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KRISLAI
Maistas ir progresas.
Išgyvendinti trūkumus!
Ritasi į pelkyną.

'Kanadiškiai Lietuvoje.
Rašo R. Mizara

Nashville, Tenn, 
rasistai bando 
baugint negrus

••

METAI 47-ti

Jau kelintą kartą N. 
Chruščiovas, TSKP Centro 
Komiteto pirmasis sekreto
rius, kalbėdamas apie Tary
bų Sąjungos dabartį ir ateitį, 
priminė: žmonės privalo būti 
bočiai pavalgę, apsirengę ir. 
turėti gerus butus pirmiau ne
gu jie su si doru ės politika, 
mokslu ir menu.

Man rodosi, šis Chruščiovo 
teigimas — aksioma.

Pusalkis žmogus, besąs 
skurde, nekreipia dėmesio į 
ką nors aukštesni, kilnesnį. 

"Jam rūpi maistas.
Tiesa, atsiranda ir iš skur

džių žmonių;, kurie, pusba
džiai gyvendami, susidomi 
“kuo nors aukštesniu.” Bet tai 
išimtys, o Chruščiovas kalba 
apie daugumą.

Chruš- 
sako 
dirb- 

gerai,

Taip kalbėdamas, 
čiovas tarytum sakyte 
tarybiniams žmonėms: 
kime ščyrai, dirbkime
kad juo greičiau turėtume vis
ko kupiną gyvenimą; tarybi
nės respublikos — turtingos, 
jose yra visko, tad, 
dirbdami, mes greit~~ 
me savo gyvenimo 
aukščiausią laipsnį. * 

Tuomi Chruščiovas
žįsta, jog Tarybų Sąjungoje 
dar yra trūkumų.

Mokslas, apšvieta ten yra 
pasiekęs aukštą laipsnį, bet 
dar stoka butų, stoka gražes
nių rūbų; maisto užtenkamai 
ir gero maisto, bet jo paskai- 
dymas dar nėra gerai 
lytas.

gerai 
pakclsi- 
lygį i

pripa-

sutvar-

dažnai 
tarybi- 

t, aiškiai mato, ko
kio dėmesio jį kreipia į viso
kių trūkumų pašalinimą. At- 
sakomingi1 už trūkumus dirck- 
toriai ir kitokie vadovai nuo
lat smarkiai plakami 
kritika.

Tie, kuriems tenka 
t pavartyti ir paskaityti 
\ nę spaudą 

? k in domnei

Nashville, Tenn. — 13 
negrų vaikų užregistruota 
mokyklose, kurios iki šiol 
buvo grynai baltos — tai 
pirmas rasinės segregacijos 
sulaužymas šio pietinio 
miesto mokyklose. Bet ra
sistai nesnaudžia. Kiekvie
no registruoto negro vaiko 
tėvai gavo grasinimus per 
telefoną ir kitokais būdais. 
Rasistai juos įspėjo, kad 
jie gali susilaukti dideliij 
nemalonumų, kad jų vai
kai nukentės, jeigu jų neiš
trauks iš tų mokyklų. Ra
sistai taipgi įspėjo Nash
ville mokyklų direktorių 
W. H. Oliver, kad ir jis nu
kentės. - •

Bet registruotų vaikų tė
vai nepabūgo, 
ko, kad savo 
trauks.

Nashvillėje 
dasi rasistinis kiršintojas 
Kasperis, ir jis sako, kad 
jo kampanija yra sėkmin
gai mieste yra apie 150 
negrų vaikučių, kuriuos tė
vai galėjo registruoti bend
rose mokyklose, bet tik 13 
užregistruota, o likusieji re
gistruoti mokyklose gry
nai baltose apylinkėse, nors 
tos mokylos kartais toliau 
nuo namų, kur tie vaikai 
gyvena, negu baltos mokyk
los.

Rasistai taipgi rengiasi 
pradėti bauginimų kampa
niją kituose miestuose, 
kaip tai Raleigh ir Winston 
-Saleme South Carolinoje 
ir Little Rock, Arkanse.

✓
Jie visi sa- 
vaikų neiš-

dabar ran-

is

vieša

o

Fast 
bet 
vis

Rašytojas Howard 
žengia “kitą žingsnį”, 
žingsnį ne į sausumą, 
giliau į pelkes.

Jis, sakoma, rašąs straips
nį apie “slaptus” Amerikos 
komunistų veikėjų susirinki
mus ir apie tai, 
šnekėta.

Jis rašąs apie
. liūs komunistus”,

matyti Amerikos miestų gat
vėse “barikadus, kur žūtų 
tūkstančiai darbininkų”!

Fastas 
žinančiu, 
“zarkolu

kas juostė

“milijonio- 
kurie norį

dabar patapo Viską
tikru genijūm ir

teisybės.”

Man rodosi, nereikia būti 
genijum, kad galėtum įdomiai 
papasakoti, 1 pridedant viso
kių “prismokų”, apie tuos ar 
kitus turėtus pokalbius su 
įvairiais žmonėmis. Bet ar tai- 
daryti verta, ypatingai,, kada 
tie žmonės, apie kuriuos ra
šai, yra dar gyvi?

Kur Fastas tą savo rašomą
jį straipsnį spausdins?

Ogi milijonieriaus Gabriel 
Gladstone žurnale, kuris pasi
rodysiąs spalio mėnesį.

j Bet pirmiau negu tas straips
nis ten pasirodys, Fastas jo 

j turinį atpasakojo New York

Senatas priėmė civilinių teisių įstatų; 
Kongresas baigia savo šių metų sesijas

Civilinių teisių įstatas dabar patiektas prezid. Eisenhoweriui
Washingtonas. — Sena

tas priėmė kompromisinį ci
vilinių teisių įstatymą, ku
rį anksčiau priėmė Atsto
vų butas. Senatas balsavo 
už tą įstatymą 60 balsų prieš 
1§. Diksikratas rasistas 
Thurmondas iš South Caro- 
linos per 24 valandas kal
bėjo be pertraukos, kad ne
prileisti balsavimo. Jis nu
traukė tą savo begalinį kal
bėjimą filibusterį tik tam, 
kad leisti prisaikdinti nau
jai išrinktą Wisconsino se
natorių Proxmire.

Nors įstatymas yra at
mieštas ir gerokai susilp
nintas, toli ne toks, kokio 
pageidavo negrų organi
zacijos, unijos ir liberalai, 
rasistiniai diksikratai jam 
vis vien priešinosi. Tai jie

sudarė tą 15 balsų bloką, 
kuris balsavo ' prieš.

Įstatymas dabar patiek-, 
tas prezidentui Eisenhow- 
eriui, kuris, kaip manoma, 
jį patvirtins.

Penktadienį rytą pra
nešta, kad Senatas ir Atsto
vų butas planuoja tą dieną 
baigti savo 1957 metų sesi
jas, nes sakyta, kad jau

/ 
neliko jokią svarbių įstaty
mų planų svarstymui.

Dabar, kuomet demokra
tas Proxmire laimėjo re- 
publikono McCarthy‘o vie
tą, Senatas turi 50 demo
kratų ir 46 republikonus. 
Kitaip sakant, demokratų 
dauguma sdtvirtėjo ir jie 
turi mažiau bijoti, kad vie
nas ar kitas senatorius ne-

Gates smerkė Fastą už Amerikos 
komunistinio judėjimo šmeižimą

Vatikano laikraščiui 
nepatinka sensacijos

Roma.y^— Vatikano laik
raštis “Osservatore Roma
no” kritikuoja Italijos 
spaudą, kam ji per daug ra
šo apie sensacinę “Confiden
tial” bylą, kuri vedama 
Hollywoode.

Beveik visi Romos laikraš
čiai, išskyrus komunistų 
“Unitą” ir kairiųjų socialis
tų “Avąnti”, labai daug ra
šo apie tą bylą. Vatikano 
organui, kaip matyti, nepa
tinka, kad apie “Confiden
tial” bylą ir Hollywoodo ak
torių palaidumą rašo ir ka
talikiški Italijos į laikraščiai.

New Yorkas. — “Daily 
Worker” redaktorius John 
Gates pasmerkė rašytoją 
Howardą Fastą už jo 
šmeižtus prieš1 komunistus. 
Fastas parašė straipsnį 
žurnalui “Prospectus”, ku
riame jis, tarp kitko, pasa
kojo, kaip tūla kmounistų 
pritarėja kalbėjo apie rei
kalingumą “lieti kraują 
gatvėse”.

Tas žurnalas dar neišė
jo iš spaudos, bet New Yor- 
ko “Times” iš anksto jau 
perspausdino ištraukas iš 
to straipsnio.

“Times” dabar prašė 
“Daily Workerio” redakto
riaus, kad jis komentuotų 
ąpie Fasto straipsnį.

Gates pareiškė, kad jis gi
liai apgailestauja, kad Fas
tas leidžiasi naudojamas tų, 
kurie stoja prieš princi
pus, už kuriuos Fastas vi
suomet stojo ir už kuriuos 
jis dar sakosi stojąs. Fas
tas savo pasakojimu suda
ro įspūdį, kad Amerikos 
komunistai stoja už jėgą ir 
kraujo liejimą, nors jis pui
kiai žino, kad taip nėra.

Pats Gates, yra vadovas 
komunistų taip vadinamo 
“revizionistinio” sparno ir 
jis bei jo sekėjai daugeliu 
punktų sutinka su Fastu, iš 
ko daroma išVada, kad da
bar Fastas izoliuojąs! nuo 
viso kairaus judėjimo, ne 
tik nuo “stalinistų”, kaip 
jis iki šiol teigė.

susirgtų ir jų dauguma pra
nyktų balsuojant svarbius 
įstatymus.

Thurmando 24 valandų 
kalba kiek nustebino ir pa
čius diksikratus, nes jie bu- 
yo iš anksto žadėję, kad 
nebus filibusterio. Nei vie
nas iš diksikratų neturėjo 
noro pasekti Thurmandą ir 
tęsti filibusterį. Thurman- 
das per tas 24 valandas kal
bėjo visokiomis temomis— 
ir prieš įstatymą, ir apie 
savo asmenišką gyvenimą, 
ir juokus krėtė ir t.t. —bile 
tik, kad užimti laiką. Sena
toriai sėdėjo ir snaudė, dau
guma pasišalino iš audito
rijos, ilsėdamiesi korido
riuose ir laukdami, kada 
galės balsuoti.

Ghana pasiųs prekybines misijas 
į Tarybų Sąjungą, Liaud. Kiniją

Accra. — Naujai nepri
klausomos Afrikos valsty
bės Ghanos premjeras 
Nkrumah paskelbė parla
mente, kad Ghana pasiųs 
prekybines misijas į Tary
bų Sąjungą ir Liaudies Ki
niją. Misija taipgi bus pa
siųsta į Japoniją, o vėliau 
gal ir į Indiją.

Nkrumah sakė, kad Gha
na nori užmegsti prekybi-

Timese, plutokratųj laikrašty, 
kuris per ilgus metus šį rašy
toją boikotavo!

Gaila Fasto, gaila žmo
gaus, kuris pasiryžo strima
galviais skubėti, į pelkyną?

Iš Vilniaus radijo stoties 
jau kalbėjo visa eilė Kanados 
lietuvių delegacijos narių — 
jų tarpe J. Lesevičius, B., Ja- 
nauskienė, P. Trečiokienė ir 
M. Gudas.

Visi jie džiaugiasi atvykę 
į Lietuvą, visus stebina Lietu
vos pramonės ir kultūros plė
tojimasis. \

Kanadiškiams svečiams Vil
niuje buvo 
lūs, kuriuose 
bų Lietuvos 
tas Paleckis 
ptiių žmonių.

suruošti pie- 
d alyvavo Tary- 
prezid^ntas Just- 
ir eilė kitų žy-

Darbo unijų 
kovos lauke

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

nius ryšius su tais kraš
tais, nes nori į juos ekspor
tuoti savo gaminius.

Nkrumah pabrėžė, kad 
Ghana nori palaikyti drau
giškus ryšius su visais kraš
tais, nenori dėtis prie jokių 
blokų.

Republilkomai^ norėjo 
atidėti Proximere’io 
prisaikdinimą Senate

Washingtonas. —William 
Proxmire, laimėjęs Joe Mc
Carthy‘o vietą Senate, jau 
prisaikdintas, bet republic 
konai bandė prisaikdinimą 
atidėti. Republikonų frak
cijos lyderis Knowlandas 
sakė, kad negalima jo pri
saikdinti, kadangi Wiscon- 
sino gubernatorius dar ne
pranešė ofciališkai apie tai, 
kas. laimėjo rinkumus. Gub. 
Thomsonas, republikonas, 
kaip matyti, tiksliai nesi
skubino su pranešimu.

Per pusvalandį Senatas 
debatavo, bet paskui nu
tarta, kad jį galima prisaik
dinti, nes Wisconsino gene
ralinis prokuroras 
tvirtino Proxmire 
mą.

jau pa- 
įaimėji-

Pittsburghas. — Prade-' 
dant rugsėjo pirma diena 
iš darbo atleisti plieno pra
monės darbininkai gaus ne 
tik valdiškos kompensaci
jos, bet iš kompanijų, kaip 
tai iškovota ir pažymėta 
naujame kontrakte. Atleis
tieji iš1 darbo iš viso gaus 
apie 65 proc. savo regulia- 
rinės algos kas savaitę per 
52 savaites.

Bet kai kuriose valstijo
se, kaip taLOhio, Indianoje 
ir North Carolinoje dar ne
aišku, kaip bus. Ten valsti- • 
jų kopensacijų organai sa
ko, kad ekstra-kompensaci- 
ja, kurią, duoda kompani
jos, tai* ne kompensacijos, o 
“algos” ir jos- bus atskai
tytos nuo valstijinės kom
pensacijos. Kitaip sakant, 
kiek kompensacijos mokės 
kompanija, tiek mažiau 
mokės valstija.
\ Unijos tose valstijose 
griežtai kovoja prieš tą nu
tarimą.

San Francisco. — Pažan
giečių vadovaujamos elekt
ros darbininkų (UE) suva
žiavime diskusuoti auto
matizavimo, skubinimo ir 
kiti plausimai, kurie tiesio
giniai liečia darbininkus* 
Visi delegatai pabrėžia,) 
kad unija, kuri per keleris 
metus ėjo silpnyn, nes ją

Londonas. — Zorinas sa
kė nusiginklavimo derybo
se, kad Vakarai patiekia 
vis naujus planus, bet juose 
nėra nieko naujo, kad jie 
neturi jokių apčiuopiamų 
garantijų, kad per juos tik
rai galima eiti link nusi
ginklavimo. Zorino pareiš
kimas buvo lyg atsakymas į 
prezidento Eisenhowerio 
raginimą Sovietams, kad jie 
priimtų Vakarų planus.

New Yiorkas. — Tarybi
niai jet-orlaiviai sekančią 
savaitę nusileis ne Long Is
lande, o McGuire aerodrome 
New Jersey valstijoje. 
Spaudai bus duotas leidi
mas atsiųsti reporterius ste
bėti nusileidimą. •

Damaskas. — Sirijos už
sienio reikalų ministerija 
paneigė, kad Chruščiovas ir 
Bulganin^ pakviesti at
vykti Sirijon. Kad jie kvies
ti, dieną anksčiau paskelbė 
kiti aukšti Sirijos pareik 
gūnai. Iš Maskvos praneša
ma, kad ir ten neigiama, 
jog Chruščiovas vyks’Siri
jon.

Amerikietis vadovaus 
Everest ekspedicijai

Chicago. — Kalnų laipio
tojas Christopher Sejel sa
ko, kad jis ateinančiais 
metais vadovaus ekspedici
jai, kuri mėgins užlipti į 
Everesto viršūnę. Ekspedi
cijoje bus kelių tautybių 
laipiotojų. «

Sejel sako, kad jis jau 
padavė prašymą Nepalo 
valdžiai duoti jo ekspedici
jai leidimą. Jis sako, kad 
jis taipgi bandys susekti, 
ar Evereste tikrai gyvena 
taip vadinami “sniego-milži
nai”, kokie tai pusiau į bež
džiones pusiau į žmones 
panašūs baltplaukiai sutvė
rimai, apie kuriuos yra 
daug legendų.

Reuther kreipės 
į Eisenhower j 
kainų reikalu • .
Detroitas. — Auto-darbi- 

ninkų unijos (UAW) vadas 
ir ‘AFL-CIO vice-preziden- 
tas Reuther i s sako, kad 
didžiosios automobilių fir
mos, kurios atsisako suma- . 
žinti automobilių kainas 
bent ant $100, veda kraštą 
prie infliacijos. Jis nurodė, 
kad kompanijų pelnai vis 
didėja, bet jos nekelia pa
kankamai algų ir vis kelia 
kainas. Jis sakė, kad, pa
vyzdžiui, General Motors 
nuo 1947 % metų iki 1957 pa
kėlė algas tik ant 72 procen
tų, bet tos kompanijos pel
nai pakilo net ant 260 pro
centų. Nepaisant to didelio 
pelno didėjimo, algų pakeli- ' 
mas pasiektas tiktai per 
streikus.
* Reutheris kreipėsi su at
viru laišku į prezidentą Ei- 
senhoweri, ragindamas jį 
paveikti didžiąsias automo
bilių firmas, kad jos pa- , 
dėtų pastoti kelią infliaci
jai — sumažintų automobi
lių kainas ir keltų algas. 
Pelno joms liks dar tiek ir 
tiek, sako Reutheris.

Washingtone Baltojo na
mo atsakingi pareigūnai 
jau davė kaip ir atsakymą 
Reutheriui. Jie sako, kad 
“nebūtų tinkama” prezi
dentui maišytis į tokius 
reikalus. Tiesa, nekuris lai
kas atgal prezidentas pasi
sakė bendrai prieš infliaci
ją ir ragino fabrikantus bei 
unijas kartu darbuoti prieš 
infliaciją, bet tai buvo 
bendras pareiškimas — į 
smulkmenas jis negali gi
lintis. . .

Cyrankevičius vyks su Gomulka į 
Jugoslaviją rugsėjo 15-tą dieną

Varšuva. — Kelios dienos 
atgal buvo paskelbta^ kad 
Gomulka ateinantį mėnesį 
vyks Jugoslavijon. Dabar 
skelbiama tiksli kelionės da
ta: kartu su PPR sekreto
riumi vyks ir premjeras 
Cyrankevičius ir jie išvyks 
rugsėjo 15 dieną.

Lenkijos valdžia sako, 
kad Gomulkos ir Cyrantevi- 
čiaus kelionė Belgradan yra 
kaip ir atsakymas į vizitą,

kurį Tito padare Varšuvon 
1947 metais, trumpas laikas 
prieš Jugoslavijos pašalini
mą iš socialistinio bloko. • 
Bet tas nereiškia, sako Len
kijos valdžia, kad Tito vėl 
nebus • pakviestas Varšu
von.

Lenkijos spauda sako, 
kad Mao Tse-tungas, kuris 
atvyksta į Maskvą dalyvau
ti Spalio revoliucijos meti
nėse, paskui sustos Varšu
voje.

Finansinė parama Laisvei 
visada reikalinga.

atakavo AFL-CIO unijos, 
dabar vėl stiprėja.

Fitzgerald, ilgametis UE 
prezidentas, vėl perrinktas 
tam postui.

Korėjos kaimiečiai 
nužudė raupsuotus

Seoulas. — Viename kai
melyje prie Pusano gyven
tojai užpuolė raupsuoto jų 
koloniją ir užmušė 10 jų, o 
21 rimtai sužeidė. Valdžia 
apgyvendino raupsuotuo
sius toje kolonijoje ' prie 
kaimelio, bet vietiniai gy
ventojai bijojo, kad jie pa
tys gali užsikrėsti, ir jie 
reikalavo, kad ligoniai neš
dintųsi. Kuomet tie to ne
padarė, jie juos puolė su ša
kėmis ir dalgėmis.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

9 METU MERGAITE 
PAGIMDĖ KŪDIKĮ

Little Rock, Ark. — 9 me-, 
tų mergaitė pagimdė vai
ką Arkansas universiteto 
klinikoje. Kūdikis gimė du ‘ 
mėnesiai prieš laiką ir sve
ria tik du svarus, bet jis dar 
gali gyventi. Tai jauniau
sia motina JAV žinomoje 
istorijoje.

KADANGI DARBO ŠVEN
TĖJE LAISVĖS DARBI
NINKAI NEDIRBS, TAI 
ANTRADIENI (RUGSĖJO 
3 DIENĄ) LAISVĖ NEIš-i 
EIS.
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LABOR DAY
PIRMADIENĮ, rugsėjo 2 d., pripuola Darbo Diena 

(Labor Day), tradcinė Amerikos darbininkų šventė — 
poilsio diena. t

Seniau Darbo Dieną Amerikos darbininkai-unijistai 
ruošdavo gatvėse eisenas, rengdavo daug mitingų, • ku
riuose apsvarstydavo savo pasiekimus ir nustatydavo 
gaires ateities veiklai.

Šiemet gatvėse eisenų nebus, mitingų taipgi nebus 
daug', tik kai kur.

Tačiau šiušėtu Darbo Dieną organizuoti darbinin
kai ypatingai privalo gerokai pagalvoti, štai, iškilo aikš
tėn, kad Amerikos organizuotus darbininkus, darbo uni
jas ėda vėžys — gengsterizmo, suktybių vėžys. Iškilo 
aikštėn tai, kad visa eilė darbo unijų vadų yra sukčiai, 
susirišę su gengsteriais, daro didžiulę žalą visoms darbo 
unijoms.

Tuo pasinaudodami, samdytojai, su senatorių talka, 
ryžtasi “apvalyti” darbo unijas, sakosi, bandysią praves
ti įstatymus, labiau darbo unijų veiklą suvažančius.

Mes manoiĮR, jog patys unijistai turėtų savo reika
lus sutvarkyti taip, kad niekas nedrįstų iš šalies kišti 
savo nosį. Patys unijistai turėtų apsivalyti nuo gengste- 
rių, kriminalistų ir sukčių.

Apie tai jie turėtų gerai pagalvoti ypatingai Darbo 
Dienos proga.

APIE MALAJŲ NEPRIKLAUSOMYBĘ
EINANT Iš ANKSTO padarytu susitarimu, rugpjū

čio 31 d. Malajų pussiasalis būsiąs paskelbtas nepriklau
soma valstybe.

Britų komisijonierius, kuris ligi šiol “tvarkė” tą technika, prie kurios stoja 
šalį, pasitrauks, bus paskelbta nepriklausomybės dėklą- geriausias ir sumaniausias
racija ir atsiras dar viena šalis su savo valdžia, su savo 
santvarka.

Malaįai įeis į Britų Komonveltą, nanašiai, kaip Indi
ja, kaip kai kurios kitos šalys.

Vadinasi, atsiras dar viena Azijoje šalis, kuri va
dinsis nepriklausoma, nors iš tikrųjų ji kol kas dar bus 
“priklausoma”, kadangi britai ten paliks savo kariuo-1 
menę.

Naują Malajų valdžią vadovauja princas Tcngku Ab
dul Rahmanas. Malajus paliekamas monarchija; kara
lium pastatomas Abdulas Rahm anas (nors pavardės tos 
pačios, bet, sakoma, premjeras ir karalius neturi jokio 
gimnystės ryšio).

Malajų pussalį sudaro apie 50,000 ketvirtainių mylių 
žemės plotas; gyventojų1 — apie 6,000,000. Sostinė — 
miestas Kuala Lumpur.

Iš viso Malajuose yra apie devynios provincijos-ku- 
nigaikštystės, kurios 1948 metais sudarė vieną federaciją. 
Kiekvieną tų kunigaikštysčių valdo koks nors karaliukas 
-princas ar kaip pavadinsime; jų yra ten didesnių ir ma
žesnių, na, ir jie pasiskyrė vyriausiu karalium, kaip mi
nėjome, Abdulą Rahmaną.

.Arti pusę gyventojų sudaro kinai, apie 14 procentų 
— indai pakistaniečiai ir kitokie; vadinasi, malajiečių 
skaičus ten mažesnis. Kinai, sakoma, darbščiausia gyven
tojų dalis. Tačiau malajiečiai vi^ur stovi valdžioje.

Šalis turtinga ypatingai skarda, gurnu ir kitokia ža
liavau žemė taipgi derlinga; labai daug yra miškų ir 
pelkių.

KARO METU Malajų pussalyje išsivystė-išsiplėtojo 
didelis, partizanų judėjimas, nukreiptas prieš japonus 
okupantus ir prieš tuos, kurie jiems tarnauja.

Kai japonai buvo nugalėti ir iš Malajų išmušti, tuo
met tie patys patrijotai-partizanai pradėjo kovoti prieš 
britus, reikalaudami, kad šie pasitrauktų iš Malajų pus- 
salio, kad leistų patiems žmonėms savo reikalus tvarkyti.

Britai nesitraukė. Kaip sukti imperialistai, britai, ko
vodami prieš patrijotus, pradėjo tarp gyevntojų dary
ti visokias politines meklerystes: jie pjudė malajiečius 
prieš kinus, sakydami, žiūrėkite, jei ne mes, tai kinai už
valdytų šį pussalį. ^Britai patraukė savo pusėn tuos, ku
rie karo metu tarnavo japonams— visokius karaliukus, 
princukus, visokius liaudies priešus. Apsuko jie galvas 
ir nemažam skaičiui pačių malajiečių.

z Partizanai-patrijotai, liaudies draugai, kurių dar vis 
yra tūkstančiai, tapo suvaryti į vargiai pereinamus miš
kus; iš ten jie kovoja. Britams tos kovos daug lėšavo — 
pinigais ir žmonėmis.

• Šiuo metu mūšiai tebevyksta. Miškai — pilni parti
zanų, kurių vadas, sakoma, yra Čin Pengas. Prieš’ par
tizanus kovojama dvejopai: parašiutais į miškus leidžia
mi ginklucfti kareiviai, kad jie muštų partizanus, o iš ki- 
•tos pusės, dedamos pastangos, kad partizanai būtų išma
rinti badu!

’Pamiškėse gyveno daug kinų farmerių, kurie su
teikdavo partizanams maisto. Britai nutarė tuos far- 
merius iš ten iškeldinti; atplėšė tūkstančius jų nuo far-
2pusi. Laisvė (Liberty) šeštadien., rugp. (At|g?) 31, 1957

TEOFILIS TILVYTIS JONAS KAŠKAITIS

Lietuvos jaunystė
Tarybų Lietuvai 17 me

tų. Kokia ji jauna! Tai 
gražiausias amžius, pati 
jaunystės pradžia, kupina 
svajonių, polėkių ir vilčių. 
Kur fik pažvelgsi, kur tik 
žengsi — jaunimas ir jau
nimas. Visus darbo barus 
jis užima, kaip upės išsilie
jimas pavasarį, kaip nesu
laikomas sriautas; ima jis 
gyvenimą ant savo plačių 
sparnų su šypsena, gyveni
mo džiaugsmu veide ir 
skrieja pirmyn, tolyn į dar 
šviesesnę 
pasidaro, 
jaunųjų 
kaip džiugu ir gera, kai 
matai, kad gimtosios šalies 
likimas pereina į naujas, 
tvirtas, talentingas ir pati- 

’kimas rankas žmonių, išau
gusių laisvoje tarybinėje vi
suomenėje, gavusių šviesą 
riaujoje mo' 
v-enimą tvarkančių tikrojo 
mokslo pagrindais.

Pažvelkime iš arčiau į 
tą septyniolikmetę gražuolę 
Tarybų Lietuvą! Kuo ji ta
po per tą neilgą laiką, kas 
jos mintyse, kuo ji gyvena 
šiandieną? Su švietimu ir 
mokslu atėjo naujos proble
mos: išvydome, kad gražio
ji, brangioji mūsų tėvų že
melė ne visa teikia naudą 
darbo žmonėms: dideli *jos 
plotai pažliugę pelkynais, 
užaugę krūmokšniais. Nau- 

. jojo Lietuvos gyventojo di
dis rūpestis yra naujų dir
vų užkariavimas. Į pagal
bą mums ateina broliškos 
respublikos su savo galinga

ateitį. Skaudu 
kai nespėji su 

žingsniu, tačiau

įvykdymą, iškėlęs į pavir
šių iki 8 tonų žuvies.

Šauniai dirba mūsų jau
nimas Spalio 40 metų su
kakties garbei džiaugsmin
gai ir gražiai jis linksmina
si po darbo!

Šeštadienio vakaras Su
deikiuose. Klegantis mer
gaičių ir berniukų būrys 
įšoko į sunkvežimį, pamos- 
tigavo rankomis, užtraukė 
dainą ir išrūko į Uteną— 
į Kauno muzikinio dramos 
teatro spektaklį, o Utenos 
kultūros rūmų meno vado
vas motociklu, su akordeo
nu ant pečių, dumia į Ra- 
deikius, kur šaukiama re
peticija. Sekmadienio ry
tą dulka Tauragnų apylin
kės vieškeliai: iš visų kolū
kių sunkvežimiais skuba 
prie Taūrapilio kalno, kur 
vyksta MTS zonos jaunimo 
festivalis. Netrukus senelį 
piliakalnį apsupa ir pri
spaudžia prie ežero mecha
nizacijos žiedas, o ant jo 
nugaros sulipa tūkstančiai 
tauragniškių. Pakyla mėly
na šventės vėliava, įsižiebia 
festivalio aukuras, o diri
gentas Jurkaitis pakelia 
rankas ir per laukus, ežerą 
nuaidi himnas, pačių tau
ragniškių sukurta daina 
apie piliakalnio 1 senovę ir 
naujus kolūkių laikus. 
Trenkia trys kapelos, o tri
jų kolūkių šokėjai rungty
niauja, kas geriau sušoks 
“Sadutę.” Laimėjusieji ant 
Taūrapilio Vyksta varžy
boms į Uteną, o rajono lau
reatai — į mūsų sostinę 
Vilnių, kur Neries ir Vil
nelės santakoje, Kalnų par
ke, įsilieję į geriausių visos 
Liehivos chčrų daugtūks- 
tantinį junginį, užtraukia 
seną Maironio dainą “Ra
mios, malonios vasaros nak
tys,” “Mano sieloj šiandien 
šventė,” “Kas bus, močiute, 
kas bus?” Plaukia dainų 
aidai su Nerimi į vakarus 
lengvo pietryčiu vėjelio ne
šami . . . Klausosi, stebisi 
senelis Gedimino 
bažnyčių bokštai, 
statybų kranai, 
nematę tiek daug 
ir džiaugsmo. Plaukia Ne
rimi iliuminuota laivų flo- 
tilija, is kurios vėl skamba 
daina; pagaliau centrinė- 
m i s gatvėmis patvinsta 
baigiamoji festivalio eisena 
su fakelais ir pavferčia sos
tinę ištisa ugnies jūra.

Neseniai man, kartu su 
Petrašiūnų elektrinės dar
bininku Ambrazevičium, te
ko svečiuotis gražiajame 
Leningrade — 250 metų 
Sukakties šventėje. Mus 
leningradiečiai gražiai pri
ėmė ir vaišino kaip brolius; 
mes tepai jautėmės kaip 
namie. Šviesią birželio nak
tį mes .vaikščiojom iliumi
nuota Nevos krantine ir 
puošniuoju prospektu, kur 
įvairiausių -garsų klegesy 
užgirsdavome ir lietuviškus 
žodžius; tai buvo mūsų jau-, 
nimas, einąs specialius 
aukštuosius mokslus. Gele
žinkelio stotyje prie kasos, 
susitikome keletu mūsų kol
ūkiečių, kurie grįžo namo 
pardavę grietinę, kiauši
nius, braškes. . Pagaliau į 
mūsų traukinį sėdo būrelis 
studentų su žaliomis kepu
raitėmis. Jie į Leningradą 
r (Tąsa 4-tam pūsi.)

MEMUARŲ SERIJA
' Mokslo, darbo kovingi keliai

Leonas Prūseika 
«

Tarp draugų veik per pusšimtį metų, 
Šurmuly tūkstantinių minių,

L. Prūseika žymus—tokių reta— 
Spalvomis ypatybių darnių.

Jis—oratorius karštas ugningas:
Lyg simfonija strėlių taiklių, 

Savo žodžiais svariais ir sultingais
Jis pagreitina širdis bailių . . .

It spygliai Cicerono satyrų,
It filipkų kandūs garsai,

It lietus, godžiai skambina, byra,— 
Visu veidu nušvitęs klausai.. .

Koks brandus publicistas Prūseika!
Sakinys — tai kulka jo taikli!

Eleksyras tau tikras—net sveika:
’ Paskaitai—atsidžiaugt negali!

Tų jo posakių, žodžių sklandumas!
Kunkulingų figūrų grazna!

Taip ir traška ir šoka ir stumias 
Jo kalba dinamito pilna!

Rojus Mizara
Iš Dzūkijos, iš krašto smėlingo,

Iš Šarūno garsios Dainavos,
Kur dainų ir vargelių nestinga, 

Net duonelės pristigęs savos—
Atvažiavo Amerikon dzūkaitis,

Pastabių, išmintingų akių
Po kelionės sumuręs sukaitęs, 

Bet jis pilnas svajonių lakių.
Masačūzės miestely sus’tiko

Savo krašto ateivių draugų,—
Nors kišenėj nebėr nė skaitiko, 

Jau nedings—tarp saviškių saugu...
Po truputį bernaitis priprato,

Jis jau toks patvarus iš mažens,—
Jis jau stovi dirbtuvėj prie rato, '

Užsidirbs, kaip kiti, ir gyvens.
Bet ne paprasto būta dzūkaičio:

Jau žiūrėk—po metelių kelių
Jis pramokęs kalbos, galvą keičia— 

Pažangos jis jau žengia keliu.
Laikraštinį jis darbą pamėgo,

Tai ir savo jis plunksną mėgins,—
Buitį varganą brolių sermėgių

Pavaizduos mūs’ gabusis vaikin’s.—

mūsų jaunimas; šiemet į šį 
darbą išėjo dargi didelis 
įvairių fakultetų studentų 
būrys.

išaugus mūsų pramonei, 
ir čia iškilo nauji, daug 
platesni reikalavimai: ne
bepajėgia gamyklų mašinų 
sukti miškai ir durpynai. 
Mūsų žmonės pasiryžo 
įvykdyti seną mūsų senelių 
svajonę — įkinkyti į darbą 
upes. Antai, milžiniškos 
elektrinės ant Nemuno dar
bai nebe svajonė, o jaudi
nanti realybė f ten, kur bu
vo Rumšiškių bažnytkai
mis, atsivers milžiniškas 
ežeras, kurio vanduo ne tik 
suks gamyklų iti'ašinas, but 
ir' apšvies nemažą Lietuvos 
dalį.

Sudėtingiausia mašina, 
kurią buvo galima paga
minti prieš 17 metų tekini
mo stakles, elektros apara
tai, magnitofdnai išgarsėjo 
toli už respublikos ribų, o 
Šiaulių dviračiai pasiekė 
net užjūrio kraštus — pie
tų Ameriką. Antai, šios 
•gamyklos Petrauskaitės va
dovaujama lakuotojų briga
da Spalio 40 metų sukak
ties garbei įvykdo dvi išdir
bio normas keldama darbo 
kokybę. ■

Pakitėjo ir mūsų ginta
rinio pajūrio krantas. Ar 
čia seniai mes grožėdavo- 
mes suaižėjusiais žvejų lai
veliais ir suplyšušiomis bu
rėmis? Šiandieną mūsų 
žvejai plaukioja po višuš 
vandenynus • modėrniškiau- 
šia’iš motoriniais ląivais. 
Jaunas Balti jos ž v e j as, 
Klaipėdos jūreivystės mo
kyklos auklėtinis, tralerio 
vadovas Andriušis jau ra
portavo apie šių metų plano

'Anot Petrikos, žodžio artistas,-— 
Įmantrybių šlifuotų nereik,

Tuoj klausovų jis pulsą pažįstąs,— 
Jis—minių psichologas, beveik.

Kiek aš virpančio juoko patyriau
, Iš kalbų, kalambūrų traškių!
Kad užduos renegatui pipirų— 
Čiaudės dūmais net ans iš akių ...

O Prūseika epitetų turi,
Apvalių, lyg šmaikštus kamuolys!

Lyg basliu kad užvoš pėr kepurę, 
Į pat »tašką—šalin nenuslys.

Kartais laido, lyg Dzeusas Olimpo, 
Pasisėmęs rieškučiom griausmų!

Taip ir sminga jo strėlės ir limpa 
Per audrelę katučių linksmų!

Aštrią plunksną ir žodį rinktinį, 
Kaip plaktuką prikrautą aistros,

Tau pataiko į pačią krūtinę— 
Miklia taktika rankos tikros. "

kalnas, 
paneriu 
niekada 
jaunimo

Jis—strategas, įgudęs marksistas,
Jis—išprusęs vadovas kovų, 

Leninizmo gilybę išvystąs
Jėga žodžių ir raštų savų.

Ir gyvuok, mielas drauge Prūseika!
Ilgų metų kūrybos pilnų!

Patvarios tavo rankos mum reikia
Klaikumoj tarp duobių ir klanų . .

TaVo, brol, šiltą didelę širdį,
Humanizmą ryžtingų darbų 

Mūs' draugai seniai junta ir girdi,
Godžiai laukia tavų pastabų.

Duok man brangią tą brolišką ranką,
Duok širdingai paspaust, Leonuk!

Dar rykliai ir krankliai besitranko,—
Vesk pirmyn, Lęonuk, sveikas būk!

Birž. 3, 1957

Rojus Mizara—tvirta jis koja—
Erškėčiuotu keliu—

Su kovingais draugais atsistoja,— .<
Jis—jau autorius knygų kelių!

Jis—dinamiškas dzūkas nuo seno—
Gyvo žodžio ir plunksnos liepsna— *

Jis—artistas kūrybinio meno, y
Skardo, spalvų širdis jam pilna!

Jis universitetą išėjo
Savamoksliškais Gorkio keliais:

Kultūra vaiski “Laisvės” vedėjo
Po pasaulio kraštus pasiskleis.

Jis—vadovas darbų ir draugijų,
Toli siekia jo žodis svarus,—

Berti saujom grūdai jau prigijo, q 
Pražūtingus užgožia karus.

Kaip gėlių pievoj kvapūs kilimai,
Kaip darželio žolynų žiedai,

Raibuliuoja žydi atminimai:
Visur Mizara mirga antai.

Šftiekjpetų margų, mielas drauge, 
Važinėjom po seimus kartu!

Admbusai, gaziukai tik staugia,—
y Reikia, brol, reikia nervų tvirtų!

Aplink stalą valdyba centrinė,
Švyti krūvos laiškų L.D.S.:

Kas ką siūlė, užgyrė, užgynė—
< Draugas Mizara tašką uždės.
Tampom, kramtom dalyką nuobodų—

Akys stulbsta, snūdu, žiovulys,—
Rojus—klust—tuoj pipirų užduoda: 

Tuoj budru—ant veidų šypsulys . . .
Dar gyviau, kai ir draugė Ievutė—

Draugui Rojui pirmoji ranka,—
Sugabi ji artistė lengvutė:

Nuramins, tuoj sutaikins viską . . .
Duok man ranką paspausti, drauge Ro-

Ilgų metų—darbingų, našių! [jau!
Pažiba, pagarba, mūs’ herojau!

Vargu tokį nūn kitą rasiu.
Birž. 5, 1957

Karas ar taika?

mų, suvarė į kčncentraeijų stovyklas ir ten juos tebelai
ko saugoj omus ginkluotų karių.

Tokia, trumpai suėmus, yra padėtis Malajų pussalyje. 
Kuo visa tai baigsis, sunku pasakyti. Nauja Malajų fede- 
racijos valdžia susitarė su britais imperialistais, kad Šie r 
paliktų savo kariuomenę, k&d jie visaip padėtų “nepri- 
klausomai valdžiai” kariauti su save Žmonėmis, trokš
tančiais liaudžiai laisvės ir jgefesrįio gyvenimo P

Ne Tolstojaus knygos ant- 
galvį aš bandau kopijuoti. Aš 
noriu keletą minčiy išreikšti 

‘remdamasis š i n ndieniniais 
įvykiais. %

žmonijos laimė ar nelaimė* 
vargas ar raskkžiūs, gyveni 
maš ar in irtis remiasi ant tb: 
Karks ar taika ?

Karas niekuomet nebuvo 
žmonijos laimikis. Bet šian-

, v Jj. • • Į *■ , ' i

diėiią, atominės bombos gady- 
nėjė, jis reikštų civilizacijos 
žlugimą.

Aną dieną man pakliuvo į 
rankas knygutė “ABSOIjUTĖ 
WEAPON” (Abšoiititis glric- 
las), suredaguota Bernardo 
Brodie. Brodie ir keletas jo 
kolegų, ktfrių mititis jis cituo
ja, remiasi ant labai realisti
nių šiandieninės politikos sie
kių ir faktų. Jie daYO išvadas, 
kris gali atitikti bite šalyje, 
kuri būtų užpulta ir bombar
duojama atominėihis bombo
mis. Ten daroma išvada. k9d,^ 
norint laimėti karą, agreso-i 
i ius j turi pulti savo auką iŠ 
pasalų ir iš karto sūnaikititi

užpultosios šalies visus did
miesčius ir industrijos Centrus. 
Kitaip, jei užpultoji šalis tu
rės progą sumobilizuoti savo 
jėgas ir pulti agresorių atomi
niais ginklais, agresorius ir jo 
auka, M bū d u susinaikins vie
nas kitą. Pasaulinio karo at
vejų visas pasaulis gali susi
naikinti.

Kaip dabar spėjama, Jung
tinės Valst. ir Sovietai turi 
gana ; prisigaminę atominių 
bombų, kad jų užtektų sunai
kinti viso žemės kamuolio 
didmiesčius ir mažesnius 
miestelius. Kaip tokiam New, 
Yorkui, Maskvai, Philadelphi- 
jaii ir kitiems didmiesčiams 
užtektų po pustuzinį atominių 
bbmbų.. Mažesniems mies
tams turint po šimtą tūkstan
čių iki milijono gyventojų, 
užtektų po vieną ar dvi taik
lias atominės bombas, kad 
tuos miestelius nušluoti riuo 
žemės paviršiaus.

Tai matote, kokia galvose
na atominės gadynės karo 
Strategų iy • pasaulinių diplo

matų. Skambėtų labai pasa
kiška, absurdiška ir juokin
ga, jei nebūtų realybė ir tra
gedija.

Antrojo pasaulinio karo lai
ku, palyginant su šiandieni
nėmis, dvi menkutės atomi- 
nes bombos sunaikino Japoni- \ 
jos du didžiulius miestus, Hi- 
roshimą ir Nagasaki. Aukos 
tų dviejų bombų, kurios dar 
liko gyvos, dar ir šiandieną, 
po 12-kos metų, tebenešioja 
žalos ženklus savo veiduose ir 
kitose kūno dalyse. Dar ir 
šiandieną japonės tebegimdo 
kūdikius, ir ateinančiose gent- 
kartėse juos gimdys, sužalo
tomis kūno dalimis. Iki "šiai 
dienai ir ant visados pasiliks 
žalos ženklai j ant žmonijos 
veido.

Ką atominė bomba sudau
žo, sudrasko ir sudegina, tai 
būtų) tik menkniekis, jei ten ir 
tuom laiku viskas baigtųsi. 
Bet ne. Į skeveldras sudrasky
tas atomas žėri nuodingais 
spinduliais .ir teršia orą, žemę

^(Pabaiga 3-me pusi.)



Liepos dienos Petrograde
* '“REVOLUTION IN RUS

SIA !” Šiuos žodžius 1917 
žiemos dienomis galima 

buvo išgirsti Škotijos mies
to Kreigniugo metalurgijos 
gamykloje, kur tuomet dir
bau, miesto gatvėse, visur, 
kur tik susirinkdavo žmo
nių. “Rusijoje revoliucija!” 
Žmonės į šiuos žodžius rea
guodavo visaip. Tačiau ma
no gyvenime ši naujiena ža
dėjo sukelti didelius pasi
keitimus, ji tiesiog mane 
jaudino.

Anglijoje buvau apsigy
venęs kaip Rusijos politinis 
emigrantas. Emigruoti pri
vertė 1905-1907 metų revo
liucija. Tuomet dalyvavau 
revoliucijos įvykiuose įvai
riose Lietuvos vietose ir bu
vau areštuotas. Kiek vėliau 
mane paleido už užstatą.

I Kiekvieną dieną mane vėl 
galėjo suimti. Išvažiavau į

i užsienį.
Dabar, kai caro režimas 

Rusijoje buvo kritęs,’ visi 
politiniai emigrantai iš Ru
sijos tik ir galvojo apie tai, 
kaip kuo greičiau sugrįžti.

Gaila buvo skirtis su Ško
tijos metalurgais — jų tar
pe taip pat teko nemažai 
pasidarbuoti darbininkų or
ganizacijose. Atvažiavęs į 
Škotiją, susirišau su ten
ykščiais emigrantais. Visur 
kūrėme savo socialdemokra
tų organizacijas. Man teko 
tuomet dirbti su tokiais ži
nomais revoliucionieri a i s , 
kaip V. Mickevičius - Kap-. 
sukas, latvis Bisniekas ir 
kitais. Palaikėm glaudžius 
ryšius ir su vietinėmis or
ganizacijomis. Karui prasi
dėjus, kartu su vietiniais 
darbininkais keletą kartų 
rengėme streikus. Darbi
ninkai lietuviai, kurių ten

buvo nemaža, turėjo gerą 
vardą tarp kitų darbinin
kų: jie kovingai pasirody
davo aštrių klasinių susirė
mimų metu. Buvo atsitiki
mas, kai kelis darbininkus 
lietuvius areštavo per strei
ką, ir visas x metalurgijos 
kombinatas stojo į kovą už 
jų paleidimą. Kai valdžios 
organai buvo priversti nu
sileisti, darbininkus sutiko 
kaip didžiausius didvyrius.

Tačiau, nors mes bendro
je kovoje jau "buvome prisi
rišę prie vietinių darbinin
kų, ne mažiau buvome pasi
ilgę namų. Iš karto, po re
voliucijos Rusijoje, pradėjo
me rūpintis leidimu išva
žiuoti. Anglijoje susidarė 
specialus komitetas, kuris 
rūpinosi emigrantų sugrįži
mu į Tėvynę. Komitetui va
dovavo žinomi revoliucio
nieriai čičerinas ir Litvino-

SENAS VINCAS

REALAUS GYVENIMO KELIU
(Pabaiga)

Juodviejų lūpos vėl susiglaudė, šir
dys nerimavo krūtinėse; čiulbėjo paukš
teliai ir kur tai už miško riaumojo' po 
plačius laukus rėpliodamas traktorius. .. 

’ -Po tam Edis, tarsi sumišęs, tarsi žodžių 
„ pritrūkęs, lyg pažeistas, sudejavo:

“Brangi Lyną! Aš jus pilnai supran
tu. Bet turime atminti, kokioje pavojin
goje padėtyje mudu randamos. Aš jus 
myliu, o jūs mane taipgi, bet. . . Mud- 
viems prisieina skirtis ir skirtis greitai. 
Juk manęs, jūsų ir automobilio ieško. 
Policija, galima daleisti, apstatyti visi 
keliai. .. Man gresia viso amžiaus kalė
jimas ir tokiuose pat retežiuose, kokiais 
buvo apkaltas Jonas. Aš turiu neštis vi
sai į kitą šalies kraštą ir tūkstančiai my
lių mudu perskirs”.
r Valandėlę viešpatavo gili tyla ir juo
dviejų akys, net apsibliauzę ašaromis 
žiūrėjo vienos į antras, ieškodamos iš
eities. Po tam Lyną, tarsi nuo skęstančio 
laivo, pamačius prisiartinantį pagalbos 
laivą, suplojo delnais ir šūktelėjo:

“Aš radau išeiti! Tu būk mano brolis!”
“Kaip tai?!”
“Visai paprastai. Mano vyras yra 

išvažiavęs j kokį tai suvažiavimą, New 
Yorkan. Šis automobilius yra jo, o aš 
jo moteris, ar ne?”

“Taip, bet kas toliau?”
“Viskas bus gerai. Tu palikęs mano 

broliu, vadiniesi Edis Karvelis, važiuoji 
į mano vyro rezidenciją ir gyveni, kol 
dalykai persikeis, kol aš gausiu persky
ras nuo savo senio, supranti?”

“Suprantu, bet. .. Kaip jūs liepete va
dintis?”

“Edis Karvelis. Įsitėmykite gerai — 
Karveli s”.

“Karvelis!? Ar tai jūs lietuvaitė?”
* Šie žodžiai Edį tartum suparalyžia
vo. Jo akys žiūrėjo kur tai į tolį, o 
lūpos net virpėdamos kartojo: “Karve
lis. .. Karveliutė. .. Mariutė!”

“Ar jūs irgi lietuvis?”
“Visaųne, brangi Lyną, ne.. . Aš tik 

buvau įsimylėjęs į Mariutę Karvelaity- 
tę, bet. . .
59 —apysaka

“Kur?”
“Vienoje iš rytinių valstijų, farmerio 

dukterį”.
“Argi? O kas po tam?”
“Ji mirė”. . .
“Mariutė Karvelytė mirė!”
“Taip, Lyną. . . Ji mirė”. . .
Lyną aiktelėjo, užsikniaubė Edžiui 

ant peties ir pradėjo verkti. Paskui, E- 
džiui ją nuraminus, ji apsišluostė ašaras 
ir pradėjo pasakoti savo istoriją:

“Tai mano jaunesnioji ir vienintelė se
suo, mielas Edi. .. Prisipažinsiu tau, kad 
aš esu duktė palaidūnė. . . Nematydama 
jokios ateities, ant farmos, kaip tik sun- 

r kų darbą ir vargą, bėdas ir rūpesčius, 
7 sulaukus septyniolikos metų — pabė

gau nuo tėvų laimės ieškoti. . . Tikslas 
atsiekta, bet laimės vistiek nesuradau. 
Aš išsižadėjau tėvų, tėvai išsižadėjo ma- 
nęjs ir be abejonės, nenori nei prisiminti, 

z? kad turi .kitą dukterį Lyną. . .
'» O, Edi! Kaip aš jausčiausi laiminga, 
jeigu mudu galėtuva sugrįžti į mano tė-

viškę, pas senus tėvelius ir, nors skurd- 
džiai gyvendami, laisvai galėtuva mylė
tis”.

•

Plačialapių medžių paunksnėje, tarpe 
žydinčių gėlių, takeliais išvingiuotam ir 
žalia, trumpa žole, tartum žaliais divo- 
nais išklotame. sodne, per vieno iš suo
lelių atlašą, matėsi . dvi, kaštoniniais 
plaukais galvos, kurios priklausė mū
sų Edžiui, ir Lynai. Juodu sėdėjo susi
glaudę, spusčiojo vienas antro rankas ir 
patyliukais šnekučiavosi.

Nuo palociaus į sodną ’vedančiu take
liu, smulkiais žingsniais matuodama, 
prisiartino tarnaitė ir mandagiai prabi
lo: “Atsiprašau. . . Ponas parvažiavo”.

Lyną, truputį krūptelėjus, pašoko ant 
kojų. Vienok, valandėlę pastovėjus, už
dėjo ranką Edžiui ant peties ir šnibžte
lėjo: “Jūs pasilikte čia, o aš, pasitikus 
jį, pranešiu apie jus/' Neužntirškite — 
Edis Karvelis!”

Tik spėjus jai ištarti tuos žodžius ir 
atsisukti palociaus link, jos akys susiti
ko su jau visai arti esančio jos vyro aki
mis! Jo galvą puošė jau senatvės žiedais 
pražydęję plaukai, o jo pilki drabužiai 
darė jį gerai atrodantį, kiek susirūpinu
sį džentelmaną. Lyną, ar tai iš paprati
mo, ar susimaišymo, puolė jam ant kak
lo ir juodviejų lūpos susivenijo ilgu buč
kiu. Po tam ji atsigręžė, 'Edžių link ir 
prakošė: “Malonėk susipažinti su mano 
broliu — Edis Karvelis”.

Edžiui pašokus nuo suolelio, vyriškių 
akys sužaibavo susidūrusios vienos su 
antromis! Edžio veidas užraudo, o senio 
nubalo, kaip popierius. Senio lūpos pra
dėjo virpėti, o' iš Edžio lūpų išsiveržė • 
žodis — Tėve!”

“Suprantu, sūnau”, tartum iš po že
mės prakošė prislėgtu balsu senis ir 
dadėjo: “Susitikova ant siauro liepto ir 
prasilenkti nėra vietos”. . ..

Paskui žvilgterėjęs Lynai į akis, ku
rios, tarsi peteliškės, tupinėjo tai ant 
vieno, tai ant antro vyriškių veidų, se
nis baigė: “Vienas turiva pasitraukti iš' 
kelio, bet. . . kuris?”

Tai pasakęs, uždėjo ranką Lynai ant 
peties, spustelėjo, apsisuko, nusvyravo 
palociaus link ir dingo už stiklinių ddrų.

Edis ir Lyną stovėjo, kaip suakmenėję, 
nei žodžio vienas antram netardami. . . 
Tik jos akys, plačios, mėlynos akys, pa
ly dėjusios senio figūrą, įsimigo Edžiui 
į akis, kurios taipgi nulydėjo joms ge
rai pažįstamą žmogų — tėvą!

Palociuje pasigirdo kurtus šūvis!. . . 
Gi kada juodu ir tarnai subėgo į senio 
miegamąjį, jis gulėjo aukštielninkas 
skersai lovos, kraujas sriuveno iš jo 
kaktos, sriuvėno per abu smilkinius ir 
plėtėsi į didesnius ir didesnius raudonus 
plemus ant baltos antklodės. . . Revolve
ris, dar truputį rūkstančiais dūmais jš 
vamzdžio, gulėjo jam ant krūtinės. . . ..

“Tėve”, sukuždėjo Edis.
“Karoli!” šūktelėjo Lyną. Bet jis jau 

nieko neatsakė. . . Už jį atsakė tik ant 
stalo paliktas/ raščiukas: “Aš pasaiirfiu- 
kiu.. . Likite sveiiM ir laimingi. . . Karo
lis Obrainas”.

4. 7. 1935, Gibbstown, N. J.

vas. Buvo pavasaris, kai iš 
komiteto Londone atėjo nu
rodymas pasiruošti kelionei 
ir atvykti į Londoną. Po 
kelių dienų mes jau buvome 
Anglijos sostinėje. Čia kon
sulate radome daug kitų 
revoliucionierių, kurie taip 
pat laukė kelionės į Rusiją. 
Kai kurie jų buvo atvykę iš 
Šveicarijos, Prancūzijos, ir 
JAV. Jų tarpe buvo ir ži
nomų revoliucionierių, dir
busių kartu su Leninu. Gy
venimas čia buvo labai įdo
mus. Galima buvo išgirsti 
daug naujienų. Iš Rusijos 
buvo gauti naujausieji par
tiniai dokumentai. Čia pat 
apsvarstėm ir pritarėm Le
nino balandžio tezėms. 
Kiekvienam buvo aišku, 
kad grįžti į Rusiją reikia 
kuo greičiau, nes kiekvie- 
n a s revoliucionierius ten 
reikaįingas darbui.

Tuo tarpu emigrantai 
grupėmis važiavo į Rusiją. 
Kuriam laikui teko skirtis 
su žmona. Ji buvo paskirta 
į didelę grupę emigrantų,- 
kurie išplaukė .į Rusiją 
‘Raudonojo kryžiaus” gar
laiviu. Po vienos kitos sa
vaitės atėjo ir mano eilė. 
Kelionė buvo labai pavojin
ga — kiekviename žingsny
je galima buvo laukti mir
tino pavojaus — visos jūros 
buvo užminuotos vokiečių, 
visur buvo pilna jų povan
deninių laivų. Plaukti te
ko aplinkiniais keliais — į 
Norvegiją, o iš ten jau ke
liauti į’ Rusiją. .

Revoliucinis Petrogradas 
jau iš pirmo žvilgsnio darė 
savotišką įspūdį. Visur’ma
tėsi ginkluoti žmonės, gat
vėse dažnai galima buvo 
pamatyti mitingus, kuriuos 
rengė tiek bolševikai, tiek 
oportunistinės partijos, tiek 
ir b u r z u aziniai veikėjai. 
Neapsieidavę J$. susirėmi-, 
mų. Mieste visur krito į 
akis eilės prie parduotuvių 
—ūkinė suirutė vis didėjo.

Mus, emigrantus, sutiko 
labai gražiai,! iš karto mu
mis pasirūpino — apgyven
dino bend rabutyje prie 
miesto tarybos, nepai
sant sunkumų su maistu, 
aprūpino mus būtiniausiais 
produktais. Greit mus su
pažindino su politine padė
timi. Ji buvo labai įtemp
ta : ryšium su puolimu fron
te, kurį prieš tai mėgino 
organizuoti Laikinoji vy
riausybė ir kuris buvo vo
kiečių sutriuškintas, vyravo 
pasipiktinimas buržuazine 
valdžia. Darbininkai ir ka
reiviai vis ryžtingiau reika
lavo valdžią perduoti tary
boms. Buržujai taip pat 
ruošėsi' kovai — Petro
grade buvo sutelkiama išti
kima vyriausybei kariuo
menė, kuriamos iv a i r i o s 
kontrrevoliucinės ginkluo
tos organizacijos. Ypatingą 
darbininkų pasipiktinimą 
kėlė moterų vadinamasis 
“Mirties batalijonas.” Tai 
buvo “panelės” iš buržuazi
jos ir miesčionių tarpo, ku
rios vaikščiojo apsirengu
sios kariškai, įžūliai elgėsi 
su darbininkais. ..Vėliau pi
lietiniame kare šios “kariū
nės” pagarsėjo savo žvėriš
kumais.

Manęs Petrograde laukė 
nemaloni naujiena: grįžusi

anksčiau už mane žmona 
buvo sužeista per revoliu
cingai nusiteikusių Kronš- 
tato jūreivių susidūrimą sji 
menševikais. J ą sutrypė 
arkliais įsikišę į šias muš
tynes dragūnai. Nepažįsta
mi žmonės ją prikėlė ir pri
statė į ligoninę.

Jau pirmomis dienomis 
po sugrįžimo, mums, re- 
emigrantams, teko dalyvau
ti audringuose įvykiuose. 
Petrogrado darbininkai ir 
kareiviai ragino suruošti 
didžiulę demonstraciją, ku
rios metu reikalauti per
duoti Valdžią taryboms. Ta
čiau jėgų santykis dar ne
buvo palankus. Demonstra
cija galėjo tik duoti progą 
reakcijai pasireikšti, suduo
ti smūgį revoliucinėms jė
goms.

Tačiau gaiyąlišk’ai augu
sius kovingoš’~nuotaikos reiš
kėsi taip audringai, kad 
bolševikai nutarė dalyvauti 
demon stracijoje, stengtis 
nukreipti ją taikingomis vė
žėmis, demonstruoti prieš 
karą ir laikinąją vyriausy
bę. Šioje žinomoje demons
tracijoje teko dalyvauti ir 
man. Ji įvyko liepos 3 d. ir 
buvo nepaprastai įspūdin
ga. Susirinko virš pusės mi
lijono žmonių. Jie ėjo su šū
kiais “Šalin karą!,” “šalin 
laikinąją vyriau sybę!,” 
“Visą valdžią Taryboms!”. 
Kai demonstrantų kolonos 
pasiekdavo pastatą, kuria
me posėdžiavo Petrogrado 
taryba, jos išskirdavo savo 
delegatus, kurie reikalavo 
iš tarybos, kur daugumą 
dar turėjo menševikai ir 
eserai, energingesnių žygių 
prieš buržuazinę vyriausy
bę.

O tuo tarpu kontrrevoliu- 
cija ruošėsi išvaikyti de
monstraciją. Miesto centro 
gatvės buvo apsuptos bal
tųjų kazokų ir dragūnų. 
Jie pradėjo šaudyti į tai
kingą minią, mindžioti ark
liais, daužyti kardais. Sun
ku atpasakoti, kas darėsi 
gatvėje. Padaryti tvarką 
jau buvo -neįmanoma, nes 
aidėjo vis nauji šūviai, rai
ti budeliai trypė žmones. 
Tarp tokių sumindžiotų at
sidūriau ir aš — žmonių 
sriautas parvertė mane ant 
grindinio, pajutau skau- 
mą—man sužeidė kojas.

Užmuštų' ir sužeistų tą 
dieną buvo šimtai. Reakcija 
darėsi vis įžūlesnė. Ji ne 
tik išvaikė demonstraciją— 
pradėjo uždarinėti darbi
ninkų laikraščius, išleido 
įsakymą areštuoti Leniną.

Bolševikų partija vėl bu
vo priversta pereiti į po
grindį. Tačiau jos jėgos 
vis augo. Kad ir persekio
jami, bolševikai ėmėsi or
ganizuotai ruoštis lemia
mam ginkluotam sukilimui.

A, Tiškus

Karas ar Taika!
(Tąsa iš 2-ro pusi.) 

ir vandenį visiems amžiams. 
Jis užteršia netik žemes aug
menis ir vandenis. Jis (spin
duliavimas nuodingais spindu
liais) pakeičia net ir pačius 
pamatus gyvūnijos vystymęsi.

Žmogaus ir kitų gyvūnų kū
nai per nesuskaitomus amžius, 
išsivystė iš pamatines gyvybę 
tveriančios ląsteles, vadina
mos “Amoeba”. Amoebos-ląs- 
telės spiečiasi į tam tikras 
grupes ir grupeles, vystosi į 
nervus ir narvelius ir audžia 
žmogaus kūno organizmą. 
Kiekvieno kūno organo ląste
lės turi tam tikrus ypatišku- 
mus ir pobūdžius. Pavyzdžiui, 
ausis išsivystė is tam tikro po
būdžio ląstelių, ir taip toliau.

Kas yra tie ląstelių pobū
džiai ir kuomi jie skiriasi vie
nas nuo kito? Kiek aš supran
tu, tai taip. Kiekviena ląstelė 
panaši į'mažytį mikroskopiš
ka gyvūnėlį, lyg mikroskopiš
ką kiaušinėlį. Toje ląstelėje 
randasi tam tikras skaičius 
gyslelių, vadinamų CHRO- 
MOSOMAIS. Nuo skaičiaus 
chromosomų) kiekvienai ląste
lei priklauso kokį kūno orga
ną ji yra išvysčiusi. Aš neži
nau, koks skaičius yra tų 
chromosomų kiekvieno pobū
džio ląstelėje, bet, pavyz
džiui, galim sakyti, kad 12 
chromosomų akies ląstelės, 8

— ausies ląstelės, 1 15— Šir
dies organo ląstelių ir tam 
panašiai.

Mokslininkų ir biologų yra 
įrodyta, kad atominių skevėl-' 
drų spinduliavimas sunaiki
na keletą ėhoromosomų Amo- 
ebos ląstelėje ir pakeičia jos 
pobūdį ant visados. Tas pa; 
keičia patį pamatą žmogaus 
kūno ir visų kūnp organų vys
tymąsi. Pasekmės atominių 
bombų sprogdinimo gali būti 
netik karpos ir bruožai vei
duose, vėžys kauluose, neuž
gydomos žaizdos visose kūno 
dalyse, bet ir smegenyno lus
telių pobūdžio permaina ir 
visos žmonijos beprotystė.

Kurie šiandieną agituoja 
už karą ir gamina atominius 
ginklus, tai gal jų smegeny- 
nai jau yra paliesti tų, sprogs
tančių jų atominių bombų. Kur 
tai, mepamenu, skaičiau išsi
reiškimą, kad sprogdinimas 
atominių bombų, kad išban
dyt jų tobulumą, reiškia tą 
patį, kaip kad kūju mušimas 
sau į galvą, kad išbandžius to 
kūjo našumą.

Tai matote, ką reiškia ka
ras ar taika. Kurie Šiandieną 
agituoja už karą, turėtų būti 
beprotnamiuose uždaryti. 

t -

Bevardis

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
ve je> parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

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

Telefonai: IN. 7-7272 ir IN. 7-6465 į
Labiausiai patikima firma siuntimui paketų į Sovie- V 
tų Sąjungą, Latviją, Lietuvą, Ukrainą su apmokėtu? 

muitu ir garantuotu pristatymu, yra • J.
PAKIBTAI Į RUSIJĄ, INC. j

Mūsų firma taip suorganizuota, kad kiekvienas siufcti- 
nys yra išsiunčiamas į 2-3 dienas ir pristatomas į 6-8 sa- ; 
vaites. Paketai oro keliu pristatomi į 8-10 dienų. j

Jūs galite pasiųsti naujus drabužius, maisto produktus, visokių > 
rūšių vaistus, siuvamas mašinas, akordionus ir kitką. :

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

MES PRIIMAM PAKIETUS MANHATTANE
78 SECOND AVE., NEW YORK 3, N. Y. į

ORCHARD 4-1540
Mes esame autorizuoti per INTOURIST organizuoti išvykas dėl 

paskirų asmenų ir grupių iš Jungtinių Valstijų į Sovietų Sąjungą. 
Jei jūs norėtumėt aplankyti Sovietų Sąjungą, kreipkitės į mus.

....... į...... ..............................................   luilffigsg

Pasinaudokite
Grožine Literatūra

3 pusi. Laisvė (Liberty) ŠeŠtadien., rugp. (Aug.) 31, 1957^

LAISVES METINIS

KONCERTAS
Lapkričio JQ November,

Liberty Auditorium 
110-06 Atlantic Avė. 
Richmond Hill, N. Y.
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Geros Žinios Dovanų Siuntiniui
Įvairių rfiSly rūbus, vartotus ir naujus, medžiagas ir maistą.

Taip pat galite siųsti visokius vaistus.
PRISTATYMAS GARANTUOTAS

Per visiems žinofaą
WE 8-8491 z

ROUND THE WORLD TOURISTS 
vienintelj atstovą Pacifiko pakrašty.

384 No. Fairfax Ave., Los Angeles 86, Calif. •
Jūs galite siųsti savo artimiesiems į 'Lietūvą

WE 4-7838 • •

Prošvaistės
1

Jono Kaškaičio—Dr. J. J. Kaškiaučiaus jaudinanti poezija 
ir trumpa autoriaus biografija. Susipažinkite su jo gyJ 
venimu, mokslu ir literatūrine kūryba. 256 puslapių,

DABAR TIK 75c.
I j

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

puslapių 160, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Ūkanos ?
Jauno lietuvio pastangos atsiekti profesijos, ekonominiai - 
trūkumai, aštrus šeimyninis gyvenimas, politinės intrigos 
ir įvairios kitos bėdos ir vargai. Parašė Mikas Rasoda, J

pusi. 342, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00. į
(i

Džiaugsmai ir Sielvartai !
Parašė A. Dagilis. Rinkinys labai įspūdingų eilių, 

136 puslapiai, kaina tik $1.00.

Pavasario Godos j
Stasio Jasilionio gražiausių eilių rinkinys, puslapių 256, 

kaina $1.00, DABAR TIK 75c.
<

Seno Vinco Poezija 3

Iš daugelio jo įspūdingų eilėraščių parinktos geriausios i 
•eilės. Knyga iš 160 puslapių, kaina $1.00. 1

... Laisvė
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.
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Worcester, Mass.
Iš Meno Sąjungos jnkniko

Rugpjūčio 25 d. saulė per 
debesų klodą neįstengė pasi
rodyti ir pasveikinti piknikie- 
rius, o lietus barškino sausus 
medžių lapus ir krito ant nu
degusios žolės, kuris, jai tiek 
naudingas, kiek kunigo mos- 
tis mirusiam lavonui.

Kai pasiekėme Olympijos 
Parką dar nebuvo dvylikta ir 
atradome vos vieną mašiną iš 
New Haveno (gaila, pamiršau 
draugų pavardes), o mumis 
pasekė netvyorkiečiai: Gry
bas, Grabauskas >r Kalvaičiai. 
Apie trečią valandą po pietų 
southbostnnietis Juozas Matu
levičius priskaitė per virš 
septyniasdešimt mašinų, bet 
vis dar nesijauteme, kad. pik
nikas, tik pribuvus choristams 
tikras gyvumas pasireiškė.

Apie penktą valandą pra
sidėjo koncertinė programa, 
kurią išpildė Hartfordo Lais
vės Choras ir Sabaliausko-1 ir- 
velienės duetas. Kuomet hart- 
fordiečiai dainavo, aš negalė
jau atsistebėti. Kiek tai vargo 
ir pasišventimo reikia tiek 
dainų susimokyti ir art galo 
daryti tokią kelionę, neatsi-

man prisiminė, ka.p vienas 
ponas klausė kunigo Strazde
lio, kodėl baudžiaur ūkai, ei
dami iš baudžiavos, dainuoja 
ir net nakčia, kuomet visi 
miega, o nuo no.ktigoninkų 
dainų net visi Lietuvos miškai 
dreba. Strazdelis jam atsakė:

— Jie dainuoja, nes yra

NohYorto^/žžzfe/Zlnlos
New Yorko spaudoje

Rooseveltienė apie 
Kinijos žurnalistus

Savo kolumnoje “My Day”, 
kuri New Yorke spausdinama 
laikraštyje “Post“, Eleanor 
Roosevelt pasisako apie 
Amerikos ir Kinijos žurnalis
tų įsileidimo klausimus. Roo
seveltienė sako, kad Kinijos 
reikalavimai yra. pilnai patei
sinami ir teisingi — visė," ko 
kinai nori, tai kad jų žurna
listai būtų įleisti Amerikon 
tokiomis pačiomis sąlygomis, 
kaip Amerikos žurnalistai Ki- 
r.ijon, kad būtų įleista maž
daug toks pat skaičius, ir t.t.

Rooseveltienė sako, kad jei
gu Duiles nesutinka su to
kiais teisėtais reikalavimais; 
jis, kaip matyti, dar vis neno
ri, kad būtų pasikeista žurna
listais.

Times” bando paneigti

Dirba dirbs už
E. Gurlev Flvnn

HELP WANTED MALE

Dar apie vergovines stovyklas 
prie New Yorko, kur išnaudoja 

iš kitur atvežtus darbininkus

Hartfordiečiai d a inuoja, 
nes jie žino, jog kuone puse 
pasaulio žmonijos yra laisva.

Draugės ir draugai, dainuo
kime, iki gyvi, nes mums pa
saulis priklauso! j

Kas liečia Joną Sabaliauską 
ir Oną Dirvelienę, mes jiems 
neturime lygių, o, antra ver
tus, juos sumokina kompozi
torius Dirvelis, .kurio siela 

. maudosi dainoje.
Nors diena buvo lietinga ir 

į orą negalima buvo išeiti, bet 
laikas taip greit prabėgo, jog 
nei nejutome, kaip vakaras 
atėjo, ir priversti buvome 
skirtis vieni nuo kitų. Ačiū 
vvorcesteriečiams už taip nuo
širdų svetingumą, o labiausia 
dėkoju šeimininkėms už ska-i].-;^ 
nius pietus.

“Times” save vadina ne
priklausomu laikraščiu — jis 
nei republikonų, nei demo
kratų organas. Bet kuomet 
prisieina pasisakyti aiškiai 
klausimu, kuriame abi ^parti
jos ima skirtingas pozicijas, 
“Times” beveik visuomet sto
ja republikonų pusėje.

Taip ir apie Wisconsin© 
linkimų rezultatus

Demokratas P r o x m i r e 
.smarkiai supliekė republiko- 
nus ir užima vietą, kurią lai
kė nabašnikas McCarthy. Pats 
prezideYitas Eisenhoweris pri
pažįsta, kad republikonai ąp- 
laikė smūgį. Bet “Times” ban
do aiškinti kitaip.

Esą, Wisconsinas yra eks
centriška valstija, apie kurią 
niekad nežinai, koks bus jos 
sekantis žingsnis. Wisconsinas 
buvo atstovaujamas tokių li
beralų kaip LaFolette ir tokių 
reakcininkų kaip McCarthy. 
Gal Wisconsin© žmonės norė
jo tiktai pakaitos, o gal jie 
nori eiti nuo ekstremo iki eks- 
tremo. O gal rinkimus pavei
kė faktas, kad Proxmire turi 
labai gražią žmoną, kuri “fo- 

gražiai 
Kitaip 
rinki- 

nereiš-

togeniška”, tai yra, 
atrodo fotografijose... 
sakant — Wisconsin© 
mu rezultatai nieko

Jaunutis

Chicago 111.
Detroitiečiai sužeisti 

grįžo namo
. Praeitą saveitę Chicago j 
lankėsi Dominikas Rotman su 
dukrele Anna pas Joną ir 
Barborą Valeikus, Bridgepor- 

'te, ir kitus pažįstamus bei gi
mines. Ta proga buvo užėję 
“Vilnies’’ raštinėje ir matėsi 
su dienraščio štabo nariais.

Penktadienio vakare jų au
to susidūrė su busu ant Clark 
St., prie 18-tos gatvės. Auto 
vairuotojas Kasper Vetlok, 
Mrs. Valeikienė ir Rofman su 
dukra buvo sužeisti. Labiau
siai nukentėjusi yra Mrs. Va
leikienė, kuriai rimtai galva 
sužeista, keli dantys išmušti, 
taipgi sužeistas ir K. Vetlok. 
lengviau sužeisti tai svečiai 
detroitiečiai, kuriems gydyto
jas pavelijo sekmadienį grįž>»Ua 
ti į namus.

“Laisvėje” jau buvo rašyta ( stovyklas, nes ten gyvenimas 
nekuris 
govines 
York o, 
atvežti 
daugumoje negrai 
rj'ai sezoniniai < 
kuriuos atgabeno 
plantacijos, apgyvendina sto
vyklose, barakuose, ir juos 
ten laiko per visą vasarą, kol 
yra darbo.

Jau buvo rašyta, kad kai ku
rios tų stovyklų apsuptos 
spygliuotom vielom, kad juos 
saugo ginkluoti sargai.

NAACP 
už negrų 
tuos faktus 
kelia ir eilę

Stovyklose randasi kaip ir 
krautuvės, kur pardavinėja
mas maistas tiems darbinin
kams. Už duonos kepalą, ku
ris paprastai kainuoja 20 
centų, kai kuriose stoyyklose 
imama 50 centų už pakelį ci- 
garetų, kainuojantį 24 kitur, 
stovykloje imama 40, už 
pų maišelį, kainuojantį 
imama 40, ir taip toliau.

Labai dažnai 'atsitinka, 
iština šeimyna, 
plantacijoje keliąs 
informuojama, kad ji ne tik 
nieko dar neuždirbo, bet dar
gi skolinga plantacijai už 
maistą, butą ir transportą. 
Tokiu būdu tie darbininkai, 
kurie nori anksčiau apleisti

laikas atgal apie ver
sto vykias prie New 

kur laikomi iš kitur 
lauko darbininkai, 

i iš Pietų, 
darbininkai, 

didžiosios

( Susivienijamas 
pažangą), kuris 
iškėlė, dabar iš- 
kitų.

load 
atidirbusi 
savaites,

| labai skurdus, to negali pada
ryti, nes jiems sakoma, kad 
jie skolingi ir “nelegalu išva
žiuoti”. Dauguma tų lauko 
darbininkų yra beraščiai, ne
nusimano apie savo teises, 
Įbauginti ir terorizuojami, ne
turi išteklių patys grįžti į 
Georgia, Alabama, ar iš kur 
jie nepareitų, ir jie lieka.

NAACP darbo reikalų sek
retorius Lester Hill sako, kad 
jis informavo gubernatorių 
Harrimaną apie tas stovyklas 
ir Hiarrimanas žadėjo praves
ti tyrinėjimą.

Kai kuriose stovyklose, sa
ko Hill, dabar plinta ligos. 
Didelė lauko darbininkų sto
vykla randasi prie Geneseo. 
Ji priklauso Byrd’s Eye kom
panijai, kuri gamina užšaldy
tas daržoves. Tai tos kom
panijos didžiuliuose daržuose 
dirba sezoniniai darbininkai. 
Dabar jos stovykloje, kur 1 yra 
virš 200; darbininku, 30 susir-DU- go influenza. Bet kompanija 

’ jų neizoliuoja, jie visi laiko
mi kartu, ir tie, kurie serga, 
bet ■ dar gali pasilaikyti ant 
kojų, varomi darban.

Harriman as jau padarė 
pareiškimą. Jis tyrinės, sako 
jis, bet atsisako ■ vadinti tas 
stovyklas vergovinėmis — 
“tokio dalyko nėra, mūsų 
santvarkoje,” sako jis.

R.

LIETUVIU TARPE
Smarkiai jie ruošiasi

Antradienio vakare Liber
ty Auditorijoje susirinko visi 
vaidylos ir visą vakarą prak
tikavo vaidinimą ir dainavi
mą. Mat jie ruošiasi rugsėjo 
29 d. suvaidinti “Katriutės 
gintarus”.

Girdėjau; jie tariasi gražiai 
sceną paruošti, kad būtų pa
rašu į lietuvišką ūkį. Mat 
pats veikalas yra paimtas iš 
Lietuvos žmonių gyvenimo.

Pasiruošimui , vaidylos ir 
dainininkai įdeda daug ener
gijos. Tad mes neturime jų 
suvilti. Ruoškimės rugsėjo 29 
d, dalyvauti Liberty Audito-

Katriutesrijoje ir pamatyti 
gintarus”.

Rep.

Pranas Varaška, 
nietis, buvo užėjęs 
/administraciją ir prašė, kad 
atitaisyti jo auką, kuri buvo 
pažymėta Fondo vajaus pas
kutiniuose rezultatuose, rugp. 
22 d. laidoje. Buvo pažymėta 
1.000, o turėjo būti: 10.00.

brookly- 
i Laisves c-

LIETUVOS JAUNIMAS

Elizabeth
išrinkimą į

Komitetas u ž 
Gurley Flynn* 
miesto tarybą paskelbė, kad 
senas progresyvis veikėjas 
Charles 'Dirba įtrauktas komi- 
tetan ir jis bus iždininku. Dir
ba darbuosis už Flynn išrin
kimą kartu su daktaru Blurn-, 
bergu ir Evelyn Wiener, kurie 
pirmininkauja komitetui.

Sekantį trečiadienį buvęs 
miesto tarybos narys Benja
min Davis ir George B. Char
ney kalbės East Sid ėję mitin
ge po atviru dangumi už 
Flynn , išrinkimą. Mitingas 
įvyks rugsėjo 4-ą, pusė po de
vintos vakare prie komiteto 
būstinės 15 2nd Avė.

Komitetas prašo visus East 
Sidėje gyvenančius pažangie
čius, taipgi pažangiečius iš 
kitur, per Labor Day savait
galį atvykti į komiteto būsti
nę ir prisidėti prie
Kaip žinia, reikia surinkti 
bent 3,000 parašų

Reikalingas
Superintendent M j

65 šeimų namas. Keltuvas. Apart- 
mentas, priskaitant algą. Kreipkitės:^ 

80-98 Crecent St.
L. L City.

(168-174)

KITCHEN
UTILITY WORKERS 

also • ‘
DISH WASHERS

Work days or nights. Steady job, 
good conditions

HOWARD JOHNSON’S
Massachusetts Turnpike, West Side, 

Farmingham, Mass. 
Direct access to store from 

the Turnpike 
(166-173)

darbo.

24-tame
distrikte, kad Elizabeth 
ley Flynn būtų priimta 
kandidatė.

Gur- 
kaip

PRANEŠIMAI

Po miestą pasidairiu
UNIJISTAI PIKIETAVO

N. Y. COLISEUMĄ
Trečiadienį Amerikos Dar

bo Federacijos nariai pikiet; 
vo N. Y. Coliseumą kaip p 
testui dėl per mažų alg 
statymo. Jeigu nebu 
klausimas išlygintas, tai 
600 unijistų, kurie dirba 
seume, paskelbs streiką.

nu- 
algų 
apie 
Coli

Bežūvaudami susipyko, 
vieną užmušė

R. McMurray ir J. Gilmar
tin su savo žmonomis buvo iš
vykę žuvauti. Bežuvaudami 
susipyko, karčiamoje įsigėrę 
apsikoliojo ir abu vyrai išė
jo laukan. Grįžo tik McMur
ray, o Gilmartin rastas prie 
saliūno užmuštas.

TITO GRASINO COMO — 
PAPUOLĖ BĖDON

(Madisono 
liberalinis^.

Daily Worker” nuomone 
apie Proxmire pergalę

Visai priešingos nuomonės 
apie Wisconsino rinkimų re
zultatus laikosi ( kairiečių 
“Daily Worker”. Tas laikraš
tis sako, kad dar būtų per- « 
anksti sakyti, kad Proxmire 
yra “naujas LaFolette”, kaip 
tai išsireiškia vienas Wiscon
sino laikraštis 
“Capitol Times”,
organas), bet aišku ir be aiš
kinimo, kad Wisconsino žmo
nės pradeda atsisukti nuo ma- 
kartinių tradicijų.

“Daily Worker” primena, 
kad Wisconsinas turi gilias' 
progresyves tradicijas, kad ta 
valstija daugeliu atvejų rodė 
kelią likusiai Amerikai, ir 
todėl buvo tikra tragedija, 
kad šaltojo, karo įkarščio me
tu Wisconsino žmonės pasida
vė reakcinei vakchanalijai ir 
balsavo už McCarthy, 
kime vilties, sako 4 
Worker”, kad Proxmire 

imas yra pradžia 
posūkio link tradicinio 

Rep. consino pažangumo. 
....... ..... ........ ...................... . , ....... ....  .. .

Tūlas Joseph Tito, kuris 
užsiima religinių dalykėlių 
pardavinėjimu, per telefoną 
reikalavo dainininko Como ir 
jo žmonos, kad jie atvežtų 
savo tris vaikus į jo namus. 
Kitaip, tai būsią blogai. Poli 
cija dabar areštavo grasint o- 
ją ir padavė ligoninėn jo pro- 

egzaminuoti.tą

Supiaustė ir apdaužė 
savo meilužę

ATIDAI!

Ture- 
Daily 
išrin- 
tikro 
Wis-

Bartenderis G. Caranganza 
įsiveržė į modelistės Phylls 
Page apartment^ su peiliu ją 
supiaustė, taipgi smarkiai ap
mušė, Tai padaręs pabėgo. 
P. Page ligoninėje gydoma, o 
jos buvęs meilužis ieškomas.

ATIDAI!

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO. INC

dar 
savo 
kiek

DAR nesusitaria 
ALGŲ KLAUSIMU

Western Electric. Co. 
vis nesutinka pakelti 
darbininkams tiek algų,
jie reikalauja. Pasitarirpai 
tarp kompanijos ir unijos ne
davė reikiamų pasekmių. 
Darbininkai ruošiasi streikui.

Darbo Dienoje pašto 
raštinės uždarytos

i
Paisto viršininkai paskelbė, 

kad , Darbo Dienoje, rugsėjo 
2, visi pašto skyriai bus už
daryti ir laiškų išnešiotojai 
nedirbs.

(Lalsniuoti su USSR ir pagal specialę sutartį su Intourist)

Praneša, kad artimoj ateityj atidaro naują ofisą po
135 W. 14th St., New York City, N. Y.

(arti visų subvlų)

Per mus galėsite'siųsti pakietins į USSR, kaip tai: 
Lietuvą, Ukrainą, Estoniją, Latviją, Bielorusiją, 

Bukariną ir į kitas respublikas.
Tėmykite Mūsą Garsinimus Ateityje.

Bušu; ir trokui susidūrus 
septyni sužeisti

Ant Decatur St. ir ^Central 
Avė busui1 susidūrus su ce
mento maišomu troku septyni 
žmonės buvo sužeisti.

Atsiveskite Visą Šeimą
Jeigu jūs pageidaujate gero 

steako, namie gamintų valgių, 
itališko valgio, tai pamėginkite

NICKIE GERARD’S
STEAK HOUSE

31-01 84th Ave., Assyria.
Specialus degintas sirloin steak, 

salad, onion rings, bulvių už 
$2.50. Maloni atmosfera, oru vė
dinama. RA. 8-9447.

INDŲ RŪMO OPERATORIAI | 
PILNAM—DALEI LAIKO 

DIENOM—VAKARAIS
Valgis—Uniformos—Pašalpo 

HOWARD JOHNSON’S

Massachusetts Turnpike. West Side, 
Framingham, Mass.

. įėjimas nuo Turnpike tiesiai į 
krautuvę.

(166-172)

HELP WANTED—FEMALE

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 
buvo nuvykę šit reikalais, 
kaip į savo miestą.

Mūsų jaunimas išsiveržė 
iš siauro, tamsaus, prieta
ringo nacionalizmo kiauto; 
šiandiena ne vieno vilniečio, v- z

kauniečio jaunuolio krūtinę 
puošia penkialapis, penkia- 
spalvis dobilo žiedas — VI 
pasaulinio festivalio ženk
las, o tūkstančių jaunuolių 
širdyse dar vis negęsta sva
jonė ir troškimas — kaip 
patekti į dainuojančią, šo
kančią ir žaidžiančią Mask
vą?

Tokia mūsų Lietuvos 
jaunystė.

BROOKLYN, N Y.

LDS 1-mos kuopos susirinkimas 
įvyks antradienį, rugsėjo 3 d., 7:30 
vai. vakare, Liberty Auditorium, 
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti. Ku
rių duokles nemokėtos, 
ateiti ir užsimokėti, kad 
duotumėte.

(169-170)

malonėkite 
nesusispen- 
—Valdyba

RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 
ketvirtadienio vakare, rugsėjo 5 d., 
Liberty Auditorijoje. Liepos ir rug
pjūčio mėnesiais. susirinkimų netu
rėjome, tai dabar visi susirinkime 
ir savo organizacijos reikalus aptar
kime, taipgi ir savo mokestis pasi- 
mokekime. —Valdyba

169-170

STALŲ PATARNAUTOJOS
Pavadavimui vasaros darbininkų 

grįžtančių į mokyklą.
Gausūs tipai (arbat-pinigiai)

Pilnam arba daliai laiko . 
. \ Dienom arba vakarais 
Uniformos ir kitos pašalpos 

teikiamos.
HOWARD JOHNSON'S 

Massachusetts Turnpike, West Side, 
Framingham, Mass.

įėjimas nuo Turnpike tiesiai į 
krautuvę.

(166-172)

Ar tamsta turi Jono Kaš- 
kaičio poezijos knygą “Pra
švaistęs”? Jei ne, tai tuo
jau įsigyk. Kaina tik $1.00. 
Gaunama Laisves knygy
ne.

HOSTESS

Day—Full Time 
HOSTESS

Nights—Part Time
Experienced in busy dining room, 
11 A.M.—8 P.M. & 5 P.M. to mid
night — Hostess dresses — meals 
furnished—plus other benefits— s,

HOWARD JOHNSON'S
Massachusetts Turnpike, West Side, 

Framingham, Mass.
Access to store from Turnpike 1

(166-172)

Televizlja
JOHNNY LUCCI

Dabar Turime 
ADMIRAL, DU MONT, 

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

PHONOS
810 FOREST AVENUE 

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

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

MISC. ADS

Buldozers.
Ford trucks,

2-TD-18 caterp. 2 
flat 6 & 10 wheels.

1 Irit. dump, 2 cement trucks. 4 V. 
& 5% yards; 1 P&H Truck Crane. 
All A-l cond. Forced to sell.

LA. 5-0218. L. I.

REAL. ESTATE

MALE and FEMALE

) 170-176)

PA KIETAI Į LIETUVĄ
PER

TAZAB of LONDON
36 Third Ave., N. Y. C.

Vaistų, valgio, drabužių, batų, odos. 
Pristatoma per 5-6 savaites.

Turime Muštruotą katalogą lietuvių kalba, reikalaukite.

Tazab of London — Ai«onųuin 4-4160

Dabartinės Lietuvių kalbos

ŽODYNAS
Išleido Valstybinė Politinės ir Mokslinės 
Literatūros Leidykla Vilniuje, Lietuvoje

Stambi Knyga, 987 Puslapių, Kaina $5.00 
--- ------------------------/------------------------ --------

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

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

Kartu su užsisakymu prašome prisiųsti ir pinigus.

ji«

Cypress Hills. Blessed Sacrament 
Parapija. 2 šeimų medinis namas 
su gontais. Salionas ir basementas. 
6 tušti kambariai. Gesas, karštas 
vanduo. Gera proga. Parduodame 
su nuostoliu už $13,500. E. J. Wurm, 
564 Ridgewood Ave., Brooklyn, 
N. Y. AP. 7-8452. (.168-170)

FOUNTAIN CLERKS

To replace summer employees 
returning to school

Day or evening hours 
Full or par| time

Meals, uniforms furnished. Tips.
HOWARD JOHNSON’S

Massachusetts Turnpike, West Side, 
Farmingham, Mass., direct access 

to store from Turnpike.
(166-173)

BUSINESS OPPORTUNITIES
p

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

Boat Yard. City Island. 193’x365'; 
under water rights 193’x400/. 2
apts.; 4,0x100 steel shop insulated, f 
heated, wired. Steel locker build
ing 25x104; dock, 5 floats, beach. 
Owner leaving town. Must be seen! 
$85,000; half cash. Ed Hauptne<' 
City Island 8-1480 or 1817.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

♦06**00*

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

ATSIMINIMAI
Ir

Dabartis
Parašė L. Prūseika

Tai gyvi bruožai iš jo gyve
nimo, visuomeninės veiklos, 
caro reakcijos metu, pergy
venimai kalėjimuose, ištrėmi
mas i Sibirą ir kiti erškėčiuoti 
takai jo- kovoje už laisvę ir 
šviesesni gyvenimą darbo 
žmonijai.

Knyga Iš 804 puslapių 
Kaina tik $2.00

Laisvė
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y.

Kepykla. Richmond Hill, L. I. 
Privatiškas savininkas, atsistato. 
Gerai įsteigtas biznis. Galite imti be 
ar su kampiniu namu. Daro $55.- 
000 iki $60,000 į metus. Puiki proga 
porai, šeimai ar bile kam. Prieina
mai. Auksinė proga. ’ VI.8-1001.

(168-174)

ATIDAI 
SCRAP IRON IR 
METAL VYRAMS

Aš turiu gerą bizni pardavimui, 
tai viso amžiaus proga, del viso am
žiaus progos šaukite: GE. 1-2011 
dienom, RO. 6-5427 vakarais.

(166-172) *

BOATS '

NAUJAS 1957—18 PĖDŲ SHOUP 
BOAT, su viršum, užlaidos šonams 
ir užpakaliui. Nustatyta kaina 
$1,400. Dėl vėlumo sezono parduoda 
už $995 su viskuom. Daugeliui metų 
malonumas. Cullla's Motor Services, 
Tarrytown Rd., White Plains, N. Y. 
Tel. WH. 9-2992.

TRUCKS

(166-172)

Brockway, Wooden Tank Truck. 
Only (33,000 True Milaege) equipped 
with pump, new tires, new air 
brakes. In A-l mechanical condi
tion. Can be used for gas, milk, vin
egar, etc. $700 full price. REX 
VINEGAR CO., 828 Raymond Blvd., 
Newark, N. J. Market 8-4478.

(170-176)

4 pusi. Laisvė (Liberty) Šestadien., rugp. (Aug.) 31, 1957
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