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KRISLAI
VKas gėlėmis, kas 

viešu žodžiu.
Juozas Šukys.
Jėgos diplomatija.
’’Mūsų draugki”.
Nauja pasaka.
Pražuvę žmonės.

Rašo A. Bimba

Kiekvienas norime išreikšti 
užuojautą mums žinomiems ir 
pažįstamiems, kuomet iš Jų 
tarpo mirtis išplėšia jiems 
mylimą asmenį.

Bet kaip tokią užuojautą 
išreikšti ?

Yra keletas būdų. Gerai at
eiti į šermenis bei palydėti 
iširusįjį i kapines. Kiti perka 
gyvų gėlių vainikus. O dar 
kiti per laikraštį viešu žodžiu 

pareiškia savo simpatijas.
Šis paskutinis būdąs išreiš

kimui simpatijos jau platokai 
vartojamas pažangiečių tar
pe. Šis būdas yra tuomi ge
ras, kad juomi mes paremia
me ir tas idėjas, kuriomis gy
vas būdamas žmogus tikėjo ir 
dėl kurių jisai kovojo.

Be to, per laikraštį' išreikš
ti sentimentai pasilieka užre- 
korduoti. Laikraštis pasiekia 
visas kolonijas. O šiais lai
kais dar pasiekia ir Lietuvą. 
Skaitydami -simpatijas laik
raštyje, žmonės susipažįsta su 
vėlionio draugais, jo piete
liais.

•—*
Tiktai dabar išsiryškino 

tragiška, bet ir didvyriška 
rnurps amerikiečiams lietu
viams taip plačiai žinomo 4r 
taip labai gerbiamo ir myli
mo veikėjo Juozo Šukio mirtis. 
Jį, pasirodo, nukankino vokiš
kieji žmogžudžiai 1942 me
tais.

Gerai, kad draugė Šukie
nė, taip pat plačiai žinoma 
veikėja, apie tą tragišką Juo
zo mirtį plačiai parašė. Pasi
skaitęs arba išgirdęs apie tai, 
kiekvienas susipratęs lietuvis 
su gilia pagarba • prisimins

• Juozo Šukio vardą.
j Juozos Šukys buvo gabus, 
talentingas, darbo žmonių 
reikalams atsidavęs kovoto
ju tiek daug ir taip gražiai 
dirbęs anais laikais Ameriko
je pažangiečių gretose. Visi 
mes į Juozą žiūrėdavome 
kaip į tėvą, kaip į mokytoja, 
kaip į kietą ir teisingą vado- 
vą. x ■ ' >

Prezidentas Eisenhoweris 
pertraukia vakacijas ir skren
da Washingtonan. Ką jis fen 
darys? Ogi, sakė penktadie
nio pranešimą^, prezidentas 
imsis gelbėti Siriją nuo ko
munizmo!

. x Tuo tarpu tie patys prane
šimai byloja apie skubinimą 
.augybės moderniškų ginklų 

į Artimuosius Rytus “mūsų 
draugams”.

O kas per vieni tie “mūsų 
gerieji draugai?” O gi nie
kas daugiau, kaip Jordano ir 
Libano visiškai nususę ir jo
kio žmonėse pasitikėjimo ne
turį karaliai!

Prie šitokio kurjozo mus 
V privedė “jėgos diplomatija”. 

Susigiminiavome ir susidrau
gavome su karaliais prieš 
žmones, prieš liaudį!

' Ką tuomi laimėsime,? Isto
rija parodys: nieko!

--------- _
Gal girdėjote išsireiškimą 

our people’s capitalism”.
Naujas pavadinimas, bet

Lodge jau sutiko, kad jau 
nereikia palaikyti J. T. O. 
komisijos Vengrijai tirti

Jungtinės Tautos. — A- 
merikos delegacijos Jung
tinėse Tautose galva Hen
ry Cabot Lodge padarė 
tam tikrus nusileidimus ir 
patiekė skirtingą siūlymą. 
Anksčiau todge patiekė 
daugiau kaip 60 pro-vaka- 
rietiškų delegacijų rezoliu
ciją apie Vengriją. Lodge 
siūlė, kad tos visos šalys 
tą rezoliuciją patiektų kar
tu Generalinei asamblėjai, 
kad tie kraštai būtų tos 
rezoliucijos “sponseriai”.

Rezoliucijoje ne tik smer
kiama dabartinė Vengrijos 
valdžia ir Tarybų Sąjungos 
rolė Vengrijoje, bet taipgi 
buvo reikalauta, kad spe
ciali Vengrijos klausimo ty
rinėjimo komisija pasilik
tų egzistuoti.

Bet Britanija ir eilė kitų 
šalių pasipriešino tam 
punktui. Britai laikosi nuo
mones, kad komisija da
bar nereikalinga. Sakoma; 
kad britus ta linkme pavei-

W. Girardas buvo ne vienas 
toks. kiti elgėsi panašiai

Maebąši. — Japonų teis
me apkaltintojas iškėlė, kad 
amerikietis kareivis Gi
rardas buvo ne vienintelis. 
Kiti amerikiečiai kariai 
sargybiniai prie Somagaha- 
ros bazės tiksliai išmesdavo 
laukan metalo gabalus, 
kad privilioti japonus ci
vilius, kurie tą metalą rin
ko. Laiks nuo laiko ame

sena pasaka. Tokio sutvėri
mo, kaip “žmonių” arba 
“liaudies kapitalizmas”, nesi
randa. Tas pavadinimas • iš
keptas mulkinimui Amerikos 
žmonių.

žodelis apie visiškai pražu
vusius lietuvius, • kurie buvo 
pabėgę pas Hitlerį globos ieš
koti. Apie juo skaitau Brok- 
lyno pranciškonų Darbininke 
(rugs. 5d.):

“Vokietijoje lietuvių dav>- 
giau ligonių, nei sveikų; dau
giau bedarbių, nei dirbančių; 
daugiau senų, nei jaunų...- 
Pats mačiau ne vienu atveju, 
kad jie neturi pakankamai ir 
gerai pavalgyti, kad jų apsi
rengimas skurdus ir /prastas, 
jų butai aplūžę ir šalti, jų 
baldai išdėvėti ir kieti — ma
čiau ir patyriau, kad jų gyve
nimas daug daug varginges
nis ir skurdesnis, nei jų gre
timų; vokiečių kaimynų, nei 
jų tautiečių lietuvių, įsikūny
siu užjūry. Sutinkama ir išim
čių, bet jos ant pirštų suskai
tomos. Skirtingas yra ir dva
sinis nusiteikimas žargstan
čiųjų. Jie nesijaučia įsikūrę ir 
suradę antruosius namus. 
Dienas leidžia apatijoje, pri- 
siėgime ir laukime.” 

kė Nehru, kuris laikosi 
nuomonės, kad iš viso da
bar nereikia vėl kelti Ven
grijos klausimą.

Tad Lodge patiekė nau
ją rezoliūciją, kurioje jau 
nekalbama apie komisijos 
tolimesnį palaikymą.

Italijos premjeras 
musulmonų kraštuose 

Roma. — Italijos prem
jeras Gronchi išvyko Tra
nam Kiek pabuvęs ten jis 
apsilankys Libane, Turkijo
je ir Sirijoje. Italija pas
kutiniu laiku vėl pradėjo 
vaidinti tam tikrą vaidme
nį Artimuose Rytuose, kur
iose nemenką rolę prieš ka
rą.

Budapeštas. — Vengrijos 
valdžia areštavo du Brita
nijos pasiuntinybės samdi
nius. Vienas jų .yra veng
rų kilmės1 naturalizuotas 
britas, kitas Vengrijoš pi
lietis.

rikiečiai šaudydavo į ja
ponus tuščiomis kulkomis, 
o kai japonai mirtinai iš
sigandę bėgo, jankiai ka
reiviai gardžiai juokėsi.

Keli japonai liudininkai 
patvirtino, kad taip buvo, 
kad vienu kartu amerikie
tis metė į japonų būrį net 
granatą.

Kaip žinia, Girardas ir
gi šaudė tuščia kulka, bet 
ji buvo efektinga ir užmu
šė moteriškę.

Lenkai sudarys 
artimus ryšius 

• su Jugoslavija
Varšuva. — Kuomet Go

mulka, Cyrankevičius ir O- 
chabas už ne po ilgo apsi
lankys Jugoslavijoje, jie 
pasirašyt naują draugin
gumo paktą su ta šalimi. 
Faktinai tai bus pakto-at
naujinimas, nes Lenkija ir 
Jugoslavija turėjo draugin
gumo paktą iki 1947 me
tų, kuomet Jugoslavija ta
po išmesta iš Kominformo.

Kaip senajamę pakte, 
taip atnaujintame, Jugosla
vija parems Lenkiją jos 
teisėje į naujas nuo Vokie
tijos atimtas-teritorijas Po- 
možę ir Slionską, buvusią 
Pomeraniją ir Sileziją.

Sąryšyje su Lenkijos va
dų vizitu' Jugoslavijon,' 
lenkų komunistų organas 
“Trybuna Ludu” sako, kad 
Lenkiją ir . Jugoslaviją jun-

Vėliausios
Pasaulio

» , ♦ ‘ * /

Little Rock. — Užsispy
ręs rasistinis Ąrkanso gu
bernatorius Faubus pareiš
kė, kad ne jis, o federalinė 
valdžia turės nusileisti ir 
integracija mokyklose Ar- 
kanse nebus pravesta. Iš 
Washingtono pranešama, 
kad aukšti Nacionalinės 
gvardijos karininkai nepa
tenkinti faktu, , kad gub. 
Faubus naudoja gvardijos 
karius integracijos neprilei- 
dimui.

Ammanas. —Čia atskrido 
keli dideli Amerikos trans
portiniai orlaiviai, kurie at
vežė ginklų. Orlaiviai su
tikti su tam tikromis cere
monijomis.
jNew Yorkas. — “Daily 
Worker” atspausdino laiš
ką nuo savo redakcijos na
rio Joseph Clark. Clark 
skelbia, kad jis pasitrau-

Sirija protestavo 
prieš JAV ginklus

Jordano karalius siūle pravesti 
atvirą intervenciją prieš Siriją

Damaskas. — Sirija* aš
triai protestvo prieš A- 
meęikos užsimojimą siųsti 
daugiau ginklų Jordanui ir 
kitoms kaimyninėms šalims 
prieš ją. Sirijos valdžia iš
leido ofięįalų 'pareiškimą, 
kuris buvo -skaitytas per 
Damasko radiją. Tame pa
reiškime Sir. valdžia sako, 
kad ji nesiduos įbauginamą, 
kad neleis niekam palaužti 
jos pasiryžimo eiti neutra
lumo ir nacionalizmo keliu.

Amerika stengiasi, sako
ma tame pareiškime' ap-^ 
juosti Siriją ginkluota juos
ta ir ją pasmaugti, bet jei
gu reikės, Sirija įstengs tą 
juostą pralaužti.

Sirijos valdžia pabrėžia, 
kad ji nepasirašė jokių 
slaptų sutarčių su Tarybiį 
Sąjunga ir netapo . kieno 
nors satelitu.

Popiežius irgi
Vatikano organas “Os- 

servatore'Romano”, kuris 
paprastai reiškia ’ paties 
popiežiaus nuomonę, pasi
sakė apie rasistų ' elgesį 
Little Rock miestelyje Ar- 
kanse ir apie gubernatorių 

gia įvairūs ryšiai: tai du 
socialistiniai slaviški kraš
tai, kuriuos remia senos 
draugingūmb tradicijos, ir 
tai du kraštai, kurie statė 
aršiausį pąsipriešinirrią na
cių okupantams ir kurie 
dabar griežtai nusistatę 
prieš vokiško militarizmo 
atgimimą.

naujienos
kia iš redakcijos, kurioje 
jis užėmė užsienio žinių 
tvarkytojo \vietą. Jis sako, 
kad nesutinka su laikraščiu 
ir negali laisvai reikšti sa
vo nuomones. Clark, kuris 
vienu fmetu buvo kores
pondentu Maskvoje, sako, 
kad jią tiki, jog Tarybų 
Sąjungos žmonės su laiku 
pašalins iš vadovybės vi
sus, kurie yra atsakingi už 
stalinistinės eros nusikalti
mus. <

Rėkimas. — Keliolika jau
nų amerikiečių, kurie atvy
ko Kini j on po dalyvavimo 
jaunimo festivalyje, Mas
kvoje, čia aplankė du ame
rikiečius^ kurie sėdi kalė
jime kaip šnipai. Vienas 
jų, Richard G. Fasteau, at
virai sakė jiems, kad jis 
buvo Centralinės žvalgybos 
aegntūros pasiųstas šnipi
nėti Kinijoje.

Tuo tarpu Kairo (Egip
to) laikraštis “Al Ahram” 
pasakoja, kad Jordano ka
ralius Husseinas pasiūlė 
Libanui ir Irakui tuojau už
pulti ir okupuoti Siriją. Jis 
tą patį pasiūlymą padarė 
ir specialiam Amerikos at
stovui Hendersonųi, bet visi 
tą pasiūlymą atmetė kaip 
nerealistinį.

Sirijos spauda sako, kad 
Amerikos’ grasinimai .Siri
jai siekia arabiškų kraštų 
dėmesį nukreipti nuo tikro 
priešo: imperializmo ir jo 
pakaliko, sionizmo. Sirijos 
spauda taipgi paneigia Jor
dane ir Irake skleidžiamus 
gandus, kad'vyrauja nesu
tikimai tarp Prezidento Ku- 
watlio ir valdžios narių. 
Kuwatly, sako Sirijos spau
da, pilnai pritaria naujam 
Sirijos kursui.

prieš rasistus
Faubusą.

Vatikano f organas sako, 
kad .tokie rasistiniai gai
valai, kurie priešinasi teis
mo nutarimams ir remia ra
sistus, neturi teisės užimti 
aukštų .vietų.

“Osservatore 'Romano” 
dar prideda, kad rasisti
niai gaivalai,, kurie kelia 
riaušes prie mokyklų ir 
gąsdina negrus vaikus, yra 
kriminaliųiai nusikalėliai.

i ....... .........,—
Seoulas. — čia, Pietinės 

Korėjos sostinėje, atideng
tas paminklas gen. MaeAr- 
thurųi.

Feder alis teisėjas atmetė 
atidėliojimą, liepė leisti 

. negrus mokinius į mokyklą
Little Rock, Ark. — Fe

deralinis teisėjas R. N. Da
vis, kuris originaliai ’ įsakė 
vietinei mokyklų tarybai į- 
leisti negrus mokinius į 
mokyklas, kaip to reika
lauja Aukščiausio teismo 
patvarkymai, dabar pa
kartojo savo nuomonę.

Kaip .žinia, Arkanso gu
bernatorius Faubus, patai
kaująs rasistams, atsiuntė 
nacionalinės gvardijos ka
reivius, prie vietinės Cent
ral vidurinės mokylos, kad 
neįleisti negrų mokinių. 
Jis teigė, kad tas daryta, 
“kad neprileisti riaušių”, 
nors miesto galva ir mo
kyklų taryba iš karto aiš
kiai atsakė, kad nebuvo jo
kių riaušių pavojaus ir 
nebuvo reikalo atsiųsti ka
reivius.

Mokylų taryba paskui 
bent kiek nusileido rasis
tams ir prašė teisėjo, kad 
jis leistų bent laikinai ati
dėti integraciją. Teisėjas, 
betgi, dar praeitą savait
galį nusprendė, kad nėra

Frariko. Ispanijoj neva bus, ‘ 
daugiau politinės laisvės

Madridas. — Ispanijos 
valdžia paskelbė, kad bus 
duota daugiau laisvės poli
tinėms grupėms organizuo
tis ir veikti.- Bet tos gru
pės visos turės veikti kaip 
Falangos dalys, o Falanga, 
tai fašistinis Ispanijos jų-‘ 
dėjimas. Kitaip sakant, Is
panijoje bus\ leidžiama or
ganizuoti skirtingas politi
nes grupes, ‘bet viena są
lyga: kad jos būtų pro-fa- 
šitinės.

Paskelbime tas gana aiš-

Gyvenimas 
Lietuvoje

NAUJI STUDENTAI
Vilnius. — Baigėsi stu

dentų priėmimas į Vilniaus 
Valstybinį V. Kapsuko var
do universitetą. Iš viso šiais 
metais imta 690 studentų.

Palyginti su .praėjusiais 
metais, šiemet kiek ma
žiau priimta į istorijos-fi- 
lolęgijos fakultetą.- Užtat 
dvigubai daugiau negu pra
ėjusiais metais studentų į- 
stojo į ekonomikos mokslo 
fakultetą, žymiai baugiau 
priimta į chemijos ir teisės 
mokslo fakultetus.

Šiais metais daugiau 
kąip šimtas jaunuolių į 
aukštąją mokyklą atėjo iš 
gamybos su dvieju ir dau
giau metų darbo* stažų. 
Įstojusiųjų tarpe — dešim7 
tys deniobilizuotų karių. 

pamato integraciją atidėti. 
Jis tuomi pastatė gub. Fau
busą į tokią padėtį: jis ga
lėjo prieš' pirmadienio ry
tą atšaukti karius nuo mo
kyklos ir leisti negrus mo
kinius vidun, arba gąlėjo 
ir toliau priešintis teismo 
nuosprendžiui, tokiu būdu 
galėdamas susilaukti bau
dos už teismo paniekinimą.

Per savaitgalį preziden
tas Eisenhoweris buvo 
grįžęs iš savo atostogų 
Rhode Islande į Washing- 
toną, kad. tartis su gene
raliniu prčrkuroru Brow- 
nelliu ką daryti apie Arkan- 
se susidariusią padėtį. 
Brownell jam sakęs, kad 
gub. Faubus greičiausiai 
nusileis.

Negrai mokiniai, kurie 
per praeitą savaitę nebuvo 
įleisti į Central mokyklą, 
kuri buvo “grynai balta” 
praeityje, taipgi dar nelan
ko negrų mokyklos, nes jie 
ten neregistruoti. Jie tuo 
tarpu priversti sėdėti na
mie.

kiai sakoma. Sakoma, kad 
galės organizuotis tokios’ 
grupės, kurios “pritaria 
nacionalinei Ispanijai ir jos 
vadovybei”, tai yra, gene
rolui Franco.

Stebėtojai mano, kad nau
josios grupės bus pro-fa- 
šistinių monarchistų ir re
akcinių klerikalų, kurie ir 
šiaip bendradarbiauja su 
Falanga. Jie tiktai susior
ganizuos į neva nepriklau
somas organizacijas, kurios 
veiks kaip neva nepriklau
somos grupės.

Bet tikroji opozicija — 
komunistai, socialistai, a- 
narchistai, radikalai, liks 
nelegališka.

Buenos Aires. — Influen- 
zos epidemija Argentinoje 
švelnėja.

Roma. — Sustreikavo visi 
tramvajų ir autobusų dar
bininkai. Mieste kursuoja 
armijos sunkvežimiai, ku
rie veža keleivius.

Ženeva. — Pasaulinė svei
katos organizacija (J. T. a- 
gentūra) nutarė, kad van
dens flouridavimas yra ge
ras dalykas.

New Yorkas. — Gromy
ko atvyks f Ameriką, kad 
dalyvauti J., T. sesijoje,lai- - ’ 
vu, o ne jet-orlaiviu, kaip 
buvo numatyta.
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KALBANT APIE MOKYKLAS
ŠIĄ SAVAITĘ, atrodo, visoje mūsų šalyje praside

da mokslo metai. Kiekvienas žmogus nori, kad jie bū
tų sėkmingiausi, kad mūsų vaikai, mūsų jaunimas pa-j 
siektų geriausius rezultatus mokyklose. Kaip tai pada
ryti, mes, nebūdami mokyklinio švietimo srityje eks
pertai, pasakyti negalime.

Mums, tačiau,, rodosi, svarbiausias dalykas turėtų 
būti imamas galvon šis: kad vaikai, pradėję mokytis, 
turėtų pakenčiamas sąlygas mokyklose, kad jie nebūtų 
sukišti kaip silkės bačkoje. Antra: kad :tarp mokinių 
ir mokytojų būtų geri santykiai, kad moksleiviai žino
tų savo vietą, o mokytojai — savo.

Iš to, kiek Šiuos žodžius rašantysis turėjo pasikal
bėjimų su mokytojais, yra aišku, kad labai dažnai vai
kai atsisako mokytojų klausytį, ima tiesiog jų nępai- 
syti. O tai labai bloga! Sudrausti, mokyti vaikus turė
tų jų tėvai namie, o mokyklose — mokytojai.

Šiomis dienomis, mes matėme niujorkiškėje spaudo
je nuotraukų, prisiųstų iš Maskvos — -nuotraukų, bylo
jančių apie mokyklų atsidarymą Tarybų Sąjungoje. 
Atidarant mokyklas, vaikai, pirmą dieną eidami į jas, 
•neša puokštes gėlių. Kam? Mokytojams. Tai’daroma 
visose tarybinėse respublikose. Įteikimas mokytojui ar 
-mokytojai gėlių ant syk suartina vaiką su mokytoju; tai 
meilės ir pagarbos pareiškimo ženklas tiems, kurie yra 
pasiryžę jaunuolius šviesti, praplėsti jų akiregį, atida
ryti naujus horizontus jų gyvenimo pradžioje.

Nesakome, kad kiekvienas tarybinių respublikų 
Vaikas, nuėjęs' į mokyklą, jau patampa angeliuku. 
Ne! Bet, pabrėždami tą gražią tradiciją, mes sakome, 
ten daromos visokios priemonės, kad suartintų moky
toją su moksleiviu, nes tai reiškia la’<ai daug pačiam 
vaikų švietimui.

Nelaimė? pas mus yra ir kita, kaip .jau ne kartą 
•nurodėme, kad čia vaikai dalomi Į ‘‘aukštesnius” įr “že-į 
mesnius”. Jei vaikas juodas, tai jis jau ir “žemesnis” už 
baltąjį! Prieš jį net ir kariuomenė pastatoma (geras 
pavyzdys — Little Rock, Arkansas), kad negras vaiku
tis negalėtų atsisėsti greta baltojo, nežiūrint to, kad tas 
negras berniukas ar mergaitė gali būtį moksle daug 
pranašesnis už baltveidį!

IŠ pat jaunų dienų, vadinasi, vaikams jau bruka- 
tnas prakeiktas rasizmas, nelygybė, padalinimas jų į 
“gerus” ir “blogus”.

APIE ISPANIJOS ATEITĮ
ISPANIJOS diktatorius Frankas jaučia, kad jo 

viešpatavimui artinasi galas, todėl jis galvoja, 'kaip Is
panija turėtų valdytis ateityje. Frankas mano, kad Is
panija turėtų būti monarchija, monarchijai pritarėjų 
būtų: fašistai ir katalikų hierachija mielai ją palaikytų.

Andai Bulgarijos dienraštis “Robotničesko delo” 
apie tai rašė:

KAS KA RAŠO IR SAKO
APIE SENĄJĮ KAUNĄ
Kaunas be abejojimo yra 

senesnis miestas už Vilnių, 
tačiau niekas tikrai nežino, 
kuriais metais, kaip seniai 
Kaunas buvo įkurtas.

Ryšium su 12-kos Anetų 
•sukaktimi nuo Kauno ..iš-* 
laisvinimo iš vokiškų nacių 
okupacijos, Lietuvos ąpau- 
da pateikė smulkesnių duo
menų apie šį vieną, seniau
sių Lietuvos miestų, kuris,' 
gyventojų skaičiumi, lygi
nasi Vilniui, šalies sosti
nei. • •

Kąune yra dailus ir tur
tingas Istorijos Muziejus.; 
Kai žmonės J lankytojai at
eina į muziejaus sales, jie 
teiraujasi pas vadovus, ka
da Kaunas įsikūrė?

Vienam tokiam klausėjui 
ekskursijos vadovė šitaip 
aiškino:

“Legenda apie K a u n o 
įkūrimą pasakoja, k a-d 
miestą įkūręs Palemono sū
nus Kūnas. Nemuno ir Ne
ries santakoje stovinti gy
venvietė .ir buvo pavadinta 
šio legendos didvyrio vardu. 
Pirmosios istorinės žinios 
apie‘Kauną randamos XII 
amžiaus .kronikose. Jose 
nurodomą, jog Kauno pilis 
buvo įkurta 1030 metais. 
Istorijos kronikose, pažy
mėtose 1280 metų data, 
Kaunas minimas kaip įtvir
tintas punktas. Kryžiuočių 
veržimosi kelyje stovėjusi 
Kauno pilis kartkartėmis 
buvo puolama, sugriauna
ma ir vėl atstatoma.

“Daug kartų Kauną nio
kojusius kryžiuočius vėles
niais amžiais pakeitė šve
dai, Napolęono kariaunos, 
siaubė gaisrai... Bet mies
tas, lyg tas galiūnas medis, 
nepasiduodavo vėtroms, po 
audrų vėl atgydavo, tiesė, 
vis naujas, stipresnes ša
kas.

“Turtinga kovų prieš pa
vergėjus praeitis. Didžiu
liai sukilimai prieš išnaudo
tojus sukrėtė Kauną 1831 
ir 1863 metais. Priemiesčio 
smiltynai, vėjelio gainioja
mi tada negrįstoje Ožeškie
nės gatvėje, buvo liudinin
kai įžymaus 1868 metų su
kilimo vado Antano Macke
vičiaus ir eilės sukilimo da
lyvių mirties. <Čia pastaty
tose kartuvėse buvo vykdo
mi Muravjovo-koriko mir
ties bausmės sprendimai...”.

Toks yra puslapėlis iš 
Kauno miesto praeities!

DABARTINIS,

vių kova ir žuvimas, darbi
ninko Kranausko laidotu
vės. Trumpame straipsny
je neįmanoma net suminėti 
visus • brangius kauniečio 
širdžiai įvykius ir vietas.

“Daug žalos Kauno gy-' 
ventojamsi ir pramonei pa
darė 'hitleriniai okupantai. 
Jie išžudė tūkstančius kau
niečių devintajame forte, 
gete, išbėgdami sugriovę 
elektrinę, “Drobės” fabri
ką, “Inkaro” kombinatą, 
išvežė kitų įmonių įrengi
mus. Kauną išvadavus, ta
rybų valdžiai teko sunkus 
palikintas — sugr i a u t a. s 
miesto ūkis, labai bloga pa
dėtis su'butais. Buvo im
tasi energingų priemonių: 
atstatomoj įmonės, atkuria
mas susisiekimas.
zilkos” 
kai kėlėsi i erdvius išnau
dotojų butus.”

MOKSLAS, ŽMONIŲ ’ 
GERBŪVIO GERINIMAS

Dabartinis Kaunas, be 
kitko — aukštųjų mokyklų 
miestas. Pramonė čia taip
gi plačiasi. Šiemet Kaune 
bus pagaminta visokių pro
duktų 40 procentų daugiau 
negu 1938 metais buvo pa
gaminta.

A. Mikalausko žodžiais:
“Kaune yra penkios aukš

tosios mokyklos: Kauno Po
litechnikos institutas, Že
mės ūkio akademija, Vete
rinarijos akademija, Kauno 
M-edicinos institutas ir Kū
no kultūros institutas.

“Viena stambiausių res
publikoje aukštųjų mokyk
lų yra Kauno Politechni
kos institutas.

“Kita stambi Kauno aukš
toji mokykla — tai Žemės 
ūkio akademija, kur mokosi 
daugiau kaip pustrečio 
tūkstančio studentų. Trys 
šimtai studentų mokosi Že
mes ūkio akademijpje ne- i • . • i • • *| m i m * i

viso 130 masinių bibliotekų, 
n e į s k a i tant techninių ir 
specialiųjų.

“kaune veikia du teatrai 
—Valstybinis mhz i k i n i s 
dramos teatras' ir Jaunojo 
žiūrovo teatras, yra aštuonį 
kinoteatrai, šeši muziejai, 
Vytauto vardo r poilsio ir 
kultūros parkas, Zoologijos 
ir Botanikos sodai.. Mieste 
yra platus meno saviveik
los kolektyvų tinklas, kuris’ 
turi daugiau kaip 250 me
ninės saviveiklos ratelių ir 
daugiau kaip 15 tūkstančių 
saviveiklininkų.

“Tarybiniais metais Kau
ne smarkiai padidėjo gydy-’ 

i tojų skaičius, žymiai page
rėjo miesto darbo žmonių 
medicininis aptarnavimas.: 
Lyginant su 1939 metais,

dabar Kaune dirba beveik 
pustrečio karto daugiau gy
dytoju ir vidurinio medici
nos personalo. Miesto ligo
ninėse žymiai padidėjo lovų 
•skaičius, ypač sustiprintas 
profilaktinis gydymas, ligo
ninės aprūpintos moderniš
ka aparatūra, taikomi nau
jausi gydymo metodai.”,

Buržuazijos Valdymo- me
tu Kauno mokyklos išleido 
iš viso .apie 300 inžinierių, 
o tarybiniais metais—dau
giau kaip 3,000 inžinierių.

Kaune, tiesa, dar vis jau
čiama didelė gyvenamųjų 
butų stoka. Bet dedamos 
didžiausios p a s t a n gos ir 
tam -trūkumui pašalinti.

“Vis tvirčiau žengia į 
priekį naujas, socialistinis 
Kaunas,” sako A. Mika
lauskas. '

: ir fortų.. darbinln-' Indi j os dailės paroda Vilniuj'] 
l ' ■

“Buvo laikas, kada Frankas galvojo tik apie dabartį. 
Uzurpavęs valdžią, jis naiviai manė, jog tai, kas yra 
•šiandien, bus visiems amžiams. Bet įvykiai privertė 
‘Visagalį kandilio” prisiminti senovinę lotynų išmintį 
'“Sic transit gloria mundi” — taip praeina šios žemės šlo
vė”. Ispanijos danguje, pasirodė grėsmingi debesys, ku
rie nežada nieko gero diktato’riaus rytojui. Ir jis nuta
rė : kol nevėlu, reikia susirūpinti ateitimi”.

Ispanijos liaudies skurdas neįsivaizduojamai baisus. 
.Net patys frankistai (fajangistai) pradeda nuo Franko 
dalintis, o monarchistai -reikalauja, kad jau, dabar, Fran
kui gyyam esant, turėtų tuojau būti Ispanijai paskir
tas monarchas.

Kas turėtų būti Ispani jos ..karalium:? Numatomi-du 
kandidatai: Don Juan (Chuan) Burbona^, buvęs sosto 
•įpėdinis, ir jo sūnus — princas Juaų Carlos.- Sakomą, 
diktatorius Frankas norėtų, kad pastarasis • .būtų Ispa
nijos karalium.

Bet ar monarchija Išgelbėtų fašistų viešpatavimą 
Ispanijoje? Ne! Juk Ispanija 'buvo, monarchiška per il
gus mertus. Tačiau, atėjo laikas ir monarchija buvo 
parblokšta, Ispanija buvo paskelbta .respubliką, buvo 
einama prie liaudiškos respublikos jsjkūrimo. Tik dėka 
Hitlerio ir Mussolinio ispanams fašistams pavyko res
publiką nugalėti. Dėl to, žinomą, kalta yra ir Francūzi- 
ja, įr Anglija, ir Amerika, kurios nepadėjo respublikai, 
'kuriąs laikėsi “neutralumo”. '•

Bulgarų laikraštis teisingai daro' išvadas :
“Franko mėginimai sustiprinti savo padėtį monar

chijos atstatymu nieko neapgaus. Visiškas falangistinio 
režimo įrimas yra aiškus ispanų tautai. Ji žino, kad vi- 
£a tai — rezultatas jos atkaklios kovos už laisvę'’bei ne
priklausomybę, ir ji nenurims, kdl neišmes į istorijos są
šlavyną visų savo engėjų”?

—■■■■■■ ■ ■■ J      ■ . ' ■ ■   ■' ■ -   j,.........-.-.. . ..y, . ..p.,..,  

2 pusi. Laisve (Liberty) Antrad., rugsėjo (Sept.) 10, 1957

TARYBINIS KAUNAS
Aišku, daug būtų galima 

rašyti .apie praeities Kau-- 
ną, bet kiekvienam svarbu 
sužinoti, kaip atrodo dabar
tinis, tarybinis Kaunas.' 
Tuo klausimu Vilniaus 
“Tiesoje”, rašo A. Mika
lauskas, LKP Kauno miesto 
komiteto sekretorius. Jis; 
pradeda:

< “Mes, vyresnioji karta, 
gerai atsimename buržua
zinį Kauną, giliausių, prieš
taravimų draikomą.. Vie
noje pusėje — blizgantys 
Vailokaičio rūmai, kitoje— 
darbininkų landynės for
tuose, kur niekad neįsi
skverbia dienos > šviesos 
spindulėlis. Vienoje pusėje 
—milijoniniai pelnai, liuk
susiniai limuzinai, kitoje— 
nedarbas, am ž i n o s eilės 
Darbo biržoje.

■ “Tačiau žmonės, kovojo. 
Kaune' k u one kiekvienas 
akmuo ’kalba apie/revoliu
cines kovas. Čia >buvo nužu
dytas 1863 mėtų valstiečių 
sukilimo vadas Mackevi
čius. Kauno darbininkai da
lyvavo 1905’metų revoliųcir 
joj. .1919 metų revoliucijos 
įvykiai, Panemunės ‘ karei-

akivaizdiniu būdu. Tik per 
penktąjį penkmetį Žemės 
ūkio 'akademijoje studentų 
skaičius, įskaitant ir neaki
vaizdininkus, išaugo beveik 
dvigubai. Jeigu per visus 
buržuazinius metus buvusi 
Dotnuvos Žemes ūkio aka
demija paruošė 222 specia- 
specialistus, tai Žemes ūkio 
akademija tik 1955-6 moks
lo metais išleido 2881specia
listus, o per viscįp pokarinį 
laikotarpi — daugiau kaip 
du tūkstančius specialistu.

“Visose Kauno aukštosio
se mokyklose 1956-7 moks
lo metais studijavo apie 10 
tūkstančių studentų. Tai 
beveik pustrečio karto dau
giau, negu mokėsi 1939 m. 
studentų visose buržuazinės 
Lietuvos 'aukštosiose moky
klose.

“Kaune, veikia 12 techni
kumų ir eilė kitų specialių
jų mokyklų.

‘z‘Iš viso šiuose, i Kauno 
technikumuose ir specialio
se mokyklose mokosi arti 
pusšešto tūkstančio moks
leivių. 1938-40 mokslo me
tais Kaune veikė • tik trys 
panašios struktūros mokyk
los—-technikos, meno ir ko
mercine “Pavasario” moky
kla, kuriose mokėsi vos aš- 
tuohi šimtai moksleivių.
' “Žymūs mokslininkai, ikaip 
profesoriai Krikšči ū n a s, 
Vaši .1 i auskas, Januškevi
čius,' Savickas, Baršauskas 
ir kiti, daug dėmesio skiria 
specialistų pare n g i m .u i. 
LTSR nusipelnę mokytojai 
Žiūraitis, šilęnaitė,,. Bulo
tas, mokytojai s Rūkšienė, 
Šerelieiię,. Rąipys ir kiti 
skiepija jaunajai kartai 
meilę ir atsidavimą tarybi
nei Tėvypęi, kom u n i z m o 
reikalui, . ’ \. . . . . ,

“Dabar Kaune ’veikia iš

Jau prieš 5000 metų In
dijos meistrai gamino dide
lės meninės vertės metalo 
indus, įvairius daiktus iš 
akmens, dramblio -kaulo, 
audė audinius, žiede kera
minius indus ir pan. Ir per 
amžius susikūrė tiek savi
tas indų dailės charakteris 
ir tiek tvirtos liaudinės tra
dicijos, kad ir kolonijinis 
režimas, nors ir stipriai pa
žeidė, bet n e g a Įėjo už
gniaužti liaudies kūrybos, 
liaudies 'amatų, kuriais nuo 
seno garsėja Indija.

Viena iš būdingiausių In
dijos amatininkų savybių 
yra jų masiškumas. Beveik 
kiekvienas Indijos valstietis 
yra ir amatininkas. Vers
damasis kuriuo nors ama
tu, savo patyrimą jis 'per
teikia savo įpėdiniams, ku
rie tęsia toliau senąsias tra
dicijas. Yra ištisos šalies 
sritys, garsėjančios kuriais 
nors amatais; Kašmyras -— 
kilimais, Džaipūras — ema- 
lės dirbiniais, Moradobadas 
—metalu, M'aisūras — 
dramblio kaulo raižiniais -ir 
pan.

Šiuo metu Indijai iškovo-! 
jus savo nepriklausomybę, 
liaudies -amatai ėmė vysty-į 
tis naujomis sąlygotais. Jais 
ėmė rųpintis valstybė, vi
sokeriopai juos remdama ir. 
padėdama. Valstybinės pa-: 
ramos dėka amatai, smar-* 
kiai apnykę 'anglų, koloniji
nio valdymo metu, sųklestė- 

Kolonįzato- 
gar- 
indų 
buvo

jo iš n a u jo . 
riams valdant Indiją, 
šių visame pasaulyje 
lako gaminių meistrų 
likę vos 7-8 žmonės. 
VILNIEČIAI T Al MATĖ

Indų dailės paroda, bu- 
v u s i atidaryta Vilniaus 
Dailės muziejuje, ryškiai 
rodo šiuolaikinį I ,n d i j o s 
liaudies amatininkų ir 
meistrų kūrybos klestėjimą. 
Garsūs parodos -'eksponatai 
vaizdžiai kalba apie .nepa
prastus Indijos meistrų su
gebėjimus audimo, medžio, 
dramblio kaulo, marmuro, 
akmens bei rago raižymo ir 
kitose šrity&e. Juose atsi
spindi neišsenkama'Indijos, 
liaudies kūrybinė .energija, 
kūrybinė dvasia nepalygi
nama, be galo turtinga fan
tazija, išradingumas, nuo
stabus meistrų magingu- 
gumas, kruopštumas," sko
nis, stebinantis ' darbštu
mas.

Parodos vestibiulyje žiū
rovo dėmesį patraukia .ge
riausių .Senovės Ipdijo,s ar
chitektūros paminklų nuo
traukos. Žavėtis :ir -svajoti 
verčia .nežemiškos nuotai
kos kupina “Dangaus .šokė
jos” arba lyriškos “Meilės 
laiško” .statulų .reprodukci
jos. Kokia spalvų harmo
nija Adžanto šventyklų, .sie
nų tapyboje, kur šąlįą ujįto-

loginių siužetų daug scenų 
iš paprastų indų liaudies 
gyvenimo. Ir visa tai—kuk
lių, nežinomų liaudies meis
trų darbas.

Ir šiuolaikiniai liaudies 
dailės kūriniai sukurti ne
žinomų meistrų. Jie, gali
ma sakyti, yra visos liau
dies kūryba? Juk vien tik 
audėjų Indijoje yra apie 10 
milijonų, ^audžiančių kaip 
voratinklis plonus šilkinius 
šalikus, puošnias ir pąpras- 
tas sari, kuriomis .apsimu
turiuoja Indijos moterys, 
auksu ir sidabru fviskantį 
brokatą, ir rišančių gar
siuosius Kašmyro -kilimus. 
Parodoje šie audiniai žavi 
savo skoningais ir nepa
prastai sudėtingais orna
mentais. Atrodo, kad .audė
jų visiškai nevaržo audimo 
technika ir jie laisvai piešte 
piešia ploniausiu siūlu au
dinyje fantastines gėles, 
taip mėgiamus dramblius, 
paukščius, įvairius gyvius 
ir augalus.

Radžas tano • audėjai gar
sūs savo medvilniniais au
diniais, dekoruotais štam
puotu ornamentu.1 Parodo
je galima matyti audinių, 
p'apuoštų ne tik gėlių orna
mentu, bet ištisomis buiti
nėmis scenomis, pavyzdžiui, 
išvykimas į medžioklę, ru- 
giapiūtė ir pan. Tokios sce
nos, kąįp ir gėlės arba 
dramblių figūros, išpiaus- 
tomos medyje iri’vėliau alie
jiniais dažais spausdinamos 
ant medžiagos, tačiau taip, 
kad susidaro ištisas, rit
mingai besikartojantis, vie
ningas dekoratyvinis orna
mentas.

INDAI IŠ METALO
• Indų liaudies papročiai 

reikalauja vartoti maistui 
metalinius Indus. Indijoje 
jau prieš 5,000 metų buvo^ 
gaminami indai ir kiti apy
vokos daiktai iš žalvario ir 
vario. Parodoje matomhme- 
taliniai andai, vaizdžiai ro
do, kiek dėmesio ir kruopš
tumo įdeda liaudies meist
rai, kai indai būtų gražūs 
ir puošnūs/ Kiekvienas jų 
skirtingas .savo linijų lanks
tumu, silueto darnumu, or
namentikos turtingumu ir 
įvairumu. Ypač įdomios di
džiulės dekoratyvinės lėkš
tės, gėlių vazos, žibintai ir 
t. t. Ir į kiekvieną šių 
daiktų įdėta tiek sumanu
mų, išradingumo,' kūrybos 
ir .kruopštumo, kad jie tam
pa .ne tik .naudojamais reik
menimis, bet ir -didelės me
ninės vertės kūriniais. Ke
raminiai <indai, eksponuoti 
parodoje, palyginti su me
taliniais daug paprastesni; 
■ir tai visiškai suprantama, 
atsiminus,. >kad jie Indijoje 
nevertinamų ir juos varto
ja tik patys neturtingieji.

, Ątskįrai reikia. paminėti

b i d r i technika gamintus 
metalo dirbinius. Tai ypa
tingas cinko ir vario miši
nys, iš kurio gaminamos'”* 
įvairios dėžutės, vazos, - rū-v 
kymo prietaisai, arbatinu- s 
kai, padėklai, peleninės ir 
pan. Tokie gaminiai in
krustuojami sidabro viela 
ar plokštelėmis. Paskui juos 
pakaitinus ir apipylus -tam 
tikros .rūšies žeme, metalas 
įgauna labai juodą spalvą, 
kurios fone ryškiai švyti 
subtylūs sidabro- ornamen
tai.

Parodoje nemaža lieto si
dabro dirbinių. Tur būt, 
kiekvieną žiūrovą stebina 
nepaprastas meistriškumas, , 
kuriuo atlikti šie darbai?^ 
Galima įsivaizduoti, kiek 
kruopštumo, sugebėjimo ir 
"kantrybės reikia iš plonos*^ 
kaip plaukas, sidabro viele-z 
lės, pinant įmantrų ažūrinį 
ornamentą ir vėliau iš jo | 
•gaminant ne tik sagę, apy-', 
rankę, auskarus, karolius, 
bet ir sudėtingiausią laivo’ 
modelį, .automobilį ir pąn.

DIEVAI
Atskirą vietą parodoje 

užima bronzinė šokančio 
dievo Šivos statulėlė, atlik
ta senovine .metalo liejimo 
technika. Tai labai popu
liarus Indijoje, ypač pietys 
Indijoje, dievo Šivos atvaiz
das, įkūnijantis nuolat be
sivystančio, bejudančio par 
šaulio supratimą.

Visi parodos eksponatai 
savitai įdomūs, žavūs, tačiau 
gal didžiausią įspūdį palie
ka meistriški dramblio kau
lo raižiniai, kuriais iš tikro 
sunku atsigėrėti. Ir tai ne
nuostabu; nes dramblio 
kaulo raižymas — vienas iš 
seniausių Indijos amatų, ir 
indai šioje' srityje yra pa
siekę labai didelį meistriš- * 
kurną. Parodoje matome 
būdingus ir labai genjs 
dramblio kaulo raižinių pa
vyzdžius. Tai, visų pirm^,, 
nepaprastai žavi statulėlę/ 
vaizduojanti dievą Krišnu 
su piemenaite Radcha. Ji 
kupina švelnios lyrikos, 
nuoširdumo, gilaus jausmo 
ir atlikta su stebėtinu me
džiagos jautimu, mokėjimu 
išnaudoti visas menines ga
limybes, kurias duoda me
džiaga ir raižymo technika. 
Atvaizdų charakteristika, 
rūbų traktuotė, būdingas 
“trijų išlinkimų” judesys 
nesunkiai leidžia pažinti iš
likusias ir tęsiamas charak
teringas liaudines indų dai
lės tradicijas.

Žavi, kupina didingumo, 
grožio ir laimės deivės Lakš- 
mi statulėlė, stovinti ant lo
toso žiedo, o taip pat moks
lo ir muzikos deivės Saras- 
vati statulėlė. Ypač įdomi, 
nuostabiu meistriškumu at
likta lempa iš dramblio 
kaulo su tos pačios deivės 
Sarasvati atvaizdu. Kūry- 

ibiniu išradingumu žavi rel
jefiškai raižyta dramblio. 
kaulo dėžutė. Šalia š ijj 
stambesnių * darbų galima 
matyti daugelį gyvulių sta
tulėlių, kuriose meistrai pa
rodo savo didžiulį pastabu
mą ir mokėjimą su didžiai#*' 
siu tikslumu perteikti chp 
rakteringą gyvio pavidalą 
ir judesį. Tokios yra, pvz., 
kupranugario, dramblio ir 
kitos statulėlės.

Panašūs į dramblio kaulą 
yra buivolo rago raižiniai, 
tik juose daugiau^ lengvų, 
plaukiančių linijų, daugiau 
grakštumo. . >

MĘDŽIO DIRBINIAI
Raižyti medžio dirbiniai 

taip pat pasižymi dideliu 
meistriškumu. Šios rūšies" 
dailė gyvuoja Indijoje nuQx 
neatmenamų laikų. Įvairu? 
staliukai, padėklai ir 'k i4 
dirbiniai paprastai puošia

(Tąsa 3-Čiam pųslap.),
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Dar beeinant ir besikalbant su gera 
drauge, Daivos veidas nušvito ir akys 
nudžiugo. Girioje berinkdavos mėlynes 
uogas, jos abi tiek įsilinksmino, kad 
net užtraukė dainelę.

Bedainuojant jos nei nejuto, kaip trys 
bermontininkai, išlindę iš tankių alksnių 
krūmų, puolėsi prie jų vokiškai mur
mėdami.

Ir jie, greit nutvėrę merginas, bet jos 
taip lengvai nepasidavė. Jos klykė, rėkė, 
kiek išgalėdamos, ir draskė nagais fri- 
cams akis.

Staiga pasigirdo iš automato šūviai! 
V Šūvių garsas nuaidėjo toli per tykią gi

rią. Du fricai krito ant samanų negyvi, 
o trečiam, tik lengvai sužeistam, pasise- 

. kė pasprukti. Albinas,« atbėgęs, pir
miausia apkabinęs Daivą, ją bučiavo. O 
Butrimiutė isteriškai verkė, negalėdama 
nė žodžio tarti. Albinas, nusivilkęs sa
vo baltos drobės marškinius, apsupo Dai
vos pusnuogį liekną liemenį. Ir dar kar
tą pažvelgęs į gulinčius negyvus vo
kiečius, spyrė jiems batu į dantis ir, pa
ėmęs abi merginas už rankų, greitais 
žingsniais nužygiavo į kaimą.

Albinas paleido Daivą tolokai nuo jos 
namų, o pats, net pridusęs, dūmė į savo 
namus. Pasiėmęs kiek maisto, užsivil
ko šaulio drabužiais ir, pasikišęs auto

matą po pažaste, dairydamasis, nužy
giavo per javus į kitą tolimesnį miš
ką, Motina, pamačiusi Daivą parei- 

> nant, nustebo ir persigando! Vostik į- 
žengusi į trobą, Daiva tik trumpais 
bruožais apsakė, kas su ja įvyko. Ir, 
verkdama sukniubo prie motinos kojų.

O tėvas, iš pykčio riaumodamas, už
klausė:

— Ar tau ir šituos marškinius Albi
nas davė?

— Taip, —atsakė Daiva.
Tėvas, grieždamas dantimis, suriko:
— Tas žaltys visur savo nosį kiša! 

Aš nebūsiu Visgarda, jeigu Albinas ne: 
bus pakartas arba sušaudytas!

> — Ką tu taip riaumoji ant to vaikino, 
L- atsiliepė žmona.;
jisai išgelbėjo mūsų Daivukę!

z ‘ Sekamą rytą, dar anksti buvo, kai at- 
pyškėjo pas Visgirdus kapitonas Šlei- 
geris su kitu aukštu karininku. Manda
giai pasisveikinę, kapitonas prašneko:

— Ponas Visgirdą, labai man buvo ne
malonu girdėti vakarykščią nuotykį gi
rioje, kad mano trys vyrai taip šelmiš
kai pasielgę su jūsų dukrele ir josios 
drauge. Dėl to aš jūsų labai atsiprašau ir 
jūsų dukrelės. Jeigu tie vyrai po mano 
komanda būtų gyvi, tai aš pats juos 
nubausciau. Bet jie negyvi. Išvežti į Vo
kietiją palaidojimui. Juos nubaudė mir- 

. Čia neautorizuotas banditas žmogžu
dys! Aš reikalauju jį pristatyti į mano 
kvarterą. Aš visam kaimui duodu sa
vaitę laiko paieškoti ir sugau/.i žmogžu- 

1 dį, ir atiduoti mano teismui. O jei ne, 
tai aš atsiųsiu baudžiamąjį būrį. Apsi
galvokite visi gerai. ...
v — Nerūstaukite tiek daug, kapitone, 
— tarė Visgirdą. — Prašau jūsų pasigai
lėjimo. Kaimo gyventojai nekalti. Dėl 
vieno raudono niekšo nebaušite visų. 
Mes jį sučiupsime į savo nagu& Eiva į 
klėtį, kapitone, ten pasikalbėsime pla
čiau apie viską.. . .

Rytojaus vėlyvą vakarą kaime buvo 
tyku. Visi kaimiečiai ramiai miegojo. 
Tik kai kur, lodamas šunelis drumstė 
nakties ramybę. Padangė buvo apsi
niaukusi, atrodė, kad lietus lis. Bet ne
lijo. Kapitonas Šleigeris, lyg vagčiomis 

Runkeliais atbarškėjo su trimis dideliais 
kariškais vežimais ir sustojo ties Vis
girdo kiemu. Visi trys vežimai pilnutė- 
liai prikrauti įvairių ginklų ir apdang
styti. Visgirdą ant kiemo patraukė sa
vo- kepurę žemiau ant kaktos, lyg norė- 

: damas pridengti savo akis, kad jo ne
pažintų. Jis atsisėdo šalia kapitono ir 
ką nors pakuždomis pasakė jam ir visi 
•nuvažiavo į plentą Kauno kryptin.

/ Albinas, stovėdamas prie klėties lan
go, už didelio jausmenų krūmo, porą kar
tų sukniaukė pelėdos balsu. Daiva, pra- 

f vėrusi langą ir iškišusi "galvą, trindama 
mieguistas akis, klausė:

— Ar ,tu čia, Albi ? 1 
‘ — Aš Daivuk. Greičiau užsimesk suk

nelę ir skubėk laukan. Pasikalbėsime.,
Netrukus Albinas savo tvirtomis ran

komis ištraukė Daivą per langą ir pa-

nesidžiaugi, kad

statė ją šalia j asmenų krūmo. Jie apsi
kabino viens kitą glėbin ir bučiuodamie
si džiaugėsi.

— Šią" naktį gera proga, — tarė Dai
va. — Albinuk, gelbėk mane... Tėvo nėra 
namie, ir mama kietai miega.

Priėję prie obelies, jie sudeda savo 
abi rankas ant storo išpurtusio medžio 
stuomens ir sutartinai kalba:

— Tu mano,; aš tavo. Prižadu tave iki 
mirties mylėti ir neapleisti. Kol būsim 
gyvi, jokia jėga mūsų neišskirs. Lai bū
na šita obelis kuprota mūsų liudininke 
kaip kunigas ir altorius.

Jau artinosi rytas. Ūkanos truputį 
pradėjo sklaidytis. Retkarčiais debesų 
prošvaistėse mėnulis parodė savo žvil
gantį veidą. Du šešėliai sparčiai slinko 
•siauru takeliu, nešdamiesi ryšulius ant 
pečių. Pasiekę mišką, jie atsisėdo ant 
žemo plataus ąžuolo kelmo. Po trumpos 
tylos, Daiva,. giliai patraukusi kvepian
čio pušų oro į savo krūtinę, prašneko:

— Albinuk! Ar tu man parodysi, kaip 
vartoti kulkasvaidį?

— Taip, Daivuk, — atsakė Albinas. 
Gera žinoti kiekvienam, kaip ginklą ran
kose vartoti, bet ne tau, Daivuk. Tau 
kulkasvaidis nereikalingas, nes tu būsi 
tik partizanų šeimininkė, į mūšius nei
si. O antra, aš bijau, kad priešo kulka 

. tau širdies nepervertų. . .
— Ne, ne, aš su tuo nesutinku, —pro

testuodama kalbėjo Daiva.— Aš su tavim 
neatėjau į mišką tik virti kumpius, ar 
skilandžius. Aš atėjau su jumis greta 
bendrai kovoti ir mušti priešus mūsų 
tėvynės, kol mes visus išguisime iš sa
vo šalies.

— Gerai, tu mano drąsuole, — šypso
damasis atsakė ’ Albinas. Aš pildysiu ta
vo norus. Daugelį kartų rizikavau savo 
gyvybę berinkdamas visokius ginklus. 
Dabar jų yrą.daug paslėpta kaime Pa
liulio trobos griuvėsiuose, o kitus čia tu
rime miške.

Rytuose jau brėško rausva aušra. 
Paukščiai, atbudę, savo armoningomis 
melodijomis linksmino miško gyvento
jus. Albinas, staigiai pakilęs nuo kelmo, 
užsimetė ryšulius ant .pėties ir .jausliai 
prabilo: • '

— Dabar eikim, Daivuk, pas savuo
sius. 1

Jie ėjo į gilumą! miško vingiuotais 
siaurais takeliais, iki priėjo didelį eglių I 
tankumyną. Albinas sustojo. Jis, prisi
lenkęs, pasiėmė ,mažą akmeniuką, subel
dė tris kartus į sauso skrablo stuomenį, 
tartum genys snapu kalendamas, ieško
damas medyje trandžių ipaistui. į

Netrukus iš tankumyno išlindo* žval
gas, laikydamas rankose automatą. Žval- 
gas, ranka pamojęs, dusliu! balsu pra
tarė : •

— Šekit paskui mane.
Kiek tolėliau paėjus, ant mažo .kalne

lio pasirodė nedidelė aikštė. Ant seno, 
nugriovusio beržo sėdėjo astuoni vy
rai. Jie buvo visi apsiginklavę. Pama
tę ateinant Albiną su Daiva, jų veidai 
nušvito. Jie visi, atsistoję, keldami ke
pures aukštyn, linksmai sušuko:

—- Mūsų spėkos auga! Mirtis tėvynės 
.užpuolikams ir buržujams !

Po užkandžių, .būrio vadas, pusamžis, 
augalotas -ir liemeningas - vyras, apžėlu
siu plaukais veidu, gal apie pop, mėne-4 
šių kaip neskutęs, paėmęs Daivą už ran
kos, sakė:

— Dabar eikim, aš jums parodysiu 
mūsų palocius.

Jie /nuėjo netoli aikštės tarpe paaug
lių tankių eglių. Būrio vadas, atsiklau
pęs,, pakėlė medines dureles, storai už- . 
dengtas velėnomis. Jie abu atsargiai, lei
dosi žemyn nuolaidžiais <medniiaiš laip
teliais.

fiaiva, apžvalgiusi naują buveinę, ap
stulbo. Tai buvo gilus ir didelis požemi-; 
nis. urvas, iškastas po eglių šaknimis. 
Palubėje pakabinta švietė žibalinė lem
pa. Sienos įskaitos netašytais medžiais 
ir’lentgaliais. Ant vienos sienos Ištemp- i 
tai prikalta didokos stirnos oda ir kele
tas zuikinių odų. Vidury aslos stovėjo 
aliejinė krosnis, .atgabentaiš (karo fron
to apkasų. (Pasieniais ant lentų priklęta 
stori klodai šiaudų ir šieno guoliui. Ir 
viskas sumaniai uždengta storomis vilno
nėmis antklodėmis. Ant lentynų sūkrau-' 
ti kulkasvaidžiai, šautuvai, rankinės 
granatos ir elektrinės spinksuolės.

(Bus daugiau) * .!
* \ •
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JKiio lietuviu tautai brangus 
A. Vienuolis-Žukauskas?

ILIUZIJŲ IŠNYKIMAS
Prieš keletą metų, kalbė

damas viename mokinių su- 
, sįrinkime Vilniuje, Anta

nas Vienuolis - Žukauskas
■ tarė savo 'jauniems klauso- 
vams:

“Jūs rašot, skaitot savo 
1 tėvų kalba, o juk aš besi
mokydamas gimtojo žodžio 
mokykloje negirdėjau. Ilgė- 
daVaus, net sapnuodavau 
brangiuosius A n y k ščius, 
kur, kaip rašė mano senelis 
A. Baranauskas, ‘kalnai 
kelmuoti, pakalnės nuplikę, 
kur uogenojai, kaip rūtos, 
kelmais želia, juodas, rau
donas uogas išsirpusias ke
lia..? Visada aš mylėjau 
gamtą, vis'ada ji man buvo 
mįslinga, didi.” 

" Vienuolis žavėjosi ne tik
i Lietuvos gamta. Gal dar 

didesnio įspūdžio į jį pada
rė didingi Kaukazo gamtos 
vaizdai. Pamylėjęs Kauka-

* zo gamtą, jis pamylėjo ir 
Kaukazo žųiones. Taip jau

i įvyko, kad Kaukaze jisai 
pradėjo savo literatūrinę 

, karjerą, sukurdamas gar
siąsias Kaukazo legendas. 
Lietuvių tautą jis suvedė 
pąžintin su laisvės! trokš
tančiomis Kaukazo tauto
mis ir tuo praplėtė .lietuvių 
literatūros regratį.

Kaukaze Vienuolis susi
pažino ir su caro kalėjimu. 
Tas padarė teigiamos įta
kos visam jo gyvenimui.
Net tais laikais, kada bur

žuazinės Lietuvos vadeivos 
tikėjosi prisijaukinti talen
tingą rašytoją, Vienuolis- 
Žukauskas nežuvo1 smul
kaus miesčionizmo verpe
tuose. Buržuazija nepajėgė 
jį prisivilioti, nors tais lai
kais jis dar nebuvo anark- 
sistas tikra to žodžio pras
me, 
manė, ....__ _ . _ ,
klerikalų pravesta žemės užsienį, tykodami iš ten. pa- 
reforma. Tam laikotarpiui (gelbos. Jiems nusispiaut 
priklauso ir tokie Vienuolio 
romanai, kaip “Viešnia iš 
Šiaurės,” “Ministeris,” ku
ris priklauso silpnų raštų 
kategorijai.

Bet ir tuomet Vienuolis 
neatitrūko nuo gimtojo ka
mieno, nuo savo sodžiaus, 
nuo savo liaudies. Tuo lai
kotarpiu parašyta jo ‘‘Pa
skenduolė” yra ąštrus kal
tinimo aktas buržuazinei y 
klerikalinei v i s u o m e n ei. 
Rašydamas apie Veronikos 
tragediją, Vienuolis protes
tuoja prieš socialines 
skriaudas, prieš bažnytinį 
fanatizmą, prieš visą išgve
rusią aplinkumą. Veronika 
žuvo todėl,/ kad ji buvo ne
religinga beturtė, protest 
tantė, -kovptoja. Bet sąlygo
se, kuriose ji gyveno, jai 
nebuvo vilties laimėti.

Vienuolis, visuomet gilus 
realistas ir liaudies mylėto
jas, savo “Paskenduole” da
vė lietuvių literatūrai šau
nų kūrinį.

Savo romane “Prieš Die
ną” (1925 m.) Vienuolis 
svilina ’akis kyšininkams, 
grąfteriams, ryklėms, kurie 
buvo skaitomi visuomenės 
šulais buržuazinėje Lietu-’ 
voje.' v Jis apibūdina juos, 
kaipo moralinius ■ ir polrtį-> 
>hius supuvėlius, nors jis 
dar vis turi • iliuzijų, kad 
dalykai ,pasitaisys prie tos 
pačios socialinės santvar
kos.. Bet tos7iliuzijos laips
niškai nyko.

* Apysakoje “Vėžys” Vie- 
nuolis begailestingai nu- 
maskuoja Lietuvos magna
tus, aristokratus ’bei parą- 
zitiškus dvarininkus, kurie 
per amžius čiulpė vąlstiečių 
kraują. p <

. Sąvo istoripįaįtn romane

INDIJOS DAILĖS 
PARODA VILNIUJE
(Tąsa is 2-ro pusi.)

mi turtingiausiu reljefiniu 
ornamentu arba inkrustuo
jami dramblio kaulų, perla
mutru, žalvariu, spalvotu 
kaulu ar marmuru. Visuo
se juose jaučiama didelė 
fantazija, dekoratyvumas 
ir puiki atlikimo technika. 
Vienu kitu dekoratyviniu 
elementu, dramblio ar ku
rio nors kito gyvio figūra 
ir augalu liaudies meistras 
sukuria ištisus peizažus, 
kompozicijas, puošian č i a s 
daiktą. Toks, pavyzdžiui, 
yra medžio padėklas su 
drambliais, ar bėgančiais 
skalikais ir visa eilė nuosta
baus grožio staliukų, ekspo
nuojamų parodoje.

Reikia pasidžiaugti, kad 
Vilniaus darbo žmonės gali

/vairių priežasčių išsibraų- 
IrS ic InilHivinoc nrcrnnitffipi-

“Kryžkelės” Vienuolis vaiz
duoja lietuviu tautos kovas 
prieš kryžiuočius.

PUODŽIŪNKIEMIS
Kada 1940 metuose atsi- 

steigė tarybinė valdžia, Vie
nuolis - Žukauskas buvo pil
nai pribrendęs pradėti nau
jas pradalges siavo literatū
rinėj veikloj. Nauja aplin
kuma, naujo gyvenimo di
namika vedė jį į platų ke
lią socialistinio realizmo. 
Pasyve užuojauta liaudžiai 
virto griežta kova prieš 
buožiją, prieš visokio tipo 
parazitus, prieš visą kapi
talistinę sistemą.

1949 m. pasirodė bran
džiausias ir svarbiausias 
Vienu olio kūrinys “Puo- susipažinti su Indijos daile, 
džiūnkiemis.’’^ Atsižiūrėda- Tokios parodoj be abejo, 
mas į kritiškas pastabas (padeda stiprinti draugiškus
Vienuolis jį taisė, šlifavo ir 
1952 m. “Puodžiūnkiemis” 

i buvo paruoštas galutinoj 
formoj. Lietuvių literatūra 
pralobo didžiu menišku še
devru, epopėja, vaizduojan
čia .atkaklią kovą socialisti
nės naujovės su buožija, 
kuri stiprinosi senos dvari
ninkijos pozicijose. Jei naci
onalistai ir klerikalai žiūrė
jo į buožes, kaipo žemės 
ūkio kėlimo čampionus, tai 
Vienuolis be mažiausio pa
sigailėjimo atskleidžia ne
pasotinamą apetitą. Tokie 
yra broliai Jonas ir Anta
nas Puodžiūnai, tipiški buo- 
žijos atstovai.

Šiems išnaudotojams Vie
nuolis priešpastato kaimo 
b i e d n uo menę,, smulkius 
valstiečius ir bežemius. At
eitis prjklauso jiems, o ne 
senos santvarkos šulams.

Puodžiūpai susirišę su re
akcine valdžia, su reakcine 
dvasiškij^. Fašistiniai ir 

Tais laikais jis- dar>fašistuojanti .’reakcininkai 
, kad Lietuvai ,padės, orientuojasi j kapitalistinį

Jiems nusispiaut 
net į tautinius. interesus; 
bile tik jų turtai būtų ap
saugoti.

Amerikos lietuviški reak
cininkai, kada tik jie rašė 
apie Vienuolį, atkakliai ty
lėjo apie “Puodžiūnkiemį,” 
apie svarbiausią ir bran
džiausią Vienuolio veikalą, 
kuriame garbingasis anykš
tėnas nupiešė vaizdus tokių 
kovotojų prieš seną režimą, 
kaip Mykolas Jonaitis ir 
Arvydas Gailiūnas.

Romanas baigiasi didžios 
pergalės scenomis 1940 m.

Vienuolio-Žukausko “Puo- 
džiūnkiemiu” auklėsis Lie
tuvos senimas ir jaunimas. 
Šis Vienuolio kūrinys iš
verstas rusų, latvių, lenkų 
kalbosna. Gal, kada nors 
jis pasirodys ir anglų kal
ba.

Vienuolio-Žukausko mir
tis yra labai skaudus smū
gis lietuvių tautai, žygiuo
jančiai socializmo keliu. 
Bet lietuvių tauta šiandien 
stovi tokiose pozicijose, kad 
mirus vienam literatūros 
ąžuolui, ji turi tokį gausų 
atžalyną, tokias gausias at
sargas, jog ‘socialistinės li
teratūros klestėjimas yra 
užtikrintas. Vienuolio nė
ra, bus daugiau, daugiau 
vienuolių. L. P.

Jakarta. — Indonezija 
konfiskavo Amerikos žur
nalo “Newsweek” numerį, 
kuriame telpa pasaga, kad 
prezidentas Sukamo grįžo 
iš Tarybų Sąjungos gra
žuolės blondinės lydimas, 
ir tai ta rusė meiluže da
bar paveikia Sukamo taip, 
kad jis ,vis labiau pro-ko- 
munistas. . s \

kultūrinius šalių ryšius, ge
riau pažinti vienai kitą, ug
do nuoširdžią draugystę.,

V. Uloza

Philadelphia, Pa.
Rugpiūčio 25 d. buvo lai

kytas posėdis LLD ‘6-tosios 
apskrities veikiamojo komi
teto. Apkalbėta ir nutarta 
daug naudingų organizaci
jos reikalų. Komisija išda
vė raportą iš buvusiojo Bal
timore] e pikniko, įvykusio 
birželio 16 dieną. Piknikas 
buvo pasekmingas ir davė 
gražaus pelno.

Toliau visi atstovai vien
balsiai nutarė Maginti kuo
pas prie didesnės veiklos. 
Mat, mums visiems žinoma, 
kad vasara jau baigiasi ir 
artinasi ruduo. Tad pra
šomos visos LLD kuopos ir 
jų komitetai, kad pasisteng
tų iškolektuoti užsilikusias 
metines duokles ir įtraukti 
atgal į organizaciją buvu
sius kuopų narius, kurie dėl

kė iš kultūrinės organizaci
jos- . /

Dar kai kurie 6-tosios ap
skrities veikiamojo komite
to nariai išsireiškė, kad 
galima ir n'aujų narių gau
ti, tik reikia nepatingėti 
padirbėti organizacS j/o-s 
naudai. Taipgi buvo nutar
ta, kad sujungtomis jogo
mis 6-toji apskritis ir 10-ta 
kuopa surengtų vakarėlį 
spalio mėnesio pabaigoj 
operetę arba koncertą.

V. K. narys

Antverpenas. — Belgija 
priėmė kaip ^politinius pa
bėgėlius keturis lenkų lai
vyno kadetus, kurie pasiša
lino nuo Lenkijos laivo 
“Dar Pomorza”.

BROOKTON, MASS.
Piknikas. Liet. Taut. Namo Par- 

kę, Winter St,, Keswick .Rd. Ren
gia Lietuvių Tautiško Namo Kny
gynas. įvyks- rugsėjo 15 d., 1 vai. 
dieną. /Bus gera muzika,.maminiu 
valgių, įvairių gėrimų. Kviečiame 
vietinius ir iš apylinkės dalyvauti. 
Įžangos nebus. Linksmai praleisime 
laiką. Reng. Kom. ir Geo. Shimąi- 
tis. (175-177)

LAIKAS PLANUOTI \
Kaip visuomet, taip ir šiejnet
Laisves Vajus Gavimui 

NAUJŲ SKAITYTOJŲ j 

-bus vedamas ir ,įvyks tub pačių/ 
laiku, kaip anksčiau. Prasidės: - 
su l«ma diena .spalių mėnesio 4r/ 
tęsis iki naujų metų—per <trįs' i 
mėnesius. J '

Dabar jau laikas galvoti, planuok 
ti, kaip pradėti vajų ir kaip tik 
tinkamai išvesti, kaip gauti kuŠ 
daugiausiai nauų skaitytojų. |

Aišku, turėsime pramogas ir , 
bar jau laikas samdytis svotai? 
nes, organizuoti programas vąį[ 
jaus vakarams. Pasirūpinkime $ i 
parengimus sutraukti kuo dau> 
giausiai žmonių. -.į

Prašome kolonijų veikėjus duoti;
' yajui iniciatyvos; Vajininkai, tiA«; 

rimtieji daug gerų patyrimų - 
savo darbuotės vajuose, pasidalin-^ 

kite jais su kitais. V
T 1

■Laisvės Administracinio

Pasinaudokite
*

Grožine Literatūra

USNYNE — Isterija Poezijoje

iV

Laisve

Moderninė Lietuvos istorija, igyvai 'ir jaudinančiai ap
rašyta poezijoje. Naudingas ir puikus pasiskaitymas, r 
Parašė žymusis Lietuvos poetas TEOFILIS TILVYTIS.1 

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

> Seno Vinco: Poezija
Iš daugelio jo įspūdingų eilėraščių .parinktos geriausios 

eilės. Knyga iš-160 -puslapių, kaina $1.00.

Pavasario Godos
Stasio Jasilionio gražiausių eilių rinkinys, puslapių 256, 

kaina $1.00, DABAR TIK 75c.

Prošvaistės
Jono Kaškaičio—Dr. J. J. Kaškiaučiaus jaudinanti poezija* 
ir trumpa autoriaus biografija. Susipažinkite su jo gy< 
venimu, mokslu ir literatūrine kūryba. 256 puslapių/'

DABAR TIK 75c. 5

Ūkanos
A •

Jauno lietuvio pastangos atsiekti profesijos, ekonominiai 
trūkumai, aštrus šeimyninis 'gyvenimas, politinės intrigos 

įvairios kitos -bėdos ir vargai. Parašė Mikas Rasoda, 
pusi. 342, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

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

136 puslapiai, kaina >tik $1,00.

3 pusi? Laisvį (Liberty) Antrad., rugsėjo (Sept.) 10,
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ALDLD REIKALAI HELP, WANTED MALĖ

APIE KUOPŲ VEIKLĄ |kas pavyko gana puikiai, 
pelno liko $109.85 ir visas 
paskirta knygų fondui ” • 

. Matote, kaip Clevelando 
apylinkės nenuilstant i e j i 
veikėjai brangina knygas. 
Ar galima rasti prakilnes
nius siekius? Tai labai pui
kus pavyzdys kitoms ap
skritims ir kuopoms, ir vi
siems LLD nariams. Rodos, vo organizacijos reikalus, 
dabar yra geriausia proga 
kiekvienai kuopai parinkti 
aukų knygų fondui'. Centro 
komitetas turėjo omeny šį 
reikalą ir pirmiau, bet, ma
tote, ėjo laikraščių vajai, 
tai negalima buvo trukdyti 
pradėtą darbą. Bet dabar 
sukruskim, draugiai, nes da
bar yra gera proga mūsų 
veikimui.

Visais reikalais kreipki
tės į centro sekretorių.

K. B. Depsas

Štai, ką sako J, Krasinas, 
LLD 22 kuopos sekretorius: 
“Siunčiu jums čekį už $72.- 
50, į kurį įeina ir Helen Sa
lem auka $2 į knygų fondą. 
Tai bus 52 mūsų kuopos 
nariai užsimokėję už šiuos 
metus, ir iš tų jau yra trys 
mirę.” Toliau 22 kuopos ^fi
nansų sekretorius sako, jog 
labai liūdna, kad taip sku
biai mūsų draugai palieka 
mus. Teisingai pasakyta.

75 kuopos finansų sekre
torius sako: “Siunčiu jums 
banko perlaidą $2.25 už du 
naujus narius.” Ačiū jums, 
sekretoriau, už gerą pasi- 
d a r b a v i m ą apšvietos ir 
draugijos labui.

32 kuopos fin. sekretorius 
M. V. sako: “Dabai- pri- 
siunčiu duokles už šiuos me
tus $10.50. Tai jau bus vi
si 32 kuopos nariai p a si mo
kėję už šiuos metus. Ačiū, 

-drauge M. V., už jūsų rū
pestingą pasidarbavimą.

Štai, ką rašo pav. narė: 
“Gerb. drauge K. Depsai! 
Čia randate čekį ant $4 — 
$2 LLD duoklių ir $2 kny- 

• gų fondui. Norėčiau ir dau
giau aukoti bet nebeišgaliu, 
kai likau našlė- M. Romikai- 
tienė.” Nuoširdžiai dėkoju 
jums, maloni drauge, už to
kį jūsų atsidavimą darbi
ninkų reikalams, jų apšvie- 
tai.

37 kuopos fin. sekr. rašo: 
“Siunčiu paskutines visų 
narių duokles už šiuos me
tus.” Gerai, kad pasirūpi
note ir atlikote naudingą 
darbą apšvietos ir draugi
jos labui. Visi darbštieji 
draugai taip atlieka savo 
užduotį

J. Liminskas veikliai dar
buojasi LLD 52-roj kuopoj. 
Jis rašo, kad negalįs su
prasti, kodėl bijoti prigulė
ti prie apšvietos organizaci
jos. Ši draugija niekam ke
lio nepastoja, o vien tik ap- 
švieta skleidžia. Tik reakci
jai ir kapitalistams darbi
ninkiška apšvi-eta nepatin
ka.

fin 
šo:

Drauge 
mažai, 

įvertina 
gavimą’

M- Kaminskas, 19 kp. 
sekretorius, šitaip ra- 
“Gerb. draugė: šiame 

laiške rasite čekį už $6 už 
tris narius—vienas naujas. 
Tai labai mažai.” 
J'M. K, tai nėra 
LLD centras labai 
ypač naujų narių
šiuo metu. Ačiū jums už jū
sų darbštumą apšvietos ir 
draugijos labui. O kas link 
netekimo narių dėl mirtin
gumo, tai taip yra visose 
skaitlingose kuopose — 
įvyksta niekam nelaukiamų 
mirčių.,

Drauge A. Žemaitienė, 
LLD 20 kp. fin- sekretorė, 
rašo> “Aplaikiau jūsų laiš
kelį, kuriame jūs raginate 
iškolektuoti duokles. Turiu 

a pasakyti, kad 20 kuopoj vi
si nariai yra pasimokėję, 
išskyrus vieną. Bet dabar 
iškolektavau ir iš jo ūž visą 
užvilktą Jai ką.” Sulyg jūsų 
aiškinimo, kai pavartojote 
savo gabumą, tai ir atlikote 
garbingą darbą. Aš, rašy
damas jums laiškutį, ir mi
nėjau tą narį, kuris buvo 
užvilkęs mokesčius.

‘ 15 Apskritis, Clevelando 
apylinkėje, turėjo visų LLD 
kuopų bendrą pikniką ir vi
są pelną paskyrė LLD kny- 

’ gų fondui. Štai ką rašo drg.
J. Stripeika. “Gerbiamas 

> drauge K. Depsai: Pikni-

Sovietai senų 
drabužiu jau 

nepriima
Praėjusį sekmadienį nu

vežiau du pundus vilkėtų 
drabužių pasiųsti į Lietuvą 
ir turėjau parsivežti atgal. 
Paaiškino, kad gautas iš 
Maskvoj naujas patvarky
mas, sulaikantis senų dra
bužių siuntimą. Norėjau 
užmokėt muitą kaip už nau
jus, bet ir tai nepadėjo.

Po miestą pasidairius
Suėmė 10 jaunuolių mušeikų

Bit)ok].yne buvo areštuoti 
penki jaunuoliai už sumušimą 
dviejų Richmond Hill jau
nuolių. Taipgi areštuotos pen
kios jaunuolės, kurios sumu
šė 14 metų mergaitę todėl, 
kad jinai atsisakė prisidėti 
prie jų gengės.

PASIDAVĖ NARKOTIKŲ 
RAKETO KARALIUS

Harry Stromberg, skaito
mas narkotikų raketo kara
liumi, pasidavė teismui, ku
riame pareiškė, kad jis esąs 
nekaltas. Jis pasidavė tada, 
Lai jo artimi agentai papuolė 
į valdžios rankas ir kai pa
matė, kad jis jau nebegalės 
išsisukti. Jo vadovaujamas 
raketas darė iki 100 milijonų 
dolerių biznio.

Jaunukai padarę naujiems 
automobiliams $30,000 žalos

; Areštuoti penki jaunukai, 
kurie kaltinami, kad jie vie
nokiu ar kitokiu būdu sužalo
ję daug naujų automobilių, 
viso žalos padarę apie $30,- 
00. Teisėjas Lo Piccolo pa
skyrė kiekvienam po $25,000 
kaucijos.

Vėžio ligų fondan 
suplaukė $300,100

Brooklyno vėžio ligų 
dan jau suplaukė $300,100. 
Kvotą pasiekta 96 nuošim
čiais. Dar reikėtų $13,000.

Du jaunuoliai kaltinam) 
moterį užmušę

Bronxieciai penkiolikame
tis Dennis McKinley ir šešio
likametis Robert Griffo areš
tuoti ir kaltinami Mrs. Mary 
Walsh užmušimu. Pasigavę 
trokutį jie ją mirtinai suvaži-- 
nėjo.

Tarpininkaus muzikantams, 
ginčiuose

N. Y. darbo, departmentas 
pasisiūlė tarpininkauti N. Y. 
Filharmonijos Draugijai ir 
muzikantų unijos lokalui 802 
ginčiuose dėl algų ir kitų są
lygų.

fon-

REIKALAVIMAI
Išrenduojama 3 La kambario. Ga

ru šildomi, šiltas vanduo. Pagei
daujama be vaikų. Prašome kreip
tis rytais iki 1 vai.’ dieną. 406 So 
3rd St., Brooklyn, N. Y. \

" (175-176)
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LDS 13 kuopa pagerbė 
Stasi Brusoką

Kuopos susirinkimas įvyko 
rugsėjo 5 d. Susirinko gražus 
narių būrelis ir apsvarstė sa-

Pranešus, kad mirė Stasys 
Brusokas, keleris metus ėjęs 
kuopos prezidento pareigas, 
susirinkimas atsistojimu jį 
pagerbė. Taipgi nutarta per 
dienraštį Laisvę pareikšti Sta
sio Brusoko šeimai1 užuojau
tą.

Valdybos ( raportai rodo, 
kad viskas kuopoje yra gero
je tvarkoje. Fin. sekr. Yakš- 
tys i pridavė tuziną persikėli
mo blankų. Tai 200 kuopos 
nariai, likvidavę savo kuopą, 
persikelia į kitas kuopas. Mū
sų kuopai'daugiausia jų teko. 
Būtų smagu, kad nors keli jų 
įsitrauktų į kuopos darbą, pa
imtų kokią nors atsakomybę. 
Tada būtų kuopai nemažai 
naudos.

Kalbėta apie metinį banke
tą. Nusitarta turėti pietus sek
madienį, gruodžio 15, kaip I 
n ai. Gerus pietus galės pasi
valgyt} tik už $2.50.

Po dviejų mėnesių pertrau
kos susirinkimas buvo gyvas. 
Tik reikėtų, kad susirinkimus 
nariai skaitlingiau lankytų.

Sekamas susirinkimas įvyks 
spalio 3 d., Liberty Auditori
joje.

Rep.

Svarbus LLD 185 kp. 
susirinkimas

rių

Trečiadienio vakare, rugsė
jo 11, Liberty Auditorijoje 
įvyks svarbus LLD 185 kuo
pos susirinkimas.

Jame bus pravestos LLD 
Centro Komiteto nominacijos. 
Lutų smagu, kad daugelis nu- 

nominacijo.se dalyvautų.
narysKp.

SERGA 
. I 

Petras Babarskas 
ligoninėje gydosi

Laisvės skaitytojas, žymus 
veikėjas Petras Babarskas pa
sidavė Long Island Jewish 
Hospital, kur jam rugsėjo 4 
d. buvo* padaryta patrūkimo 
operacija.

Operacija gerai pavykusi ir 
jis mano už kelių*dienų grįž
ti namo, 90-70 202 St., Hollis 
23s N. Y. /

Linkime Petrui -greitai su- 
sveikti.

Šią žinią suteikė jo duktė, 
rugsėjo 5 d. atėjusi į LDS 13 
kuopos susirinkimą pasimokė- 
ti mokesčius.

N.Y. komunistai 
ragino Wagnerj 
smerkti Faubus

‘ Praeitą savaitgalį. New 
Ydrko Komunistų partija ra
gino miesto galvą majorą 
Wagnerj, kad jis pasmerktų 
rasistinį Arkansas guberna
torių Faubusą, kuris atsiuntė 
miliciją prie Little' Rock mo
kyklų, kad neįleisti negrų mo
kinių.

Komunistai kreipėsi į Wag- 
nerį, kaip į galvą didžiausio 
mūsų, šalies miesto, kur gyve
na įvairiausių rasių ^žmonės, 
taipgi kaip į žmogų partijos, 
prie kurios priklauso ir Fau- 
bus. Mat, abu, ir Wagneris ir 
Faubus, yra demokratai, nors 
piTĮmasis priklauso prie libe
ralinio šiaurietiško' sparno, 
antrasis yra diksikratiniai ra
sistinio.

Tuo tarpu, kai N. Y. Komu
nistų partijos komitetas krei
pėsi į Wagnerj, komunistė 
Elizabeth’ Gurley Flynn, kuri 
kandidatuoja į miesto tarybą, 
tuo pačiu klausimu kreipėsi 
į miesto tarybą.

Flynn kandidatuoja kaip

BROOKLYN, N. Y.

MIRUS

Stasiui Bnisokui
Reiškiame širdingą užuojautą jo žmonai 

Viktorijai, sūnui Walteriui ir 
dukterjai Amilijai.

0

J. Aleks
Čalis Balčiūnas 
W.' Baltrušaitis 
A. Bimba _*

J. Baleika
V. V. Bunkai
A. Balčiūnas
M. Yakštis
B. Žilinskienė
M. F. Krunglienė
O. A. Gaškauskai 
F. Urbonienė
M. Misevičienė ,

Tarybinis jet-orlaivis ir 
atgarsiai N. Yorko spaudoje

Kuomet pirmas tarybinis 
keleivinis- jet-orlaivis praeitą 
savaitę atskrido šion šalin- ir 
nusileido McGuire kariniame 
aerodrome apie 70 mylių nūo 
New Yorko, ten jo jau laukė 
didelis būrys laikraštininkų, ir 
fotografų, Ir nestebėtina, nes 
tai buvo svarbus istorinis įvy
kis — pirmas tarybinis orlai
vis Amerikoje 20 metų bėgy
je ir pirmas keleivinis jet-or
laivis bendrai, nes mūsų kraš
tas dar neturi tokių keleivinių 
orlaivių.

Bet matyti, kad komercinė 
spauda, kaip ir susitarusi, la
bai aprubežiavo , aprašymus. 
Dauguma Jaikraščių atspaus
dino paties orlaivio nuotrau
ką, bet nespausdino tarybinių 
lakūnų paveikslų. Vietoje to 
trijų amerikiečių, lakūno ir 
navigatorių, kurie įlipo į tary
bini orlaivį Labradore (Ka
nadoje), kad padėti naviguo- 
ti Amerikos teritorijoje. Tie

Jau pradėjo tyrinėjimus 
apie vergovines stovyklas

Per kelias savaite^ N A AGP, 
laikraščiai “Post’’ ir “Daily 
Worker” ir* kitos grupės kėlė 
kaltinimus, kad New Yorko 
valstijoje randasi stovyklos, 
kuriose iš Pietų atvežti neg- 
lai lauko darbininkai laikomi 
vergovinėse sąlygose. *

Buvo reikalauta iš guber
natoriaus .Hdrrimano, kad jis 
pradėtų tyrinėjimą.

Dabar paskelbė, kad Hąr- 
rimanas paklausė raginimų ir 
tyrinėjimas jau vedamas; Jis 
paskyrė vieną pareigūną, kad 
jis pravestų nuodugnų tyrinė
jimą. Gubernatorius žada, 
kad nebus išsisukinėjimų» ir 
“baltinimų” — tikrieji faktai 
bus iškelti. Ar taip bus, paro
dys ateitis. .

GAVO 8 METUS Už 
BANKO APIPLĖŠIMĄ

Vincent M. Cmar gavo teis
me 8 metus kalėjimo už Mea
dowbrook National Banko 
apiplėšimą. Kiti du pirmiau 
buvo nuteisti. Ji/ems buvo pa
sisekę pasigrobti ' $100,000, 
bet 
jos

vėliau pakliuvo į poli ei-, 
rankas.

Mirtinai sužeistas 
auto nelaimėje

Victor Macco, mirtinai bu
vo sužeistas, kuomet jo vai
ruojamas automobilis atsimu
šė į cementinį stulpą. <

Liaudies teisių partijos kandi
datėj '-''.{f . \

Nei Wagrieris nei miesto 
taryba nepriėmė, komunistų 
siūlymų. d , '

&

S. Sasna •
J. Gasiūnas
S. Misiūnų šeima '
O. Dobinienė
J. Gužas
A. Girda
W.. Nowell
J., Vell-en
J. A. Meškiai
F. A. černevičiai
S. VeČkys
G. M. Grigas

trys amerikiečiai nusifotogra
favo prie orlaivio ir tai jų 
veidai patiekti spaudoje ir te
levizijoje Amerikos žmonėms.

Kai kurie laikraščiai, kaip 
tai “World-telegram” at
spausdina ekspertui nuomones 
apie tarybinį jet-orlaivį ir tos 
nuomonės buvo labai aukštos. 
Tie ekspertai taipgi sakė, 
kad šis jet-arlaivis labai 
sklandus ir tylus, kad jo ūži
mas nedįdesnis už propelen- 
nio orlaivio, taip, kad nebuvo 
prasmės neleisti jam nusileis
ti pačiame New Yorke 
wild arba LaGuardia 
drome. * ‘

Kai kurie laikraščiai 
darni apie .tarybinį jet-orlaivį 
ignoravo viską ir labiausiai 
pabrėžė, kad tai fąktinai ne 
keleivinis orlaivis, o “perdirb
tas bomberis”, tai yra, karinis 
orlaivis, kurį sovietai bet ku
riuo metu iš keleivinio vėl ga
li paversti į karinį:..

Idle- 
aero-

rašy-

darbo 
patię-

N A AC P sekretorius 
reikalams Herbert Hill 
kė gubernatoriui Harrimanui 
visus davinius, ant kiek 
NAACP gavo, apie vergovines 
stovyklas.

Tuo tarpu pačiame New 
Yorko mieste eina kitas tyri
nėjimas, kurį praveda specia
li AFL-CIO komisija. Tai ty
rinėjimas apie puertorikiečių 
darbininkų išnaudojimą. Kai 
kurie suktingi unijų lokalai 
yra susidėję su bosais ir kartu 
išnaudoja puertorikiečius, ku
rie dirba už minimalinę algą. 
Tie lokalai- veikė po raketie- 
riaus Johnny Dio globa.

Beje, pats Johnny tapo nu
teistas praeitą savaitę dviem 
metam kalėjime*

PRANEŠIMAS
, BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kp. susirinkimas įvyks, 

rugsėjo 11 dieną, 7:30 v. V. Liberty 
Auditorium, 110-06 Atlantic Avė/ 
Richmond Hill. Visi nariai prašomi 
dalyvauti, ypatingai tie, kurių mo
kestis jau laikas pamokėti. Kom.

' (174-175)

k. susirinkimas

Atlantic A ve.’,

Susirinkimas
L.L.D. 185 

įvyką rugsėjo (Sept.) 11, va 
Uarep 110-06
Richmond Hill. Nariai malo
nėkite susirinkti skaitlingai, 
nes bus nominacijos \ Centro 
va Idybor. Kurie dar nepasi
mokė j ę už šiuos metus, malo
nėkite pribūti ir pasimoketi.

mo- 
per 
kad

Mokyklos jau 
atidarytos,-- 
prikimštos...
Vakar, pirmadieni, atsida

rė visos New Yorko pradžios 
ir vidurinės mokyklos. Ir 
šiais, metais, kaip praeitais ir 
heleriais praeitais, jas vargi
na ta pati problema — per- 
didelis susikimšimas ir moky
tojų stoka.

Praeitą penktadienį 
kyk]ų taryba pask'ėlbė 
spaudą desperatiškai, 
reikalinga bent 300 “mokyto
jų-substitutų”, tai yra, moky
tojų, kurie turi tik laikinus 
pagelbinius leidimus mokyto
jauti. Kas negali susisiekti «u 
mokyklų! taryba penktadienį, 
tas dar gali telefoniniai susi
siekti su1 taryba pirmadienio 
rytą ir dar tą pačią dieną bus 
paskirtas arba paskirta mo
kyklon ir pradės dėstyti, — 
sakė atsikreipimas.

Kiek tokių “substitutų’’ at
siliepė, dar nežinia, bet vie
nas dalykas žinomas: beveik 
v'isose.mokyklose vaikai jas 
lanko dviem pamainom. Be
veik visur mokytojai turi dės
tyti klasėse, kurios turi tarp 
30 ir 40 mokinių, tuo tarpu, 
kai normališka klasė turėtų 
turėti tik apie 20.

Tai taip prasidėjo naujieji 
mokslo metai.

NEGAVO INDŽIONKŠINO 
PRIEŠ PIKIETĄ

Bull Lines laivų kompani
ja (bandė teisme gauti už
draudimą pikietuoti jos prie
plauką, bet teisėjas John E. 
Cone indžionkšino neišdavė. 
Prieplauką piketuoja trys 
marininkų unijos.

BEAL. ESTATE
f

In beautiful Scarsdale. Ranches, 
colonials, split levels.* Nauji namai, 
7 rūmai, 2 vonios. Dideli lotai. Ge
ros mokyklos. $35,000 ir aukščiau. 
1‘racella. Senas namų budavotojas. 
Matykite stubą po adresu 580 Fort 
Hill Rd. WH. 6-5711.

(173-179)

ELMONT, L. I.
Stebėtinas Darganas

3 miegrūmių bungalow ant ploto 
40 x 100, dalinai • ištaisytas skiepas, 
didelis garadžius, cyclone užtvaros, 
venetion .blinds, red cedar covered 
shingles, naujas. Iš lauko jojimas j 
skiepą. Ekstra šalimai lotas 40x100. 
$4,000. FL. 2-2480. (175-177)

BOATS

Owens. i26 foot 1951 cabin cruiser. 
10 foot, 11* inch beam, sleeps 4, 
roomy/ c^bin, used very little. Pri
vate owrier sacrificing at $3,500. 
Many' years of pleasure here for 
you. BR. £-5687.

(173-179)

Verity Skiff-28 footer. Equipped 
with Chrysler Crown Engine 
(1952). Sleeps 4, toilet, galley, can 
be inspected in Freeport, L. I., this 
week. Private party sacrificing at 
$1,800. HAnover 2-7300, Ext. ,463.
Jivenings ULster 2-0728.'B'klyn.

(172-176)

TRUCKS

Brockway, Wooden Tank Track. 
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 prięe. REX 
VINEGAR CO., 828 Raymond Blvd., 
Newark, N, J. .Market 8-4478.

x (170-176)

H«4444444444+«4++44+^

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)'

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*O0**O0* 

426 Lafayette St 
Newark S, N. J.

> MArkėt 245172

STALU VALYTOJAI
Daliai laiko ar pilnam laikui. 

Patyrimas reikalingas. Kreipkitės 
asmeniškai po 2:30 v. dieną, pas 
Marlene Rossbach.

RESTAURANT ON THE MT. 
Suffern, N? Y.
SUffern 5-1500

* (173-175)

Vakacijos ir 
Mar Elec- 
Glen Cove,

WASHING MAŠINŲ APTARNA
VIMUI VYRAI. Taipgi indų mazgo- 
gotojai, eiliuotojai, džiovintojai, pa
tyrę. Gera proga, 
kitokios pašalpos. Can 
tronic Co., 166 Gleri St., 
L. I., N. Y. GL. 4-2218.

(175-181)

HELP WANTED—FEMALE

Pa- 
as-

PATARNAUTOJOS
Daliai laiko ir pilnam laikui, 

tyrimas reikalingas. Kreipkitės 
meniškai po 2:30 v. dieną prie Mar
lene Rossbach.

RESTAURANT ON THE MT.
Suffern, N. Y.
SUffern 5-1500.

(173-175)

Lakrodįninkąs. Geros rūšies laik
rodžiai. Gera proga, maloni apylin
kė. 5 dienos, 9 v. r., iki 5:30 v. 'v. 
Matykite Mr. Messer. OMEGA 
WATCH CO., 655 Madison Ave., 
J 4th fl., New York City.

(174-176)

Linotipininkas. 
xaščio. Nuolat. 
Geras viršlaikis 
Vakarais. H. P.
dell St. ‘ Freeport 9-8843.

(174-176)

Priruošimas laik-
Mokame viršaus.^ 
tinkamam vyrui.

JOHNSON, 42 Be- . *

NAMŲ DARB1NINK£
Pilnam Laikui

Guolis vietoje, geri namaii. patyri- 
mas nereikalingas. Linksma aplin
ka. Šaukite: GE. 5-2520.

(175-177)

BUSINESS OPPORTUNITIES

Gas Station. Property^ good loca
tion and opportunity, Brooklyn; 
Other interests. See it at: 4202 
Glenwood Rd., or phone GE. 4-406?|

(173-175) 
——-------------------- -----------

Baras - Likeriai. Privažiavimas.^ 
Kepintas valgis. Specialistai visokių 
marių valgių. Pirmos rūšies Cock- . 
tail rūmas. Skersai puikaus parko. 
Maudymasis ir plaukimas. Ant vieš
kelio. Roxy R. Santoro. G1.2-1090.

(173-179)

Gas Station. Fine corner location. . 
Tow truck, stock and so forth. 
Private owner. Well established. 
Good for partners. 14,000 gallons 
per month. No tie in insurance. 
NT. 5-5054. AP. 7-9639.

(173-175)

GAS STATION
Naujai Atidarytas

11,000 galionų 1-mą mėnesi; ren- 
da $150 į mėnesį, laisvas 15 metų ly- 
sas. 2,000 pridedant security $900. 
Geras dėl mechaniko, kuris gali da
ryti pataisymus.

Saukite: DI. 6-2180
' (175-176)

4 FORD TROKAI 1956, 20 pėdų, y- 
Transportacijai bodies A-l mecha
niškame stovyje, privatus pardavė
jas. Bus demonstruojama numato, 
mam pirkėjui, nuolaida ant visų 4 
trokų. Anthony Guista Co., 57-02 
Grand Ave., Maspeth, L. L

j EV. 1-8721
(175-182)

MISC. ADS

1 Steam Cleaners. Cleans bldgs., 
floors, equipment, sludge, oil, grease 
deposits. Portable, new 1957 mo
dels. $449, delivered. A few slight
ly used demonstrators, new guar
antee. $349. Free demonstration. 
No obligation. METRO SALES, 
4308 New York Ave., Union City,^ 
N. J. Union 5-5442.

(174-180)

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

Buldozers. 
Ford trucks, 
1 Irit. dump, 2 cement trucks. 4% 
& 5% yards;
All A-l cond. Forced to sell.

LA. 5-0218. L. I.'

1 P&H Truck Cnane.

(170-176)

North West Model 3, 3/4 yard 
Crawler Crane, with 40 ft. boom, 
with reconditioned Wisconsin gas
oline engine. 20" Crawler and new 
3/4 yard Buctous Erie Clhm Shell 
Bucket. A-l condition. Sacrifice. 
FAlrbanks 4-18,49. Broux, N. Y.

(172-78)

Finansine parama Laisvei^ 
visada reikalinga.

' . . 5
4 pusi. Laisvė (Liberty) Antrad., rugsėjo (Sept.) 10, 1957. / ; Valdyba

■
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