisti jiems susisiekti 
su vietiniais darbininkais, kad 
jie liktų labiau paklusnūs, 
ii- nesipriešintų dirbti už ap
gailėtinai mažas algas ir labai 
ilgas valandas.

NAACP pasiuntė protestą 
valstijos komisijonieriui Lubi
nui, reikalaujant iš jo, kad 
jis ką nors darytų šiuo reika
lu.

Lubinas teigia, kad jis iki 
šiol apie tas stovyklas nieko 
negirdėjo.

FILMAI-TEATRAI
RKO teatruose dabar rodo

mas klasikinis vaikų pasakai
te “Bambi” paremtas filmas. 
Tai spalvuotas Walt Disney 
studijų gaminys, tinkamas la
biausiai vaikams, bet mielai 
priimtas ir suaugusių. “Bam
bi” ne naujas filmas — jis 
jau rodytas New Yorke kelcri 
metai atgal, bet dabar atnau
jintas. Kartu su “Bambi” ro
domas filmas “Glory”, kuria
me vaidina buvusi vaikas-ak- 
torė Margaret O’Brien — bet 
ji dabar jau. suaugusi, 
narna kaip “patraukliai 
gusi, žavi nčiai-j auna”...

filmą “The Sun Also Rises”, 
pagamintą pagal Hemingway 
knygą. 
Power, 
Ferrer, 
Albert.

Vaidina Tyrone
Ava Gardner, Mel

Errol Flynn ir Addie

Trans-Lux Normandie teat
ras Manhattane rodo vokišką 
filmą “Paskutinis tiltas” 
(“The Last Bridge”), kuria
me vaidina neseniai pagarsė
jusi aktorė Maria Schell.

Rioixy teatras dabar

garsi- 
suau-

rodo

Penktadieni Plaza teatras 
pradeda rodyti “Love in the 
Afternoon”, komediją, kurio
je vaidina Audrey Hepburn ir 
Gary Cooper.

Po miestą pasidairius
— dėl merginos

TELEVIZIJOJE
Praeitą sekmadienį Mike 

WaBace savo programoje sta
tė klausimus Vakarinio pa
kraščio krovikų unijos prezi
dentui Harry Bridges’ui. Kaip 
žinia, Bridges daugeli kartų 
buvo valdžios kaltinamas 
kaip komunistas, bandyta jį. 
deportuoti (jis gimęs Austra
lijoje) ir t.t. Taipgi bandyta 
paveikti krovikus-uostininkus, 
kad jie išmestų Bridges’ą iš 
unijos vadovybės.

Mike Wallce’o pravestas 
interviu — tai buvo tolimos
ios Bridges’o kamantinėjimas. 
Kamantinėjimas, bandymai 
“Įklampinti” yra Waillce pro
gramos nuolatinė tema, bet 
apklausinėjant Bridges’ą jis 
tikrai elgėsi kaip inkvizito 
rius.

Vienok Bridges, tai ne išsi
gandęs vaikutis. Jis sakė, kad 
pritaria daugeliui dalykų so
cialistiniuose kraštuose, kaip 
tai Tarybų Sąjungoje, bet tas 
nereiškia, kad jis komunistas. 
Jo vyriausias tikslas, tai ge
rai vadovauti krovikams-uos- 
tininkams ir kovoti už jų rei
kalus. Ar jis gerai tą atlieka, 
sakė Bridges, gali pasakyti 
patys krovikai.

Kaip apie klasių kovą? Ar 
Bridges dar tiki, kad yra toks 
dalykas “klasių kova” 
rikoje? Wallace statė 
klausimus, manydamas, 
Bridges čia tikriausiai

ODOS DARBININKAI
Taipgi užbaigėjai. Patyrę. Prie « 

geros rūšies medžiagos—vyru spor
to drabužiai. Turi būti kriaučiai. 
Nuolatinis darbas, gera alga.' "Į

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

(159-163)

HELP WANTED—FEMALE

OPERATORES (20)
Prie siuvafnųjų mašinų, paprastas 

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

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

' (159-163)

MERGINOS! 
MERGINOS!

Prie conveyor linae pakavimo. 
Pradžiai $43, automatiški pakėlimai 
iki $50. Viršlaikiai. Mokančios kai-J 
bėti angliškai. Kreipkitės 9-10 vai.' 
ryto. ' , ‘

COTY
425 W. 55th St., N. Y. C.

(162-163)

TRUCKS

Tractor. 1951 m. International 
model No. LI85. Attached to a 
Fruohauf 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 6-4930. (156-162)

REAL ESTATE

Coney Island. 5 šeimų mūrinis 
namas, 5 modemiški kambariai da
bar tušti. Kreipkitės nuo 8 iki 9 
v. ryto ar nuo 5 iki 8 v. vak.

SCHLEIFMAN ,
2985 W. 23rd St., Brooklyn.

CO. 6-2463.
(162-163)

A me
tuos 
kad 
bus

Įklampintas. Bet Bridges’o at
sakymas buvo paprastas: ne
reikia būti marksistu, kad ži
noti, jog eina klasių kova. To
kia kova, tai interesų priešta
ravimų tarp darbininkų ir sa
vininkų išraiška. Paklauskite 
kiekvieno eilinio uostininko, 
ar jo ir laivų savininkų inte
resai tokie patys, ir jis jums 
pasakys — sakė Bridges.

šį penktadienį, rugpjūčio 
23-ą, 11 valandą vakare per 
TV kanalą 5 “Nightbeat” pro
gramoje bus interviu, kurį 
duos “Daily Worker” redak
torius S. W. Gerson. Progra
ma žada būti įdomi.

Atsinaujindamas prenu
meratą pridek vieną kitą 
doleriuką Laisves paramai.

pir- 
87-ą 

kuris 
š'alto-

Baruch 87-tas gimtadienis
Senas politikierius ir finan-' 

sierius Bernard Baruch 
madienį minėjo savo 
gimtadienį. Baruchas, 
nemažai prisidėjo prie
jo karo atmosferos kurstymo, 
dabar teigia, kad jo-. vyriau
sia svajonė — tai pasaulinė 
taika.

400 NAUJŲ PILIEČIŲ
Antradienį f e d e raliame 

teismabutyje buyo prisaikdin
ti 400 natural i z 6 otų piliečių, 
kurie susideda iš įvairių tau
tų.

kelti 
tojų 
taip, 
tyvo

imant nuo būsimų gyven- 
didokas sumas iš kalno, 
kad jie taps to koopera- 
dalininkais.

WORCESTER, MASS:
Pranešimas Naujosios Anglijos Meno Mylėtojams 

Apie Sva rbų 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 
Hartfordo Laisves 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. •

Rengėjai

iF ■
su

Grosernč-Delikatesen. 68 Cedar 
Grove Ave., New Dorp., Staten Is
land, N. Y. Priežastis pardavimo, 
nesveikavimas, privatiškas savinin
kas. Geras lease, prieinama renda. 
Apsigyvenkite šioje puikioje kaimy
nystėje EL. 1-9609.

(162-164)

Laiškai iš Lietuvos
Gautas laiškas iš Lietuvos, kuris 

skamba sekamai: “Gerbiamieji—Gal 
galima sužinoti, ar yra gyvas ir kur 
gyvena Gumbrevičius Antanas, sū
nus Vinco. « Taipgi jo žmona Elz
bieta ir dukterys. Jis išvyko iš 
Lietuvos 1912 m. į J. A. V. Prieš 
išvykimą jis gyveno Suvalkų guber« 
nijoje, MaHjampolės apskr., I-jų 
Gudelių valsčiuje, Didžiųjų Zariškių 
kaime. Mano adresas — Gumbreviy 
čius Vincas,, Kazlų Rūdos rajonas,^ 
Skriaudžių paštas, Guobų kaimas, 
Lithuania. USSR.

“Gerbiamieji: Nuolankiai prašau 
Tamstas patalpinti paieškojimą ma
no brolio, Kostantas Katanas, gyve
no New York, N. Y., gatvės atmin
tinai nurodyt negaliu, nes laike ka
ro adresai sudegė. Ieško sesuo Ro
zalija Aliukevičienė, Vaidoto g-vė 
Nr. 143, butas Nr. 2, Kaunas, Lith
uania, USSR.

Metropolitan h o spitalyje 
mirė John Balineano, 60 me
tų amžiaus. Jį peiliu supjaus
tė 24 metų Casper Santiago 
pavydėdamas, kam Balineano 
romansuojąs su viena valgyk
los patarnautoja.

Medžiotojas nušovė 
medžotoją 

X,
Bronxo gyventojai C. Mag- 

nera ir F. Ettari išvyko ančių 
medžioti į Columbia County 
miškus, bet namo grįžo tik 
Ettari. Dabar jis kaltinamas 
medžioklėje neatsargume, nes

šautuvas nušovė Magnerą.

4*
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PROŠVAISTES
Širdį Jaudinanti 
Jono Kaskaičio

Poezija
Taipgi trumpa autoriaus 
biografija, kuri labai 

įdomi
Knyga iš 380 puslapių 

Kaina tik $1.50

Laisve
110-12 Atlantic Avė. 

Richmond Hill 19, N. Y.

JO

Ragina tyrnėti maistą, 
kuris širdžiai kenkia

American Heart Associa
tion ragina atsakomingus pa
reigūnus nuodugniai tyrinėti, 
kiek riebalai ir kitas panąšus 
maistas prisideda prie krau
jagyslių/ kietėjimo * ir paskui 
prie širdies ligų. Nors jau ži
noma, kad riebalai kenkia šir
džiai, bet publika dar nėra 
pilnai su faktais supažindinta.

PARDAVIMAI
Ūkis pardavimui, 135 akrai žemės, 

yra gražaus miško, žemė lygi, be 
akmenų, derlinga, naujas traktorius 
ir visi Įrengimai. Stuba su 11 kam
barių, garadžius 2 karam. Bamė 
gerame stovyje su visais įrengimais, 
melžiamos mašinos ir šaldytuvai. 
Viskas kas reikalinga gyvenimui. 
Noriu parduoti greitai ir pigiai. 
Priežastis — nesveikdvimas, nega
liu dirbti. Dėl daugiau informa
cijų, rašykite man. Felix Shuman, 
c/o Mrs. Crockett, Great Pond Rd., 
No., Andover, Mass. (162-163)

'f

Dabartinės Lietuvių kalbos

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? Je<i 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.

4 pusi. Laisve (Liberty) Trečiad., rugp. (Aug.) 21, 1957
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