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.krislai
Tarp džiaugsmo ir liūdesio. 
Visos tautos nuostolis.
Kiti mūsų mylimi, 

brangūs draugai.
Vardan žibalo.
Paklydusi “vargšė”.
Visiems tos pačios . 

bėdos.
Rašo A. Bimba

šiuos krislus *rašau antra
dienį, rašau tarp didelio 
džiaugsmo ir gilaus liūdesio. 
Kaip tai?

Ogi štai:
Skaitau musu vasarinio va

jaus rezultatus, ir jūs visi juos 
skaitysite šios dienos Laisvėje. 
\ Negalima jais nesidžiaugti. 
Tikslą pasiekėme su dideliu 
kaupu. Dar kartą įrodėme, 

v kad nėra to, ko pasiryžę lais- 
xfeciai nepasiektų.

Ir stebėtinai nuoširdžių ir 
gerų žmonių mes turime. Pasi
skaitykite :

“Aš būsiu 65 metų amžiaus 
tik rugsėjo 19 d. 1958 metais. 
Bet mano laimei jau aplan
kiau vieną pensijos čekį, $89, 
kaipo invalidas nuo artrito, 
kuriuomi kankinuosi nuo 1916
metų! Ir šiuomi neatidėlioda- 
mas kreipiuosi į jus, pasiųs
damas čekį ant $25, kad ma
ne ‘pakrikštytumėte’ Laisves 
’Vietelių per mano likusį gy
venimą arba Laisvės- gyveni- 

7 Sną. Myliu Laisvę ir visą pro- 
^'resyvį judėjimą ir darau 
kiek galiu, kad pagerinti dar
bo liaudies gyvenimą ir priar
tinti darbininkų klasės pasi- 
liuosavimą iš kapitalo vergi
jos.’’

Taip rašo drg. S. F. Smith- 
as net iš Los Angeles, Califor- 
nijos. .Tad ar dyvai, kad mū
sų vajus taip gražiai išdegė!?

Bet pirmadienį mus pasiekė 
iš Vilniaus telegrama. Lietu
voje mirė didysis lietuvių tau
tos rašytojas-klaskas Antanas 
Vienuolis-žukauskas. Koks tai 
didelis visai lietuvių tautai 
nuostolis!

Tą pačią dieną gaunu laiš- 
* ką iš Vilniaus nuo vieno iš šių 

dienų Lietuvos įžymiausių ir 
nuoširdžiausių veikėjų - rašy
tojų. Rašo Jonaą Šimkus:

“Jau trys mėnesiai — pa
tys gražiausi šių metų mėne
siai, o aš orą tik pro langus 
matau, arba iš balkono (gy
venu 5-tame aukšte)”.

Mat, d. Šimkus turi sušlu
bavusią širdį ir todėl, matyt, 

, gydytojų yra “pririštas prie 
lovos”. Kaip gaila!

Arba, štai, doleris aukų ir 
pora trumpų rašinėlių nuo 
Katrinos Sinkevičiūtės, vi
siems laisvieČiams taip gerai 
žinomos' slapyvardžiu Lietu- 

<vaitės. Jos sveikata irgi labai 
* ^pašlijusi. Ji gyvena Ulster 

Park, N. Y. Draugai, kurie ją 
neseniai atlankė, sako, kad 
jos kova už atgavimą sveika
tos labai, labai sunki!

Nenoriu, kad šie krislai taip 
ir pasibaigtų mirtimis ir ligo
mis. Pasaulis pilnas ir kitų 
reikalų.

Nebeatsimenu, kada buvau 
' V*' .matęs Anglijoje išeinantį 

“Manchester Guardian Week
ly”. Todėl nusidžiaugiau jo 
kopiją paėmęs į rankas. Tai 
britų liberalų lakraštis.

Jis kalba apie britų imperi- 
^4 fthstų karinius žygius prieš 

^tolimojo Omano žmones. Ci- 
I niškai, atvirai sako, kad visas 

V Reikalas sukasi apie žibalo

Pasaulinis rekordas
Išsilaikė balione
ore 32 valandas

Forbes, N. D. — Aviaci
jos daktaras majoras David 
J. Simons sumušė pasaulinį 
rekordą, išsilaikydamas ore 
balione per 32 valandas. 
Balionas buvo pasiekęs 18 
mylių aukštį. Eksperimen
tas buvo padarytas, kad iš- 
bandyti/kaip ilgai galima 
tokiame aukštyje išsilaiky
ti.

Simons radosi hermetiš
kai uždaroje aluminumo ka
jutėje, kurion aparatas

6 angliakasiai 
žuvo Italijoje

Caltanisetta, Sicilija. — 
Sprogimas įvyko vietinėje 
kasykloje ir žuvo šeši ang
liakasiai. Sprogimą sukėlė 
susikaupusios dujos. Kiti 
kasėjai bandė desperatiškai 
pasiekti užverstuosius, bet 
greit pasidarė aišku, kad 
nėra vilties juos išgelbėti.

WashingtoMas. — Vyriau
sias sveikatos reikalų piavei-1 
giinas Lemy Burney sako, 
kad apje 34 milijonai ame
rikiečių gali apsirgti influ
enza šį rudenį. Tokia epi
demija, sake jis, sukeltų be
veik daliną normalaus gy
venime. paralyži ų. Jis ragi
no visus, kurie gali, kuo- 
greičiau skiepytis.

versmes. Omane žibalo esą 
nemaža. Britai todėl jo nepa- 
1 eisią iš savo nagų.

Ir šis liberalų laikraštis nė 
žodeliu plėšikų ir grobikų ne
pasmerkia. Tiktai linki, kad 
Omano sukilimui būtų kirstas 
toks greitas smūgis, jog pa
saulis nesuspėtų apie tai nė 
pagalvoti!

štai jums ir liberalai!

Įžymioji “N. Y. Tribune” 
kolumnistė Marguerite Hig
gins giriasi esanti paklydusi, 
Taip pat esąs susibalamūtijęs 
ir visas mūsų Valstybės de- 
partmentas.

Ir ji ir visi kiti jokiu būdu 
nesuprantą, kas ir kaip taip 
švelniai, gražiai ir gudriai da
bar veda Tarybų Sąjungos po
litiką.

Gal Chruščiovas? Gal... bet 
jis neturįs nei laiko, nei di
plomatinio išsilavinimo.

Tai kas? Atsakymo, girdi, 
nebesuranda nė pačios di
džiausios viso Washingtono 
galvos!

Buffalo, N. Y., subankruta
vo ir užsidarė labai stambus 
lenkų buržuazinis dienraštis 
“Dziennik dla Wszys|kich” 
(“Dienraštis visiems”). Laik-’ 
raštis mięė sulaukęs 50 metų. 
Jo atgaivinimui, girdi, reikėtų 
milžiniškos trijų šimtų tūks
tančių dolerių sumos!

Tai dar vienas tvirtas įro
dymas, kaip vis sunkiau ir 
sunkiau darosi tautinių gru
pių spaudai išsilaikyti. Sena
jai kartai mirštant, retėja vi
sų tokių, laikraščių skaitytojų 
gretos.

pumpavo nuolat tam tikrą 
deguonies kiekį. Atviroje 
baliono pintinėje, žinoma, 
tokiame aukštyje joks žmo
gus neišsilaikytų dėl nepap
rasto šalčio ir oro retumo.

Balionas nusileido linų 
lauke North Dakotoje. Į 
vietą ant greitųjų atsiskubi
no aviacijos ekspertai, dak
tarai ir kiti. Simons buvo 
labai nusilpęs, nes per tas 
32 valandas beveik nemie
gojo.

i

Jis raportuoja tokius į- 
dOmius dalykus: 18 mylių 
aukštyje žvaigždės matosi 
labai ryškiai, bet jos ne
mirksi. Saulės tekėjimą jis 
matė valandą anksčiau, ne
gu tuo laiku matytų iš že
mės. Jis matė audrą ir žai
bus apačioje, apie 15 mylių 
žemiau baliono, ir vaizdas 
buvo tikrai įspūdingas.

Majoras Simons su savim 
turėjo foto aparatus, teles
kopą ir kitus įtaisui.

VFXIAUSIOS 
ŽINIOS

Washingtonas. — Neofi
cialiai pranešama, kad A- 
merika, Britanija ir Fran- 
cūzija tariasi, ką daryti a- 
pie Siriją, kuri “slenka vis 
labiau į kairę”. Apsvarsto- 
mi du planai — vienas yra 
pasiųsti karinius laivus Vi
duržemio • jūron ir pagra
sinti Sirijai jėga, kitas y- 
ra, paraginti Libaną, Jorda
ną, Iraką ir Saudi-Arabiją 
boikotuoti Siriją, o gal ir 
nutraukti diplomatinius 
santykius su ja.

Washingtonas. — Demo
kratinis Oregono senatorius 
Morse sako, kad Amerika 
padarytų didžiausią klai
dą,, jeigu pravestų inter
venciją Sirijoje. Jis sakė, 
kad Sirijos įvykiai yra Ei- 
senhowerio doktrinos pasė
ka ir Eisenhowerio doktri
na iš viso buvo labai klai
dinga. **
♦Pekinas. — Traukinys su 

amerikiečiais jaunuoliais, 
atvykstančiais iš Maskvos, 
jau artinasi prie Pekino. 
Tuo tarpu du amerikiečiai 
jau Pekine. Jie atskrido 
kartu su grupe kittj kraš
tų jaunuolių orlaiviais iš 
Maskvos.

Varšuva. — Lenkijos val
džia paskelbė, kad gamyba 
per pirmą 1957 metų pusę 
pakilo ant 8 procentų. Val
džia sako, kad tai didelis 
atsiekimas, didesnis, negu 
tikėtasi. Bet Gomųlka sa
kė, kad nereikia slėpti fak
to, jog ekonominė padėtjs 
lieka sunki — slėpimas nie
ko nepadės, o žinojimas 
prives prie gerinimo, sakė 
jis. z ,

Sirijos armijos vadas sako, kad Amerika 
ruošė suokalbi nužudyti ji ir eilę kitų

Damaskas. — Sirijos ar
mijos generalinio štabo 
viršininkas generolas Afif 
Bizri sako, kad Amerikos 
agentai Sirijoje ruošė suo
kalbį nužudyti jį patį ir ei
lę kitų nacionalistinių kari
ninkų, kurie stoja už Sirijos 
neutralumą ir nepriklauso
mybę. Karininkai, kuriuos 
planuota nužudyti,' yra bri- 
gadierius Amin Nufouri, 
pulkininkas Abdul Serraj ir 
kiti.

Vyriausias suokalbio ren
gėjas buvo Amerikos amba
sados antras sekretorius 
Howard S. Stone, sako gen.

Rašytoja1 DodiL 
Štern, atsisakė 
JAV pilietybes
Praga. — Čia esanti ame

rikietė rašytoja Martha 
Dodd ir jos vyras Alfred K. 
Stern atsisakė Amerikos pi
lietybės ir tapo Paragva
jaus piliečiais.

Jie atsisakė Amerikos pi
lietybės būdami Meksikoje, 
kuomet-sužinojo, jog Meksi
ka planuoja juos deportuoti 
Amerikon, kur prieš juos 
buvo keliami kaltinimai, 
kad jie esą šnipai. Jie pra
šė Paragvajaus konsulato, 
kad jiems būtų duodama 
Paragvajaus pilietybė. Pra
šymas tapo išpildytas ir jie 
su Paragvajaus pasportais 
išvyko Čekoslovakijon.

Kaltinimus, kad jie-7 šni
pai, tarnavę Tarybų Sąjun
gos naudai, kelia Boris 
Morros, avantiūristinis 
Hollywoodo direktorius, ku- 
ris^sakosi tarnavęs šnipų ir 
kontr-šnipu vienu metu.

Martha Dodd ir Stern pa
reiškė čia spaudai, kad kal
tinimas, jog jie šnipai, yra 
toks fantastinis, kad net su
kelia pas juos juoko.

Neramumai Ghanojje
Accra. — Naujai nepri

klausomos Ghanos sostinėje 
Accroje įvyko neramumai. 
Būriai žmonių demonstra
vo prie parlamento rūmų 
prieš - premjerą Nkrumah. 
Demonstrantai šaukė, kad 
Nkrumah “tampa diktato
riumi”. Pačiame' parlamen
te irgi buvo neramu. Nkru
mah pavadino kelis jį kri
tikavusius deputatus kvai
liais, kas sukėlė triukšmą. 
Kai kurie deputatai reikd- 
lavo, kad Nkrumah atsipra
šytų viso parlamento.

Tuo tarpu policija suėmė 
12 asmenų, kurie demons
travo gatvėje.

Pašalinio pavadinimą
Maskva. — Centralinė 

Maskvos ' metro (subvės) 
stotis iki šiol vadinosi L. 
Kaganovičiaus vardu, ka
dangi jis vadovavo metro 
statybai. Dabar tas pava
dinimas pakeistas.

Bizri. Stone kartu su dviem 
kitais amerikiečiais diplo
matais deportuoti iš Sirijos.

Gen. Bizri sako, kad suo
kalbis buvo daromas kartu 
su vietiniais reakciniais si- 
rijiečiais, bet amerikiečiai 
buvę iniciatoriai ir vyriau
sieji rengėjai. '

(Washingtone Valstybės 
departmento spaudos sky
riaus vedėjas Lincoln White 
sako, kad Amerika katego
riškai paneigia, jog jos at
stovai Sirijoje rengė tokius 
suokalbius. Kaltinimai, ku
rie ateina iš Sirijos, sakė 
jis, skamba kaip kokio sen- 
sacinio filmo turinys.)

Sirijos spauda sako, kad 
valdžia oficialiai kreipėsi į 
Jungtines Tautas su reika
lavimu, kad Saugumo Ta
ryba svarstytų Amerikos 
suokalbį nuversti Sirijos 
valdžią. (New Yorke Jung

Jungi. Tautų Saugumo Taryba 
atsisakė svarstyt Omano skundą

Jungtinės Tautos. — (Zi
mano nacionalistai per savo 
atstovybę Kaire prašė J. T. 
Saugumo Tarybos pasmerk
ti Britaniją kaip agresorę 
Omane. To reikalavo ir vi
sas arabiškas blokas Jung
tinėse Tautose. Pačioje Sau
gumo Taryboje Sovietai 
tvirtai stojo už klausimo 
svarstymą. Bet kartu su 
Tarybų Sąjunga už svarsty
mą balsavo tik Irakas, Šve
dija ir Filipinai. Britanija, 
Francūzija, Kolombija ir 
Australija balsavo prieš. 
Amerika susilaikė nuo bal
savimo, o čiangininkų dele
gacijos nesirado balsavimo 
metu.

Tokiu būdu nutarta Oma
no klausimo nesvarstyti.

Švedijos ir Filipinų dele
gatai pabrėžė, kad jie ne 
būtinai sutinka su omanie- 
čių nacionalistų skundu 
prieš britus, bet jie stoja 
bent už tai, kad visos pu
sės būtų išklausytos. Britų 
delegatas D. Pierson karš
čiavosi ir sakė, kad Omane 
tfu tų buvę ramu, jeigu ne 
“visokie užsienio elementai,

Teismas skiria
New Yorkas. — Kadangi 

Rudolfas Abelis, kuris yra 
kaltinamas buvime tarybi
niu " šnipu, negalėjo gauti 
advokato, tai teismas/ pas
kyrė jam gynėją-advokatą. 
Tas advokatas yra James 
B. Donovan, buvęs aukštas 
laivyno karininkas ir OSS 
(Amerikos karinės kontr
žvalgybos) buvęs veikėjas.

James Donovan pareiškė, 
kad jis visų pirma laikosi 
nuomonės, jog Abelis nega
li būti skaitomas išdaviku, 
kadangi jis ne amerikietis, 
o Tarybų Sąjungos pilietis. 
Donovan sakęs spaudos at
stovams:

“Rudolfas Abelis, tai ne 

tinių Tautų šaltiniai sako, 
kad kol kas reikalavimas 
dar negautas.)

Sirijos prezidentas Ku- 
watly tuo tarpu randasi li
goninėje Aleksandrijoje, E- 
gipte. Sirijos valdžia sako, 
kad prezidentas išvyko lai
kinai, bet Libane skelbia
ma, kad jis prieš išvykda
mas atsistatydino, nes nesu
tikęs su naujomis pakaito
mis Sirijos režime.

Tuo' tarpu neutralistiniai 
elementai Sirijoje dar tvir
čiau suėmė galią. Armijos 
karininkai * pastatyti žan
darmerijos ir policijos prie
šakyje.

Armijos vadas gen. Bizri 
davė spaudos interviu. Jis 
sakė, kad labai apgailes
tauja, jog Amerika taip ne
draugingai atsineša link Si
rijos. •

“Amerika buvo tikra A- 

kurie kiršina”. Jis nesakė, 
kas tie užsienio elementai, 
bet anksčiau britai teigė, 
kad omaniečiam naciona
listams padeda ir Egiptas, 
ir Saudi-Arabija ir net Ta
rybų Sąjunga.

Tarybinis delegatas Sobo- 
lievas sakė, kad britų akci
ja Omane daroma su Ame
rikos pritarimu, kad ta ak
cija yra dalis behdro britų 
ir amerikiečių#veiksmo prieš 
arabus, kad atimti nuo jų 
vertingus žibalo šaltinius.

Amerikos - delegatas C. 
Lodge piktai atsakė Sobo- 
lievui. Jis teigė, kad kas ne 
kas, bet Tarybų Sąjunga 
neturi teisės kaltinti kitų 
agresijoje kituose kraštuo
se, nes ji pati taip neseniai 
atlikusi, ką Lodge vadino, 
“Vengrijos išprievartavi
mą”.

(Iš Kairo, Damasko ir ki
tų arabiškų sostinių prane
šama, kad tenykštė spauda 
pabrėžia, jog Tarybų Sąjun
ga dar kartą parodė, kad 
ji yra arabiškų šalių tik
ra užtarėja.) 
___ i—__ ________________

gynėją Abelini 
išdavikas, kaip Hiss arba 
Rosenbergai. Jis ne išdavi
kas, nes ne amerikietis. Jis 
tarybinis pilietis, kuris tar
navo savo kraštui pavojin
goje misijoje. Mes irgi turi
me tokius savo šnipus ir 
juos skaitome patrijotais. 
Daugelyje Amerikos vietų 
yra paminklų šnipui Nat
han Hale. . .”

Iš Donovano pareiškimo 
daroma išvada, kad jis jį 
gins tuo pagrindu — prisi- 
pažįstant, kad jis šnipinėjo. 
Pats Abel tuo tarpu nepri
sipažino. Taipgi nežinia, ar 
Abelis patenkintas tuo ad
vokatu.

merika, kuomet valdė didy
sis Rooseveltas”, sakė* jis. 
Jis sakė, jog gerbia Eisen- 
howerį, bet apgailestauja, 
kad jis apsuptas reakcinių 
militaristų.

Klaustas, koks yra jo at- 
sinešimas link Izraelio, Biz
ri sakė, kad Sirijos armija 
stovi pasirengusi ginti sa
vo kraštą, bet neplanuqja 
nieko atakuoti.

Libano sostinėje Beirute 
skelbiami nepatvirtinti gan
dai, kad paskutinėmis die
nomis Sirijon atvyko daug 
tarybinių technikų ir eks
pertų.

Rasistinės 
priespaudos 
pavyzdžiai...
Sumušė 7 metų vaiką

Shrevesport, La. — 7 me-
tų vaikutis negriukas O. C. 
Johnson įėjo į “baltą” res
toraną ir paprašė ko nors 
valgyti. Ne tik jam neleis
ta ten atsistoti valgyti, bet 
savininkas D. D. Hollis puo
lė . vaiką mušti, šaukda
mas: “Lauk, tu juoda gy
vate!” Vaikas rijntai su
žeistas. Tėvai dabar trau
kia restorano savininką 
teisman, bet labai galimas 
daiktas, kad balti prisaik
dinti teisėjai ras Hollisą ne
kaltu.^

“Teisėtai nušovė”
Sanford, Fla. — Šerifas 

Morgan McClelland nušovė 
negrą Bannerį, bet tapo iš
teisintas. Teismas rado, kad 
tai buvo “teisėtas nušovi
mas”. Įvykis buvo toks: 
šerifas sulaikė Bannerį, ku
ris buvo įveltas i menką 
automobilio akcidentą. še
rifas teigia, kad Banneris 
per apklausinėjimą jį “ata
kavo” ir jis turėjo jį nušau
ti “save gindamas”. Bet še
rifas pripažįsta, kad Ban
neris buvo beginklis. Ban- 
nerio giminės sako, kad še
rifas įniršo vien dėl to, 
kad Banneris nesilaikė pa
kankamai nuolankiai.

Dar neatvežė vaikų
Levittown, Pa. — Negras 

Myers ir jo žmona bei kūdi
kis jau gyvena čia. Rasis
tai bent laikinai apsirami
no, nes apie tuzinas polici
ninkų dar vis stovi sargybo
je prie Myerso namo. Bet 
Myersai dar vis neatvežė iš 
New Yorko savo dviejų vai
kų, 4 ir 3 metų amžiaus, nes 
dar vis bijo riaušininkų ir 
nenori, kad vaikučiai per 
daug išsigąstų.

Budapeštas. — Premjeras 
Kadaras kalbėjo 100,000 
valstiečių masiniame susi
rinkime. Jis sakė, jog girdi 
iš darbininkų ir valstiečių, 
kad Vengrijos valdžia/per 
daug švelniai apsieina su 
reakcininkais, kurie nusi
kalsta prieš liaudį.
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POLITIKIERIAI JAU RENGIASI
■’ I960 METŲ PREZIDENTINIAI rinkimai, palyginti,
dar toli, bet politikieriai prie jų jau rengiasi, rimtai gal- 

. voja ir planuoja savo “strategiją”.
Einant šailes Konstitucija, prezidentas Eisenhoweris 

nebegalės, jei ir norės, trečiam terminui kandidatuoti 
-šalies prezidento vietai. Todėl republikonų tūzai prade
da manverus, kiekvienas norėdamas 1960 metais būti 
nominuotu kandidatu prezidento vietai.

Įdomios savotiškos lenktynės eina tarp šalies vice-pre- 
zide.nto Nixono ir senatoriaus Knowlando (abudu repub- 
-likonai iš Kalifornijos). į

Jau prieš kai kurį laiką Knowlandas viešai pareiškė, 
kad jis 1058 metais senatoriaus vietai nekandidatuos. 
Kodėl? Ar jau senatoriaus vieta jam taip pabodo? Ne! 
Knowlandas norės kandidatuoti Kalifornijos gubernato
riaus vietai.

Reikia suprasti tai: gubernatorius turi milžinišką 
galią politinių partijų sudaryme. Sakysime, jei Know
landas būtų išrinktas Kalifornijos gubernatoriumi, tai į 
1960 metų republikonų suvažiavimą jis galėtų suverbuo- 
ti delegatais daug savo šalininkų. Na, o turint suvažiavi
me didelę grupę organizuotų delegatų, Knowlandas žino, 
kad iie smarkiai kovotų už jo kandidatūrą prezidento 
vietai! Štai, kame tūno visa paslaptis dėl Knowlando ne
norėjimo būti senatoriumi.

Nixonas gi deda visas pastangas išsipopuliarinti, kad 
I960 metų republikonų suvažiavime jis būtų nominuotas 
kandidatu prezidento vietai. Todėl jis jau dabar pasisako 
prieš Knowlando norus būti gubernatoriumi. Nixonas, 
sakoma, yra pasiryžęs remti kandidatūrą dabartinio Ka
lifornijos gubernatoriaus Knight.

Nixonas ir Knowlandas — per ilgą laiką politikoje bu
vo geri bičiuliai. Bet kadangi abudu turi tas pačias am
bicijas, tai toji bičiulystė gali greit suirti.

Jau dabar politikieriai, turį ambicijų būti šalies pre
zidentu, visus savo veiksmus ir suka į tą pusę.

A. VIENUOLIS-ŽUKAUSKAS
SU A. VIENUOLIO-ŽUKAUSKO mirtimi, lietuvių 

tauta neteko vieno žymiausiųjų rašytojų, klasikų.
A. Vienuolis rašė-kūrė per apie 50 metų. Jis mirė su

laukęs 76 metų. Jis puvo, kaip mes sakome, “senosios kar
tos rašytojas”, bet savo darbais jis visuomet buvo jau
nas, įsijungęs į visuomeninę veiklą, į valstybinį darbą, į 
socialistinę kūrybą. Jis mirė, būdamas deputatu Lietu
vos Aukščiausios Tarybos (parlamento).

A. Vienuolis yra parašęs daug ilgesnių ir trumpes
nių apsakymų-romanų. Jo rašymo stilius nepaprastai dai
lus—tik talentingas rašytojas taip gali rašyti. Nerasi to
kio Lietuvoje žmogaus, kuris, lankęs mokyklas, nebūtų 
susipažinęs su A. Vienuolio kūryba.

Savo visuomeninę veiklą A. Vienuolis pradėjo dar 
jaunas. Gyvenant Kaukaze, jis buvo' įsitraukęs į revo- 
liucinį-anticarinį judėjimą ir už tai buvo kalintas. Į Lie
tuvą jis grįžo po Pirmojo pasaulinio karo ir daugiausiai 
laiko gyveno Anykščiuose, kur buvo įsigijęs vaistinę 
(nes profesijos Vienuolis buvo vaistininkas), iš ten da
rėsi gyvenimą ir laisvu nuo profesinio darbo laiku rašė. 
Anykščiuose jis ir mirė.

Anykščiuose jis, kartu su kitais Įtp miesto gyvento
jais, kentėjo nacių okupaciją, priespaudą ir pažeminimą, nėję Lietuvoje šių darbų 

apimtis neviršydavo 2 milL 
jonų kubinių metrų per me
tus. 

t

Ypač plačiai bus taiko
mas žemės nusausinimas 
uždaru drenažu. Šiuo meto
du per pehkmet.į bus nusau
sinta 300 tūkstančių hekta
rų. Vien tik šiemet užda
ras drenažas bus atliktas 50 
tūkstančių hektarų plote, o 
tai keturgubai daugiau,' ne
gu šito metodu buvo nusau
sinta žemės pėr 20 buržua
zijos Viešpatavimo metų 
Lietuvoje. s

* Penkmetiniam melioravi
mo darbų planui įvykdyti 
bus reikalinga padėti daug 
pastangų, sumaniai išnau
doti techniką. Į Lietuvą vis 
daugiau ir daugiau atsiun
čiama naujų melioravimo' 
mašinų. Antai, 1957 metais 
melioratoriai gaus iš broliš-

A. Vienuolis-Žukauskas nesekė “laisvintojų” pėdo
mis, nebėgo su hitlerinėmis armijomis “į vakarus”. Ne! 
Jis, nekantriai laukęs tos dienos, kada Tarybinė armija 
sugrįš ir išmuš priešą, išlaisvins Lietuvą, o sulaukęs jos, 
Energingai ėmėsi darbo ir dirbo jį iki mirties.

Įdomu tai, kad A. Vienuolio neviliojo nei sostinė Vil
nius, nei Kauno miestas. Jis gyveno savo numylėtuose 
Anykščiuose. Jis stebėjo žmonių gyvenimą, jis džiaugė
si jų darbo pasiektais rezultatais ir apie tai rašė.
• . Beje, A. Vienuolis, prieš daugiau kaip dvejus metus, 
kalbėdamas Tarybų Sąjungos rašytojų suvažiavime ra
gino, kad ir daugelis kitų rašytojų gyventų provihčijbje, 
nes tai jiems padėtų geriau pažinti žmones, liaudį. Pa
žindami žmones, jis sakė, jie sukurtų geresnius veikalus.

Tarybų Sąjungos vyriausybė A. Vienuolį apdovano
jo Lenino ordinu, o Tarybų Lietuvos vyriausybė suteikė 
įam Lietuvos liaudies rašytojo titulą.
*' A. Vienuolis buvo didelis lietuvių ,tautos partijotas, 
ryžtingas ir ištįkimas Tarybų Lietuvos pilietis-veikėjas, 
nuoširdus liaudies draugas, ir talentingas rašytojas — 
lietuviško žodžio meistras.

Lietuvių tauta liūdi, netekusi A. Vienuolio-Žukausko, 
lenkia prieš jį savo galvą, tačiau gerai žino, kad jo lite
ratūrinis palikimas gyvuos tol, kol gyvuos pati tauta.

• ... r _____________ _________ — —

2pusi. Laisvė (Liberty) Ketvirtad., rugp1. (Aug.) 22, 1957 klijų respublikų 265 ekska-

Dienraščio Laisvės $10,000fondas sukeltas

.Trys kilometrai nuo Pa
nevėžio, netoli plento, kuris 
veda į Vilnių, matosi nedi
delis gražus miestelis. Bal
tučiai dviaukščiai gyvena
mieji namai, dengti čerpė
mis, lietuviškais ornamen
tais papuoštas didelis viesį 
bučio pastatas, mechaninių 
dirbtuvių korpusai, apsupti 
mūrine tvora, — visa tai 
pastatyta pušyno pakrašty
je.

Šiame miestelyje yra se
niausios Lietuvoje Panevė
žio melioracijos mašinų sto
ties centras. Čia gyvena 
melioratoriai, kurie .^atka
riauja iš pelkių tūkstančių 
tūkstančius hektarų derlin
gos žemės.

Tarybų valstybė aprūpi
no stotį priešakine tėvynine 
technika. Magistraliniams 
kanalams kasti meliorato
riai naudoja galingus eks
kavatorius, žemei lyginti— 
buldozerius, pervežimui — 
skreperius. Atviri grioviai 
tiesiami traktorinemis grio- 
viakasėmis, iš šių griovių 
išmesta žemė išlyginama 
traktorihiais greideriais. 
Drenavimo darbams stotis 
turi daugiakaušius ekska
vatorius, kelmams, akme
nims ir dideliems krūmams 
rauti — specialiai pritaiky
tus galingus dizelinius vikš
rinius traktorius.

Įrengdama naujas nusau
sinimo sistemas, stotis kar
tu atliko kelmų rovimą, plė
šinių suarimą ir klodo pa
puošimą nusausintose pie
vose bei ganyklose. Ten, 
kur buvo pelkės, dabar au
ginami linai, avižos, kvie
čiai, bulvės, cukriniai run
keliai ir kitos kultūros.

Iki 1956 metų Lietuvoje 
veikė dešimt melioracijos 
mašinų stočių. 1956-1957 
metais respublikoje įsteigta 
dar tiek MMS. Meliorato
riams iškeltas uždavinys— 
per penkmetį (1956-1960) 
nusausinti 630 tūkstančių 
hektarų žemės. Be to, 124 
tūkstančius hektarų numa
toma nusausinti kapitališ
kai atremontavus veikiantį
jį nusausinimo tinklą. Tuo 
būdu, šeštajame penkmety
je Lietuvoje bus nusausin
ta penkis kartus daugiau 
žemės, negu per visus 
pirmesniuosius pokarinius 
penkmečius. Tokio meliora
vimo darbų masto Lietuva 
dar niekad nežinojo.

Vien šiemet melioravimo 
įrenginių statyboje bus at
likta žemės darbų apimtis, 
sudaranti 'apie 35.^Bilijonus 
kubiniu metrų. Ėuržuazi-

Šiemet sukėlimas dienraščiui Laisvei $10,000 vasari
nio fondo ėjo labai gražiai. Per vidurį vajaus buvo kiek 
užtrukęs darbas, bet į pabaigą išėjo labai našiai.

Kolonijų veikėjai puikiai pąsidarbavo fondo sukėli
mui. O visuomenė parodė aukštą įvertinimą dienraščio 
Laisvės gausiu aukojimu į fondą.

Dėka pasidarbavusių ir dėka aukojusių, fotidan į- 
plaukė $10,981.70. Puiku ir džiugu 1

Labai širdingai sveikiname veikėjus ir aukotojus sa
vo dienraščiui. Laisvės Bendrovės dalininkų Suvažiavimo 
atsišaukimą fihansihiu atžvilgiu Visuomenė priėfnė taip, 
kaip tikrą savo reikalą ir įvykdė su gražiu perviršiu.

Pasisekimas buvo gražus, tačiau suprantame, jog 
darbas buvo sunkus ir todėl labai branginame pasidarba
vusiųjų triūsą.

J. Stanelis, Short Hills, N. J., rašo: “Tai tik tiek ga
lėjo jau surinkti. Viso Laisvėi bus $40. Draugiškai, J. S.”
Aukojo:

J. Stanelis. .. . .............................................. / $15.00
J. Papartis • • ..................................................... 5.00
K. Anuškis.........................   5.00
J. Slevis .....................................  5.00
V. Newarkietis.............. ................................ • • 5.00
W. M. Žukas .. .. .........................................  5.00

Binghamton, N. V., gauta $38. Aukojo:
Laisvės Draugė . .............................................$10.00
J. ir N. Stroliai............................... .......... . . . ; 5.00
U. Šimoliūnienė .. .................... ; ;.........;............5.00
V. ir A. Kazėnai, Johnson City....... •............    5.00
Pritarėja.......................... . ..................... ..... 5.00
Onyte S.....................   •...................2.00
A. Žvirblienė............................................. 2.00
A. Žemaitienė.................................. • •................. 1.00

“Gerbiamieji: čia randate $31.50. Tai aukos iš Lowell, 
Mass. Draugiškai, J. Blažonis”. Aukojo:

Nashua-Lowell buso likusi pinigai pikniko
liepos 4d........................   . . .....................$6.50

J. Puskunigis • • .. .... ..,............  5.00
R. Karsonienė..................... ’............................... 5.00
S. čižiurias .. ?...................   5.00
Ch. Kayutis .................... . • •.............. 5.00
M. Arbačiauskienė......................... ........ 5.00

C. K. Urban, Hudson, Mass., prisiuntė blanką ir $25.00. 
Aukojo:

Charles if Anne Urban .. .. .. ..- ............... $10;00
A. J. SikOi-ski...........................     5.00
J. šeškaiiskas ...........................  5.00
Senas gyventojas ...............................................2.00

Po $1: Geo Hulicfc, P. Vaitekūnas if Hudsohietis.

Pittsburgh^ Pa. Dar gauta aukų $30 nuo pittsburghie- 
čių. -.‘L

PRIETELIŲ KLtTBAS
Bevardis, N. J...........................        $25.00
S. F. Smith, Los Angeles, Calif...........................   25.00
Antanas Staniulis, Hampton, N. J......................... 25.00

AUKOS
Nuo Onų Vardinių paffcs (per M. Ginaitiėhę) Detroitu 

M.ich......... ... •• ......... . ....................  $75.00
Išleistuvių parė (per J. Žebri), Cleveland, Ohio.. 27.00 
A. Grirnaila, Hartford, Conn. .. ..........................  20.00
Senas Fiofidiėtis........... • •...........    20.00
L. Tilwick, Ėaston. Pa.....................  15;00
F. Lideikis, Great Neck, N. Y. .. • • ..............   10.00
Biruta ir Al Walihs, Stratford, Conn..................... 10.00
Jonas Lohgišlandietis .......... i................................10.00
LLD 22 kp., Cleveland, Ohio.............................. • • 10.00
John Maldinėki, Racinė, Wis. .... .. . . . ........... 10.00
Michael Krauįalis, Holmes, N. Y. • •...................... 10.00
J. Palskis, Scottville, N. Y. .. .. .. ...................... 10.00
J. ir M. Griciunai, Summitt, N. J. .. . .................• • 10.00
Jonas Gefdis, Berlin, Conn. ............; ............. . lft.00
Frank Varkška, Brooklyn, N. Y. .. • • .. .. .;;. 1:000 
J. Kafaii, Mohtėrey Pafk, Čalif............................. 10.00
J. Vaitekūhas, Montreal, Canada ............. ?..... 9.00
Ona Philipse,, Stamfbrd, Conn. . ...............................5.00
Stanley Petronis, Athol, Mass. .. • • 5.00
Petras Bieliauskas, Ėičhhibnd Hill, N. Y. ........ 5.00 
B ai timoriėtis ........ .; ......................  5.00
A. Mačijaūskas, Waterbury, Cbhrt. 5;00

va torius, 159 btildozėrius it 
pan. ■ r

Dabar rtiėjioratoriams la
biausiai įtemptaŠ dirbb lai
kas. Jie dirbė su įkvėpimu, 
stengdamiesi pirma laiko 
įvykdyti planą. Vandens 
imtuvų ir magistralinių 
kanalų statyboje jau išimta 
daugiau kaip 6 milijonai 
kubinių metrų grunto — 
3.5 karto daugiau, negu per 
tą pątį laiką 1956 hietaiš. 
Atiduoti pirnliėji 5 tūks
tančiai hėktarų, kiifitiosė. 
riiitiėstaš užildflš (thdlihių 
vamzdžių) drenažas/

P. jantaris

Maskva___ Tarybų Są-
jiiriga dovanojo. Kinijai 25 
įdkrų plotą Maskvoje prie 
universiteto* Ten bUs pasta
tyti puikus fūmai’ Kinijos 
airfbasaddi; Tai bus di
džiausia amb^šMda Maskvo
je.

<• .•** —- M* — •

ŠAigr-ddias. —> Pietų Viei- 
hąmo pfėžidęntas Ngo tHnh 
Diėttias siigrįžo iŠ l’aiigndo', 
kbf ‘ jis ViėšėjO pėiikias 
dienafe;

■f
< Belgradan. šių metų 
derlius bus vienas geriau? 
šių Jugoslavijos istorijoje.

Waterburietė.............. . ..,...................................  • 5.00
B. Ivanauskas, Brooklyn, N. Y........... •.. .......... 5.(Mk«* i
Bevardis, Brooklyn, N. Y.............. .........................5.00 *
E. Kasmočienė ••...... . .......... ............................... 5.00 j
F. Imbras, Pittsburgh, Pa. .. ...........................5.00
Nuo dviejų Latvių iš Ylgavos ...'.........• •.............5.00
V. Zelvis, Waterbury, Conn............ ...... z............ 5.00
Mikės DetroitiėtiS .. ............................................ 5.00
M.- Laurinaitienė, Cleveland, Ohio .. • •................ 5.00
Conėy Island Juozas .. .<. .. .................................5.00
Juozas Steponaitis, Brooklyn, N. Y................ . .  5.00
A. Pagiegala, Johson City, N. Y........................... 5.00
Mike Norbutas, Gardner, Mass......................... • • 5.00
Laisvę Mylintis, Rumford, Me..................................5.00
Mike Šleiva, Gardner, Mass. .. • •........................... 5.00 <
John Walins, Anna Maria, Fla................................. 5.00 I
Maė Zašiiiienė, San Bernardino, Calif............ • •.. 5.0ft, |
S. Benkus, Haverhill, Mass......... —.................5.00 1
A. Tervydis, Scotland, Conn.................................... 5.00 fl
F. Martinkuš, Edston, Pa.................................. • •.. 5.00 JB
Rėmėjas iš Southbury, Conn.................................. 5.00rjP
P. Swelnik, Easton, Pa. .. •.................................. 5.00 ’
Frank Murauskas, Luzerne, Pa............................ • • 4.00
William Lėcky, Haftford, Conn. ........................ 3.00
Alice Kunevičiėhė, Maspeth, N. Y............ • •.......... 3.00
Ė. Sattioška, Naugątūfek, Conn................................2.00
V. RaihanaiiSkas, MitiersVille, Pa............................ 2.00
G. Sidaras, Miami, Fla. ..................................... . 2.00
PAul Bėfnitohiš, Cassville, N. Y. .. . ........................ 2.00
P. J. Andėrsori, Rochester, N. Y..............................2.00
B. Š. Rauba, Cleveland^ Ohio .. • •........................ 2.00
S. Urboii, Miafhi, Fla................................................ 2.00
G; Paulūkohis, Shaft, Pa............ • •......................... 2.00
Seni rėmėjai, Miami, Fla.............. . .........................2.00
Marie ir Andrew Stenes, Bronx, N. Y............ • •.. 2.00/
A. Kaladzinskas, Rumford, Me.............................. 2.00
M. Romikaitienė, Reading, Pa. ...................... • •.. 2.00
j. Briedis, Pittsburgh, Pa. .. ....................................2.O0M
Kauno Dzūkas, Paterson, N. J..............................  1.70
G. W., Montello, Mass..................................  Y 1.50
Po $1: Kaiminka, J. K., Hart, Mich. į J. Bernardinietis; 

B. JuraitiSj Montreal, Canada; John Žilinskas, St. Peter
sburg, Fla.; George Daugėla, Richmond Hill, N. Y.; F. 
Žukauskas, Nashua, N. H.; J. Motuzą, Rumford, Me.

Surinkta per bufetinius pietus apvainikavimui vajaus 
užbaigimo, rugp. 17 d., Richmond Hill, N. Y. Aukojo:

W. Keršulis........... • • .............   $20.00
A. Vildžius.....................................   20.00
Anskiai ................................. • •.. ..........  15.00
Adomas Jasulaitis ....,...............   1O.(X^
Mary Wilson.......... .  • • .. ..................... 10.00 rį
S. ir J. Cedrbnai......................................  lO.OOr > •
M. Klimas................... • • .......................... . .. 1O.(<
Ivan Ivanovich................................. 10.00
Stasys Rumšą .. • •.............    10.00
Antanas Raila (Brobkton, Mass.) ................. 10.0Q
D. M. Šolomskas..................................................5.00
Valis ir Vera Burikai.. • .. ............................ 5.00 >
W; ir O. Baltrušaičiai .................................... 5.00
F. Kažokienė .........................................................5.00
Eleanora Sungailieųė .. • • ................................ 5.00
Povilas ir Nelė Ventai (ir sūnai)......................5.00
F. ir D. Mažiliai............ ................................. • • 5.00
K. Milinkevičius............;...........  5.00
Ilse Bimba..............................................................5.00
Geras Aidietis .. •• .. .. .. ........................ 5.00
S. ir O. Titaniai .................................................5.00
Gėo. Wareson ........................................................ 5.00
A. Bimba ...............................................................5.00
C. Briedis . . ....... • • ................... 5.00 y
V. Mikulėnas.................... 5.00
J. Rušinskas..................................................... • • 5.00 -
N. ir P. Bukniai...................................................5.0?
K. Petrikienė .. .................................................. 5.00
Jievutė G. ......................................................... 5.00
F. ir O. Černiavieiai...........; ............................. 5.00
Povilas .. .i,.......... ................................................ 5.00

. Onutė iš Jersey City • .......................................... 5.00
Sasha .. .. ..................................... ................ .  •. 5.00
R. ir E. Mizafai .................................................... 5.00
Jonas, Jr......... .. .................................................... 5.00
Vincas ir Ona • • ..................................................5-00
M. J. K. ..... ................................................... 5.00
Viktofas Petraitis................................  5.00
F. V. L. Skaitytoja................................................ 5.00
Al. Bepirštis............ • ........... •...............   • • • 4.00
P. M.• Šolomskas .. . . . • • ......................  3.00
E. ir J. Kasmočiai .............. ••..............3.00;
Nap. Kisielius ..................................  2.00
M. T................................ • •...................................... 2.00
Veronika ŠibeikiOhė .. .. .................................. 2.00 z
Laisvės kaimynas................................................ 2.00
Mary Kfudgii's .. .. • ....................................... 2.00
A. Mikniaus ..........................................................2.00
Konst. Karfchiehė ■ •.......................................... 2.00 -
Pėarl Collins ........................................ • •............2.00 «
T. Repšys.......................... • • ....................  2.00
A. Balčiūnas /....................................................... 2.00
Brooklynietis .. .. • •.................       2.00
P. Bieliauskas .. .. ........................................... 2.00
P. Gustaitis....................................... • •...............2.00’
Parapi jonas i.  ............................. ........................2.0ft
P. Petraitis .............................. .........................2.00 A*
Sakoplak. F. .. .. .................. . .. ..........2.00/ ji

Pd $l: K. S. Lietuvaitė, M. Agotėlė, Kelliė K., J. Grybas V /
1 ir Adatns. <. '

Laisvės Administracija ’

, - * ■ ■ '
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JONAS KAŠKAITIS

MEMUARŲ SERU
Mokslo, darbo kovingi keliai

Lawrence, Mass.
f

Juozas Matulis
Anų metų penktų atminimai

Vis nušvinta spalvingais vaizdais, — 
Mirguliuoti vaiduokliškai ima —

Vis pažįstamus veidus atskleis.
Ar skaistus tebešviečia mėnulis

Ant miestelio ramaus Avilių
Ar dar gyvas bėr Juozas Matulis?

Ar pasveikinti jį dar galiu?
Tą moksleivį ir seserį šaunią

Rodos tik vakar—taip aiškiai matau!4 Žmonės grūdas, į prakalbas mauna:
Teks “pamokslą” sakyt mum ir tau...

Iš bažnyčios Antazavės svieto —
Mūras prigriuvę tirštai.

Uniforma man štai, kaip nulieta,
Jau ir stoviu ant stalo, matau...

Rėžiu prakalbas — subestos akys... J
Delnai pliaukši tik ... žydi veidai... 

^oku žemėn aš, savo pasakęs, —
Lipa Juozas Matulis rimtai.

O jo balsas storesnis už mano —
Jis ir drožia ir pliekia drąsiau, —

O dalyką, brolel, jis išmano, —
Pasitraukęs į minią, klausiau .. .

“Vilniaus Seimą” štai atnešė raitas
Dusetų Kulikauskas skubus: 

'Reikia aiškint, čia reikalas greitas, —
Vėl ant stalo — man lūpos sukrus.

Dar ir pats Kulikauskas pridėjo,
Koks bruzdėjimas jo Dusetų,

O jo esama riesto siuvėjo,— 
Jį žinau iš Veiksmų ir kitų.
Geg. 24, 1957

Žiema — šalta. Būrys mūs’ maršuoja— 
Sulaikyt chuliganų žiaurių:

Lazdos, kirviai—mūs’ ginklai galioje, 
Buožę eglinę storą turiu...

Baisi panika. .. slapstėsi kaimai: 
Klasta — taktika caro valdžios !

Bet tuščia chuliganų tų baimė, — 
Nebeklausys, jei kas taip išsižios...

Visą šalį supurtė košmaras —
Sugalvota baisioji naktis:
Tą strateg’ją pats Vite padaręs, — 

Tat ir “maištą’’ lengviau suvaldys.
Dar miesteliuos sekmadienį kitą

Smarkias'prakalbas drožėm—dar ką: 
Jau valdžia nauja valsčiuj statyta—

Nauja savo rinktinė tvarka!

Sutikau Bartašiaučių Juzoką —
Iš Antazavės mėžia keliu, —

Jis vardus politpartijų moka, —
Gal patart jam programą galiu?

Realistas — šlėkta palivarko —
Mūs’ Viedariai arti jo namų —

Bara plūsta ir jis caro tvarką, -— 
Tie žandarai,' šnipai — neramu ...

Zarasuos jį paskyrė teisėju
Apsišaukus krikdemų valdžia, —

Tuo duobėtu keliu vyras ėjo, 
Balansavo su galva stačia.

SENAS VINCAS

REALAUS' i. GYVENIMO KELIU
(Tąsa) f

Tai pasakęs, pradėjo savo darbą, o 
viršininkas nuėjo savais keliais. Kali
niai vėl sužiuro j Edį, o minėtas negras 
net rėkdamas pradėjo kvatoti.

Kalėjimo raštinėje irgi ėjo nepapras
tas, kaip po eksplozijos, sujudimas: birz
gė telefonų skambučiai, lakstė šen ir ten 

V tinkami valdininkų komplimentai Edžio 
^adresu, tratėjo rašomosios mašinėlės, 
' čiužėjo lakštai popieriaus, kurių apačio

se draikėsi viršininkų parašai.
Po gan ilgoko laiko, atėjo pas Edį net 

du patys vyriausi viršininkai ir, vyres
nysis, dirbtinai nušypsojęs, pareiškė* 
“Tavo išlošta. Ir tu ir tas prakeiktas neg
ras ne tik esate paliuosuoti, bet' gražiu 
automobiliu išvežti už šios valstijos ru- 
bežiaus, sutinkate?”

“Aš savo žodžio nemainau. Priimi ma
no pasiūlymą, aš priimu tavo patvarky
mą”.

Negras išgirdęs tai, puolė prie Edžio, 
užsikabino jam ant kaklo ir- bučiavo jo 
veidą. Paskui Edis, pasiprašęs leidimo 
viršininko, atsisveikino su visais kali- 
niais, ir, kalinių akių lydimi, nuėjo į 

’ raštinę. Kada visos ceremonijos buvo at
liktos ir kaliniai gavo paliudijimus, kad 
jpilnai paliuosuoiami, viršininkas juodu 
atlydėjo prie gatavai stovinčio automo
bilio, kuriame sėdėjo du uniformuoti 
Vyrai, ir, suleidęs abudu į vidų, atsisvei
kinęs, palinkėjęs geros kloties, nuėjo į 
savo raštine.

Tačiau Edžiui ant laimės, o tuo patim 
kartu ir nelaimės,1, automobilio motoras 
tol neužsidegė, kol vienas iš vyrų, neišli
po iš io ir nesujungė savaime išsijungu- 

♦ šia elektros vielą. Kaip tik motoras už
sidegė ir Šioferis imetė rankenėlę į pra
dedamuosius važiuoti krumplius, kaip 
pamatė atbėganti viršininką su voku 
rankose, kuris šūktelėjo: “Palaukite! 
Jurgis Ekmanas, telegrama jums!”

Edis nutirpo! Jis žinojo, kad niekas 
tokiu vardu telegramos jam nesiųs, kaip 
tik Mariutė! O jeigu jau telegrama, tai 
kas nofs nepaprasto ten yra. Drebančio
mis rankomis paėmė telegramą, virpan
čiais pirštais atplėšė voką ir perleidęs 
kėlias eilutes per akis, nuleido rankas ir 
sėdėjo, tarsi apsvaigęs.

Telegrama šnekėjo: “Brangus Edi! 
Mariutė gavo Šaltį, kuris persikeitė į 
plaučių uždegimą — sunkiai serga ligon- 

, būtyje. Ji apie tave nepaliauja kalbėjus. 
Telegramą siunčiu ir pinigų... Skubinkis 
pasimaiyti su ja, kol nevėlu. —-

J. Karvelis”, 
r <

Vaikinas valandėlę patylėjęs, njaldau- 
janciai pažiūrėjo viršininkui į akis ir,

3 pusi. Laisvi (Liberty) Ketvirtad., rugp.

tartum prieš kalną lipdamas, paklausė: 
“Kad nebūtų sukliuvimo, ar negalėtumė
te šios telegramos perlaidą iškeisti pini
gais, kad jūsų loska?”

“Ant kiek sumos?”
“Du šimtai dolerių”.
“Gerai. Šok laukan ir einam į raštinę”.
Juodviem sugrįžus, atsisveikinus vir

šininką ir paačiavus už geradarystę, vai
kinas vėl kreipėsi prie jo: “Buk toks 
geras, ponas viršininke, ir paliepk savo 
vyrams, kad mane pristatytų ant arti
miausios geležinkelio stoties, iš kurios aš 
galėčiau pagauti greitąjį traukinį į ry
tus”.

“Ne, Edvardai. To padaryti aš negaliu, 
nes paties gubernatoriaus įsakymu, 
judu turiu išvežti iš šios valstijos rube- 
žių ir kaip kirviu nukirsta. Viena, ką aš 
galiu tau pasitarnauti, tai įsakyti vy
rams, kad pristatytų jus net ant Atlan
ta, Ga., centralinės geležinkelio stoties, 
kur g'alėsi gauti ekspresą ir lėkti į ry
tus”.

“Labai ačiū jums, pbnas viršininke”.
“Laimingos kelionės, Edvardai”. Pas

kui viršininkas, atsikreipęs į savo vy
rus, įsakančiai dadėjo: “Pristatykite 
juos ant centralinės Atlanta, Ga., stoties 
ir hegaišuodami! Girdėjote mane?”

Automobilis net šokte pašoko iš vietos 
ir tuoj išnyko iš viršininko akių, kuris 
lengvai nusišypsojęs, papurtęs galvą, 
taipgi dingo savo raštinės duryse.

•
Traukinys net pasisiūbuodamas, tauš

kėdamas ir savo sireną klikdydamas, 
vingiavo tarpkalnėmis, lėkdamas po 70 
mylių į valandą. Ant vieno minkštai iš
mušto suolo sėdi, tarsi paukštis sparnus 
pakėlęs, kad tik greičiau nulėktų ir dar 
nors žodelį su ja pakalbėtų, .mūšų Edis. 
Minutės virsta valandomis, dienos — 
mėnesiais, naktys — metais!

Įvažiavus į rytines valstijas, vėl ne
laimė! Ištinka baisi sniego audra: apšą
la traukinio langai ir pats traukinys pra
dėjo mažinti savo eiseną. Aht galo, var
gais negalais, besikasdamas per sniegą, 
traukinys ' visgi pasiekė vieną rytinių 
Valstijų didtniestį ir apsistojo centralinė- 
je jo stotyje.

Bet iš čia, iki Mariutės tėviškei dar 
buvo aipe 20 mylių tarpas. Todėl vaiki
nas, nei sekundos negaišuodamas, sėdo 
į požeminį traukinį ir už pusvalandžip 
jau radosi kitame miestelyje, kiek arčiau 
merginos tėviškės,- kur manė pasisamdy
ti “taksį”, kad kuo greičiausia pasimaty
tų su Mariute. Bet. . .

(Bus daugiau)

(Aug.) 22, 1&57

Methueno policija uždrau
dė sekmadieniais dirbti, 
statant namus bei kitus 
darbus. Sako, gavo skundų 
iš gyventojų, kad sekmadie
niais kai kurie žmonės, 
dirbdami, dar anksti rytą, 
kada reikia pailsėti, daro 
daug triukšmo.

Užpuolikas, nutėmijęs 
taksį vežant supermarketo 
manadžerį, įsiveržė automo- 
bilin ir apiplėšė, paimda
mas $900.

Dabar eina tyrinėjimas, 
ar kartais taksio vairuoto
jas neturėjo ko nors ben
dro su užpuoliku.•_•

v Suvažiavime, įvykusiame 
Bostone, A. Callahan jau 
trečiam terminui tapo iš
rinktas Massachusetts Fed
eration of Labo^ preziden
tu. Suvažiavime buvo nu
tarta eiti prie vienybės su 
CIO. Taipgi nutarta poli
tikoje veikti su demokratų 
partija. Suvažiavimas pasi
sakė ir prieš valstijos gu
bernatoriaus sumanymą ap
dėti žmones taksais. Gerai 
padarė!

•
Methuenuose bus iškirsta 

1,200 Elm medžių, nes 
pripažinta, kad iš jų gau
nama visokių bakterijų. 
Seniau buvo dedama pa
stangų kiek galint tuos me
džius apsaugoti, bet pasiro
dė, kad jie čia nenaudingi.

•
Aną sekmadienį teko bū

ti Maple parke. Susitikau

drg. S. Benkų. Pradėjome 
šnekėtis apie Laisvės vajų. 
Sakiau, aš jūsų vardo au
kotojų sąraše dar nema
čiau. Tai jis išsitraukė 
penkinę ir sako: še penkinė, 
pasiųsk. Be to, užsisakė 
prenumeratą ir “USSR,” 
Tarybų Sąjungos leidžiamo 
žurnalo (anglų kalba) Wa
shingtone.

•

Aš manau, kad worceste- 
riečių menininkų rengia
mame piknike Olimpia Par
ke bus žmonių ir iš Law- 
renco. Gerieji draugai, ku
rie turite mašinas, važiuo
kite patys ir pakalbinkite 
kitus, kad kartu važiuotų.

S. Penkauskas

Minersviile/Pa.
Šio mėnesio 11 dieną at

lankė mane draugė Mali
nauskienė iš New Yorko 
valstijos su savo duktere ir 
žentu ir kitu vaikinu. La
bai buvo malonu susitikti 
draugę Malinauskienę, nes 
jau praėjo virš 35-rių me
tų, kai jie išvažiavo į New 
Yorka ir per tą laiką ne- 
buvau\jų matęs. O kai jie 
čia gyveno, tai buvom labai 
geri draugai. Draugas Ma
linauskas, čia dirbdamas, 
pradėjo sirgti mainų liga, 
tai jis ir metė mainų darbą, 
ir gerai padarė, nes jeigu 
mainose būtų dirbęs, tai gal 
ir jis jau būtų buvęs po že
me, kaip kiti jo draugai. O 
dabar, kaip sakė jo draugė,

MIRUS

JUOZUI SAMUOLIUI
Reiškiame širdingą užuojautą jo 
. dukrelei Helen Mesnik, anūkui, 

giminėms ir draugams.

LLD 190 KUOPA
Cleveland, Ohio

’ MIRUS

STANLEY BUIVYDUI
Reiškiame giliausią užuojautą jo mylimai 
žmonai Onai, jo dukrelei Julijai, podukrai 

Onutei ir visiems giminėms ir draugams.
LLD 190 KUOPA

Cleveland, Ohio

dar gerai laikosi. Jis sakęs 
savo žmonai, kad atlankytų 
mane. Ačiū jam, kad neuž
miršta savo draugų. Aš ir
gi, kai buvau jaunesnis, tai 
netingėjau atlaikyti savo 
draugų. Bet dabar jau pa
sibaigė mano kelionės, nes 
einu 85-tus metus ir tik 
laukiu, kada reikės eiti į 
amžiną poilsį...

Linkiu kuo geriausių pa
sekmių Malinauskams, 

v

Rugpjūčio 7 dieną aplan
kė mane draugas Karolis 
Krasnickas iš Waterburio.

IMS ^-.ros Apskrities Piknikas
Programą atliks Montello, Bostono, Worcesterio dainininkai. Taipgi dalyvaus pro- 

pregrantbĮje Laisvės Choras iš Hartford, Conn. Bus ir kitokių įdomumų
z - • ? • 4 <144 #.

Įvyks Sekmadienį Rugpiiičio 25 Augusi

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

Olympia Parke, Shrew sbury-Worcester, Mass.
Kviečiąme visus 25-tą rugpjūčio būti Olympia Parke su menininkais.

■ ' L * Rengėjai

Jis atvažiavo aflahkyti savo 
gimines, tai nepamiršo at
lankyti ir mane. Ačiū jam£ 
kad neužmiršta savo drau- 
gų. K. Krasniekas atrodo 
dar gerai, bet plaukai tai 
jau balti. Krasnickų Čia 
didelė šeimyna^ nes buvo 6 
broliai ir 2 seserys. Trys 
broliai jau mirę, o trys dar 
gyvi, bet jų šeimynos jau 
yra vedę. Vieni gyvena 
Minersvillėj, o kitbMąhano- 
juj ir Shenandoryj^- Tai jis 
atvažiavęs atlanko visus. 
Gyvi yra Karolis, Vincas ir 
Julius. Visi Krasnickfti yra 
pirmeiviai žmonės. Iš Lie- 
tuvos paeina iš Kalvarijos 
apskrities. ' -

V. Ramanauskas

Brockton, Mass.
Turiu pranešti piknikų mė

gėjams, kad Montellos Liet.
Taut. Namo Parke piknikai 
bus kas sekmadienį per visų 
rugsėjo- mėnesį šių metų.

Labor Day — rugsėjo 1—2 
dienomis pikniką rengia LLD 
6 k p. r Moterų Apšvietos ’ 
Klubas. Tai bus didelis ir visu 
kuo turtingas piknikas, 
dvi dienas

Per * 
bus įvalias gerų 

valgių ir gėrimų, taipgi gera 
muzika, šitą pikniką visi užsi- 
markiuokite savo kalendoriu
je.

G. Shimaitis

PRANEŠIMAS
BROCKTON, MASS.

Naujosios Anglijos Moterų Sąryšio 
metinis piknikas įvyks Liet. Taut. 
Nanjo Parke, Winter St. ir Keswick 
Rd., 1 vai. dieną, rugpjūčio 25 d. 
Bus muzika, gerų namie gamintu 
valgių, kugelio, pyragų, tortU. ^li
tų-šaltų gėrimų. Prašome vietinius 
ir iš apylinkės dalyvauti, linksmai 
praleisite laiką žaliame puŠyriė.

Reng. Kom. (162-164) 
-------------- 1-------- :-------------- • *■' / 's ■ *
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LAISVES METINIS
koncertas

Lapkričio J Q Novembeb

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

♦<■♦4 M I

MATTHEW A
BUYU'S

(BUYAUSKAŠj

LAIDOTUVIŲ

i i 426 Lafayette St ■ ■
:; Newark 6( N. J.
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BINGHAMTON, N. Y.
Anastazijos Simonaitienės 

laidotuvės

Anastazija čivilaitė - Simo- 
naitienė iš Gailiūnų kaimo, 
Pušaloto parapijos, dar jauna 
būdama, berods 1911 metais 
atvyko i šią sali “laimes ieš
koti” ir visą laiką gyveno šia
me mieste. Išaugino šeimą: 
sūnų ir tri^ dukteris, z

Anastazija priklausė prie 
L.D.S. 6-tos kuopos ir prie 
A.L.D.L.D. 20-tos kuopos Mo
terų Skyriaus. Ji nepasitenki
no vien tik motinos, šeiminin
kės ir darbininkėj pareigose. 
J; kiek plačiau žiūrėjo Į gy
venimą. Ji Įvertino darbinin
kišką apšvietą ir kovas už ge
resnį darbininkų būvį. Ji au
kojo pagal savo išgalę apšvie- 
tos labui ii’ darbavosi minėto
se organizacijose, kiek jos su
pratimas ir spėkos jai leido.

Anastazija mylėjo gamtą, 
gėles, tai ir šermeninėje ji

skendėjo daugelyje gražių 
gėlių: buvo tiek daug, kad 
atrodė kaip tikras gėlynas. Ji 
buvo malona*us būdo moteris 
ii- turėjo daug draugų. .Mokė
jo gražiai sugyventi su kai
mynais, draugais ir visais, su 
kuriais turėjo kokių reikalų.

Anastazija per ilgą laiką 
kovojo su sunkia liga. Ir štai 
liepos 3i) dieną nelaboji mir
tis išskyrė ją iš gyvųjų tarpo, 
i'aip didelėse kančiose Anas
tazija ir užbaigė savo gyveni
mo kelią. O rugpjūčio 2-rą 
dieną su bažnyčios apeigo
mis, didelio draugų būrio ly
dima likosi palaidota Kalva
rijos kapinėse, šeima visus 
palydovus pakvietė j bažny
čios svetainę, kur buvo gra
žiai priimti ir pavaišinti.

Reiškiame širdingą užuoja- 
tą vyrui ir visai jos šeimai ir 
artimiesiem^. O tau, Anasta
zija, amžinos ramybės!

M. (Kazlauskienė

NewYorto^fe^ Zlnloi

WORCESTER, MASS.
MIRĖ NIKODEMAS 

KUDARAUSKAS
Rugpjūčio 17 d. rastas 

negyvas savo namuose Ni
kodemas Kudarauskas, il
gametis Worcesterio gyven
tojas. Per pastaruosius ke
lerius metus jis gyveno ne
dideliame miestelyje, North 
Oxford, arti Worcesterio. 
Ten turėjo valgomųjų daik
tų krautuvėlę.

Jau prieš kai kurį laiką 
mirė jo žmona Mikąlina. Po 
to, sakoma, N. Kudaraus
kas buvo įpuolęs nusimini
mam

Padarius skrodimą, gydy
tojas surado, kad velionis 
pats atsiėmė sau gyvybę, 
nusinuodydamas.

Nikodemas gimė ir augo 
Puvočių kaime, Merkinės 
valsčiuje, prieš 67 metus.

Dar jaunas būdamas jis at
vyko į Ameriką, į Worces
ter), ir čia gyveno per dau
gelį metų. Per ilgoką laiką 
N. Kudarauskas t u r ėj o 
(partnerystėje su kitais) 
mėsos krautuvę.

Kadaise velionis priklau
sė prie Worcesterio Aido 
Choro, prie Literatūros 
Draugijos ir kitų organiza
cijų. Taipgi buvo LDS na
rys.

Liko liūdesy sūnus, medi
cinos gydytojas, Dr. Ed
mundas Kudarauskas (gy
vena Bostone), marti ir 6 
anūkai.

Velionio palaikai buvo 
pašarvoti Carroll Funeral 
Home, Worcesteryje, o iš 
ten nuvežti į Rural kapinių 
krematoriją ir sukremuoti.:

Koresp.

ATSIMINIMAIi J

Buvo rūsti 1914 m. Argen
tinoje žiema bedarbiams. Iš 
Buenos Aires ir kitų didesnių 
miestų pabėgę bedarbiai pre
kiniu traukiniu privažiuoja 
nedidelį provincijos miesteli, 
kur traukiniai sustoja. Šalta. 
Visi bedarbiai išalkę, kiekvie
nas tik apie maistą kalba, o 
pinigų nei vienas neturi. Bar- 

1 gan čia nieko negausi. Susita
rė eiti miestelin duonos ieš
koti. Jei geruoju neišprašysi, 
imk ir eik sau. Nei daiktų nei 
pinigų neimti, tiktai duonos.

Ten buvusios trys duonos 
kepyklos liko tuščios. Kas bul- 
ką, kas kitą, visą duoną be
darbiai išsinešė. Policija, ku
liai reikėjo tvarką palaikyti, 
negalėjo nieko daryti: buvo 
tiktai keli policininkai, o be
darbių daug.

Bedarbiai po duonos kepa
lą nešini sugrįžo į stotį ir su
lipo traukiniu. Pasirengė toli
mesnei kelionei. 1

•
Traukinys sušvilpė ir pra

dėjo judėti. Artimiausia sto
tis, — Katrinia miestelis. 
Draugai numatė, kad šioje 
stotyje gali būti daugiau poli
cininkų; jie gali bedarbius 
nuvaryti nuo vagonų, juk nei 
vienas bileto negalėjo apsimo
kėti, visi važiavo veltui.

Bet atsitiko kitaip.
• Kuomet privažiavome sto

tį, nei vienam neleido išlipti, 
liepė važiuoti toliau. Sakė, 
kad tame ,wiestelyje darbo 
nėra. 1 ’

Važiavome į Deriguera sto- 
tį.

Dar traukiniui nesustojus, 
iš vienos daržinės pasipylė 
policininkų būrys ir užlipę 
ant vagonų pradėjo bedalius 
kardais mušti. Vienas rusas 
žuvo po vagonų ratais, kiti 
du, ispanas ir austrijokas, 
liko sunkiai sužeisti. Buvo-be
viltiška padėtis. Nei kur apsi- 

• stoti, — darbo nėra. Prekiniu 
traukiniu važiuojant, jau irgi 
pavojinga, — policija muša.

Už kiek laiko, Argentinos 
dvarininkai pradėjo kritišką 
bedarbių padėtį gelbėti. Jie 
dvaruose pradėjo valgyti duo
ti. Užeisi dvaran keturiese, 
duoda pavalgyti ir dar pa- 
i lausia, ar nėra kur pakelyje 
daugiau bedarbių. Jei patvir- 
tindaVom klausimą, kad ten 
ir ten yra dar keli, tuomet at
plaudavo ketvirtadalį ar pusę 
avies ir liepdavo nešti kitiems 
draugams bedarbiams. Tiktai 
griežtai perspėdavo nesužalo
ti gyvulio kailio.

Jei atsitikdavo ■ reikalas, 
galima buvo karvę ar avį pą- 
piauti, bet tada būdavo rei
kalinga odą sveiką ir nesuža
lotą palikti, užkabintą ant 
kurios nors tvoros.

Avies kailis ar karves skū
ra didesnę vertę turėjo, kaip 
gyvulio mėsa.

• 9 1 •
Taip tęsėsi bedarbių gyve

nimas iki 1915 metų pradžios. 
Tada įvyko gelžkelįečių strei
kas už algų, pridėjimą. Jie 
uždirbdavo labai mažai pagal 
(pragyvenimo brangumą. ’

Paskui sužinojome, kad 
skerdyklos turi didelius mė
sos eksporto užsakus ir jos 
jau pradėjo priimti darbinin
kus. Susitarėme, irgi prekiniu 
traukiniu, važiuoti į miestelį 
Berisa, kur buvo dvi skerdyk
los.

Ten jau buvo galima rasti 
ir kitokių darbų.

Beriso stotyje sutikome 5 
šeimas — 20 žmonių — Sibi- 
rijos vokiečių, kurie kalbėjo 
švariai rusiškai, ir jie paaiški
no, kad atvažiavę 190$ me
tais, užpirko už 220 tūkstan
čių rublių žemės plotą. Bet 
100 tūkstančių likę skolingi ir 
negalėję pagal sutarti išmo
kėti. žemiui savininkas polici
jos pagalba juos išmetęs ir li
kęs su žeme.

Užklausti, ką jie dabar ma
no daryti, jie atsakė, kad pa
siuntė laišką pažįstamiems į

i

pa-

Kas kaip gina 
sveturgimius

Džiugu pranešti, kad
staromis dienomis net keletas 
prietelių ištiesė šiltą ranką 
gynimui sveturgimių ir paties 
komiteto. Štai jie: 
. K.

P.
K.

Balčiūnas . . . $10.00
Banaitis ...į.’..-. 5.00
B...................’’.... 3,.00
Bėčis .......... . ... 2.00
Depsas ................ 5.00

Steponaitis ............. 5.00
Supirštis ......... 1.00 

kad įvertinote šį 
ir parėmėte, 

už

A.
Smagu, 

svarbų reikalą 
Labai dėkojame už paramą 
visiems čia minėtiems ir anks
čiau parėmusiems šį kilnų 
darbą. Lauksime, kad ir kiti 
tą padarytumėte.

. Mopey order-pęrlaidą rašy
kite M. Stakovas, o siųskite 
Anne Jones, 39 E. 98th St., 
Brooklyn 12, N. Y.

Komitetas

LIETUVIU TARPE
Sekmadienį važiuoja Į 

Worcester!i
šį sekmadienį du automobi

liai patrauks į Worcester, 
Mass., kur Olympia Parke 
bus festivalinis piknikas.

Jonas Grybas
Lazauską, Julių 
Kalvaičius.

Valys Bunkus 
žmona ir kitais, 
neteko sužinoti.

Gal kas ir daugiau vyks 
Wore esterį ?

Atletų iKJubo piknikas ' 
buvo mažas

vežasi Joną 
ir Marijoną

važiuoja su 
kurių vardų

Praėjusį šeštadienį, Jamai- 
cos lenkų darže Lietuvių At
letų Klubas| turėjo savo 
niką. Piknikierių buuvo 
daug, gal biskį daugiau 
šimtas.

Prie kelių stalų; piknikie- 
i iai vaišinosi. Lietuvių kriau
čių 54-to skyriaus valdybos 
paruoštas ' stalas .buvo di
džiausias ir linksmiausias.

Aidas pradės savo veiklą

Aido Chbro /atostogos bai
giasi. Rugsėjo č d. jis vėl 
pradės savo pamokas, kad ge
rai pasiruošti sekamiems įvai
riems parengimams.

Svarbiausias Aidui parengi
mas — jo paties piknikas, ku
ris įvyks rugsėjo 15 dZ Kas- 
ynočiaus sode, Great Neck, N. 
Y. Jame aidiečiai pasirodys 
su gražia menine programa.

Aidiečiai kviečia visus ir vi
sas pasiruošti šiame piknike 
dalyvauti. O skaitlingos pub
likos dalyvavimas suteiks cho
rui daugiau energijos ir fi
nansinės paramos toliau1 
buotis meno srityje.

Svečiai

pik- 
ne- 

kaip

d ar-

Rep.

Yor- 
iš

*

Valdininkai negali susitarti, ką
’**‘T* i ■

daryti apie nusikaltimus jaunimo
anas prieš Wagner jtarpe

Praeitą savaitę iškilo, kad 
vyrauja nemenkas ginčas tarp 
miesto majoro Wagnerio iš 
vienos pusės ir daktaro 
Greenhill iš kitos.

Minimas daktaras yra New 
York d miesto “protinės šva
ros tarybos” galva, ir tai jo 
uždavinys stebėti. kbdėl ir 
kaip vystosi nusikaltimas, kri
minalizmas ir t.t.

Tad, daktaras Greenhill stu
dijavo. ir išleido raportą apie 
jaunuomenės n u sikaltimus 
Washington Heights apylin
kėje New Yorko mieste. Kaip 
žinia, ši apylinkė šiaurvaka
rinėje Manhattano dalyje yra 
nuskurusi, pilna lūšnynų. Jo
je dabar gyvena žymus nuo
šimtis puertorikiečių

i
Daktaro raportas nepatiko 

majorui Wagneriui. Ne tai, 
kad Wagneris nesutiko su iš
keltais faktais — jis verčiau 
nesutiko su tu faktų iškėlimu. 
Mat, artinasi rinkimai, ir 
kriminalizmo pabrėžimas dar 
gali, neduok dieve, mesti ne
palankią šviesą ant majoro 
Wagnerio ir padėti jo opo
nentui, republikonų . kandida
tui Christenberry...

Tad, kuomet laikraštinin
kai susirinko į miesto valdy
bą išklausyti Greenhill rapor
to, jie matė štai kokį fenome
ną: Wagnerio asistentai apsu
po gerbiamą daktarą, ką tai 
jam šnibždėjo,;© tas atsikal
binėjo, lyg nesutikdamas su 
tuom, kas jam. patariama. Se
kantis žingsnis buvo toks: 
Wagnerio asistentai išlydėjo 
daktarą Greenhill pro užpa
kalines duris, kur jo jau lau
kė automobilis, žurnalistai tik 
Spėjo išgirsti iš daktaro, kad 
jis, “kaip tai1 aišku ir be aiš
kinimų”, negali duoti inter
viu...

ne tik tarp 
ir “protinės

Dabar pasirodo, kad nesu
tikimai vyrauja 
miesto majoro 
švaros tarybos” vedėjo, bet ir
tarp majoro ir valstijos gu
bernatoriaus, tai yra, tarp 
Wagnerio ir Harrimano. Har- 
rimanas, kaip Wagneris, yra 
demokratas, ir kodėl jis norė
tų Wagnerio šansams kenkti, 
nežinia. Bet vienaip ar kitaip, 
Harrimąnas per televizijos 
programą vis pabrėžė, kad 
padėtis New York o mieste la
bai bloga, kad kriminalizmas 
plinta. Gal reikia daugiau' po
licijos, gal reikia, kad esą po
licininkai dažniau vartotų sa
vo lazdas — Harrimanas tik- 

nežino, ką reikia daryti, 
daryti

pušės, 
daryti 

ant kiek

rai 
bet jis žino, kad reikia 
ką nors.

Wiagneris, iš kitos 
irgi žino, kad reikia 
ką nors — reikia,
galima, užtylėti, užtušuoti pa
dėtį, kad nepakenkti jo per
ink imu i į miesto majorus.

Tuo tarpu per paskutines 
dienas štai kas įvyko New 
Yorke: '

Per savaitgalį mirtinai pei
liais nubadytas 16 metų jau
nuolis Ernest Smalls, Jr., gy
venęs 163 W. 143rd St. Suim
tas 18 metų jaunuolis Richard 
Fields, kuris, sakoma, jį nu
žudė.

Brooklyne beisbolės lazdo
mis ginkluota jaunuolių gen- 
gė užpuolė du brolius. Vie
nas jų, 17 metų Jerry Paoni, 
randasi ligoninėje kritinėje 
padėtyje.

Brooklyne keturi jaunuo
liai užpuolė ir rimtai sužeidė 
policininką James Clahane. 
Jis tuo laiku neėjo tarnybos 
ir neturėjo uniformos, bet 
bandė sustabdyti jaunuolius, 
kurie tarpusavyje pešėsi.

SERGA
Sirginėja Teofilis Kapočius, 

senas Williamsburga gyvento
jas. Per kiek laiko jis jautė 
aukštai krūtinėje kokį tai 
spaudimą, bet užeidavę tar
pais ir vėl praeidavę. Tačiau 
keletas dienų atgal, jam va
žiuojant į darbą, užėjęs krū
tinėje spaudimas ir’ pradėję 
akyse darytis tamsu. Tada 
Kapočius suprato, kad jau 
nėra paprastas dalykas, bet 
jau kas nors rimtesnio. Vieto
je ėjęs į dirbtuvę, grįžęs at
gal ir ėjęs pas pas gydytoją. 
Po) išegzaminavimo gydytojas 
pripažinęs, kad tai buvusi šir
dies ataka.

Gerai dalyką patyręs 
širdies specialistą, dabar 
filius poilsiauja ir ima 
tus širdies sustiprinimui.

pas 
Teo- 
vais-

Po miestą pasidairius
Atidaro “vairavimo kliniką”

New Yorko (trafiko) Sau
gumo taryba City Hali parke 
atidaro “vairavimo kliniką”. 
Ten automobilių vairuotojai, 
kurie tūri leidimus vairuoti, 
bet abejoja, ar jie pilnai ge
ri, galės ateiti ir pasiduoti sa
vanoriai tam. tikram egzami
nui. Tam tikrose mašinose, 
kurios simuliuoja tikrą auto
mobilį, vairuotojas galės pa
rodyti, kokie geri jo reflek
sai, kaip jis atsiliepia/ į stai
gius važiuotės pareikalavi
mus.

Egzaminų rezultatai nebus 
skelbiami 
d ai
jas, kuris pasirodo esąs silp
nas, pats tą žinodamas ban
dys pasitaisyti, sako Saugumo 
taryba. Kodėl nepravesti to
kio egzamino visiems privalo
mai, taryba nesako.

ir vairuotojų var-
net neimami. Vairuoto-

Pereitą savaitgalį New 
ke lankėsi Antanas Raila 
Brockton, Mass. Atlikęs savo 
reikalus mieste Mr. Raila už
suko ir į Laisvės vajaus už
baigtu vių pramogą. Čia jis 
pasimatė su daugeliu savo 
pažįstamų brooklyniečių..

Anksčiau Antanas Raila tu
rėjo sportiškų rūbų išdirbys- 
tę. Dabar iš biznio jis jau yra 
atsipareigavęs, turi laiko pa
sivažinėti. Grįžęs iš N. Yorko 
mano aplankyti Maine valsti
ja.

Gavome žihią, kad Antani
na ĮVIačiutienė gerokai sustip
rėjo ir iš ligoninės parvyko 
namo. Gyvena Brooklyne. Na
muose dar turės būti po dak
taro priežiūra. •

Sibiriją ir tikisi, 
šią pagalbos.

Ir jie laukė,, ir 
sija, ar mes tave
sime” žodžius kartodami, lau
kė pagalbos toje gelžkelio1 
stotyje.

kad sulauk-

“Motina, Ru- 
dar pamaty-

Palikome juos laukiančius, 
c mes ėjome darbo ieškoti Be
risa miestelyje,

Argentina
K. Čypąs

Kazys Poška šiomis dieno
mis išvežtas ’ ligoninėn. Nete
ko patirti, kurion. Jo gyveni
mo vieta — 110 Wyona St., 
Brooklyn, N. Y.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos,, kurie jos dar neskaito.

PARDAVIMAI

Streikavo pieno pristatytojai 
\

Pieno tankų trokų vairuo
tojai, kurie pristato New Yor- 
kui apie 95 procentus pieno, 
paskelbė streiką, kuomet uni
jos ir darbdavių atstovų dery
bos pakriko. Streikas laimė
tas.

Ūkis pardayimui, 135 akrai žemės, 
yra gražaus miško, žemė lygi, be 
akmenų, derlinga, naujas traktorius 
ir visi įrengimai. Stuba su 11 kam
barių, garadžlus 2 karam. ?• Bamė 
gerame stovyje su visais įrengimais, 
melžiamos mašinos ir šaldytuvai. 
Viskas kas reikalinga gyvenimui. 
Noriu parduoti greitai ir pigiai. 
Priežastis — nesveikavimas, nega
lių. dirbti. Dėl daugiau informa
cijų, rašykite man. Felix Shuman, 
c/o Mrs,. Crockett, Great Pond Rd., 
No. Andover, Mass. (162-163)

Frisipažino bandęs užmušti 
gengsterių karalių

Vincent Gigante, buvęs 
kumštininkas, pasidavė polici
jai ir prisipažino, kad jis ban
dęs užmušti gengsterių kara
lių Frank Costello geg. 2 d.

iraaia
HELP WANTED MALE

HELP WANTED—FEMALE

Reikalingas Virėjas 
Patyręs. Nuolat. (Tėra^Alga.

PROSPECT HALL 
268 Prospect Ave., B’klyn.

ST. 8-0778.

Counter Girl-Waitress. 5 days a 
week. Saturday only. 5 hours, 9 
to 2 P. M. Excellent working con
ditions. Nice clientele.

STEVENS LUNCHEONETTE 
50-15 Roosevelt Avenue 

.Woodside, L. I.
’ HA. 9-9616

(163-164)

Giants komanda 
apleis N. Yorką

Per ilgą laiką buvo spėlio- 
ta ir kalbama apie tai, ar 
Giants beisbolės komanda pa
siliks New Yorke arba vyks 
kitur. Mat, tos komandos sa
vininkai jautė, kad jie gali 
geriau pelnytis kitur,/ ypatin
gai Vakarų pakraštyje. Nors 
Giants lošė New Yorke ir at
stovavo New Yorką daugiau 
kaip 50 metų, nors šimtai 
tūkstančių sporto mylėtojų 
save skaito Giant patrijotais, 
pelnas svarbesnis.

Z

Dabar oficiališkai praneša
ma, kad Giants taryba, 
yra, direktoriai, 
prieš 1 nutarė 
Francisco, kur
mas naujas stadijonas, 
rantuojąs daugiau 
per rungtynes ir t.t

Kita New Yorko komanda, 
Brooklyno Dodgeriai irgi pla
nuoja keltis — šis į Los An
geles.

ODOS DARBININKAI
Taipgi užbaigejai. Patyrę, 

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

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

(159-163)

tai
9 balsais 

keltis Į San 
jiems stato -

ga-
publikos

New Yorko spaudoje
“National Guardian” apie 

Clifford McAvoy

Pažangus savaitraštis “Na
tional Guardian” atspausdi
no vedamą straipsnį apie ne
seniai mirusį Clifford T. Mc
Avoy, buvusį ALP pirminin
ką, ir kovingą pažangietį. 
“National Guardian” sako, 
kad* McAvoy buvo tarp tų pa
žangiečių,- kurie iki paskuti
nės minutės stojo už nepri
klausomą politinę veiklą. 
Kuomet ALP įtaka pradėjo 
mažėti, kuomet ji gavo ma
žiau negu 100,000 balsų, net 
Marcantonįo atsistatydino iš 
pirmininko pareigų, lyg nusi
vylęs. McAvoy tapo pirminin
ku. Kuomet dar vėliau ALP 
gavo tik 50,000 b. ir daugu
ma ALP veikėjų nutarė 
ją likviduoti, McAvoy 
prieš.

“National Guardian”
kad ALP žymiai likvidavosi 
todėl, kad komurMstai grįžo 
prie nusistatymo, jog reikia 
\ eikti per didžiąsias partijas, 
vyriausiai demokratus. Mc
Avoy, kaip ir “National Guar
dian” redaktorius McManus 
dabar, su tuom nesutiko. Bet 
McAvoy iki paskutinės dienos 
liko bendradarbiavimo su ko
munistais šalininku.

para
stojo

sako.

“National Guardan” dar 
pastebi ii’ tam tikrą asmeniš
ką McAvoy mirties detalę: 
jis sirgo nepagydoma liga, 
bet pats tikrai nežinojo, kad 
mirtis taip arti. Jis dar tikėjo
si vadovauti socialistiniam fo
rumui, steigti naujas suvieny
tas kairias grupes ir t.t. Tik 
jo žmona, pati žymi kairi vei
kėja, žinojo apie savo vyro 
neišvengiamai besiartinančią 
mirtį. , 1

Tinkuotojai skelbia boikotą
/

Apie 600 brooklyniečių na
mui tinkuotojų savo susirinki
me nutarė boikotuoti tūlus 
kpntraktorius ir naipų staty
tojus, kurie nesilaiko uhijinių. 
sąlygų.

OPERATORES (20)
Prie siuvamųjų mašinų, paprastas “ 

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

KAEVE SPORTSWEAR
1 22-25 119 St., College Pt.

; (159-163)

MERGINOS! 
MERGINOS!

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

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

(162-163) <

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
2935 W. 23rd St., Brooklyn.

CO. 6-2463.
(162-163)

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

(162-164)

BUSINESS OPPORTUNITIES

.. Skalbykla. Dougan Hills, Staten^ 
Island. Geras biznis apylinkėje. Ma
lonūs koktiimeriai. Privatiškas sa- / 
vininkas. Galėsite lengvai" platinti^ 
biznį Staten Islande. Prieinamas,’^ 
geras lease, liberališka renda. EL. s
1-0886 dienomis, vakarais GI. 7-6609.

(163-165)

Woodturning Shop Equipment for 
sale, including machinery. Can be 
bought whole or individually; Fine 
equipment at a low price, owner 
retiring; project going up. Take 
advantage. MU. 5-1836, N. Y. C. .

(163-169)

PROŠVAISTĖS
%

Širdį Jaudinanti
Jono Kaškaičio

Poezija
^Taipgi trumpa autoriaus L y 

biografija, kuri labai 11
įdomi 11

Knyga iš 880 puslapių 1 T
Kaina tik $1.50 J !

Laisve
110-12 Atlantic Ave.

Richmond Hill 19, N. Y.

4 pusi. Laisve (Liberty) , Ketvirtad., rugp. (Aug.) 22, 1957

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? Jei ne, tai greit įsigy 
kite jį. Gaunamas Laisvės knygyne. Užsisakydami 
adresuokitė sekamai:

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

Kartu su užsisakymu prašome prisiųsti ir pinigus.

1 'f- * i'.,1’




