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' plepėjimui ? 
Teorija, ne dogma. 
Palanga!

Rašo A. Bimba

Prasideda mokslo metai ir 
pasikartoja senoji pasaka: 
stoka mokyklų, stoka moky
tojų !

Pastebėjau, kad panašiai 
skundžiamasi ir Kinijos Liau
dies Respublikoje. Tenai, sa- 
1 o, 70 milijonų žmonių moko
si, bet kur kas daugiau galė
tu mokytis, jeigu būtų pakan
kamai mokyklų ir mokytojų!

Kinijoje trūkumai turi pa
teisinimą. šalis neseniai iš po 
revoliucijos, šalis buvo labai 
atsilikusi. Į aštuonerius metus 
pi įsistatyti pakankamai mo
kyklų ir prisiruošti pakanka
mai mokytojų buvo .neįmano
ma.

Bet kur pasiteisinimas pas 
mus, čia, Amerikoje?! Nėra 
jokio. Tik apsileidimas ir ne
paisymas jaunosios kartos.

Stambiojo N. Y. Timeso di
džiulės armijos koresponden
tų galva skaitomas Mr. Res
ton. Jis dabar randasi Tarybų 
Sąjungoje, Maskvoje.

Jis rašo, kad jis toje pačjo- 
•»e Maskvoje buvo 1943 me
lais, kai hitlerinės gaujos bel- 
'dės j Maskvos vartus.

Koks, sako, didelis skirtu
mas!

Tada prieš septyniolika me
tų, visur siautėjo mirties pa
bojai. O šiandien toji pati 
Maskva juda, auga, kyla, 
stiprėja, kupina vilties ir pa
sitikėjimo didele, šviesia at
eitimi !

Skaitant Restono prisimini
mus apie 1943 metus, man 
prisiminė mano apsilankymas 
Lietuvoje 1945 metų pabai
goje. Koks tai buvo baisus 
karo palikimo vaizdas! Mies- 

I tai sugriauti, žmonės nuvar
ginti, visko stokavo!

Dabar Lietuvos spaudoje 
įkaitau apie milžinišką pro
gresą. Lietuva — nebe ta. Ir 
kyla mintis: kaip būtų įdomu 
tuos pasikeitimus savo akinus 
pamatyti!

Londo- 
ir de-

Per keletą mėnesių 
ne diplomatai kalbėjo 
Ratavo apie nusiginklavimą. 
Planų ir projektų buvo iškep
ta aibė.

Dabar tie patys debatai 
perkelti į Jungtinių Tautų 
asamblėją. Argi nebebus galo 
lo plepėjimui? Argi tie diplo- 

■'matar nebus liaudies privers- 
>1! rimtai pagalvoti apie nusi
ginklavimą ?!

,/ ______ _
“Daily Workeryje” pradė

jo eiti įžymaus marksistinio 
teoretiko Aleksandro Bittel- 
mano straipsniai teorijos nu
švietimui mūsų laikais, žada 
būti įdomūs straipsniai.

Jau pačiame pirmutiniame 
savo straipsnyje Bittelmanas 
nurodinėja, kad marksistinė 
teorija nėra dogma. Ji kinta 
ir turi keistis su kintančiomis 
sąlygomis.

Kurie tebegalvoja taip, 
\^kaip galvojo prieš keletą de- 

;*ėtkų metų, nieko nepamiršo 
Jr nieko neišmoko. Iš teorijos 

Ajie pasidaro dogmą, kaip ka

Ar rasistams po viso ko pasiseks 
išstumti negrus iš mokyklos?-- 
P a dėtis Arkanse ir vėl blogėja

Little Rock. — Padėtis 
Arkanso Central High vi
durinėje mokykloje vėl 
pablogėjo. Ištraukus fede
ralinės armijos parašutis- 
tus iš mokyklos apsaugos 
ir pastačius jų vieton na
cionalinės gvardijos ka
reivius (nors ir jie dabar 
po federaline kontrole), ra
sistai padrasėjo. Pačioje 
mokykloje du negrai jau
nuoliai buvo spardomi, vai
komi po visą mokyklą ir 
kitaip terorizuojami. Gauja 
baltų mokinių išmušė kny
gas iš dviejų negrų jaunuo
lių rankų, o kuomet jie ban
dė pakelti knygas nuo 
grindų, juos spardė. Po ne- 
kurio laiko įsimaišė vienas 
mokytojas ir juos apgynė. 
Paskui kareiviai mokyk
los koridoriuose pradėjo 
stropiau saugoti negrus.

Parašutistai dar tebesi-

Washingtonas. — Jugo
slavijos finansų reikalų mi
nistras Humo čia pradėjo 
derybas su Amerikos ekono
miniais pareigūnais. %

Čilėje susidarė 
liaudies grupių 
rinkimų frontas

Santiago, Čilė. — Čilėje 
susidarė vieningas kairių
jų partijų frontas. Įvyko 
suvažiavimas, kuriame da
lyvavo 3,000 delegatų nuo 
Komunistų partijos, Socia
listų partijos, Darbininkų 
partijos, Demokratų parti
jos, Radikalės Doktrinos 
partijos ir Darbininkų Tra
dicinės sąjungos. Tos visos 
kairios grupės sudaro Liau
dies akcijos frontą.

Suvažiavimas nutarė, 
kad visos grupės rems pre
zidentiniuose rinkimuose 
vieną kandidatą: socialistą 
daktarą Salvador Allende, 
kuris dabar yrą senato
rius., Allende yra Liaudies 
akcijos fronto pirminin
kas.

Rinkimai įvyks 195$ me
tų rugpjūčio 4 dieną.

talikų bažnyčia bibliją, ir 
skelbia nesąmones.

L. Kiauleikis sutaisė, o Lie
tuvos Valstybinė politinės ir 
mokslinės literatūros leidykla 
išleido pusknygę “Palanga“. 
Labai įdomus kūrinėlis apie 
tą mums labai daug girdėtą, 
bet labai mažai težinomą Lie
tuvos kampelį.

Kūrinėlis turtingai pavaiz
duotas nuotraukomis.

Jeigu kur nors randasi va
sarotojams žemiškas rojus, 
tai, matyt, tuo rojumi reikia 
skaityti Palangą!

O pamatinė reikšmė yra ta, 
kad šita Palanga dabar pasi
darė prieinama Lietuvos dar
bo žmonėms. x 

randa Little Rocke, stovyk
loje netoli mokyklos. NAA- 
CP sako, kad būtų gerai, 
jeigu parašutistai vėl per
imtų sargybos pareigas.

Faubusas vis kiršina
Rasistinis gub. Faubus 

dar vis kiršina. Jis sako, 
kad jis jokiu būdu nenau
dos nacionalinę gvardiją, 
kad apsaugoti negrų moki
nių teises, jeigu nacionali
nė gvardija vėl būtų padė
ta po jo kontrole. Jis dar 
vis sako, kad būtų geriau
sia, jeigu negrai mokiniai 
grįžtų “į savo negrišką mo
kyklą”.

Devynių negrų mokinių 
tėvai dabar vėl susirūpinę. 
Išgirdę, kad jų vaikus vėl 
terorizuoja, jie pradėjo 
svarstyti, ar leisti vaikus 
lankyti mokyklą, kur 
jiems gresia pavojus. NA-

Vengru ministras davė interviu c*
Amerikos žurnalistui; (pareike, 
kad gal išleis kard. Mindszentv

Budapeštas. — Veikian
tysis Vengrijos premjeras 
Ferenc Munnich, kuris eina 
premjero pareigas, tuo tar
pu, kai Kadaras vieši Kini
joje, priėmė New York 
“Times” korespondentą Sa
lisbury.

Munnich davė suprasti, 
kad Vengrijos valdžia yra 
pasirengusi išleisti iš šalies- 
kardinolą Mindszenty, jeigu 
tuo reikalu bus susitarta. 
Kaip žinia, kard. Mindszen
ty jau beveik metai randa
si Amerikos ambasadoje 
Budapešte. Jis ten prisi
glaudė po to, kaip sukili
mas pasibaigė. Paskutinė-

S a u d i - Arabijos delegatas sake 
Jungtinėms Tautoms, kad niekas 

neturi teises kaltinti Siriją
Jungfinės Tautos. —Sau- 

di-Arabijos delegatas A. šu- 
kairy pasakė kalbą, kuri 
gerokai nustebino visus ir 
labai įerzinb Vakarus. Ke
lios savaitės atgal atrodė, 
kad Saudi-Arabi ja kartu 
su Jordanu ir Iraku bei Li
banu išsirikiuoja į pro-va- 
karietišką frontą prieš Si
riją ir Egiptą. Amerika 
bandė įtikinti tų arabiškų 
šalių valdovus, kad jie 
smerktų Siriją kaip “Sovie
tų satelitą”.

Bet dabar Saudi-Arabi- 
jos delegatas pareiškė kaip 
•tik priešingas mintis. Jis 
sakė, kad niekas neturi tei
sės kaltinti Siriją, kad ji 
turi teisę pirkti ginklus 
Tarybų Sąjungoje kaip ir 
kitur, kad tai yra grynai 
vidujinis jos reikalas.

Arabijos delegatas sakė, 
kad Dulleso iškeltas skun- 

ACP atstovai įtikino tė
vus, kad verta dar paban- 
dyti.

Tuo tarpu Central High 
mokyklos direktorius J. W. 
Matthews įspėjo rasistinius 
baltus mokinius, kad jie 
bus pašalinti iš mokyklos, 
jeigu bandys terorizuoti 
negrus mokinius arba boi
kotuos mokyklą.

Brighton, Anglija. —Dar
bo partija savo suvažiavime 
priėmė rezoliuciją, kad par
tija stos ne už pramonės 
nacionalizavimą, o už “laip
snišką akcijų (šėrų) išpir
kimą” — valdžia, darbie- 
čiams atėjus prie vairo, 
laipsniškai išpirks pramo
nės akcijas. *

Pieno kainos New Yorko 
apylinkėje padidėjo puse cen
to kvortai.

mis sukilimo dienomis Min-, 
dszenty buvo pradėjęs vai
dinti svarbią rolę jo vado
vavime.

Munnich taipgi kalbėjo 
“Times” korespondentui a- 
pie santykius tarp Ameri
kos ir Vengrijos. Jis sakė, 
kad santykiai negali būti 
geri, kol Amerikos valdžia 
laikosi nuomonės, kad ji 
turi teisę kištis į vidujinius 
Vengrijos reikalus. “Mums 
nepatinka daug kas, kas 
vyksta jūsų šalyje, pavyz
džiui, Little Rock įvykiai”, 
sakė Munnich, “bet mes ne- 
simaišome į jūsų reikalus, 
kaip tai jūs darote į mūsų”.

das prieš Siriją buvo ne
pamatuotas, tik maišymasis 
į vidujinius Sirijos reikalus.

Šukairy apsistojo ir prie 
Izraelio klausimo. Jis sa
kė, kad Izraelis yra “vie
na didžiulė, koncentracijos 
stovykla”.

Nauji įrengimai linų 
apdirbimo pramonei

Rokiškio rajono Panemu
nėlio linų apdirbimo fabrike 
pirmą kartą respublikoje 
pastatytas naujas didelio 
gamybinio pajėgumo myni- 
mo-brukimo agregatas MT- 
100-L, gautas iš Oriolo ga
myklos “Tekmaš”.

. Tokius pat agregatus 
taip pat gavo Biržų, Eišiš
kių rajono Valkininkų, 
Kapsuko ir Kudirkos Nau
miesčio linų fabrikai.

Vėliausios
Pasaulio 
naujienos

Little Rock. — Parašu- 
tistų divizijos kareiviai vėl 
pastatyti sargybon prie 
Central High mokyklos ir 
pačios mokyklos korido
riuose, pakeičiant naciona
linės gvardijos vietinius 
karius, kurie nesugebėjo 
arba nenorėjo palaikyti 
tvarką taip, kaip federali- 
niai kariai.

Eisenhoweris tuo tarpu 
Washingtone padarė pa
reiškimą, kuris skaitomas 
kaip ir įspėjimu rasisti
niams gaivalams Pietuose. 
Jis sakė, kad federalinė 
valdžia užtikrins, kad fe- 
deralinių teismų įsakymai 
nebus laužomi jokioje kraš
to dalyje.

Little Rocke rasistiniai 
nusiteikę mokiniai, vyres
nių akstinami, planavo ket
virtadienį neiti į pamokas. 
Kiek prisidėjo prie boiko
to, dar nebuvo žinoma laik
raščiui einant spaudom

San Marino. — Dar koks 
šimtas darbininkų apsigin
klavo ir palaiko tvarką šio
je mažiukėje respublikoje, 
bet reakciniai sukilėliai dar 
laikosi užsibarikadavę ke
liuose namuose ir skelbiasi 
esą “valdžia”. Jokių susi
šaudymų dar nebuvo. Res
publikos policija esanti 
“neutralė”. Bet iš viso at
rodo, kad iš reakcininkų 
pučo nieko neišėjo. Liaudies 
jėgos kontroliuoja San Ma
rino.

New Yc.rkas. — Azijos 
influenzos (“flu”) epidemi
ja jau siaučia New Yor
ke. Serga apie 150,000 mo
kinių, 3,000 mokytojų. Epi
demija labiausiai palietė 
mokyklas, bet serga ir de
šimtys tūkstančių suaugu
sių. Bellevue ligoninėje 
randasi apie 1,000 flu ligo
nių. Dauguma sergančių 
serga lengva tos ligos for- 

I ma — karštis, siekiąs arti 
103 laipsnius, nupuola po 
dviejų dienų. Sveikatos pa
reigūnai ragina visus, ku
rie apserga, tuojau gulti 
.lovon ir susisiekti su savo 
daktaru.

Gromyko-Dulles 
pasitarimai šį 
šeštadienį čia
Jungtinės Tautos. — Šį 

šeštadienį Dulles ir Gro
myko praleis dieną kartu 
— ves neformalius pasita
rimus įvairiais klausimais. 
Tai bus pirmas Dulleso ir 
Gromyko pasitarimas po 
to, kaip Gromyko grįžo už
sienio reikalų ministerijos 
vadovybėn.

fnftnmp oavn dARwq

Atmetė vadų kritika 
vežikų suvažiavime; 
Jim Hoffa laimėsiąs
Miami Beach. — Jau da

rosi aišku, kad vežikų-tym- 
sterių unijos suvažiavime 
Hoffos ir jo sėbrų šalinin
kai turi daugumą. Suvažia
vimas didele dauguma nuta
rė atmesti AFL-CI0 pildo
mosios tarybos iškeltą kri
tiką prieš Hoffą ir kelis 
kitus aukštus tymsterių va
dus. Kaip žinia, AFL-CI0 
etinio praktikavimo komi
tetas pasmerkė • pasitrau
kianti prezidentą Becką, 
prezidentini kandidatą Ho
ffą ir kelis kitus vežikų u- 
nijos vadus kaip bendra
darbiaujančius su padugnių 
suktingais. elementais. AFL 
-CIO davė vežikams mėnesį 
laiko, kad apsivalytų —ki
taip unija bus išmesta iš 
AFL-CIO.

Bet bent ligšiolinė suva
žiavimo eiga rodo, kad li
nija nepaklausys AFL-CIO.

Batistes policija suėmė penkis 
komunistij veikėjus, atidengusi 
slaptą Komunistu part, spaustuvę

Havana. — Batistos po
licija suėmė penkis asme
nis, kurie, sako ji, yra ne- 
legališkos Komunistų par
tijos lyderiai. Suimtųjų tar
pe randasi L. S. Prieto, ko
munistinės jaunimo sąjun
gos vadovas.

Viename name Cerro 
priemiestyje,” sako policija,

Gyvenimas 
lietu vo j e

Mūsų korespondento

Iš užtvindymo zonos į 
naujas gyvenvietes

i
Kaunas pastačius Kau

no HES ir užtvenkus Ne
muną, susidarys didesnė 
kaip 65 kvadratinių kilo
metrų ploto vandens sau
gykla. Užtvindymo zona 
dalinai apims Kauno, Kai
šiadorių, Jiezno, Prienų ra
jonų kolūkių laukus ir kol
ūkiečių sodybas, esančias 
upės slėniuose. Iš čia į nau
jas gyvenvietes ant Kau
no jūros krantų bus per
kelta daugiau kaip 700 so
dybų, kelios mokyklos, 
Birštono kurorto pastatai. 
Visas persikėlimo išlaidas 
apmoka valstybė. Tam rei
kalui išskirta daugiau kaip 
80 milijonų rublių.

Iš užtvindymo zonos pir
mieji pradėjo keltis Kauno 
rojono kolūkiečiai. Jiems 
apmokama už pastatus, so
dus, apdengiamos persikė
limo išlaidos. Naujose gy
venvietėse namus statosi 
kolūkiečiai Randis, Barkau
skienė, Morkevičienė ir 
daug kitų. Vien tik šie
met' naujose kolūkių gy
venvietėse įsikurs apie 70 

Apie keturi penktadaliai iš 
1,900 delegatų balsavo už 
AFL-CIO iškeltos kriti
kos atmetimą. Už atmetimą 
balsavo ne tik tiesioginiai 
Hoffos šalininkai, bet ir 
kelios kitos grupės. Jos sto
ja prieš Hoffą, bet nori, 
kad unija susitvarkytų be 
AFL-CIO “intervencijos”.

Po balsavimo Hoffa jau
tėsi labai patenkintas. Jis 
sakė, kad “džiugu, jog su
važiavimas davė suprasti 
AFL-CIO vadovybei, kad ji 
gali eiti po velniais”, jis 
betgi sakė, kad patys tym- 
steriai neapleis AFL-CIO, 
nebent juos išmes.

Prieš pat rinkimus į uni
jos prezidentus trys opo
ziciniai kandidatai, Hic
key, Hagerty ir Lee, ban
dė susitarti dėl vieno kan
didato prieš Hoffą, bet tas 
jiems nepasisekė.

rasta ‘slapta komunistų ( 
spaustuvė, kurioje buvo 
spausdinamas. žurnalas 
“Mella”, aplinkraštis “Car- \ 
ta Semanal” ir lapeliai. Po
licija sako, kad spaustuvė 
buvo labai gudriai užslėpta 
rūsyje, į kurią galima buvo 
patekti per angą po grin
dimis.

Batistos valdžia skelbia, 
kad egzistuoja ryšiai tarp 
komunistų ir Fidel Castro 
vadovaujamų sukilėlių ryti- | 
nėję Kubos dalyje. Kiek ta- | 
me tiesos, sako stebėtojai, 
sunku pasakyti. Pats Fidel 
Castro ir jo artimieji padė
jėjai nėra komunistai. Jie 
yra demokratai, norį paša
linti Batistos diktatūrą, bet 
jie taipgi stoja ir prieš ko
munizmą, sako jie. Ar ko
munistai tikrai bendradar
biauja su sukilėliais, nėra 
stiprių davinių, bet Batis
tos valdžia, žinoma, bando 
sudaryti įspūdį, kad tuodu 
opoziciniai judėjimai veikia 
kartu.

Frankfurtas. —Rusas pa
bėgėlis Chochlovas pasida
vė ligoninėn ir skelbė, kad 
“Sovietų agentai jį bandė 
nunuodyti”. Bet dabar po 
analyzu amerikiečių kari
nėje ligoninėje paaiškėjo, 
kad Chochlovas tik persi- 
valgė, persigėrė, ar kaip 
tai kitaip apsirgo, bet nuo
dų pas jį nerasta.

New Yorkas. — Federa
linis teismas ketvirtadienį 
pradėjo svarstyti R. Abelio' 
bylą.

šeimų. Kitais metais van
dens saugyklos dugnas bus 
paruoštas užtvindymui.
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sustabdė tris savaites gele-’4 ♦ 
žinkelio iš Kenijos į Ugan
dą statybą. Per keletą die- « l 
nų žuvo 23 negrai. Liku
sieji atsisakė dirbti iki to 
laiko, kol nebuvo pastatyta 
iš abiejų kelio pusių gele
žinė tvora.

Ugandos valdžia buvo 
priversta kreiptis j įvairių > 
šalių medžiotojus, kviesda
ma juos dalyvauti, naiki
nant liūtus - žmogė d r a s . 
Kreipimesi buvo galima pa
stebėti, kad pageidaujami 
tik prityrę medžiotojai. Af
rika ir taip nusėta lengva
pėdžių diletantų kapais 
Nepataikęs ar sužeidęs liū
tą, medžiotojas retai gali 
dar kartą iššauti. s 1

Apie tai, kaip liūtai pasi
darė pavojingi, rodo ir ne
seniai įvykęs tragiškas at
sitikimas. Trys medžioto
jai, atvykę iš Europos, ty
kojo liūtų geležinkelio va
gone ir prasėdėjo ten visą 
naktį. Paryčiu visi užsnū
do. Tuo metu iš krūmų iš
lindo liūtas. Tyliai priėjo 
prie vagono, letena be . 
triukšmo atidarė duris ir 
įšoko į vidų. Medžiotojai 
pabudo, bet jau buvo vėlu., 
Liūtas sugriebė vieną iš jvį 
ir iššoko. “Štai kodėl, — pa
reiškė Ouenas, vyriausio 
Ugandos girininko pava
duotojas, — mums reikalin
gi medžiotojai, kurie žudo 
liūtus, o ne patys tampan
tieji jų skanėstu.”

Iš mažos lūšnelės, stovin
čios pačiame kaimo pakraš
tyje, atsargiai žvelgia neg
ras. Jo veidas iškreiptas 
baimės, jis bailiai dairosi į 
šalis, klausosi, o paskui 
spiegiamai surinka. Kai
mas atgyja. Pasirodo vyrai 
su ilgomis ietimis, moterys, 
vaikai.

Paląipsniui kaimo gyveni
mas grįžta į paprastą va
gą. Bet ne taip jau lengva 
užmiršti tai, kas įvyko nak
čia. Jau kelinta karta kai
mo gyventojai tampa liūtų 
aukomis. Kada gi pasi
baigs naktinės žudynės?

Paskutiniuoju metu liūtai 
gana dažnai užpuldavo ne
grų kaimus Ankoloje, Cen
trinėje Afrikoje. Per metus 
jų aukomis tapo 43 žmonės.

Bet juk paprastai liūtai 
nepuola žmonių! Kas gi at
sitiko “žvėrių karaliams”?

Medžioklės departamento 
darbuotojų n u o m o ne, šio 
keisto reiškinio priežastis 
yra didelis brakonieriavi
mas, dėl kurio žymiai su
mažėjo zebrų ir antilopų— 
mėgiamojo liūtų grobio, 
skaičius.

Be to, sakoma, kad liūtas, 
kartą paragavęs žmogaus 
mėsos, vertina ją labiau ne
gu bet kokį kitą maistą. At
sitinka taip, kad užpuolęs 
karvių bandą, liūtas nelie
čia galvijų, o ieško piemens.

Kartą liūtai - žmogėdros

(Tąsa)
Po karo kol kas niekur 

nedirbau. Gaudavome kor
teles ir eidavome stovėti ei
lėse, kad gautumėm duonos.

Kartą aš, eidamas duo
nos, užgirdau mieste šū
vius. Priėjęs miesto centrą 
pamačiau • gatvėse gulinčius 
žmonių lavonus. Tai buvo 
žydai. Pamačiau gulint 
sužeistą žydą, mano pažįs
tamą Tabelčiką. Pamatęs 
mane, jis pradėjo prašyti 
pagalbos, nors lašelio van
dens. Aš norėjau prie jo 
prieiti. Bet prie, manęs pri
šoko policininkas ir pagra
sino man. Sako: “Nebūk 
toks geras, nes ii’ pačiam 
gali taip būti.” Jis parodė 
ant stulpo kabantį skelbi
mą. Aš jį perskaičiau. Ja
me buvo parašyta, kad žy
dams leidžiama laisvai vaik;- 
čioti mieste nuo 10 ryto( 

isakymo nepaklausys, bus P° .
Q žydai sunku, nes visi buvo kruvi

ni ir labai nešvarūs. Iš vi-

MASINIS
ŽYDŲ ŽUDYMAS

Už poros mėnesių pradė
jo vežti žydus į Alytų iš 
Merkinės, Daugų, Butri
monių, Seirijų, Jezno ir ki
tų miestų.

Kai kurie žydai mėgino 
pabėgti, bet mažai kam pa
vyko.

Vieną kartą pamatėme, 
kad varo į mišką didelį bū
rį žydų šaudyti. Pasinau
dodami mišku priėjome vi
sai arti, iš kur buvo gerai 
matyti, nes jie stovėjo ne
didelėje aikštėje. Buvo la
bai šiurpus vaizdas. Jie bu
vo atvaryti iš kalėjimo kie
mo. Visi išrengti, tik su 
trusikais. Kai kuriems bu
vo veidai kuo tai supjausty
ti ar sukapoti ir jie tiek 
nukankinti, kad kai kurie ( 

I negalėjo stovėti, ypač maži1 
to"iki“6 vab vakaro” Kurie vaikai jie stovėjo susikibę 
iafjVvmn nnnnklaiisvs. bus po kelis. Pažinti juos buvo

KAS TOLIAU?
PREZIDENTAS EISENHOWERIS tarėsi su ketu- 

riais pietinių valstijų gubernatoriais dėl padėties Little 
Rlock, Arkansas.

Po to, kai federalinė valdžia pasiuntė kariuomenę į 
Little Rock, kad ji saugotų tvarką, kad devyni negrai 
moksleiviai būtų įleisti į Central High Schoolę, kitų pie
tinių valstijų gubernatoriai susirūpino. Jie susirūpino 
dėl to, kad ir pas juos viešpatauja mokylose segregacija* 
ir dar nėra žinių, kada ji ten bus pradėta naikinti, ir 
kaip jis bus pradėta naikinti.

Tuomet, kai federalinė kariuomenė, prezidento į- 
sakymu, buvo pastatyta saugoti Central High Schoolę, 
vyko pietinių valstijų gubenatorių konferencija. Kilo 
ten baimė, susirūpinimas.. Kas čia dabar bus, klausinėjo 
gubernatoriai, jeigu federalinė valdžia taip griežtai 
pradėjo kištis į valstijinius reikalus? Pagailo guberna
toriams ir Fabuso, kuriam buvo užduotas nemažas smū
gis, pasiunčiant į Little Rock federalinę kariuomenę.

Tuomet gubernatorių konferencija nutarė pasiųsti 
pas prezidentą savo delegaciją, kad ii lyg ir tarpininkau
tų tarp prezidento ir gub. Faubuso.

Na, ir to pasėkoje, spalio 1 d. Baltajame Name įvy
ko konferencija, kurioje dalyvavo prezidentas Eisen- 
howeris, Floridos valstijos gub. LeRoy Collins, North 
Carolina valstijos gub. Luther Hodges, Marylando valst. 
gub. Theodore McKleidin ir Tennessee valst. gub. Frank 
Clement.

Gubernatoriai sakė prezidentui, jog Faubusas esąs 
pasiryžęs “palaikyti tvarką” Little Rock mieste, kad 
jis esąs, pasiryžęs vykdyti federalinių teismų nuospren
džius^ atkreiptus prieš segregaciją mokyklose.

Prezidentas sakė gubernatorių delegacijai, kad tuo
met, kai Faubus duos užtikrinimą, jog palaikys, tvarką, 
jog vykdys federalinių teismų nuosprendžius segregacį 
jos klausimu, tai jis, prezidentas, ištrauks iš Little Roc 
federalinę kariuomenę ir tuo pačiu žygiu grąžins Ar-Įik\ 6 vaKvertė juos badau- 
kansas - valstijos milięįią gubernatoriaus vadovybėm ti.ŲN 
Bet iki tokio užtikrininlb padaryta nebus, federalinė krautuvių būdavo jau iš- 
kariuomenė bus. palaikyta Arkansas valstijos sostinėje, pirkta.

Taip pat buvo išleistas 
įsakymas, draudžiantis žy
dams vaikščioti šaligatviu. 
Jie turėjo vaikščioti puse 
metro nuo šaligatvio, kad 
nesutrukdytų judėjimo ki
tiems žmonėms. Kad at
skirti, kuris žydas, žydai 
turėdavo prisirišti prieky- 
kyje ir užpakalyje šešia
kampes žvaigždes.

Jei žydai šio įsakymo ne
vykdydavo, būdavo muša
mi, be pasigailėjimo šaudo
mi. Prie šešiakampių 
žvaigždžių būdavo prisiūta 
raidė “J.” Iš to juos pa
žindavo ir žudydavo. O rai
dė “J” reiškia “Judas.”

• I

Praėjus 2 savaitėm išėjo 
dar vienas įsakymas, nieki
nantis žydus. Iš Seklio ir 
Kauno gatvių rajono buvo 
iškelti visi gyventojai ir ten vėms padarė labai iškilmin- 
suvaryti visi žydai.' Iš ten ’ gas policininko laidotuves, 
jie neturėjo teisės niekur jas organizavo Alytaus pa- 
išeiti. Neklausantieji būda- rapijos klebonas. Jis pasa
vo šaudomi. Tas kvartalas, kė labai ugningą kalbą, kad 
kuriame žydai gyveno, buvo tas pareigūnas žuvo ei-

vietoje šaudomi, 
apie šį skelbimą nieko neži
nojo ir
gatvę. Čia juos ir pradėjo 
šaudyti.

Vėliau gavomę žinių iš 
kaimo, kad ir ten vyksta 
teroras. Buvo šaudomi tie, 
kurie priklausė profsąjun
gai, kuriem Tarybų valdžia 
buvo žemės davusi, kurie 
buvo apylinkių pirminin
kais arba kuo nors kitu.

Bet užvis daugiausia ken
tėjo vargšai žydai. Juk ir 

^įsakymas, leidžiantis jiems 
ikščioti tiJ^nua'YOvalr
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Bet iki tokio užtikrininlb padaryta nebus, 
kariuomenė bus palaikyta Arkansas valstijos sosti

Paaiškėjo, kad< gub. Faubus sulaužė savo pažadą, 
duotą prezidentui, kai jiedu abudu tarėsi Newporte, R. 
I. Faubus tada žadėjo palaikyti tvarką, vykdyti fede- 
ralinių teismų sprendimus, tačiau, grįžęs į namus, to pa
žado nesilaikė.

Taigi dabar kol kas nėra, aišku, kas iš praėjusio 
antradienio pasitarimų įvyks: greit federalinė kariuo
menė iš Little Rock bus ištraukta ar negreit?

NEGERAI!
600 MILIJONŲ kinų iškilmingai atžymėjo savo tau

tinę švente — aHuonerių metų sukaktį nuo įsikūrimo 
Kinijos Liaudies Respublikos. Daugiau kaip 2,000 aukš
tų svečių iš kitų pasaulio kraštų buvo suvyk,? į Pekiną, 
Kinijos sostinę, dalyvauti ceremonijose.

Apie pusė milijono Pekino gyventojų paradavo mies
to gatvėse.

Žodžiu, Liaudies Kinijoje įvyko didžiulis sąjūdis, 
apie kurį buvo galima plačiai parašyti. Bet amerikinė 
spauda savo korespondentų dar vis neturi Liaudies Ki
nijoje, na, ir todėl amerikinių laikraščių puslapiuose tik 
trumpai apie tai prisiminta. Kai kurie pasiėmė žinelių 
iš Reuters (britų) žinių agentūros, o kiti tenkinosi tuo, 
ką parašo korespondentai, sėdį Hong Kong saloje, esan
čioje pietinės Kinijos pašonėje.

Kodėl taip?
Todėl, kad amerikinių spaudos korespondentų Ki

nijoje dar vis nėra. O jų ten nėra vyriausiai dėl to, kad 
mūsų Valstybės departmentas dar vis nesusikalba su Ki
nijos vyriausybe dėl kinų korespondentų įsileidimo į 
Ameriką. Kinai sako: jei jūs neįsileisite mūsų spaudos 
korespondentų pas save, į Ameriką, tai mes neįsileisime 
jūsų korespondentų pas save, į Kiniją.

Visa tai sudaro painiavą. Reikėtų greičiau tuos 
klausimus išspręsti; reikėtų kinams įsileisti ameriki
nius korespondentus pas save, o amerikiečiams — kinų 
korespondentus pas mus.

PO PENKERIŲ METŲ
ELIZABETH GURLEY FLYNN, kandidatė į New 

Yorko miesto tarybą, spalio 1 d. buvo nuvykusi į Bos
toną, kur ji sakė kalbą masiniame mitinge.

. * Ji sakė, kad per pastaruosius penkerius metus j 
niekur iš New Yorko miesto negalėjo išvykti laisvai, 
Kai vyko (pavyzdžiui, į kalėjimą W. Virginia valstijo
je), ji vyko kaip “areštantė”, valdžios agentų lydima.

Elizabeth nuvyko Bostonan padėti surinkti pinigų 
gynimui vietos veikėjų, kurių byla yra teisme. Bosto
niečiai pasiryžo sukelti gynybai .$10,000.

Ten pat ši šviesi moteriškė-darbininkų klasės vei
kėja sakė, jog reikia viską daryti, kad ateityje nė vie
nas darbininkų veikėjas nebūtų teisiamas ir kalinamas,

iki 10 vai. viskas iš

ką, kuris buvo be plaukų, ir 
kalvį Puniškį, kuris buvo 
labai didelis, betvjie nebuvo 
panašūs į save.

Tik mums suradus gerą 
landynę pasislėpti, iš kur 
gerai matyti, prasidėjo šau
dymo operacija. Iš didelės 
grupės ėmė po kokius 30 
žmonių ir varė už kalnelio, 
kur buvo paruoštos duobės. 
Nuvaro į duobę ir pradeda 
šaudyti iš automatų. Vie
nai- dviem minutėms kyla 
didelis ir Šiurpus verksmas, 
panašus į vilkų staugimą, 
bet greitai nutyla, pereina 
į liūdną dejavimą. Tuo lai
ku šoka karo belaisviai ir 
juos sugul’do ir apmeta že
mėmis. O tuo laiku polici
ninkai varo ’antras voras į 
mirties vietą, ir- vėl tas pats 
kartojasi.

Mes galo nelaukėme, nes 
mums iš gailesčio pasidarė 
bloga.
? Šaudė žydus lietuviai po
licininkai, kurių buvo ne
maža; vieni šaudė, kiti sau
gojo ir lazdomis mušė di
džiąją grupę. Iš vokiečių 
buvo tik du su foto apara
tais ir fotografavo.

Baigę šaudyti, budeliai, 
matyt, turėjo didelių vai
šių, nes važiavo į miestą 
sunkvežimiu labai girti. 
Vienas iškrito iš sunkveži
mio ir vietoj užsimušė.

Žydų šaudymo užbaigtu-

stoties iki lage-

belaisviams nie- 
iriaisto nedavė;

duobės. Kiek- 
buvo vežami 

prikrauti veži-

kuriame žydai gyveno, buvo tas pareigūnas 
vadinamas “getu.” Žydų damas savo pareigas ir už- 
tuo metu Alytuje buvo apie sipelnė mūsų užuojautos ir 
tris tūkstančius. O vietos dangaus karalystės. Kal-

(C

Kal- 
gete” buvo nedaug ir ne- j bedamas pats verkė ir ragi- 

buvo leidžiama žydams pri- no kitus verkti. Bet žmo- 
statyti jokių maisto pro- nes visi išsigandusiais vei- 
duktų. Budeliai sako: ‘‘Žy-'dais stovėjo ir krimsdami 

lūpas tylėjo.
Iš viso Alytuj sušaudė 

apie 2,000 žmonių, nes varė 
ir iš valsčių — Merkinės, 
Jezno ir Seirijų.

KAIP ŽUDĖ 
BELAISVIUS i 
karo miestas

dūktų. Budeliai sako: “f“ 
dai išgyvena visą amžių ir 
nesėja nei rugių, nei kvie
čių, o pyragą valgo, tai pra
gyvens ir dabar.”

■ Tuo ir prasidėjo vargšų 
žydų kančios, kurios tęsėsi 
kelias savaites. Tik vėliau 
visi suprato., kokiu tikslu 
žydus varė į “getą.” Jei jie 
būtų gyvenę mieste, tai jų

z Po buvo 
griuvėsiuose ir nebuvo kur 

turtus" būtų kas nors pasi- į gyventi. Mūsų kambarį už- 
savinę, o dabar, kai žydus,ėmė finansų škyrius, o mus 
sušaudė, tai jų visi turtai. išvarė į kareivines gyventi, 
atiteko vokiečiams. ’ Dalį kareivinių aptvėrė

einant Smitho įstatymu.
Pati Elizabeth Gurley Flynn nekaltaį iškalėjo trejus 

metus. . • ’?

aukšta tvora; ten buvo be
laisvių stovykla, kur buvo 
kankinami daug tūkstan
čių žmonių badu. Liūdni 
vaizdai. Būdavo atveža eše
loną belaisvių, iš kiekvieno 
vagono išmeta negyvų iki 
20 žmonių, kurie mirė badu 
vagonuose; ir dažnai matė
si, kad jau kitų apipjausty
ti ir suvalgyti. Gyvus iš
varo iš vagonų. Kurie ne
paeina, tuos vietoj šaudo. 
Kaip skaudu žiūrėti, kuo
met žmogus, labai silpnas 
būdamas, mato, kad jo 
draugą, dar silpnesnį, nu
šovė; jis įtempęs jėgas sku
ba kur tai, bet virsta ir že
mėn burną slepia iš baimės, 
bet tuo laiku prieina vokie- 
tys ir peršauna jį.

Nuo stoties iki lagerio ne
pilnas kilometras", bet kol 
belaisvius atvaro iki lage
rio, tai kelyje šimtai jų žūs
ta. Vieni.žūsta, kad nebe
gali toliau eiti, o kiti eida
mi pakelėj žolę rauna ir 
valgo, o pamatęs • vokietys 
vietoj už tai juos nušauna. 
Šiurpu žiūrėti, kai iškan
kintas žmogus stveria sau
ją žolės, bruka į burną ir 
tuo pačiu momentu griūva 
nuo' kulkos. O kitas, lyg 
protestuodamas, irgi grie
bia žolę, bet ir šis virsta 
pakirstas kulkos.. Taip ir 
nusėdavo krūvomis lavonų 
kelią nuo 
rio.

Iš karto 
kas jokio
jie buvo pasmerkti mirti 
badu. Kai kurie piaustė la
vonus ir valgė, bet vėliau 
užsikrėtė vidurių -šiltine ir 
visi išmirė, kurie buvo 
anksčiau atvežti. Taip jų 
išmirė Alytaus lagery tūks
tančiai žmonių.

Jie buvo laidojami po mū
sų langu, kur buvo iškastos 
milžiniškos 
vi<eną dieną 
kaip šieno 
mai lavonų.

Šiurpu prisiminti tokius 
atsitikimus, kaip štai šis: 
Vieną kartą, užkasę lavo
nus, vokiečiai ėjo namo ir 
sutikę merginas ėmė su jo
mis kalbėtis. Tuo laiku pri
bėgo kokia 50 belaisvių 
prie mano lango ir verkda
mi prašo valgyti. O aš tuo 
laiku nieko neturėjau jiems 
duoti. Jie pamatė maišą ža
lių kopūstų ir sako: duok 
nors tų kopūstų. Aš pradė
jau jiems dalinti, ir kol vo
kiečiai su’ merginomis pa
sikalbėjo, jie man tą mai
šą kopūstų, tik ką nuo dar
žo parvežtų, ir suvalgė.

Rytojaus dieną sužino
jau, kad 12 iš tų belaisvių, 
kurie valgė mano kopūstus, 
naktį mirė; mat, jie buvo 
nusilpę ir išbadėję, tai jų 
skilviai tų kopūstų hesu- 
virškino. ■ Apie tai man 
an try t pasakė vienas belais
vis, kuris džiaugėsi,\ kad 
mažai mano kopūstų valgė 
ir todėl išliko gyvas.

Vėliau, kada jau buvo be
laisvių mažiau, jiems pra
dėjo duoti valgyti: atvežda
vo iš kur tai džiovintų lu
pynų ir negyvų arklių, kar
tais ir galvijų, kurie pas 
ūkininkus pastipdavo nepa
vojingomis ligomis. Kurie 
galvijai pastipdavo užkre
čiamomis ligomis, tuos vež
davo į muilo fabriką. Gyvi 
belaisviai išliko tik tie, ku
rie pasirašė imti ginklą ir 
sutiko eiti kariauti prieš 
Tarybų Sąjungą. Bet tas

Už įrodymą—šimtas tilksta učių
1907 m. rudenį Vokieti jo- pačiais rodikliais. Aš ra- 

je, Darmštate mirė mate- dau tikrai stebėtiną šio tei- 
matikas Paulius Volfskelis, ginio įrodymą, bet čia per- 
palikęs neįprastą testamen- maža vietos tai išaiškinti.” 
tą: jis paskyrė 100 tūks
tančių markių tam, kąs 
įrodys vieną iš skaičių teo
rijos teoremų, žinomą “di
džiosios Fermos teoremos” 
(arba “didžiojo Fermos tei
ginio”) vardu.

Iš pirmojo žvilgsnio ši te
orema labai paprasta: dvie
jų sveikų skaičių vienodų 
laipsnių suma negali būti 
lygi trečiam sveikam skai
čiui tame pačiame laipsny
je, jeigu laipsnis didesnis 
už du.

Teoremos autorius Pjeras 
Ferma (1601-1665) iš pro
fesijos juristas, pagal uži
mamąją vietą Tuluzos par
lamento patarėjas, iš pa
šaukimo poetas ir moksli
ninkas, tarp kitko, savo ma
lonumui domėjosi matema
tika. Tai jam nesutrukdė 
padaryti visą eilę svarbių 
atradimų, teisėtai suteiku
sių jam genialaus matema
tiko garbę. Savo darbų jis 
nespausdino, bet apie savo 
atradimus pranešdavo laiš
kai^ draugams, kurių tarpe 
buvo tokie įžymūs moksli
ninkai, kaip Dekartas, Hul- 
gensas, Robervalis.

Dažnai savo mintis jis 
užrašinėdavo knygų paraš
tėse. Taip, skaitydamas įžy
maus senovės matematiko 
D i o f a n to, užsiiminėjusio 
skaičių teorija, raštus Fer
ma knygos paraštėje pada
rė eilę pastabų ir kaip tik 
ties ta vieta, kur Diofan- 
tas kalba apie pilno kvad
rato išdėstymą į dviejų 
kvadratų sumą, parašė: 
“Tuo tarpu visiškai neįma
noma išdėstyti pilną kubą į 
dviejų kubų sumą, ketvir
tąjį laipsnį į dviejų ketvir
tųjų-laipsnių sumą su tais

Kur glūdėjo šis, tikrai 
stebėtinas įrodymas,—apit 
kurį užsimena Ferma, nie? 
kas nežino. Bet tuo pat mei 
tu nė vienas matematikai 
neabejoja, kad toks įrody
mas buvo rastas — nes vi
sos kitos Fermos teoremos 
pasirodė teisingomis ir bu
vo vėliau įrodytos.

Vėliau daugelis matema
tikų (Elleris, Kumeris ir 
kiti), įrodinėdami atskirus 
šios neįrodytos teoremos at
vejus, naudojosi būdais, to
li išeinančiais už elementa
riosios matematikos ribų, 
kurie negalėjo būti žinomi 
Fermai. Matyt, genialus 
prancūzų matematikas ėjo 
ypatingu keliu, kuris liko | 
nepastebėtas vėlesniųjų ma
tematikų. '

Didžioji Fermos teoremą 
laukia savo didžiojo nugalė
tojo.

RUMUNŲ CHEMIKŲ 
ATRADIMAS

Superfosfato gamykla 
reikalauja labai didelio kie
kio siros rūgšties, o jo tai
kymas iššaukia dirvos 
rūgštingumo padidėjimą.

Rumunų chemikai atrado 
eilę fosfatinių trąšų. Jos 
veikia geriau, negu super-*.,, 
fosfatas, nerūgština dirvos, .»> 

7 -f/

o jų gamyba visai nereikaJ 
l’auja d -e f i c i t i nės sieros 
rūgšties. Svarbu ir tai, 
kad jų gamybai nereikia 
statyti naujų fabrikų. Ši
tas naujas trąšas galima 
pagaminti paprasčiausiuose 
cemento fabrikuose.

buvo jau tada, kada vokie
čiai pradėjo karą pralaimė
ti fronte ir belaisvių jau 
mažais buvo gyvų išlikusių.

(Bus daugiau)

Bostonas. — 400 asmenų 
susirinko į mitingą, kad 
pasveikinti neseniai iš kalė
jimo išėjusią komunistę 
Elizabeth Gurley Flynn. 
Mitingas įvyko protestantų'. 
Community bažnyčios salė
je.

2pusi. Laisvė (Liberty) Penktadien., spalio (Oct.) 4, 1957



JUOZAS BALTUŠIS

PARDUOTOS VASAROS
ROMANAS

BOSTON, MASS.
Vasarai baigiantis...

(Tąsa)

Kiek mes su Stepuku lizdelių aptikom, 
kiek paukščiukų aplankom, kasdien! 
Pačiame tankiausiame eglynėly užklum- 
pam didįjį tinginį balandį. Sėdi jis, pasi
klojęs sau lizdą iš plonyčių svyruoklio 
beržo šakelių, o tų šakelių taip mažai, 
kad iš apačios nelabai sunku įžiūrėti du 
baltus kiaušinėlius. Bet balandis apsime
ta, kad mes su Stepuku nematom ne tik 
jo kiaušinėlių, bet ir jo paties: sėdi 
sau apmiręs, lyg įkelta eglaitėn kaladė, 
nė krust! Mes su Stepuku tai pat apsi- 
metam ir einam toliau. Vešliam skirps- 
'tyne kabo šarkos gūžta, plati ir ilga ta
rytum egletos krepšys, iki pat viršaus 
pridėta rudmargių kiaušiniokų. šaltekš- 

•' lynuose, dygiuose kadugynuose, išpuvu
sio kelmo kiaurymėj slepia savo lizdelius 
zylės, dagiliukai. . . Visus mes suran
dam, pas visus kasdien ateinam, kas
dien aplankom. Žiūrim, kaip ritasi iš 
kiaušinėlių silpnučiukai, begėdiškai nuo
gi, plačiagerkliai paukščiukai, kaip 
dengiasi jie pirmuoju pūku, spaigliuoja 
sparnelius dygėtom plunksnom. Ir kaip 
jie išskrenda paskui užaugę ir sustip
rėję, palikdami mums tuščią, papūkavu- 
si, dar šiltą savo lizdelį. . .

Atskaitom mes su Stepuku devintą 
pašaitės metūgį, išsukam jos šerdį ir 
tiarom birbynę, o jeigu ne — tai pasika- 
sam liaunų pušies šaknų/švariai nusku- 
tam, plėšiam išilgai ir pinam iš jų krep
šius. O kai jau viskas nusibosta, tai su
virstam tirštoj vilkžolėj ir klausomės, 
kaip šlamščia po mišką karvės, laužiasi 
per krūmus avys ir tintuliuoja mano 
stalgūnės dvylosios skambalas.

Nėra čia nei senosios Rozalijos, nei 
Stepuko šeimininkės, nei mano šeiminin
ko, — daryk ką tik išmanai, nors aukš
tyn kojom vaikščiok, tiktai žiūrėk, kad 
karvės priėstų, negrįžtų perkritusios 
vakare. Kasdien pas mus ateina į mišką 
Ona: paleisti pietų. Aš greitai sulaks- 
tau namo ir paskui jau pats paleidžiu 
Stepuką. Jo niekas neateina pakeisti, ir 
aš pasilieku vienas su abiem bandom.

Ganome ir ganome.
Bet štai vieną sekmadienį į mišką 

paleisti manęs atėjo ne Ona, o Jonas.
— Popierius gavau, — pasakė užki

musiu balsu.
— Davė žemės? — pašokau iš džiaugs

mo.
— Eikite pietų, rupūže! — staiga su

griaudė Jonas įniršęs. — šokinėsi čia 
dabar? Ir tu, — atsisuko į Stepuką. — 
Nė vieno kad nebūtų man ant akių!

Stepukas nukurnėjo mišku neatsisuk
damas.

Jonas vėl atsigręžė į mane. Žiūrėjo 
krauju srūvančiomis akimis, kažką myk
damas pro sukąstus dantis. Ir staiga su
griebė mane abiem rankom, stipriai pri
spaudė prie savęs.

( —» Nepyk. . . tvoktelėjo iš jo burnos 
perdegusios degtinės smarvė. — Man 
pasirodė — tu juokas.
4, — Aš nesijuokiu.

— Ir gerai. Juoktis nereikia. . . ir 
žliumbti nereikia! Ko tu dabar? Sakau, 
man 'pasirodė, na nepyk. Girdi?

— Jonai. . . — pravirkau aš galuti
nai. — Tu gi negavai žemės!

— Ne tavo reikalas! — vėl įniršo jis.— 
Gavau negavau — man žinot. Nutilk 

^^uojau nežliumbęs, be tavo ašarų links- 
m&L

Atstūmė mane šalin. Brūkštelėjo nusi- 
dirbušia\anka plaukus. Tirštas, mur
zinas prak^tas bėgo jo smilkiniais.

— Nedavė žemės, šėtonai! Čia tu, 
Jįjrol, atspėjai, — išspaudė kimiai. — Ne
veikių dvarą dalina, daug kam rėžia, o 
jhan nėr. .. Kas koją pakišo, a?
/ — šeimininkai, aš gi tau sakiau.

/ — Ir aš taip galvojau. Net valsčiuj ši
to klausinėjau, tik ar biesas ten juos 
supras. Čia, matyt, didesni dirba. Tegul 
tik aš sužinosiu, kas koją pakišo' — gal
vą nutratinsiu! O aš sužinosiu, tu nebi
jok, — pagrasė jis kumščiu kažkam ne
matomam. O paskui abi jo rankos nukri
to žemyn, ilgai jis sėdėjo ant kelmo. 
(Šyptelėjo vieną lūpų puse.

— Valsčiaus raštininkas man naują 
popierių sustatė, — pratarė vėl. —• jau 

- ir pasiunčiau. Tegu duoda žemės kitur. 
Ar mažai nedalintų dvarų Lietuvoje? 

?Na, tai ko tu neini pietų? šimtą kartų 
/ valgyk ten, ką tie šunsnukiai duos, o 
\ teikės sakyti? — atsisuko į mane. —Pa
biri — į daržinę. Tau pamiegoti rei

kia, pats mačiau, kaip alpuliuoji žadina
mas rytais. Aš paganysiu.. .

O namie senoji Rozalija sėdėjo užsta
lėj, pasidėjusi savo gyslotas kojas ant 
uslanėlio galo ir pabalnojusi nosį aki
niais. Garsiai ištardama kiekvieną žodį, 
skaitė “Gyvenimą ir kančias mieliausioj o 
mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus”. Su- 
ragėjusiom jos veido raukšlėm ritosi 
gausios ašaros. O abu šeimininkai tylė
dami klausėsi jos.

— Užtenka, motut, akis pagadinsi, — 
bumtelėjo šeimininkas.

—• Iš tikrųjų, motut! pritarė vyrui 
šeimininkė.

— Daug jūs išmanot! Štai čia žiūrė
kit, — baksnojo senoji pirštu knygon. 
Ir skaitė toliau, dar garsiau ištardama 
kiekvieną žodį: — Jeigu atgailaujantis 
žmogus nukeliautų pėsčias Jeruzoliman, 
jeigu dvejus metus pasninkautų jis duo
na su vandeniu ir, apsivilkęs ašutine, 
klūpsčias apeitų šventąsias stacijas, ir 
tada jis mažiau pelnytų dangaus kara
lystę, nekaip praliejęs nors vieną ašarą 
dėl kančių saldžiausiojo mūsų Jėzaus 
Kristaus. Girdėjai, kaip pasakyta? Nors 
vieną ašarą!

Šeimininkas nieko neatsakė, tik pasiė
mė gorčiuką, įsibėrė į jį porą saujų avi
žų ir išėjo lankon, kur ganėsi arkliai. 
Sekmadienių, popiečiais jis dažnai išei
davo ten, prisėsdavo kur pakrašty ir 
mylėdavo kumeliukus avižom.

— Jėzau mielaširdingiausias, — meldė
si pašnibždom Rozalija. — Atidaryk 
žmonėms akis, atitolink nuo mūsų visa 
piktą ir atsiųsk šventą dvasią mūsų na
mams. Ir bernui Jonui nepagailėk savo 
malonių, viešptie.

Baigė maldą, persižegnojo, atsisuko į 
mane:

— Kaip Jonas? Nieko tau nesakė?
—Jonas linksmas, dainuoja, net miškas 

linksta! — melavau aš įpykęs.
— Dainuoja?! išvertė akis abi mote

rys.
— Aga. . .
Šeimininke susižvalgė su Rozalija.
— Ar tik jis neišsikraustė iš proto?
— Viskas dievo valioj, — numykė se

noji. Ir staiga užsipuolė šeimininkę:
— Ko gi tu, mare, gaišuoji? Pakišk 

ko švaresnio piemeniui, ar nematai, koks 
čia geras vaikas!

Ir ji, ir šeimininkė įtemptai žiūrėjo į 
mane, aiškiai laukdamos išdavystės. O aš 
kirtau sau mėsą už abiejų žandų, nė 
nemanydamas sakyti teisybės, nors nu
sprogtų jos abi iš nekantrumo. Ir duona, 
ir mėsa, ir blynai sparčiai tirpo mano 
burnoj, bet dar sparčiau tirpo kantry
bė Rozalijos širdyje. Straktelėjo ji nuo, 
suolo, užvertė knygą ir ėmė smulkiais 
žingsneliais bėgioti po trobą, lyg ap- 
varvinta skruzdėlė.

— Susimokėliai! Visi samdiniai susi
mokėliai! Aš tau sakiau, mare, reikėjo 
Joną iš karto vyt laukan!

Pribėgo prie stalo, net trypdama ko
jomis iš piktumo, žiūrėjo, kaip aš grū
du burnon paskutinį kąsnį, pagatava iš
plėšti man jį iš rankų.

;— Tai tu pasakysi ar ne ? Tu pasakysi 
ar ne?

— Aš gi pasakiau: dainuoja Jonas po 
mišką. O man jis liepė neskubėti, žadė
jo paganyti pats iki pavakario. O dau
giau nieko nesakė, ir aš nieko neturiu 
pasakyti.

— Papiaus! — spygtelėjo Rozalija, at
šokdama nuo manęs. — Tu girdi, mare? 
Kaip dievą myliu, dar šiąnakt papiaus! 
Viešpatie susimilk, kentėjęs už mūsų 
nuodėmes. Susimilk! Ne be reikalo Jo
nas pasiliko vienas miške, apgalvos ten 
viską, o paskui ateis ir užkapos visus na
mus kirviu!

Rozalija pradėjo tankiai žegnotis. Šei
mininkė pablyškę.

— Taip jau ir užkapos? — ėmė ramin
tis pati. — Taip jau ims ir užkapos?! 
Už ką? Nieko blogo mes jam nepada- 
rėm. . . mes net nežinom nieko. . .

— Samdiniai atras už ką! Tu jų neži
nai, o jie viską žino! Turto mums pa
vydi, gyvenimo pavydi—štai kas yra! 
Ar jau pamiršai, kaip prie balševikų 
buvo?

— Ir tada neužkapojo. . . saugojo die
vas.

— Kad neužkapojo, tai dabar dvigubai 
atiduos! Pati pamatysi, tik per vėlu bus.

(Daugiau bus)

Einant prie vasaros pabai
gos, baigiasi ir vasariniai pa
rengimai.

Būtų gerai prailginus vasa
rinį sezoną, tik nežinia ar ir 
piknikų rengėjai su tuo sutik
tų. Gal jiems ir per esamus 
mums trumpai atrodančius 
sezonus, pabosta, ypatingai 
Montello Tautiško Namo dar
buotojams. • Beveik kiekvie
ną sekmadienį per visą vasa
rą iki šaltojo rudens, ir be
veik tie patys žmonės — Ši
maitis ir jo pagelbininkai: 
Ustupas, Ka’veliene ir daug 
kitų, kurių pavardžių neži
nau, nors dažnai jų parengi
muose dalyvauju. Tie žmonės 
yra užsitarnavę pagerbimo už 
palaikymą pažangiečių orga
nizacinio veikimo. Svarbiau
sia, tai jų užlaikomas Tautiš- 

Įkas ir labai gražus pušimis 
papuoštas parkas. Jame ir 
Bostono lietuviai surengia po 
vieną kitą gegužinę kas vasa
ra, ir be mūsų rengimo turime 
kur nuvažiuoti sekmadieniais, 
nes monteliečiai visus malo
niai priima ir pavaišina.

Antras garsus Massachu
setts valstijoj parkas — 
Olympia parkas Shrewsbury, 
Mass."‘Rugsėjo 22 d. buvome 
worcesteriečių rengtame pik
nike gražiame Olympia par
ke. Gegužinis pelnas skiria
mas dienraščio “Laisves” pa
laikymui. Geram tikslui ruoš
tame suvažiavime dalyvavo 
geras būrys Massachusetts 
valstijos lietuvių.

Su trumpa kalba programą 
atidarė Skliutas. O visiems 
jau gerai žinomas savo puikiu 
dainavimu Worcesterio Aidas 
labai gražiai ir šį sykį pa
linksmino dainomis norinčius 
klausytis lietuviškų,, ptdkiai 
skambančiu dainų tautiečius. 
Sakau ’norinčius klausytis dėl
to, kad gerokas skaičius už
pakalinės publikos nenorėjo 
girdėti, nes jie yžė kaip bitės 
avilyje. Gaila, kad gerokai 
pagyvenę, bet . koncertinėse 
piknikų dalyse dar neišmokę 
užsilaikyti, žinoma, gal buvo 
biskį aštresnio skystimo paė
musių, bet ne visi iš garsiai 
kalbančių salės-’pasieniais at
rodė įsigėrę.

Jonui Dirveliui vodovau- 
jant Aido choras, taip pat Sa
baliauskas su Dirveliene, la
bai puikiai sudainavo, malo
nu buvo klausytis jų harmo
ningai suderintų balsų. R. Mi- 
zara pasakė trumpą turinin
gą kalbą — ragindamas rem
ti “Laisvę” ir, kol galima, pa
laikyti dienraščiu. Gerai, kad 
.mūsų suaugus publika jau ne
varginama su ilgomis agitaci
nėmis kalbomis. Ji jau ’’už
grūdinta” reakcijos persekio
jimais; nebereikalinga ilgų 
agitacinių kalbų palaikymui 
.progresyvių eilėse.

Trečias mūsų valstijoj pa- 
gyrimo užsitarnavęs centras/ 
ypatingai vasaros laike — 
Maple Park, Lawrence (Me
thuen), Mass. Ten jie turi per 
vasarą klubinį gėrimams lei
dimą, o retkarčiais surengia 
pikniką, pakviesdami ir iš to
limesnių kolonijų lietuvius jų 
gražiame parke praleisti va
sarinius sekmadienių popie
čius. Apie Maple (parke esa
mus parengimus * skaitome 
dažnai “Laisvėje”, • apiė juos 
parašo nenuilstantis tos kolo
nijos veikėjas Penkauskas.

Naujų skaitytojų 
“Laisvės” vajtiš,

Su spalio (Oct.) l-ma pra
sidėjo “L.” naujų skaitytojų 
gavimui-, senų prenumeratų 
atnaujinimui ir J T. Lietuvą 
d ienraščio užrašymu i vajus. 
Ypatingai reikia pasistengti 
su gavimu tokių žmonių, ku
rie užrašytų “Laisvę” norin
tiems ją skaityti anapus At
lanto. Iš J.A.V. gautas laik
raštis kažkaip sukelia Lietu
voj ūpą :jį skaityt. Atsimfenu 
1926 metais ateidavo ^Kelei
vis”, kuomet Lietuvos socialis
tai dar nebuvo nūsimaskavę, 
daugelis mūsų kaimo žmonių 
norėdavo žinoti, ką amerikie

čiai jame rašo. Ir dabar iš 
gaunamų iš Lietuvos laiškų, 
suprantame, kad jie norėtų 
skaityti amerikiečių laikraš
čius. Jei pasiųstume $15, ne
daug jie /ten su ta suma ką 
galėtų pasipirkti, o laikraštis 
būtų didelė dovana. Negali
ma pamiršti ir čia gyvenančių 
mūsų tautiečių, » kad skaitytų 
užsiprenumeravę “Laisvę”, o 
skaitantieji kad atsinaujintų 
išsibaigusias prenumeratas. 
Nors aš.didelių lagitavimų ne
myliu, nes yra lengva paagi
tuoti kitus stoti prie darbo, 
tik sakau tiek, kad mes Bos
tono ir apylinkės Laisvės rė
mėjai galime pakalbinti ypa
tingai buvusius dienraščio 
skaitytojus, kad jie paremtų 
vienokiu ar kitokiu būdu dar
bininkišką laikraštį.

Iš savikritikos

Bile ką liečiančiu klausimu 
yra lengva kritikuoti, ypatin
gai galima rasti daug kritikos 
prieš visuomenininkus, valdi
ninkus bei šalies valdovus. 
Mane supratimas apie kriti
kavimą yra toks: Jei asmuo, 
kritikuodamas kitą už |jo ne- 
sumanumą, nėra pasirengęs 
paimti kritikuojamo asmens 
vietą ir dalyką išvesti arba 
tą negerai atliktą darbą atlik
ti geriau, toks asmuo neturi 
teisės kritikuoti. Bet mano 
kritika yra atkreipta abelnai 
prieš Tarybų Lietuvos mies
tiečius, o ne prieš bile koki 
pavienį asmenį. Kažkodėl aš 
turiu palinkimą užstoti kai
miečius, kulūkiečius ir abel
nai žemdirbius, maisto ga
mintojus. Iš gaunamų nuo gi
minių laiškų, iš spaudos- ir iš 
žinių apie T. Lietuvą tilpusių 
“Laisvėje”, matosi, kad ten 
žemdirbiai sunkiau dirba, o 
prasčiau už kitus gyvena, ži
noma, ten dabar nebuvus'į 
tai nėra ko gilintis, neigi ga
lima tvirtinti, kad taip ar ki
taip ten yra. Bet vieną dalyką 
aną dieną patėmijau “L.” 
“Krisluose” (rašo R. Mizara), 
kad nuėmimui nuo laukų javų 
trūksta darbo rankų. Kaip 
matyt agitatorių netrūksta; 
išleidžiama 137 laikraščiai 
(dienraščiu, savaitiniu ir ki
tokių periodinių žurnalų)- 
Juk prie išleidimo tų .visų ir 
dar sieninių kolūkiuose laik
raštukų (suprantu, kad jie 
ten tokius turi) reikia labai 
daug visokios rūšies darbinin
kų, profesionalų rašytojų, ma
šinerijos ir medžiagų. Nesa
kau, kad nereikalingi laikraš
čiai, žurnalai bei knygos, bet 
tiek daug agitacinių, vis tik 
kitus mokinančių raštų, mano 
supratimu, nereikalinga; ypa* 
tingai reikėtų mažiau agituo
ti. o visiems daugiau stengtis 
padėti kolūkiečiams nuo lau
kų nuimti išauklėtą javų der
lių. ■ '

Pereitais metais iš T. Lietu
vos nuo sesers gavau laišką, 
kuriame skundėsi, kad anks
tyvas‘sniegas užklojo javus ir 
daržoves laukuose. Dabar ra
šo ir abejoja, ar begalės už
bėgti sniegui už akių —daug 
lietingų dienų, o antra kolū
ky per mažai darbo rankų...

A. K—a

Kiekviena kolonija turė
tų surengti kokią nors pra
mogą Laisves panamai, 
reikalu!

ATSIMINIMAI 
ir ■ •Dabartis

Parašė L. Prūseika

Tai gyvi bruožai iš jo gyve
nimo, visuomeninės veiklos, ? 
caro reakcijos metu pergy- ; 
venimai kalėjimuose, ištrėmi
mas į Sibirą ir kiti erškėčiuoti 
takai, jo kovoje už laisvę ir 
šviesesni gyvenimą darbo 
Žmonijai. ' ’

rfnyga Iš 304 puslapių
Kaina tik $2.00

Laisvi
110-12 Atlantic Avė. 

Richmond Hili 19, N. Y.

Darbininkų Sveikata
J. J. Kaškiaučius, M. D.

RADIACIJA, 
RADIOAKTYVUMAS

Pastaraisiais keliolika me
tu susidarė vienas labai ža
lingas sveikatai veiksnys. 
Tai vadinamoji radiacija, 
Radioaktyvumas. Kas ypač 
reikšminga —*• tas labai ža
lingas veiksnys vis eina di
dyn, vis labiau gadina mū
sų sveikatą.

Bus apie 50 metų, kaip 
Marė Skladauskaitė-Kiuri 
išrado sunkų metalinį ele
mentą — radį (radiumą). 
Radis, uranas (uraniumas) 
kelių rūšių yra tie pavojin
gi elementai, apie kuriuos 
mes taip daug girdime per 
spaudą, per radiją, televi
ziją. Vis dažniau girdime 
apie radioaktyvias dulkes, 
kurių susidaro atmosferoj 
ir bet kur gamtoje vis dau
giau ir daugiau nuo tų ne
lemtųjų, nepažabotų atomi
nių bombų ekspliodavimų.

Susidaro labai rimta būk
lė. Sujudino, sujaudino vi
są pasauli, šitokios neže
miškos jėgos pirma nebū
davo. Nuo tos nelemtos 
dienos, kaip ant Hierošimos 
ir Nagasaki miestų ameri
kiečiai numetė po nedidelę 
a tom bombą, atsivėrė tas 
atominių bombų pragaras.

Atombombos, ypač vande
nilinės (hidrog e n i n ė s )

d

bombos — tai kas tokio 
visai nežemiško. Tik sau
lėj ir žvaigždėse vyksta to
kie branduoliniai (nukli- 
niai) skylimai, kurie iš
vysto neapsakomą karštį. 
Saulė kaip tik ir yra tokia 
karšta, kad ten vyksta ato
miniai arba branduoliniai 
skylimai.

Mūsų kasdieniniame gy
venime pavojus, neapsako
mas pavojus susidaro ne 
nuo to pasiutiško karščio, 
kuris įvyksta, atombombai 
plyštant, bet nuo'atominių 
radioaktyvių dulkių, kurios 
plinta per šimtus ir tūks
tančius mylių.

Tos radioaktyvios dulkės 
gadina, degina, naikina vis
ką: gyvulius, augalus, visą 
gamtą. Rimti, sąžiningi 
mokslininkai jau daug kar
tų persergėjo apie didžiulį 
tų dulkių pavojų, apie jų 
visanaikinančią jėgą. O to
kių dulkių sudaro vis dau
gyn ir daugyn, nuo kiekvie
nos branduolinės bombos 
sprogimo. Tokių sprogimų 
daroma Nevadoj po Adeną 
kas kelios dienos. Daroma 
ir kitur. Ir visa tai blogai 
atsiliepia į mūsų sveikatą, 
gadina sveikatą nepataiso
mai. Nėra tam vaisto, nėra 
priešnuodžio. Visi mes pa
smerkti šitam baisiam pa
vojui.

- TĄ DIENĄ III LAPKRIČIO 
JI V, NOVEMBER PRADŽIA 

3:30 P. M.

ĮVYKSTA DIDŽIOJI MŪSŲ IŠKILME

Laisves Koncertas
Visi apšvietą branginantieji turi rūpintis, kad 

šis koncertas pavyktų, kad jame būtų daug pub
likos, kad prisipildytų didžioji

Liberty Auditorium
110-06 Atlantic Ave. Richmond Hill 19, N. Y.,

Programoje Dalyvaus
AIDO CHORAS, vadovaujant Mildred Stensler, yra 
specialiai pksiruošęs šiam koncertui.

SUZANNA KAZOKYTĖ, dramatiškas sopranas, 
pasižymėjusi solistė, dalyvaus šio koncerto progra
moje.

AUGUSTINAS IESMONTA, baritonas, puikaus ta
lento dainininkė, solistas, po ilgos pertraukos vėl 
bus .ant estrados.
UKRAINŲ ŠOKIKŲ GRUPĖ, labai lietuviams mė
giamas numeris, bus programoje ir šiame koncerte.

JULIUS KRASNICKAS, tenoras, iš Clevelando, 
Ohio, gražiai atsižymėjęs savo profesijoje, ypač su 
rusų grupe gastroliuodamas Europoje, bus progra
moje. 

i

WORCESTERIO AIDO CHORAS, vadovaujamas 
JONO DIRVELIOį kuris anksčiau Laisvės koncer
tuose yra sukėlęs daug ovacijų, bus ir šiuom kartu.

ONA DIRVELENĖ, sopranas, ir JONAS SABA
LIAUSKAS, tenoras, iš Worcester, Mass., talentingi 
solistai, jiedu taipgi pasižymėję kaipo duetistai, ir
gi dalyvauja programoje.

Bus dar ekstra numerių apart aukščiau suminėtų, 
Taigi iš anksto rūpinkitės išgirsti ir pamatyti šį 

. taip įspūdingą koncertą.

įžanga
$1.50

PO KONCERTO 
ŠOKIAI
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Šis kietosios anglies mies
telis nėra nieku atsižymė
jęs, kaip ir visi kiti tos rū
šies miesteliai šioje srityje. 
Kada anglių kasyklos dirbo 
ir buvo gana darbų, tai vi
si džiaugėsi ir buvo pasi
tenkinę savo buičia. Bet 
dabar jau kitaip. Kasyk
los jau beveik visos išsibai
gė, o kitokios industrijos 
nėra, tai gana daug buvu
sių mainierių gyvena labai 
vargingai. Vienok, aš čia 
ne apie tai noriu kalbėti.

Šis nedidelis, gal apie 
10-12 tūkstančių gyventojų, 
miestelis yra didžiumoje 
apgyventas lenkų kilmės 
žmonių. Čia jie turi len
kus miestelio viršininkus, 
mokyklų viršininkus, poli- 
cistus ir visokius kitokius— 
gal apie 75 procentus visų 
pareigūnų yra lenkų kilmės 
žmonių. Net tenka primin
ti, kad šis miestelis davė 
net Maine valstijos guber
natorių iš lenkiškos kilmės 
šeimynos. O kadangi lenkai 
išimtinai yra geri katali
kai, tai čia turi nemenkas 
gūštas susisukę ir lenkiški 
dvasininkai.

Čia tamsūs vargšai, ga
na palankūs savo dūšių ga
nytojams, labai didžiuojasi 
savomis bažnyčiomis, puoš- 

r niomis klebonijomis ir da- 
vatkynais. Vienok, kaip ten 
bebūtų, tai jų dalykas.

Prieš kelias savaites čia 
numirė vienos didelės šv. 
Marijos Apsilankymo para
pijos klebonas, Francis X. 
Dominiak. Na, numirė, tai 
numirė, kas jau čia tokio 
nepaprasto. Kas gimsta, 
tas turi ir mirti, nežiūrint, 
ar tu būsi dievo tarnas, ar 

'Velnio, — mirti turi, ir ga
na ! Bet, oi, koks čia ašarų 
liejimas, verksmas dėl to 
dvasininko mirties, — l‘O- 
dos, kad jau pabaiga svie
to. I laidotuves susirinko- 
suvažiavot šimtai visokio 
rango kunigų ir minyškų, 
net ir vyskupas.

Vyskupas ir meldėsi ir 
kodylavo, kad tik lengviau 
spruktų dangaus karalys
tėn. x Blaiviu protu žmogui 
žiūrint į tą viską, darosi 
juokinga. Juk tas dvasiškis 
buvo dievo tarnas, “žinojo” 
visus kelius į dangų, būda
mas gyvas, kaip pasiekti 
tas “grožybes,” tai kas da
bar atsitiko? Juk jis per 
savo 40 metų kunigavimo 
laiką yra pasiuntęs šimtus 
savo ištikimų avelių /į dan
gų, o štai dabar pats neži
no, kur tas kelias yra; ir 
ne tik nežino, bet dar nėra 
užsitikrinęs, kad šv. Petras 
priims jį su išskėstomis 
rankomis. Dabar visi para- 
nys, kunigai, minyškos ir 
net pats vyskupas meldžia- 

v si, prašo poną dievą, kad 
tik jis susimylėtų ant savo 
ištikimo tarno ir priimtų 
pas save.
„ O betgi tie patys kunigai 
pasakoja savo ištikimie
siems, kad dievas geras ir 
mielaširdingas dėl savo vai
kų. Koks čia jo gerumas, 
jei pats jo tarnas nėra užsi
tikrinęs atsisėstį po jo de
šinei? Gi laidojimo dienoj 
miestelio gaspadorius įsakė 
visiems miestelio verslinin
kams - biznieriams užsida
ryti duris ir švęsti gedulo 
dieną. Tai tikra ironija. 
Ir ką gi tas dvasiškis ge
ro yra padaręs visuomenei? 
Absoliutiškai nieko, apart 
to, kad buvo ištikimas airių 
vyskupui...

Prieš keturiolika metų 
vyskupas paskyrė minėtą 
dvasiškį į viršminėtą para
piją klebonu. Parapija tu
rėjo bažnytinių skolų $90,- 
000, tai per tą laikotarpį

jis išmokėjo tą skolą, žino
ma, ne iš savo kišenės, bet 
begailestingai kirpdamas 
savo parapijomis. Išsistatė 
sau p u o š nu , kaip kuni
gaikštis, palocių - kleboniją 
gal $50,000 vertės su čer
pių stogu. Taipjąu pastatė 
ir puikų minyškyną, kur 
užlaiko 20 minyškų. Ir tas 
viskas yra gryna airių vys
kupo nuos'avybė. Tai kodėl 
vyskupui jau taip ir negar
binti ir nesmilkinti viso
kiais rūkalais?

Žinau ne vieną ten para- 
pijoną, kurie gyvena arti 
kasyklinių atmatų (dumps) 
daug prastesnėse lūšnelėse, 
negu vidutiniško farmerio 
karvidės, o betgi tas airių 
vyskupo tijūnas, pats gy
vendamas pertekliuj, ėmė 
paskutinius centus nuo sa
vo parapijom], kad turėti 
sau rojišką gyvenimą šioj 
ašarų pakalnėj, o savo vi-er- 
niesiems tik žadėjo dangiš
kas grožybes po mirties. Ži
nau ne vieną ten parapijo
ną, kurie vaikšto pusbasi, 
lopuoti; jų vaikučiai išblyš
kę, neda valgę ir lopytais 
drabužėliais aprengti, bet 
turėjo duoti tam nenaudė
liui vyskupo tijūnui ant 
bažnyčios ir dievo garbei. 
Kokia tai gyvenimo ironija!

Ak,; jūs žmonės, žmonės, 
kada gi jūs išsiblaivysite 
iš tų religinių miglų? Ka
da jūs pažvelgsite į tą žyd
rią dangaus mėlynę ir su
siprasite, kad ir jums dan
gus yra šioj žemelėj, tik jūs 
turite jį patys sau susitver
ti taip, kaip susitverid tie, 
kurie jums dangų žada po 
mirties, o patys įsitaisę sau 
dangų šioj žemelėj, gyvena 
kaip ‘Mievo saujoj.” Kada 
tu, vargo liaudie, pabusi?!

Nepa^apijonas

TARYBŲ SĄJUNGA
ATŠAUKĖ AMBASAD.

Varšuva. — Tarybų Są
junga informavo Lenkiją, 
kad atšaukia savo ambasa
dorių P. K. Ponomarenko. 
Dar nepaskelbta, kas bus 
paskirtas jo vieton. Kai 
kurie Lenkijos laikraščiai 
sako, kad Lenkijos valdžia 
jau senokai reiškė pageida
vimą, kad Ponomarenko 
būtų atšauktas. Per praei
tų metų spalio įvykius, kuo
met prie vairo stojo Gomul
ka, Ponomarenko, sako 
spauda, naudojo savo įtaką, 
kad padėti tiems elemen
tams Lenkijos komunis
tuose, kurie kovojo prieš 
Gomulką. Gomulka paskui 
protestavęs Maskvai, saky
damas, kad tai buvo mai- 
šymasis į vidujinius Lenki
jos reikalus.

Ponomarenko keleri me
tai atgal buvo Tarybų Są
jungos Komunistų partijos 
centro komiteto prezidiu
mo narys. Jis dabar yra 
C. K. narys.

Darbe užsimušė
Generoso Cosscio, Green- 

pointe dirbdamas prie vieno 
statomo namo, nukrito 2() 
pėdų žemyn ir užsimušė.

Rastas fabrikantas užmuštas
Airpro, Ine., vedėjas Ed. 

Keidman rastas savo dirbtu
vėje užmuštas. Dar nesurasta, 
kas jį užmušė.

AIDO CHORAS
Aidiečiai šią savaitę turėsi

me dvejas praktikas) spalio 2 
ir 4 vakarais, 8 vai. Visų cho- 
riečių dalyvavimas pamokose 
būtinas, nes šį sekmadienį, 
spalio 6-os popietį jau turėsi
me vaidinti operetę “Teismo 
komedija” Hartford, Conn.

Valdyba

-------—— ------------------------------- —— <r3
HELP WANTED—FEMALE

LIETUVIU TARPE
ą savaitgali Jurgis

Nalivaika, brooklynietis, buvo 
išvykęs pas gimines Gardner, 
Mass. Sako, brolis jau miręs, 
brolienė dar gyva ii- buvo 
malonu pasisvečiuoti sir gimi
nėmis ir pažįstamais: nors 
trumpai, bet maloniai.

Jurgis Nalivaika savo lai
kais buvo plačiai žinomas me
nininkas. Per daugeli metų 
dainavo Aido Chore, ir daly- 
v a v o operetėse, imdamas 
svarbias roles. Iš amato yra 
Griaučius. Buvo malonu susi-
tikti Jurgį ir su juomi pasi
kalbėti. L.

MIRĖ
Brooklynietis Antanas Moc

kevičius mirė rugsėjo 29 d. 
Buvo pašarvotas Bieliausko 
šermeninėje. Palaidotas su re
liginėmis apeigomis spalio 2 
d. šv. Jono kapinėse. .

William Jensen 
atsistatydins,— 
bet ne greitai
Paskelbta, kad New York o 

miesto Apšvietos t a r y b o s 
(Board of Education) pirmi
ninkas- Williamas Jensenas at
sistatydins. Jau ilgokas lai
kas, kai Jenseno pasitraukimo 
reikalavo liberaliniai ir pa
žangūs elementai. Jenseno va
dovybėje Apšvietos taryba
per paskutinius keleris motus 
pravedė “valymą“ mokyklo
se, pašalino apie 300 labiau
siai atsidavusiu dr pasišventu
sių mokytojų, kurie apkaltinti 
komunizme. Pats ( Jensenas 
buvo priverstas pripažinti, 
kad tie mokytojai buvo tarpe 
geriausių, vaikų ir savo kole
gų mokytojų labiausiai myli
mi. Dabar jie dirba prie viso
kiausių darbų arba yra be- 

Į darbiai — tuo tarpu, kai mo
kyklose yra tokia arši moky
tojų stoka.

Bet tai ne vienintelis kalti
nimas prieš Jenseną. Jis taip
gi kaltinamas, kad po jo prie
žiūra neveikta pakankamai 
energingai prieš i rasinę se
gregaciją, kad jis nekovojo 
pakankamai energingai, kad 
miestas skirtų pakankamus 
fondus mokykloms ir t. t.

Vienaip ar kitaip, Jensenas 
traukiasi. Bet jis apkeis savo 
pareigas tiktai 1958-ų metų 
vasaros pabaigoje, tai yra, 
dar išbus pirmininku per vi
sus šiuos mokslo metus.

Dar nežinia, kas bus pa
skirtas jo vieton. Jau minimas 
kaip galimas kandidatas da
bartinis majoro asistentas 
John J. Theobold, buvęs 
Queens kolegijos vedėjas.

Majoro Wagnerio 
proklamacija

Majoras Wagneris paskel
busią savaitę kaip jaunimo 
reikalams savaitę, nuo spalio 
7 d. savaitę, kaip operos sa
vaitę, o nuo spalio 24 d. sa
vaitę, kaip Jungtinių Tautų 
savaitę.

Areštuotas už žmogaus 
suvažinėjimą

James P. Devaney, perva
žiavęs nepažįstamą žmogų, 
bandė pabėgti. Palikęs savo 
automobilį prie namų rapor
tavo policijai, kad kas tai jo 
automobilį pavogęs. Bet pasi
rodė, kad jis tik pėdas meto 
ir buvo areštuotas.

Moderniško .muziejaus ga
lerijose atsidarė vokiško me
no paroda.

REIKALINGI
RESTAURANTUI DARBININKAI 

(3)
Greit reikalingi 3 darbininkai, vyrai 
ar moterys, dirbti restaurante. Pa
tyrimas nebūtinai reikalingas, išmo
kinsime darbo. Kreipkitės: 495 
Comlnumpaw Ave., Jersey City, N. J.

(191-192)

Kelių tikybų dvasininkai stoja
už įstatą prieš diskriminaciją 

Už įrodymą šimtas tūkstančių
Pas miesto majorą It. Wag-' 

neri .apsilankė keturi žymūs 
dvasininkai, atstovaują di
džiąsias šio miesto gyventojų 
tikybas, ii- pasisakė prieš ra
sinę diskriminaciją butų nuo
mavime. Minimieji dvasiškiai 
ragino Wagnerj, kad jis dar
buotųsi, kad būtų pravestas 
Shark ey-Bro w n-1 saacs įsta
tymas, draudžiantis n a m ų

nu tarybos narys Jošua Lin- 
denbergas.

Dvasiškiai klausė Wagne- 
] io, kodėl tas Įstatymas vis 
nepravedamas, kodėl jis ati
dėliojamas. Jie klausė, ar yra 
teisybės ganduose, kad įstaty
mo planas “miręs”.

Wagneris atsakė, kad kaip 
anksčiau', taip ir dabar jis sto-

Politinėje padangėje
Chritenberry skubėjo

Aną dieną republikonų 
kandidatas į miesto majorus 
Robert K. Christenberry nu1- 
siskubmo į Metropolitan Vo
cational (amatų) vidurinę 
mokyklą Manhattan© 'East 
Sidėje. Mat, jis išgirdo, kad 
ten vienas jaunuolis šovė į ki
tą. Kelias minutes pasikalbė
jęs su mokyklos direktorium, 
Christenberry išleido ugningą 
pareiškimą, kad demokratinė 
m i esto administracija no 
Wagnerio vadovybe nieko ne-

Narni; Darbininkė. Guolis nuo
savam kambaryje, su vonia. NauJUjf ° 
namai Westchester. Visi modern’iš- 
ki Įtaisymai. Mylinti vaikus. 2 su
augę, 3 vaikai (du studentai). Algą j 
'nustatysime tinkamam asmeniui.
Vieta Harrison, N. Y. Kalbanti
angliškai. Ryc 2375. (191-197)

Viduramžė Moteriškė. Prižiūrėt!
11 mėnesių kūdikj. Kalbanti biskj 
angliškai. Atsakominga. 5 dienos.. 
šešt. ir sekmadieniais laisva. Flat
bush. $100 j menes;. Kambarys ir 
valgis. IN. 2-6751. 191-193)

OPERATORES. Patyrusios, ant 
Merrow ir Singer mašinų. Prie 
Polos ir Blouses. Taipgi reikalingos 
guzikų ir skylių operatorė. Dieno
mis ir naktimis. WIDETTE 
SPORTSWEAR, 3 W. 181h St., New 
York City. WA. 4-7658. (192-194)

BUSINESS OPPORTUNITIES >

navininkams diskriminuoti bu
tų išnuomavime., rasiniai.

Pas Wagnerj apsilankė šv. 
Jono episkopatų katedros de
kanas James A. Pike, Protes
tantų bažnyčių tarybos narys 
pastorius Walter Offant, ka
talikų kunigas monsinjoras 
Cornelius Drew ir žydų rabi-

ja už to įstatymo pravedimą. 
Jis sakė, kad įstatymo svars
tymas laikinai atidėtas, ' bet 
tas priklauso ne nuo jo, o nuo 
miesto tarybos. Jis neaiškino, 
kodėl jis, kaip savo partijos 
(demokratų) lyderis neragi
na saviškius darbuotis už Įsta
tymo pravedimą.

daro prieš nusikaltimus jau
nu oi ių tarpe ir 1.1.

liet tuo laiku1 jau buvo pa
aiškėję, kad tas šaudymas 
minimoje mokykloje buvo ne
nusikaltimas, o nelaimė —
policija nustatė, kad šovimas

Gasolino Stotis. 9 m. lease. Ren
čia $125 į menes;.' 15,000 gal, puip- I 
pose per menes;. Parduodame virs 
81,000 gal. per metus. $4,500 Įran
kių. Prieinamai, nuolaida ant ga
lionų. Norime $15,000. F. Schultz, 
CL. 7-9652.

(192-193)

U

U teismo sales
Praradęs pusiausvyrą

Rugniūčio 30 d. tūlas dak
taras Joseph A. Porcello atė
jo prie ši. Patriko katedros 
ii pradėjo sviesti akmenis į 
ją. Jis tapo suimtas ir štai kas 
paaiškėjo: Jis yra ortodok
sas, o jo1 duktė ištekėjo už ka
taliko. Jis prašęs kardinolo 
SpelĮmano, kad neapvesdintų 
porelės, bet katalikų dvasiš
kiai jo prašymą ignoravo. 
Tad — akmenys...

Dabar, kuomet prasidėjo 
bylos sprendimas, daktaras 
Porcello jau turi kitą aiškini
mą: jis jokiu būdu neatmena, 
kodėl apmetė akmenimis ka
tedrą, jis buvo visai praradęs 
del kažko pusiausvyrą vir ne
gali atsiminti, kas atsitiko.

— Ar tas ką bendro turėjo 
su dukters ištekėjimu už ka
taliko? klausi teisėjas.

— Gal taip, gal ne, nieko 
nežinau, — atsakė išsiblaš
kęs daktaras.

Teisėjai bus teisiami

Magistrato teismo teisėjai 
yra tie, kurie teisia auto-vai- 
r notoj u s už visokius vairavi
mo nusikaltimus — perdidelį 
greitį, šviesos pravažiavimą, 
nelegalų parkinimą ir taip to
liau.

Šią savaitę gaisrininkai pa
stebėjo du automobiliu, sto
vinčiu žymiai per arti van
dens hidrantų — kas skaito
ma žymiu nusikaltimu, nes 
gaisro metu prie taip užblo
kuoto hidranto negalėtų pru 
važiuoti gaisrininkų vežimai.

Automobilių savininkai da
bar turės atsakyti teisme už
mokant pabaudas. Bet pasi
rodė, kad abu- priklausė ma
gistrato teismo teisėjams, i po
nams Ludwig Glowa ir Corn

ing G. McKennee.
Abu teisėjai1 išreiškė viltį, 

kad jų bylos neateis kaip tik 
tuo laiku, kai jie patys spren
džia bylas.

Soble apgailestaująs
Jack Soble, kuris kaltina

mas šnipinėjime Tarybų , Są
jungos naudai, prisipažinęs 
buvime šnipu ir pareiškė tei
sėjui Levet, kad jis tą giliai 
apgailestauja.

Soble bus nuteistas, sekan
tį antradienį. Jo žmona Myra 
jau nuteista penkeriems su 
puse metų kalėjimo, o kitas, 
J. Albam, tokia pat bausme. 
Anie du irgi prisipažino.

Sobeliai atvyko šion šalin 
prieš pat Antrą pasaulinį karą 
iš Vilkaviškio.

Laikraščių pardavinėtojai 
laimėjo streiką

Union News Co. dirbą 750 
laikraščių pardavinėtojų bu
vo sustreikavę. Bet streikas 
buvo neilgas. Kompanija nu
sileido ir su unija pasirašė su
tartį, kuri garantuoja algų 
pakėlimą po $7 ; į savaitę. 
Streikas buvo uždaręs 278 
laikraščių ir žurnalų stotis 
(kioskas).

Universitetas gavo 20 
milijonų dolerių

Columbia universitetas ga
vo arti 2o milijonų dolerių vi
sokiomis aukomis. Ford Foun
dation davė virš 10 milijonų 
doleriu. *■

Nesmerkia užpuolikų
Nepalo delegatas Jungtinė

se Tautose, kurį Central par
ke užpuolė ir apiplėšė, sako, 
kad jis nieko neturi prieš už
puolikus — “tokią, žmonių 
yra visame pasaulyje“.

įvyko per klaidą, kai vienas 
jaunuolis valė šautuvą.

Christenberry, sakoma, la
bai desperatiškai ieško kokių 
i ors savo kampanijai “moty
vų”. Wagnerio administracija 
toli nuo tobulumo, bet Chris
tenberry nežada nieko geres
nio kaslink gerbūvio, diskri
minacijos ir kitų apčiuopia
mų dalykų. Jis dėl to kon
centruoja savo kampaniją ap- 
1 i n k jaunimo 1 nusikaltimų 
I-laušimą. Abiejų partijų šta
buose (dem. Biltmore vieš
butyje ir republikonų Shera
ton-McAlpin viešburyje) kol 
kas labai ramu, didelės prieš
rinkiminės kampanijos dar
buotės dar nematyti.

Luncheonette. Bargenas! Pietūs, 
saldainių ir tt. Daug kavos, sand
vičių ir mokyklos vaikams valgia 
išparduodame. Vienas negaliu at
likti darbo. Geras kampas, arti 
bažnyčių. Renda $90, priskaitant 
apartmentą. prieinamos kainos. 
Sąlygos. 36-11 31 st Ave., Astoria. 
RA. 8-9657. (192-193)

Grosernė. Vaisių. Bronx, N. Y. 
Gerai įsteigtas biznis, gyvoj apylin
kėj, maži iškaščiai, geras lease, ge^ 
ra įeiga. Persitikrinkite. 2187 Wash
ington Ave. WE. 3-1644.

(192-198^

TAILOR SHOP. Fully equip., in 
Tompkinsville, L. I. Est. 40 years, 
hear Victory Blvd. Suitable for 
exp. fur man. Storage lor 200 
coats. Doing $250 to $300 per wk. 
Rent $65 per month. 5 yr. lease 
by landlord. Large room, kitchen 
incl. GI. 7-6617. ■ (191-197)

Flu plečiasi ‘New Yorke
Ligonin i ų komisionierius 

Morris Jacobs praneša, kad 
jis patyręs iš 15 miesto ligo
ninių apie didėjančius flu su
sirgimus. Nuo rugsėjo 27 d. 
iki spalo 1 d. ligonines rapor
tavo turį 6,354 influenzos li
gonius, tai tris syk daugiau 
negu normaliu laiku.

HELP WANTED MALE

Jaunas vyras ar pusamžis. Prie 
daržininkystės. Patyrimas nevisiškai 
reikalingas. Specializuojame prie 
rožių ir carnations. Kreipkitės: 
GEORGE PETERS & SON, Graham 
Ave., ir Franklin St., Hempstead, 
L. I. Tel. IV. 1-7666. (191-197)

MECHANIC. Nauji autos. Lube 
Man. Car Polišuotojas. Alga pa
gal patyrimą. Proga pakilimams, 
įvairių pašalpų. Kalbantis angliš
kai. Mr. JOSEPH BUZZI, RAY
MOND CAR SALES, INC. BAY- 
SIDE 4-1234. (191-197)

AUTO MECHANIC
Must be experienced. Starting 

salary $100 per week. Apply Depot 
Garage at Railroad Station,, Locust 
Valley, L. L, N. Y., or call Glen 
Cove 4-1388.

TRUCKS

(193-199)

Ford Truck 1954. Half ton pick 
up. Exc. condition. Unlettered, 
private owner, selling very reason
able. An outstanding buy at $625. 
Will demonstrate to prospective 
buyer. 106-08 Martense Ave., Co
rona, L. I. HA. 6-0138.

(192-196)

AUTOS

BREITFELLER 
MOTORS, INC.

184 naudotų autos. Galite pasi-
rinkti. Nauji pardavimai ir patar
navimai. Long Islando žinomas 
Pontiac pardavėjas.

191-20 Northern Blvd., Flushing.
IN. 3-0700

(189-195)

MATTHEW A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

Delicatessen. Gera apylinkė. Ar
ti 4 katalikiškų bažnyčių, mokyklų 
ir miesto mok. Parkchester Housing 
Project, 75,000 žmonių. Alaus, šal
tų valgių, gerai įsteigta. 5 m. lease, 
renda $100 į men. jeigu $600. 6 dienos 
nuo 7 v. ry. iki 7 v. v. Tinkama po
ra gali gerai įsisteigti. Liga priežas
tis. TA. 9-0567, sekm. TA. 8-0014.

(191-197)
■------------------------------------------------------------------------------------------- --——----------------

Sąldąinių Krautuvė. 6 kamba
riai. Žema renda. jeigos $400 * 
savaitę. Tinkamas sav. gali pad’ 
dinti įeigas. Arti dirbtuvių ir kit 
išdirbysčių, Prie buso stoties. Ge
ras pirkinys, $2,000. Nesveikavimas 
verčia parduoti. 5416 Flushing Ave., 
arti Metropolitan Avė., Maspethe. 
EV. 2-8924. (187-193)

Body and Fender Shop. 6 karai. 
Pilnai įtaisyta. Brooklyne. priva- 
tiškas savininkas, priverstas par
duoti iš priežasties privatiškių san- 
tikių. 2,000 į mėnesį, garantuotai. 
Gera vieta. Prieinama kaina. Shore 
Road 5-2900.

(187-193)

Floor Waxing Route. Queens, 
Good opportunity, excellent income. 
Gross $600-700 per month. 1 ma
chine included. Owner leaving 
State. Priced for quick sale. Call 
after 7 P. M. Maine 2-3127.

(192-194)|

Bar & Grill. Franklin Sq., L. I., 
good loc., commercial & family 
trade. 8th ,Ave. Bus stop in front. 
$700 over wkly. 2 nice apts over 
store, steam heat. $150 for <2 apts, 
$300 for store. 5 to 10 yr. lease. 
Store 75x20, kitchen incl. WE. 1- 
7486 after 12 P. M. FL. 4-9526 
after 6 P. M. (192-198)

LUNCH WAGON. 1950 G. M. C. 
Pilnai įtaisytas. Gerame stovyje. 
Primatus savininkas parduoda su 
nuostoliu. Čia galima padaryti ge
rą pragyvenimą, įdedant keletą va
landų. Geri įrankiai. Ateikite pa
matyti. Queens, L. I. FL. 8-5468.

(188-194)

Mėslnyčla. Bargenas. Pilnai įtai
syta. Naujas 18 cub. ft. šaldytuvas. 
Turime parduoti iš priežasties rim
tos ligos. Arti parapijinių mokyki* 
lų, gera kaimynystė. Parduodame sU 
nuostoliu — $1200. Arti vieškelio.
74-11 101st Ave., Ozone Park. Die
nomis VI. 6-8008 bile laiku. Vaka-t 
rais nuo 6 iki 9 v. (188-194)

For Sale

STATEN ISLAND
Robinson Ave. 2 lotai pardavimui, 

Groton St., abu arti Great Kills 
Beach. Staten Island auga. Geras 
irtvestmentas. Privatiška nuosavybė.
HO. 6-0898.

(193-195)

Maspeth, L. I. 1 šeimos prijung
tas namas, 6 kambariai, 3 miegrū- 
miai, II2 vonios. Geros medžiagos 
karpetai. Arti mokyklų. Prie krau
tuvių ir transportacijos. Už prieinu 
mą kainą. TW. 8-9247. (192-1943

4 pusi. Laisve (Liberty) Penktadien., spalio (Oct.) 4, 1957/Z




