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.KRISLAI
t'uikus obalsis.
Gal, tyčia!

Apkvaišęs džiaugsmas.
Daug tų socialistinių 

“lepšių”.
Rašo A. Bimba

Transporto darbininku uni
jos prezidentas brolis Quill 
atsiminė gražų obalsj. Jis sa
ko, kad vėl reikia kalbėti 
apie organizavimą Amerikoje 
<:arbo partijos. Turi anglai, 
turėkime ir mes darbiečių 
partiją'

Nesveika ir neišmintinga 
darbo unijoms būti demokra
te partijos tik uodega!

' Su šiais gerais Quillo argu
mentais negalima nesutikti.

Didžiausia Amerikos orga
nizuotų darbininkų silpnybė 
yra tame, kad jie politinėje 
veikloje blaškosi tarpe demo
kratų ir republikonų. Jeigu 
\ įsos unijos stotų ir suorgani
zuotų darbo partiją, viskas 
kitaip atrodytų.

Antradienis buvo ta diena, 
kada sakėme savo akimis pa
matysime Sputniką. Ir laukė
me tos dienos.

Iš ryto viena radijo stotis 
pranešė, kad ji galėsime ma
tyki vakare septynios ir dvyli- 

^ka minučių.
X Apie vidurdienį kita radijo 
-jjotis sakė, kad Sputnikas ap
lankys New Yorką septynios 

ir dvidešimt keturios minutės 
vakare.
' Nusiperku N. Y. Tribune. 
Pirmame puslapyje skaitau, 
kad raketą bus galima matyti 
vakare septynios ir dvidešimt 
devynios minutės. O Sputnl- 
l as, girdi, pasirodys tik už 
trisdešimt minučių po raketos.

Sako, taip skelbiąs ir “Dai
ly News”.

Kodėl buvo toks maišymas? 
Kai kurie sako: tyčia taip bu
vo laikas maišomas, kad new- 
yorkiečiai negalėtų savo aki
mis Sputniką pamatyti.

Kalba eina apie jmažiliukę 
San Marino respubliką. Skai
tykite : '

“Vienintelė pasaulyje demo
kratiniu keliu įsikūrusi ko
munistine valdžia susmuko, 
kaip lepšė.”

Nė nespėkite. Šitaip pa- 
I vaišusiai džiaugtis gali tiktai 

'Naujienų redaktorius.

Viena, San Marino valdžia 
nebuvo vienų tik komunistų. 
Ją sudarė komunistai ir socia
listai.

Tuo būdu, juk ten ir bro
liai socialistai “susmuko, kaip 
lepšės.”

< Antra, kodėl reikėtų 
džiaugtis, kad darbininkiška 

z valdžia “susmuko,” o jos vie
ton užviešpatavo klerikalų 
valdžia?

Leonardas šimutis ir prela
tas Balkūnas turėtų Pijui Gri
gaičiui suteikt} medalį.

Padėjus juokus į šalį, daly- 
1 ai ten buvo tokie: San Mari
no parlamente komunistų ir 
socialistų koalicija turėjo tik 
vieno balso daugumą. Aną 
dieną vienas komunistas de
putatas perėjo klerikalų pu
sėn, ir ten susidarė dauguma.

Koalicinė vadžia pasitrau
kė! Jokio niekur susmukimo 

^nebuvo. Bus nauji rinkimai,

(Tąsa 4-tame pusk)

Guatemala randasi 
po a pgulos stoviu, 
buvo demonstruota

Gavimui Naujų Skaitytojų

LAISVES VAJUS
Guatemala. — Atrodo, 

kad Guatemaloje vystosi 
neramumai ir naujos kri
zės. Įvairios dešinės klikos 
negali susitarti ir pešasi 
tarpusavyje tokiu laipsniu, 
kad krašte įvestas net ap
gulos stovis. Antradienį 
mieste įvyko demonstraci
jos, kurias policija puolė 
su ašarinėmis dujomis, o 
gaisrininkai apšvirkštė 
spalvuotu raudonu vande
niu; Taip apšvirkštytas 
žmogus turėjo atsargiai 
bandyti pasiekti savo na
mus, nes policija tokius pa
ženklintus visur suiminėjo.

Peštynės vyriausiai vyk
sta tarp valdžios kandida
to Ortizo ir kito kandida
to, gen. Fuenteso, šalinin
ku. Ortizas oficiališkai iš- c

rinktas. Bet Fuentes teigia, 
kad jis išrinktas, tik val
džia suklastavo rinkimų re
zultatus. Koks skirtumas 
tarp abiejų kandidatų, ne
visai aišku. Tik sakoma, 
kad Fuentes yra dar deši
nesnis, negu Ortizas.

Alžyro nacionalistai stengiasi 
išsirūpinti per Jungtines Tautas 
savo penkhj vadovų išlaisvinimą

Jungtinės Tautos. —Pen
ki žymiausieji Alžyro na
cionalistinio liaudies fron
to vadai randasi Francū- 
zijos kalėjime. Jie buvo 
klastingai suimti praeitais 
metais, kuomet orlaiviu

Sirija kviečia 
Hannnarskjold 

atvvkti tenai/
Jungtinės Tautos. —Siri

jos delegacija Jungtinėse 
Tautose pareiškė, kad J. 
T. gen. sekretorius Ham- 
marskjoldas pats turėtų 
atvykti į Artimuosius Ry
tus, ypatingai į Turki jos- 
Sirijos pasienį, ir jis galės 
savo akimis įsitikinti, jog 
Turkija rengiasi agresin
giems žingsniams prieš 
Siriją.

Sirijos užsienio reikalų 
ministras Bitar sakė, kad 
už karo pavojų ir neramią 
padėtį Artimuose Rytuo
se labai atsakinga Eisen- 
howerio doktrina.

Vakarietiška Jungtinių 
Tautų dauguma tuo tarpu 
atidėjo Sirijos skundo 
svarstymą. Tokio atidėji 
mo reikalavo Turkija, aiš
kindama, kad reikia pa
laukti, kad pamatyti, kas 
išeis • iš Saudo bandymo 
tarpininkauti. Tarybinis 
delegatas Gromyko sakė, 
kad atidėliojimas yra tik
tai Amerikos ir Turkijos 
manevras neprileisti, kad 
Jungt. Tauros pamatytų 
tikrą padėtį.

Apgulos stovis, kuris pa
našus į karo stovį, įvestas 
30 dienų. Ar jis tada tik
rai bus. baigtas, nežinia. 
Apgulos stovis ne naujas 
dalykas Guatemalai. Toks 
stovis buvo įvestas tuojau 
po diktatoriaus Armaso nu
šovimo ir vyravo beveik iki 
pačių rinkimų. Tokio sto
vio metu uždrausti visi mi
tingai ir susirinkimai, žmo
nės negali pasirodyti gat
vėse po tam tikros valandos 
vakaro ir t. t.

Iš kaimyninių Guatema
lai šalių sostinių praneša
ma, kad Guatemaloje gali 
vykti visokie pučai ir per
versmai, nes įvairios kli
kos nenori viena kitai už
leisti vietos. Generolas Fu
entes turi daug šalininkų 
armijos vadovybėje.

Guatemalos pažangiečiai 
sako, kad rinkimai buvo 
tik juokas, kad nebuvo 
rinkiminės laisvės, ir nei 
Ortizas, nei Fuentes neturi 
daugumos Guatemalos žmo
nių pasitikėjimo.

skrido iš Maroko Tunisi- 
jon. Francūzas lakūnas, 
vairavęs orlaivį, vietoje nu
sileisti Tunise, nusileido 
Alžyre, kur nacionalistų 
jau laukė francūzų žan
darmerija.

Alžyro nacionalistai da
bar kreipėsi į Azijos-Afri- 
kos bloko delegaciją, pir
moje eilėje į arabiškas de
legacijas, kad būtų pradė
ta akcija už tų penkių va
dovų išlaisvinimą. Tie va
dovai, sako nacionalistai, 
faktinai yra kaip ir busi
moji Alžyro valdžia, nes 
jais turi pasitikėjimą dide
lė dauguma Alžyro žmonių.

Manoma, kad Egipto ir 
Sirijos delegacijos tikrai 
kels tą klausimą. Prancū
zai, kaip ir paprastai, teigs, 
kad Jungt. Tautos neturi 
teisės to klausimo spręsti, 
nes tai “vidujinis Francūzi- 
jos reikalas’’. Pagal oficia- 
lišką Francūzijos nusista
tymą Alžyras yra “nedalo
ma Francūzijos dalis”.

Ir Tarybų Sąjungoje 
yra sukčiavimo prie 
lenktyininių lažybų

Maskva. — Žurnalas “So- 
vietskaja Kultūra” sako, 
kad yra daug sukčiavimo 
prie Maskvos hipodromo, 
tai yra, arklių lenktynių 
lauko. Lenktyniauto jai-jo
jikai dažnai patys per ki
tus eina lažybų, “betina”, 
ir susitarę tiksliai nuspren
džia, kuris arklys bus lai
mėtojas. Žurnalas taipgi 
sako, kad hipodrome daug, 
girtuokliaujama, ir ragina 
jį reformuoti.
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Gyvenimas Lietuvoje
Mūsų korespondento

ARTISTŲ DRAUGYSTE 
SU KOLŪKIEČIAIS

Šiauliai. — Kolūkio klu
bo salė *— pilnutėlė. Vyksta 
P. Vaičiūno pjesės “Prisi
kėlimas” spektaklis. Žiūro
vai artistų vaidybą palydi 
draugiškais plojimais. Po 
spetaklio Jurbarko rajono 
“Tėvynės” kolūkio nariai 
neišsiskirsto. Nuoširdžiai 
besikalbėdami su aktoriais 
jie apsvarsto pjesę.

Artima draugystė jungia 
Šiaulių dramos teatro kū
rybinį kolektyvą su kolū
kiečiais. Parodyti savo ge
riausius pastatymus kol
ūkiuose artistams tapo tra
dicija. Šiomis dienomis jie 
grįžo iš dviejų savaičių gas
trolių po Lietuvos kolūkius. 
Artistus nuoširdžiai sutiko 
Pilviškiuose, Kražiuose, 
Vilkaviškiuose, Žeimelyje 
ir kitose ' apylinkėse. Nuo 
metų pradžios kolūkių klu
bų scenoset Šiaulių artistų 
pasirodymus žiūrėjo apie 
Lesi tūkstančiai žmonių.

Užvenčio1 rajone pelnytą 
populiarumą įsigijo “Pary
žiaus komunos” kolūkio 
dramos kolektyvas. Už sa
vo pasisekimą. artistai-savi-K 
veiklininkai dėkingi Šiaulių 
dramos teatrui. Kolūkio sa
viveiklininkus šefuojantie
ji aktoriai ir režisieriai daž
nai nuvyksta į kolūkio cent
rą — Šaukėnus. Šiais me
tais ten pabuvojo nusipel
nęs respublikos artistas J. 
Zubėnas, režisierius Kazys 
Tumkevičius, artistė Van
da Venckutė >ir kiti. Jie su
teikė patarimus įvairiais 
teatrinio meno klausimais, 
padėjo pastatyti pjeses.

S. Penkauskas—J. Blažonis
Lawrence-Lowell, Mass. 120

L. Tilwick, Easton, Pa.............. 120
Plymouth—Wilkes-Barre, Pa. 120
J. Patkus, New Haven, Conn. 120
S. Puidokas, Rumford, Me. 114
Great Neck Vajininkai ............ 80
A. Valinčius, Pittston, Pa........  40
Norwoodo Vajininkai ................ 36

NAUJI GYVULININKY
STĖS PASTATAI

Pandėlys. Šiltai šiemet 
žiemos galvijai “Pirmyn” 
kolūkyje. Neseniai čia pa
baigta statyti 150 vietų kar
vidė. Prie jos įrengtas 500 
tonų talpos pašarų sandė
lis. Nauja 120 vietų pilnai 
mechanizuota karvidė, pa
šarų sandėlis ir virtuvė taip 
pat pastatyti “Einorių” 
kolūkyje.

“Suvainiškio” kolūkyje 
baigiama statyti kiaulidė.

Nauja 25 lovų ligoninė a- 
tidaryta Dotnuvos rajono 
“Aušros” kolūkyje. Ligoni
nėje veikia gimdymo ir 
bendras skyriai.

1,500 individualinių 
gyvenamųjų namų

Panevėžys. — Pokariniu 
laikotarpiu Panevėžyje pa
statyta ir statoma daugiau 
kaip pusantro tūkstančio 
individualinių gyvenamųjų 
namų. Namais apstatytos 
24 naujos gatvės —Straz
delio, Liudo Giros, Rožių, 
Alyvų, Darbininkų ir kitos. 
Vien tik šiais metais vals
tybė individualinių namų 
statytojams suteikė apie 
milijono rublių ilgalaikę 
paskolą.

Gražius namus pasistatė 
stalius, dabar pensininkas, 
M. Tomkevčius, ‘ geležin
kelio darbininkas S. Batke- 
vičius, gydytojas S. Davai- 
lis, cukraus fabriko darbi
ninkas A. Martinonis ir 
daugelis kitų.

Šiais metais savo nuosa- 
vuose namuose iš viso ap
sigyvens 120 šeimų, iš jų 
apie 50 įkurtuves švęs Spa
lio socialistinės revoliucijos 
40-ųjų metinių išvakarėse.

Jugoslavija negaus 
ekonomin. paramos 
išjungt. Valstybių

Londonas. — Britanijos 
spauda sako, kad Amerika 
nusprendė \isai sulaikyti 
ekonominės pagalbos davi
mą Jugoslavijai. Karinė 
parama irgi bus sulaikyta. 
Sakoma, tik tam tikras kie
kis lengvų ginklų, kurie 
iš anksčiau buvo numatyti 
pasiuntimui, bus nusiųsti.

Pačioje Amerikoje ofici- 
ališkai tas dar nepaskelbta, 
bet Washingtonas informa
vęs Londoną apie tą nuta
rimą. Nutarimas padary
tas tą dieną, kai Jugosla
vija pripažino Vokietijos 
(Rytų) Demokratinę Res
publiką. Kaip žinia, Kon
gresas dar nekuris laikas 
atgal pravedė nutarimą, 
kad pagalbos tiekimo Ju
goslavijai klausimas turi 
būti paliktas prez. Eisen- 
howerio rankose. Buvo nu
tarta, kad geriau leisti pa
čiai ^administracijai spręsti, 
siųsti ar nesiųsti ginklų 
Jugoslavijai, nes adminis
tracija geriau žino viso

Becko sėbro vadovaujama unija 
padėjo k o m p a n i jai atsikratyti 
kovingos unijos organizavimosi
Washingtonas. — Senato 

komiteto apklausinėjimuo
se iškelta, kaip Morton 
Packing kompanija bendra
darbiavo su Becko sėbru, 
kad atsikratyti kovingos 
stokjai'dų darbininkų uni
jos (United Packinghouse 
Workers) pastangų suor
ganizuoti jos darbininkus.

UPWU buvo pradėjusi 
organizuoti tos kompanijos 
darbininkus ir buvo kelia
mas reikalavimas pakelti 
algas ant apie 40 centų va
landai. Kompanija tada 
kreipėsi į Dave Becko sėb
rą N. W. Sheffermaną, ku
ris turi tam tikrą “darbo 
santykių” firmą. Ta firma 
specializuojasi padėjime 
bosams kovoti prieš kovin
gas unijas. Sheffermano 
firma per Becką atvedė 
mažos ir Beckui draugingos 
Bakery Workers unijos or
ganizatorius, kurie “suor
ganizavo” darbininkus. Jie 
pastatė tokį reikalavimą 
kompanijai: pakelti algas 
ant penkių centų dienai.

Tokyo. — Indonezijos bu
vęs vice-prezidentas Hat- 
ta, nacionalistų vadas, sa
ko, kad Amerika ir Tary
bų Sąjunga turėtų pasira
šyti '25 metų nepuolimo ir 
draugingumo paktą. Hat- 
ta dabar vieši Japonijoje. 
Jis praleido kelias savai
tes Kinijoje.

Londonas. •— Darbiečių 
lyderis Bevanas sako, kad 
negali būti taikos Artimuo
se Rytuose, kol nesusita
riama su TSRS.

kius užkulisinius slaptus 
motyvus, negu tą gali žino
ti Kongresas.

Administracija - dabar 
nutarė, kad yra pamato 
visai nutraukti pagalbos 
davimą Jugoslavijai. Ei- 
senhoweris ir Dulles priė
ję išvados, kad nors Jugo
slavija dar nėra' pilnai ta
rybinio bloko nare, ji jau 
gan artimai su tuo bloku 
bendradarbiauja ir bęyeik 
visais pasaulinių / ^ty
kių klausimais remia Ai
binį nusistatymą. Dtdles 
dabar laikosi nuomonės, 
kad pagalbos davimas jau 
“neneša dividendų”, tai yra, 
nepajėgia atitraukti Jugo
slaviją nuo socialistinių 
kraštu, v

Londonas. — Kairus dar- 
bietis Konni Zilliacus sako, 
kad Darbo partija turėtų 
priimti Chruščiovo siūly
mą bendradarbiauti dėl 
taikos Artimuose Rytuose.

Kompanija iš anksto su 
tuomi buvo sutikusi. Dau
guma darbininkų nesupra
to, kaip jie apgaudinėja
mi. Ir tokiu būdu UPWU 
tapo išstumta.

Seržantas buvo 
šnipas, sakoma; 

jis dar karys
New Yorkas. — Abelio 

byloje prokuroras iškėlė 
naują keistą liudininką: 
seržantą Roy A. Rhodes, 
kuris teigia, kad jis būda
mas Maskvoje buvo virtęs 
tarybiniu šnipu. Jis gir- 

’tuokliavęs, susipažinęs su 
gražia mergina, kuri pasi
rodė esanti žvalgybos tar
nautoja, ir jinai jį suvedusi 
su tarybiniais žvalgybi
ninkais. Jis turėjęs ir ko
kius ryšius su Abelių, ku
ris kaltinamas buvęs vy
riausiu tarybiniu šnipu 
vioje šalyje.

Rhodes dar dabar yra 
aktyvioje tarnyboje Ame
rikos armijoje, ir jis niekad 
nebuvo teistas už tą šnipi
nėjimą, apie kurį kalba. 
Stebėtojai, kurie klausėsi 
jo liudijimo, priėjo išvados, 
kad jis arba iš pat pradžios 
buvo “dubiltavu šnipu”, ar
ba paskui tokiu tapo.

Washingtonas. — Brita
nijos premjeras Macmilla- 
nas atvyko Amerikon.

Jeruzale. — Britų karinis 
laivas atplaukė į Izraelio 
uostą Haifą. ;
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TEISMAS LAIKOSI GERAI
ŽEMESNYSIS federalinis teismas jau senokai bu

vo nusprendęs, kad Newport News ir Norfolk miestuo
se, Virginia valstijoje, būtų pradėta naikinti segrega
cija viešosiose mokyklose.

Virginia valstijos rasistai tam priešinosi. Minėtos 
valstijos valdantieji sluoksniai tuojau, kai tik Aukščiau
sias teismas paskelbė pirmą savo sprendimą dėl segre
gacijos panaikinimo viešosiose mokyklose, darė pa
reiškimus, jog segregacija jų valdomoje valstijoje nebus 
panaikinta. Jie savo tokio nusistatymo griežtai laikėsi 
ir tebesilaiko.

Virginia seimelis priėmė specialų įstatymą, kuriuo 
einant, buvo manyta neprileisti segregacijos panaikini
mo tos valstijos ribose. Einant tuo įstatymu, guberna
torius skiria tam tikrus komitetus, o tie komitetai skirs
to moksleivius, į kokią mokyklą jie turį eiti. Tuomet fe
deralinis teisėjas Hoffman pasakė, kad šis įstatymas 
rya nekonstitucinis.. Po to Virginia valstija kreipėsi į 
šalies Aukščiausią Teismą.

Na, ir praėjusį sekmadienį Aukščiausias Teismas 
atsisakė svarstyti Virginia valstijos apeliaciją. Kitais 
žodžiais, Aukščiausias Teismas užgyrė žemesniojo fede
ralinio teismo sprendimą, sutinkant, kad tasai įstaty
mas, kuriuo didžiavosi Virginia valstijos valdovai, yra 
nekonstitucinis.

Dabar, vadinasi, paliktas visas dalykas ten, kur 
buvo: Virginia valstijos mokyklose turi būti pradėta 
naikinti segregacija!

Mums patinka šis Aukščiausio Teismo žygis, nes 
jis parodo, kad jis, teismas, laikosi pirmesnių savo 
sprendimų segregacijos panaikinimo klausimu.

Ką dabar darys Virginia valstijos valdovai, 
•si palaukti ir pamatyti.

lieka-

MACMILLANAS WASHINGTONE
KAS NORS NEPAPRASTO vyksta Washingtoxie 

ir Londone. Štai, vos tik prieš keletą dienų iš Baltojo 
Namo išvyko Britanijos karalienė Elzbieta II su princu 
Filipu, kaip iš Londono atvyksta kitas žymus asmuo, 
ministrų pirmininkas Harold Macmillanas.

Karalienės Elzbietos vizitas buvo daugiau tik sen
timentalus, daugiau tik tam, kad paskleisti tarp Ameri-

Kas mėgsta pažangią lie
tuvišką knygą, tam Karolio 
Vairo vardas seniai pažįs
tamas. Dar anuomet, kai 
Spausdintas žodis iš viso 
buvo retas svečias Lietuvoj, 
Karolis Vairas vertė į lietu
vių kalbą knygas, stengėsi 
jas išleisti ir išplatinti. 
Knyga— pats artimiausias, 
pats patikimiausias Karolio 
Vairo - Račkausko bičiulis. 
Gerą, pažangią knygą pa
teikti lietuviškam skaityto
jui — vienas iš pačių karš
čiausių Karolio Vairo sieki
mų. Kad ir kur būdamas, 
kad ir kokias pareigas ofi
cialiai eidamas* K a r o 1 i s 
Vairas niekad nenutraukė 
savo bičiulystės .su knyga, 
vertė ją į lietuvių kalbą, 
tuo būdu kėlė mūsų liaudies 
kultūrą.

Gimęs 1882 m., lapkričio 
4(16) d. Šiaudinės bažnyt
kaimio (Žemaitijoje) var
gonininko šeimoje, neatsi
tiktinai tėvų buvo ruošia
mas kunigo karjerai. Pačio
je pradžioje kurį laiką mo
kęsis Luokės pradinėje mo
kykloje, vėliau privačiai pa
siruošęs stoti gimnazijon, 
jis ilgiausiai mokėsi Šiaulių 
gimnazijoje. Apie dešįmtį 
metų pasimokęs, 1900 me
tais įstojo Kauno kunigų 
seminarijon, k u r išbuvo 
ketvertą metų.

Bet tėvų troškimas neiš- 
sipildė — Karolis Račkaus
kas pasitraukė iš seminari
jos kunigu netapęs ir jau 
netikintis žmogus, savo jė- 

I gas trokštąs atiduoti ne 
I ž m o n ė m s mulkinti, bet 
I jiems šviesti. Bręstančios 
1905 metų revoliucijos idė
jos buvo nesvetimos ir Ka
roliui Račkauskui, nors 
tvirtų politinių įsitikinimų 
tada jis neturėjo, labiau 
linko į liberalizmą.

< Pasitraukęs iš seminari-
kos žmonių gerų santykių (su Britanija) dvasia. Kas j®s’ K. Račkauskas išvyko j
kita glūdi Macmillano vizito tiksluose.

Jis, beje, atvyksta ne vienas; su juo, be kitų, atvyk
sta žymūs anglai' mokslininkai.

Sakoma, kad Macmillanas tarsis su prezidentu Ei- 
senhoweriu ir Valstybės sekr. Dullesu vyriausiai dėl 
to, kad tarp šitų dviejų šalių būtų susitarta dėl atomi
nių paslapčių viena kitai atidengimo, dėl bendro abiejų 
šalių mokslininkų darbo, kad būtų bendromis jėgomis 
įsigytas tarpžemyninis balistinis raketas, kokį turi Ta
rybų Sąjunga.

Tai yra kas nors nepaprasto, kaip sakėme.
Ligi šiol tiek Anglija, tiek Amerika jautėsi, kad 

jos, veikdamos paskirai, gali “pasirodyti” taip pat ge- 
> rai moksle, kaip ir Tarybų Sąjūnga. Bet po to, kada 

Tarybų Sąjunga paleido į erdvę dirbtinį žemės paly
dovą, tiek Washingtonas, tiek Londonas pamatė, kad 
taip nėra: Amerika ir Anglija yra toli pasilikusios fizi
kos-matematikos ir astronomijos moksle.

Londono. spauda pradėjo smarkiai kritikuoti An
glijos ir Amerikos vyriausybes ir mokslininkus. Toji 

, spauda sakė: jei norime pasivyti Tarybinį mokslą, tai 
turime parodyti vieni kitiems tai, ką pasiekėme, tu
rime bendrai veikti, nes kitaip nuolat būsime pavo
juje-

Dabar, štai, ir bus (šiuose tarp Eisenhowerio ir 
Macmillano pasitarimuose kalbama apie apibendrinimą 
mokslo jėgų, kad. anglo-saksų šalys nebūtų paskutinės, 
kad jos pasivytų tarybinį mokslą.

Kai kurid spėja, jog šiuose pasitarimuose bus 
diskusuojama ir dėl padėties Artimuosiuose Rytuose. 
Sakoma, bus bandoma kaip nors susitarti, kad Jungt. 
Tautos darytų taip, kaip nori amerikiečiai ir anglai.

Tuo pačiu kartu, Jungt. Tautos, kai šie žodžiai 
__._rašomi, renkasi į specialų posėdį, kuriame bus svar

stytas^ Sirijos skundas prieš Turkiją.

, kur 1905 m. 
ė m ė pastoviai 
ką įsisteigusio 
laikraščio” re- 
Po kalėjimiškos

ATRODO, kad Turkijos valdovams, nepavyks pra
dėti agresiją prieš. Siriją. Mat, laiku buvo suspėta pa
sauliui pranešti, jog Turkija rengiasi tai daryti.

Dabartinu Turkijos valdžia, sakoma, buvo, pasi
ruošusi ant Sirijos užpulti po rinkimų,, kurie Turkijo
je įvyks spalio 27 d. Bet' kadangi jos planai buvo iš 
anksto sužinoti ir paskelbti; kadangi Jungt. Tautos nu
sitarė “tų planų” reikšmę svarstyti, tai vargiai begu 
Turkijos valdovai savo pasimojimus vykdys gyvęni- 
man, nežiūrint to, kad jie turi gerus talkininkus “Va
karuose”.

• Net ir Indijos ministrų pirmininkas Nehru aną. die
ną pasakė, kad, jo nuomone, Artimuosiuose Rytuose 
karo pavojus žymiai sumažėjo.

Peterburgą, 
pradžioje < 
dirbti tik 
“Lietuvių 
dikcijoje, 
kunigų seminarijos gyveni
mas, Peterburge jaunam in
teligentui pasirodė- visokių 
ląisvių viršūne. Čia jis su
sipažino su tokiais jaunais 
lietuviais, kaip Miku Pet
rausku, Gabrielium Liutke
vičiumi, K. Jurgelioniu - 
Kalėdų Kauke ir kitais. Pa- 
tekęs į pažangaus gyvenimo 
ratą, dažnai lankydamas 
vertingus spektaklius, skai
tydamas pažangių ir revo
liucinių rusų bei užsienio 
rašytojų kūrinius, Karolis 
Vairas įgijo, tą prisirišimą 
prie pažangios knygos, ku
rio jis niekad neprarado.

Po 1905 metų ėmus siaus
ti carinei reakcijai, pasun
kėjus net lietuviškos libe
ralinės - buržuazinės spau
dos sąlygoms, vis daugiau 
jaunimo iš mūsų krašto vy
ko- į Šiaurės Ameriką. 1907 
m. ten patraukė ir Karolis 
Račkauskas.

Per šešiolika su viršum 
gyvenimo Šiaurės Ameriko
je metų, K., Račkauskas ne
maža nudirbo, versdamas į 

; lietuvių kalbą knygas, reda
guodamas laikraščius, dirb
damas. kultūrinį organiza
torinį darbą. Iš. pradžių A- 
meUkoje K. Račkauskas ga-r 
na aktyviai jungiasi į soci
alistų organizacinę veiklą,, 
suredaguoja keletą “Kovos” 
numerių. Į lietuvių kalbą 
išverčia Ą. Bebelip “Mote
ris ir socializmas,” March-, 
levskio “Politinę- ekonomi
ją,”' M. Gorkio pjesę “Dug- 
nę>” ąpysąką “Motina.”

Apybraižoje “Mano dar

bas su knyga,” kuri iš
spausdinta ką tik išėjusioje 
jubiliato raštų Rinktinėje 
apie M. Gorkio veikalų ver
timą į lietuviu kalbą K. 
Vairas šitaip pasakoja:

“1909-1910 metais pradė
jau versti Maksimo Gorkio 
veikalus ir pirmoje eilėje 
ėmiausi pjesės “Dugne” 
(“Na dnie). Su M. Gorkio 
kūryba, ypač su jo kuri
niais, Skiriamais scenai, bu
vau susipažinęs 1905-1906 
metais Peterburge.

Pirmasis mano išverstas 
M,' Gorkio veikalas, buvo 
“Dugne.” Tai buvo įdomus 
darbas:, išversti , pjesę ir 
paskui — pastatyti ją sce
noje! Pjesę “Dugne” sta

Karoljs Vairas-Račkauskas

tėme Amerikoj 1909-1910 
metais, t. y. trejais metais 
anksčiau, negu ji pasirodė 
Anglijoje (1912 m,.),-. Bruk
line man pavyko sudaryti 
šaunią vaidintojų trupę iš 
brukliniečių lietuvių darbi
ninkų, daugiausia iš siuvė
jų. Režisierium teko būti 
man pačiam. Be kitų, vei
kalo pastatyme dalyvavo 
nuostabiai ’geras a ktorius 
Kraučiūnas, vaidinęs Luką; 
puikus buvo Andriukaitis, 
rodos, Barono rolėje; gra
žiai pasirodė Nastės rolėje 
Ona Karaliūtė. Pj,esę “Dug
ne” su didęliu pasisekimu 
statėme Brukline, Niujorke, 
Niuarke.

Ką reiškia — su dideliu 
pasisekimu? Tiesą pasa
kius, pasisekimas buvo, ne 
materialinis,, o grynai mo
ralinis. Visas mūsų paja
mas už bilietus (po 1 dol., 
50 ir 25 centus) suėdė sa
lės nuoma, šviesos, važinėji
mai, spausdinimas plakatų 
ir bilietų, dekoracijos, gri
mas, kostiumai. Vertėjui,, 
režisieriui, aktoriams nieko 
neliko. Užtat jie turėjo 
daug moralinio^ pasitenkini
mo: publika, jų pastangas 
gražiai įvertino, plojimams 
nebuvo galo.

Kiek vėliau Filadelfijos 
“Kova” išspausdino, pjesę 
atskiru leidiniu,” Taigi, be
rods,. K. Vairas yra pirma
sis M. Gorkio kūrinių ver
tėjas į lietuvių kalbą.

i K. Račkauskas susipkžįs- 
' ta ir artimai susidraugauja 
su Jonu Šliupu, Vladislovu 
Dembskiu ir imasi redaguo
ti ateistinį žurnalą “Lais
vąją Mintį,”' kuris turėjo 
žymią reikšmę kovojant su 
katalikiškuoju klerikalizmu 
Amerikos lietuvių tarpe, 

i Bet po 6-rių metų “Laisvo
ji Mintis” dėl lėšų stokos 
turėjo užsidaryti. K, Rač
kauskas persikėlė į Niujor
ką, kur apie dešimtį metų 
redagavo savaitraštį “Tėvy
nę” (Susivieni ji mo Lietuvių 
Amerikoje organą). Reda
guojant šį laikraštį K. Rač
kausko, veikla labiau susie
jo su lietuvių buržuazi
niais - liberaliniais sluoks
niais, Tad nenuostabu, kad 
K; Račkauskui grįžus bur- 
žuazinėn Lietuvon, tometo 
'vyriausybės ji.a buvo pa
trauktas į diplomatinį dar*

ALDLD kuopoms ir nariams
Gerbiami Draugai ir Draugės!

Jau žinote iš spaudoje tilpusio pranešimo, jog mūsų1 
garbingoji Lietuvių Literatūros Draugija yra galutinai 
nuimta nuo taip vadinamų “subveršyvių” sąrašo. Tai 
milžiniškas laimėjimas ne tik mūsų draugijos, bet visų 
Amerikos žmonių. Nes valstybės prokuroro užpuolimas 
ant mūsų organizacijos buvo užpuolimas ant visų žmo
nių civilinių laisvių ir demokratinių teisių. Tai buvo 
užpuolimas ant Amerikos Konstitucijos ir Teisių Biliaus.

Štai kaip dalykai buvo:
Spalio 1 d. Centro Komitetas gavo nuo draugijos ad- 

vakatų iš Washington, D. C., pranešimą, kad mūsų 
apeliacija į šalies Aukščiausią Teismą galutinai paruoš
ta ir įteikiama teismui. Prisiuntė mums tos apeliacijos 
arba skundu prieš prokurorą Mr. Brownell jau at
spausdintą kopiją. Apeliacijoje nurodoma, kad mūsų 
organizacija yra neteisingai ir netiesotai užpulta ir per
sekiojama. Mes prašome Aukščiausį Teismą apginti 
Jungtinių Valstijų Konstituciją ir Teisių Bilių, nu- , 
sprendžiant, kad Teisingumo Departmentas ir prokuV 
roras Brownell neturėjo teisės ir pamąto mūsų garbin
gą patriotinę kultūros ir apšvietus organizaciją įtraukti 
į subversyvišką sąrašą.

Pats prokuroras, matyt, pamatė, kad jo neteisin
gas žygis Aukščiausiame Teisme bus pasmerktas. Todėl 
vietoje stoti prieš teismą ir tą savo žygį ginti, spalio 
4 d. jis specialiu laišku pranešė Centro Komitetui, kad 
Lietuvių Literatūros Draugija ir Lietuvių Darbininkų 
Susivienjimas yra išimti iš subversyviško sąrašo ir kad 
apie tai bus paskelbta visuose valdžios oficiališkuose 
dokumentuose!

Taip ir buvo laimėta keletą metų užsitęsusi sunki 
ir iškaištinga kova apgynimui L. L. D., jos veikėjų ir na
rių garbingo vardo.

Didelis dėkui visiems draugijos nariams, kurie 
per tuos ketverius metus stovėjote su savo organizacija, 
mokėjote duokles ir kovojote prieš persekiojimą, šir* 
dingas ačiū visiems, kurie finansiškai parėmėte šitą 
kovą teismuose.

Bet vien džiaugsmu dėl šio istorinio laimėjimo mes 
negalime pasitenkinti. Per tą sunkų laikotarpį mūsų 
organizacija smarkiai nukentėjo. Nemažai narių dėl to 
buvo pasitraukę iš jos eilių.

Kokia dabar turi būti visų mūsų užduotis? Mūsų 
užduotis yra imtis darbo organizaciją visapusiškai su
stiprinti. Turime dėti visas pastangas laimėti atgal 
pasitraukusiuosius narius. Turime darbuotis dėl gavimo 
naujų narių.

Mes įrodėme, kad mes mokame savo organizaciją 
gerbti ir ginti. Parodykime dabar, kad mes taip pat mo
kame ir pajėgiame ją stiprinti!

iNo.rime atsikreipti tiesiai į buvusius narius. Kvie/ 
čiame jus, draugės ir draugai, grįžti į mūsų eiles. Du • 
rys visiems atdaros. Visi būsite maloniai pasitikti.

Be to, nepamirškime Amerikos lietuvių pažangiosios 
spaudos, kuri taip energingai ir atsidavusiai gynė mū
sų užpultą organizaciją ir padėjo mums laimėti šią ko
vą. Padėkime dienraščiams jų vajuose dėl gavimo nau
jų skaitytojų bei finansinio sustiprinimo.

Kitas dalykas. Dar turime nemažai narių, kurie te- < 
bėra nemokėję šių metų douklių. Būtinai pasimokėkite 
ir pasilikite L. L . D. nariais gerame stovyje. Randasi 
dar ir ištisų kuopų, iš kurių dar negauta jokių duoklių 
už 1957 metus. Prašome tuojau susirūpinti ir savo kuo
pų reikalus sutvarkyti, narių duokles išrinkti ir pasiųsti 
Centram

Šių metų knyga “Gydymo Istorija” jau beveik at
spausdinta. Tai bus naudinga ir įdomi knyga. Bet kny
gą gaus, suprantama, tik tie nariai, kurie bus pasimo- 
kėję šių metų duokles.. Todėl pasiskubinkite su duok- į 
lėmis, idant nepasiliktumėte be knygos.

Taip pat prašome tiek narius, tiek kuopas laikas 
nuo laiko knygų ir žurnalo Šviesos > leidimą. Paaukokite • 
Komiteto knygų ir žurnalo Šviesos leidimą. Paaukokite 
pagal išgalę. ' •

Visi ir visos darbuokimės!
Tegu gyvuoja mūsų Amerikos Lietuvių Darbininkų 

Literatūros Draugija!
ALDLD CENTRO KOMITETAS

bą. Bet klerikalai nedova
nojo jam nei ųž kunigų se
minarijos pametimą, nei už 
“Laisvąją Mintį,” nei už 
daugelį išverstų pažangių 
knygų. Pirma pasitaikiu
sia proga K. Račkauskas ne 
tik buvo išmestas iš diplo
matinės tarnybos, bet ir su
daryta jam byla.

Nuo 1933 metų iki tary
binės santvarkos atkūrimo 
Lietuvoj, K. Račkauskas 
vertėsi žurnalistika, dau
giausia darbo skirdamas 
knygoms į lietuvių kalbą 
versti.
Tarybų santvarką K. Rač

kauskas sutiko su džiaugs
mu ir aktyviai įsijungė 
darban. Jis buvo patelktas 
Respublikinėn bibliotekon 
ir. turėjo progos kaip tik 
konkrečiai rūpintis jo my
lima knyga.

Tarybinei Armijai išva
davus Lietuvą nuo hitleri
nių okupantų, K. Račkaus
kas dar aktyviau imasi 
knygos vertimo darbo. Jis 
išverčia kelis geri a u s i u s 
Dreierio romanus, Stein- 
beko “Rūstybes kekes,” Uol- 
ferto “Tekerio gaują” ir 
daug kitų vertingų grožinės 
literatūros knygų.

1947 metų pradžioje, mi
rus Petrui Cvirkai ir vy
riausybei nutarus Kaune 
įsteigti Petro Cvirkos me
morialinį muziejų, to sun
kaus darbo kaip tik imasi 
K. Račkauskas. Darbas bu
vo atliktas nepapr a s t a i 
stropiai, su didele meile žy
miajam rašytojui. Dabar 
šis memorialinis muziejus, 
esąs Kaune. Donelaičio g. 9, 
kurio direktoriumi yra Ka
rolis Vairas - Račkauskas, 
yra vienas iš geriausių me-j 
morialinių literatūros mu-i 
ziejų visoje Tarybų Sąjun
goje. Man atrodo, nebus 
perdėta, jei pasakysiu, jog 
tokio muziejaus sukūrimas 
yra lygu labai geros knygos 
parašymui. Be to, K. Rač
kauskas kurį laiką ėjo Lie
tuvos Tarybinių rašytojų 
sąjungos Kauno filialo at
sakingo. sekretoriaus parei
gas.

K. Vairas - Račkauskas 
ypatinga savo pareiga jau
tė versti į lietuvių kalbą ge
ras knygas. Tad nenuosta
bu, kad iki šiol vien iš jo 
verstų daugiau kaip 80 
knygų galima sudaryti gra
žią bibliotekėlę. Užtat origi
naliai kūrybai jis skyrė gal 
ir nepakankamą dėmesį. 
1911 metais buvo išleistas 
pirmas jo grožinės literatū
ros. kūrinių rinkinys “Eilė
mis ir proza.” Nuo to lai
ko iki šiol daugumas jo kū
rinių buvo išmėtyti periodi
nėje spaudoje. Dabar LTSR 
Grožinės literatūros leidyk-1 
la išleido jo kūrinių Rink
tinę.

Karolis Vairas pas mus 
pradėjo ir pirmuosius 
žingsnius nuėjo ruošdamas 
ir redaguodamas įžymių 
'mūsų rašytojų gyvenimo ir 
kūrybos monografinius al
bumus. Jo sudaryti Petro 
iCvirkos ir Salomėjos Nėries 
blbumąi tuos, rašytojus pa
darė dar artimesnius ir 
brangesnius mūsų liau- 
;džiai.

Balta Karolio Vairo gal
va, bet ji pilna gražių dar- i 
bo sumanymų. Kaip, tik 
šiuo metu, kai jis mini gar
bingą gimimo 75 metų j ūbi- , 
lieju, K. Vairas įtemptai 
•'dirba, rašydamas stambią ‘ 
apbraižinę knygą “Apysaką 
apie kunigą maistininką”— 
apie Vladą Dembskį.

Dar šio darbo, nespėjęs 
baigti, jau ruošiasi kibti į' 
t'T* '--f ... ....... r4> . ..

P. S. Visais reikalais rašykite:
L. L. D. sekr. K. B. Depsas 
11042 Atlantic Avė.

< Richmond Hill 19, N. Y.
■■■ ■ 1 ................................................1 ............................................................ . - ---------------------- ■— ■ ,i.ii

Mūsų kareiviai niekurnaują knygą—atsiminimus 
apie daktarą Šliupą, su ku
riuo drauge ilgą laiką jam 
teko bendradarbiauti šiau
rės Amerikoje.

Gražu, kai jauną darbai, 
apspinta. Bet dar gražiau, 
kai daug dirbęs nesiliauja 
su darbais grūmęsis, ir jie 
vis nauji ir nauji veržiasi. 
O tai yra, man atrodo, nie
kas kitas, kaip jaunystė. 
Jaunystė net ir senatvėje!1

Tad tegu toji jaunystė ii-, 
gai nepalieka mūsų mielo
sukaktuvininko • ir atneša 
dar daug naudos mūsų ta-, 
rybinei lietuviškai kultūrai.

J. Šimkus
(Iš “Pergalės”)

nėra mieli svečiai. . .
New Yorkas. — Statisti.^ 

nė organizzacija World Poll \ . 
pravedė apklausinėjimą ei
lėje kraštų, kuriuose ran
dasi amerikiečių karinės 
jėgos. Klausimas buvo, 
ar patinka jums ar ne a- 
merikiečių karių buvimas 
(jūsų žemėje?

Pasirodo, kad nėra ša
lies kur bent pusei gyven- 

! tojų patiktų amerikiečių 
;buvimas, švelniausiai į a^ 
merikįečius atsineša Vaka- 
;rų Vokietijos gyventojai. 
Jie labiausiai nepageidauja-^ 
mi Japoni j o j e, Beligij o jeA; <
ir Francūzijoje.

.    ■ Į'HTT'n >"■ —JTWL* 1U1 g' ■■ ■ ■■■ , M I

2 pusi. Laisvė (Liberty) Ketvirtad., spalio (Oct.) 24, 1957
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Ką matėme 
* Tarybų 1

Rašo Juoz
UOSTAMIESTYJ 

KLAIPĖDOJ
Vieną dieną nuvykome į 

Lietuvos didžiosios prie
plaukos miestą —į Klai
pėdą. Su gėlių puokštė
mis mus sutiko uostamies
čio darbo žmonės, Klaipė
dos miesto vykdomojo ko
miteto pirmininko pavaduo
tojas Jonas Garunkštis, 
miesto vyriausias architek
tas Kostas Černiauskas ir 
kiti. Černiauskas mus su
pažindino su Klaipėdos is
torijai, papasakojo apie da- 
įAtinę Klaipėdą. Miestas 
turi apie 130,000 gyvento
jų. Karo metu buvo su
griauta apie 60 procentų 
miesto. Apgriautas aikštes 
miesto žmonės po karo sa
vanoriai nuvalė laisvalai
kiu. Dabar miestas ne tik 
atstatytas, bet statomas ir 
plečiamas toliau. Iš viso 
apie 20,000 gyventojų jau 
gyvena naujuose namuose. 
Apart uosto, kita Klaipė
dos vyriausia pramonė — 
žilais.

Nuvažiavome apžiūrėti ir 
uosto, kuris turi apie 3 ki
lometrus 'ilgio. Visų uoste 
atliekamų darbų 95 procen
tai mechanizuoti ir automa
tizuoti. Mes matėme kra
nus, kurie iš karto pakelia 
80-100 tonų svorio krovinį. 
Matėme ir kitos technikos. 
Šie visi įrengimai atsirado 
tik tarybinės vyriausybės 
metais. Į uostą dabar pa
siimti ir iškrauti krovinių 
užsuka laivai net iš 58 pa
saulio valstybių. O siau
čiant karui uostas visiškai 
buvfo sugriautas. Dabar ka- 

pėdsakų nė žymės nėra.
\Mus ypatingai nustebino 

Klaipėdos laivų statykla. 
Tai didelė, palyginus su 
Lietuvos pramone praeityj, 
su moderniškais įrengimais 
įmonė. Joje dirba virš 2,000 
darbininkų. Stato žvejybai 
laivus, kurie gali plaukti 
net į didžiuosius vandeny
nus. Kas dvi savaiti išlei
džia naują laivą į jūras.

Padėję gėles prie pamink
lo Klaipėdos išvaduotojams, 
mes užsukome ir į žvejų ar
telę “Baltijos žvejys.” Susi
pažinome su jų darbais ir 
gyvenimu. Pasirodo, kiek
vienas žvejys per metus vi
dutiniškai uždirba 14,500 
rublių. Apžiūrėjome ir jų 
naują mūrinę gyvenvietę, 
ku^ią sudaro 68 namai. Pa
kviesti, užėjome ir į žvejų 
Jono Butkaus ir Jono Lašo 
butus pasižiūrėti. Jų butai 
mums iš tikrųjų paliko la
bai puikų įspūdį.

Grįždami į Palangą (ka
dangi ten mes buvome ap
sistoję) sustojome pažiūrė
ti Klaipėdoje statomos nau
jos,. Marijos Taikos bažny
čios. Pasikalbėjome su dar
bininkais ir su vyriausiu 
statybos inžinierium. Jis 
mums aprodė visus darbus, 
supažindino su jos planais. 
Buš milžiniškai didelė baž
nyčia. Tilps virš 2,500 
žmonių.

O vistik čia pas mus dar 
randasi žmonių, kurie sako, 
kad dabar Tarybų Lietuvo
je griaunamos bažnyčios.
LIETUVOS SACHAROJE

Kada tai tik istorijoje te- 
. ko skaityti, kad Baltijos jū
roje už Kuršių marių yra 
sala, virš 50 kilometrų il
gio, kuri vadinasi Kuršių 
Neringas. Gale jos, į Šve
dijos pusę, kampu kyši jū
roje didelis balto smėlio kal- 
naį — Lietuvos Sachara. 
Nevengėme ir čia neatvy
kę pasižiūrėti ir pasigro-

ir girdėjome 
sietuvoje

Lesevicius
žėti šiomis tolimo Lietu
vos kampelio gamtiškai 
gražiomis apylinkėmis. Juk 
tai čia randasi ta gražioji 
žvejų kolektyvo ir bendrai 
Lietuvos žmonių vasarvietė 
— Nida. Nidos apylinkės 
darbo žmonių deputatų Ta
rybos pirmininkas Jonas 
Puzinas mus nuvedė į ko
pas. Mes ilgai gėrėjomės 
smėlio kalnais, žavingais 
g a mtovaizdžiais, putojan

čiomis smėlio kalnų papė
dėje bangomis.

Mus tiesiog nustebino iš
girdus, kad šiame nuošalia
me Lietuvos kampelyje da
bar jau yra septynmetė mo
kykla, klubas - skaitykla. O 
neužilgio turės ir kinoteat- 
rą, kuris jau baigiamas sta- 
tyti.

Susitikome ir susipažino
me ir su vietos žvejais. Pui
kūs, draugiški tos apylin
kės .gyventojai. Jie mums 
parodė, kaip sugauna žuvį 
ir jau sugautų prikrau
tas milžiniškas statines be
siraitančių ungurių, kaip 
ją apdirba, išrūkina ir at
lieka kitus priruošimo ga
tavai naudoti maistui dar
bus.

Būdami Nidoje mes ap
lankėme taipgi Kauno ko
jinių fabriko “Silva” dar
bininkų poilsio namus. Pui
kūs, gražioje vietoje, su 
maudynėmis namai. Kalbė
jomės su daugeliu čia poil
siaujančių “Silvos” fabriko 
darbininkų. Jų tarpe teko 
sutikti vieną darbininkę 
(neatmenu pavardės), kuri 
yra gyvenusi Kanadoje, vy
ras dirbęs kur tai mainose, 
o 1934 m. su vyru grįžusi 
į Lietuvą. Kaip ji, taip ir 
kiti to fabriko poilsiaujan
tieji darbininkai reiškė di
delį pasitenkinimą savo gy
venimu.

Kai kurie iš mūsų su ka
teriu (laiveliu) paplaukiojo 
Kuršių mariose, buvo nu
plaukę apžiūrėti net Nemu
no, to žilojo Lietuvos upių 
tėvo, žiočių.

Iš Nidos grįžome tik vė
lai atgal į Palangą.

^ŠIAULIUOSE
I

Pabuvę penkias dienas 
Palangoje ir aplankę visas 
viršminėtas apylinkes, nu
važiavome į Šiaulius. Tai 
buvo trečiadienis. Priva
žiavome Plungės miestelį. 
Pamatėme daug žmonių. 
Pasirodė, kad tai buvo, tur
gaus diena, apylinkės kolū
kiečiai suvažiavę į turgų. 
Sustojome pasižiūrėti lietu-’ 
viško turg'aus, kurio nebu
vome matę per kiek metų. 
Kolūkiečiai suvažiavę kai 
kurie sunkvežimiais, bet 
daugiausia — arkliais. Čia 
jie parduoda miesto gyven
tojams savo produktus:, 
daržoves, vaisius, pieno ir 
mėsos produktus ir net gy
vus gyvulius. — karves, 
kiaules, paukščius ir tt. 
(Kitą dieną panašų turgų 
matėme ir Šiaulių mieste.), 
Pamatę, alinę, užėjome ir 
ten pažiūrėti. Turgininkai, 
kurie, matomai, išpardavę 
savo produktus, su šeimo
mis susėdę už stalų, pasi
dėję sūrio ar lašinių, už- 
k a n d žiauja, užsigerdami 
skanaus lietuviško- alučio. 
Tai buvo mums gražus pri
siminimas lietuviško turga- 
vojimo . . .

Pagaliau atvykome ir į 
Šiaulius. Čia miesto, vykdo
mojo komiteto, pirmininkas 
Plechavičius (visiškai ne 
giminė buvusių generolų 
Plechavičių) m U S supa-* 
žindino su Šiaulių miestu. 

Miestas buvęs smarkiai nu
kentėjęs nuo karo — buvo 
sugriauta net 80 procentų. 
Dabar jau atstatytas ir 
nuolat puošiasi vis naujais 
namais. Dabar Šiauliuose 
yra 7 vidurinės mokyklos ir 
2 darbo, jaunimo mokyklos, 
P e d a g o g inis institutas, 
daug kitų mokyklų. Jose iš 
viso mokosi 10,000 mokslei
vių. Tuo tarpu prieš karą 
Šiauliuose tebuvo vos 500 
moksleivių. Vien pedagogi
niame institute ruošiama 
apie 700 mokytojų, o Šiau
lių antroje vidurinėje mo
kykloje mokosi daugiau 
kaip 1,000 moksleivių. Yra 
Šiauliuose ir- teatras, įkur
tas tik po karo.

Trumpai susipažinę su 
miestu, prie pergalės pa
minklo mes padėjome gėlių 
puokštę.

Būdami Šiauliuose, mes 
aplankėme mezginių fabri
ką “Verpstas,” dviračių ga
myklą ir avalynės kombi
natą “Elnias,” išsikalbėjo
me su darbininkais (bet 
apie tai, kaip ir apie visą 
pramonę, pakalbėsime at
skirai). Mes taipgi aplan
kėme keletą apylinkės kol
ūkių ir kitų įstaigų.

KOLŪKIUOSE
Jš čia mes nuvažiavome 

į apylinkės “Naujo Gyveni
mo” kolūkį. Mus sutiko 
darbštus, energingas kol
ūkio pirmininkas Juozas 
Urbonas. Sutikome ir kal- 
gėjomės su daugeliu kolū
kiečių.

Kolūkis plačiai prakti
kuoja daržininkystę, kuri 
pereitais metais kolūkiui 
atnešė 420,000. rublių pa
jamų, o šiais metais duos— 
mažiausiai pusę milijono 
pajamų. Mes apžiūrėjome 
kiaulių fermą, jos moder
nišką kiaulidę su 400 kiaur 
lįų, daržus, šiltdaržius, pa
sigėrėjome auginam o, m i s 
vynuogėmis.

Užgirdę ūžesį, nuvykome 
ir pas kūlėjus, kur dūzgė 
kuliamoji mašina, su kuria 
kasdien prikuliama po 15- 
18 tonų grūdų. Besikalbant 
su kolūkiečiais, o taip pat 
su kiaulių šėrėjomis J. Ven- 
caite ir’sesutėmis Julija ir 
Adele Vasiliauskaitėmis, 
mums pasakė, kad už kiek
vieną išdirbtą darbadienį 
jie yra gavę po 3 kilogra
mus grūdų ir 6^ rublio pi
nigais, o. šiemet, jie tikisi, 
išeis dar daugiau grūdų ir 
mažiausiai po 8 rublius pi
nigais už darbadienį. Kiau
lių š ė r ė j o s, pavyzdžiui, 
mums sakė, kad jos jau tu
ri išdirbusios šiais metais 
apie 700 darbadienių ir iki 
pabaigos metų turėsiančios 
virš 1,000 darbadienių.

Sekančią dieną nuvykome 
į kitą, Joniškio rajone, Sta
line vardo kolūkį, kuriam 
Vadovauja pirmininkas, dar 
prieš antrąjį pasaulinį ka
rą iš Amerikos į savo tėvų 
žemę grįžęs Teofilis Vitkus. 
Kolūkis nemažas. Turi 3,n 
047 hektarus dirbamos že-. 
mės. Nemaža kolūkyje ir 
gyvulių: 2.06 karvės, 500’ 
kiaulių, 216 avių (kai ku
rie “galvočiai” čia tuojau 
bando, pasakyti, kad ant 
tiek daug žemės, o tik tiek 
gyvulių,, tai labai mažai. 
Betgi reikia nepamiršti, 
k a d viršminėtas gyvulių 
skaičius laikomas kolūkio 
dėl produktų pardavimo. O 
sau kiekviena kolūkiečių 
šeima irgi laiko gyvulių,, 
kaip karvių, kiaulių, avių 
ir kitokių, kurie į viršutinė- 
tą skaičių neįeina). Kolūn 
kis turi 5, savo traktorius^ 
4 javų kuliamas m’ašinas,. 
2 dobilų kuliamas maginas 
ir daug kitos žemės ūkio 
tęębmkos.

Pereįtąis nitais šįę koįū*

kis gavo 1,600,000 rublių 
pajamų; O šiemet jų gaus 
ne mažiau kaip 2 Va milijo
no rublius Daug pajamų— 
daugiau ir kolūkiečiai už
dirba. Antai kiekviena 
kiaulių šėrėją per metus, 
nepriskaičiuojant papildo
mo atlyginimo bei premijų, 
vidutiniškai gauna po 3 to
nus grūdų ir 8,000 rublių 
pinigais.

Kolūkis, beje, statosi nau
ją dviaukštį mūrinį namą, 
kuHame bus ir kolūkio val
dyba, ir skaitykla, ir šokių 
bei pasilinksminimų salė. 
Išvykstant, Jonišky} buvo
me pakviesti ant pietų, kur 
tarp kitų joniškiečių ir kol
ūkiečių svečių, teko susitik
ti ir Susipažinti su Karolio 
Požėlos, sesute.

Šiaulių apylinkėje teko 
dar vieną kolūkį aplankyti, 
deja, nelaimei, kažkur iš
slydo visi mano užrašai 
apie tą kolūkį ir dabar ne
atsimenu nei jo vardo, nei 
jo ūkininkavimo davinių. 
Atsimenu tik tiek, kad kol- 
ūkiečiai sakė,, jųjų kolūkis 
pirmiau labai silpnai vertei 
si. Bet prie apie trejus me
tus. gavo, jauną, sumanų 
labai malonų, matyt iš pa
sikalbėjimo — pirmininką 
(zootechnikas iš profesi
jos), kuris puikiai juos su
organizavo, iššaukė išsila
vinimą ir norą nuoširdžiai 
dirbti, ir dabar jų kolūkis 
labai pasiturinčiai gyvena. 
Apart auginimo javų, kolū
kyje plačiai išvystyta gy
vulininkystė,, ypač pieninių 
karvių. Melžėjos pasidi- 
džiuodamos patvirtino, kad 
jos primelžiančios po 20 lit
rų ir daugiau pieno iš kiek
vienos karvės į dieną ir ge
rai uždirbančios.

Šio kolūkio, iš. atsilikusio,, 
išaugimas į tvirtą pasitu
rintį kolūkį tik vparodo, ką 
reiškia,, kai geras pirminiu? 
kas atsistoja vadovybėje.

Čia dar reikia pridėti, 
kad šiuos kolūkius lankant 
buvo lietingas oras ir prisi
ėjo gerokai pabraidžioti po 
purvus. Bet noras pamaty
ti gerą kolūkį nugalėjo vis
ką.

PAS NAŠLAIČIUS
Buvodami Šiauliuose su

žinojome, kad Kuršėnuose 
yra vaikučių - našlaičių na
mai. Nuvykome ir ten pa
žiūrėti. Mus gražiai suti
ko vaikučiai ir jau paaugu
sieji—-mergaitės ir berniu
kai. Vaikų namų direktorė 
Teofilė Betlinskienė mus 
supažindino su vaikų gyve
nimu. Mus tikrai nustebino 
;toks didelis Tarybų Valdžios 
rūpinimasis našlaičiais vai
kais. Namai randasi labai 
gražioj, jaukioj, prie miško, 
Kuršėnų vietoje. Puikiai 
įrengti, gražiai išpuošti, 
švariai užlaikomi. Vaiku
čiai gražiai prižiūrimi ir 
auklėjami, gerai maitina
mi. Tai parodo: jųjų su
brendimas.

Mums teko plačiai išsi‘ 
kalbėti su įvairaus amžiaus 
vaikučiais. Visi linksmi, pa
tenkinti. Pilnai aprūpinti 
visokiais žaislais ir kito
kiais užsiėmimais. Vienas 
iš mūsų,t torontietis Jonas 
Žulys, . su devynmečiu tre
čios klasės mokinių Stasių 
Čipkum sulošė šaškėmis,. 
Nors, Žulys, sakosi geras šaš- 
kėmis lošėjas,, bet nėatsilaL 
ke prieš devynmetį Čipkų*-' 
liko nugalėtas. Tuo Stasiu
ko. draugai ir auklė gana 
apsidžiaugė....

Teko pasikalbėti ir su Čia 
išaugusiomis,, vėljau baigu
siomis Kauno pedagoginę 
mokyklą ir neseniai. ęrįž> 
siomis dirbti auklėtojomis,, 
•seserimis Stase ir* Aldona 
Peleckaitėmis, su. B’iruto 
Radžiūnaitę ir kitomis.
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Prieš išeisiant, vaikučiai 
davė, mums ir žaidimų pro
gramos. Mus ypatingai su
žavėjo vaikučių choras, di- 
rikuojamas mažojo Sauliu
ko Bertulio.

Šiuo metu našlaičių na
muose yra 135 vaikai. 
Jiems sudarytos visos sąly
gos mokytis. Tam tikslui 
namuose veikia septynmetė 
mokykla. Ją baigę vaikai 
turi galimybę mokytis to
liau.
MOKSLO-TIRIAMOSIOS 
ĮSTAIGOS LIETUVOS 

KAIME
Vykdami iš Šiaulių į Kau

ną, mes sustojome Baisoga
loje ir aplankėme Lietuvos 
gyvulininkystės ir veterina
rijos institutą. Instituto di
rektoriaus pavaduot o j a s , 
nuoširdus, 1 jaunas ir ener
gingas mokslo vyras, Leo
nas Tinkus mus supažindi
no su šios mokslo įstaigos 
darbu. Institutas nagrinėja 
klausimus, kaip pagerinti 
gyvulių veislę, pakelti jų 
produktyvųmą, sprendžia 
klausimus, kaip racionaliau 
įšerti gyvulius ir tt. Insti
tutas turi savo žinioje 2,000 
i hektarų žemės, eksperimen
tinį ūkį. Mes apžiūrėjome 
i Instituto laboratoriją su vi
sais vėliausių išradimų in- 
įstrumentais, gyvulių fermą 
;ir kitas patalpas. Čia yra 
;gerų veislinių gyvulių. Pa
-vyzdžiui, iš avi-es čia gau
dama po penkis kilogramus 
'vilnų, sveria ji iki 150 kilo
gramų. Taipgi puikių veis- 
flinių raguočių banda.

Važiuodami toliau, po 
'pusvalandžio sustojome jau 
'.visiems iš seniau žinomam 
Lietuvos žemės ūkio moks
liniam centre — Dotnavoje. 
;Čia mus sutinka ir šiltai 
pasveikina Lietuvos žem
dirbystės mokslinio tyrimo 
.instituto darbuotojai, įteik
dami mums po puokštę gė
lių. Mus priima ir supažin
dina su institutu direkto
riaus pavaduotoja J. Mont- 
svilaitė. Pasirodo, kad, jei 
pirmiau., prieškariniais lai
kais, Dotnavoje veikė tik 
žemės ūkio akademija, turė- 
idama iki 350 mokinių, tai 
dabar tokios žemės ūkio 

i mokyklos veikia kituose 
Lietuvos centruose, kuriuo
se mokinasi virš 3,000 bu
simųjų agronomų ir . kitų 
ž e m ė s specialistų, o čia 

; įsteigtas, grynai tik Lietu
vos Žemdirbystės mokslinio 
tyrimo, i n s t i t u t as. šios 
mokslo. įstaigos darbo sritisv C_>

jlabai didelė ir plati. Prieš 
karą čia veikusi selekcijos 
stotis teturėjo tik 34 hekta
rus žemės, o dabar moksli
ninkų tyrimų reikalams iš
skirta 1,200 hektarų žemės 
plotas.

J. Montsvilaitė ir selek
cijos skyriaus vedėjas Hen
rikas Černiauskas mus pa
vedžiojo po instituto dirvas, 
parodė bandymo sklypus. 
Čia jie moksliniais patyri
mais jungia įvairių javų ir 
kitų augalų sėklas, jas pri
taiko prie žemės rūšies ir 

,Sėjos, laiko, o paskui tuos 
^patyrimus rekomen d u o j a 
kolūkiečiams. Tai patvirti
no ir senieji mokslininkai, 
dirbantieji dabar agrono
mais “Tiesos” ir K. Požėlos 
■vardo, kolūkiuose, Justinas 
-Strazdas, ir Balys Šabana- 
yičius, kurie pareiškė, kad ; 
'“moksliniai pasiekimai pla
čiai pritaikomi ne tik moks
linio tyrimo įstaigose, bet ir 
žemės ūkio artelėse.” ' s 
f Pažvelgus į šias dvi, gy
vulininkystės ir žemdirbys
tės, mokslinio tyrimo įstai
gas ir į tokią didelę moks
lininkų armiją, atsidavusią 
'padėti kolūkiams, mus gi- i 
Įiai įtikino, kad Lietuvos; že-1 
mės ūkis prįe socialistines

santvarkos žymiai pagerės, 
kaimo gyvenimas pasidarys 
daug šviesesnis, lengvesnis 
ir turtingesnis. Tai patvir
tina praktiškas gyvenimas, 
kurį kolūkiai jau dabar pri
ima, pritaiko ir praveda gy- 
veniman mokslininkų patir
tus ir išbandytus pasiūly
mus.

Roma. — Italijos dešinių
jų socialistų partija nu
sprendė, kad neverta tęsti 
vienybės derybas su Nen- 
nio vadovaujamais kairiais 
socialistais. Esą, Nennio 
vadovaujami socialistai vis 
lieka “komunistų bendra
keleiviais”. Nennio partija 
didelė — dešiniųjų socialis
tų — mažiukė.

LAISVES KONCERTAS
PERKELTAS IŠ LAPKRIČIO 10-TOS I

Lapkričio 17 November

Susidarius priežastims, kad kai kurie artistai 
buvo užimti lapkričio 10 d., Laisvės koncertas 
tapo perkeltas į lapkričio 17 dieną.
Prašome visų įsitėmyti pakeitimą dienos ir kvie
čiame dalyvauti koncerte Koncerto pradžia 3:30 
vai. popiet, vieta Liberty Auditoriurm, 110-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Kas Skaito ir Rašo 
Duonos Neprašo

Tai išmintingas posakis, kuris yra taip senas, 
kaip senas yra pats raštas. Kas to posakio laikosi? 
niekad nesigaili. Skaitykite šias knygas:

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Skaitykite ją! Susipažinkite su pagrindiniais įstatymais.

Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais 
pataisymais. Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklau
somybę. Puslapių 320, kaina $2.00. DABAR TIK $1.50.

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
1 Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė 

Dr. A. Petriką, puslapių 320, kaina $1.50. DABAR TIK $1.

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietu
vis. Parašė Prof. Pakarklis, puslapių 320, kaina $1.50, 
DABAR TIK $1.00.

Žmogus ir Mašina ,
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais paveiks
lais, sutaisė Dr. J. J. Kaškiaučius. Puslapių 240, kaina 
$1.50, DABAR TIK $1.00.

ŠLIUPTARNIAI
Amerikos lietuvių tautinio ir kultūrinio atgimimo laikų 
istorinis romanas. Parašė Algirdas Margeris. Knyga 
652 puslapių. Kaina $5.00: Dabar tik $4.00.

*

Kelias į Laimę
i

Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartą 
giliai atsidusdamas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų, 
Parašė Rojus Mizara, puslapių 368, kaina $1.50, DABAR 
TIK $1.00.

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS
Kiekvieno kultūringo lietuvio namų knygyne turi būtį 
šis žodynas. Rašyboje ar gyvo žodžio kalboje jame 
rasite patikrinimą. Tai yra mokytojas jūsų namuose.
KAINA $5.50.

y))i<g

• Laisvė -/'J
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y. 
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3 pusi. Laisvė (Liberty) Ketvirtad., spalio (Oct.) 24, 1957

Washingtonas. — Fede
ralinis teisėjas Letts atme
tė Tymsterių unijos pra
šymą pagreitinti sprendi
mą apie Hoffos teisę per
imti prezidentavimą^

C Grąžykite Laisve mivo draugui

PHILADELPHIA, PA. 
HELP WANTED MALE

; METAL SPINNERS
Thoroughly experienced, all types 
if metals. Good rate, steady 

work. Paid holidays & vacations, i 
Ji Eve. interview.

Kosempel Mfg. Co. 
5112 Germantown Ave.

' TE. 9-8080

(207-209)

s
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BUSINESS OPPORTUNITIES

Sekanti vajininkai pakilo punktais su atnaujinimais: 
M. Uždavinis, Norwood, Mass.; J. K. Navalinksienė 
(LLD Moterų K!.), Binghamton, N. Y., ir worcesterietis 
D. G. Jusius.

BIUDŽETO SUKĖLIMUI 1958 METAMS 
AUKŲ GAUTA SEKAMAI:

Per Mrs, Ketch in, Windsor Locks, Conn. 
L. Mainioniene, Johnson City, N. Y........
S. Smith, LaPorte, Ind.............................
Z. Klibiene. Chicago, Ill............................
J. Jackim, Shelter Island, N. Y..............
J. Purtikas, McKees Rocks, Pa. .. • •. 
P. Krishaunas, New Kensington, Pa. ... 
D. Guokas, Winsdsor, Conn....................
W. Samuolis, Waterbury, Conn...............

LIETUVIŲ TARPE
PARENGIMAI LIBERTY 

AUDITORIJOJE
Artimiausias p a rengimas 

— tai sekmadienį, spalio ■ 27. 
Tai Valio ir Verutės Bunkų

Politinėje padangėje
Spaudimas stiprėja

AIDO CHORAS

P. Grinius................................ • •
B. Lukoševičius, Washington, Pa.
M. Yanavich, Washington, Pa. ..
A. Petronis, Hamilton, Canada .. 
Anna Raszcik. Alliance, Ohio.. • 
J. Gegužis, Chicago, Ill..................

F. Kvedaras. Bloomfield, N. J. .. 
P. Bataitis, Dedham, Mass............
A. Teresevičius, Collinsville, Ill. ..
J. Briedis, McKees Rocks, Pa. ... 
Pr. Kazakevičius., Washington, Pa 
P r. Vaivala, Hamilton, Canada ..
K. Matukaitis, Chicago, Ill............
Chas. Shwelnik, Jewett City, Conn

. . . $18.00 . . . . 10.00 :... 10.00 .... 10.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

f

Prarome nepamiršti, kad dar liko laiko įstoti į Prie- 
telių Klubą 1957 metams, užsimokant $25. Vėliau bus 
paskelbta miestai, kiek aukų gauta iš atsikrų miestų. 
Vajaus pabaigoje, punktai nuo šių aukų bus kredituo
jami tų miestų valininkams.

Pirmas mėnesis vajau baigiasi, stosime į antrą — tu
rėtų būti geros pasekmės. Dėkojame už aukas, ir vaji- 
ninkams už pasidarbavimą.

Laisvės Administracija

Chicago, III.
Skaudžiai sudarkė 

“Šikšnosparni”

Chicagiškė lietuviška
tona” Įpratusi kaišytis

Gardner, Mass
Padėkos žodis

ir Verutės Bunkų 
vedybinio gyvenimo 

Pradžia
šukakties 

(pietūs)

vakarą

po

banketo

rengėjai 
pirmadie-

Wagnerio administracija, 
kuri snaudžia ir nesiskubina 
praves t i anti-diskriminacinį 
Brown - Isaacs - Sharkey įsta
tymą, jaučia vis daugiau 
spaudimo už to įstatymo pri
ėmimą. Kaip žinia, tas įstaty
mo planas-bilius numato už
drausti privątiniems savinin
kams diskriminupti rasiniai, 
kai nuomoja savo apartmeri- 
tus. . \

sme- 
viso- 

kiais titulais. Kuomet pažiūr- 
ri į jų laikraščius, ypač kai 
garsina kokius parengimus, 
tai matysi: “operos” daininin
kas solistas, artistas ir to
liau. Tie visi pavadinimai nu
sako. kad jie,^tie ponai, iš to 
duonutę valgo. Iš toliau žiū
rint, atrodo, kad pas juos nu
ėjęs pažiūrėti, tai tikrai ka 
galės žmogus pasimokyti, o 
jei ne, nors širdyje pasi
džiaugti gražiu, lietuvišku 
menu-perstatymu...

Spalio 13 d. jų tas pagar
sėjęs Pirmyn choras vaidino 
operetę “šikšnosparnis”, So
kol Hali. Nuvykome kelios 
nusitarusios pažiūrėti tų “ope
ros” artistų-v^idylų. Tikėsite 
ar ne, tai tikras nusivylimas 
užgulė mano lietuvišką širdį. 
A. Brazis, kuris užėmė vieną 
svarbių rolių, dainavo gra
žiai, bet jau tas vaidinimas, 
tai net nesmagu žiūrėti, tarsi 
žmogus vieno kaulo, jokio 
lankstumo, švelnumo. Tas jo 
toks vaidinimas nustelbė ir jo 
balso grožį.

A. Peškys, kuris vainikuo
jasi smetoninės Lietuvos laikų 
operos solisto garbe, 
rai jo balsas to vardo 
tas. Rodos kas tokio 
dančio jo balse yra. 
ausį tikrai nuvargino.

O Stephens irgi šį 
kaip tai negeriausiai
dė. Tarnaitės rolė, rodos, 
Gausiai atlikta.

Už vis blogiausia tai, kad 
sutrumpinant operetę ji buvo 
taip sukaneveikta, kad sun
kiai buvo galima pažinti, kad 

. tai ta pati operetė “šikšno
sparnis”, kurioje teko lošime 
dalyvauti kada vaidino LKM 
choras.

Kas liečia patį Pirmyn 
chorą, tai tikrai gražiai ir 
melodingai dainas dainavo.

Trumpai sutraukus, nusivy
liau “gabiųjų” dainininkų ir 
artistų pasirodymu. ' Bet dėl 
te daug nesistebiu.

Dalyve

Walter Kos'mos jau sugrįžo 
iš ligoninės. Po daktaro prie
žiūra ilsisi, sveiksta namie. Ta 
proga jisai, o taip pat jo 
brolis Juozas ir Elzbieta Kas- 
močiai ' (brooklyniečiai, 
daug rūpinosi Walteriu) 
še paskelbti dienraštyje 
vėju sekamą jų padėkos

kurie
pra- 

Lais- 
žodį:

Širdingiausias ačiū visiems 
draugams už gausų atlanky- 
mą ligoninėje ir už atvirutes 
bei užuojautos laiškučius. Di
džiausia padėka tai Antanui 
Griciui ir Jonui Sargutui, ku
rie kožną dieną aplankė, taip
gi šeimininkei, kuri tankiai 
aplankė, ir jauniesiems Žu
kauskams už gėles.

Walter Kosmos
J. ir E. Kasmočiai

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

kuriuose komunistai ir socia
listai tikisi 5 laimėti.

tai tik- 
never
gi rgž 
Mano

kartą 
pasiro- 

gc-

Jau . jeigu, tačiau; šitokią 
procedūrą galima skaityti 
“lepšišku susmukimu”, tai 
kaip su socialistinėmis val
džiomis? f

Pavyzdžiui, jau net dviemis 
atvejais Britanijos darbiečiai 
buvo valdžioje ir paskui turė
jo pasitraukti.

Arba, štai, šiomis dienomis 
keliolika sykių didesnėje už 
San Marino Bavarijoje social
demokratai turėjo atiduoti 
valdžia klerikalams. Juk ten 
jau daug daugiau negu; lep
šiškas susmukimas, 
milžiniškas socialistų 
mas!

Ten ’jau 
prakiši-

William

Atsinaujindamas prenu
meratą pridek vieną kitą 
doleriuką Laisvės paramai.

Labai gaila, kad 
Z. Fosteris, tas įžymusis Ame
rikos darbininkų judėjimo ve
teranas, daugelio knygų auto
rius, šiomis dienomis smar
kiai sunesveikavo.1

Gerai pažįstu Fosterį dar 
nuo 1919 metų plieno darbi
ninkų streiko. Laike to strei
ko ne kartą1 teko sir juomi 
nuo vienos platformas kalbėti 
į darbininkus.

Iš gilumos širdies ( 
jam šį smūgį nugalėti!

linkiu

banketas, 
1 vai.

Lapkričio 2 d. 
įvyksta pergalės sueiga, kurią 
rengia LLD apskritis.

Lapkričio 1 17 d. — dien
raščio Laisvės koncertas.

Lapkričio 30 d. — Lietuvių. 
Namo Bendrovės .(Lietuvių 
Kultūrinio Centro) . šėrininkų 
metinis suvažiavimas • ir 
suvažiavimo banketas.

Gruodžio 15 d. — LDS 
kuopos pietūs.

Gruodžio 22 1 d. — Kūčių 
pietūs.

Gruodžio 3,1 d. — naujų 
metų pasitikimas.

Patartina šiuos parengimus 
visiems pasižymėti.

Rengėjai aptarę 
reikalus

Bunkų banketo 
turėjo susirinkimą
nio vakarą. Jame buvo aptar
ti visi banketo reikalai, pasi
dalinta darbais.

Rengėjai sako, kad banke
tas bus sėkmingas, nes daug 
kvietimų išduota. Bet tie, ku
rie norėtų bankete dalyvau
ti, o dar neturi kvietimų, gali 
i’uo rengėjų įsigyti arba tele- 
fonuojant į 'Liberty Auditori
ją : VI. 9-4678.

Siurba grižo iš Chicagos
šeštadienį ir sekmadienį 

LDS seki’. J. Siurba buvo nu
vykęs Chicagon. Jis ten daly
vavo LDS apskrities konfe
rencijoje ir prakalbose.

Grįžęs jis aiškina, kad ke
lionė buvo gera, konferencija 
ir prakalbos pilnai pavyko, 
pas chicagiečįus pakilęs ūpas 
dabar smarkiau veikti, kai 
LDS nuimta nuo “subv.ersy- 
vių”‘sarašo. ........

s Antradienį įvyko svarbi 
kdtifefencija prieš rasinę dis
kriminaciją i birtų nuomavime. 
Konferencijoje kalbėjo eilė 
Svarbių asmėnų, kaip tai 
Eleanor Roosėvelt, buvęs se
natorius Lehmanas ir senato
rius Javits. ' Trečiadienį prie 
miesto1 rotušės įvyko demonst 
racija už to įstatymo greitą 
priėmimą. Demonstraciją su
rengė NAACP, geležinkelie
čių porterių unija, kurios be
veik 1 visi nariai yra negrai, 
Komitetas už rasinę lygybę ir 
eilė kitų organizacijų ~ 
monstracijai vadovavo 
mas sportininkas 
binson. .

Yra ir kita

kad miesto majoro ir valdy
bos rinkimuose dalyvauja tik 
demokratai, republikonai, li
beralai ir Socialist Workers 
Party, — trockistai. (Liaudies 
teisių partija turi kandidątą 
tik viename distriktę, 24-ame. 
Tąs kandidatas yra komunis
tė Elizabeth- Gurley Flynn).

Kairiojoje spaudoje sako
ma, kad renkant miesto majo
rą pažangūs žmonės yra pasi
dalinę nuomonėmis: daugu
ma mano, kad reikia balsuoti 
už demokratų - liberalų kan
didatą dabartini >m a j o r ą 
Wagnerj, kiti, kad reikia bal
suoti už SWP kandidatą kaip 
vienintelį kandidatą, 
stoja už socializmą.

Dabar pasirodo, kad ir kita 
grupelė turi savo kandidatą į 
merus. Ta grupelė, tai senoji, 
bet mažiukė, Socialistų Darbo 
partija (Socialist Labor Par
ty) kuri išlaiko savaitraštį 
“The People”, ši grupė turi 
tris kandidatus: Stephen 
Emery, subvės darbininkas, 
kandidatuoja į miesto valdy
bos pirmininko vieta • Etic• *■ J

Haas, redaktorius, kandida
tuoja į miesto merus, o John 
Emanuėl, kailiasiuvys, kandi
datuoja į miesto kontrolie
rius.

Aido Chorui dovanos nuo 
choro rėmėjų

L. Tilvikas, Easton,' $15.00
J. Linda .................... 5.00
J. Steponaitis .......... 5.00
C. Anuškis ................. 5.00
J. šleinis, Newark, . . 2.00
Aido Choras širdingai dė

koja visiems
Fin. sekr. V. Kazlauskas

BEAUTY SALON t
Doing excellent business, good louff 
lion, Franklin Square. L. I. Selling 
due to ill health. Terrific for a* 
couple. Split level shop, equipped 
with 5 most modern dryers, 3-beauty 
station, 1 wet booth. 2 year lease, 
3 year option at $135 per month 
to go. Air conditioning & central 
heated by landlord. Priced right for 
immediate sale. Call LO. 1-6798
after 7 P. M (207-213);

DELICATESSEN-GROCERY
Brooklyn. Stebėtina vieta arti sub
ways, teatrų, didžiausia perėjimų 
vieta. Pilnai įrengta. Alus, salads, 
cold cuts, namų gaminimo valgiai, 
Savaitinės jeigos $2,100 ir daugiau. 
Prieinama kaina. GE. 5-4214.

(207-212)'

Anksčiau buvo

kinds

SERGA
Juozas Steponaitis praneša,1 

kad jis serga šiuo metu savo 
namuose, 79 Johnson Ąve.» 
Brohklyne. Randasi po dak.ta-- 
ro priežiūra.

Jis pageidauja 
nes vienam i__
nuobodu.L

De- 
žino- 

Jackie Ro-

partija
skelbiama,

E. Ro!icsonienė 
pirminiiikans 
Flynn bankete
Spalio 31, ketvirtadienį. 

Įvyks banketas, kuriame bus 
pagerbta Elizabeth Gurley 
Flynn, komunistė, Liaudies 
teisių partijos kandidatė į 
miesto tarybą. Tai bus kaip ir 
paskutinė mobilizacija lap
kričio 5-ą įvyksiantiems ^rinki
mams.

Banketui pirmininkaus rašy
toja ir veikėja Eslanda Robe
son, Paul Robesono 
Kalbės sena socialistė 
Block,
redaktorius 
mis, literate 
binstein ir 
Betty Sanders 
dies dainas.

Banketas Įvyks Rapaport 
banketų salėje, 91 Becond 
Avė.

Praeitą antradienį
Flynn kampanijos darbuotojų 
susirinkimas, kuriame 1 tarp 
kitų kalbėjo neseniai iš kalė
jimo išėjęs Robertas Thomp
son a s.

BRONX, CARPENTER SHOP, par- 
S’duoda su mašinerija, pilnai įreng
ta, lengvas išmokėjimas, žema ren- 
da. Gerą proga pusamžiam vyifai. 
Perleidžiami visi kostumeriai. Savi
ninkas atsistatydina dėl nesveikatos 
ir senatvės. šaukite: WY. 2-1378.

(207-3^.

DELICATESSEN & GROCERY
Geroje vietoje Brooklyne, Modemiš
ka krautuvė, pilnai įrengta. Alaus 
laisniai, salads, cold cuts, namų 
gaminimo valgiai. Jeigos $2,100 i 
mėnesį. Arti teatro, subvių & 
transits. 4 gražūs rūmai ant krau1- 
tuvės, apšildomi. Parduoda nupi
gintai greitam pardavimui

šaukite: GEdney 5-4214
(206-212)'

Iš karalienės
viesejimo čiaI

žmona. 
Anita 

National Guardian” 
John T. McMa- 
Annette T. Ru- 

kiti. Dainininkė 
dainuos liau-

įvyko

MASPETH
NEW 1 FAMILY HOME (20 pėdų), 
grynų plytų, 1 karui garadžius, 
6!£ rūmo, l’/2 maudynės, sci- » 
cnce virtuvė, Hollywood maudynės, y 
misingio vamzdžiai, garu šildoma. . 
Arti dirbtuvių, krautuvių, mokyklų 
ir bažnyčių. $19,990. COLūJY 
HOMES, 62nd St. & 53rd Drfve. 
Tol. HA 6-4700. (203-212)

Kuomet Britanijos karalie
nė praeitą • pirmadienį tapo 
priimta miesto, rotušėje, jai, 
kaip kiekvienam svarbiam ofi
cialiam svečiui, tapo patiekta 
pasirašymui garbės knyga. 
Kuomet knyga tapo jai atida
ryta, žmiestoi; Valdininkas pa- 

aJWštėbėjO) kaęl paskutinis para- 
v_ {šas: yra/.. ' Kipro arkivyskupo 

MakarĮoso kovotojo už Kipro 
prijungimą '’' < i Graikijos,

Smarkaus. Britanijos ipiperia- ' ' . /, .1' .*. • ’
lii£jrhp priešo? Tad vąldinin- 
į<ąsr maiiydamas, kad, Maka- 
ripso,' panašas; Jcaip; ir ' įerzins 
kįitalįen^,'. greitai /užvertė tą 
pįšlapį ir dėl karalienės ' at- 
vęftė naują-į / T’ - ■

labiau sėnsaciniai laikraščiai 
“sudemokratino” k a rališką 
porą ir vadino juos “Liz” ir 
“Phil”. “Daily News” pirma
dienį net išėjo su tokiu ant- 
galviu: “Hi, Liz” didelėmis 
raidėmis ir mažesnėmis “and 
you, Philip, too...” “Post”, ku
ris liberališkiausias dš buržu
azinių laikraščių, vedamajam 
straipsnyje sakė, kad nesvar
bu, ar esi monarchijos šali
ninkas ar priešas — Eliza
beth yra Britanijos galva ir 
ją kaipo tokią reikia priimti. 
Tas laikraštis, betgi, nepri
minė, kad ji nerinkta Britani
jos galva.

Luncheonetet. Kaina tinkama gli
tam pardavimui. Dabar daro $5(X)- 
600 Į savaitę, 5% dienos. Pora gali 
pagerinti biznį, operuojant 6 dienas. 
Arti fabrikų, mokyklų, St Micha
el’s parapijos. Brooklyne, kampi
nis. Visos transportacijos. $80 mėn. 
rerid. 3 m. lease. ST. 8-9182.

(201-207)

i lankytojų,' 
namuose labai

Kas kaip gina 
šveturgimius

Kiekvienas gerai atliktas 
darbas teikia smagumą. -Nori
si, kad pasekmes ir kiti žino
tų. Smagu pabrėžti, kad šio
mis dienomis duosnių piliečių 
grupė vėl prisidėjo su stambia 
parama gynimui sveturgimių 
ir paties komiteto, štai jie:
M.Tuleikienė, Shenandoah, 

$io.bu 
. 6.0,0 
. 5.00 
. 5.00 

. 5.00 
. 5,00 
.’ 2.50 
,. 2 50 
. 2.00 

>. 5.00

.* Prie' j Wal4°tT”Astoria vieš
bučio,. kur karališkoji grupė 
apsįstpjo,. per visą viešėjimo, 
laiką marŠaytf 20 airių nacio- 
iįMJisti). J iė nešė d id eles: iška
bas su tokiais užrašais “Lauk 
Angliją iš Airijos!” “šiauri
nes prdViricijos turi priklau
syti ! Airijos respublikai ’” 
“šalin britų, imperializmas!” 
Vienas užrašas sakė: “Oficia
lus britų-amerikiečių pokeris 
lošiamas ' su karalienėmis ir 
asilais”, kitaip sakant, tie 
amerikiečiai, kurie gerbia ka
ralienę, yra asilai...

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

, Nepaprastas parengimas spaudos 
paramai. Kartu bus pasidžiaugimas 
rhūsų1 organizacijų bylos laimėjimu 
ir pasijuokimas iš ilgaliežuvių skun
dikų pralaimėjimų.

•ALDLD 22 kuopa užprašo visus į 
savo linksmą pokylį. Bus šokiai 
prie geros muzikos, gros Pleikio- 
Salduusko orkestrą. Šeimininkė pa
gamins gerą vakarienę, kaina tik 
$1.00

Bus LDS salėje, 9305 St. Clair 
Ave, pradžia 6 vai. vakare. Maloniai 
kviečiame visus atsilankyti.

Rengėjai.
(207-208)

MAŠINA SUTRAIŠKĖ 
DARBININKĄ 

Fred Wahlis pakliuvo 
šešių tonų mašina ir buvo ant
vietos sutraiškytas. Jis dirbo 
Control Instrument Co. fir
moje.

Valgykla. Fontanas, Bronx, N. Y. 
Gera vieta. E. 149th St , arti A. 
ir P. ir šv. Marijos projektinių na
mų. I _ 
k a porai, 
liu 1—
rui’. MO. 9-9674.

po

Užsimušė automobiliui 
atsimušus i medį

Mrs. E. Douglas iškrito 
savo automobilio, kai jis atsi
mušė į medį. Nuvežta ligoni
nėn mirė.

iš

HELP WANTED MALE

MECHANIKAS
Patyręs prie užsieninių karų. 

Gera mokestis, nuolatinis darbas.
BEACON SERVICE STATION

Telefonas PO. 7-1122
(207-209)

LATHE MAŠINISTAS
Patyręs, pirmos klasės lathe maši
nistas, nuolatinis darbas. Mokestis 
pagal sutartį tinkamam vyrui.

Wexler Tool & Die Corp
43 Meuer St., N. Y. C. *

Tel. C A. 6-1857

Jeiga $2000 į mėnesį. Ideališ-k 
Parduodame su nuosto-

Per daug valandų vienam vy-

(201-207)'

KEPYKLA ,
Daro g?rą biznf, Flushing, N, 

$1,800 J savaitę. J

PR. 5-6574: (8—6 v. v.).r į
(201-2o)l

Upholstery & Drapery Shop, estab
lished 8 years, plenty work, cater
ing to a fine cliantele. Excellent 
income to capable party. Located 
in Manhasset, L. I. Cannot con
tinue due to operation. Must sa
crifice for immediate sales. All 
customers turned over with the 
business. A chance of a life-time. 
Call MA. 7-0444 or BA. 4-3827.

(205-211)

GAS STATION
Išsiduoda ant lyso. Proga mecha* 

nikui. 74-24 101st Ave., Ozonei Park 
(tik pervažiavus Brooklyn line). Li
ga verčia parduoti. Kaina prieina
ma Šaukite: MI. 1-1851 arba VI. 
5- 9549. (205-211)

8. Sasna .......................
V. Bunkus ...................
George W. ., ...............
K. Petrikienė ............. .
Senas Juozas ........ 
A. Jones .. . .................
W. Skodis .............. .
A. Bimba ........... 
Literatūros pirmoji kp

Primintina, kad kai kurių 
čia paminėtoji parama jau* 
nebe pirma šiais metais.

Labai dėkojame visiems čia 
atžymėtiems už paramą ir 
anksčiau parė'musiems šį taip 
svarbų reikalą. Jūsų parama 
ąukštai bus įkainuota ir atei
tyje. Lauksime, kad ir kiti 
taip padarytų.

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

Komitetas

Į didelį balių, kuris buvo 
surengtas > karalienės • sutikK 
mui, buvo pakviesti visokie į-i 
žymūnai, politikieriai, buvę ir 

1 dabartiniai1 ambasadoriai, di
plomatai, Jungtinių Tautų Va* 
dovaūjanfieji delegatai^' ypa^ 
tingai iš Britanijos bendruo
menės kraštui ir 1.1. Taipgi 
pakviesta labai daug privati
nių asmenų, kurių vienintelė 
įžymybė tik ta, ka'd jie tui> 
čiai —- bankieriai, korporaci
jų į savininkai, fabrikantai. 
Dėl yiso> ko pakviesti ir du 
unijų vadai, Meany ir Reu-x 
ther. . Bet beveik ignoruoti 
mokslo ir meno žmojiės, aka
demikai, rašytojai, profeso
riai. , 0 ęal jie nekviesti nes 
jausta, kad rimtesnieji jų 
kvietimo <■ vis vien nepriims, 
nes ne jiems, pakeliui su mo
narchinėmis - kvailomis cere
monijomis? Gali būti.

LLD 1-os kp. susirinkimas 
Įvyks spalio 25-ą, 7:30, Liber
ty Auditorijoje. Svarbu vi
siems nariams būti, turėsime 
rinkti Centro komitetą ir yra 
kiti reikalai, būtini tuojau 
svarstyti ir spręsti. Valdyba.

AUTO MECHANIKAS
Patyręs, įdėjimui perbudavotų in- 
žinų ir Automatic transmissions. 
Turi kalbėti šiek-tiek angliškai. 
Causeway Service Station, 128-01 
Menich Blvd, Jamaica, L. I., N. Y. 
Arba šaukite: LA 8-0287.

(206-208)

DEKORAVIMO KRAUTUVĖ f . 
įsteigta 30 metų. Forsyth St. Ketu
rios reguliares sirigers, (1) Blind- 
shotch, (1) overlock, (4) dideli sta
lai] Ofiso Įrengimai Daro Jjerą 
biznį. Puikiausios įeigos. Daro 
$1,000. Renda $100 į mėnesi. Ly- 
sas iki 1960. CA. 6-8624.

(205-211)

REAL ESTATE

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiem* patinka.

New Yorko spauda, žino
ma, per kęlįas dienas pripfl- 
dė savo j.pbslapiyš • visokiomis 
žiniomis ąpie karalienės ir 
princo ajisilankym^r - “Daily 
News” | iy kiti populiariškiejT

PAKOL JIE PASILAIKO
. Sutaupykite $200 N0WI pilnai 120 

bass Italian, Piąno Accordion.
Užregistruoti

$350. Dabar $150 88.
26 Warburton Ave., Yonkers, N. Y.

Yonktrs 3-2557

PLUMBER, 1-MOS KLASĖS

Dėl Jobbing, su chauffeur laisniais, 
gera mokestis. Nuolatinis darbas. 
Turi kalbėti angliškai/ Everlast 
Plumbing, 238 E. 169th St., Bronx.

šaukite: C Y. 3-9020
(206-208)

OZONE PARK SEKCIJA, 2 šeimų 
mūrinis namas, 2 karam mūrinis ga- 
radžius. 3% ir 3 rūmai, aluminiai 
screens, ištisai; Hollywood mau
dynės, daug ekstra įrengimų. -Cen
trinė vieta. Pusiau ištaisytas skie
pas. Tuojau užimtinas. Šv. Silvestro 
ir Šv. Fortunato parapijos arti. 
Taipgi arti mokyklų. Kainos aukštis 
$18,000. 107-38 79th St., Ozone
Park, Queens, ašukite: VI. 8-0971.

(207-209)

For Sale

(206-208)

’ f '

MATTHEW A 
f BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

•’OC**OC*
3

426 Lafayette St 
Newark 6, N. J.
MArket 2-5172,

NAMO PRIŽIŪRĖTOJAS

2/šeimų namas, Bronx. 
4 rūmų apartmentas. 

žema renda.
Šaukite: 

OLDFIELD 8-2637

MASPETH, QUEENS. Parsiduo
da Paint & Wall Paper krautuvu 
Modemiška—graži. On thorough
fare in thaising business commun
ity. 2 lietuvių katalikų bažnyčios. 
Puikiausia proga, šaukite Twining— 
TW. 8-0877.

v

PIANO DIRBTUVEI REIKIA

Cabinet Maker 
Fly Finisher—Rubbers 

Jaansen Piano Co.
237 E. 23rd St., N. Y. C.

ŠAUKITE MU. 4-4827
(205-211)

SUKNELIŲ 
SIUVĖJOS

Tuoj reikalingos 
Su patyrimu. Gera alga.

TE. 8-2975.

(201-207)

(205-207)

Norėjo veltui pavažiuoti, 
pasimokė jo $5.15

John Barnes įeidamas į 
subvę parodė žvaigždę, kad 
galėtų veltui važiuoti. Ten 
buvęs policistas' patikrino ir 
surado, kad tai falšyva 
žvaigždė. Pristatė jį pas tei
sėją, kuris nubaudė pasimo- 
kėti $5.00 ir už namo kelijimę 
turėjo pasimokėti I5 centų,

4 pusi. Laisvė (Liberty) Ketvirtad., spalio (Oct.) 24, 1

" -1'.. i ; .

. JI
’ 1 ...... i 1 4




