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KRISLAI Dulles norely Chrtiščiov įkalbėjo apie talk Jemen - britų
Protingi žodžiai.
Geras pasiūlymas.
VisCek plūstasi.
Sekretoriaus pasigyrimas.
Laukiame žinių.

Rašo A. Bimba

New Yorkas. —- Sekreto
rius John Foster Dulles pa
reiškė, kad jis norėtų pra
plėsti NATO, tai yra, Šiau
rės Atlanto santarvės orga
nizaciją. Jis norėtų plėsti 

i NATO neįtraukiant naujų 
. narių (kandidatų nėra),bet

.a\k! duodant tai organizacijai 
naujas funkcijas.

Šalia savo militariniu už- 
jr duočių, sakė Dulles, NATO 

■ turėtų užsiimti ir sociali
niais bei ekonominiais už- 

r Iš Maskvos Universiteto atė- Į daviniais.
jo pasiūlymas mūsų Harvardo Keletas mėnesių atgal, 
Universitetui. | kuomet Italijos prezidentas

Tegu jūsų vienas profeso-, Gronchi Amerikoje sakė, 
rius ir pora ar trejetas baigusių , kad NATO turėtų kreipti 
mokslą studentų atvyksta į, daugjau dėmesio i ekonomi- 
mūsų universitetą, čia moko-I klaus Dulles at. 
si >r profesor.au.rn gal metus, , o)._

pat skaičių savo į ganizacijos.
arba moterų pa-
universitetan tą Jankai pUSdlmO 

universitetas bu- kelis ministrus

Nikita Chruščiovas, kulbė-j 
darnas i britus, pasakė:

“Mes nenorime įkalbėti j 
jums atsižadėti savo kapita- i 
listinės santvarkos, 
neapsimoka jums 
mums atsižadėti savo socialis- j 
tines santvarkos”.

Pasakyta gerai, teisingai

Mes tokį 
mokslo vyrų 
siusime jūsų 
patį daryti.

Harvardo
vęs susižavėjęs pasiūlymu. 
Bet tuojau pribuvo mūsų 
valstybės departmentas ir pa- 

“Nieko panašaus—bent 
jau ne dabar!”

Kai Stalinas buvo gyvas, 
Keleivis jį visaip plūdo. Da- 

Zbar gi Keleivis plūsta Bulga- 
niną ir Chruščiovą, kam jie 
pradėjo kritikuoti Staliną.

Į Atlantic City, N. J., atvy
ko Darbo departmento sekre
torius James P. Mitchell ir su 
pasididžiavimu pareiškė na
mų statybos darbininkų kon
ferencijoje :

“Nepaisant Sovietų pasigy
rimo apie technologinę pažan
gą, Amerikos darbininkas pa
gamina pustrečio sykio dau
giau, negu rusas darbininkas”.

Tai svarbu ir įdomu.
Tas parodo, kad mūsų ša

lies darbininkai dirba pastre- 
'(■io kailo skubiau ir sunkiau.

Egipto premjeras Nasser 
bando suvienyti visus arabiš
kus kraštus prieš imperializ- 

Kol kas jam sunkiai ei- 
Bet su laiku .jis savo

m ą.
Išnaši.

tikslą gali pasiekti.

Paskutiniai daviniai rodo, 
kad šioje šalyje mes turime 
63 milijonus darbu pragyve- 1 
nimą darančių žmonių. Tuo 
tarpu darbo unijose organi
zuotų tėra apie penkiolika mi- 

• loionų.f Suvienytoji Darbo federaci
ja dar beveik nė piršto nepa- 
ludino organizavimui neorga
nizuotų darbininkų.

Vienas draugas gyveno la
bai skrumniai ir labai šykš
čiai. Jis susidėjo daug pinigų. 
Dabar nesijaučia gerai. Jo 
nuolatinis graužimasis, ką da
ryti su tais keletu 
tūkstančių dolerių, 
kapus.

Tokiu gyvenimu
didžiuotis. O primink tu jam, 
kad reikėtų paaukoti į Lais
vės fondą, jis nusisuks nuo

desėtkų 
varo jį į

negalima

Laisvės vajus jau turėtų bū- 
.< gerokai įsisiūbavęs, bet dar, 
beveik nieko nesigirdi iš toli
mesnių kolonijų. Laukiame ži
nių.
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plėsti NATO bei priminė ir tarybinę galią susirėmimas

Varšuva. — Lenkijos par
lamentas atleido iš parei
gų teisingumo reikalų mi
nistrą Henryką Swiatows- 
kį ir kultūros reikalų mi
nistrą Wlodzimierzą So- 
korski. Praeita savaite len
kai atleido iš pareigų kelis 
kitus aukštus pareigūnus, 
kaip tai generalinį proku
rorą, aukščiausią karinį 
prokurorą, valstybės ūkių 
ministrą ir kitus, v

Manoma, kad tai vis ele
mentai, kurie labiausiai at
sakingi už senąją asmens 
garbinimo-kulto liniją ir už 
tokių kaip Gomulka ir kitų 
nuteisimą.

Nukovė keturis
Izraelio žmones

Jeruzalė. — Izraelis sako, 
kad Jordaniečių sabotuoto
jai išsprogdino civilinį au
tomobilį pasienyje ir užmu
šė keturis žmones. Izrae
liečiai protestavo Jungtinių 
Tautų komisijai.

J. T. gen. sekr e t o r i u s 
Dag Hammarskjoldas tuo 
tarpu randasi Damaske, Si
rijos sostinėje. Jis nori, kad 
Sirija susitartų su Izraeliu 
palaikyti paliaubas., pana
šiai, kaip pasiektas susita
rimas tarp Izraelio ir Egip
to.

Izraelio spauda sako, kad 
arabų kraštai “pasidalina 
rolėmis”: Kai viena pažada 
laikytis paliaubų (kaip tai 
padarė Egiptas), kita pra
deda pulti (Jordanas).

Visuomet turėkime mintyje, 
kad garsinimas gautų aukų 
prisideda prie vajaus garsini
mo. Todėl nereikia laukti su 
pasiuntimu gauth aukų.

Valdžia giriasi, kad šiemet 
jos įplaukos prašoks išlaidas 
kokiu ketvertu bilijonų dole
rių. Bet ji nenori nė girdėti 
kalbu apie žmonėms paleng
vinimą taksųį naštos.

Birmingham, Britanija.— 
Nikita Chruščiovas pakar
tojo, kad jo ir Bulganino 
atvykimo tikslas yra susi
tarti gyventi taikingai. Bet 
jis priminė, kad Tarybų 
Sąjungos karinė galia da
bar yra didelė. Jis sakė, 
kad Sovietai pirmi išsprog
dino vandenilinę bombą, ku
ria išmetė iš orlaivio. Jis 
taipgi sakė,
Sąjunga greitu laiku baigs 
išvystyti ilgos distancijos 
taikomą raketą, kuri galės 
nunešti nepaprastu greičiu 
vandenilinę bon^bą į bet ku
rį pasaulio kampą.

“Mes norime taikos, bet

Tarybų

MoraSgomery autobusą liniją 
nusileis, baigs segregaciją

Montgomery. — Montgo
mery City Lines kompani
jos valdyba nusileido ir pa
skelbė, kad miesto autobu
suose rasinės segregacijos 
daugiau nebus, negrai ir 
baltieji sėdės bile kur jiems 
patinka. Segreguotuose au
tobusuose negrai sėdi užpa- 

I kalinėse sėdynėse ir tik tuo
met, kai visi balti turi vie
tas.

Mo n tgo m e r y au t o b u sų 
kompanija padarė tokį nu

Svarbi ne uniforma, bet kas Amerikiečiai per požemini kanalą 
ją dėvi, sake W. Ulbrichtas |RerJyne šnipinėjo Rvtii telefonus

Berlynas. — Vokietijos Į * . J .
(Rytų) Demokratinė res
publika jau turi savo armi
ją, kuri žinoma kaip “Volks- 
wehr” (“Liaudies 
ja”). Ji išsivystė iš Liau
dies milicijos ir jau turi j 
apie 100,000 karių ir kari
ninku.

Tuo tarpu, kai Vakarų 
Vokietijoje armijos unifor
mos daugeliu atžvilgių pa
našios į amerikiečių, rytie
čių uniformos yra tradi
cinės vokiškos, visai pana
šios į tas, kurias vokiečiai 
dėvėjo praeito karo metu,- 
be svastikų, žinoma.

Grupė užsienio žurnalis
tų neseniai paklausė Walte- 
rio Ulbrichto, kodėl parink
tos uniformos, kurios to
kios panašios į senas mili
taristines, Ulbrichtas atsa
kė:

“Ne uniformos buvo pra
eityje blogos, o žmonės, ku
rie jaš dėvėjo. Mes parin
kome tradicines vokiškas 
uniformas., nes mes ne sa
telitas. Nėra reikalo pa
bėgti nuo praeities formų, 
jeigu tik mes galime įnešti 
naują dvasią.

armi-

Py ongy angas. — Korėjos 
(Šiaurės) premjeras Kim 
ii Stingas apsilankys. Bul
garijoje, Rumunijoje ir ki
tuose Rytų Europos kraš
tuose.

Pekinas. — Tibetas gaus 
daugiau autonomijos.

mes galime lenktyniuoti ir 
galioje,” sakė Chruščiovas. 
Chruščiovas taipgi sakė, 
kad prezidento Eisenhower 
rio planas apie orinę in
spekciją yra nepraktiškas. 
“Tarybiniai žmonės nenori, 
kad kas nors insnektuotu 
jų . miegamuosius kamba
rius, nei iu kiemus,” sakė 

7 <» V Z

Su britų (kubiečiais
Bulganino-ChrtFčiovo pa

sitarimas su darbiečiu va
dais buvo pravestas atvira
me, nuoširdžiame ir kartais 
taipgi įkaitusiame tone. 
Darbiečiu vadas Gaitskell 
įteikė Chruščiovui saraša c VU

tarimą, kai buvo 
kad Aukščiausias 
uždraudė segregaciją tarp- 
v ai s t i J i n i u o se autobusuose. 
Bet Montgomery miesto 
majoras W. A. Gayle pa
skelbė, kad jo akyse niekas 
nepasikeitė, kad segregaci
ja turės likti.

Akyvaizdoje to pareiški
mo, Montgomery negrai, 
kurie jau kelintą mėnesį 
boikotuoja autobusus, pa
skelbė, kad jie boikoto ne-ikė King.

sužinota, 
teismas

Berlynas. .— Sovietai ati
dengė savo sektoryje Ber
lyne požeminį urvą, kuris 
tęsėsi link Amerikos sekto- 
rio. Jie rado, kad kanalas 
buvo iškastas iš amerikie
čių zonos ir ten požemyje 
tapo įtaisytos visokios ba
terijos ir. mechanizmai, pri
jungti prie Rytų telefoni
niu vielų. Sovietai sako, I V 7
kad amerikiečiai tokiu bū
du galėjo klausytis pasikal
bėjimų per karines Sovietų 
telefonu laidas, v

Sovietai pakvietė ameri-

Pasitrauks pro - vakarietis 
graikų užsienių ministras

Atėnai. — Graikijos už
sienio reikalu ministras 
Theotokis pasiūlė atsistaty
dinti. Manoma, kūd jo at
sistatydinimas bus priim
tas. Theotokis paskutiniu 
laiku kaltinamas graikų 
spaudoje, kad jis perdaug 
provakarietiškas, kad jis 
perdaug pataikauja Brita
nijai ir Amerikai. Jis taip
gi kaltinamas Kipro reika
lų nepaisyme. Patys kipne- 
čiai sako, kad Theotokis 
Britanijos, o ne jų pusėje.

Belgradas.— Jugoslavijos 
Komunistų lyga atgaivino 
jaunimo brigadas, kurios 
dirbs prie kelių ir geležin
kelių tiesimo.

200 socialdemokratų, kurie 
sėdi kalėjimuose Tarybų 
Sąjungoje ir Liaudies de
mokratijose. Chruščiovas 
atsakė, kad socialistiniai 
kraštai laisvina visus, ku
rie buvo nuteisti neteisin
gai, bet negali išleisti urmu 
visus, kurių tarpe gali būti 
ir tikrų priešų. Jis taipgi 
sakė, kad nesąmonė kelia
mas klausimas, kad Sovie
tuose yra antisemitizmo.

Chruščiovas taipgi sakė, 
kad Tarybų Sąjungoje so
cialdemokratu nėra, o kas 
dedasi Liaudies demokrati
jose, tai jų vidujinis reika
las.

baigs. Boikoto vadovas pa
storius King sako, kad bū
tų klaida pabaigti staiga 
boikotą, suardyti visą pri
vatinių automobilių patar
navimo sistemą, kurią 
Montgomery negrai išvys
tė, dar nežinant, ar segre
gacija bus tikrai baigta.

Boikotas bus. tęsiamas iki 
bus užtikrinta, kad segre
gacija tikrai bus baigta, sa- 

kiečius ir kitus Vakarų ko
respondentus tą požeminį 
žvalgybos kanalą apžiūrėti. 
Korespondentai sako, kad 
jie ten matė .įtaisymus, ir 
mechanizmus, kurie gamin
ti Amerikoje ir Britanijoje. 
Tie įtaisymai, sako Sovie
tai, jau metų senumo, kaip 
dabar pasirodo, bet tik da
bar Sovietų kontr-žvalgy- 
bos agentai tą lizdą surado.

Tarybinių karo jėgų Ber
lyne komandantas Kotsyba 
patiekė protestą amerikie
čiams.

Šiaurės Korėjos Darbininku 
partijos kongresas atsidarė

Pyongjangas. — Čia atsi
darė trečias Korėjos Darbi
ninkų partijos suvažiavi- 

Darbinmkų partija 
Jai pri- 
Šiaurės

mas.
yra komunistinė, 
klauso vyriausiai 
Korėjos darbininkai, bet ji 
turi ir skyrius (nelegalius) 
Rhee valdomoje 'pietinėje 
krašto dalyje.

Į suvažiavimą atvyko ir 
atstovai iš Pietų. Taipgi 
dalyvauja draugiški delega- 
tai-svečiai iš Laoso, Kam- 
bodijos, Mala jos, Kinijos, 
Indijos, Tarybų Sąjungos, 
Filipinų ir kitų užsienio 
kraštų.

Paskutinis Korėjos 
munistų suvažiavimas 
ko 1948-ais metais.

ko- 
įvy-

Londonas.—Britanija pa
siuntė protestą J e m e n u i. 
Britai teigia, kad jemenie- 
čiai buvo įsiveržę į Adeną, 
britų protektoratą Arabi
jos pusiasalyje. Jemenie- 
čiai, iš kitos pusės, teigia, 
kad britai organizuoja Ade
no gentis kovai prieš Jeme
ną, v

Jemenas, Saudi Arabija i gą Canadian Labor Con- 
ir Egiptas laikosi nuomo- j gress. Suvienytoji organi
nės, kad britai turėtų neš- zacija turės apie milijoną 
dintis iš visų savo koncesi
jų, kolonijų ir protektoratų 
Arabijoje, kurių jie dar tu
ri nemažai. Britai, žinoma, 
apie tai nei girdėti nenori, 
nes tie protektoratai ir ki
tos priklausomos teritorijos 
turi brangų dalyką: žibalo 
versmes.

Byla gal tesis 
apie 7 menesius

New Yorkas. — Po dvie
jų savaičių pastangų, jau 
sudaryta prisaikdintų tei
sėjų grupė, džiūrė, kuri 
spręs septynių komunistų 
byloje. Tie komunistai yra 
George Blake Charney, Ma- 

1 rian Bachrach, Fred M. 
j Fine, William Norman, 
Alexander Trachten berg, 
James E. Jackson ir S. Stein.

Manoma, kad byla užsitęs 
daugiau kaip pusmetį, gal 
kokius septynis mėnesius. 
Minimieji komunistų vadai 
teisiami po Smitho aktu 
“už pastangas raginti ir 
mokinti konspiruoti nu
versti valdžia.”

ir

Kas atsitiko su 
naciu Fiureriu?
Londonas.—Nikita Chruš

čiovas pastebėjo, kad tie re
akcininkai ir emigrantai, 
kurie demonstruoja prieš 
tarybinius vadus, daro di
delę klaidą. Jis sakė tarp 
kitko:

“Mes girdėjome kai ką 
šaukiant prieš mus ir vie
noje vietoje prieš mus net 
buvo gniaužiamos kumštys.. 
Na, tai ne naujas dalykas. 
H i 11 e r i,s, nacių Fiureris, 
bandė parblokšti mus savo 
šarvuota kumštimi. Bet 
Hitleris dabar po velėna... 
Tą verta atsiminti.”

Italijos policija suėmė 
30 jaunuolių neo-fašistų

Roma. — Policija rado 
naminės gamybos bombą 
MSI partijos klube. MSI 
(Italijos socialinis judėji
mas) yra fašistinė partija, 
kuri setengiasi tęsti Musso- 
kuri setengiasi tęsti Musso- 
linio tradicijas. Ta grupė 
paskutinėmis savaitėmis 
griebėsi visokio teroro ir 
bauginimo prieš komunisti
nius ir socialistinius darbi
ninkus. ‘

Keliose vietovėse kairie- 
čiai atsakė fašistams jiems 
suprantama kalba,—jėga.

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

Nicosia. Kipriečiai na
cionalistai nušovė du tur
kus, kurie tarnavo britams: 
policininką ir sargą.

Toronto. — Dvi didžio
sios Kanados unijų organi- 

! zacijos, Trades and Labor 
Congress of Canada ir Ca
nadian Congress of Labor, 

j susirinko į bendrą konven- 
i ciją, kad sudaryti vienin- 

darbininkų.
Kairas. — Grupė švelnes

nių Alžyro nacionalistų va
du, kurie iki šiol bendra- 
darbiavo su francūzais, at
vyko Egiptan. Jie sako, 
kad galutinai nusivylė 
francūzais, kad nuo dabar 
ragins visus nacionalistus 
padėti partizanams kovoti 
prieš francūzus kaip oku
pantus.

Atvykusių tarpe randasi 
Ferhat Abbas ir kiti vadai.

Poujadistai dar boikotuoja 
Prancūzijos Nac. Asamblėją

Paryžius. — Kadangi val
džia pašalino dar du pouja- 
distinius deputatus iš par
lamento, tai visa jų frak
cija (apie 40) nusitarė boi
kotuoti Nacionalinės Asam
blėjos posėdžius. Iš karto 
parlamente buvo apie 50 
pro-fašistinių Poujade pa
sekėjų, bet apie 10 jų pa
šalinta legaliu teisminiu ke
liu, kadangi jie tapo išrink
ti apgaulingai, nelegaliai.

Poujade visas 'judėjimas, 
kaip atrodo, eina silpnyn. 
Vidujiniai skilimai padali
no poujadistus beveik kiek
viename mieste į dvi dalis 
ir jie tarp savęs pešasi.

Kaip ilgai poujadistai 
boikotuos parlamentą, neži
nia. Ir būdami ten jie ne
labai afektingi, nes kol kas 
centristiniai elementai dar ' 
neprašo jų paramos prieš 
socialistų - radikalų koali- 
ciją.

Koegzistavimo mokykla
Maskva. —Tarybų Sąjun

gos Mokslų akademija įstei
gė specialų institutą, kuris 
tyrinės socializmo ir kapi
talizmo koegzistencijos (su
gyvenimo) galimybes.

Washingtonas. — 13 žy
mių Amerikos fizikų vyks
ta Tarybų Sąjungom Tai 
mokslininkai, kurie darbuo
jasi prie atominės energi
jos tyrinėjimų. Jų tarpe 
randasi profesoriai Owen 
Chamberlain, John Mar- V 
shall, Robert R. Wilson, A. 
Tais, Murray Gallman ir 
kt.

Pekinas. — Liaudies Ki
nija xduos $26,000,000 vertės 
industrinių mašinų ir įran
kių Kambodijai.

ORAS NEW YORKE 
Dalinai apsiniaukę, šaltoka.
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ir praktiškų patarimų, kaip 
tą didžiulį kraštą išgelbė
ti nuo komunizmo.

Tas tik parodo
i aukštas Amerikos
; zuotu darbininku

V i-

-—: sugrįžo iš Indijos labai su- 
. j sirūpinęs. Tas taipgi paro-

Į do, kad Indijos darbininkai 
vizitu su-

organi- 
lyderis

ARABAI JUNGIA JĖGAS
ATSIRADIMAS IZRAELIO Palestinoje, atrodo, 1;®^°' Reuth<*’° 

i. • v» i v. i i • • v . • • Z c t V v L1 •

Pirmasis jos mo- 
žinomas to

beletristika ir savo temati- j 
ka, ir savu meniniu braižu į 
praplečia kitų lietuvių ra-1 
šytojų, Žemaitės, L. Pelė
dos kūrybos tematinę ska-

Šeimininkėm^
GREIT PAGAMINMAI

UŽKANDŽIAI

ligai arabiškos tautos — 
Syriia, Jordanas, 'Yemenas — 
veno.apsileidime, todėl jas, k; 
džiojo, jų nepaisė.

Iš tų visų valstybių Egiptas yra bene tvirčiausias. 
Bet Egiptas, valdomas monarchų, nebegalėjo atsistoti 
ant koių. Ypatingai paskutinysis jo karalius Faroukas,

• miegojo, snūduriavo, gy- 
is tik norėjo spardė, min-

Dr. Blake yra 
dvasininkas. Jis 
kime

prasilyidokavęs, prasimerginėjęs, pamiršo savo šąli, 
vo šalies žmones ir žiūrėjo tik savo pilvo, ir pilvo t 
artimųjų.

smarkus 
atsimin- 

vadovavo protestan
tų kunigų delegacijai į Ta- 

I rybų Sąjungą.
1 Jis dabar aiškina, ko ga- 
I Įima ir negalima tikėtis iš

Kovo 18 d. sukako 95o- 
sios metinės nuo žymios lie
tuvių rašytojos G. Petkevi
čaitės-Bitės gimimo dienos.

Rašytoja gimė 1861 m. 
kovo 18 d. Pusinškyje (Pa- 

|nevėžio apskr.) gydytojų 
i šeimoje.
i ky to j as buvo
! meto švietėjas L. Ivinskis, 
i Vėliau G. Petkevičaitė mo- 
i kėši Mintaujos mergaičių 
Į mokykloje, lankė bitinin
kystės kursus, kuriuos bai
gusi pasiliko pas tėvą Jo
niškėlyje. Čia ji padėjo tė
vui jo vadovaujamoje ap
skrities ligoninėje, dirbo

žmonės,, kurie pasiryžo Faroukui

to šalis atkiuto. Vyriausiu jos tikslu buvo: išvyti anglų

o to Ekiptas darė kitus žingsnius, kad atsistotų ant

čios. Toji bažnyčia pilnai 
esanti pasiryžusi eiti išvien 
su visomis bažnyčiomis dėl 
laimėjimo žmonių “dievo 
karalystei.”

Bet reikia žinoti, sako

Naujoji Egipto valdžia pradėjo sumegzti draugišku 
rvšius su socialistinėmis šalimis — Tarvbu Sąjungą, Če

■ čia yra pilnai ištikima ta- 
. rybinei valdžiai ir kad ji

'Sovietus
valdžia pasiryžo sutvarkyti savo militarines jėgas, kad i ekonominėje ir politinėje 
mažytis Izraelis negalėtu ios pulti. Egiptas pirko gin- lenktynėje su kapitalistiniu

G. Petkevičaitė-Bitė anks
ti įsijungė į visuomeninę ir 
kultūrinę veiklą. Nuo 1891 
m. spaudoje pasirodo jos 
korespondencijos ir publi
cistiniai straipsniai. XIX 
amžiaus pabaigos ir XX 
amžiaus pirmųjų dešimtme
čiu visuomeninės - ekonomi
nės sąlygos apsprendė rašy- 

i tojos visuomeninės ir kū- 
! rybinės veiklos pobūdį. Ne
paisant buržuazinm libera-

žmonių gyvenimo lygi.

; Egiptas ryžtasi gauti ekonominės 
Sąjungos, kad galėtų pakelti savo

dar
vis labai didelis. (Tą pati galima sakyti ir apie kitas 
arabiškas šalis.) O kol žmonės skurs, kol jų gyvenimo 

dis skurs, bus biedna, silp-
na. bejėge.

ka nors dau

Ir dėl to Dr. Blake vi
siškai nesistebi. Argi Ame
rikos bažnyčios nėra ištiki- 

i mos savo valdžiai? Jei taip, 
1 tai argi galima tikėtis, kad 
rusų bažnyčia atsuks nuga
rą savo šalies valdžiai? Ne- 

i galima ir nereikia to tikę-
giau. Jis pasiryžo apjungti savo 
šalių militarinėmis jėgomis.

PRAĖJUSIOS SAVAITĖS pabaigoje Jidda mieste,

Egipto, Saudi Arabijos ir Yemeno. Einant šiuo paktu, 
sudaroma bendra karinė taryba ir vadovybė.

Jei dabar kas nors ryžtųsi bent vieną iš po paktu 
naši rasi usi u šalių užpulti, tai visos trvs ginsis. Ža-

ii\ Rainelio vestuvių buržu
azinė spauda visiškai pa- 
blūdo. Į Monako sulėkė po
ra tūkstančių koresponden
tų ir fotografų — beveik

paktą, į kuri
įeina Pakistanas. Iranas ir Irakas. Jis nustatytas ir 
prieš Britaniją. Didžioji Britanija, kaip žinia, dar vis 
tebevaldo Adeną, kuris teisėtai priklauso Yemenui, taip 
gi Omana, kurs teisėtai priklauso Sa 
pareikalauta, kad Didžioji Britanija 
provincijų, kad leistų ių žmonėms pasisakyti, kam jie 
nori priklausyti.

Netehka nei sakyti, kad ši sutartis labai nepatiks 
Didžiajai Britanijai ir bendrai “Vakarams.” Izraeliui 
ji dar labiau nepatiks Bet, iš kitos pusės, gal būt šis 
paktas pasitarnaus taikai Palestinoje.

Tikėkime, kad taip bus.

lis turi piliečių!
Argi tas neparodo ko

mercinės spaudos išsigimi
mo ?

di Arabijai. Bus 
pasitrauktų iš tų

ti, kad nei Stevensonas, nei 
Kefauveris nebus Demo- 

l kratų partijos kandidatas 
lapkričio rinkimuose. Vis 

' daugiau demokratų kalba 
Į už nominavimą senatoriaus 
• Symingtono;

PIRMOJI GEGUŽĖS CEYLONE
IR PAS MUS

NAUJOJI CEYLONO valdžia nutarė paskelbti šių 
metų Gegužės Pirmąją oficialine švente. Tą dieną fa
brikai bus uždaryti, visokios dirbtuvės ir valdinės Cey- 
lono įstaigos uždarytos, bet. darbininkai ir tarnautojai 
gaus už tą dieną apmokėti, gaus algas.

Šis vyriausybės žygis dar kartą parodo, kur link ji 
krypsta. Jis būtent parodo, kad naujoji Ceylono valdžia 
reprezentuoja liaudies reikalus, skaitosi su liaudies pa
geidavimais.

Na, o pas mus, Amerikoje, dėka tam, kad darbo lini
jų viršininkai “pamiršo” Gegužės Pirmąją, makartistai 
deda pastangas visiškai ją pašalinti iš darbo žmonių są
monės, nežiūrint to, kad Gegužės Pirmoji gimė Ame-

Sa lietis

Elizabeth, N. J.
Balandžio 20 d. tilpo Lais

vėje apie Juozo Užkurėlio pa
laidojimą. Nebuvau gerai in
formuotas, tai aš praleidžiau 
nepatalpinęs dvi gaspadines: 
Karčiauskienę su savo , vyru 
ir Bi dreckienę. Laisvėje tilpo 

įtik viena Agota Kirslienė.
| ' Draugė Užkurėnienė dėko- 
j ja visiems jiems už malonu 
j pasidarbavimą!

Nežiūrint visko, gegužės 1 d. New Yorke tūkstan
čiai darbininkų susirinks i Union Skverą ir čia atžymės 
Gegužės Pirmąją, darbo žmonių tarptautine solidarumo
diena.€

AMBASADORIAUS NUOMONE
MŪSŲ ŠALIES ambasadorius Tarybų 

Charles E. Bohlen, kaip jau žinoma, buvo 
savo

Sąjungoje, 
sugrįžęs į 

Washingtona. Jis sugrįžo pranešti savo vyriausybei 
apie tai, kas dabar ten, Tarybų Sąjungoje', darosi po to, 
kai Ctalinas tapo “nudievintas.”

Įdomu tai, kad ambasadorius pasakė Mr. Dullesui ir 
prezidentui Eisenhoweriui, kad, jo nuomone, dabartinė 
kolektyvinė Tarybų Sąjungos vyriausybė ir visa vado
vybė nėra laikinas reiškinys, bet yra ilgametis ir pašto* 
vus dalykas.

Ambasadoriaus nuomone, tarybinės, tautos, pa- I 
simokę iš “asmenybės kulto” klaidų, ateityje bus atsar
gesnės ir žiūrės, kad tai ateityje nepasikartotų.

Ona 
Vi einą žiemą pir- 

gerai, 
nusitarė 
sveikatą

New Britain, Conn.
Pasitenkine 

€

Ncpersenai sugrįžo iš 
i ridos draugai Jonas ir 
L Ali kščiūnai.
į miau Jonas nesijautė 
į tad praėjusią žiemą 
saulėtoje M i ame j e 
pataisyti.

Kaip pats Aukščiūnas sakė, 
abudu pasitenkinę žiemos die
nas praleidę tropiškame ša
lies kampe. Pamatė daug da
lyku, kurie juodu sudomino, 
šie draugai malonūs, seni 
miesto gyventojai.

įPrieteiis

šio

Viena. — Indija ir Bul
garija pasirašė prekybos 
sutarti.

pabrėžti, kad G. Petkevi
čaitė pirmoji mūsų grožinė
je literatūroje' iškėlė ben- 

idros rusų ir lietuvių liau- 
| dies kovos prieš carizmą 
būtinumą. Apsakymas — 
optimistinis kūrinys, kuria
me su publicistiniu kovingu 
patosu, ryškiais vaizdais 
nupiešti revoliuc i o n i e r i ų 
gyvenimo paveikslai. Rusi
jos revoliucionierių kova 
čia parodoma kaip organi
zuota, galinga jėga.

Liesdama buržuazinės in
teligentijos XIX amžiaus 
pabaigos gyvenimo temą, 

j rašytoja parodo jos karje- 
' rizmą (“Kodėl tavęs čia 
nėra” 1902 m.), demaskuos 
ja atsižadėjusius savo kraš
to ir žmonių inteligentus 
(“Piešinys”), kritikuoja to 
meto valstiečiu atsilikėlis- ' _ , į
ką pažiūrą brukti savo vai- ■ 
kus į kunigų seminarijas 
(“Nebe pirmas” 1902 m.).

G. Petkevičaitės-Bitės be
letristikos ryškiausia savy
bė yra jos publicistišku- 
mas, ji, sakysime, skirtin
gai Žemaitei, liko daugiau 
ne gyvenimo meninis vaiz
duotojas, o publicistas-ver
tintojas. Jos kūryboje pu
blicistinė mintis, tezė dau
giau reiškia, negu spalvin
gas meninis vaizdas. Rašy
tojos kūryboje pasitaikė 
natūralizmo elementu, v

Žymi vieta G. Petkevičai- 
tei-Bitei tenka lietuvių li
teratūrinės kritikos istori
joje — ji viena iš atkaklių

lę, papildo gausiais kriti
niais elementais to meto 
lietuvių kritinio realizmo 
literatūrą.

G. Petkevičaitės kūryba 
ir jos visuomeninė veikla 
yra žymus indėlis į lietuvių 
demokratinės kultūros tra-

J. Kaminskas

Iš mokyklos ar iš žaismių 
sugrįžusiems vaikams nė
ra kantrybės laukti vaka< 

■ rienės, jeigu ji dar toli, o 
jie alkani. Vaikams daug 
gero ūpo ir jų motinai ra
mybės suteikia greitieji už
kandžiai. Žemiau paduotie
ji tinka vaikams.

Today's Pattern

rių jos nenuoseklumų ir 
svyravimų, jos beletristiko
je vyravo ryškios demokra
tinės tendencijos, ji savo 
grožine kūryba išvarė di
delę vagą lietuvių kritinio 
r e a 1 i z m o 1 i i te ra tū roję.

Savo grožiniuose kūri- 
nuose G. Petkevičiūtė vaiz
duoja darbo žmonių skur
dų gyvenimą, socialinę ne-

I lygybę. Ir nors jos. priežas- 
'čių ji ieško ne visuomeninė- 
I je santvarkoje, bet morali
nėje plotmėje, žmonių mo
raliniame sugedime, ne re-

i voliuciniame s o c į a 1 i n i o 
klausimo sprendime, tačiau 
jos kūriniai turėjo aiškų 
demaskuojantį pobūdį. So
cialinės nelygybės klausi
mas ypač aštriai ir ryškiai 
keliamas apsakymuose “Vil
kienė” 
atkišus” (1905 
skurdaus Palangos žvejo 
našlės Vilkienės gyvenimo 
rašytoja piešia dykaduo
nius ponus, ir tokiais kon
trastiniais vaizdais apsakyme 
“Vilkienė” demaskuoja iš
naudotojus. Šiame apsaky
me jau pasireiškia rašyto
jos prieštaravimai — Vil
kienė iš skurdo išsivaduoja 
dorovingu, pavyzdingu gy
venimu.

Apsakyme “Dievui atki
šus” vaizduojamas dvaro 
samdinės Magdės gyveni
mas, parodoma vergiška 
moters padėtis kapitalisti
nėje santvarkoje, o šalia to 
—dvarininkų moralinis su
puvimas, jų parazitiškas 
gyvenimo būdas. Apsaky
me sukurti ryškūs dvaro 
samdinės Magdės ir dvari
ninko Kirlos paveikslai, ir 
čia aiškiai matome rašyto
jos meninį sugebėjimą at
skleisti žmonių vidaus, jų 
aplinkos vaiždus. Rašytoja 
parodo, kaip natūralų Mag
dės geresnio gyvenimo sie
kimą, jos šviesius jausmus 
sunaikina kapitalistinė san
tvarka, jos pagimdyti vil
kiški moralės dėsniai. Ta
čiau .socialinius konfliktus 
rašytoja apsakyme bando 
išspręsti filantropijos keliu.

Pažymėtinas ras y t o j o s 
apsakymas “Iš gyvenimo 
verpetų” (1903 m.), kur ra
šytoja iškelia internaciona
lines kovos prieš carizmą 
idėją, parodydama carizmą 
ne tik lietuvių, bet ir rusų platus 
tautos pavergėju. Tenka ringas ir sudėtingas. Jos

Užkandis su varške
8 plonos riekelės duonos
1 kiaušinis
puodukas pieno '•*
druskos ir pipiru pagal' 

skoni
pusė svaro varškės
du puodukai karšto obuo

lių soso.
Sumaišyk kiaušinį su 

pienu, druska ir pipirais. 
Padažyk duoną ir ant kep
tuvės apkepk. Sudek į broi- 
lerio blėtelę. Riekeles apdėb,

šaus obuoliene ir paspra
gink porą minučių po lieps
na.

Užkandis su mėsa
trys nulupti obuoliai
12 uncijų likusios narni)??

gatavos mėsos
pusė šaukštelio imbiero 
pusė puoduko salad 

dresingo
8 bandukės ar 16 riekelių 

duonos. ‘
Sumalk mėsą sykiu su Ors 

Įbuoliais. Įmaišyk dresingą' 
įsu imbieru. Sudėk ant per
skeltų bandukių apatinės 
ptisės ir paspragink po 
liepsna 3 minutes.

Jeigu ištenki po broileriu 
rio ir dydžio siųskite; Pat- d ietos, tlar skaniau išeis ap-

9085 
12--20

ta*? IlKvrtuM
Pattern 9085: Misses’ Sizes 1! 

14. 16, IS. 20. Size 16 takes 4'. 
yards 35-inch fabric.

Užsakymą su 35 centais ii 
pažymėjimu formos nume-

,Abikovotojų dėl realizmo, prieš tern Dept>i Atlantic ,tel)us pa spraginus 
Sayo|Avcnue) Richmond Rili 19, i Puses. Ploniau apteptos uUr

I greičiau apkeps, aprus.

(1894 m.) ir “Dievui 
m.).

Palangos

dekadentini meną. I 
straipsniuose (1901 - 1914 > ję. Y. 
m.) Bitė pasisako už rea-! 
listinių tradicijų ugdymą' 
lietuvių literatūroje, kovo
ja už literatūros visuome
niškumą. Šios demokrati
nės jos estetinės-literatūri- 
nės pažiūros atsispindėjo ir 
grožinėje rašytojos kūry
boje. G. Petkevičaitė pir
moji griežtai kritiškai įver
tino Lazdynų Pelėdos 
“Klaidą,” atskleisdama šios 
apysakos, šmeižiančios 1905 
metų revoliuciją, neatitin
kamą gyvenimo tiesai ir 
priešiškumą liaudies inte
resams. Rašytoja, vadovau
damasi realistinės literatū
ros principais, vertino Že
maitės, Mačio-Kėkšto kūry
bą, P. Višinskio visuomeni
nę veiklą. G. Petkevičaitės 
nuveiktas didelis kritikos 
darbas daug prisidėjo prie 
realizmo įsitvirtinimo lietu
vių literatūroje.

Savo publicistikoje ji 
daug ir plačiai rūpinosi 
moterų emancipacijos klau- j 
simais, parašė eilę straips
nių ir brošiūrų apie mote
rų švietimą, vaikų auklėji
mą, moterų teises.

Tiek visuomeninėje veik
loje, tiek grožinėje bei pu
blicistinėje kūryboje išryš
kėjo rašytojos patrauklus, 
savęs atsižadantis,. pasiau
kojantis visuomenės intere
sams asmuo.

G. Petkevičaitės veikla 
pirmojo pasaulinio karo 
metu atsispindėjo jos “Ka
ro meto dienoraštyje (1925 
m. ir 1931 m.). Ji 1933 m. 
išleidžia dviejų dalių roma
ną “Ad astra.”

Pasitraukusi iš visuome
ninės veiklos, mokytojavo 
Panevėžio gimnazijoje, t 
1943 metais. G. Petkevičai* i 
te-Bitė mirė.

G. Petkevičaitės-Bitės gy
venimo ir kūrybos kelias— 

ir įvairus, priešfa-

PRIEDAI PRIE VALGIU

Yorko, 
M. Stcnsler. Ma- 
daug svečiu.

Mass., pradžioje

Brockton, Mass.
Visokiais būdais dirbame iš

taisymui didžiosios viršutines 
svetainės, kurioje bus pasta
tyta operetė 2Grigutis”.

Pastatymas įvyks balandžio 
28 d., 7 vai. vakare; vaidina 
Aido Choras iš 
vadovaujant 
nome turėti 
Kas mirė

S. Easton,
pereito mėnesio mirė senas
Laisvės skaitytojas Adomas
Mineikis. Jis ten per daugeli 
metu turėjo savo farmą ir 
gražiai vertėsi. Jo dvi žmo
nos mirė pirmiau. Trečioji 
žmona rūpinosi laidotuvėmis.

Montello, Mass., mirė 
Beržinis, paliko žmoną, 
.sūnų ir du brolius, kurie 
vena Bridge water. Mass.

Balandžio 5 dieną mirė An
tanas Puodžiūnas. Buvo ne
regys per 12 metu, 
žmoną ii’ dvi dukteris, 
dotas miesto kapinėse.
Dar neveikiame — kodėl ?

Moiltclliečiai dar nieko ne
veikė sukėlimui Laisvei $15,- 
000. Priežastis: 
dirbame prie didžiosios sve 
tainės taisymo Lietuviu Tau 
tiškame Name. Per 1.7 metu dutinio 
salė nebuvo taisyta, o balan
džio 28 čia bus

du 
gy-

tai nės sezonas. Tad norisi 
šis tas apie ją prisiminti.

šaltainės gamintojai to 
produkto kas metai parduo
da po tris bilijonus kvortų. 
Šaltainė valgoma viena. Su 
ja skaninami ir kiti valgiai. 
Pati šaltainė taip pat ska
ninama su uogomis, riešu
tais ir kitokiais priesko
niais.

Šaltainė yra sveikas ir 
maistingas valgis. Gerai 
padaryta šaltainė turi apie 
80 procentų pieno ar jo ce
linių: džiovinto pieno, grie
tinės. Likusią dali sudaro 
cukrus, prieskoniai. /

Yra žmonių, kurie be rei
kalo vengia šaltainės. Jie 
bijosi nutukti. Jie tuomi 
gana naudingą maistą ne-

Palai- teisiai apkalba. Tikrovė yra 
I tokia: šaltainė mažiau tu- 
jkina už Įvairius pyragai
čius, kurių tie savo svorio 
sargai dažnai suvalgo dau-

visi smarkiai giau, negu reikia.
-i Viena porcija šaltaines
- i duoda apie 200 calories, lai

ūgio veikliai mote
riškei yra leidžiama imti 1

name.
Užbaigę taisyti 

imsimės darbo, I 
$15,000 Laisvei fondą.

G. Shimaitis

vaidinama, dįena vįs0 maisto apie porą 
, t d i S K U 31" j j. j- k c f. o • 11 • ] , j Q A A L* o 1 n X - 
. , . iu.i svetainę, 
kad sukelti .J0.

svetaine,

KETURI JAUNUOLIAI BUS 
SKAUDŽIAI NUBAUSTI

Praėjusį šeštadienį trys jau
ni vyrukai ir viena mergiotė 
pavogtu automobiliumi kažin 

į kur skubinosi. Ištiko nelaimė 
j ir viena moteriškė tapo už- 

1 mušta. Dabar visi keturi jau
nuoliai pastatyti po $67,000 
kaucija. Užmušta Mrs. Ruth 
Zwerdling, 35 mętų amžiaus.

tūkstaneių iki 2,500 kalo/i- 
Gi esančioms po gydy- 

isaku suliesėti leidžia 
imti nuo 1,400 iki 1,800 ka
lorijų per dieną. Iš to mato
me, kad porcija šaltaiuĮfs 
neatima progos valgyti ir 
kito maisto.

141,000 MIESTO( TERŠĖJŲ
San i ta c i j os ko m isi j on ierius 

Mulrain pateikė Įdomių skait
linių. Jis sako, kad per vie
nus praėjusius metus buvo i T 
duota 141,000 pašaukimų d | 
teršimo gatvių. Už pabauda-* 
miestas laimėjo $500,000. ,
*     ——*—■   r—

2 pusi. Laisvė (Liberty). Trečiad. Bal. (April) 25, 1956



Ką Maskvos “Pravda” rase apie J 
Staliną ir apie asmenybes kultą

kad aš padary- tų, kaip lig šiol, taip smar- 
teisėjas vėl paklausė, kiai sulaikomas važiuotas ju- 

kąd teisėjas pri-1 dėjimas.

turi turėti teisę juos keisti, 
masė turi turėti teisę žinoti 
ir tikrinti kiekvieną kad ir 
mažiausią jų veiklos žings
nį. Masė turi turėti teisę 
kelti visus be išimties dir
bančiuosius mases narius 
valdomosioms funkcijoms. 
Bet tai ne kiek nereiškia, 
kad kolektyvinio darbo pro
cesas galėtų likti be tam 
tikros vadovybės, be tiks
laus vadovo atsakomybės 
nustatymo, be griežčiausios 
tvarkos, kurią sukuria va
dovo valios vieningumas.” 
(Raštai, 27 t., 189 psl.)

.Kovojant prieš asmeny
bės kultą, reikia atminti, 
kad marksizmui-leninizmui 
svetimos smulkiab u r ž u a - 

| zinės, anarchistinės pažiū- 
viįaLsociaHŠtinės”'statybos! ros- neigiančios mūsų vado- *' l_- — .... - a m. - _ _ A. ~ _ __— „I u. __

nių vadų vaidmenį, kurį jie 
vaidina kaip masių organi
zatoriai. Marksizmo - leni
nizmo klasikų paruoštas 
materialistinis* istorijos su
pratimas, pripažinimas, kad 
darbo žmonių masės, liau
dis yra naujos visuomenės 
kūrėjai, įgalina teisingai 
suprasti ir įvertinti vaid
menį vadų, organizatorių, 
iniciatorių, didvyrių, ku
riuos sukuria ir iškelia pa
ti liaudis. Įžymiosios asme
nybės, dėka savo ypatybių, 
kurios daro jas labiausiai 
tinkamas tarnauti visuo
meniniams interesams, ga
li suvaidinti rinitą vaid- 
meni visuomenėje, būda-, lę‘Komunistu partijos atma
inos masių organizatoriai, komybę, kuri jai tenka, 
vadovai, suprantantiej i ivy-1 k a į p §alies valdančiajai 
kius giliau ir matantieji to- partijai> L e n i n a s pats 
liau už kitus. 'griežtai laikėsi ir reikala-

Demaskuodamas smulkia- vo> kac] vįsj komunistai lai- 
k<ifl istoriją, esą, kuriančios buržuazinius, anaichi s t i - partinio gyvenimo
įžymios asmenybės. nius inteligentus - radika- nornni p. vadovavimo prin

cipų, partijos parengtų re- 
______ _____ i patyrimu. 

' Svarbiausias iš šių principų 
■ yra vadovavimo kolektyvu
mas, kylantis iš pačios es- 

, sukurtos re-
i cen- 

i t ralizmu, derinančiu parti- 
tikjjos narių aktyvumą, inicia

tyvą ir saviveiksmiškumą 
su geležine drausme. Le
ninas sakydavo, kad revo
liucija iškels “kolektyvinį 
organizatoriaus talentą, be 
kurio milijoninės proletarų 
armijos negali pasiekti savo 
pergalės-” (Raštai, 29 74
psl.)

Asmenybės kultas ir 
įtakoje paskutiniuoju J. V. 
Stalino gyveninio ir veiklos 
laikotarpiu susiformavusi 
vadovavimo praktika pada
rė didelę žalą. Tai, kad 
Stalinas ignoruodavo par- tuose liepos menesį.

žurnalas bus ne-politinis, 
pabrėš Amerikos kultūrą, ir 
bandys ugdyti geresnį supra
timą.

Jeigu1 atspausdinti 50,000 
egzempliorių per mėnesį, pa
gal sutarimą su Sovietų Uni
ja, bus išparduota, kaip buvo 
išparduota pirmoji Amerika, 
žurnalas neturės jokių nuosto-

Būdami griežtai reiklūs 
sau, kuklūs savo nuopelnų 
atžvilgiu, Marksas, Engel
sas, Leninas nenuilstamai 
demaskuodavo visus buržu
azinių ideologų mėginimus 
teoriškai pagrįsti atskirų 
asmenybių kultą. Jie prieš
pastatydavo idealistinėms 
“didvyrio ir minios” teori
joms materialistinį istori
jos supratimą, pagal kurį 
tiktai liaudis, darbo žmo
nių masės yra tikrieji is
torijos kūrėjai.

Kurdamas mokslinio ko
munizmo pagrindus, aiškin
damas ir pagrįsdamas pa
sauli n į-i stori n į darbininkų 
klasės kaip komunistinės 
visuomenės kūrėjo vaid
menį, marksizmas nesutai
kinamai kovojo prieš netei
singas pažiūras, teigusias,

mo granitinis pagrindas. 
Tvirtai vedančios šalį Le
nino keliu mūsų šlovingo
sios Komunistų partijos iš
mintingas vadovavimas bu
vo, yra ir bus jėgos ir 
tvirtumo šaltinis tarybinei 
visuomenei, nenukrypsta
mai žengiančiai į savo di
dįjį ti ksl ą—kom u n iz m ą.

panašaus”, teisėjas 
“.. . pasirašyti prie- 
kad žmona laikytų 
galvos kaipo grasi-

elgiasi 
suareš- 
užgyrė 
komisi-

, Komunistų partijos ir Ta
rybų valstybės įkūrėjas ir 
vadas V T. Leninas visuo
met teikė ypatingą reikšmę 
partijos vaidmeniui vado
vaujant Tarybų valstybei ir!

eigai. Nurodydamas didžiu-

įžymios asmenybės.
Marksizmas-lenin i z m a s lūs, kurte pasis a k y d a v o

šioms neteisingoms pažiū-i prieš partijos organizatori- mįantis dideliu 
roms į istoriją priešpasta- |nį vaidmenį ir 
tė mokymą apie tai, kad į Leninas sakė: 
liaudis yra tikroji istorijos

autoritetą

Darbininkų klasei, kuri
ėiau vyksta v i s u o m e n ė s 
pertvarkymai, tuo gausin
gesnės liaudies masės juo
se dalyvauja. Didžiąją Spa-

padariusią .milžinišką įtaką 
visai vėlesnei pasaulinės is
torijos eigai, įvykdė mūsų 
šalies darbininkų klasė są
jungoje su vargingiausia 
valstietija ir remiama vidu- 
tiniosios valstietijos, vado
vaujama Komunistų parti
jos. Ją įvykdė liaudies dau
guma, todėl ji ir yra liau-

liaudinės yra Didžioji Kini
jos revoliucija, revoliuci
niai socialistiniai pertvar
kymai, įvykę visose liaudies 
demokratijos šalyse.

Vystydamas Markso ir 
Engelso atskleistą materi
alistinį istorijos supratimą, 
V. I. Leninas visą gyveni
mą nesutaikinamai kovojo 
prieš marksizmui p r i e - 
šiškas narodnikų, o vėliau 
eserų pažiūras apie “visa
galius didvyrius” ir pilką, 
beveidę, pasyvią “minią.”

“Marksizmas, — rašo Le
ninas, — nuo visų kitų so
cialistinių teorijų skiriasi 
įstabiu jungimu v i s i š k o 
mokslinio blaivumo, anali
zuojant objektyviąją padė
tį ir objektyviąją evoliuci
jos eigą, su ryžtingiausiu 
pripažinimu reikšmės, ku
rią turi masįų revoliucinė 
energija, revoliucinė kūry
ba, revoliucine iniciatyva,- 
taip pat, žinoma, atskiros 
asmenybės, grupės, organi
zacijos, partijos, mokan
čios apčiuopti ir realizuo
ti ryšius su tomis ar kito
mis klasėmis” (Raštai, 13

Daug nuveikė, kad būtų 
teisingai suprastas asmeny
bės ir masių vaidmuo isto
rijoje vienas iš įžymiųjų 
marksistų — G. V. Plecha- 
novas, kurio nuomone būtų 
neteisinga manyti, kad isto
rija esanti dalykas įžymių

j ---. . _ ’i visame pasaulyje sunkiai ir, mes partijos, 
‘atkakliai kovoja už visišką aniantis demokratiniu 
j išsivadavimą, reikalingi au-j ’ ,
! toritetai,—bet, žinoma, 
'ta prasme, kuria jauniems 
darbininkams reikalingas 
senųjų kovotojų jirieš engi
mą ir išnaudojimą patyri
mas, kovotojų, kurie įvyk
dė daug streikų, dalyvavo 
eilėje revoliucijų, kuriems 
suteikė išminties revoliuci
nės tradicijos ir platus po
litinis akiratis- Pasaulinės 
proletariato kovos autorite
tas reikalingas kiekvienos 
šalies proletarams .. . Be
tarpišką kovą kovojančių 
kiekvienos šalies priešaki
niu sąmoningų darbininkų 
kolektyvumas visuomet bus, 
visais tokiais klausimais di-^partinio vadovavimo kolek- 
džiausias autoritetas” (Raš- tyvumo principą, neretai 

vienašmeniai spręsdavo 
I klausinius, — iškraipydavo 

. i partijos principus ir parti- 
|nę demokratiją, pažeisdavo 

y1/11 revoliucinį teisėtumą, su
keldavo nepagrįstas repre
sijas.

Tiktai asmenybės kulto ir 
su juo susijusių partinio 
gyveninio normų pažeidimų 
dėka galėjo prasiskverbti į 

j vadovaujančius postus par
tijoje ir valstybėje toks už
kietėjęs imperializmo agen
tas, kaip Berija, ir jo ben
drininkai. Tai, kad Centro 
Komitetas demaskavo ir su
triuškino niekingąją, išda
vikišką Berijos gaują, įga
lino likviduoti socialistinio 
teisėtumo pažeidimus ir pil
nu mastu atkurti leninines 
partinio gyvenimo normas, 
socialistinio teisėtumo nor
mas ir principus,

Ryžtingas TSKP Centro 
Komiteto, partijos XX su
važiavimo pasisakymas 
prieš asmenybės kultą, nuo
seklus, platus to kulto ža
los aiškinimas turi didžiu-

jo

tinio gyvenimo normas ir

įteigiančių pažiūras neap
šviestai klusniai masei; is
torija, sakė jis, kuria- liau
dis.'

Marksizmas neneigia įžy
miųjų žmonių vaidmens is
torijoje, darbo žmonių vadų 
vaidmens vadovaujant revo
liuciniam išsivadavimo ju
dėjimui, kuriant naują vi
suomenę. V. L Leninas su 
visa jėga pabrėžė revoliuci-

Tarybinės liaudies vadas; 
ir organizatorius jos kovoje; 
už naująją visuomenę 
Komunistų partija, kurią i 
sudaro priešakinė darbinin
ku klasės, darbo valstiečiu 
ir inteligentijos dalis, o ko
lektyvinis partijos vadovas, 
jos principų saugotojas ir 
aiškintojas — Centro Ko-Į 
mitetas, renkamas iš ge-l 
riaušių partijos jėgų, vie
nijančių draugėn visą jos 
įvairiapusišką patyrimą.

Komunistų partija, tary
binė liaudis turi teisę di
džiuotis tais didžiaisiais 
vaisiais, kuriuos davė jos 
pasiaukojantis darbas, jos 
kuriamoji veikla visose vals
tybinės statybos, ekonomi
kos ir kultūros srityse. Ta
rybų Sąjungos, mūsų visuo
meninės ir valstybinės san

tvarkos vidaus ir užsienio 
Į padėtis dabar tvirta ir ne- 
i pajudinama, kaip niekad.

Didžioji tarybinės san
tvarkos jėga, milžiniški so
cialistinės sistemos prana
šumai įgalino partiją, vals
tybę, liaudį užsibrėžti visą 
pasaulį nustebinusius savo 
didingumu naujus uždavi
nius liaudies ūkiui vystyti 
šeštajame penkmetyje ir 
pradėti vykdyti tuos užda
vinius. X

Darbininkų klasės ir vals
tietijos sąjunga, broliškoji 
TSRS tautų draugystė, ne
blėstanti liaudies meilė so
cialistinei Tėvynei, nenuga
lima visos tarybinės visuo
menės moralinė-politinė vie
nybė yra tarybinės santvar
kos, jos galybės ir klėstė ji-

3 pusi. Laisve (Liberty). Trečiad. Bal. (April) 25, 1966

mę.
Reguliarus partinių suva

žiavimų ir konf e r e n c i ų, 
Centro Komiteto plenumų 
rengimas, sistemingas kitų 
aukščiausiųjų partijos or
ganų ir jos vietinių organi
zacijų darbas, platus ko
lektyvinių nutarimų svars
tymas ir ruošimas yra ne
pažeidžiama taisyklė mūsų 
partijos, kuri yra atsakin
ga už didžiosios valstybės, 
liaudies likimą, už komu
nizmo sukūrimą mūsų ša
lyje.

“Masė, — mokė Leninas, 
—turi turėti teisę rinktis 
atsakingus vadovus. Mase

vų, organizatorių vaidmenį. 
Nepaprastai didelis socia
listinės statybos patyrimas 
moko, kad vadovavimo ko
lektyvumo, socialistinio de
mokratizmo plataus vysty
mo principas anaiptol ne
neigia atskiro vadovo vaid
mens ir atsakomybės už 
pavestą darbą. Taip pat 
yra žinoma, kad Komunis
tų partija gynė ir gina 
vienvaldiškumo prin c i p ą 
vado vau j an t gamybinėms 
įmonėms, kariniuose reika
luose.

TSKP Centro Komitetas 
ėmėsi ryžtingų priemonių 
lenininėms partinio gyveni- ir spręsti, 
mo normoms atkurti, ko-

Montreal, Canada
Reikalauja ištirti 
policijos brutališkumą

Montreal Trades and Labor 
unijų taryba reikalauja polici
jos , department© disciplinos 
komisiją, kad padarytų nuo
dugnų ištyrimą tų policinin
kų, kurie brutal iškai 
su kaliniais, arba su 
tvotaisiais. Taryba 
vieną tokį disciplinos
jos žygį, kad paliuosavo per
eitą savaitę vieną policininką 
už brutališkumą.
Ne visada žmona su prieder
me gali vyrą laikyti geru

Čia jau buvo pusėtinai Įėju
si mada , jei žmona susipyks
ta su vyru, tuojau patraukia 
vyrą į teismą, jis teisėjo nuo
sprendžiu pasirašo priedermę 
būti žmonai “geru”, o jei ne 
—ant jo visa atsakomybė. Pa
galiau teisėjui Irenee Lagarde 
atsibodo tokiu būdu palaikyti 
taiką šeimoje. Andre Duche- 
ne atsidūrė teisme, kaltinin
ku užpuolime žmonos. Jis pri
sipažino kaltu. Teisėjas pa
klausė žmoną, “tu nori, kad 
aš jį pasiųsčiau i kalėjimą?” 
“O, ne”, žmona atsakė. “Tai

lektyvinio v a d o v a vi m o 
principui ,a t k u r t i visose 
partijos grandyse, nuo vir
šaus iki apačios, savikriti
kai ir trūkumų kritikai vys
tyti, svarbiausiems klausi
mams kolektyviai svarstyti

(Bus daugiau)

Naujas Amerikos žurnalas bus parduodamas 
Sovietu Unijoj

JAV-bių Informacijos agen
tūra tuoj pradės spausdinti 
America Illustrated, naują ru
sų kalboje žurnalą Vakarų 
Berlyne, iš kur galės būti 
greitai pristatytas Sovietų Są- 
jungon išdalinimui regulia
riais Sovietų' keliais. Pirma 
laida turėtų pasirodyti Sovie-

Informacijos agentūra keti
na vartoti geriausią medžiagą, 
kuri jau pasirodė JAV-bių

t
t

ką tu nori, 
čiau”, 
Ji paprašė, 
verstu vyrą pasirašyti prieder
mę palaikyti taiką namuose.

“Nieko 
atkirto, 
dermę, 
vyruli ant
nimą po kiekvieno ginčo. Aš 
daugiau to nedarysiu”.

Vadinasi, ne visada ir žmo
na gali būti teisinga.
Už $200.00 išėmė $20,000

Emile Poirier, eidamas sek
retoriaus pareigas dresmeike- 
rių unijoje, menedžiariaus su 
pakvitavimu buvo pasiųstas 
išimti iš banko $200.00. Jis 
iš keturių nulių pakeitė juos 
kitaip ir, kableliu atskyręs, 
padarė sumą $20,000. Tai b iv-

Atvažiavo svečiuose

Vienos savaitės laikotarpiui 
iš Amerikos -atvažiavo sve
čiuose Nellie Mitkus - Kielaitė 
su šeima. Ji čia mano pasi
svečiuoti pas tėvelius, seserį 
ir brolį, o paskiau grįš atgal.

Ta pačia proga tenka pami
nėti, kad tik teko sužinoti, 
kad Jonas ir Helena Adomo
niai velykinių švenčių proga 
buvo nuvažiavę į JAV aplan
kyti Jono seserį Emiliją Žu
kauskienę.
Grįžo iš Barmudos

Vickie Adomonis buvo iš
važiavęs ir ten apsigyvenęs 
dirbo Barmudoje du metu, o

vo valdiškų bonų iš banko iš- dabar sugrįžo atgal ir mano 
ėmimo ir iškeitimo klausimas.} pastoviai apsigyventi.

paskutinę j Serga
Benius Greibus, Alfonso ir 

Kada Gengs Greibų sūnus, Dr. Ra- 
buvo susekta vagystė, tai jis Į binovičiaus ligoninėje aplaikė

Paėmęs iš banko 
sumą, unijai pridavė $200, o 
likusius sair pasilaikė.

pinigus jau buvo praleidęs, 
žadėjo atmokėti, bet iš kur 
jis atmokės, tokios sumos ne
turėdamas pinigų. Už tai da
bar patrauktas teisman. Koks 
bus teismo nuosprendis, dar 
nėra žinios.
Gal pakeis mokesčių 
planą ant tiltų

Jacques Cartier ir Victoria 
litų pareigūnai praneša, kad 
yra svarstoma pakeisti mokes
čių ėmimo už pervažiavimą 
planą. Jie užtikrina, kad mo
kesčio kaina nebus keičiama, 
bet tik metodai ėmimui pini
gų norima pakeisti,—kaip ga
lima supaprastinti, kad nebū-

net 75% turinio 
Aimer ikos žurnalų, 
leidėjai galės būti

šioje pastangoje' 
Sovietų Sąjungos ' 

tikrą neprietaringą

žurnaluose, 
bus iš 
Amerikos 
partneriai 
parodyti 
žmonėms
vaizdu JAV-bių.

Naujas žurnalas turės 61 I puslapius, iš dalies spalvuo
tas ir vartos daugiau vaizdų 
negu senoji Amerika. Jis bus 
gyvesnis už seną žurnalą, ku- j 
ris sustojo ėjęs liepos menesį j 
1952 metais.

Kaina bus 5 rubliai (apie ; 
$1.25), tokios yra Sovietų kai
nos šios rūšies ir didume žur
nalams.

Rašydami savo draugams ir 
giminėms užsienyje, galime 
paminėti šio žurnalo tikslus; 
vaizduoti mūsų šalies civiliza
ciją, kultūrą ir taikos viltis.

Common Council
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Dienraščio Laisvės Paramai

PIKNIKAI
Prašome turėti mintyje datas ir išanksto 
tis jose dalyvauti. Tai puikiausi vasaros 

pasilinksminimai.

reng- 
metu

Brockton-Montello, Mass.

Liepos 1 July
Liet. Taut. Namo Parke
Tai visos Bostono Apylinkes Piknikas

Brooklyno Apylinkė

Liepos 1 July
National Home & Park

65-13 38th Ave. Woodside, L. I.
■■ \

Laisves Metinis Piknikas

Prašome kolonijų veikėjų pranešti kur daugiau 
yra rengiama piknikų ar kitokių pramogai Lai

svės paramai, norime paskelbti šioje vietoje.

l
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vidurių operaciją.

Philadelphia, Pa.
Drg. Frank Yasponis serga 

j a Ui septynios savaitės. Jis 
rėjo sunkią operaciją! 4 
vaitos išbuvo ligoninėje, o 
bar randasi namuose. Jis
vena po num. 6407 Grays 
Ave., South West Philadel
phia, Pa. • 'H. M.

tu- 
sa- 
da- 
gy-

Sunkiai serga Domicėlė Les- 
čienė. Randasi Philad. Gene
ral Hospital, G. Y. N. 4th 
floor. Aplankyti galima bile 
kada. S. L.

OPERETE

Grigutis
Penkių Aktų

VAIDINS BROOKLYNO AIDO CHORAS
Vadovybėje MILDRED STENSLER ir JONO JUŠKOS 
FRANK BALEVICJUS-BALWOOD, akompanistas

Aido Choras Gastroliuos šiose Vietose;

Brockton, Mass, ft lvvks šeštadienį
------------ ---------- Bal. 28 April

Pradžia 7 vai. vakare

LIET. T. NAMO SALEJE
668 No. Main St., Montello

Brooklyn, N. Y. ft lvvks ;Sekn’.atįiin’ 
----------------------v Gegužės 6 May

Pradžia 3:30 v. popiet

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

Worcester, Mass. ft _ šett“dif J’
—--------------- - v Gegužės 19 May

Prasidės 7:30 v. vakare

LIETUVIŲ SALEJE
29 Endicott Street, Worcester, Mass.

Operetėje “Grigutis” yra visko, ko tik galima 
tikėtis veikale. Operetėje aidės 20 dainų, visokių 
dainų: solistams, duetams, moterų, vyrų ir mis- 
riems chorams. Randasi jaudinančios dramos ir 
lyg ašarų prajuokinančių momentų. Giliančiai 
pašiepia kai kurias žmonių silpnybes.



ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Jaunuolis Vytautas
Gečiauskas

Didysis Tėvynės karas. Vie
nuolikmetis Vytautas Gečiaus- 
kas su tėvais liko laikinai fa
šistu okupuotame krašto. Hit
lerininku žvėriškumai giliai 
krito j širdį jaunam pionieriui, 
kėlė jo neapykantą pavergė
jams. Su dideliu džiaugsmu 
sutiko Vytautas pirmuosius 
tarybinius karius. Nuriedėjus 
mūšiu bangai, Vytautas drau
ge su kitais draugais aktyviai 
Įsijungė i jaunimo’gyvenimą.

Kauno IV vidurinės mokyk
los komjaunuoliai priėmė Ge- 
čiauską į savo eiles. Kur tik 
būdavo reikalinga' komjau
nuolių parama, Vytautas bu
vo pirmose grotose. čia jo 
laukė dideli išbandymai. Prie
šai aktyviam komjaunuoliui 
siunčia anoniminius laiškus, 
grasinimus, įspėjimus. “Jo
kiais grasinimais, jokiais 
laiškučiais negalima įbauginti 
komjaunuolių. Mes kovojame 
už šviesią Lietuvos ateitį ir 
kovosime ligi galutinės perga
lės“ — toks buvo jo atsaky
mas viename straipsnyje.

19 15 metų vasara. Kaime 
aštri klasių kova. Vytautas 
kartir su kitais komjaunuoliais 
eina per kiemus, kalbasi su 
valstiečiais, aiškina. Pavojin
gas, sunkus darbas — buo
žės ir su ginklu eina prieš ak
tyvistus, — bet Vytautas ne- 
pabūgsta. “Baimę reikia nu
galėti“. Ir jis nugali, jis dilba.

V i e n ą 19 15 m etų r u d e n s 
naktį buržuaziniai nacionalis
tai, degdami neapykanta .jau
nam tarybiniam patriotui- 
komjaunuoliui, jį nužudo.

Š. m. kovo 10 d. numeryje 
“Lietuvos pionierius’’ išspaus
dino A. Baltakio apybraižą 
apie Vytautą Gečiauską. Laik
raštyje išspausdinta medžia
ga — nuoširdus, uždegantis 
pasakojimas apie jo didvyriš
kumą.

Iš Atlanto

KLAIPĖDA. Prieš kelias 
dienas į uostą sugrįžo plau
kiojančioj! bazė “Naujoji že
mė”. Nors Tarybų Lietuvos 
žvejams .šiuo rnetu ypač aud
ringoje jūroje teko patirti 
daug sunkumų, jie į uostą at
vežė gausų laimikį.

Plaukiojančios bazės “Nau
joji žemė“ elektromechanikas 
A. Kubilius laiške redakcijai 
pasakoja:

— Šiuo reisu mes buvome 
nuvykę į silkių gaudymo vietą 
prie šotlando ir Farerų salų. 
“Naujosios žemės“ jau laukė 
keli silkių gaudymo laivai. 
Netrukus jie prisišvartavo 
prie mūsų laivo borto, prasi
dėjo silkių perkrovimas. Dar
bą kliudo stiprios audros. Au
drai aprimus, darbas vykdavo 
su dviguba energija. Ypač ge
rai dirbo komjaunuolio Archi- 
povo vadovaujamos brigados 
nariai Vyšniauskas, Venckus, 
Kudinovas, Radzevičius ir ki
ti. Nors mūsų laivas Zundo 
sąsiauryje dvi paras išbuvo įs
trigęs tarp ledų, į Klaipėdos 
uostą sugrįžome 29 dienų 
anksčiau reisui nustatyto lai
ko. 'Planinė užduotis įvykdyta 
186 procentais.

Ruošiasi dainų šventei

PANEVĖŽYS: Panevėžio
rajono saviveiklininkai jau 
pradėjo ruoštis šių metų rajo
ninei dainų šventei. Rajono 
kultūros skyrius sudarė šios 
šventės repertuarą ir supažin
dino su juo saviveiklinių ko
lektyvų vadovus. Naujas dai
nas ir šokius pradėjo repetuo
ti Marytės Melnikaitės vardo 
kolūkio kultūros namų, “Ne
muno“, “Raudonosios vėlia
vos“, “Istros“ kolūkių bei Li- 
beriškio tarybinio ūkio savi
veiklininkai.

Rajone organizuojami ir 
nauji meninės saviveiklos ko
lektyvai. Nauji chorai susi
organizavo LKP Vl-ojo suva
žiavimo vardo ir “Pučekų ko
lektyvo“ kolūkiuose. Nauji
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Daugiau sveikinimų 
Vilnies suvažiavimui

šiomis dienomis buvo gau
ta daugiau dienraščio Vilnies 
bendrovės šėrininkų suvažia
vimui, kuris įvyks š. m. ge
gužės 6 d. Aukojo:

lt. Baranikas ...... $5.00
S. Večkys .................. 5.00
Brooklyno lietuvės mote
rys ............................. 22.00
Kas daugiau?

Latviai stato pjesę 
“Prašvilpta Laimė”

Niujorko Latvių Vienybės 
Klubas stato scenon A. Skrip- 
kos dviejų veiksmų komediją 
“Prašvilpta laimė“.

Latviai išsivertė tą komedi
ją savo kalbon ii- dabar, šeš
tadienį, balandžio 28 d., 8:30 
v. v. ją vaidins. Vieta: 2061 
Lexington Ave. (kampas 125 
gatvės, New Yorke).

Komedija latviškai pava
dinta: “Izčūkstejusi Milesti- 
ba”.

Veikiantieji asmenys:
Janis Kuraitis, saimnieks— 

Ch. Sermuks; Maro Kuraitic- 
nė, saimniece — E. Stahl; 
čalis Cibuks, istabas irenieks 
—Ch. Schulps; Aleksis, no- 
plucis inteligent, — J. Sau- 
leskalns; Anna Paltim iene, 
precibu kandidate-atraitne — 
Lucija; Bete Pilipaite, preci
bu kandidate-meita—Milčuks: 
Itežisors: Ch. Sculps, čukstis 
(turbūt, sufleris) : F. Blashge.

Rengėjai nuoširdžiai kviečia 
lietuvius dalyvauti parengime. 
Komedija jiems bus supranta
ma, nes ji iš Amerikos lietu
vių gyvenimo paimta.

PRANEŠIMAI
BALTIMORE, MD.

Balandžio 28 d.-, ACW of A, lietu
vių kriaučių 218 skyr. rengia pava
sarinį balių, Unijos salėje, 209 W. I 
Redwood St., 7:30 v. v. įžanga su j 
narystės, korta. Rengėjai kviečia da
lyvauti.

Balandžio 28 d., Broliškos Tautos 
Draugai rengia koncertų 1 d. geg. 
minėjimo. Savo salėje, 510 Ponca 
Si., 8 v. v. Kam laikas leidžia svar
bu dalyvauti jų parengime.

Pirmiaus buvęs.
(80-82)

PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kp. susirinkimas įvyks 
balandžio 28 d., 7:30 v. v., 1150 N. 
•ith St. Visi nariai dalyvaukite, tu
rime svarbių reikalų aptarti, ir ku
rie dar neužsimokeję duoklių, pasi- 
mokėkite, gausite knygą. Valdyba.

(80-81)

BROCKTON, MASS.
5-kių aktų operetė “Grigutis” — 

įvyks balandžio 28 d. Rengia Liet. 
Taut. Namo Dr-vė, L. T. Namo di
džiojoje salėje, 886 No. Main St., 
7 v. v. Bilietas 81.50. Operetėje, 
kaip žinoma, yra muzikos ir dainų, 
užims tris valandas. Vaidintojai bus 
iš Brooklyn, N.' Y., Aido Choras ir 
iš Newark, N. J., Sietyno Choras 
padės aidiečiams. L.T.N. viršutine 
salė yra erdvinga, didelė estrada. 
Kurie dalyvausite, nesigailėsite.

Kom.
(80-82)

liaudies šokių rateliai savo 
pirmąsias repeticijas pradėjo 
“Tarybinių Genetinių“ ir “Ke
lias į gyvenimą“ žemės ūkio 
artelėse. E; AJtukas 

“Gieda gaideliai” 
broliškoje Latvijoje

VILNIUS, žinomo mūsų dra
maturgo J. Baltušio pjesę 
“Gieda gaideliai“ pastaruoju 
metu pastatė Latvijos republi- 
kos Bauskos rajono kultūros 
namų dramos kolektyvas. Ją 
režisavo Kultūros namų meni
nis vadovas Valerija Rozen- 
berg. Svarbiausius vaidmenis 
atliko Helena Fogelė (Rūkie*> 
nė), Velta* Ozolinia (Ona), 
Janis Vilcinšas (Jonas), Ar
vids Mazūras (Povilas Puro- 
nas) ir kt. Prieš spektaklį ra
šytojas E. Dambursas padarė 
pranešimą apie naujausią ‘lie
tuvių literatūrą ir apie rašy
tojo J. Baltušio kūrybą. Spek
taklis žiūrovų buvo šiltai su
tiktas.

Masinis protesto mitingas 
buvo lahai entuziastiškas

Masinis protesto mitingas 
prieš užpuolimą ant “Daily 
Worker’io” buvo didelis ir en
tuziastiškas. Jis įvyko praei
tą savaitę ir jame dalyvavo 
virš 600 žmonių. Kalbėjo ra
šytojas Howard Fast, Carl 
Marzani, “National Guardi
an“ redaktorius McManus, 
paties “Daily Worker’io” re
daktorius John Gates ir kiti.

Visi kalbėtojai nurodė, kad 
darbininkiškas laikraštis dar 
randasi dideliame pavojuje.

Macy pardavėjos patarnauja 
su šypsena, šiuo kart tikrai
Macy visuomet garsinasi, 

kad tos kompanijos depart- 
mentinėse krautuvėse patar
navimas yra “su šypsena“, 
šiomis dienomis ta šypsena 
yra ne garsinimo išmistas, o 
faktas.

Mat, Macy darbininkai, 
pardavėjos ir pardavėjai, kro
vikai ir prižiūrėtojai ir kitas 
dirbantis personalas jaučia, 
kad jie atsiekė nemenką lai
mėjimą.

Praeitos savaitės viduryje 
beveik atrodė, kad streikas 
gali ilgai, ilgai užsitęsti. Kom
panijai pasisekė sutraukt apie 
1,500 savo geriau apmokamų 
tarnautojų ir jų giminių, kad 
dirbti krautuvėse. 1,500 tai ne 
8,000, bet Macy, visgi, jautė, 
kad galima bus kaip nors ap- 
sieiti.

Bet vieno dalyko Macy bo
sai negalėjo numatyti, o tas 
sumaišė visus jų planus:, ma
žai, visai mažai pirkėjų atsi
rado . . . Net tie 1,500 streik
laužių neturėjo ko veikti*. Gal 
tai buvo svarbiausias fakto
rius, kuris privertė kompani
ją nusileisti. Kaip ir su ko
kiais laimėjimais streikas pa
sibaigė, plačiam buvo vakar 
dienos pirmame puslapyje.! ko“.

Mūsų didmiesčio spaudoje
Vietinis liberalinių demo

kratų; organas “Post“ spaus
dina seriją straipsnių apie 
diskriminaciją prieš negrus 
New Yorke. Tuos straipsnius 
rašo to laikraščio redakcijos 
narys, negras Ted Poston.

Jis iškelia, kad diskrimina
cijos New Yorke dar yra tiek 
ir tiek, nors tuo atžvilgiu 
New Yorkas pažangiausias 
miestas šioje šalyje. Labiau
siai diskriminacija pasireiškia 
tame, kad negrai gyvena su
sispaudę labiausia pasenusio
se ir apleistose miesto dalyse, 
—ir jie priversti ten pasilikti/ 

’ »■■■ •... •

Ultra - reakcinis republiko- 
nų “Daily News” dar vis ne
gali nusiraminti, kadangi pen
ki buvę tarybiniai jūreiviai 
per New Yorką grįžo į Tary
bų Sąjungą.

Nors tie jūreiviai išvyko pil
nai savanoriai, nors Amerikos 
imigracijos pareigūnai jų iš 
vykimą prižiūrėjo ir patvirti
no, “Daily News” (net veda
majame straipsnyje) dar vis 
rėkia, kad tai buvo “raudo
nas kidnepinimas“. 

♦
Didysis “Times“ išpyškino 

vedamąjį straipsnį apie įvy
kius Gruzijoje. Esą, didis nu- 
sukaitimas buvo atliktas ko
vo 9-ą Gruzijos sostinės Tbili
si gatvėse, esą, tarybinė poli
cija ir kariai nušovė bent 100 
asmenų, kurie demonstravo 
už Staliną. Bet tas pats “Ti
mes“ pripažįsta, kad žinios 
apie šaudymus “nepilnai pa
tvirtintos“.

Kitaip sakant, protestuoti 
galima ir be žinojimo, ąr tas*'

Redaktorius John Gates iš
reiškė Jaikraščio vardu padė
ką ant greitųjų susidariusiam 
Spaudos laisvės komitetui, ku
rio dėka tas laikraštis vyriau
siai dabar laikosi, laikraščio 
“Freiheit” redakcijai, kuri 
leido “Daily Worker’io” štą- 
bui per kokią savaitę naudo
tis jos raštinėmis, Civilinių 
laisvių sąjungai, kuri protes
tavo prieš užpuolimą ir vi
siems, kurie kuom nors prisi
dėjo prie užpulto • darbinin
kiško leidinio užtarimo.

Vienas kitas trupinėlis iš jau 
praėjusio streiko.

Paskutinę streiko - pikieta- 
vimo dieną, penktadienį, du 
Nigerijos (Afrikos) unijistų 
vadai, kurie lankosi šioje ša
lyje, atėjo prie Macy krautu
vės pamatyti, kaip pikietuo- 
ja Amerikoje. Pamatę pikie- 
tą, jie nutarė demonstraty
viai prie jo prisidėti. Apsivil
kę tautiniais Nigerijos drabu
žiais, tie du afrikiečiai per 
kokią valandą pikietavo su 
Macy streikieriais ir iššaukė 
nemažai susidomėjimo.

Tymsteriai, kurie pristato 
prekes į krautuves ir‘jas iš va
žinėja, nestreikavo. Kiek ki
tos unijos jų neragino, tyms
teriai laikėsi savo, kad strei
kas “jų neliečia“. Bet nevi- 
suomet jų misijos padėjo Ma
cy bosams. Daugelyje vietų 
išvežinėtojai pristatė pirkė
jams į namus baldus arba ki
tokius pirkinius, kuriuos ftie 
žmonės buvo užsisakę dar ke
lios savaitės atgal, bet daž
nai pirkėjai atsisakė tuos pir
kinius priimti, sakydami iš- 
vežinėtojams:

“Pristatykite juos po strei- 

prieš ką protestuojama, tikrai 
įvyko.

Beje, tą pačią dieną, kai 
“Times“ talpino protestą 
prieš nepatvirtintus įvykius 
Gruzijoje, jis kitame pusla
pyje pranešė, kad Alžyre 
franc ūz a i nukovė ’virš 200 
arabų per vieną dieną.

Bet prieš tas skerdynes 
“Times’e“ protestų ir su žva
ke nerastume ....

Konservatyvus vietinis laik
raštis “H Progreso Italo Ame
ricano” pripažįsta, kad deši
nieji Italijos socialdemokratai 
laipsniškai pradeda eiti prie 
bendro fronto su, socialistais ir 
komunistais. “11 Progreso“ sa
ko, kad. ftas • atsispindi net 
New YorUb italų gyvenime.

“Daily Worker’is” primena 
visiems savo skaitytojams ir 
prieteliams, kad virš jo dar 
vis kabo Damoklio kardas, 
kad taksų departmentas dar 
vis neleidžia laikraščiui nau
dotis čekiais ir atskaitomis 
bankuose, kad laikraštis dar 
vis išsilaiko iš paramos, kurią 
gauna nuo Komiteto už spau
dos lasivę.

Laikraštis ragina savo šali
ninkus daugiau aukoti, la
biau susitelkti, kad išgelbėti 
laikraštį. x

MR. PEPPE 
Sugestuoju 

THE CONTINENTAL 
MASSAGE SALON

Numetimui svarioj pa,sigrožini- 
mas ir sveikatos pagerinimas. Dėl 
pasitarimų telefonuokite: LE. 5- 
7780.

115 E. 78th St.,
Tarpe Lexington ir Park

Lietuviai televizijoje 
ir p. Stuko “mėšlas”

Praėjusį šeštadienį televizi
joje matėme geroką grupę 
lietuvių menininkų. Programą 
davė New Jersey radijo vedė
jas Jokūbas Stukas. Jo pro
grama buvo pavadinta “Lietu
vos atsiminimų 15 motų su
kaktis“.

Reikia pripažinti, kad me
ninė programa buvo graži ir 
gražiai atlikta. “Rūtos“ cho
ras, iš vyrų ir moterų, sudai
navo keletą lietuviškų daine
lių. Dainavimas buvo malo
nus. O ypač gražiai pašoko 
grupė jaunų vyrų ir moterų.

Tiktai programos vedėjas 
pats Stukas nu,plepėjo nei šį 
nei tą. Kai viena jaunutė 
mergiotė padeklamavo eiles 
apie grįžimą Lietuvon, Stukas 
piktu tonu pareiškė: “Mes vi
si grįšime Lietuvon, kai iš jos 
bus iššluotas raudonasis mėš
las”.

Gal visoje televizijos isto
rijoje dar nėra niekas girdė
jęs per ją tokių nešvarių, ne- 
kultūriškų žodžių. Veikiausia 
televizijos stoties vedėjams ši
tie Stuko žodžiai nebuvo iš 
anksto pranešti.

Iš gilumos širdies norėčiau 
patarti Stukui ii* visiems pa
našių/ programų vedėjams ne
žeminti lietuvių tautos ir kal
bos tokiais nekultūriškais, ne
švariais išsireiškimais. Juk 
lietuvių kalba yra. graži ir 
turtinga. Lengvai galima min
tis išreikšti civilizuotai. Mėš
las tinka tiktai tvartui, o ne 
televizijos lietuviškai progra
mai.

iKJausovas

Kalbant apie garsinimus....
Vienas garsinimas, telpantis 

komercinėje spaudoje, sako:
“Linksmos Long Island ka

pinės patrauklios jaunoms po
relėms“.

Pačiame garsinime sakoma, 
kad minimos kapinės (pava
dinimas čia nesvarbus) dėl sa
vo gamtinio grožio sudaro to
kią jaukią nuotaiką, kad po
reles (dargi jaunos!) skubi
nasi ten. užsakyti lotus. Dar 
kiek—ir bus pasakyta, kad 
tos porelės skubinasi atsigulti 
toje jaukioje vietoje .. .

Kuomet Macy krautuvėse 
vyko, streikas, dideli tos 
■kompanijos garsinimai sakė, 
kad “Jus. aptarnaus rinktinis 
personalas“, kitaip sakant, 
bosai ir boseliai. Suprask, tu, 
pirkėjau, jausk; kad tai garbė 
būti jų aptarnautam.

Pirmą dieną po streiko, pir
madienį, garsinimas jau tu
rėjo kitą toną. ‘Sakė Macy:

“Mes vėl visi kartu .. . Jus 
aptarnaus pažįstami veidai 
prie pažįstamų lentynų . .. .’’

PRAŠOME KOLONIJŲ DĖ
MESIO! Nesivėluokite su pik- 
niky rengimu savo organiza- 
cijy naudai* ir ką nors sureng- 
kite Laisvės naudai.

TAXI VAIRUOTOJAI!!
Jau čia. Jūsų pageidaujama 

mašina pagaliaus jau čia. Ma
tykite šiandien—tiktai pas Jūs 
autorizuotus dealer’ius. Turi
mo ir Ramblers su Ilydrama- 
tio transmission.

K & K
207th St., - 10th Avė., N. Y. C.

LO. 9-7700.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

506 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gsnd Patyrus Barbaric

MIR E
Ona Panauskienė mirė ba

landžio 2 d.
Juozas Saikus mirė balan

džio 3 d.
Antanas Junics mirė balan

džio 1 1 dieną.
Visi buvo katalikai ir visi 

palaidoti su bažnytinėmis 
a pc i go m is.

New Yorke lankėsi Londo
no miesto majoras.

čia lankosi Airijos prima
tas, kardinolas John d’Alton.

Motinos neleidžia sunaikint 
vaikų žaislavietę - aikštelę ■

Jaw kelintą dieną, kaip ko- j 
liasdešimt motinų anksti rytą, 1 
apie pusę po septintos, susi
renka vaikų žaislavfotėjc prie 
67 St. ir Central Park West 
kampo. Jos ten susirenka, kari 
neleisti miesto traktoriams tą 
žaislavietę sunaikinti.

Mat, parkų valdyba nutarė 
tą vietą paversti parkinimo lo
tu, kad gauti daugiau įeigų. 
Bet vietinės motinos sako:

“Ta aikštelė yra vienintelė, 
kur mūsų vaikai gali žaisti. 
Nors tai ne tokia jau gera, 
nors aplink rieda sunkveži
miai ir automobiliai ir oras 
gazolino dujų suterštas, bet 
tai geriau negu- nieko“.

Kol kas policija dar neban
dė pašalinti motinų jėga.

Susirinkimas
LLD 1 kuopos susirinkimas 

įvyks šio ketvirtadienio vaka
rą, baland. 26-ą, 7:30, Leber- 
ty Auditorijos patalpoje. 
Svarbu visiems dalyvauti.

Valdyba

PAIEŠKOJIMAS
Iš Lietuvos paieško Viktoro Man- 

kaus. Jo sesers, Onos Labanauskie
nės duktė, Stasė Barčicnė, iš Kal
nujų. Prisiuntė man laišką, prašy
dama padėti jai surasti jos gimines 
— dėde- Viktoras Mankus, jo sūnus 
irgi Viktoras, dukteres Viktoriją ir 
Onelę, gyvenančius Baltimore, Md.

Prašau jų atsiliepti. Arba kurie 
jos pažįstate, praneškite, viršminėta 
moteris ir aš būsime dėkingi. Juo
zas Maehiulis, 4823 — 28th Avenue, 
Kenosha, Wis.

SVARBUS PRANEŠIMAS

Jurgis Klimas
Svarbus pranešimas pramogų ren

gėjams ir abelnai visiems filminin- 
kams. Filmininkas Jurgis Klimas 
jau sugrįžo po apie 10 menesių ke
lionės ir atidarė savo studiją. Bet 
jo maršrutas dar nesibaigė. Apie ba- 
landžio-April 28 d. vyksta į Bing- 
hamtoną, N. Y,, 29 d. į Wilkes-Bar
re, Pa., ir į Rochester, N. Y.

Kurie dar neužsisakėte naujosios 
filmos “Sudrumsta Širdis” ii' “Dai
nų Vainikas'*', tai tuojau kreipkitės 
j filmininką sekamu antrašu:

George Klimas
160 Forbell St., Brooklyn, N. Y.

i MATTHEW A.ii 
BUYUS

i : (BUYAUSKAS) I»
< i i >

:■ LATOOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

:: 426 Lafayette St-
;; Newark 5, N. J.

MArket 2-5172
i > '!

4 pusi. Laisvė (Liberty). Trečiad. Bal. (April) 25* 1956

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

Narni) Darbininkė, Guolis vielojo, 
nuosavas kambarys, visi įtaisymai. 
Mažai paprasto virimo. Mylinti vai
kus; gori narnai. $35 į savaitę, ket
virtadieniais laisva, ir kas 2-rą sek
madienį, SI*, 9-6444.

(80-83)

NAMU' DARBININKE

Patyrusi, 3 asmenys, maži namai, 
nedaug valgių gaminimo, valymas 
svarbu. Atskiras kambarys. Malo
nus namai.

Jackson Ilgis, RA. 8-8569
(79-82)

NAMU DARBININKf:
Abclnas namų darbas, šeima iš 3 su
augusių. Patyrimas būtinai reikalin
gas. Nėra sunkaus valymo darbo. 
Puikiausi namai. Saukite:

MANHASSET 7-2928
•9-11 A. M. 8-9 P. M.

(79-81)

Namų prižiūrėtoja-draugė. Lengvas 
namų darbas, paprastas virimas. 
Guolis vietoje, patogūs 'namai. Po 6 
v. v. CL. 6-3520. 8609 Bay 16th St., 
Brooklyn.

(77-80)

House Worker. 5 dienos. 8:30va], 
ryte iki 6:30 v. v. 2 vaikai. Guo
lis vietoje. 2 ar 3 vakarus padirbė
ti. Nuosavas kambarys. Moderni
niai įrankiai. $35 j savaitę.

IV. 9-2852
(78-80)

Prižiūrėti vaikus. TV ir du kamba
rius veltui. 7:30 5 v. v. Nėra va
lymo. Lengavs virimas. Savaitga
liais laisva. 2 savaitės apmokamos 
atostogos. IN. 1-0943.

(78-80)

HELP WANTED-MALE

TOOI__ DIE—MAKER

Patyręs—Geri Pinigai
L. I. C. AREA

SI. 4-6000 Mr. Pegnado
(79-85)

Iškabų maliavotojai. Per ištisus 
metus. Gera alga, nuolat ar dalinai.
II. Chiat, 19 Williams St., White 
Plains, N. Y. Vakarais: WH. 8-1688

(75-81)

MALE and FEMALE

Audėjai. Patyrę prie audimo me
džio. Vyrai ir moterys.

AMERICAN SHADE
322 Rockaway Blvd., Brooklyn

DI. 5-4222

BUSINESS OPPORTUNITIES

Delicatessen ir Grosernė išnuomavi
mui, su visais įtaisymais. Vasari
nis sezonas, Rockaway. Nėra įnešimo 
pinigų. Šaukite dienomis. RE.4-0105. 
Vak. CY.9-4993. Sekmadieniais pa
matyti dieną 9-6; vakarais 6-10.

(78-81)

Mėsinyčia ir Grosernė. Gerai įs
teigta, pilnai įtaisyta; alaus, šaldyti 
valgiai, labai pigiai. Turime ir kitų 
interesų. DA. 9-0598.

REAU ESTATE

MASSAPEQUA PARK

Gražūs 7 rūmai split level, l’i 
maudynės, indry rūmas, alt. gara- 
džius. Daug eskstra įrengimų. Tuo
jau užimamas. $16,200.

LI. 1-6421
(79-82)

Brooklynietė Caroline Rus
so, tik 16 metų, užsimušė be
simokindama automobilį vak 
ruoti. Nelaimė įvyko Great 
Necke. Jos dėdė smarkiai su
žeistas. •

I

ARROW FARM
Vakacijom Vieta

Praneša, kad jau išrandavoja 
kambarius sekamam vasaros se
zonui. Pageidaujantieji tuojau už
sisakykite sau kambarius. Rašy
kite:

ARROW FARM
P.. O. Box 465, Monroe, N. Y.

Telefonas: Monroe 3-7721

Automobiliais važiuokite iš New 
York per Washington tiltą, imki
te No. 4 kelią iki No. 17 kelio, 
kuriuom atvažiuosite iki Monroe. 
Nuo Lincoln tunelio No. 3 keliu 
iki 17 kelio.
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