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KRISLAI
Apie Julių Janonį. 
60 matu kai jis gimė. 
Jo motina.
Aidiečiai gastroliuoja. 
Latviai prašo.

Rašo R. Mizara

Mes, apsi vertę kasdieniš
kais darbais, nepastebejome, 
kad š. m. balandžio 5 dieną 
sukako 60 metų, kai gimė 
vienas Įžymiausiųjų Lietuvos 
proletarinių poetų—Julius Ja
nonis.

O genijalusis 
rikos lietuviams 
jau buvo 
10 metų.
Vaidilos Ainio 
bendradarbiavo “Naujojoje 
Gadynėje”, kurią redagavo V. 
Kapsukas.

Balandžio 5 d. Vilniaus’ 
“Tiesa” beveik visa užpildy
ta raštais apie Julių Janonį,
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Segregacija autobusuose Siekiant n usiginklavimo Reutheris demokratams:

Rasistų pareigūnai 
priešinasi teismui

Montgomery, Ala.
Aukščiausiojo teismo nu
tarimas, kad turi 
baigta rasinė segregacija 
autobusuose, pietinėse val
stijose iššaukė nemažai at
garsio. Beveik visuose pie- 

I tiniuose miestuose autobusų
poetas Ame-1 kompanijos, nenorėdamos 
darbininkams | nusižengti įstatymui, pas- 

ž i no m as prieš arti kelbė 
Jis, pasirašydamas baigta.

slapyvardžiu, I ku daugumoje

— padarė eilės kitų Alabamos, 
Virginijos, Mississippi ir 

Carolines miestų 
Bet buvo ir 

, Nor- 
negrai 

autobu
suose su baltaisiais, ir nie
kas nieko nedarė.

būti South
pareigūnų.
išimčių. I

įfolke, Virginijoje,

Stassen kalbėjosi 
su N. Chruščiovu

"Pasirinkite tarp 
mūsų ir Eastlando"F

, kad segregacija 
Bet tuo pačiu lai- 

miestų vie
tiniai -rasistiniai pareigū
nai, taipgi valstijų parei
gūnai, paskelbė, kad vieti
niai segregacijos įstaty
mai liekasi galioje.

Montgomery mieste au
tobusų kompanija paskel- 

kv.rio keletą geriausių kad segregacija .baigta,mu, I
eilėraščių apvilko muzika Mi
kas Petrauskas ir kiti lietuvių 
kompozitoriai.

Julius Janonis savo kūryba 
Įkvėpė daugelį Amerikos be
lu viu darbininku.

* V. Kapsukas Janonį statė 
labai aukštai ir kitus ragino 
imti iš jo darbų pavyzdi.

kad negrai pasažieriai gali 
sėdėti bet kokiose autobu
sų vietose. Bet vietinis 
policijos viršininkas pa
reiškė:

“Kiekvienas negras, ku
ris nesės užpakalinėse sė
dynėse, kaip tai buvo iki 
Šiol, bus suimtas.”

Panašius pareiškimus

Sovietų kariškiu laikraštis 
sako, kad Stalinas netikėjo 
įspėjimams, kad naciai puls

Maskva. — Tarybų Są
jungos apsaugos ministeri
jos organas “Vojienij Vie- 
stnik” sako, kad Stalinas 
žymia dalimi atsakomingas 
už tai, kad nacių užpuoli
mas atėjo taip nelauktai, 
prie jo neprisirengiant. Sta- 

laikraštis,
pačios tarybinės 

žvalgybos įspėji- 
kad naciai rengiasi 

puolimo. Jau pati na- 
fašistinė ideologija, 

“Vojienij Viestnik,” 
įtikinti Sovietus, 

.tolimas bus pra
vestas, kad jais (naciais) 
negalima pasitikėti.

Londonas. — Haroldas 
Stassenas, kuris jau ke
lintą savaitę dalyvauja 
čia derybose nusiginklavi
mo reikalais po Jungtinių 
Tautų globa, turėjo pro
gos pasikalbėti su Nikita 
Chruščiovu.

Stassenas susitiko su 
Chruščiovu diplomatinia
me priėmime, kuris buvo 
suruoštas 
Chruščiovui.
pie 1,500 diplomatų iš visų 
pasaulio kampų. Gromyko, 
kuris iki šiol vedė derybas 
su Stassenu, paklausė jo, 
ar jis nenorėtų pasikalbėti

Iganinui ir
Dalyvavo a-

su Chruščiovu. Stassenas 
mielai sutiko ir grupė pa
sišalino Į ramesnę pašalinę 
salę. Su Chruščiovu ir 
Stassenu radosi ir britu bei 
francūzu atstovai.

Po pasikalbėjimo su 
Chruščiovu, Stassenas nu
siskubino Amerikos am- 
basadon. Stassenas atsisa
kė sakyti spaudos kores
pondentams, kas per tuos 
pasitarimus buvo atsiekta. 
Jis tik sakė, kad jis opti
mistiškas, kad su laiku 
bus prieita prie nusigink
lavimo.

Washingtonas. — Auto 
darbininkų unijos apšvie
tus konferencijoje Walter 
Reutheris plačiau apsisto
jo prie unijų santykių su 
Demokratų partija. Reu
theris sakė, kad demokra
tai vis bando balansuoti 
tarp savo liberalinio spar-

no iš vienos pusės ir rasis
tų iš kitos. Bet tas vis la
biau darosi negalima. Jis

J. Janonis, pajautęs, kad 
negalės pasigydyti iš džiovos, 
atsiėmė sau gyvybę 1917 me
tais, vos sulaukęs 21 pietų 
amžiaus.

Janonis buvo ne tik poetas- 
rašytojas, o ir kovotoįas-re- 
voliucionienus.

Deja, jis nesulaukė to lai
ko, kai jo apdainuotoji liau- 

t dis patapo jo numylėto kraš
to, Lietuvos, viešpačiu, kai 
ji kuria naują, socialistinį gy
venimą.

Janonis palaidotas vienose 
Leningrado kapinėse. Ant jo 
kapo pastatytas kuklus pa- 

/minklas. Jo kapą dažnai at
lanko ir papuošia leningradiš- 
kiai rašytojai.

Lietuvoje Juliaus Janonio 
vardu yra pavadinta visa eilė 
Lietuvos miestų gatvių, taipgi 

>. popieriaus fabrikas Petrašiū
nuose.

Juliaus Janonio vardas Lie
tuvoje niekad nemirs.

Apie poetą Janonį išspaus
dinsime rašytojo A. Gudaičio- 
Guzevičiaus straipsnį šešta
dienio Laisvėje.

Kubos jaunimas demonstravo 
už demokratinius rinkimus

Havana. —Čia įvyko so- 
socialistinio - komunistinio 
jaunimo surengtos demon
stracijos, kurioms vado
vavo jauni darbininkai ir 
studentai. Demonstrantai 
platino lapelius, kuriuose 
reikalavo demokratinių 
parlamentinių rinkimų.

Lapeliuose buvo sakoma, 
kad Kubos jaunimui nu
sibodo gyventi po Batis
tes diktatūra.

Policija bandė demon
stracijas išsklaidyti, bet 
jos vis formavosi kitose 
vietose.

Amerikiečiai paneigia, kad kasė 
kanalą žvalgybos tikslu Berlyne

Berlynas. — Amerikiečių' Vienas amerikietis ka
karinė žvalgyba Berlyne j rinis pareigūnas sakė, kad 
paneigė, kai tai jos agen
tai iškasė požeminį kana- 

| lą iš amerikietiško sekto
riaus po tarybiniu sekto
riumi, k a d prijungiant 
savas violas prie tarybinių 
telefoninių vielų, klausy
tis karinių Sovietų armijos 
pasikalbėjimų.

Tarybiniai pareigūnai a- 
ną dieną pasikvietė vaka- 

tarė išleisti rinktinius raš- \ riecills 
tus Bergelsono, 
Kvitko ir kelių kitų žydų 
rašytojų, kurie neteisėtai 
tapo sušaudyti ir dabar re- 
habilituoti.

linas, sako tas 
ignoravo 
karinės
mus,

i prie
cių
sako
turėjo

Maskva.— Tarybų Sąjun
gos Valstybinė leidykla nu-

tarybinis kaltinimas yra 
“tyrinėjamas.” Bet kitas 
karinis pareigūnas išsi
reiškė, kad visas kaltini
mas yra “nesąmonė.”

Rytų Vokietijos spau
da daug rašo apie atidengi- 

“Neneš 
sako, kad 

amerikie-
žurnalistus ir tą 

Markiško padengimą jiems parodė. 
’ j Amerikiečiai žurnalistai 

pripažino, kad tie visi į- 
rengimai šnipinėjimo tiks
lams atrodo amerikiečiu 
gamybos.

mą. Laikraštis 
Deutschland“ 
taip elgdamiesi
čiai rodo savo panieką Vo
kietijos vienybei ir Berly
no žmonėms.

Vakarų Vokietijos spau
da irgi mini tą atsitikimą 
ir spausdina atidengto ka
nalo fotografijas.

Paskendo prie Karaliaučiaus, 
paskendo prie Sevastopolio— 
o gal ir visiškai nepaskendo
Čia paduodami pranešimai 

iš Maskvos, kad keli mėne
siai atgal Juodojoje jūroje 
per manevrus netoli Seva
stopolio paskendo tarybinis 
kreiceris- Taip sako vieni 
nepatvirtinti pranešimai, o 
kiti sako, kad tas kreiceris 
paskendo Baltijos jūroje, 
netoli Karaliaučiaus - Kali
ningrado.

Pranešimai taipgi nesu
tinka ir dėl kreicerio pava
dinimo: Vieni sako, kad tai 
buvo “Novosibirskas,” ki- 
tik, kad kitokio pavadini
mo. Sakoma, kad tai buvo 
buvęs italų kreiceris “Du- 
ca d’Aesta/’ kurį Italija 
1948-ais metais reparacijo
mis už karo žalas atidavė 
Sovietams. ,

Kai kas spekuliuoja, kad 
dėl td kreicerio paskendimo, 
jei iš viso tas atsitiko, ad
mirolas Kuzniecovas tapo 
pašalintas- ir jo vieton pa
skirtas admirolas Gorško- 
vas.

“Jūs negalite vienu me
tu tikėtis Eastlando ir mū
sų paramos. Jeigu rasis
tai kaip Eastlandas jums 
reikalingas, mes negalime 
jūsų remti.”

3,000 delegatų, kurie da
lyvauja suvažiavime, sutiko 
Reutherio žodžius audrin
gais plojimais. Jiems pati
ko atviras Reutherio tonas 
ir aiškiai išreikštos mintys.

Prieš Reutherį kalbėjo 
Stevensonas, kandidatas į 
prezidentus demokratų pu
sėje. Stevensonas buvo su
tiktas šaltokai, kadangi 
jis kalbėjo apie reikalą “ju
dėti pamaži, su moderaci- 
ja” prieš rasistus. Reuthe
ris kalbėjo tuojau po Ste- 
vensono ir jam atsakė: 
“Jūs negalite joti ant dvie
jų arklių vienu metu.”

Konferencijoje kalbėjo* 
ir Kefauveris, kuris buvo 
sutiktas daug draugiškiau, 
negu Stevensonas.

Juliaus Janonio motina, Ma
rijona Janonienė, gyveno 
Amerikoje, Baltimorėje, ir 
čia mirė prieš arti dešimt 

^metu.
Ji buvo Laisvės bendradar

bė. Ji labai mylėjo savo sūnų, 
J u liuką, kaip ji sakydavo.

Prieš virš 30 metų “Vilnis” 
išleido Juliaus Janonio jaunų 
dienų eilėraščius su Marijonos 
Janonienės trumpais bruožais 
apie savo genijalų sūnų—lie
tuvių tautos pasididžiavimą.

Bombėjus. — Dharwaro 
kaimelyje minia užpuolė 
vienos musulmoniškos šei
mos namus ir juos sudegi
no su 12 gyvų žmonių vi
duje. Užpuolikai taipgi mu
sulmonai. Sudegintos šei
mynos galva buvo vietinės 
mečetės (bažnyčios) seniū
nas, kuris vėliau tapo paša
lintas. Dėl to išsivystė vai
dai kaime, kas privedė prie 
to tragiško atsitikimo.

Na u josios Anglijos 
nepraleiskite progos 
kę Į šį spektaklį.

Gegužes 6 dieną 
suvaidins “Grigutį” 
Liberty Auditorijoje,
žės 19 dieną tą pačią operetę 
jie vaidins Worcestery.

lietuviai, 
nenuvy-

aidiečiai 
pas mus, 

o„gegu-

Mūsų Aido Choras pradėjo 
savo gastroles su 
gučiuf”.

Gerą pradžią 
darė praėjusį 
Newarke.

Sekamą Šeštadienį jie vai
dins “Grigutį” Brocktone.

operete “Gri-

aidiečiai pa- 
sekmadienį

Na, o pažangieji New Yor- 
ko latviai kviečia tuos lietu- 
viuis, kuriems laikas leidžia, 
atvykti pas juos sekamą šeš
tadienį. Jie vaidins į latvių 
kalbą išverstą A. Skripkos ko
mediją “Prašvilpta laimė”. 
Vieta: 2061 Leixington Ave., 
kampas 125th St., New Yor
ke. Pradžia 8:30 vai. vak.

De Gaulle vėl norėtu tapti 
“Francūzijos išganytoju”...

Paryžius. — Generolas 
De Gaulle, kuris per pas
kutinius kelerius metus 
ramiai gyveno savo kai
melyje Rytų Francūzijoje, 
dabar pradėjo tankiau 
lankytis Paryžiuje, tartis 
su politiniais vadais ir tt.

Atrodo, kad gen. De 
Gaulle tikisi grįžti į po
litinį gyvenimą. Jis, kaip 
matyti, dar neprarado savo 
senos vilties kada nors ■ 
tapti “Francūzijos išgany
toju.” Dabar, kuomet 
Francūzija turi tiek sun
kenybių, jis mano, kad a- 
tėjd laikas veėl pasisiūlyti 
į vadovus.

De Gaulle tarėsi su ke
liais vaovaujančiais poli
tikais, bet įdomu, kad tai 
vis ne su dešiniaisiais, ne 
politikais, o su kitokiais, 
su neo-fašistiniais Poujadc 
politikais, o su kitokiais, 
būtent, su vice-preihjeru 
Mendes-France ir, kitais 
radikalais, su centristais 
ir su kai kuriais socialis
tais.

Washingtonas. — Šią va
sarą Amerikon atvyks Aus
tralijos premjeras Robert 
Gordon Menzies. Jis 
kysis Washingtone ir. 
Yorke.

lan-
New

Paskutiniai pranešimai
Baton Rouge, La.—Loui- 

valstija uždraudė 
Pažangos susivie-

organizacijas 
rasistini c- kir-

valstija da- 
yra

vadų bylos 
atidėtas « iki 
nes vienas

James E.

sianos 
Negrų 
nijimo (NAACP) veikimą. 
Louisiąnos rasistai uždrau
dė NAACP remdamiesi se
nu įstatytmu, kuris origi
nališkai buvo nukreiptas 
prieš KKK. Tas įstatymas 
draudžia 
kurios veda 
šinima. €

Louisiąnos
bar sako, kad NAACP 
tokia kiršinimo organi
zacija, kad jos kova prieš 
segregaciją faktinai yra 
“rasizmo kėlimas.” Tikrai 
rasistinės “Baltųjų piliečių 
tarybos,” betgi, Louisiano- 
je lieka legališkos.

New Yorkas. — Septynių 
komunistu 
sprendimas 
pirmadienio, 
apkaltintųjų,
Jacksonas, apsirgo.

Bostonas. — FBI agentai 
bandė neprileisti katalikiš
kų laidotuvių mirusiam ti
ni jistui Patricįk Paul O’Co
nnor. FBI agentai, sako
ma, lankėsi šermeninėje ir 
prašė savininko nepriimti 
O’Connor’o laidojimui ir 
taipgi to paties prašė kata
likų dvasiškių. Laidotuvių

apeigos turėjo įvykti Holly 
Cross katedroje, bet pas
kui Įvyko mažesnėje baž
nyčioje.

O’Connor l&vo imigran
tas iš Airijos, -kur jis dar 
kaip vaikas darbavosi su 
Airijos nacionalistais prieš, 
britus. Šioje šalyje jis bu
vo ištikimas unijistas ir pa
žangus žmogus, laisvama
nis. Religines laidotuves 
surengė jo našlė.

Jeruzale. — Izraelis pa
siuntė protestą Jungtinėms 
Tautoms prieš Jordaną. 
Jordoniečiai' nušovė ke
turis Izraelio inžinierius, 
kurie apžiūrinėjo Jordano 
Vandenis pasienyje.

Londonas. — Garsusis 
aktorius Charles Chaplinas 
atvyko iš Šveicarijos, kad 
dalyvaut Bulganin, Chruš- 
čiov ir kitų tarybinių sve
čių priėmimo bankete. 
Chaplinas po banketo ilgo
kai kalbėjosi su 
nu.

Philadelphia, 
niai (primary) 
Pennsylvanijoje
bai lengvi, nebuvo susido
mėjimo, kadangi abiejose 
pusėse nebuvo tikros kon
kurencijos. Republikonų 
pusėje beveik visus balsus

Stevensonas ir E. Kefauveris 
jau susitarė laikyt debatus

Washingtonas. — Adlai 
Stevensonas ir Estes Ke- 
fauVeris, kurie yra vyriau
sieji demokratų aspirantai 
į prezidentus, jau susitarė 
susitikti viešuose debatuo
se. Tie debatai įvks gegu
žės 21 dieną Miami mieste, 
Floridoje. Jų debatai bus 
perduodami per ABC radi
jo ir televizijos tinklą.

Washingtonas. — Aukš
čiausias teismas sumažino 
Smitho akto aukos John 
Noto užstatą nuo $20,000 į 
$10,000. Noto dabar ran
dasi laisvėje po užstatu.

Londonas. — Šalia Gaits- 
kell’o ir kitu britu darbie- 
čių dešiniųjų vadų, pasi
tarimuose su Chruščiovu ir 
Ęulganinu dalyvavo ir dar- 
biečių kairesnio sparno va
das Bevanas.

Britai provokuoja 
Kipro gyventojus

Nicosia. — Būriai Kipro 
turku jaunuolių pasileido 
po Nicosijos gatves, šauk
dami “Vulkan! VulkanI” ir 
užpuldami graikų krautu
ves bei praeivius. “Vulkan” 
yra vardas turkų teroristi
nės organizacijos, kuri sta
to sau tikslu neprileisti Ki
pro prijungimo prie Grai- 

I kijos, nors graikai sudaro 
tris ketvirtadalius salos gy
ventojų.

“Vulkano” vadai sako, 
kad jie gali “lengvai suval
dyti graikus,” nors anie 
daugumoje. Esą, turkai žy
miai karingesni ir drąsesni 
už graikus ir “vienas tur
kas atstoja dešimt graikų.”

Kad įrodyti tą, turkų 
: teroristai ir bandė surengti 
j pogromą tarp graikų, bet 
jie Jęngvai buvo sumušti.

Britų policija i tas riau
šes nesimaišė. Jie ne tik 
nesimaišė, bet dargi davė 
idrąsinimo turkams. Mat,, 
britų valdžia Kipre dabar 
vyriausiai remiasi 
graikiškais turkais, 
tarnauja policijoje
džios įstaigose. Kai grai
kai nacionalistai praeitos 
savaitės pabaigoie nušovė 
du turku kilmės britu tar
nautojus, policininką7 ir 
sargą, britai ėmėsi skatin
ti turkų teroristus išstoti 
su “kontr-žygiais.” Kir
šindami viena tautinę Kip
ro grupę prieš kita, britai 
tikisi ilgiau Kipre išsilaiky
ti.

anti- kurie

Bulgani-

- Pirmi- 
rinkimai 
buvo la-

gavo Eisenhoweris, defno- 
kratų pusėje — Stevenso- 
nas. Eisenhowerio balsai 
palyginant su Stevensonu 
yra gausesni, maždaug 
3—2 santykiu.

Massachusetts valstijoje, 
kur irgi nebuvo tikros ko
vos, rezultatai panašūs.

ORAS NEW YORKE
Lietus iš ryto, giedra 

po pietų.

/
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N ELENGVA SL SIG A ŪDYTI
ŠIEMET, KAIP Žil^IA, Įvyks svarbūs rinkimai— 

rinkimai Kongreso, rinkimai šalies prezidento.
Del to šiemet jau girdėjome labai daug įvairių as- 

' menų kalbų ir jų girdėsime dar daugiau.
Sako kalbas asmenys, kurie n o H būti kandidatais į 

prezidentus, sako kalbas, kurie nori būti išrinktais kon- 
gresmanais bei senatoriais; sako kalbas abiejų didžiųjų 
partijų vadovai; sako kalbas prezidentas Eisenhoweris, 
jo padėjėjai, jo sandarbininkai.

Netenka nė sakyti, kad tokiam mažam laikraščiui, 
kaip mūsų, tiesiog nebegalima tas kalbas plačiau nu
šviesti, jas apibūdinti.

Antra vertus, prisipažinsime, sunku ir ‘'susigaudy
ti,” kas, kaip ir kodėl kalba. Sunku suprasti, sakysime, 
ar prezidentas Eisenhoweris kalba iš tikrųjų tai, ką jis 
mano, ar jis kalba kaip busimasis republikonų partijos 
kandidatas prezidento vietai, turėdamas galvoje lapkri
čio 6 dieną.

Patirtis mus moko, jog kandidatai tai ar kitai svar
besnei vietai dažniausiai kalba ne tai, ką jie iš tikrųjų 
galvoja, o tai, kas patiktų balsuotojams. Kandidatai 
rinkiminės kampanijos metu balsuotojams dažnai pa
žada viską, o kai esti išrinkti, duoda labai mažai.

Neseniai, štai, pasakė neblogas kalbas Eisenhowe
ris ir valstybės sekretorius Dulles. Mums ypatingai 
“metasi akin” Mr. Dulleso kalba anie NATO. Tarp 
kitko, jis iškėlė naują minti, kuri atrodo priimtina vi
siems' Jie sakė, kad NATO (North Atlantic Treaty 
Organization), kuriai priklauso Amerika ir Vakarų Eu
ropos valstybes, neturi būti tik utilitariniais reikalais 
palaikyta, atsukta prieš socialistinius kraštus. Ne, sakė 
Mr. Dulles—ji turi padėti silpnesnėms šalims atsistoti 
tvirčiau ekonomiškai ir kultūriškai.

Atrodo, jog Mr. Dulles nori iškepti naują planą, gal 
“Dulleso planą.”

O gal visa tai tėra tik rinkimine propaganda'? Gal 
Mr. Dulles, bombarduojamas demokratų oponentų, jiems 
bando atsikirsti?

Kaip sakėme, rinkiminiais metais nėra lengva susi
gaudyti, “kur ranka, kur koja.”

Na, bet matysime!

Seniai. net nuo vaikystės 
I dienu, domėjausi Indija. O 
I prieš trejetą metu rašiau di
doką eilėraštį apie tą kraštą. 
Jame yra tokie posmai:
Ne vien tik sau mes dirbame, 

aukojamės,
Mums artima ii' tolimoji

Indija. 
Pirkliai ir lordai šimtmečiais 

po kojomis 
! Vardu plėšrios, gobšios 
j Europos mindė ją.
jO mumyse kitos, taurios

Europos turinys.
i Ne lordus, darbo liaudį 

atstovaujame.
j Tarybinis žmogus — laisvos 

šalies pasiuntinys
i Ir tautos visos draugą įžiūri 

jame.

; Šiltos draugystes jausmas Į
Tuo labiau Indija artimai 

i pasidarė man lapkričio pabai-1 
! gos ir gruodžio pradžios die- 
j nomis, kad mano kelione su- ‘ 
i puolė su tomis savaitėmis. Kai j 
j po Indiją keliavo draugai N. j 
A. Bulganinas ir N. S. Chru.š- i 
dievas su kitais tarybines vy
riausybės delegacijos nariais.

Kai atvykau i Delį, mūsų 
j vyriausybinė delegacija jau 
; buvo Bombėjuje. Tačiau, įva
žiuojant į Delį, abiem pusėm 
plačios gatvės dar tebestovėjo 
ilgi vėliavų kotai, ant kuriu 

j plevėsavo pakaitomis Indijos 
: ir Tarybų. Sąjungos vėliavos. į 
Į Tokia abieju vėliavų draugys-i 
j lės alėja tiesėsi kelis šimtus i 
! metrų. Buvo matyli transpa-1 
■ lentai su sveikinimo užrašais, 
Į kurių tarpe dažnai kartojosi 
Į posakiai hindi ir rusų kalbe
snis: “Sovjet-bharat dosti zin- 
į d a ba d “ (“Te g.v v u o j a Tavy b ų - 
: indų draugystė“), “Hindi rusi 
bhai, bhai“ (“Indai ir rusai—

United States, per year ....... $8.00
United States, per 6 months .. $4.50 
Queens Co................ $9.00 per year
Queens Co........ $5.00 per six ,mos.

Tolimoji Indija — taip esa
me įpratę vadinti tą didžiąją 
šalį. Musu amžiuje, aviacijos 
amžiuje, tolumo sąvoka pusi- 

i darė labai reliatyvi. “Ne taip 
i jau toli ta Indija“, — saky-
■ davo 'keleiviai, pasiekę Indiją 
' iš Maskvos po dvieju parų ke- 
i lionės lėktuvu, su sustojimais 
į Prahoje, Romoje ir Kaire.

“Visai netolima dabar Indi- 
i ja pasidarė“, —- galvojau, kai 
i mūsų lėktuvas “IL—14“ suko 
i ratus aplink Pa lamo aerodro- 
I mą, ties Indijos sostine Deliu, j 
Ir tikrai netolima, nes tik apie 

i .< valandas išbuvau ore, skris- 
' damas iŠ Maskvos į Delį. Tai į
■ todėl, kad didžiąją kelionės j 
j dalį man pasisekė atlikti re
aktyviniu lėktuvu. O kai re-

iaktyviniai lėktuvai įsigalės vi-j 
įsose oro linijose, iš Maskvos į 
j Delį nuskrisime per 6-7 va- 
! landas, net dar greičiau.

LEVINAS—LIETUVOS SŪNUS
LIETUVA davė Amerikai daug žymių žmonių — 

visuomenininkų, menininkų, darbininkų judėjimo vei
kėjų.

Vienas tokių žymių veikėjų mirė balandžio 21 die
ną Los Angeles mieste—Emanuel Levinas.

Levinas (Levin) gimė Vilniuje prieš 68 metus. Į 
Ameriką buvo atvežtas dar jaunose dienose.

Socialistiniu judėjimu jis susidomėjo dar būdamas 
jaunas. Ir įstojęs i Amerikos Socialistų Partiją, joje 
veikė, kiek tik leido jėgos. O po to, kai socialistiniame 
judėjime įvyko skilimas, Levinas įstojo į komunistinį 
judėjimą ir jame buvo iki mirties.

Bene pats didžiausias žygis, kurį velionis atliko, 
buvo tas: prasidėjus baisiai krizei (1929 metais), Levi
nas organizavo veteranus ir vadovavo jų maršavimui į 
Washington!) reikalauti socialių reformų.

Tai buvo didžios energijos ir gabumų žmogus, pa
dėjęs darbininkų klasei iškovoti gęresnes gyvenimo są
lygas !

Lai jis ilsisi raibiai!

žiemos metu, ten buvo karšta, 
beveik kaip pas mus liepos 
mėnesį.

Dėl susisiekimo reikia pa
sakyti, kad čia jis labai įvai
rus savo priemonėmis. Greta 
moderniškiausių automašinų 
čia daug mechanizuotų ir mo
torizuotu rikšų, arklinių veži- 
mų, o ypatingai daug dvira
tininkų.

Senasis Delis arba šach- 
Džechanabad turi tūkstančių 
metų istoriją. Toje vietoje 
nuo seniausių laikų buvo net 
keletas miestų, kurie išnyko, o 
ant jų griuvėsių iškildavo nau
ji. -Senasis Delis—tipiškas ry
tietiškas miestas su siauromis, 
kreivomis gatvėmis, su bega
line eile krautuvių, išeinančių 
tiesiog į gatvę, su daugybe ba
varų — turgų, čia visada gat
vės pilnos žmonių, ir galima 
stebėti įvairiausiai apsirengu
sios minios margumą.

Delyje gyventojų yra apie 
milijoną, ir jų didžioji daugu
ma gyvena senamiesty, užtat 
čia nepaprastai tirštai gyvena
ma. Biednuomenė, kurios tar
pe daug atbėgėlių iš Pakista
no, gyvena labai primityvio
mis sąlygomis.
Indijos šventovė

Tarp Naujojo ir Senojo De
lio yra naujosios Indijos šven
tove, vadinama Radžchalu. 
Tai vieta, kurioje Sudegintas 
indų gerbiamo kovos už šalies 
laisvę pradininko Mahatmos 
Gandi kūnas.

Mūrinis paaukštinimas. ant 
kurio pagal indų paprotį bu
vo sudegintas Gandžio kūnas, 
aptvertas, ir aplinkui įreng
tas didelis skveras. Prieš įei
nant į pačią sudeginimo vie
tą, reikia nusiauti batus ir eiti 
arba su kojinėmis arba ba
siems.

Radžchatas nuolat žmonių 
lankomas. Sudeginimo vietoje 
sudedamos vis naujos gėlių 
puokštės ir vainikai. Ir mes, 
įvairių parlamentų atstovai, 
sesijos dalyviai, atvykome čio
nai pagerbti didžiojo Indijos 
sūnaus atminimą ir padėjome 
vainiką.

Kadangi mūsų pasitarimai 
ir sesija vyko Indijos parla
mento rūmuose, ten dažniau
siai ir teko buvoti. Tai didžiu
liai apskriti rūmai su ištisine 
kolonada aplinkui visus rū
mus. Rūmų centre yra didelė 
apskrita posėdžių salė.
Parlamento rūmuose

Kelis kartus buvau abiejų 
parlamento rūmų posėdžiuose. 
Kaip tik pasitaikė būti tuo 
metu, kai vyko vyriausybės 
narių atsakymai į deputatų 

KAIP TĄ IŠAIŠKINTI?
MŪSŲ ŠALIES valdovai dažnai mėgsta sakyti pa

sauliui pamokslus apie laisvę ir demokratiją. Nuolat 
ir nuolat jie primena; Žiūrėkit, kaip pas mus gerai, 
kaip čia veikia laisvė ir demokratija!

Bet kodėl jie nepaliečia, ot, net tokio paprasto da
lykėlio, kaip nuteisimas žmonių kalėjiman tik del to, 
kad jie galvojo apie mokymą “nuversti šalies valdžią 
jėga ir prievarta”?

Štai, šiuos žodžius rašant, New Yorke federalinia- 
me teisme yra teisiami septyni darbininkų judėjimo vei
kėjai kaip tik dėl to paties, pasiremiant Smitho įsta
tymu !

Ar yra kur nors pąsaulyje kita tokia šalis, kurioje 
žmonės būtų teisiami kalėjiman tik dėl galvojimo ki
taip. negu valdančioji klase kad galvoja? Mes tokios 
šalies nežinome.

Teisiamųjų (New Yorke) tarpe yra vienas įžymiau
sių Amerikos marksistų, knygų leidyklos vadovas, Alek
sandras Trachtenbergas.

Na, kodėl mūsų šalies vadovai, mokydami' pasaulį, 
neprisimena šių dalykų ? !

broliai“).
Visą Indijoje buvimo laiką 

jaučiau tą draugystės šilumą. 
Kur tik teko būti, visur buvo 
reiškiami simpatijos ir drau
gystės jausmai kaip tarybi
niam žmogui, atstovaujan
čiam didžiajai Tarybų Sąjun
gai.

Mano kelionės tikslas buvo 
dalyvauti Tarpparlamentari- 
nės Sąjungos Vykdomojo Ko
miteto sesijoje, kuri vyko De
lio mieste 1955 m. lapkričio 
28-30 d.d., o taip pat pietry
čių Azijos šalių parlamentų 
atstovų pasitarimuose1, vyku
siuose dvi dienas prieš sesiją. 
Taigi buvau užimtas pasitari
mais ir posėdžiais. Bet protar
piais ir po sesijos turėjau pro
gos ir kai ką iš Indijos gyve
nimo pamMyti.
Vaizdai senovės ir dabarties

Gyvenome viešbutyje toje 
miesto daly, kuri vadinasi Niu 
-Deliu arba Naujasis Deli. Tai 
tikrai naujas miestas, nes jis 
buvo pradėtas statyti tik 1911 
metais, kai į Delį iš Kalkutos 
buvo perkelta Indijos sostinė. 
Niu-Delis — miestas - sodas, 
nes čia daugiausia aukštų val
dininkų ir įvairių turtuolių gy
venami namai yra apsupti so
dų su aukštais medžiais, tei
kiančiais malonų pavėsį. O 
pavėsis čia labai reikalingas, 
nes vasarą karštis siekia ligi 
60 laipsnių. Ir dabar, mūsų

vo knygoje “Indijos atradi
mas“.

Reikia pasakyti, kad Indi
jos vyriausybė parodė didelį 
nemesi Tarp - nes Sąjungos 
Vykdomojo Komiteto sesijos 
ir pasitarimų dalyviams. Mus 
priėmė Indijos prezidentas p. 
Prasadas. Prezidento rūmuo
se, vadinamuose Raštrapati 
Bhavan, didelį priėmimą su
ruošė viceprezidentas p. Rad
ii akrišnanas, kuris kartu yra 
Valstijų Tarybos pirmininkas. 
Jis yrą buvęs Indijos pasiunti
niu Tarybų Sąjungoje. Priė
mime dalyvavo apie 300 žmo
nių, daugiausiai Indijos parla
mento deputatai, įvairių frak
cijų atstovai.

Su Indijos parlamento ir vi
suomenės atstovais susitikti 
turėjome progą per priėmi
mą Liaudies Rūmų pirminin
ką p. Malavankarą. Tas priė
mimas, kaip ir pietūs pas D. I 
Neru, buvo suruoštas atvira
me ore—sode. Čia pat buvo ; 
pademonstruotas labiausiai pa-1 
plitęs Indijoje verpimo - audi
mo amatas, kuriuo verčiasi 
didelė dalis Indijos gyventojų.
Indijos žmonių papročiai

čia man paaiškėjo, kodėl 
D. Neru ir kiti Indijos vyriau
sybės nariai nešioja savotiškus 
drabužius—-ilgą milinį švarką 

į ir baltos drobės kelnes. Pasi
rodo, tai daroma Indijos Na
cionalinio Kongreso partijos 
nutarimu. Norint paskatinti 
Indijos verpimo - audimo pra
monę ir paremti tą nacionolį 
amatą bei parodyti kitiems 
pavyzdį, buvo nutarta, kad 
tos partijos, nariai nešiotų na
mų darbo drabužius. Balta 
drobinė kepuraitė yra kaip 
ir kongresistų forma. Tai turi 
pademonstruoti ir savotišką 
demokratiškumą, nors tos par
tijos nariai daugiausiai yra 
turtingi žmonės, ir jos pro-j 

: grama yra nukreipta stambio- 
Į sios buržuazijos ir dvarininki
jos interesams ginti. Tiesa, to- 
Iji partija nėra visai vieninga, 
ir šiuo metu žymią įtaką turi 
jos kairysis sparnas, kuriam 
atstovauja D. Neru;

Visi tie priėmimai ir apsi
lankymai, kaip minėjau, vy
ko protarpiais tarp pasitari
mų ir sesijos posėdžių. Džiu
gu pažymėti, kad per Deli 
vykusią Tarpparlamentinės 
Sąjungos Vykdomojo Komite
to sesiją pasisekė teigiamai iš
spręsti svarbų klausimą. Čia 
buvo priimtas nutarimas dėl 
Liaudies Kinijos parlamento 
teisės įstoti į Tarpparlamenti
nę Sąjungą ir atmesta čankai- 
Šistinės klikos pretenzija at
stovauti Kinijai ir įstoti į tą

klausimus. Deputatai ir mi
nistrai kalba iš vietų, bet gir
dėti gerai, nes visur yra gar
siakalbiai. Kalba dažniausiai 

I angliškai. Nors oficialioji vals
tybine kalba yra paskelbta 
J.indi kalba, tačiau greta jos 
laikinai palikta kaip oficiali 
kalba ir anglų, nes mokslus 
seniau, ėjusi inteligentija ją 
plačiai vartoja ir dažnai moka 
geriau už hindi .kalbą.

Apskritai, kalbų klausimas 
Indijoje sudėtingas, nes ten 
yra apie 170 kalbų ir tarmių. 
Hidustairį kalba, kuri turi dvi 
svarbiausias tarmes—hindi ir 
ardu—kalba apie 30 procentų 
gyventojų. Dabar hindi kalba 
įvesta visose Indijos mokyklo
se kaip privaloma.
Nehru apie sanskrito 
ir lietuvių kalbas

Beje, ta proga verta pri
minti pasikalbėjimą’ p.er pie
tus pas Indijos ministrą pir
mininką Džavacharlalą Neru, 
kuriuos jis suruošė pagerbda
mas ' svečius parlamentarus. 
Kažkaip kilo šneka apie įvai
riausių tautų kalbas ir tarmes. 
D. Neru priminė senąją sans
krito kalbą, kuri laikoma hin
di prokalbe. Jis sakė, kad 
daug bendrų žodžių su hindi 
kalba yra slavų ir kitose Eu
ropos kalbose. Bet artimiau
sia hindi iš Europos kalbų 
esanti lietuvių kalba. Apie tą 
artimumą D. Neru rašė ir sa- 

nės ir iš oro susisiekimo bend
rovių, kurių akcininkas jis 
buvo. Tokiu modernišku bū
dui įg.vtų turtų dalį Birias įdė
jo į pastatymą vienos seniau
sių pasauly religijos šventyk
lų, vadinamą “Biria Tempi“.

Keista mūsų laikais matyti 
žmones besimeldžiančius tiems 
dievams, kuriuos primityvi 
žmonių fantazija sukūrė prieš 
daugelį tūkstančių metų. Ma
čiau čia altorius su gražių 
merginų išvaizdos deivėmis 
Narajana ir Lakšmi (grožio ir 
meilės deivė), su jojančios 
ant tigro motinystės deivės 
Durgos. su aukščiausios die
vų trejybės (trimurti) nario 
šyvos stovylomis. Atskira tos 
šventyklos dalis skirta budis
tų garbinimo Budos kultui. Ir 
visur mačiau žmones tuo ar 
kitu būdu garbinančius tuos 
dievus.

Krikščionys vadina šiuos 
žmones stabmeldžiais, o jų 
dievus stabais. Tačiau kai pa
lygini, ir krikščionių dievai bei ■ 
šventieji maža kuo skiriasi 
nuo vadinamų stabų, o ir mal
dose bei apeigose nemaža 
bendra.

Indų šventykloj- žmonės mel
džiasi dievams sudėję delnus, 
kaip ir katalikai. Bet čia taip 
ne tik dievams meldžiasi, bet 
vieni su antrais sveikinasi to
kiu- pat būdu, rankas sudėję. 
Kai kas mėtė dievų stovyloms 
žiedlapius, kiti prisilytėjo 
prie stovylų pakojės, paskui 
dėjo pirštus prie kaktos. Vie1- 
noj šventyklos salėj didokas 
būrys žmonių giedojo šventus 
himnus pritariant braminui, 
grojusiam nedidele fisharmo
nija, panašia į bajaną. Teko 
stebėti, kaip kai kurie priei
davo prie bramino, sėdėjusio 
prieš altorių, ir nusilenkdavo, 
o šis, pamirkęs pirštą j raudo
nus dažus, darė ant kaktos 
ženklus.

Apskritai žmonių paženkli
nimas įvairiomis žymėmis ant 
kaktos čia labai paplitęs. Iš
tekėjusios moterys ant kaktos 
turi nudažytą arba priklijuo
tą raudoną, auksinį arba juo
dą skritulėlį. Tai esančios ir 
maldų žymės. Taip žymimas ir 
įvairių kastų ženklas. Nors 
Kastu skirtumai įstatymu pa
naikinti, tačiau tie. seni pa
pročiai dar tebeglūdi liaudyje.

Mus lydėjęs šventyklon In
dijos parlamento tarnautojas 
p. Sermą sakė, kad jam la
biausiai patinkąs dievas Kriš
na, ir jis esąs to dievo pase
kėjas. Pagal įvairių dievų pa
sekėjus hinduistų tikyboje esą 
daug sektų.
Religijos įtaka

Ir dabar religiniai prieta
rai tebedaro didelę įtaką. Štai 
kad ir tas žinomasis įvairių 
gyvulių garbinimas, kuris da
lo tokią žalą/ Dažnai skaity
davau apie'“šventąsias“ kar
ves ir beždžiones. Ir tikrai— 
jau pirmą dieną, dar iš aero
dromo į Delį važiuodamas, pa
mačiau būrį per kelią bėgan
čiu beždžionių. Dažnai ma

Sąjuingą.
Platesnis susipažinimas 
su Indija

Pasibaigus posėdžiams, liko 
kiek daugiau laiko apsidairyti 
po Delį ir aplankyti kitus 
miestus.

Mačiau garsųjį “Red Fort“ 
-^-“Raudonąjį Fortą“, tą liu- 

Įdininką Indiją valdžiusios Di
džiųjų Mongolų dinastijos ga
lybės ir žlugimo, žiauriai nu
malšintojo indų tautos sukili
mo 1857-1859 m.m. ir Indijos 
laisvės vėliavos pakėlimo 19- 
47 metais.

Buvau ir vienoj didžiausių į 
pašaly musulmonų mečečių— 
Džana Madžid, stebėjau ir 
grakštų j į Kutą b — Minavo 
bokštą tolimame' Delio prie
miesty, lankiau ir senojo Delio 
griuvėsius bei nuostabiai gra
žius šachų mauzoliejus. Nu
važiavom į Agros miestą, kur 
grožėjomės indų architektū
ros meno šedevru—Tadž Ma
cha 1 o mauzoliej ulini.
Nenaprautoje šventykloje j

Turėdamas laisvesnį vaka-1 
rą, lankydamas įvairias seną
sias Delio įžymybes, netikėtai 
užėjau į visai naują iš mar
muro pastatytą hinduistų 
šventyklą. Ją 1938 metais pa
statė vienas turtingiausių, In
dijos milijonierių Birias, kaip 
sako, praturtėjęs iš transpor
to priemonių gamybos pramo

Hvhp’iču ne;

2 piwb Laisvė (Liberty). Ketvirtad. Bal. (April) 26, 1956* •

A Rėd Cross staff aide, Mrs. O. L. Patrick, right, lends a 
hand in checking the pharmacy supplies with Mrs. Barbara 
Wilder, R. N., head nurse on a hospital ward at the Houston, 
Texas, VA Hospital. Red Cross staff aides in hospitals are 
regular jills-bf-all trades, helping with telephone calls, keep
ing track of records and supplies, and acting as liaison for the 
head nurse with other officers and units Of the hospital.

tai po miestą vaikščiojančias 
sočias, švarias ir drūtas kay?^,* 
ves, kurios eina kur norėda
mos, ir niekas nedrįsta jų pa
varyti. Karvių gerbimas toks, 
kad žmogaus nužudymas bu
vo laikomas mažesniu nusikal
timu kaip karvės nužudymas. 
Iš to seka, kad žmonės Indi- < 
joj maža mėsos tevalgo. Nors 
karvių ir apskritai raguočių 
Indijoj esą apie 200 milijonų 
galvų, bet maistui vartojamas 
tik jų pienas. Pasenusi karvė 
laikoma ligi pastipsiant, o 
maitinti reikia, taigi jos labai 
nuostolingos.

Kadangi pakistaniečiai — 
musulmonai karves piauna ir . 
valgo, šalia kitų, kartais ir dėl 
tos priežasties susidarydavo 
rimtų nesutarimų ir Įvykdav^ 
net kruvinų susirėmimų.

Beždžionės, kuriu esą1 net 
80 milijonų, daro labai didelę 
žalą, naikina pasėlius, vaisius, 
vagia maistą, bet niekas ne
drįsta jas naikinti, nes jos 
laikomos taip pat šventomis.

Tais tikybiniais prietarais 
plačiai naudojosi anglai, be
veik du šimtus metų valdė In-., 
diją kaip savo koloniją. '
Angių viešpatavimo laikai

Anglų viešpatavimas Indi
joje nepaprastai nualino šį 
turtingą kraštą ir sustabdė il
gam laikui jo išsivystymą. In
dijos liaudies sąskaita turtėjo 
Anglijos imperialistai, kolonu, 
zatoriai bei saujelė anglams 
parsidavusių Indijos vietinių 
valdovų ir . kompradorinės 
buržuazijos atstovų.

O Indijos liaudis kentė ne
paprastą skurdą, dažnai ir 
baisiausia bada, kurio atiko- 
mis žuvo dešimtys milijonų 
žmonių. Ne veltui apskaičiuo- 

Įjama, kad vidutinio žmogaus 
amžius Indijoj buvo 27 metai, 
vaikų mirtingumas nepapras
tai didelis, plačiai paplitusios 
buvo įvairios ligos.
Naujo gyvenimo pradžia

Bet dabar Indija kyla nau
jam gyvenimui. Teko matūra 
ii naujosios Indijos mokyklas, 
kurių skaičius vis didėja, ir 
mokslo tyrimo įstaigas, ir di
delio masto elektrinės bei van
dens saugyklos statybą Bhak- 
ra — Nangale. Jaučiau au- , 
gančios darbininkų klasės jė
gas, kurios vis didės kylant 
Indijos pramonei, gėrėjausi 
talentingu liaudies meno meis
trų gausiais kūriniais, liudi
jančiais apie indų darbštumą 
ir dvasios kilnumą.

Indų tauta kratosi kolonia
lizmo liekanomis ir ieško nau
jų kebų politikos bei ekonomi
kos srityje, ir džiugu, kad tie 
keliai vis labiau ima sutapti 
su tų tautų keliais, kurios žen
gia pažangos linkme.

Išbuvęs Indijoje apie dvi 
savaites, grįžau aplinkiniu ke
liu per Bombėjų, Kairą, lip
nia, Ciurichą ir Praha. Nors 
trumpa buvo toji kelionė, bet 
ji sužadino norą dar labiau 
pažinti ii- suprasti įdomų ir 
d raugišką k, raštą—I nd i ją.

t
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Ką Maskvos “Pravda” rase apie J 
Stalina ir apie -asmenybes kultą

Cleveland, Ohio

(Pabaiga)
Gyvenimas rodo, kad le

nininių kolektyvinio avdo- 
vavimo principų atkūrimas 
ir kova prieš asmenybės 
kultą sukėlė neregėtą pla
čiųjų darbo žmonių masių 
aktyvumo ir kūrybinės ini- i •i• rn • ■ •ciatyvos pakilimą. Tai tei- į 
giamai atsiliepia visai mū
sų ūkinei ir kultūrinei sta-

meno kūriniuose dar iki' 
šiol nėra teisingai nušvies
tas Komunistų partijos ir 
Ijįtudies vaidmuo Didžiaja
me Tėvynės kare, o joms 
priklauso pasaulinis istori
nis nuopelnas, kad mūsų 
Tėvynė buvo apginta ir vi
sa žmonija buvo išgelbėta 

j nuo joms grėsusio fašisti
nio pavergimo.

Su šaknimis išrauti as
menybės kulto atgyvenas iš 
teorinės ir praktinės veik
los yra vienas iš svarbiau
siųjų partijos ir visų jos 
organizacijų uždavinį ų 
tam, kad' būtų pašalinta 
bet kuri galimybė asmeny
bės kultui atgyti vienokia 
arba kitokia forma.

Vejant asmenybės kulto 
i liekanas ir atgyvenas iš mū
sų gyvenimo, reikia plačiai 
vystyti aiškinamąjį darbą. 
Partija moko, kad vykdant 
šį didelį ir sudėtingą dar
bą negalima blaškytis ir 
skubėti. Būtų neteisinga 
įsivaizduoti, kad pakanka 

j imtis kai kurių administra- 
i cinių priemonių, ir asme- 
i nybės kultui bus padarytas 

me nemaža pataikūnų, ali- ga^as visiems laikams. Taip

Asmenybės kultas padėjo 
plisti ydingam metodui va- 
dovaujant partiniam ir ūki
niam darbui — grynam ad
ministravimui, ugdė panie
ką kylančiai iš apačios ini
ciatyvai. Antai, buvo pada
rytos rimtos klaidos vado
vaujant žemes ūkiui. Dėl 
jų buvo apleista eilė svar
bių jo šakų. Kaip yra žino- 

* ma, Centro Komitetas at
skleidė tas klaidas ir ėmė
si priemonių žemės ūkiui 
smarkiai pakelti, kas jau 
duoda savo gerus rezulta
tus.

Asmenybės kulto dėka 
vystėsi tokie biaurūs reiš- 

t kiniai, kaip trūkumų užtry- į 
nimas, tikrovės kukavimas, 
mulkinimas. Mes dar turi-

lujininkų, žmonių, pripra
tusių kalbėti iš špargalkų, 
išauklėtų meilikaujamo pa
klusnumo ir pataikavimo 
viršininkams dvasia. Su 
šaknimis išrauti ir įveikti 
tas labai žalingas asmeny
bės kulto atgyvenas yra 
mūsų neatidėliotinas užda
vinys, v

Didelę žalą padarė as- 
menybės kultas ideologinio 

‘ darbo srityje. Jeigu paim
sime asmenybės kulto įta
koje parašytus darbus iš 
filosofijos, politinės ekono
mijos, istorijos ir kitų vi- 
suomeninių mokslų, tai dau-

Stalino kūrinių ir jo liaup
sinimo rinkiniai. Vienas iš 
ryškių asmenybės kulto pa
sireiškimų yra J. V. Stalino 
“Trumpoji biografija,” ku
ri buvo redaguojama jam 
tiesiogiai dalyvaujant. Dau
geliu atžvilgių taip pat per
sunkta asmenybės kultu ir 
knyga “Visasąjunginės Ko
munistų partijos (bolševi
kų) istorijos trumpasis 
kursas.” Dogmatizmas ir 
prisiskaitėliškumas — tie
sioginis asmenybės kulto 
klestėjimo rezultatas, nes 
to kulto sąlygomis buvo 
manoma, kad vystyti, stum
ti pirmyn teoriją, pasakyti 
ką nors originalaus ir nau
jo gali tiktai vienas žmo
gus — Stalinas, o visi liku
sieji turi populiarinti jo iš
reikštas mintis, atpasakoti 
jo duotus formulavimus. 
Visa tai stabdė marksizmo- 
leninizmo teorijos vystymą
si. Esant tokiai padėčiai, 
buvo ignoruojamas vaid
muo, kurį vaidina partijos 
kolektyvinė mintis, stu
mianti teoriją į priekį, buvo 
nustumiami į paskutinę vie
tą, nebuvo giliai nagrinėja
mi partijos nutarimai, ku
rie įkūnija didįjį partijos 
istorinį patyrimą, jos iš
mintį.

Tam tikrą pėdsaką asme
nybės kultas taip pat pali
ko eilėje meno ir literatū
ros kūrinių. Daugelis mū
sų istorinių ir ypač karinių 
kinofilmų, literatūros ir ta
pybos kūrinių skirti visų 
pirma Stalino asmenybei 
liaupsinti ir garbinti. Pa
vyzdžiui, kariniuose kino- 
filmuose ir literatūros bei

pat neleistinas skubo t u - 
mas sprendžiant didelius 
teorinius klausimus. Tokia 
pažiūra į ideologinius klau
simus gali padaryti tiktai 
žalą. Norint įveikti asme
nybės kulto atgyvenas, rei
kia plačiai vystyti ir gerin
ti propagandą ir agitaciją, 
visą mūsų ideologinį, teori
nį darbą.

Didžioji lenininio Centro 
Komiteto vadov a u j a m o s 
Komunistų partijos įkve
piančioji ir vairuojančioji 
veikla, tarybinės liaudies 
pasiaukojantis darbas—štai 
kas sudaro visų mūsų lai
mėjimų ir pergalių priežas
tį bei šaltinį. Ir būtų ab
surdas, besiribojantis s u 
prietaringumu, įsivaizduo
ti, kad visos mūsų istorinės 
pergalės yra tiktai 
žmogaus vadovavimo 
tatas, kaip tai buvo 
ma asmenybės kulto 
tėjimo laikotarpiu, 
šios pergalės yra liaudies ir 
partijos didžiulio užmojo 
veiklos rezultatas, . ryškus 
didžiųjų marksizmo’-lėni- 
nizmo idėjų triumfo pasi
reiškimas.

Tarybų Sąjungos Komu
nistų partija, išauklėta 
marksizmo - leninizmo mo
kymu, turinti pusės šimt
mečio darbo patyrimą, už
grūdinta revoliucinės ko
vos ugnyje, turi savyje ne
suskaitomas kūrybines jė
gas. Reikiamai pagerbda
ma J. V. Stalino nuopelnus, 
blaivai įvertindama tą 
stambų indėlį, kurį jis įdė
jo į revoliucijos reikalą, į 
socializmo statybos reikalą, 
partija kartu ryžtingai iš
kėlė klausimą dėl Stalino 
asmenybės kulto' likvidavi
mo, siekdama visiškai at
kurti lenininius partinio bei 
valstybinio darbo princi
pus ir normas ir tuo pa
čiu sudaryti kuo geriausias 
sąlygas visai mūsų 
jai veiklai statant 
nizmą.

Tas faktas, kad 
kuo tiesiausiai ir

Tarybų Sąjungos Komunis
tų partijos istorinis patyri
mas įtikinamai rodo, k a d 
mūsų partijos politika tei
singa ir tvirta, kad ji buvo 
didžiausių tarybinės liau
dies pergalių šaltinis, kad 
ji atitinka pagrindinius 
interesus, kad ji nurodo 
vienintelį teisingą kelią į 
k o m u n i zm ą, kad ji yra 
įkvepiantis pavyzdys visam 
tarptautiniam komunisti
niam ir darbininkų judėji
mui.

Komunistų partijos XX 
suvažiavimas su nauja jėga 
pademonstravo neišardomą 
partijos vienybę, jos susi
telkimą apie leninini Cen
tro Komitetą, parodė, kad 
visa tarybinė liaudis vie
ningai remia partijos poli
tiką.

Svarbiausias partijos, vi
sų jos organizacijų uždavi
nys dabar yra plačiai aiš
kinti ir įgyvendinti TSKP 
XX suvažiavimo nutari
mus, įvykdyti suvažiavimo 
nubrėžtą grandiozinę ko
munistinės statybos pro 
gramą.

Istorinių XX suvažiavimo 
nutarimų įkvėpta, Komu
nistų partija užtikrintai ve
da mūsų liaudį į naujas 
pergales komunizmo staty- 
boję.

(Kovo 28 d. “Pravda”)

Pasmerkė jaunimo pastangas
Amerikos jaunimo organi

zacija, Darbo Jaunimo Lyga

tų priedanga,, paslėpimui savo 
nelemto darbo, kad pasmerk
ti jaunimą, kuris dirba žmo-

stojo į vajų už įtraukimą kuo- 1?. . ‘

parvyko iš Amerikos ir gas- 
padoriavo. Jai prisiėjo sunkiau 
padirbėti, todėl apie 14 metų 
būdama nuvyko Rygon ii- dir
bo Žutoviski Zovod. Apie 16 
metų būdama atvažiavo Ame
rikon ir apsivedė su Jonu 
Liaudausku — turėjo sūnų ir 
dukterį. Sūnus mirė. Dukterį 
leido į mokslą. Jų duktė yra 
gabi — baigė High School 14 
metų būdama. Bostone lankė 
universitetą.

Dar apie Liaudanskų šeimą. 
Buvo parvykę 
kiu ir norėjo 
pastoviai. Ale 
tuvos režimas 
Todėl sugrįžo
danskas, atvykęs,pasakė taip: 
Prie caro Kupiškyje buvo vie
nas policistas ir urėdninkas. 
O prie Smetonos, tai 30 poli- 
cistų su šautuvais. Laisvė bu
vo sutremta.

Velionės karstą puošė gra- ] 
žios gėlės, apie 20 bukietų.

* « *
Stukaitės vyras praeitą va-

žiaus nelabai taisosi.
Linkiu visiems pasveikti.

P. Petrov

vieno

daro- 
kles- 

Visos

didžia- 
komu-

partija 
ryžtin

giausiai iškėlė principinį 
klausimą dėl marksizmo- 
leninizmo dvasiai svetimo 
asmenybės kulto, rodo jos 
didžią moralinę ir politinę 
jėgą, jos lenininių principų 
nepajudinamumą, jos glau
dų ryšį su liaudimi. Visas

3 pusi. Laisve (Liberty). Ketvirtad. Bal. (April) 26, 1956

Tame vajuje 
valstijos 
kuri vis' 
įtraukia

fe-

Philadelphia, Pa.
Dėlko vystosi nedarbas?

Per keletą praeitų metų
derališkos valdžios aukštieji 
pareigūnai visaip baugino ka
ro pavojumi ii- viliojo kai ku
riuos fabrikus išsikraustyti iš 
miesto toliau į vidų šalies nuo 
Atlanto vandenyno pakraščio, 
pažadėdami fabrikantams vi
sokių lengvatų. Paliuosuoti 
juos nuo taksų ir duoti jiems 
naujutėlius milžiniškus pasta
tus, valdžios pastatytus.

Taigi kai kurie fabrikantai, 
paklausę militaristų patarimo, 
išsikraustė iš miesto, palikda
mi tūkstančius bedarbių.

Kita priežastis, tai bėgi
mas fabrikų nuo unijų į pieti
nes valstijas pas ku-kluks 
klanus, kur darbininkai neor
ganizuoti ir dirba už daug pi
gesnį užmokestį.

Miesto pareigūnai, susirūpi
nę, net pora kartų lankėsi 
W ashingtone, protestuodami 
prieš federališką valdžią už 
viliojimą fabrikų iš miesto, 
bet be pasekmių. Majoras pa
tiekė sumanymą miesto tary
bai, kad nupirktų 50,000 ak
rų žemės užmiestyje dėl nau
jų fabrikų, ir tuomi prisivi
liotų fabrikantus iš kitur.

Pennsylvanijos valstijos 
biednuomenė labai piktinasi 
republikonų senatorių uždėto
mis pardavimo taksomis 
(sales tax). Nors gubernato
rius G. Leader ir didžiuma 
Seimelio atstovų yra demokra
tai, ir jie kovojo prieš prave
di imą įstatymo trijų procentų 
pardavimo taksų, tačiau se
nate randasi republikonų ma
ža didžiuma, ir jie suvertė vi
są taksų naštą ant pirkėjų. 
Dabar, kas perka 11-kos cen
tų vertės kokį nors daiktą, 
moka vieną centą daugiau; 
nuo 40 centų du centai dau
giau; dolerio vertės — trys 
centai. Aptaksuota vitaminai 
ir vaistai, kurie perkami 'be 
receptų. '

Gaisragesių saugumo virši
ninkas neduos leidimo Tide 
Water grūdų kompanijai at
statyti pastatą, kur įvyko bai
sus sprogimas kovo 28-tą d. 
Ten buvo trys žmonės užmuš
ti ir 84 sužeisti. Miesto parei
gūnai reikalauja, kad ta pati 
komp. iškraustytų iš miesto 
savo kitus tris grūdų sandėlius

daugiausiai Amerikos jauni
mo į darbą yrašinėjimui laiškų 
ir atviručių mūsų prezidentui 
Eisenhower su reikalavimais, 
kad jis paragintų savo admi
nistraciją, kad imtųsi savo 
pareigą priverst pildyti Aukš
čiausio Teismo nuosprendį — 
desegreguoti mokyklas; taip
gi, kad atsteigtų negrų žmo
nėms balsavimo teises pietinė
se valstijose ir jų civilines tei
ses.

Tie Darbo Jaunimo Lygos 
reikalavimai iš mūsų prezi
dento yra teisėti ir žmoniški. 
To pageidauja milijonai Ame
rikos žmonių.
dalyvauja ir Ohio 
Darbo Jaunimo Lyga, 
daugiau ir daugiau 
jaunimo į tą vajų.

Bet tas stambiesiems išnau
dotojams atrodo pavojingas, 
nes jų mieris yra padalinti 
žmones ir piudyti vienus prieš 
kitus, kad jiems būtų leng
viau išnaudoti. Jie naudoja 
visokias įstaigas, kad baugin
ti. Todėl Ohio valstijos gene- 
ralis advokatas,- C. William 
O’Neill, per savo raštinę kovo 
28 d. paskelbė spaudai, kad 
Ohio Darbo Jaunimo Lyga, 
kuri varo vajų už federalinės 
valdžios įsikišimą į rasių seg
regacijos dalyką, yra Komu
nistų Partijos įrankis ir t. t.

Tuom pat kartu AFL - CIO 
laike Ohio valstijos konferen
ciją Columbus’e išdirbimui 
planų abiejų unijų suvieniji
mui. Tų; unijų biurokratai, vie
ton užgirti tą svarbų jaunuo
lių darbą, pakartojo generalio 
advokato spaudai pranešimą 
ii- dar su ilgu priedu, ir ap
kaltino Darbo Jaunimo Lygą 
neva už naudojimą savo or
ganizacijos varde “darbo”, 
“neturėdama nieko bendro su 
darbo unijoms”, 
jaunimas yra 
žmonių šeimose 
organizacijoje dirba už darbo j 
žmonių reikalus, tai kodėl jis 
negalėtų savo organizacijos 
pavadinti Darbo Jaunimo Ly
ga? čia tik unijos biurokra-

Bet juk tas 
gimęs darbo 
ir jis savoje

užmiestin iš tirštai apgyventų 
vietų.

# %

Westinghouse kom- 
dar nesusitaria 
Workers Unija

Leste Is
panija vis 
Electrical 
nebaigia ilgojo streiko.

Laisvės Reporteris

Ta žinia labai patiko komer
cinei spaudai ir kartu išnau
dotojams. Jie manė: štai, pa- 
siskaitykite, ką AFL-CIO uni
ja sako apie tą Amerikos jau-, 
nimo darbą! “Cleveland Plain 
Dealer” paskelbė tą žinią po 
dideliu antgalviu “Youth Unit 
Condemned by AFL - CIO in 
Ohio”.

Bet Ohio Darbo Jaunimo 
Lyga ignoravo biurokratų 
“prakeikimą”, nes ji žino, 
kad tai nėra unijos eilinių na
rių prakeikimas ir nėra abe
jonės, kad eiliniai nariai pa
smerks biurokratų pasielgimą.

Ohio Darbo Jaunimo Lygos 
pirmininkas Jerry Gordon iš
leido platų atsakymą Ohio ge
neral iam advokatui, kuriame 
tarpe kitko kaltina jį. Gordon 
sakė: “Mes manome, kad ge-, sarj} tarnavo armijoje Flori- 
neralis advokatas yra kaltas t 
už neleistiną panaudojimą 
jam nuo valstijos suteiktos ga
lios. Galingos rasistų jėgos 
mūsų šalyje stengiasi susilp
ninti ir sunaikinti judėjimą už 
laisvę . ..”

Kodėl p. 
tas nesiima 
Aukščiausio

gene ra lis advoka- 
priversti pildyti 
Teismo nuospren- 

dį desegreguoti mokyklas?
Millsboro mieste d ai’ pilnai te- 
bc pra kti kuo j am a segregaci j a, 
ir daugelyje kitų Ohio mies
tų dar yra segregacijos?

Taip Gordon atsakė gene- 
raliam advokatui. J. N. S.

Lietuvon du sy- 
apsigyventi ten 
smetoninės Lie- 
jiems nepatiko. 
Amerikon. Liau-

(loję. Tai Mildai buvo pertoli 
atvykti pas motiną. Tai perei
tą rudenį vyras apsistojo 
Brunswick, Me., duktė gali 
dabar aplankyti motiną kas 
savaitė. Tai duktė ir motina 
labai pasitenkinę tuomi.

* * *
M. Byronas su žmona per 

Velykas veišėjosi pas dukterį 
Candford, N. J. Jau sugrįžo 
namo.

j * #

Laisvės skaitytojas K. Mar
cinkus nesijaučia gerai. Ir Ma
žeikis serga. Ir inžinierius P. 
Yurkštas nuo polio paraly-

Anelijai Liaudanskienei mirus

Tai leidai vienužę dukrelę į 
aukštų fakultetų mokyklą; ir 
jautriai gelbėjai jaunuolėlei, 
kad lankytų lekcijų, sakyklą.

Troškai ją išvystį apšvietos 
aukštumoje — kad pažintų 
mokslo vertybę ir motiną at
jaustų širdužės gilumoje—už 
jos nuopelnų gausybę.

Turėjai draugų ir draugių 
—su kuriais apšvietos keliu 
žygiavai; atlikai 
kiltai brangių— šilto 
ragavai. ..

Suspausta skausmų 
merkei — atsidusus 
krūtinės; mirtis rod’s vėjelis 
nudvelkė 
giau iš nakvynės, grabinės . . ’.

Tai gaila mielą dukrelę pa
likti — nuo mažystės dienelių 
auklėtą; jau daugiau nebesu
tiksi, taip jautriai mylėtą!

Palikai jaunutę liūdesy — 
atsigulei tarpe kvietkų mar
gų ; vienužė gailiai verkia pa
tamsy — liūdesio gėlės nuo 
dukrelės ir draugų.

Mielutė pasodys gėlelių ant 
brangios motužės kapo.; debe
sėlis aplies iš lietaus ašarėlių, 
ilsėkis, motinėle, 
tėvelio.

Nuo mūsų gili 
velionės dukrelei 
veliančiai Bostone.

Eva Naujokienė 
Emile Martinkiene 
Ant. Stukienė 
P. Vizbar 
Eva Kazlauskienė 
Levutė Selemonienė

užduočių
ir šalto

akis už- 
iš gilios

nesikelsi dau

šalia kapo

užuojauta
Leonai, gy-

Lewiston-Auburn, Me.
Mire Anelė Liaudanskienė, 
65 metų amžiaus

Per keliolika metų velionė 
išlaikė 5 operacijas, ir kitokių 
gydymų—vėžys paguldė gra
bam Jos vyrą taip pat jau 
vėžys numarino 1947 metais, j

Anėlia apleido šį pasaulį 
sunkiuose skausmuose. Buvo Į 
taupi ir tvarkinga 

(9-nių šeimynų namus ir'mirė 
i nebiedna. Paliko dukterį, 26 
metų. Lewiston e nusipirko bu- j 
(linkus ii1 ilgiausiai čia gyve- , 
no. Jai teko gyventi Pennsyl- i 
vanijos valstijoje, ir Brockton, ; 
Mass., ir buvo Chicagoj, New 
Yorke ir kitur. Skaitė Laisvę, 
Tiesą ii’ Keleivį. Iš Lietuvos 
paėjo nuo Skapiškio iš Naivių 
kaimo, Totorytė. Jos tėvas 

su j buvo garsus giesmininkas Ska-‘

E

išlaikė

ir piškio bažnyčioje.
Anėlia buvo jauniausia šei

moje, tai tėvui mirus, brolis

Dienraščio Laisvės Paramai

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

pasilinksminimai.

Brockton-Montello, Mass.

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

Brooklyno Apylinke

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 pramogų Lai

svės paramai, norime paskelbti šioje vietoje.

OPERETĖ

Grigutis
Penkių Aktų

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

Aido Choras Gastroliuos šiose Vietose;

Brockton, Mass. A Ivvks ^tadienį ------------  --------- U Bal. 28 April
Pradžia 7 vai. vakare

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

Brooklyn, N. Y. A' IvJks Sekmadienį
—-------------------y Gegužės 6 May

Pradžia 3:30 v. popiet

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

Worcester, Mass. A _ lvvk; Šeštadienį
—-------------------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, vyni ir miš
riems chorams. Randasi jaudinančios dramos ir 
lyg ašarų prajuokinančių momentų. Giliančiai 
pašiepiu kai kurias žmonių silpnybes.



So. Easton, Mass.
PADĖKA

Aš noriu išreikšt i širdingą 
padėką visiems draugams ir 
Jraugėms. kurie lankėsi mano 
vyro ADOMO M1NEIK1O šer
menyse ir laidotuvėse, ir už 
gėles ir už pareikštas užuojau
tas. Ypač didžiausiai ačiū po- 
duk'ai ir jos vyrui Phyllis ir 
Charles Malkovvsky, 'aipgi ma
no sesutei ir švogeriui Ma
ry ir Stanley Paura už jų pa
sidarbavimą ir didelį patarna
vimą mano liūdnoje valandoje.

Taipgi no; iu atsipra. yti vi
sų, kad man ėmė taip ilgai 
išreikšt padėką, bet buvau ne
stipri sveikatoj. tad dabar 
prašau priimti mano nuošir
džiausią padėką.

Veronika Mineikienė 
133 D Street 
So. Boston, Mass.

Brockton. Mass. ,

PETRAS GRABAUSKAS 
Operetėje “Griautis” vaidina ' 
Patapą. Jis piktojo Tarno i 
kurstomas nejučiomis padaro | 
meilužiams ir sau nelaimiu. j 

------------------------------- i 

Chicago 111. Į
Suėjo i šeimynini gyvenimą

19-tą d. balandžio Vincen- Į 
tas Vasys ir Elzbieta Tiiindie- j 
nė 11-tą vai. prieš pietus Chi-' 
cagos miesto rotušėj prie tei
sėjo sudėjo priesaiką šeimyni
niam gyvenimui.

Per tūlą laiką juodu drau
gavo ir nusprendė, vienas ant
rą mylėti antį visada. Abu 
naujavedžiai yra laisvų min
čių ir gero būdo žmonės. V. 
Vasys praeityje daug dirbo 
“Vilnies” dienraščio naudai. 
Taipgi ir dabar darbuojasi 
spaustuvės darbe.

Prie to, jis darbuojasi viso- I 
se progresyvėse organizacijo- į 
se, kas svarbu, kad veikia ko- ! 
misijose. Elzbieta Tilindienė 1 
taip* pat iš senų laikų priklau-| 
sė ir priklauso prie organiza
cijų ir pastaraisiais laikais 
dainuoja Ex-Mainierių. Chore. 
Prie vedybų ceremonijų, kaip 
liudininkė dalyvavo Margaret' 
Matukaitienė. • I

Kaipo geriems progresyvio 
judėjimo draugam ir geriem 
rėmėjam Vincui ir Elzbietai 
Vašiam nuo savęs linkime ge
riausios kloties šeimyniniame 
gyvenime.

K. ir M. Matukaičiai I

Vėsys atostogaudamas Flori
doj, kone susirgo

Aną sekmadienį Ilalsted 
gatve maršuojant! susitikau 
veikėją Stasi Veši. Tiesa, nuo 
saulės veidas n įrudęs, bet 
pats pablogės ir atrodė pa- Į 
vargęs, lyg nesijaučiantis ge-j 
ra i.

Pradėjus teirautis drg. Vė
žio kaip gerai būdamas sau
lėtoje Floridoje praleido lai
ką, sakau — turbūt sveikata 
pagerėjo, pats ir kūniškai ir 
dvasiškai labiau sustiprėjai.

Gaunu nuo jo atsakymą, kad 
į palmes bežiūrėdamas ir po 
gėles bebraidydamas ir klima
tui dažnai besimainant ir tem
peratūrai besikeičiant dažnai 
nekaip pasijautė. Nuo jo žo
džio: — Čia šilta, saulė de
gina, žiūrėk greitai ir vėl šal
ta darosi. Pasimaudžius Paci- 
fike (tur būt Atlantike) ten
ka kaip kada ir padrebėt. Vot 
ten būdamas pasigavau slogą, 
net ir gerklę pradėjo užkimti, 
jau kalbėjau kaip viščiukas 

.čypčių pagavęs. Parvykęs į 
namus tuojau' turėjau pama-

I

Smetonininkai gyrėsi 
dar pajudinsią žemę

Balandžio 15 d. Brooklyne 
Grand Paradise salėje Įvyko 
nedidelis, bet smarkus smeto
niniu k ų kermošius. Ji suren
gė taip vadinama “Lietuvos 
Nepriklausomybės Talka”, 
kuriai vadovauja Vincas Ras
tenis, adv. A. Olis, na ir Ab- 
raitis su Ginkum. Iš Chica- 
gos pribuvo Olis duoti šitiems 
“Lietuvos vaduotojams” inspi
racijos. Pobūvi atidarė su Lie
tuvos himnu.

Adv. .Olis garsino “Ameri
kos Lietuviu Tautinės Sąjun
gos” ruošiamą birželio mėnesį 
Washingtone “Lietuvių Są
skrydi”. Ir gyrėsi, kad jiems 
buvę visiškai nesunku i to są
skrydžio garbės pirmininkus 
gauti vice-prezidentą Nixona, 
tokį pat reakcionierių, kaip 
ir patys smetonininkai. O są
skrydžio garbės nariais sutikę 
būti kongresmanas Martin iš 
Massachusetts, prekybos sek
retorius Weeks, senatoriai 
Bridges, Dirksen, Douglas ir 
kiti. Su šituo savo sąskrydžiu 
smetonininkai išjudinsią visą 
Washingtona. Tarp kito, .jie 
sąskrydžio programoje turė
sią dideles pamaldas už Lie
tuvą šv. Mato bažnyčioje.

Chicagietis Olis pakritika
vo ir VLIKą, už nesiskaitymą 
arba nenorą sekti paskui 
“Lietuvos diplomatus”. Toliau 
jis pasakė:

“Lietuvos Ne priklausomy
bės Talka yra kelių organiza
ciją grupių sudaryta. Ji re
miasi ta pažiūra, kuri užtik
rina sklandų bendradarbiavi
mą su Lietuvos diplomatais...”

Vincas 'Rastenis labai išgy
rė “Talką”. Jo vadovaujama 
“Talka” esanti “priešinga, tuš
čioms ir išpūstoms pagyroms, 
kurios vėliau veda i nusivyli
mą”.

Po karštų kalbų ir pažadų 
buvo važiuota prie rinkimo 
aukų. Kiek tikrai smetoninin
kai sudėjo i)- surinko, sunku 
pasakyti. Bet pobūvio vadai 
pasigyrė, kad jie sukėlė savo 
veiklai remti ir stiprinti net 
$1,5 10. Jeigu tas tiesa, tai 
tas tik parodo, jog dar visi 
nestokuoja lengvatikių, kurie 
sutinka aukoti smetoniniams 
b Infer i am s. Rep.

Daugiau sveikinimų 
Vilnies suvažiavimui

šiomis dienomis gauta dau
giau sveikinimų Vilnies šėri- 
ninkų suvažiavimui, kuris 
įvyks gegužės 6 dieną Chica
go j e. Aukojo:

Jonas Grybas ......... $10.00
J. Rušinskas ............. $2.00
Per Ch. Balčiūną aukojo:
A. Dagys ............... $25.00
K. Balch imas ............. 2.00
J. Kairys ..................  1.00
J. Vinikaitis ............ 1.00
W. Brazauskas ......... 1.00
J. Grigiškis .............. 1.00

Kas daugiau ? R. M.

lyti gydytoją, kad prašalintų 
gerklės skaudėjimą ir kad 
balsas ateitų į normales vėžes.

Prie to Vėšys prisiminė, kad 
anais motais, kada jam teko 
būti Miami, tai tikrai iš to, 
sveikatos atžvilgiu, turėjo 
naudos. Pagyvenęs sustiprėjo, 
jautėsi labai gerai. Bet šį kar
tą lankymasis Floridoj, vietoj 
pageidaujamos sveikatos, be
veik sugrįžo ligonis. •

Jam teko buvoti šį kartą 
St. Petersburg apylinkėj. Ap
lankius daug gerų savo idė
jos draugų, su jais plačiai 
teko pasikalbėti, kaip tai su 
Vilkeliu (Bijūnu) eilių rašy
toju ir Metelioniu, chicagie- 
čiais Sidaravičiais ir daugelį 
kitų tenykščių gyventojų.

Neužilgo Mildoje turėjo 
prasidėti to pastato daininin
kų susirinkimas, tai pertrau
kėme pasikalbėjimą su Vešiu. 
Vėliau jį mačiau tame susirin
kime sekretoriaujant. R. š.

Pažangus vokiečių lei
dinys minės savo 15 
mėty sukaktuves

šį šeštadieni, balandžio 28- 
tą, Yugoslav Hall salėje įvyks 
pietūs - paminėjimas, į kurį 
susirinks daugelis New Yorko 
pažangiečių. Tai bus pažan
gaus vokiečių kalbos laikraš
čio “The German-American” 
(jo uižvadinimas anglų kalbo
je, visas tekstas vokiškas) 15 
metų sukaktis.

Šis laikraštis tikriausiai už
sitarnavo visų paramos. Jis 
įsisteigė kaip tik tuo laiku, 
Kai Europoje naciniai logijo- 
nai pradėjo užkariauti vieną 
šalį po kitos. Amerikos vokie
čiuose pro-naciniai elementai 
smarkiai veikė ir net bandė 
terorizuoti anti-nacius. New 
Yorko vokiškoje- bendruome
nėje, kuri spiečiasi Yorkville 
apylinkėje Manhattane, salė
se vyko naciniai mitingai, net 
vaikščiojo uniformuoti smo
gikai.

“The German - American” 
nuo pirmos savo pasirodymo 
dienos buvo vienintelis Ame
rikos vokiečiui laikraštis, ku
ris smarkiai kovojo prieš hit- 
lerizmą, kurį skaitė ne vien 
kitų šalių, bet ir pačios vo
kiečių tautos priešu’.

Dabar tas laikraštis veda 
kovą už Vokietijos vienybę, 
prieš ginklavimąsi, prieš na
cizmo atgaivinimą, kuris reiš
kiasi Vakarų Vokietijoje. 
Nors tai nedidelis dvisavaiti
nis laikraštis, bet jis vaidina 
svarbią rolę, nes palaiko se
nas darbininkiškas Amerikos 
vokiečių tradicijas, nes jis se
miasi stiprybės dar iš tų lai
kų, kuomet vokiečiai stovėjo 
pačiame priešakyje Amerikos 
darbininkų judėjimo.

Štai kodėl į minimą banke
tą sueis ne tik vokiečiai, bet 
ir kitų kilmių pažangiečiai. 
Banketo pradžia 8 vai. vaka
re. Kaina $2.50.

Miesto Ligoninių Taryba 
paskelbė, kad ateityje bus 
Įvesti nauji suvaržymai ligoni
nėms, kurios operuojamos dėl 
pelno. Bus. atsargiau sekami 
ir kontroliuojami gydytojai, 
kurie tose ligoninėse darbuo
jasi.

dabar, kaina vis dar $8.00. 
Užsiprenumeruokite Laisvę

PRANEŠIMAI
BALTIMORE, md.

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

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

Pirmiaus buvęs.
(80-82)

. ,IIITr — ............. . ,..„    

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio 28 d., 7:30 v. v., 1150 N. 
4th St. Visi nariai dalyvaukite, tu
rimo svarbių reikalų aptarti, ir ku
rie dar neužsimokėję 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 $1.50. 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. viršutinė 
salė yra erdvinga, didelė estrada. 
Kurie dalyvausite, nesigailėsite.

Kom.
(80-82)

MR. PEPPE 
Sugestuoju 

THE CONTINENTAL
MASSAGE SALON

Numetimui svario; paslgrožinl- 
mas ir sveikatos pagerinimas. Dėl 
pasitarimų telefonuokite: LE. 5- 
7780.

115 E. 78th St, 
Tarpe Lexington ir Park 

t « I J > f

Komercinės spaudos 
leidėjams kalbėjo 
Vaisi. sekr. Dulles

Praėjusį pirmadienį iš Wa
sh ingio no pribuvo ir kalbėjo 
Valstybės sekretorius John F. 
Dulles. Jis kalbėjo komerci
nės spaudos leidėjų suvažiavi
mui ir kalbėjo tarptautines 
politikos reikalais. Dulles la
bai aštriai smerkė Sovietų va
dus. Jis juos išvadino “nea
pykantos šinkoriais”.

Dulles taipgi priminė nepa
prastus komunistinio sąjūdžio 
laimėjimus .paskutiniais desėt- 
ku metų. Girdi, jeigu prieš 
Antrąjį pasaulinį karą komu
nistai ‘‘'valdė” tik 200,000,000 
žmonių, tai šiandien jie valdo 
jau net 700,000,000.

Iš kitos pusės; Dulles aiški
no, kad tarptautinė padėtis 
nebėra taip Įtempta, kaip bu
vo pirmiau. Jis taipgi manąs, 
kad karo pavojus yra sumažė
jęs. Taipgi prižadėjo Ameri
kos pagalbą liaudiškosios de
mokratijos kraštams “nusikra
tyti komunistų”.

Džiūrė, kuri teis 
7 komunistu vadus

Pagaliau: jau sudaryta džiū
rė, kuri teis šios apylinkės 
septynis komunistų vadus pa
gal Smitho aktą. Džiūrėn Įei
na astuoni vyrai ir keturios 
moterys. Jais yra:

Rrs. B. Loshak, šeimininkė, 
džiūrei pirmininkaus.

J. J. Marns, pardavėjas.
Alfred O. Ziegler, parda

vėjas.
W. L. Cooper, mašinistas.
Mrs. V. E. Ventura, šeimi

ninkė.
H. M. B. Chamberlain, par

davėjas.
Tbeodorse ‘Hataling, pieno 

išvežiotojas.
Gerard Leroux, pardavėjas. 
Mįrs. F. Loeventhal, šeimin. 
Miss M. E. Casey, knygvedė. 
M. L. Levy, fabrikantas.

James Willafana, pašto dar
bininkas.

Džiųrėje, vadinasi, nesiran
da nė vieno paprasto darbi
ninko. Byla gali tęstis ištisą 
pusmętį.. Teismą veda federa
linis teisėjas Alexander Bicks. 
Teismas randasi New Yorke 
ant Faley Square.

Visi septyni teisiamieji va
dai randasi po kaucija. Juos 
gins žymūs advokatai. Ypa
tingai dėmesio kreipiama į 
kaltinamuosius Trachtenberg 
ir Charney, nes jiedu teisiami 
antru kartu;

Būkite Laisves Prietelius.
Metinė duoklė tik $25.00.

Jurgis Klimas
Svarbus pranešimas pramogų ren

gėjams ir abelnai visiems filminin- 
kams. Filmininkas Jurgis Klimas 
jau sugrįžo po apie 10 mėnesių 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” ir “Dai
nų Vainikas”, tai tuojau kreipkitės 
j filmininką sekamu antrašu:

' Georgu Klimas
ICO ForbėlI^t,' Brooklyn, N. Y.

Spaudos industrijai 
technologinis pavojus

N. Y. Employing Printers 
Association prezidentas Tay
lor kalba apie ateinantį pavo
jų spaudos industrijai. Jis ma
no, kad neužilgo technika 
taip pakils, jog- tūkstančiams 
darbininkų spaustuvėse nebe
liks darbo. Kur jie dėsis?

Svarbus klausimas. Laikas 
juomi susirūpinti ir darbinin
kams.

įvairūs atsitikimai
Ciprian Medina dabai- ieš

ko kito darbo. Kaip metalo 
spausdinimo mašinos operuo- 
tojas, jis uždirba neperdau- 
giausiai, o čia jam vienu šū
viu šeima paaugo keturiomis 
burnomis.

Praeitais metais jo žmona 
Carmen jam pagimdė dvynu
kus. šiuo kartu irgi buvo 

■laukta dvejeto,—bent taip nu
matė daktaras. Bet aną dieną 
Bronxo ligoninėje gamta iš
krėtė Medinos šeimai štuką: 
ne dvynukai gimė, o dukart 
tiek : du berniukai ir dvi mer
gaites.

Eidami i cirką, žmonės daž
nai nori matyti kuo pavojin
giausius ir sukrečiančius gim- 
nastinius parodymus. Bet apie 
10,000 žJmonių, kurie praeitą 
pirmadienį matė gimnastą Ta
keo Usui nukrintant nuo vie
los 40 pėdų žemyn arenon, 
beveik visi kaip vienas užsi
merkė tą baisią minutę, o kai 
kurie suspiegė beimės pilnais 
balsais.

Tai buvo per popietinį vai
dinimą. Ūsui buvo patyręs 
vaikščiotojas vielomis, bet kas 
su juom atsitiko, kad jis pra
rado balansa, nežinia. Jis 
ant greitųjų buvo nuvežtas li
goninėn sunkiai sužeistas. 
Jam nukritus, cirko šviesos 
momentaliai užgeso, kad pu
blika nematytų baisaus vaiz
do. Po keleto sekundžių pra
sidėjo naujas aktas ....

■ # #
Policija dar vis ieško van

dalų, kurie Įsilaužė Į Calva
ry kapines Queense ir iš vie
no privatinio mauzoliejaus iš
daužė langus, Įsigavo vidun 
ir išėmė vieną karstą, ištaš
kė, išmetinėjo kaulus.

Viena teorija yra, kad tai 
nusikaltėliai ieškojo brang
akmenių, su kuriais kartais 
palaidojami turtingi žmonės. 
Kita teorija yra, kad tą nusi
kaltimą atliko nesveiko proto 
žmonės arba žmogus.

* * ' *
Dar vis nežinia, ar laikraš

tininkas Riesel praras ar ne
praras regėjimą. Jis dar vis 
gydomas ligoninėje. Dakta
rai sako, kad jo akys neina 
geryn, nors ir neblogėja.

John Delewicz tapo sužeis
tas, kai jis subvėje bandė iš-i 
gelbėti mažytės mergaitės 
knygą, nukritusią prie pat 
traukinio. Randasi ligoninėje.

TaieTkoTimas
Iš Lietuvos paieško Viktoro Man- 

kaus. Jo sesers, Onos Labanauskie
nės duktė, Stasė Barčienė, iš Kal
nujų. Prisiuntė man laišką, prašy
dama padėti jai surasti jos gimines 
— dėdė Viktoras Mankus, jo sūnus 
irgi Viktoras, dukterys Viktorija ir 
Onelė, gyvena Baltimore, Md.

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

UP-TO-DATE

MBARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyrė* Barberli

M11: fi
Kazimieras Vaičiulis mirė 

balandžio 23 dieną.
Julius Dvariškis mirė ba

landžio 25 dieną.
Frank Rogers mirė balan

džio 25 dieną.
Visi palaidoti su bažnytinė

mis apeigomis.

Brook lyno Aido Choras ope
retę “Grigutis” suvaidins jau 
šio šeštadienio vakarą, bal. 
28-ą, Liet. Taut. Name, 668 
North Main St., Montello.

Teatruose
f . • ■ ! t

Cameo fęįatras (J4th St. ir 
8th Avė.) dabai- rodo tarybi
nį filmą “The Grasshopper”. 
Tai filmas paremtas ant to 
paties vardo Čechovo apysa
kos. Beveik visi kritikai atsi
liepė apie tą' filmą palankiai. 
Tik “Times” kritikas sakė, 
kad filmo direktorius ir ga
mintojai perdaug nukrypo 
nuo Čechovo originalo. Bet vi
si sutinka, kad tai aukštos 
meninės vertės filmas.

Kartu su tuo filmu Cameo 
teatre rodomas ir dokumenti
nis filmas apie Bulgamno ir 
Chruščiovo apsilankymą Indi
joje. Tas filmas buvo rody
tas ir praeitą savaitę, kitoje 
programoje, bet rodymas pra
tęstas, nes iššaukė didelio su
siet omčjimo.

* #
Iš Tarybų Sąjungos New 

Yorkan grįžo teatrininkas - 
impresario S. Hurokas. Jis 
ten padarė kontraktus su eile 
teatrinių tarybinių grupių, ku
rios sekanti rudeni ir žiemą 
atvyks New Yorkan.

Tarp kitų , jis susitarė su 
garsiuoju Moisiejeyo šokių an
sambliu, kuris gastroliuos 
Amerikoje kelias savaites.Tas 
ansamblis turi šokėjų iš visų 
Tarybų Sąjungos dalių ir šo
ka Įvairius tautinius šokius.

Kaip tik tuo laiku, kai Gra
ce Kelly ištekėjo užu princo
Rainierio Monacoje, Radio Ci- 
ty Music Mali kino-teatras 
pradėjo rodyti jos paskutinį 
filmą, pavadintą “The Swan” 
(“Gulbė”). Filmas yra . . . . 
pasaka apie amerikietės mer
gaitės ištekėjimą už mažos 
valstybėlės princo.

Atrodo, kad gaminant tą 
filmą Hollywoodo studija jau 
žinojo apie Grace Kelly atei
ties planus ir taip jau sutai
kė, kad filmas, galėtų pasi
naudoti tuo Įvykiu ir pasigar
sinti.

Ką kritikai sako apie tą 
filmą ? Ogi, kad jos princas 
filme, Louis Jourdan, nepaly
ginamai gražesnis už jos tikro 
gyvenimo princą Rainierą....

S* *

Beveik visi, kas tik turi te
levizijos aparatą, vienu ar ki
tu atveju matė komiką 
George Gobei. Ji mėgstantie
ji žiūrovai dabar Gobelį gali 
matyti dideliame ekrane — 
Paramount teatre Manhatta
ne, kur rodomas komiškasis 
lengvo pobūdžio filmas “The 
Birds and the Bees” (“Paukš
čiai ir Bitės”). Tai pirmas Go- 
belio filmas.

Jennifer Jones žmonos rolėje 
filme “Man In the Grey Flan
nel Suit”, Roxy Teatre prie 
50th St. ir 7th Ave, N. Yorke.

4 pu«l. Laisve (Liberty). Ketvirtad. Bal. (April) 26, 1956

NEW YORK , 
---------- - ----------------,v 
HELP WANTED—FEMALE

Namų Darbininkė. Guolis vietoje, 
nuosavas kambarys, visi įtaisymai. 
Mažai paprasto virimo. Mylinti vai
kus; geri namai. $35 į savaitę, ket
virtadieniais laisva, ir kas 2-rą sek
madienį. SI*. 9-64 44.

(80-83)

Narnų Darbininkė. Guolis vietoje, 
biskį paprasto virimo; visi įtaisy
mai. 1 kūdikis, 1 mokyklą lankan
tis vaikutis. Gori namai tinkamai 
moteriškei. G L. 4-534 7.

(81-84)

Namų Darbininkė, švari, palikimą; 
nuosavas kambarys ir vonia. Guolis 
vietoje, moderniniai įtaisymai: gora'v 
alga. Kalbanti angliškai.

Manhasset 7-4975

(81-83)

QUICK AGENTŪRA
Ieško namų darbininkių (gulėti ten 
pat), virėjų ir auklėtojų, dirbti gra
žiuose namuose Long Islande. Rei
kalingi paliudijimai, mokėti anglų 
kalbos. Dirbti pas draugiškus žmo
nes. Manhasset, L. 1. MA. 7-3900.

HELP WANTED-MALE

TOOL—DIE—MAKER
Patyręs—Geri Pinigai

L. I. C. AREA
St. 4-6000 Mr. Pegiiado .

(79-85) X

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

v (75-81)

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. Jamaica. Turime paf! 
duoti šią savaitę! $3,500. Pilnai 
įtaisyta. Geras biznis, kurį galima 
padidinti.

CE. ,9-8091
(81-87) i

REAL ESTATE

MASSAPEQUA PARK
Gražūs 7 rūmai split level, 1’5 

maudynės, indry rūmas, att. gara- 
džius. Daug eskstra įrengimų. Tuo
jau užimamas. $16,200.

LI. 1-6421
(79-82)

Penktadienį įvyks Interna- * 
tional Automobile Club balius 
naujame New York Coli- 
seume. Visas pelenas eis 
“March of Dimes” vajui. Su
sirinksią tūkstančiai žmonių.

ARROW FARM
Vakacijom Vieta,

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

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

Telefonas: Monroe 3-7721

Automobiliais važiuokite iš Nqw 
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.

MATTHEW A.; 
BUYUS

I (BUYAUSKAS) !> . '
; LAIDOTUVIŲ
: DIREKTORIUS

: 426 Lafayette St- •
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172 ‘




