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KRISLAI
V Apie neolituanus.

Kas jie?
Norėjo užmušti

A. Smetoną.
Kelia kainas.

Rašo R. Mizara

Šio mėnesio pradžioje Det
roite Įvyko “Neo-Lithuania” 
korporacijos 1 s u važiavimas.

Kas toji “Neo-Lithuania” ? 
Tai kadaise Kaune palaikyta 
kai kuriu universiteto studen
tu organizazcija. Neo-Lithuar 
nia, atsieit, lietuviškai bus 
Naujoji Lietuva. Studentai, 
organizacijos kūrėjai, atsisa
kė ją pavadinti lietuvišku var

giu. Mat, jie buvo jau per daug 
T?iokyti'.. 

_ • •
Įdomių duomenų apie šią 

“korporaciją” paduoda Jonas 
Leonas, pats buvęs “neo-lithu- 
anas,” kai 'gyveno buržuazi
nėje Lietuvoje. Jis, rašydamas 
Čikagos Naujienose (š. m. 
rugp. 29 d. laidoje), iškelia 
eilę gan svarbių faktų.

Pirmiausia,, J. Leonas sako, 
kad Detroite Įvykęs neolithu- 
anu suvažiavimas buvo “tik 
fašistinių neolituanų sąskry
dis, dabar besąlyginių Raste- 
nio talkininkų. Jų visas tiks
las — nubaltinti ir išaukštin- 
ti Lietuvos fašistinę praeitį ir 

’zengtis Lietuvai primesti nau
jąją diktatūrą.”

' Tai be abejonės tiesa!
J __ .___•

Toliau J. Leonas rašo, kad 
neolithuanai 1926 metų gruo
džio 17 d. padėjo A. Smeto
nos klikai nuversti Griniaus-1 
Šleževičiaus valdžią. “Kauno 
centrinį paštą užpuolusioje 
gaujoje buvo aštuoniolika at
eitininkų ir du neolituanai...

“Kai kurie neolituanai yra 
prisidėję prie teroristinės 
“Geležinio Vilko’’ organiza
cijos... Neolituanai yra daly
vavę išsprogdinant “Varpo” 
spaustuvę...“

' •
J. Leonas tvirtina, kad ne

olituanai darė suokalbius 
’ “nužudyti diktatorių Smeto

ną.“
Girdit, buvo rengtasi pada

lyti taip: kai tik A. Smetona 
atvyks Į Neo-Lithuania korpo
racijos metinę šventę, kai t’k 
jis atsisės už garbės stalo, tai 
jis ten pat turįs būti nušautas!

Kodėl neolithuanai to savo 
mokslo neįvykdė, kodėl jie 
Smetonos nenušovė,.J. Leonas 
nepasako, nors pats pripažįs
ta, kad žvalgyba, kuri saugo
jo “tautos vadą”, apie šį są
mokslą nieko nežinojo.

Per kai kurį laiką A. Sme
tona buvo nelituanų korpora- 

. cijos garbės nariu, bet, paju- 
Itęs, kad jis ten neturįs pagar- 
ybos, pats nuo tos garbės atsi- 

y ' sakė. 
■ •

Kaip matome, toji neolitu
anų organizacija yra susi
kompromitavusi nuo galvos 
iki kojų. Tai kodėl dabar čia 
rastenininkai - t a u t i ninkai 
stengiasi ją atgaivinti?

Tie, kurie bando studentų 
organizaciją atgaivinti, patys 
jau yra senyvi ir jau toli gra
žu nebestudentai.

hja, anot žmonių posakio: 
ne mūsų bulvės, —ne mūsų 
kiaulės, tai kam čia mums tuo 

. ūpintis!
__ •

Chicagos Naujienos savo 
metinę prenumeratą pakėlė

Vakaru Vokietijos rinkimuose 
socialdemokratai sustip r e j o v 
bet Adenaueris lieka galioje

Bonna. — Dar nepilni, 
bet jau beveik tokie Vaka
rų Vokietijos Bundestago 
(parlamento) rinkimų re
zultatai rodo, kad Adenau
erio Krikščionių demokra
tų partija (CDU, Krikščio
nių Socialinė sąjunga) lai
mėjo absoliutinę daugumą 
ir turės apie 51 proc. depu
tatų. Bet Socialdemokra
tai irgi sustiprėjo rinkimuo
se. Iki šiol jie parlamen
te turėjo 28 proc. deputa
tų. Dabar jie laimėjo 35 
procentus. Krikščionys de
mokratai sename Bundesta-

Jankiai įsteigė 
naują karo bazę 
Faš. Ispanijoje
Madridas. — Amerikie

čiai įsteigė naują karinę ba
zę Torrejone, tik apie 15 
mylių nuo paties Madrido. 
Tai bus viena didžiausių 
Amerikos karinės aviacijos 
bazių Ispanijoje. Apart a- 
viacijos bazių amerikiečiai 
dar turi Ispanijoje ir laivy
no bazes..

Naujojoje bazėje rasis į- 
gula, kuri susidaro iš virš 
tūkstančio karių.

Statoma ir eilė kitų nau
jų bazių, kurios dar ne
baigtos. Jos randasi Zara- 
gozoje, Morone, San Pablo 
mieste ir t. t.

Amerikiečiai kareiviai, 
kurie randasi Ispanijoje, po 
tarnybos valandų, jeigu jie 
nori vykti į miestą, turi dė
vėti civilinius drabužius. 
Virš Amerikos bazių ple
vėsuoja ne Amerikos, o Is
panijos vėliavos, ofici
aliai jos skaitomos ispaniš
komis bazėmis. Kiekviena 
tokia bazė turi ispanišką 
neva komandierių, kurio 
“asistentu” yra amerikietis 
karininkas. Bet tas ispanas 
generolas arba pulkininkas 
yra komandierius tik iš var
do, o faktinas komandie
rius yra amerikietis.

Didelė daugiftna Ispani
joje esančių amerikiečių 
karių yra katalikai, nes 
Franco Ispanija pageidau
ja, kad Amerika siųstų 
daugiau katalikų, o ku(xma- 
žiau protestantų. Mat, ispa
niški klerikalai bijo, kad 
protestantai amerikiečiai 
gali .vesti katalikiškas is- 
panaites.
(Čikagoje) iki $13; pavienio 
cgzempliorio kaina 7 cientai, 
šeštadieniais — 10 centų.

Chicagos angliški dienraš
čiai taipgi pakėlė savo kainas 
po du centu egzemplioriui.’

Kyla kainos ant visko, ypa
tingai ant spaustuvėms reika
lingų daiktų.
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Na, o Cleveland© tautinin
kų savaitraštis Dirva sako, 
kad ji rengiasi eiti du kartu 
per savaitę. Pasirodo, tauti
ninkai turi bagotų dėdžių!

ge turėjo apie 45 proc.
Tokiu būdu dvi didžio

sios partijos, socialdemo
kratai ir krikščionys de
mokratai, pasididino savo 
balsus ant maždaug penkių 
nuošimčių kiekviena

Abdvi didžiosios partijos 
laimėjo, o pralaimėjo ma
žosios kraštutiniai dešinės 
partijos, kaip tai Reicho 
partija, kuri atviriausiai 
pro-hitlerinė, Tremtinių 
partija, ir taip vadinami 
Laisvieji demokratai. Iš ma
žųjų partijų Laisvieji de
mokratai stipriausieji, ga
vę apie du milijonus balsų. 
Iš viso balsavo apie 35 mi
lijonai balsuotojų, tai yra, 
beveik 90 proc. visų galin
čių balsuoti.

Komunistai neturėjo sa
vo kandidatų, nes partija 
uždrausta. Komunistai ra-, 
gino balsuoti už socialde
mokratus.

Socialdemokratai turėjo 
tam tikros vilties laimėti 
rinkimus ir tuo atžvilgiu 
dabar yra nusivylę; nors 
patenkinti, kad žymiai su
stiprino balsus. “Apie treč
dalis Vakarų Vokietijos 

[gyventojų dabar balsuoja

Tunisija įspėjo 
francūzus: “Jūs 
turit trauktis!”
Tunisas. — Tunisijos 

premjeras Bourguib-i dar 
kartą įspėjo francūzus, kad 
jie turi ištraukti sa ro kari
nes jėgas iš Gasos srities 
prie Alžyro sienos. Kaip ži
nia, Tunisijoje dar randasi 
10,000 francūzų kareivių. 
Tunisija jau daug kartų 
reikalavo iš francūzų, kad 
jie trauktųsi, bet dabar y- 
patingai reikalauja, kad jie 
pasitrauktų tuojau bent iš 
Gasos srities. Mat, kadan
gi jie ten randasi, tai jie 
leidžia francūzų dalinams 
pereiti sieną iš1 Alžyro, kad 
neva vyti alžyriečius parti
zanus^ faktinai — susi
remti su Tunisijos kariais.

Paskutinis Bourguibos į- 
spėjimas francūzams pa
darytas gan griežtu tonu. 
Francūzams sakyta, kad 
jeigu jie patys tuojau ne
sitrauks, tai Tunisijos jėgos 
“paskubins, tą procesą”. Tai 
yra* beveik atviras įspėji
mas, kad tunisiečiai nesi
drovės vartoti jėgą prieš 
francūzų karius, į kuriuos 
vis labiau žiūri kaip į nerei- 
kalings okupantus.

Kuomet Tunisija tapo ne
priklausoma, francūzai ža
dėjo greitu laiku savo jėgas 
ištraukti, o dabar jie vis 
delsia.

Praga. — Čekoslovakijoje 
56 proc. apdirbamos že
mės jau kolektyvizuota. z 

socialistiniai”, sako jie.
Adenaueriui žymiai pa

dėjo, sako socialdemokra
tai, Amerikos pagalba, 
taipgi didžios pinigų su
mos, kuriąs jo partijai 
tiekė turtingieji Ruhro sri
ties industrialistai.

Taip vadinama Vokiško
ji partija, pasaulietiškai 
konservatyvė partija, kuri 
sudarė koaliciją su krikde
mais, negavo penkių nuo
šimčių balsų ir neturės de
putatų. Krikščionys demo
kratai valdžią sudarys pa
tys.

J. Matulis irgi 
yra parlamentų 
konf er enci j o j e
Londone. — Kaip jau bu

vo pranešta,, tarybinei de
legacijai pasaulinėje parla
mentinėje konferencijoje 
vadovauja Lietuvos prezi
dentas Justas (Paleckis. Pa
leckis pirmą konferencijos 
dieną ten pasakė svarbią- 
kalbą. Tarybinėje delegaci
joje taipgi dalyvauja pro
fesorius J. Matulis, vienas 
vadovaujančių Lietuvos 
mokslininkų. Matulis pra
eitais metais buvo tarybi
nės delegacijos Jung. Tau
tose nariu.

Praeitą savaitgalį J. Ma
tulis kalbėjo konferenci
joje išvietintų asmenų klau
simais. Amer. delegtas sa
kė, kad Tarybų Sąjunga 
daro “nepateisinamą spau
dimą” ant išvietintų asme
nų, kad jie grįžtų namo. 
Matulis sakė, kad Tarybų 
Sąjunga ’ tik ragina juos 
grįžti, o . Vakarai visokio
mis metodomis, ypatingai 
melagingu gyvenimo socia
listiniuose kraštuose pieši
mu juodomis spalvomis, 
stengiasi sulaikyti išvietin- 
tus nuo grįžimo į savo tė
vynes. .

Tite, ir Gomulka nesą? 
nacional. komunistai

Belgradas. — Tito pareiš
kė, kad nei jis, nei Gomul
ka nėra “nacionaliniai ko
munistai”. Jis sakė, kad 
tas pavadinimas yra šmeiž- 
tingas, neatitinkantis fak
tams. Jis sakė, kad Jugo
slavijos ir Lenkijos komu
nistai laikosi nuomonės, kad 
kiekvienos šalies komunis
tai turi savystoviau galvoti, 
kad turi rinktis kelių, kurie 
atitinka specifiškoms sąly
goms. Bet tas nereiškia, 
kad jie nėra internaciona
listai. “Nereikia būti papū
ga, kad būti proletariniu 
internacionalistu”, sakė Ti
to — “internacionalistas y- 
ras tas, kuriam rūpi viso 
pasaulio darbo žmonių rei
kalai, ir mes tokiais esa
me. . .”

Gyvenimas 
Lietuvoje

Mūsų korespondento

Niauji leiJpsponatai 
kraštotyros muziejuje

Klaipėda. — Kraštotyros 
muziejus įsigijo eilę naujų 
eksponatų, pasakojančių 
apie 18—19-to amžiaus Kur
šių marių žvejų darbą ir 
buitį.

Juodkrantėje gyvenantis 
73 metų žvejys Martynai 
Šilbachas perdavė muzie
jui tinklą, primenantį kese- 
lę. Su šiuo tikiu žvejai iš. 
marių traukdavo gintarą. 
Senas Pervalkos žvejys Mi
kas Bastikas atidavė mu
ziejui senovišką prietaisą 
laivavirvėms sukti. Įdomus 
eksponatas surastas pas 
žveją Sudmaną, gyvenantį 
Kintuose. Su šiuo įrankiu 
— burpiliu pereitame šimt
metyje žvejai drėkindavo 
iš reto lininio audeklo pa
siūtas bures.

Muziejaus darbuotojams, 
renkantiems medžiagą apie 
Kuršių marių žvejų gyveni
mą, daug padeda uosta
miesčio moksleiviai. Jaunie
ji turistai aplankė Juod
krantės, Preilos, Perval
kos ir Nidos gyvenvietes, 
susipažino su žvejų buitimi, 
aprašė jų papročius.

Statyba rajono centre
Kalvarija. — Čia pradė

ta statyti universalinė par
duotuvė, kuri bus atiduo
ta naudoti 1958 metais. Jau 
padėti jos pamatai. Staty
bininkai greitai pradės 
mūryti sienas. Ruošiamasi 
statyti Tarybų namus. Juos 
pastačius, gyventojams bus 
perleista apie 900 kvadrati
nių metrų gyvenamojo 
ploto, kuriame dabar yra 
įstaigos.

Pastaraisiais metais ra
jono centre daug statoma 
gyvenamųjų namų bei kul- 
turinių-buitinių pastatų. 
Vien tik per penktąjį penk
metį miesto darbo žmonės 
gavo 1,700 kvadratinių met
rų naujo gyvenamojo plo
to. Be to, 2,800 kvadratinių 
metrų gyvenamojo ploto 
buvo kapitališkai suremon
tuota. 'Pastatyta 500 vietų 
vidurinė mokykla, kinote- 
atraš.

Dabar baigiamas statyti 
naujas, dvylikos butų gy
venamasis namas ir pagrin
diniai taisytas 8 butų na
mas.

Daugelis darbo žmonių, 
valstybės padėdami, pasis
tatė nuosavus namus. Šiuo 
metu mieste statoma apie 
20 tokių namų.

\ - '

Maskva. — Molotovas, 
jau eina ambasadoriaus pa
reigas Mongolijos ’Sostinėje 
Ulan Batore. Mongolijoje 
dabar vieši Jugoslavijos 
delegacija su vice-preziden- 
tu Vukmanovicu priešaky
je. Molotovas kaip tarybi
nis ambasadorius radosi 
Ulan Batoro aerodrome, 
kur ta delegacija tapo su
tikta.

Fa u bus nesiskubina 
atitraukti miliciją

Little Rock, Ark. —su
grįžęs iš konferencijos su 
prez. Eisenhoweriu ir ge
neraliniu prokuroru Brow
nell, gubernatorius Faubus 
paskelbė, kad jis gal šią sa
vaitę atitrauks nacionalinę 
gvardiją nuo Central High 
vidurinės mokyklos, bet tą 
padarys tiktai tuomet, kai 
bus užtikrinta, kad “vieš
pataus ramybė”. Jis sakė, 
kad nebūtų išmintinga da
bar priimti negrus ton mo
kyklon. Kaip žinia, Little 
Rock miesto' valdyba sako, 
kad visą neramybę sukėlė 
pats gubernatorius, atsiųs
damas karius prie mokyk
los, kad neįleisti mokinių

Vengrijos klausimu Jugoslavija 
balsavo su tarybiniu bloku; 10 
kraštų susilaikė nuo balsavimo
Jungtinės Tautos. — Spe

cialiame J. T. posėdyje bu
vo balsuota apie Amerikos 
inspiruotą rezoliuciją Ven
grijos klausimu. Ta rezo
liucija smerkia tarybinę in
tervenciją Vengrijoje ir 
dabartinę Vengrijos val
džią.

Prieš šią rezoliuciją bal
savo visi socialistiniai kraš
tai, tai yra tarybinis blo
kas, taipgi Jugoslavija. 
Praeityje Jugoslavija Ven
grijos klausimu susilaiky
davo nuo balsavimo, pana
šiai, kaip tai darė ir tebe
daro neutralistiniai kraštai.

Dauguma neutralistinių 
kraštų ir šiuo kartu susilai
kė nuo balsavimo, kaip tai

MIRĖ HAMMERSMARK
Chicago. — čia mirė tu

rėdamas 85 metus amžiaus 
unijų ir komunistinio judė
jimo veteranas S. Hammers- 
miairk. Jis buvo į aidimas 
Fosterio bendradarbis ank
styvame industrinių unijų 
organizavime. Iki dveji me
tai atgal jis buvo darbinin
kiškos knygų parduotuvės 
vedėju.

Hammarsmarkas gimė 
Norvegijoje ir buvo atvež
tas Amerikon kaip trijų 
metų vaikas.

Tunisas. — Tunisijos val
džia sako, kad penki fran
cūzų orlaiviai bombardavo 
Bourmos kaimą Tunisijoje, 
netoli Alžyro sienos. Vienas 
civilinis gyventojas tapo 
užmuštas, keliolika sužeis
ta h- sunaikinta daug namų.

Francūzai bombardavo 
kaimą gerai žinodami, kad 
jie randasi virš Tunisijos 
teritorijos, sako tunisiečiai. 
Jie, kaip matyti, norėjo 
“nubausti tą kaimą”, nes jo 
gyevntojai davė prieglau
dą alžyriečiams partiza
nams, kurie pereina sieną.

Daugiau įvairių parengi
mų Laisvės naudai.

negrų.
Iš Washingtono praneša

ma, kad Demokratų parti
jos patariamasis komitetas, 
kuris nustato politiką par
tijos nacionaliam komitetui, 
pasmerkė Arkanso guber
natorių Faubus (kuris pats 
irgi demokratas) ir taipgi 
Eisenhower i o administraci
ją. Demokratų partija pa
brėžė, kad Faubus politika 
neatstovauja jos, kad ji 
nuo Faubuso atsirubežiuo- 
ja.

Į patariamąjį komitetą 
tarp kitų įeina Stevenso- 
nas, Trumanas, Harrima- 
nas, Lehmanas ir kt.

Indija, Indonezija, Sirija, 
Egiptas, Ceilonas, Afganis
tanas, Nepalas, Jemenas ir 
kt.

Jugoslavijos delegatai 
po balsavimo aiškino laik
raštininkams, kodėl jie 
taip balsavo. Jie sako, 
kad už Vengrijos įvykius 
labiausiai atsakingas Rako- 
šio režimas ir to režimo rė
mėjai Tarybų Sąjungoje, 
kad pradžioje įvykiai bu
vo tikros liaudies nepasiten
kinimo išraiška, bet pas
kui, kai reakcininkai ban
dė pasinaudoti sudrumsta 
padėtimi ir atsteigti kapita
lizmą Vengrijoje, Tarybų 
Sąjunga gerai padarė, kaip 
pravedė intervenciją.

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

New Bedford, Mass.
Iš Bostono New Yorkan 
skridęs orlaivis nukrito č;a 
pelkėse ir 10 asmenų, iškai
tant lakūną ir jo padėjėją, 
užsimušė. Keliolika likusių 
susižeidė. Orlaivis skrido 
tirštoje mogloje.

Washingtonais. — Ameri
ka atnaujins bombų sprog- 
dinėjimus-bandymus 1958 
metais Eniwetoko saloje, 
Pacifike, sako valdžia.

Berlynas. — Rytų Vokie
tijos radijas sako, kad Va
karų Vokietijos klerikalai 
laimėjo dėka pro-nacinio te
roro, kuris buvo vedamas 
priešrinkiminėje kampani
joje prieš komunistus.

Pittsburgh, Pa. — Praei
tą savaitgalį teismas išmetė 
Nelsono ir keturių kitų ko
munistų bylą. Jie buvo tei
siami po Smith© taktu. A- 
peliacijų teismas grąžino 
bylą žemesniam teismui ir 
tas dabar bylą visai išme-

Atsinaujindamas prenu
meratą pridėk vieną kitą 
doleriuką Laisvės paramai.
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JUNGTINĖSE TAUTOSE
RUGSĖJO 17 DIENĄ atsidaro 12-toji Jungtinių 

Tautų asamblėja, reguliarė asamblėja arba seimas. Pra
ėjusią savaitę vyko nepaprastos asamblėjos sesija, su
šaukta “Vengrijos reikalams svarstyti”.

Nepaprastojoj asamblėjoje buvo pasakyta nemaža 
kalbų, nukreiptų prieš Tarybų Sąjungą (tam vyriau
siai ir buvo ši nepaprasta sesija sušaukta) ir prieš Ven
grijos liaudies valdžią, vadovaujamą Kadaro.

Ir mums teko girdėti nemaža tų/ kalbų, na, ir tu
rime pasakyti, kad visos anti-sovietinės kalbos buvo 
sukirptos iš to paties audeklo ir atrodė, kad jos buvo iš 
anksto surežisuotos. Jokios naudos ši sesija neatliko, o 
žalos tai veikiausiai paliko.

Kai kurie kalbėtojai (pavyzdžiui, iš Kubos vienas 
ritierius) netgi reikalavo, kad prieš Tarybų Sąjungą 
būtų paskelbtos ekonominės sankcijos! Dar gerai, kad 
tas pats glušelis nereikalavo paskelbti prieš Tarybų 
Sąjungą ir Vengriją karo!

Karštuoliams užpylė šalto vandens už kalnieriaus 
Indijos atstovas, taipgi ir Burmos atstovas U Thant. Pa
starasis tiesiog pasakė, kad reikėjo šaukti special ę a- 
samblėją Alžyro padėčiai nagrinėti, o ne Vengrijos! 
Alžyre tebeverda masinės žmonių, — Alžyro patrijotų, 
— skerdynės. Ten Francūziją turi apie pusę milijono 
ginkluotų vyrų nacionaliniam judėjimui slopinti; ten 
tūkstančiai žmonių yra išskersta ir galo tam dar nesi
mato. . ‘

Na, gal su rugsėjo 17 diena, kada atsidarys regu
liarė sesija, viskas po truputėlį atauš. Šios sesijos ati

UŽSIGRŪDINIMAS Dar vienas melas 
išėjo aikštėn

(Laiškas iš Lietuvos)
Lankantis man Lietuvoj 

1929 metais, teko susipa
žint su vienu mokytoju, pa
einančiu iš K r -e k e n a v os 
miestelio, Kaziu Šemežiu. 
Po susipažinimo mes gana 
dažnai sueidavome pasikal
bėt, praleist dieną kitą kar
tu. Jisai buvo vedęs taipgi 
mokytoją,—abu mokytojavo 
Žiežmarių apylinkėj, Kai
šiadorių .rajone. Ir sugrį
žus man Amerikon mes 
nuolat susirašinėjome iki 
karo prasidėjimo, Karui 
pasibaigus aš nuo jų laiškų 
daugiau neaplaikiau, jiems 
irgi nerašiau, nes po tokių 
baisių karo audrų nesitikė
jau, kad jie- galėtų rastis 
toj pat vietoj.

Apie penki metai atgal 
pripuolamai teko sueit į pa
sikalbėjimą su dviem pabė
gėliais (“dipukais”). Apart 
kito ko, aš paklausiau jų, iš 
kokios vietos Lietuvoj jie 
kilę. Jie 'atsakė, kad iš 
Krekenavos (ar gal nuo 

dabar tikrai 
Tada aš jiem

susisiekti su draugu Anga- 
r iečių.

Pagal adresą atradome 
butą ir čia sužinojome, kad 
šiose patalpose veikia bolše
vikų partijos Petrogrado 
komiteto lietuvių sekcija. 
Netrukus atėjo ir pats An- 
garietis. Jis su mumis su
sipažino ir papasakojo, kas 
įvyko šalyje.

— Dabar prasideda rūs
ti kova, — pasakė jis.

Man nepaprastai patiko 
jo kalbos tiesumas ir atviru
mas. Jis, matyti, norėjo su
žinoti, su kuo turi reikalą, 
nes “socialistais” tada vadi
nosi ir menševikai, ir eserai, 
ir bundininkai, ir visi kiti, 
kas tik norėjo patikti ma
sėms. Dėl to jis bolševikiš
kai tiesiai ir 
klausė:

— Jūs kas 
atvirai tariant, 
rite pritapti: prie menševi
kų, eserų, ar prie bolševikų?

Iš tikrųjų, tokiu rūsčiu 
metu nebuvo laiko ilgiems 
išvedžiojimams.

Mūsų, keturių atvykusių 
lietuvių, tarpe nebuvo svy
ruojančių.

— Mes bolševikai, — at
sakėme iš karto, — atvyko
me kovoti prieš karą ir už 
Tarybų valdžią. >

Tą pačią dieną mums įtei
kė partinius bilietus. Įtei
kimo aktas vyko kukliame 
kambariuke be kalbų ir ce
remonijų. Bet šis momen
ta, kai aš priėmiau bolševi
kų partijos bilietą, kai ma
no ranką paspaudė vienas 
seniausių Lietuvos revoliu
cionierių Zigmas Angarie- 
tis, — buvo lemiamas mano 
gyvenime, nes jis apsprendė 
mano likimą, nukreipė ma
ne kovos už darbininkų kla
sės reikalą, už komunizmą 
keliu. Šitos valandos aš ne
užmiršiu kol gyvas būsiu.

Dabar prasidėjo kasdie
ninė kova. Reikėjo gauti 
darbą, o Petrograde niekas 
manęs priimti nenorėjo. 
Mat, aš buvau karo prievo- 

vadinasi, 
“eik į frontą!”

Tada draugas V. Kapsu
kas, kuris, jau buvo grįžęs 
į Petrogradą, pasiūlė man 
išvykti į Jekaterinoslavą 
(dabartinį Dniepropetrovs- 
ką). Jekaterinoslavo guber
nijoje tada gyveno apie 
30,000 lietuvių pabėgėlių, o 
pačiame mieste jų buvo 
apie 10,000. Drg. Kapsukas 
pasakė, kad reikia jų tarpe 
organizuoti revoliucinį dar
bą, Gavęs iš Kapsuko smul
kius nurodymus, išvykau.

Jekaterinoslave pirmiau
sia susisiekiau su darbinin
kais, kurie dirbo “Brians- 
ko plieno liejykloje”. Jų ten 
buvo didelis būrys, nema
ža buvo ir bolševikų. Bet 
miesto lietuvių tarpe buvo 
įvairių krypčių šalininkų
— menševikų, nacionalistų 
ir atvirų kontrrevoliucionie
rių/ O lietuvių pabėgėlių 
komitete sėdėjo ponai ir 
poniutes, kurių žinioje, bu
vo didelės pinigų sumos, 
Dar Petrograde Kapsukas 
mąn sakė, kad bolševikai 
turėtų perimti į savo ran
kas vietos lietuvių komite
tą ir kartu jo pinigus, Toks 
autoritetingas lietuvių tar
pe organas, kaip pabėgėlių 
komitetas, ir taip pat jo 
pinigai gali būti labai nau
dingi revoliucijai.

Aš įsitaisiau komitete 
dirbti, o kiek vėliau mes, 
bolševikai, sugebėjome per
imti jį į savo įtaką. Komi
tetą perrinko. Į jo sudėtį 
buvo išrinkta dauguma dar
bininkų. (Prisimenu, ten 
aktyviai dirbo bolševikai 
Tiškus, Dubendris ir kiti).

Jekaterinoslavą lietuvių 
bolševikų veikla, žinoma,
- *. 'y,i.

Rašo buvęs amerikietis
K. Klioris

Traukinys neša mus į domės prie vagono durų, 
Petrogradą. Nuo Charbino ginkluoti kareiviai apsupo 
iki sostinės—ilgas kelias.’ 
Žmonių važiuoja daug, ir 
visi politikuoja. Vieni kei
kia karą paskutiniais žo
džiais, kiti kalba apie Ru
sijos’ garbę ir karą iki per
galės; vieni sako, kad Ke
renskis apgavo liaudį, antri, 
stengdamiesi perrėkti sa
vo pašnekovus, tikina, kad 
jis yra šimtaprocentinis de
mokratas. Visi kalba apie 
Leniną — vieni gerai, ant
ri, — blogai, bet visi. Toks 
jau buvo karštas laikas.

Mes, keturi lietuviai dar
bininkai, važiavome iš toli 
— iš Amerikos. Artėjome 
prie audringojo Petrogra
do ir vis labiau jaudinomės: 
kas mūsų ten laukia. Mano 
ausyse dar skambėjo drau
go Kapsuko žodžiai, pasa
kyti Binghamtone:

— Nemanykite, kad ten 
jūsų laukia pyragai. Jeigu 
esate pasiryžę, važiuokite. 
Jūs ten reikalingi.

Ir mes važiavome. Galiu 
pasakyti, kad mes jau ži
nojome, ko važiuojame ir 
ko norime, ir visokie ginčai 
vagone mūsų įsitikinimų 
pakeisti negalėjo. Mes bu
vome jauni, mūsų rankos 
pasiilgo darbo, širdys pasi
ilgo kovos. O svarbiausia— 
pamatę “aukso 
tame namo, o 
tokie įvykiai!

šalį”, grįž- 
namuose —

darymo proga dalyvaus žymūs valstybių pareigūnai, I Juk aš tjk .. ketve. 
ii'/c-inniM fz-iib-oln miniatvni i v įriti Dcii'kii ši QQQYYlUloi'l ; . _ ~ .užsienio reikalų ministrai ir kiti. Darbų ši asamblėja 
turės atlikti daug, bet klausimas, kaip jai seksis atlikti. 
Jungtinėms Tautoms priklauso jau, rodosi, daugiau 
kaip 80 valstybių, tik jose dar vis vietos nėra pačiai di
džiausiai (gyventojų skaičiumi) valstybei — Kinijos 
Liaudies Respublikai 1

Būtų gerai, 1
ta į Jungtinių Tautų šeimą.

Y

o mes su žmona Jus minime 
ir svarstome, ar beteks 
mums kada nors pasimatyti 
ir pasidalinti įspūdžiais ir 
pergyvenimais savam am
žiuje. Seniai mes viens ki
tam berašėme.

Man įdomu žinot, ar vis 
tame pačiame darbe tebe
dirbi. Ir ar galvoji grįžt į 
Lietuvą.

Rašyk, kaip gyveni ir ' 
kaip sveikata Jūsų?

Mes gyvename neblogai, z 
dirbame kol kas su žmona 
pradinėje mokykloje. Viens 
sūnus jau dirba inžinierių- ■ 
mi, antras baigė jūreivys
tės mokyklą šturmanu, o 
trečias — baigė 10 klasių 
vidurinės mokyklos. Kitą 
met baigs II klasę .— tada 
stos kur į aukštąją mokyk-

vagonus ir uždraudė išlipti. 
Patys jie pro keleivių mi
nią įsiveržė į vidų ir ėmė 
kratyti mūsų daiktus, ap
žiūrinėti suolus, grindis, 
lentynas, visus kampus. 
Paskui liepė išlipti iš vago
nų. Išlipome. Prie kiekvie
no iš mūsų pristatė po du 
kareivius su šautuvais. Jų 
žvilgsniai buvo gana žiau
rūs. Mes nieko nesuprato
me. Atvedė mus j stotį, ap
supo dvigubu ginkluotų ka
reivių žiedu ir liepė laukti. 
Susirinkusių keleivių ir 
šiaip smalsuolių prie mūsų 
neprileido. Šimtai akių iš 
visų stoties kampų žiūrėjo 
į mus kaip į nusikaltėlius.

Taip “garbingai” apsupti, 
išstovėjome daugiau kaip 
valandą. Karininkai tai iš 
bėgdavo, tai vėl grįždavo, 
susijaudinę tarp savęs kal
bėdamiesi.

Tuo tarpu mes apsiprato
me ir mėginome užmegzti 
pokalbį su kareiviais. Rū
pėjo sužinoti, kas atsitiko 
mieste. Tačiau tie šnairuo
dami į karininkus, davė su
prasti, kad kalbėti jie ne
turi teisės.

Pagaliau karininkas 
mums pranešė, kad priva
lome prisistatyti į Vidaus 
reikalų ministeriją. Prie 
mūsų priėjo vidutinio ūgio, 
kokių 40 metų frakuotas 
ponas ir, pakėlęs “katiliu
ką” pasakė esąs Vidaus rei
kalų ministerijos atstovas.

Mes tuoj pat pareiškė
me jam protestą dėl nelei
stino kariaunos elgesio su 
mumis. Iš karto buvo nuim
ta sargyba, o mes, pasiėmę 
savo ryšulius, nužingsniavo
me Nevskio prospektu į 
ministeriją.

Tada ir pamatėme, kas 
vyksta mieste. Nepažabo
tų buržujų grupės, degda- (lininko amžiaus, 
mos klasine neapykanta 
darbininkams ir revoliucio
nieriams, savavališkai susi
dorodavo su įtartinais jiems 
praeiviais, laukiniais bal
sais rėkdami “mušk pra
keiktą bolševiką”, “mušk 
vokiečių šnipą”. Šitos sce
nos mus sukrėtė.

Mat, mes, atvykę į Petro
gradą liepos 7 dieną, dar 
nieko nežinojome apie įvy
kusią kruvinąją demonstra
ciją. Mes nežinojome apie 
tai, kad Kerenskio buržua
zinė vyriausybė pasiryžo 
tokiai provokacijai, sušau- 
dydama masinę darbininkų 
eiseną, protestuojančią 
prieš vyriausybės karo poli
tiką. Mes. nežinojome, kad 
Kerenskis išleido įsakymą 
suimti Leniną ir kad bolše
vikų partija vėl perėjo į 
pogrindį. Dėl to mus nuste
bino buržuazijos savivalia
vimas ir organizuoti “pog
romai”. Taip, tai buvo tik
rai kritiškas ir rūstus mo
mentas, bolševikų partija 
tada pamatė, kad taikin
gas revoliucijos vystymosi 
laikotarpis baigėsi ir atėjo 
metas pasiruošti ginklu 
nuversti buržuazijos val
džią.

Tai mes supratome po to, 
kai atlikę kai kuriuos for
malumus Vidaus reikalų 
ministerijoje, susitikome su 
Zigmu Angariečiu. Jo adre
są mums dar New Yorke' 
davė V. Kapsukas, kuris 
pasakė, kad atvykę į Petro
gradą, turime pirmiausia

atvirai pa-

tokie esate, 
prie ko no-

Ar čia seniai, rodos, mus 
apvesdinai, o jau sūnui 24 
metai — jis gimė 1933 m. 
Visi sūnūs komjaunuoliai. 
Vyriausias tuoj bus parti
joje. Išsiauklėjo komunis
tinėje dvasioje. '

Tam kart užteks apie vis
ką. Nuoširdžiai sveikiname 
Jus — 'abu su žmona savo 
ir linkime sveikatos ir greito 
pasimatymo.

Jūsų Kazys 
30. VII. 57 m.
Kaišiadorys.

Tai matote, dar du rusu 
“likviduoti” “prisikėlė iš 
numirusių.”

Krekenavos, 
nepamenu), 
pasakiau, kad aš pažinojau 
mokytoją Šemežį ir jo žmo
ną, ir kad mes susirašinėjo
me iki karo pradžios, bet 
dabar nieko nuo jų negir
džiu. Tada vienas iš tū bėg
lių man greit atsakė : 
“Tamsta daugiau laiškų 
nuo jų neaplaikysi, — juos 
abu rusai sulikvidavo” . . . 
(reiškia, sušaudė). Paklau
siau jų, už kokį prasikalti
mą juos likvidavo? Jie at
sakė, kad vien buvimas mo
kytojais rusam buvo didelis 
prasikaltimas . . . bar aš 
paabejojau, ar jie tikrai ži
no, kad tai buvo Šemežiai, j IŠ atsibuvusio Naujos Ang-} 
o ne kiti kokie .Jie abu pa- Į lijos Moterą Sąryšio pikui-

rius metus, 16 metų jaunuo
lis, palikau gimtąjį Pane
vėžį ir pasileidau į pasau- 

i lį ieškoti nuotykių ir laimės, 
i Tėvo beveik neprisiminiau.
Motina viena plušo, tar- 

\ Po
nus. Mėgino mane atiduo
ti pas siuvėją, vėliau pas 
kepėją mokytis amato, bet 
man nepatiko valyti amati
ninkų sąšlavyną." Traukė 
pavažinėti po paasaulį, 
dirbti tikrą darbą, tapti 
žmogumi. O kur važiuoti? 
Žinoma, į Ameriką. Kur 
gali būti geriau? Taip ir 
išvažiavau — be pinigų, a- 
piplyšęs, turėdamas vien 
savo rankas. Patekau į Chi- 

. cagą, New Yorką. Stojau 
dirbti, susitikti su darbinin
kais, su lietuviais — socia
listais. Įsijungiau į jų veik
lą ir pradėjau suprasti, kas 
vyksta pasaulyje.

Atėjo žinia apie vasario 
revoliuciją Rusijoje. Ir čia 
— susitikimas su V. Kap
suku. Jis surinko lietuvius 
darbininkus (tai buvo Bin- 
ghamtone, kur aš tada dir
bau), apžvelgė padėtį ir 
tiems, kurie nori kovoti dėl 
darbininkų valdžios, pare-

kad šioje sesijoje Kinija būtų priim- naudama pas įvairius

SKUBINASI!
VIENYBE praneša, kad “Naujosios Anglijos SLA 

veikėjai” jau pradėjo kampaniją už išrinkimą į SLA 
Pild. tarybą “gerų žmonių”. Jie jau paskelbė viešai tų 
“tinkamų veikėjų” ir sąrašą: prezidentu siūlo adv. Lau
kaitį, vice-prezidentu —Trečioką, sekretorium — J. Va
laitį, iždininku — dabartinį gydytoją Biežį. <

Vadinasi, “Naujosios Anglijos SLA veikėjai” siūlo 
išmesti iš Pild. tarybos: Dargį, Viniką ir Gugienę.

Netenka nei abejoti, kad neužilgo atsiras kitos gru
pės, kurios siūlys kitus kandidatų sąrašus. Kaip žinia, 
siūlomajan sąrašan yra įdėtas tik vienas socialdemokra
tas— Briedis, o visi kiti — tautininkai bei jiems artimi.

SLA eilėse yra daugiau kaip tūkstantis pažangių 
žmonių, galvojančių narių, kurie taipgi turėtų iš anksto 
pagalvoti, ką nominuoti ir už ką balsuoti į SLA Pild. 
tarybą.

MUMS TAI PATINKA
MUMS PATINKA tai, kad Tarybų Sąjungos Aukš

čiausios Tarybos (parlamento) prezidiumas pasisakė 
prieš tai, kad būtų pavadinti miestai bei gatvės dar 
gyvų žmonių pavardėmis. Gal būt tai palies ir kolekty
vinius ūkius (kolūkius).

Stalino laikais arba, kaip sakoma, asmenybės kulto 
laikais, nemaža miestų, gatvių, laivų, kolektyvinių ūkių ^omendavo grįti į Rusiją, 
ir kitokių visuomeninių įstaigų' buvo pakrikštvta var- ” 
dais gyvų žmonių, daugiausiai žymių valdžios bei par
tijos pareigūnų vardais.

Einant šiuo dekretu, visos tokios įstaigos bei mies
tai, kurie nešiojo dar gyvų žmonių vardus, turi būti at
leisti. Na, o mirus kokiam žymiam asmeniui — moksl- 
nįnkui, valstybininkui, visuomenininkui, švietėjui, ra
šytojui — galima jo vardu pavadinti tą ar kitą visuo
meninę įstaigą, miestą bei gatvę, bet tik po visapusiško 
apsvarstymo.

Kiekvienas asmuo —veikėjas, valstybininkas, etc. — 
šiandien gali būti labai garbingas žmogus, tačiau nie
kas neužtikrina, kad jis ar ji rytoj nesuklups, nepadarys 
didelės klaidos, kuri gali nustelbti jo atliktus nuopelnus. 
Visuomeniniame gyvenime tai neretai įvyksta, o tuomet 
ir susidaro nei šis, nei tas.

Mums patinka, kad Lietuvoje, kiek mums žinoma, iš 
vjsų nūdieninių žymių žmonių — o jų ten daug! — nei 
vieno pavarde nėra pakrikštytas nei kolūkus, nei mies
to gatvė,, nei kita kokia žymi įstaiga.

Tačiau Tarybų Lietuvoje mirusiųjųl žymių žmo
nių pavardėmis yra pavadinta daug miesto gatvių, 
mokyklų, fabrikų, kolūkių. Mes randame miestų gatves, 
pavadintas: Gedimino, Vytauto, Daukanto, Lenino, Va
lančiaus, Juliaus Janonio, Gorkio, Puškino, Maironio, 
Dzeržinskio, Basanavičiaus, Biliūno, Donelaičio, Vydūno,

Tada aš ir mano trys drau
gai tokie pat plikiai,.kokie 
ir atvykome į Ameriką, iš
važiavome atgal.

Štai ir artėjome prie Pet
rogrado. Tiesa, 
mes nesulaukėme, bet tikė
jomės, kad mus, 
graųtus, Ištroškusius kovos 
dėl darbo liaudies reikalo, 
džiaugsmingai sutiks stoty
je, kaip tai atsitiko dauge
lyje stočių pakelyje, nuo 
Charbino, kur minios de
monstravo su bolševikiniais 
šūkiais “Visą valdžią Tary-' 
boms”!

Tačiau sutikimas Petro
grade mus apstulbino. Kai 
traukinys sustojo perone ir 
mes, džiaugsmo apimti, lei-

pyragų

reemi-
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Kudirkos, Petro Cvirkos, V. Montvilos, Salomėjos Nė
ries, Liudo Giros ir daugelio kitų vardais. 

Užsitarnavusio tautai asmens atminimui
užtenka laiko p,o jo mirties!

įamžinti

Petras

Brockton, Mass

ko rugpijūčio 25 dieną- i.
Rengiantis prie šio pikni

ko, rengėjoms teko įdėti ne
mažai rūpesčio ir darbo, 
kad padarius pikniką vai
šingą ir gražų.*

Moterys nuoširdžiausiai 
rėmė šį mūsų pikniką. Vie
nos prikepė babkų, kitos 
pyragų, kitos vėl atnešė ki
tokių dovanų.

Draugės aukayo sekan
čiai: M. Morkevičienė šil
to gėrimo ir pati už jį sukė
lė $7.

K. Kalvelienė , du pyra
gus, kugelį ir sūrį. H. T.— r 
du pyragus, B. Ch ube r k le
ne — keiką, M. Paurienė ir 
V. Mineikienė — tris kuge- z 

v___________ 'liūs ir jris tuzinus pyragai-
mano pažįstamu, rusų “lik-'čių, M. Banevičienė — py- 
viduotų,” Šemežių . . . Da- ragą, M. Gutauskienė—ga- 
bar seka paties Šemežio žo-’Honą pieno,- T. Kaminskie- 
džiai: mė kugelį.
Mielas Petrai:

NenustebL gavęs mano 
laišką, nes Pats ar pagalvo
ji kada nors apie mus ar ne,

sakė, kad minimus asmenis 
jie labai gerai pažinojo ir 
net matė, kai rusai vedė 
juos sušaudymui ... z

Nuo to.laiko (pasikalbė
jimo su bėgliais) aš visgi 
nenorėjau tikėti jų tvirtini
mam, nes visiem yra žino
ma, kiek daug melų pripa
sakojo tie žmonės prieš ru
sus; kiek “likviduotų” as
menų ‘‘prisikėlė iš numiru
sių” ir dabar gyvena Lie
tuvoj ar kur kitur, Aš vis 
dar turėjau nujautimą, kad 
kada nors, iš kur nors Še- 
mežiai atsilieps.

Ir štai šiomis dienomis 
aplaikiau laišką, persiųstą 
man iš vietos, kur. seniau 
gyvenau, iš Lietuvos. Dar 
neatplėšęs laiško jau pama
čiau, kad tai yra laiškas nuo

neapsiribojo vien darbu pa
bėgėlių tarpe. Kartu su ru
sais ir ukrainiečiais mes 
ruošėmės lemiamam senojo 
pasaulio šturmui. Ginkluo
tame sukilime Jekaterinos
lave dalyvavo mūsų penk
toji kuopa — 150 lietuvių 
randongvardiečių kuopa, 
kuri, padėjo iškovoti revo
liucijos pergalę.

Jeigu kalbėti apie save, 
tai ten, Jekaterinoslave, aš 
pradėjau rūsčią politinę 
mokyklą, išmokau valdyti 
ginklą, užsigrūdinau mū
šiuose už šventą liaudies 
reikalą. Tokie įvykiai palie
ka savo žymę jau visam 
gyvenimui.
Vilnius

Visoms aukotojoms ir 
darbuotojoms moterų sąry
šio komitetas taria nuošir
džiausią ačiū!

Nepaisant mūs darbo ir 
įdėtų pastangų gamta pri
dėjo ir savo dovaną — gau
są lietaus, ir mūs piknikas C 
tapo sulytas. J

Kad atpildžius tuos gam- .' 
tos padarytus mums nuo
stolius, Moterų Sąryšio ko
mitetas nutarė surengti ki
tą, dar gražesnį ir vaišin- 
gesnį pikniką su visokiais 
namie gamintais pyragais 
karštais, vietoj koptais bly
nais ir kitokiais skanumy
nais. Taipgi bus karštų ir 
šaltų gėrimų, graži muzika . 
ir lietuviškos dainos. Tai 
įvyks rugsėjo 29, 1 vai. die
ną, Lietuvių Taut. Namo 
pušyne, Montello, Mass.

Kviečia' visus, engėjos.
T——Į ‘ruin » - -v r ■ m h. wrurpm1 i .■
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Lionas Feichtvangeris
Penkiasdešimt mylių nuo 

Los Andželos, Kalifornijos 
valstijos, kuklioje viloje ant 
Ramiojo vandenyno kranto, 
tarp aukštų palmių ir jūros 
bangų, ūžesio, gyvena Lio
nas Feichtvangeris

Prieš dvejus metus į sep
tynių tarybinių žurnalistų 
klausimą apie jo kūrybinius 
planus rašytojas atsakė: 
“O, sumanymų aš turiu 
daug! Iš esmės, aš nuo ry
to iki vakaro dirbu, o kai 
einu gulti, negaliu pabėgti 
nuo minčių apie darbą: ap
mąstai! ir apsvarstau tai, 

Aką per dieną planuoju ir 
nužymiu naujus epizodus. 
Be to, daug skaitau . . .

šimt metų. Šiandien rašyto
jas galėtų gerokai ją papil
dyti — nauji klajonių me
tai, dešimtys šmeižikiškų 
reakcinės spaudos kaltini
mų, šimtai policijos sušni- 
pinėtų pokalbių, tūkstan
čiai nuoširdžių užuojautos 
ir pritarimo laiškų, gautų 
iš paprastų viso- pasaulio 
žmonių, — vis tai skaičiai, 
liudiją, kad Feichtvangeris 
iki galo lieka ištikimas sa
vo idealams, taikos ir tei
singumo idealams. Kaip 
niekada Feicht v a n g e r i s 
šiandien gali p a k a r t o t i 
ankstyvesnį savo gyvenimo 
įvertinimą: “Gyvenčiau jį 
dar kartą.”

Beje, tegul apie save pa
sakoja pats autorius.

A. Fedorovičius
noti, labai daug!”

Šiuose žodžiuose — visas 
Feichtvangeris, su savo ne
išsekančiu rašytojo - darbi
ninko įkarščiu.

Lionas Feichtvengeris, 
menininkas - realistas, isto
rikas ir demokratas, pri
klauso vyresniajai šių die
nų vokiečių literatūros at
stovų kartai. Jo kūryba 
tvirtai ir aiškiai stovi pa
žangiojo meno pozicijose. 

Su Iki antrojo pasaulinio ka
ro Lionas Fechtvangeris 
parašė tokius stambius kū
rinius, kaip “Negražioji 
hercogienė” ( 1 9 2 3 m.), 
“Žydas Ziusas” (1925 m.), 
“Judėjų karas” (1932 m.) 
ir kt. Be istorinio pobū
džio kūrinių, Feichtvange- 
ris parašė romanus “Pasi
sekimas” (1930 m.), “O- 
penheimo šeima” (19 3 3 
m.), “Ištrėmimas” (1939 
m.), kuriuose rašytojas^ 
humanistas demaskuoja vo
kiškojo fašizmo žvėrišku
mus, pranašauja neišven
giamą fašizmo žlugimą. ;

Pokario metais spaudoje 
pasirodė du nauji Feicht- 
Vangerio romanai: “Goja” 
(1951 m.) ir “Keistuolio iš
mintis” (1953 m.). Šitie 
kūriniai liudija idėjinį-me- 
ninį Feichtvangerio išaugi
mą, drąsų ir nuoseklų įsi
jungimą į socialinę kovą.

Nors ir gyvendamas toli 
nuo savo tėvynės, Feicht
vangeris aktyviai dalyvau
ja Vokietijos Demokratinės 
Respublikos literatūrinia
me gyvenime. Demokratinė
je spaudoje dažnai sutinka
mi rašytojo straipsniai ir 
laiškai iš JAV. 1956 m. čia 
fišejo stambus tomas Feicht
vangerio publicistinių-kriti- 
nių straipsnių. 

A
Daugeliu požiūrių įdomi 

ir reikšminga jumoristinė 
rašytojo autobiografija, pa
vadinta “Autorius apie sa- : " V* ™ ......
ve.” Joje Lionas Eeichtvan- i,r Berl-Yno bci Miuncheno 
gėris aprašo savo gyvenimą universitetuose, o.o menesio, 10 069 
ram; nuinJnnlin hiTdn ' karo tarnyboje, 17 dienų! Padai e lu.uojgana oiiginaliu bildu — . nplnisveip qpknnčiii«' bus> dažniausiai del tam ti-charakterizuodamas ji skai- į^10 nelaisvoje sekančius k ’ —i rrorašir-metų Miunchene; liku- Kfo Švelnaus savo geiasn-
ciais. Skaitytojas mato is( . amžiaus dali dau-1 cbskumo, ir 2 tikrai ------
esmes tragiškai sunku ta-1 &avo am^laus b /lan . , . kuriu -* 
lento likimą buržuazinėje;*’,au ar ma^iau, laisvėje. Is narous, aei^urių 
visuomenėje. Slegianti mo-l 
kyklos atmosfera, naciona-i 
’istų persekiojimai Hitlerio 
ežimo metu, kai Feicht- 
angerio kūriniai buvo va

dinami “vokiečių tautos 
nuodais,” o pats rašytojas 
ištremtas iš Vokietijos, — 
visas sunkus ir garbingas:
rąsytojo-humanisto, rašyto-I Pokalbius kasdieninio gyve-
jo-antifašisto gyvenimas iš
kyla iš autobiografijos pus
lapių. Karčius, pilnus sar
kazmo ’ žodžius rašytojas 
suranda savo priešams, len
gva šypsenėlė ir geraširdiš
kas > juokavimas būdingas 
eilutėms, liečiančioms jį pa

Autobiografija parašyta 
augiau kaip prieš dvide-
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Rašytojas L. F. gimė prieš
paskutiniame XIX amžiaus 
dešimtmetyje, viename ba
varu mieste, vadinamame c 7

Miunchenu, kuris tada tu
rėjo 437,112 gyventojų. 98 
mokytojai dėstė jam iš viso 
211 dalykų, kurių tarpe bu
vo žydų kalba, taikomoji 
psichologija, aukštosios Ba
varijos kunigaikščių istori- 

I ja, sanskritas, procentų ap
skaičiavimas -nuo procentų, 
gotų kalba ir gimnastika, 
tačiau jų tarpe nebuvo an
glų kalbos, nacio n a 1 i n ė s 
ekonomikos ar Amerikos is
torijos. Rašytojui L. F. 
prireikė 19 metų, kad jis 
visiškai išrautų iš atmin
ties 172 iš tų 211 dalykų. 
Jam mokantis Platono var
das buvo paminėtas 14,203 
kartus, Fridricho Didžiojo | ninku komanda būdavo iš- 
— 22,641 kartą, Karlo šaukiama dažniau, negu vi- 
Markso — nė karto. Laiky- suose pasaulio 
damas daktaro laipsnio eg- 

|zaminus, jis suklupo ant 
.'senosios germanų g^amati- 
'kos ir literatūros, nepakan
kamai smulkiai papasako
jęs apie tai, kaip turny
rų metu varžovas būdavo 
numetamas nuo arklio. Už.“Karalius Liudvikas arba, 
tai jam gerai pasisekė ant-!kankinys purpuro mantija”]
ropologijos egzaminas, nes 
jis į egzaminatoriaus-kleri- 
kalo profesoriaus klausi
mą: “Į kokias didžiąsias 
grupes skirstosi žmogaus 
savybės?” — atsakė pagal 
egzaminatoriaus norą: “Į 
fizines ir dvasines.”

Kai jis mokėsi Berlyno 
universitete, imperijos sos
tinė Berlynas turėjo 1,827,394 
gyventojus, iš kurių 1/443 
buvo aktoriai, 167 genero
lai, 1,107 rašytojai bei žur
nalistai, 412 žvejų, 1 impe
ratorius, 9,213 studentų, 
112,327 butų šeimininkės, 
1 genijus. Rašytojas L. F. 
14 metų praleido mokyklose 

viso 3,013 dienų jis jautė 
i pinigų stoką, o 294 dienas 
iš viso neturėjo iš ko mai
tintis. Jis pasirašė 332 su
tartis, turėjo 412 pokalbių 
religinėmis temomis, 718— 
socialinėmis, 2,764 — lite
ratūrinėmis, 248 — paja
mų klausimais ir 19,549 

nimo, ypač prausimosi, sku
timosi ir apsišildymo, klau
simais.

Savo žydėjimo metu ra
šytojas L. F. buvo 1.65 me
tro ūgio ir svėrė 61 kilo
gramą. Tada jis turėjo 29 
savo dantis, iš kurių kele
tas buvo išsikišę į priekį 
tartum čerpės, ir tris auk
sinius dantis. Jis buvo tan

kių, tamsiai šviesių plaukų, 
nešiojo akinius. Buvo geras 
plaukikas ir blogas šokėjas. 
Jis mielai valgė visų rūšių 
jūros žuvį, nenoriai—miltų 
patiekalus, priimdavo karš
tas vonias, neapkentė šunų 
ir tabako kvapo. Mielai gė
rė gerą vyną, o taip pat 
arbatą ir kartais svaigalus 
bei kavą. Jį traukė vegeta
riškas maistas, ir jis į pa
danges kėlė indų elgetas, 
tačiau savo praktikoje buvo 
įsitikinęs mėsos vartotojas. 
Nėra jokios abejonės, kad, 
atsisakęs mėsos, jis sulauk
tų dar gilesnės senatvės. 
Bet jau savo žydėjime mė
sos jis suvalgė 8,237 raguo
čius, 1,712 smulkių žvėre
lių, 1,432 paukščius. Jis 
surijo 614 jūrų žuvų, 2,738 
upių, ežerų ir tvenkinių 
žuvis, begalinę daugybę vi
sokiausių mažų gyvūnų, 
austrių ir panašių čia ne
paminėtų gyvių. Visa tai 
jis valgė su dideliu malonu
mu, nors kartais jį ir slėg
davo mintis, kad tiek gyvy
bių turi žūti tam, kad pa
penėtų jį patį.

Vokietija tuo metu, kai 
rašytojas L. F. toje šalyje 
žydėjo, turėjo 63,284,617 
vadinamųjų sielų. 667,884 
iš jų tarnavo pašte ir gele
žinkelyje, gydytojų buvo 
40,103, kritikų — 856, ra
šytojų — 8,287, bobučių- 
pribuvėjų — 15,043. Ofici
aliai užrekorduotų idiotų ir 
visiškų kretinų Vokietijoje 
buvo 36,461. Rašytojas L. 
F. turėjo nelaimės su dau
geliu pastarųjų susidurti. 
O Miuncheno mieste, ku
riame L. F. praleido daug 
savo amžiaus metų, gaisri- 

m lestuose, 
be to, visada dėl niekų. ši-j 
tais metais taip pat gamino 
ir vartojo alaus daugiau, 
negu kiti pasaulio miestai. 
Fridricho Šilerio žurnalas 
“Galerija” turėjo jame tris 
prenumeratorius, romanas 

—109,353. Paskutiniais 
metais, rašytojui L. F. šia-' 
me mieste gyvenant, jame 
buvo 137 gabūs žmonės, 
1,012 vidutinių, 9,002 nor
malūs, 537,284 žemiau nor
malių ir 122,966 visiški an
tisemitai. ' Nepaprastą ra
šytojo L. F.gyvybingumą 
įrodo tas faktas, kad jis to
kioje miesto atmosferoje su
gebėjo 407,263,054 kartus 
įkvėpti oro, nepadarydamas 
bent kiek didesnės žalos sa
vo dvasios sveikatai.

Rašytojas L. F. padarė 
23,257 leistinas nuodėmes, 
daugiausia iš tinginystės ir 
savotiško flegmatiško polin
kio į malonumus, o taip pat 
2 sunkias nuodėmes. Jis ’ 

gerus dar-

gerus 
i jis di

džiuojasi savimi. Jis 1 kar-' 
tą turėjo namą, kuris 1 
kartą buvo konfiskuotas, 6 
kartus turėjo didelį turtą, 
kuris 4.5 karto žuvo dėl 
infliacijos ir 1 kartą buvo 
konfiskuotas, 1 karta ture- 
jo pilietybę, kuri jam 1 kar
tą buvo atimta. Nacionalis
tams atėjus į valdžią, jis tu
rėjo 28 rankraščius, 10,248 
knygas, 1 automobilį, 1 ka
tę, 2 vėžlius, 9 gėlių lysves 
ir dar 4,212 kitokių daiktų, 
kurio buvo arba sugriauti, 
arba užmušti, arba sutryp
ti, arba pavogti, arba vie
naip ar kitaip paimti per 
namų kratas, kurias polici
ja paskelbė,, kad tai buvo 
padaryta vidaus reikalų mi
nistro parėdymu, 4 kartus 
—kad tai, matyt, bus pada
rę komunistai, apsirengę 

nacionalistų uniforma. Ra
šytojas L. F. buvo 1 kartą 
vedęs, 1 kartą jis išgelbėjo 
skęstančią mergaitę, 2 jau
nuolius jis išgelbėjo nuo te
atro meno, 6 ne be gabumų 
vaikinus — nuo rašytojo 
profesijos, 106 tokios rūšies 
atvejais jis, be kitko, pasi
rodė bejėgis.

Rašytojas L. F. sukūrė 11 
pjesių, iš jų 3 geras, kurios 
niekur nebuvo pastatytos, 1 
labai vidutiniška, kuri buvo 
vaidinama 2,346 kartus. Ir 
1 tiesiog blogą, kuri, jam 
nedavus leidimo statyti, bu
vo 786 kartus suvaidinta 
neteisėtai. Vidutini k o j e, 
daug kartų vaidintoje dra
moje jis padarė spaudos 
klaidą, išvardindamas vei
kiančiuosius asmenis, ir dėl 
to 41 eilutė visiškai neteko 
savo prasmės. Tą 41 eilutę 
tarė 2,346 sepktakliuose 
197 aktoriai, bet nei reži
sierius, nei vaidmens atli
kėjas, nei recenzentas ir nė 
vienas beveik iš 1,500,000 
žiūrovų to nepastebėjo.

Iš 4 rašytojo L. F. roma
nų Vokietijoje buvo išs- 
spausdinti 2 — 527,000 eg
zempliorių tiražu. Už tai, 
kad rašytojas L. F. pareiš
kė, jog 
esančių 
“Mano 
000 prasilenkimų su vokie
čių gramatika ar vokiečių 
stiliumi, jo paties knygos 
buvo pasmerktos, jam buvo 
primesta 9 4 3 ypatingai 
sunkūs ir 3,248 sunkūs 
šmeižikiški kaltinimai, jo 
knygos iš aukščiau inspi
ruotuose 1,584 laikrašti
ni u o s e straipsniuose bei 
327 radijo pareiškimuose cionalistai grobė jo namus, i

164,000 žodžių, 
Hitlerio knygoje 
kova,” yra 164,-

Worcester, Mass*, Lis vės Piknikas 
Sekmadienį Baigs ėjo September

OLYMPIA PARKE, 
SHREWSBURY, MASS.

Ona, Dirveliene, Sopranas
ir

Jonas Sabaliauskas, Tenoras

programoje dalyvaus ir

Aido Choras
VADOVAUJAMAS JONO DIRVELIŲ

Jonas Sabaliauskas

Worcesterio Aido Choras, kuris dalyvaus šio pikniko programoje

Šis piknikas yra rengiamas paramai dienraščio Laisvės, tad jame bus svečių ir iš kitų miestų- 
Piknikas bus labai linksmas visais atžvilgiais. Apart geros programos bus ir pasivaišinimams vi 

sko, kas tik ko norės. ,
Kviečiame visus atsilankyti, paremti Laisvę ir pasilinksminti. —Rengėjai

buvo pavadintos vokiečių 
tautos nuodais. 20 egzemp
liorių jo knygų buvo sude
ginta. Nuodų likutis, sude
rinus su Vokietijos vyriau
sybe, buvo parduotas užsie
niui, kad Vokietijos vy
riausybė gautų užsienio va
liutos. Tokiu būdu Vokieti
jos banko kasos gavo, ne
skaitant konfiskuotos rašy
tojo L. F. -einamosios są
skaitos, dar 13,000 dolerių, 
o rašytoas L. F. — 0 dole
rių, be to, konfiskavus ra
šytojo L. F. namą ir visą 
turtą, iš viršaus subsidijuo
jamas kredito bankas parei
kalavo iš jo sumokėti už 
konfiskuotąjį namą 63,214 
markių ipoteką iš pinigų, 
kuriuos jis vėliau uždirb
siąs literatūriniu darbu už 
Vokietijos sienų,—o kadan
gi už konfiskuotą jo turtą 
daugiau nebeįplaukė jokių 
mokesčių, tai Vokietijos fi
nansinės įstaigos priteisė 
jam didelę baudą.

Rašytojas L. F. per va
landą galėjo išspausdinti 
iki 7 puslapių rašo m ą j a 
mašinėle, parašyti iki 30 
prozos eilučių ir api-e 4 po
ezijos eilutes. Per valandą 
kūrybinio darbo jis netek
davo 325 g svorio.

Pasaulis turėjo rašytojui 
L. F. daug pretenzijų. Jis 
gavo patikrinti ir įvertinti 
8,764 rankraščius jaunųjų 
rašytojų, kurie būdavo la
bai nepatenkinti, jeigu jų 
kūriniams perskaityti jam 
prireikdavo daugiau kaip 2 
dienu. 84 iš tu rankraščiu 
buvo sunaikinti drauge su 
paties rašytojo L. F. rank
raščiais tuo metu, kai na- 

17,165 žmonės norėjo gauti 
jo autografiją, 826 damos 
siekė jo sekretorės vietos. 
Jis turėjo 202 giminaičius 
3,124 pažįstamus ir 1 drau
gą. Iš 52 gerų jo pažįsta
mų per 4 karo metus žuvo 
22, per 2 metus nacionalis
tų viešpatavimo žuvo 19, o 
11 dar iki šiol tebegyvena.

2,028 žmonės norėjo iš
girsti rašytojo L. F. nuo
monę, kas didesnis žmogus 
—Kristus (jei tik jis buvo) 
ar Šekspyras, Bismarkas... 
Teodoras Hercelis, Hitleris. 
515 žmonių norėjo, kad jis 
jiems paaiškintų, kaip, iš 
esmės, kuriama “poezija.’ 
714 kartų, jam skambino 
telefonu anoniminiai asme
nys... Į 2,084 anketas jis 
neatsakė. Aplinkiniais ke
liais jis gavo iš Vokietijos 
nacionalistų 5,334 laiškus, 
kuriuose buvo pritariama 
jo veiklai, nors tai buvo pa
vojinga laiškų autoriams.

19 kartų savo gyvenime 
rašytojas L. F. buvo visiš
kai laimingas, 14 kartų — 
be galo nuliūdęs, 584 kar
tus jį iki pamišimo skaudi
no pasaulio kvailumas, ku
rio negalima išreikšti jo
kiais skaičiais. Bet pamažu 
jis nusiramindavo. Labai 
gerai suprasdamas, kad tai, 
ką jis1 atliko, nelaikytina jo
kiu jo laimėjimu. Ir kad 
žmogus ne visada atitinka 
savo atliktus darbus, jis 
taip atsakytų į klausimą: 
“Ar tu patenkintas visu sa
vo praėjusiu gyvenimu?”—

Vertė K. Bikulctus 
ir K. Ambrasas 

(Iš “Liter, ir Menas)”

So. Boston, Mass.
Pora savaičių atgal nelai

me ištiko mūs draugę D. Rup- 
lėnienę. Ji, eidama trepais, 
slydo ir virsdama skaudžiai 
sužeidė galvą Ji dabar jau 
grižo, iš ligoninės ir sveiksta 
savo namuose, 61 Story St., 
So. Boston. Mass.

Linkiu drg. Ruplėnienei 
greitai sustiprėti ir vėl dar
buotis sykiu su mumis.

H. Thomaa

PADĖKA

širdingai dėkoju visoms 
draugėms už at lankymą ma
nęs laike mano ligos ligoninėj 
ir namuose. Dėkoju už 'tas 
puikias gėles, už simpatingus 
laiškelius su geriausiais linkė
jimais.

Širdingiausis ačiū visiems 
už visokią man išreikštą 
užuojautą mano sunkiai per- 
gy ve n tose vai a n d ose.

Dorothy Ruplėnas

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Naujosios Anglijos Moterų Sąry
šio piknikas įvyks Lietuvių Taut. 
Namo Parke, Winter St. ir Keswick 
Rd., 1 vai. dieną, rugsėjo 29 d. Ka- 
dan'gi mūsų piknikas tapo sulytas, 
tai dabar mes rengiame kitą pik
niką, su visokiais namie gamintais 
valgiais, karštais blynais, įvairiais 
gėrimais. Bus ir gera muzika. Pra
šome jsitėmyti dieną ir dalyvauti , 
piknike. Rengėjos. (174-175)

Washingtonas. — Saudi 
Arabijos karalius Saudas 
atsiuntė laiška Eisenhowe- 
riui. Jis ragina prezidentą 
laikytis švelniau link Siri
jos, nes Sirija dar gali bū
ti “atgauta” Vakarams, sa
kė jis.

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

Ona Dirveliene



Pittsburgh, Pa.
ŽINIŲ-Ž1NELĖS

Nenusisekė “8th Annual 
-Lithuanian Day,” kuri įvy
ko rugpiūčio 11 d. West 
View parke. Ji buvo ren
giama grupelės “veikėjų,” 
norinčių save pasi rekla
muoti- Buvo garsinta, kad 
tas parengimas bus pui
kiausias, bet nieko gero ja
me nebuvo. Kalbęjo ten vie
nas kongresmanas, L. Bud- 
reckas ir J. Misius. Gi an- 

* gliškai ilgai kalbėjęs J. G. 
Fulton pasakė: “Lietuva 
bus nepriklausoma, tik jūs 
neklausyki t-e kom u n is tų...”

Pittsburgho gatvekarių 
ir busų vairuotojų kontrak
tas su samdytojais pasibai
gė rugpiūčio 31 d. Buvo 
manyta kad bus streikas, 
bet visas dalykas atidėtas 
iki spalio 14 d. Vairuoto
jai reikalauja algų pakėli
mo. Dar nežinia kuo visa 
tai baigsis. Atrodo, jog po 
pasirašymo naujos sutar
ties su vairuotojais, samdy
tojai. pakels fėrus. Vadina
si, žmonėįns gyvenimą pa
sunkins.

LDS 8 apskrities komite
to posėdis Įvyks rugsėjo 22 
d., 2 vai- popiet, 1024 Bea
ver Ave., N. S. Pittsburgh, 
LDS 160 kuopos svetainėje. 
Apskrities komiteto nariai 
kviečiami dalyvauti. Kvie
čia 8tos apskrities pirmi
ninkas J. Mažeika.

Laisvės ir Vilnies skaity
tojams Pittsburghe turi bū
ti žinoma, kad su pradžia 
spalio mėnesio prasidės va
jus naujiems skaitytojams 
gauti, taipgi prenumera
toms iš senu skaitytojų iš
rinkti.

Nematau reikalo čia kiek
vieną raginti bei aiškinti, 
kokį didžiulį ir svarbų dar
bą turime prieš savo akis. 
Manau, kiekvienas gerai 
suprantate. • '

Yra šaukiamas Laisvės ir 
Vilnies skaitytojų mitingas, 
kur bus galima aptarti vi
sus vajaus reikalus. .Mitin
gas įvyks rugsėjo 22 d., 4 
vai. popiet, po num. 1024 
Beaver Ave., N- S. Pitts
burghe. Visi prašomi da
lyvauti.

Laisves skaitytojas

Binghamton, N. Y.
Jis bei tas iš šio miesto

Rugp. 2 d. vėl mirė 2 lie
tuviai • John Skukis-Kukis, 73 
m., ir Dominikas Shaw, 63 m. 
Tai bus ..viso mirę 13 lietuviu 
per 8 mėnesius laiko.

L. šimuliūnui darė operaci
ją rugsėjo 6 d. ir darys ant
rą rugsėjo 12 d. Taip man sa
kė jo duktė Alice. Gaila, kad 
jis turi taip kankintis.

Mr. ir Mrs. J. Kunčių sūnus 
John gavo Scholarship iš Ge
neral Motors. Šis . jaunuolis 

■mokysis chemijos inžinierium. 
Geriausio pasisekimo jums, 
Johnny. Mrs. Kuncienė, John
ny motina, tai buvusioji - E. 
Damasevičiūtė š Forest City, 
Pa. 

__ •
Svečiuojasi J. ir A. žemai

čių duktė Mrs. Cy. Van Ber
ger iš New York City, N. Y.

Svečiavosi pas Pauliną Ja- 
silionienę (per Labor Day) 

y Mr. ir Mrs. Sireikai, Mrs. Sin- 
I kevičienė ir Mrs. M. Gutaus- 

kienė. Visi iš Brockton, Mass.. 
Virš minėti viešnios ir svečias 
atlankė ir visus kitus drau- 
gus-drauges.

Mr. ir Mrs. Peter Gegžai 
irgi turėjo svečių, iš N. J. 
valstijos..

Šio miesto žmonės praleido 
vakacijas kitur. Eva Čeka- 
nauskienė su visa šeima buvo 

* pas gimines Blumsburg, Pa., 
apylinkėje.

A. Navalinskas svečiavosi

NewWto*vžiėi0gfe7lnlOT
Po miestą pasidairius

Lietuviškos knygos

Daugelis mano, kad viešieji" 
knygynai (public libraries) 
turi tiktai anglų kalbos kny
gų. Bet faktas yra, kad visi 
didesnieji skyriai turi ir kitų 
kalbų skyrelius, kurių, kai ku
rie ne tokie jau maži. Tarp Jų 
randasi ir lietuviški skyriai. 
Lietuviškas knygas galima 
gauti Centralinėje biblioteko
je, 42nd St. ir Fifth Ave,; 
Q u e e n s boro bibliotekoje, 
Quens, ir Brooklyn© centrali
nėje bibliotekoje, taipgi eilė
je mažesnių bibliotekų.

Pasirinkimas tuose lietuviš
kuose skyriuose, betgi, negau
sus. Sunku gauti lietuvių kla
sikus, taipgi beveik nėra nau
jų knygų iš Lietuvos. Yra tam 
tikros senos knygos, kurios at
ėjo iš Lietuvos dar 
mo laikais, ir taipgi 
gų, kurias išleido 
lietuvių leidyklos.

Kultūriniais reikalais do- 
mau jautis lietuviai turėtų 
dažniau užsukti į viešus kny
gynus kad bent peržiūrėti lie
tuviškus skyrius — gal rastų 
sau įdomaus skaitymo.

smetoniz- 
yra kny- 

Amerikos

šeima išmesta iŠ 
motina apalpo

namuišmetė

kad

Didele 
namų;

Policija
Malaguti šeimą — tėvą, moti- 
i.ą ir devynis mažus vaikus. 
Išmątė todėl, kad namų de- 
p a rtm e n tas pripažinęs, 
tie kambariai netinkami jiems 
gyventi. Rakandai sukrauti 
ant gatvės. Mrs. L. Malaguti 
iš to sukrėtimo apalpo ir bu
vo nuvesta ligoninėn. Vaikai 
išskirstyti—pasiųsti pas girni-

nušovė užpuoliką

Poli cistas James M. Dufly 
vedėsi areštuotą Jorge Ramos 
Ortiz kurs išsitraukęs iš ki- 

po'lt policistą perdūrė 
tris sykius. Bet policirtns, 
nors sunkiai sužeistas, spėjo 
revolverį išsitraukti ir užpuo
liką nušovė. Policistas ligoni
nėje randa?! kritiškojo padė-

Nereikią bijotis “azijinės 
influenzos”

Taip sako 11 narių komite
tas. į kurį įeina žymių gydy
tojų. Komitetas mano, kad to
ji liga nėra žiauri ir ilga. Su- 

pasilikti na- 
po gydytojo 
čiepytis, bet 

patirta, kai 

sirgus ger.ausia 
m nose ir būti 
priežiūra. Gerai 
dar nesą p ii r; ai
č'cpai būtų pilnai efektingi.

Du gengsteriai kaltinami 
žmogžudystėje

JuliaBrooklyne areštuota 
Camberdella ir jos partneris 
Charles Nma, buvęs Sing Sing 
kalėjime. Julia 1 prisipa^no 
nušovusi Alfred Marciano, vy
riausia apiplėšimo tikslu. Pa
sirodo, kad ji veikė pagal in
strukcijas plėšikiškų gangste
riu.

pas A. Valinchių ir Mr. ir 
Mrs. J. Grušelionius Pittston, 
Pa. Taipgi buvo ir

A. Valinchiaus 
P. Šlekaitį, 
Klevinską,

Scranton, 
lydimas, 

V. Valu- 
kuris ser-

Bakshas ir šeima
Philadel-

ir žmona

išbuvo 
ir sūnų Lansing, Mich., 
linksma, 
susilaukė

Pa. 
aplankė 
kus ir I. 
ga.

Andy
aplankė / gimines 
phia, Pa.

Willi Bakshas 
Jane svečiavosi Toronto, Ca
nada.

Katryna Juozapaitienė tur
būt ilgiausias praleido vaka
cijas, 2 mėnesiu išbuvo pas 
dukrą 
Labai 
sūnus 
gaitės.

Visi 
trumpesnių ar ilgesnių, džiau
giasi turėję gerus laikus..

Josephine

kad marti ir 
antros mer-

sugrįžę iš vakacijų,

ir eilė

Ar reikia skiepytis prieš flu? 
Daktarai nesutinka tarpusavyje

Daktaras DuPage 
kitu įtakingų daktarų
kad nėra reikalo skepytis 
prieš taip vadinamą Azijos 
influenzą, trumpai vadinamą 
flu. Nereikia skiepytis, sako 
jie, nes visų pirma ta liga ne 
tokia jau pavojinga, antra, ji 
nėra tokia limpama ir nėra 
didelės epidemijos pavojaus

Daktaras DuPage dargi sa
ko, kad visą baimę sukėlė 
vaistų kompanijos, kurios* ti
kisi pelnytis milijonus, jeigu 
žmonės pradės masiniai skie
pytis.

Tai yra viena nuomonė. Bet 
yra ir kita nuomonė, ir jos lai
kosi taipgi rimti daktarai — 

Kų. liberalines grupes ir 
unijos daro apie L. Rock?

Pažangus žurnalistas Les
ter Rodney praeitą savaitgalį 
pravedė kaip ir tyrinėjimą, 
ką viswrkiios liberalinės New 
Yorko grupės ir unijos daro 
apie Little" Rock, kaip jos re- 

įvykius, 
kovai už

telefoni- 
grupė-

agavo i tenykščius 
ką veikė, kad padėti 
integraciją ten.

Rodney susisiekė 
niai su tomis visomis 
mis ir bandė gaut atsakymus. 
Štai ką jis sužinojo:.

Liberalų politinė organiza
cija ADA (Americans for De
mocratic Action), kur spiečia
si vyriausiai liberaliniai nusi
teikę demokratai (kaip tai 
Roosevcltienė), sakė, kad pa
siuntė telegramas Arkanso se
natoriams Fulbright ir Mc
Clellan, reikalaujant iš jų,
kad jie gintų konstituciją, kad 
jie netylėtų, tuo tarpu, kai jų 
valstijos gubernatorius 
bus konstituciją laužo.

Liberalų partija sakė, 
ji yra grynai New Yorko 
tijos partija^ne visos šalies 
masto, ir todėl nenori imtis 
tiesioginių žingsnių apie Ar
kansas valstiją. Geriausias at
sakymas Arkansas .rasistams, 
sako Liberalų partija, tai čia 
pat vietoje, New Yorke, la
biau kovoti už Sharkey-Brown 
-Isaacs Įstatymo projektą, ku
ris uždraustų rasinę diskrimi
naciją butų nuomojime. Libe
ralų partijos atstovas dar pa
sakė žurnalistui Rodney, kad 
būtų klaida, jeigu newyorkie- 

smarkiai protestuodami 
prieš rasistus Arkansas’e pa
mirštų, kad jie “ir savo namų 
dar nesutvarkė taip jau ge
rai” — tai yra, diskriminaci
jos ir čia dar yra tiek ir tiek.

Siuvėjų didžioji unija 
(Amalgamated Clothing Wor
kers of America) sakė, kad 
unija nesiėmė specialių žings^ 
nių ' apie Little ■ Rock, “nes 
unijos bendras nusistatymas 

Fan-

kad 
vals-

čiai

(176-182)

For Rent

MISC. ADS

MATTHEW A
(179-80)LIBERTY AUDITORIUM

110- 06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

(174-180)

(179-181)
uiti. Laisvė (Liberty) Antrad., rugsėjo (Sept.) 17, 1957

BUYUS
(BUYAUSKAS)

NAMŲ APT ARNAI) TOJ A

Paprastas Valgių Gaminimas 
Gera valytoja, 3 mokyklos vaikai. 
Laikomi ir kiti darbininkai. Dakta
ro namai, atskiras kambarys. Su 
paliudijimais. $45 iki $55 į savaitę.
MANHASSET 7-1508. «

Lengvas fabriko darbas

Tuojau Pradedamas
Patyrusios ar be patyrimo. Kreip
kitės dienom nuo 8 A. M.

FEDER,
514 W. 57th St., N.Y.X1V

(179-181)

Sekmadienį

Rugsėjo 29 September
Pradžia 4 vai. popiet. Įžanga $1.25 ,

MOTINOS PAGELBININK®

Guolis vietoje 
Privatus rūmas ir maudynė 

Telefonuokite po 7 P. M.
KI. 3-7739 .

(178-180)

1 jgnhhrrtnmtirnTTriThn^rtm

NAMŲ DARBININKfi— patyrusi, 
nusimananti apie valgių gaminimą, 
neviršaus 50 metų senumo. 2 suau
gę, darbo valandos 10 A.M.—7 P.M. 
Apt. 13 B, 64 E. 86th St., N. Y. C.,s 
tarp Park ir Madison Avės. Kalban
ti angliškai, vokiškai ar francūziŠ- 
kai.

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, 
4808 New York Ave., Union City, 
N. J. Union 5-5442.

MATYSITE 
“KATRIUTĖS GINTARUS“

Veikalas yra žavėjantis, iš Lietuvos gyvenimo. 
Jis yra sutaisytas operetės "formoj e. 

Tai girdėsime gražių dainelių.
Vaidintojai-dainininkai — pasižymėję mūsų 

lietuviško teatro darbuotojai.
Bengė jai kviečia iš arti ir toli visus 
tą dieną susirinkti į Liberty Auditoriją.

"uhnnfafiifli i

tai nuomonė, kad liga į pavo
jinga, nors ne kraštutiniai 
taip, kad skiepytis reikia, kad 
vaistų kompanijos dargi nusi
deda, kad negamina skiepų 
pakankamai greitai.

New Yorko miesto sveika
tos departmento mokslinė pa
tariamoji taryba atsisakė ra
ginti žmones skiepytis, 
taipgi neragina jų nesiskiepy- 
ti — patys spręskite, sako ji.

Vaistų 'kompanijos tuo tar
pu gamina skiepus. Ar skie
pytis ar ne, kiekvienas žmo
gus dabar gali spręsti. Visų 
pirma jis turėtų pasitarti, ži
noma, su savo gydytoju, ku
ri u om, pasitiki.

bet

prieš rasinę segregaciją yra 
gerai žinomas.” Amalgamei- 
tai, tai yra, jų vadovybė, jau
čia, kad nėra reikalo ką nors 
specifiško daryti.

Amerikos žydų kongresas, 
kuris paprastai užima gan ko
vingą poziciją prieš rasizmą, 
pasitenkino tuom, kad pasvei
kino prezidentą Eisenhowerf, 
kai jis, kad ir šaltokai, išreiš
kė savo pritarimą federali- 
niam teisėjui Davisui, kai tas 
išnešė nuosprendį prieš segre
gaciją.

Transporto darbininkų uni
ja (TWU) sakė, kad nesiėmė 
jokios akcijos, bet panaudoja 
tą progą (tai yra, žurnalisto 
klausimą), kad dar kartą pa
kartoti, kad griežtai stoja 
prieš rasine segregaciją.

Visa eilė įtakingų unijų, 
kaip tai International Ladies 
Garment Workers Union, Jū
rininkui unija (NMU), taipgi 
valstijos CIO, nieko nedaro, 
jau nekalbant apie tokias uni
jas, kaip Tymsterius, ILA ir 
panašias. Rodney nemini, ar 
susisiekė su 'spažangiečių va- 
dovaujamoni unijom, kaip tai 
UE, bet jos New Yorko apy
linkėje dabar visvlen gan

kaip atrodo, jokių 
nesiėmė mokytojų 
sąjungos arba stu

silpnos.
Taipgi, 

žingsnių 
unijos ir
dentų organizacijos. Negirdė
ta, kad kur nors būtų įvykęs 
bent vienas protesto mitingas 
New Yorke prieš įvykius 
Little Rock’e, kur suaugę chu
liganai terorizuoja mokykli
nio amžiaus vaikus.

MIRĖ
Rugsėjo 4 d. mirė Petras 

Budėnas, turėdamas 84 metus 
amžiaus. Palaidotas su bažny
tinėmis apeigomis šv. Karolio 
kapinėse.

Padėka
Stasys Brusokas mirė rug

sėjo 4 d. ir tapo palaidotas 
Cypress Hills kapinėse rugs. 
7 d. Mūsų mylimasis mirė po 
sunkios ir ilgos ligos. Laike 
tos ligos daugelis mūsų Šei
mos giminių, draugų ir prie- 
telių ligonį aplankė, suteikda
mi jam suraminimą ir padrą
sinimą kovoti su liga.

Mes, jojo liūdesyje likusio
ji šeima, širdingiausiai dėko
jame visiems, kurie ligonį ap
lankė laike ligos, taipgi tiems, 
kurie dalyvavo šermenyse ir 
palydėjo į kapines, suteikda
mi velioniui paskutinį patar
navimą. širdingai dėkojame 
tiems, kurie velionį pagerbė 
gėlėmis, bei užpirkdami mi
šias, taipgi graboriui Šalins
imi už malonų patarnavimą.

Dar kartą širdingiausias 
ačių visiem giminėms, drau
gams ir prieteliams.

Viktorija Brusokienė, 
žmona

Amelia Silas> duktė
Walter Brusokas, sūnus

Susirinkimas
Moterų įKliubo narių atydai

Vasaros atostogų pertrauka 
susirinkimų jau praslinko ir 
moterys vėl pradės rūpintis 
savo organizacijos veikla.

Ketvirtadienio vakare, rug
sėjo 19 d., susirinkimas įvyks 
kaip ir seniau būdavo, Kultū
rinio namo patalpoje. Bandy
kim visos dalyvauti ir naujų 
viešnių atsiveskim, kad gra
žiai pradėtume sezono dar
buotę. Kviečia,

Valdyba

Įvairūs atsitikimai
Multimilionierius nusišovė, 

kaip ir jo tėvas

Clendenin Ryan savo apart- 
niente nusišovė. Jis ne'sveika- 
vo. Prieš 18 metų panašiai nu
sižudė ir jo tėvas. Ryan buvo 
multimilionierius. Tūlą laiką 
jis veikė su majoru LaGuar
dia.

Nepavyko motinai 
prisigirdyti

Keturių jaunų; vaikučių 
motina Ellon Valois įšoko į 
Rye ežerą, kad prisigirdyti. 
Bet ten esą žmonės ją šiaip 
taip ištraukė iš vandens, nors 
ji šaukė, kad leistų jai ten 
numirti.’ Nugabenta ligoninėn.

Finansinė parama Laisvei 
visada reikalinga.

TRUCKS

Chevrolet 1954, 1 tono Pick Up 
truck A-l stovyje, pilnai įrengtas, 
privatus savininkas, demonstruoja
mas tik perkantiems. Nepaprastas 
pirkinys už $525.00. Pamatykite 
persitikrinimui. SA. 7-3527, Staten 
Island, N. Y.

PASIRENDAVOJA 
AUTO BODY SHOP

Ant didelio kelio, jrentga su dar
bui stalais, gerai įsisteigusi. Ideališ
ka pusininkams. Prieinama renda. 
Tinkamas asmuo gali čia daryti pi
nigą. 300 Oakland St., Greenpoint. 
EV. 9-9611. (178-184)

H>fr»4***********4**4>***<4*

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*6b***oc*

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

HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED MALE
NAMŲ PATARNAUTOJ^

Guolis vietoje, pusamžė, kalbanti 
angliškai. Daktaro namai. Wood
haven, L. I. 6 kambariai, 3 suaugę, 
paprastas valgių gaminimas, atski
ras kambarys.

VI. 9-7543 po 5 P. M.
(180-182)

MOTERIŠKE
Abelnam Namų Darbui 

8:30—430, 5 dienų savaitė.
Reikalinga turėti paliudijimus.^

Brooklyn, N. Y. ♦ 
TE. 6-0756

(180-182)

BUSINESS OPPORTUNITIES

REUPHOLSTERING 
SHOW ROOM & SHOP

Mažas įnešimas. 100% vieta bizniui
Nassau County. Telefonai: RO. 
4-2024 dienomis, TW. 7-7096 vaka
rais.

(179-185)

DRY CLEANING PLANT
t Veikli Sekcija

Long Islande, parsiduoda su arba 
zbe namo. Taipgi perduodami vy
riški siutai ir slacks, berniukam 
kelnaitės. IV. 3-8428, IV. 1-4909- 
vakarais.

177-181)

BLACK & WHITE FOOD SHOP
35 Va metų kai biznyje. Savininkas 
atsistatydina. Prieinami išmokes- 
čiai. Šaukite: iki 2 P. M. SH. 2-2448. 
Nepaprasta proga.

(180-182)

4 FORD TROKAI 1956, 20 pėdų.
Transportacijai bodies A-l mecha
niškame stovyje, privatus pdrdavė- 
jas. Bus demonstruojama numato, 
mam pirkėjui, nuolaida ant visų 4 
trokų. Anthony Guista Co., 57-02 
Grand Ave., Maspeth, L. 1.

EV. 1-3721
(175-182)

MODERN STATIONERY, FOUN
TAIN. Greeting cards, žaislai, 
sundries. Visi rakandai nauji. įsteig
ta prieš 30 metų, arti 2 mokyklų it 
bažnyčios. Nėra kompeticijos. Šau
kite tarp 6:30 ir 10 P. M. A money 
Maker. FL. 9-9825. (176-182)

LUNCHEANETTE, BROOKLYN 
Viso įeigų $1,000 į 5 Va dienos. 5:30 
A. M.—5 P. M. Geras dėl 2 pu
sininkų. Dirbtuvės, komercinė vieta. 
6 Va metų lysas. Renda $100 į mė
nesį. Tikrai pinigų darymo vieta. 
MA. 5-9482, šaukite 3:30 iki 5 P. M. 
—Manny. (176-182)

STATIONERY-LUNCHEONETTE

Modeminis. Viso įeigų $57,000 į me
tus. Renda $100. Ilgų metų lysas. 
Air conditioned. Lower Westchester 
—Mount Vernon. Šaukite tarp 9 
A. M. ir 5 P. M., MO. 8-8996 

(180-186)

$3,000,
1091 Franklin

M0. 9-8597. Ge-

GROCERY, $850 iki $1,000 savaiti
nių įeigų. Gera vieta. Renda $50, 
gaunamas ilgų metų lysas. 
geras alaus biznis. 
St., Bronx, N. Y. 
ras pirkinys.

(178-180)

GROCERY, įsteigtas prieš 30 metų 
su alaus laisniais, gera kampinė vie
ta ant 90 Street, Roosevelt Ave., 
Jackson Heights. Randa $250, 5 me
tų lysas. Šaukite: HA. 9-3755.

(179-181)

CARVEL ICE CREAM STORE, par
duodame su nuolaida iš priežasties 
vėlybo sezono. Labai geras pirkinys 
už $9,000 įnešimo. Lengvi išmokėji
mai įsteigs jus į biznį, šaukite po 
11:30 A.M. Gibraltar 7-7471, Staten 
Island, N. Y.

(179-185)

DELICATESSEN, 6 dienos, $90 ran
da, Savaitinlės įeigos $1,100. Geras 
alaus biznis. Puikiausia vieta, ilgas 
lysas jei pageidaujama. C Y. 8-9580 
—FO. 7-5921—-Bronx, N. Y.

(179-181)

BULDOZERS
2-TD-18 Caterp. and D-4 Caterp. 2 
Ford trucks, flat 6 & 10 wheels. 
1 Įnt. dump, 2 cement trucks. 4^ 
& 5VŽ yards; 1 P & H Truck Crane. 
All A-l cond. Forced to sell.

LA. 5-0218, L. I.
(178-184)

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 Bocyrus Erie Clam Shell 
Bucket. A-l condition. Sacrifice. 
FAlrbanks 4-1849. Bronx, N. Y.

(178-184)

AUTOMOBILE MECHANIC

Plymouth dealer, patyręs vyras, 5 
dienu savaitė, apmokamos vakacijos, 
alga pagal susitarimą, šaukite serv
ice manager dėl sutarties*
OR. 6-1400.

(180-182)

AUTO MECHANICS (2)
Aukščiausias Mokestis 

Patyręs Chrysler products man
CHRYSLER, HEMPSTEAD

-Tel. IV. 6-7500
(180-181)

HANDYMAN—APVALYTOJAS
Vieta Kew Gardens, Queens 

Pageidaujama pusamžio
Šaukite: HI. 1-0911

Nuo 9 A. M. iki 5 P. M.
(180-182)

AUTOMOBILE MECHANIC, paty
ręs, senyvas, Packard , Willys; pa
geidaujama pusiau patyrusio. Ge
ros darbo sąlygos. Ligoje pašalpos, 

'i apmokamos šventės ir vakacijos. 
įsteigta prįeš 42 metus. Mineola, 
L. I. šaukite: PI. 6-0003.

(180-186)

Braser & RuleDIE MAKERS
Bender dėl plieninių Clicker Dies. 
Aukščiausias mokestis, nuolatinis 
darbas, vakacijos ir kitos pašalpos, 
apmokamos šventės. Turi suprasti 
angliškai. National Steel Rule Die 
Co., 9 East 61st St., N. Y. C. 
CH. 3-2680. (176-182)

REIKALINGI 
FABRIKO DARBININKAI

Patyrimas Nereikalingas 
Kreipkitės Asmeniškai A

VAL CASE
705 Broadway, Westwood, N. J. 

(179-185)

REUPHOLSTERING 
CANDY STORE

nustatyta greitam pardavi-
Geras lysas, žema rcnda,

Kreipki-

Kaina 
mui. 
duodama ant išmokėjimo, 
tės tik norintieji pirkti. East N. Y. 
Brooklyn© sekcija. TA. 7-9862—6-7 

(179-181)

REIKALINGAS MECHANIKAS

Patyręs prie visokių išdirbysčių ka
rų. Su paliudijimais. Apmokamos 
vakacijos, taipgi šventės. Klauskite 
Bowne Service Station. FL. 9-9873, 
45-10 Bowne St., Flushing, L. I. 
N. Y. * (178-180)

1—BODY AND FENDER, patyręs,} 
pilnki ftibkantis visą darbą vyras. 
Taipgi vyras prie junk yard, paty
ręs. Gečas mokestis ir nuolatinis į. 
darbas tinkamam asmeniui, šauki-' 
te: IV. 6-8872, Mr. Albecht, Jr. Nas
sau County. (178-180)

CABINETMAKER
Vien tik patyręs vyras reikalauja

mas.
erija

Nuolatinis darbas. Flatbush 
Brooklyn.

Tel. ES. 7-4600
(179-181)

DŽIANITORIUS
36 šeimų namas, garu apšildomas 

ir šiltas vanduo, 5 rūmai. Su paliu
dijimais. Turi kalbėti angliškai. 1 
South Eagle Ave., Bronx, N. Y.

(179-181)

MALE and FEMALE

SUPERINTENDENT, PATYRĘS

Pusamžių pora aptarnavimui 18-os 
apartmentų namo, nešildomas. $50 
į mėnesį, pridedant 3 kambarių 
apartmentą, gesą ir elektrą. 204th 
St., West Bronx, šaukite po 6 P. M.
JE. 8-2141.

HELP WANTED—FEMALE




