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KRISLAI
Vasara.
“Nuasmeninimas”.
Eltos žinios.
Senieji ir jaunieji.

Rašo R. Mizara

Vasarą laikrašty sumažėja 
skaičius korespondencijų, su
mažėja ir kiekis skelbimų, ku
rių mes visuomet nedaug tu
rime.

Bet laikraštis tuščiais pus
lapiais neišeis: jame ir vasa
rą b neužtenkamai gerų gra
žių pasiskaitymų.

Labai graži ir įdomi V. My
kolaičio-Putino apysaka “Su
kilėliai” tuoj bus pradėta 
spausdinti. Patariame skaity
tojams ją sekti.

Tie, kurie neturi laiko kas- 
| i. dien prisėsti prie laikraščio ir 

j jį visą perskaityti, mūsų pa- 
y tarimas toks: išsikirpkite
“Sukilėlius” ir laikykitės, kad 
galėtumėte juos perskaityti di
desniais kiekiais.

Aš taip darau su telpančiais 
kituose laikraščiuose ilges
niais raštais.

“Pergalės” num. 5-ajame 
skaitau “Lietuvių literatūros 
ir meno dekada Maskvoje 19- 
54” knygos apžvalga, para
šyta J. Šimkaus.

Apžvalgininkas kritikuoja
• < knygos redakciją už tai, kad

po telpančiais paveikslais ne 
visų žmonių (kurie paveiksle 
yra) sudėtos pavardės.

Toks nuasmeninimas, sako 
rašytojas Šimkus, yra nepa
teisinamas. Jis pagaliau men
kina veikalo vertę.

Galimas daiktas, kad re
dakcijai tie žmonės, kurie yra 
paveiksluose, žinomi, pažjs-

• tami, bet skaitytojui —•. ne.

šia prdga reikia pastebėti, 
kad Lietuvos periodinėj spau
doj dažnai telpa žmonių gru
pelių paveikslai, bet po jais 

\ nėra įvardyti tie, kuriuos
\ skaitytojas mato.

Štai turiu po ranka vieną 
Vilniaus “Tiesos” numerį, kur 

» telpa Lietuvos kolūkiečių de
legacijos Baltarusijon paveik
slas.

Bet po juo nėra sudėtos pa
vardes tų, kurie yra paveiks- 

( le. Aišku, tokiu atveju pa- 
• veikslo vhrtė visiškai susmul- 

keja. Toks nuasmeninimas, iš 
tikrųjų, nėra geras dalykas'

I
Tie iš mūsų, kuriems daž

niau tenka Lietuvos periodinę 
spaudą — aišku, ne visą—pa
sigauti ir paskaityti, nelabai 
patinka ir Tasso-Eltos žinios, 
jų redagavimas.

Žinios “sunkiai”, nepopulia- 
riškai parašytos. Jas reikėtų 
rašyti juo suprantamiau, pa
prasčiau.

tįįffijk' ■■ —:— <
7j.i

< Gauname mes kai kada ir 
savaitraštį “Literatūra ir me
nas”, ir “Švyturį”, iliustruotą 
žurnalą, ir “Pergalę”.

Visi jie įdomūs ir turiningi 
—ypatingai pastaruoju metu 
įdomiai redaguojamas “švy
turys”. Jis pilnas iliustracijų, 
—iliustracijų ne tik iš Lietu-

Vienas didžiausių gaisrų 
New Yorko istorijoje; 180 
gaisrininkų tapo sužeista

Vanduo užliejo IRTirBMT 
pogrindžio bėgius

New Yorkas.—Vienas di
džiausių gaisrų New Yorko 
istorijoje prasidėjo apie 6 
valandą vakare šeštadienį, 
Manhattan© biznio centre, 
Wanamaker pastate. Gais
ras oficiališkai tapo pa
skelbtas “po kontrole” sek
madienio vakare, apie 25 
valandos po užsidegimo, bet 
ugnies ir dūmų dar matėsi 
net pirmadienio rytą.

Visas didysis penkių aukš
tų pastatas, iš kurio nese
niai išsikraustė didelė de- 
partmentinė krautuvė, su
degė.

Bet didžiausią suirutę ir 
nepatogumus mieste sukė
lė ne pats gaisras, o van
duo, kuris užliejo subvių 
pogrindžio bėgius ir stotis. 
Wanamaker pastatas ran
dasi vietoje, kur susieina 
IRT ii* BMT traukiniai. Di
džiuliai kiekiai vandens, 
kuriuos gaisrininkai išliejo, 
apsėmė BMT bėgius, bet 
ant tos linijos susisiekimas 
pirmadienio rytą jau buvo 
normalus. Daugiau bėdų 
susidarė IRT linjioje, kur 
ne tik užtvino vanduo, bet 
susidarė ir stoties užgriu-

Hamburgas. — Vakarų 
Vokietijos laivynas išvilko 
paviršiun karo metu pa
skandintą submariną. Jis 
bus pataisytas ir naudotas. 
Tai jau antras taip ištrąu- 
kiamas submarinas.

Kairas. — Tarybų Sąjun
ga ir Egiptas susitarė, kad 
Kaire busi įsteigtas pasto
vus tarybinis prekybos cen
tras.

Adenas. — Britų kontro
liuojamas Adeno sultonas 
Saleh Bin protestavo Jeme- 
nui, nepriklausomai arabų 
valstybėlei. Sultonas, kalti
na, kad 500 jemeniečių ka
rių įsiveržė į Adeno terito
riją.

vos visokių sričių gyvenimo, o 
ir meniškų.

Daug gerų raštų telpa žur
nale “Pergalėje”. Tai stam
bus žurnalas. Jis .eina kas 
mėnesį. Jame telpa apysakų, 
poezijos ir brandžių knygų re
cenzijų bei kritikos. ' ’

Vienas asmuo (litŽIr^tas), 
pasiskaitęs “Pergalės”, man 
sakė: »

—Tai vienas įdomiausių ir 
turiningiausių žurnalų litera
tūros srityje.

Viša tai skaitant, pasireiš
kia dar viena ypatybė Lietu
vos literatūroje: Senieji lite
ratai — kaip Vienuolis, PutP 
nas, Venclova, Tilvytis, Šim
kus, Korsakas—rašo labai pa
prastai. O jaunesnieji kai ku
riais atvejais “gudravoja”: 
per daug “aukštų žodžių” 
bando į savo raštus kišti.

vimo pavojus. Susisiekimas 
ten visai sulaikytas ir pa
skelbta, kad ims kokia sa
vaitė, iki viskas bus sutai
syta.

Gaisrą gesinant apie 180 
gaisrininkų tapo sužeista, 
dauguma jų lengvai, bet 18 
teko išvežti ligoninėn.

Tūkstančiai žmonių per 
visą sekmadienį iš aplinki
nių—gatvių stebėjo gaisrą.

isenhoweris 
Wash ingi one

Washingtonas. — Prez. 
Eisenhoweris praeitą sa
vaitgalį iš savo farmos Get
ty sburge sugrįžo į Baltąjį 
namą. Jis sugrįžo ne tyliai, 
o su tam tikra procesija, 
kuri, kaip tai išsireiškė ste
bėtojai, buvo * “priešrinki
minės kampanijos kavalka
da.”

Keliolika automobilių, su 
pačiu prezidentu, jo šeimos 
nariais, asistentais, laikraš
tininkais, daktarais, saugu
mo agentais ir kitais, pa
maži važiavo per Washing- 
tono gatves. Prezidentas iš 
atviro automobilio mosika
vo skrybėle, šypsojosi ir 
sveikino žmones, kurie su
sirinko ji pasveikinti.

Tuo tarpu abejonė reiš
kiama, ar prez. Eis.enhow- 
eris sugebės šį mėnesį iš
vykti į Centralinę Ameriką, 
kad dalyvauti Amerikos 
kontinento konferencijoje.

Varšava. — Lenkijos pre
zidentas Cyrankiewicz pa
kviestas apsilankyti Indi
joje.

Pradėjo svarstyti seržanto 
"McKeono bylą S. Carolinoje

Parris Island, S. C.—Čia 
karinis teismas pradėjo 
svarstyti marinų seržanto 
McKeono bylą. Tas ser
žantas kaltinamas nepa
prastame žiaurume prieš 
naujokus marinus, kuriuos 
jis treniravo. Praeitą bal. 
8-ą jis išvedė visą 'naujo
kų kuopą nakties metu į 
gretimas prie stovyklos, pel
kes “pabaudos maršui”, še
ši marinai tada paskendo 
nakties tamsoje.

Seržanto McKeono advo
katai teigs, kad jis laikėsi 
paprastos marinų trenira
vimo v disciplinos, nedarė 
nieko ypatingo ir tai tik 
buvo nelaimiųgas atsitiki
mas. Bet prokuroras1 teigs, 
kad seržantas McKeonas 
neturėjo teisės išvesti nau
jokus į pavojingas pelkes ir 
kad iš viso neturėjo teisės 
įsakyti eiti į tokį žygį.

■Prokuroras taipgi teigs, 
kad seržantas McKeonas 
visą dieną prieš tą atsitiki
mą girtuokliavo.

Vėliausios žinios
Iš viso pasaulio

Washingtonas. — Kukluk- 
sininkas rasistas. Roland E. 
Rowley, kuris prisipažino, 
kad jis degino kryžius prie 
Aukščiausio teismo teisėjo 
Warreno, generalinio soli- 
citerio Soboleffo ir senato
riaus Lehmano namų, da
bar laisvas, po mažu užsta
tu.

Kryžiai praeitą savaitę 
buvo deginti prie trijų mi
nimų ir taipgi teisėjo 
Frankfurters butų. Tai bu
vo lyg rasistų įspėjimas 
jiems, kad jie neveiktų 
prieš segregaciją. Prie su
degintų kryžių buvo nu
mesti užrašai “Nigeriu my
lėtojai.”

Maskva. — Aukščiausioji 
taryba (parlamentas) krei
pėsi į Amerikos ir Britani
jos parlamentus su ragini
mu uždrausti visame pa
saulyje atominius ir vande
nilinius ginklus.

Sirija susilies su Egiptu?
Beirutas. — Libano (Le- 

baneno) valdžia yra šiek 
tiek susirūpinusi dėl gandų, 
kad Sirija siekia susilieti 
su Egiptu. Mažiukas Liba
nas tada irgi tūrėtų prisi
dėti prie tos didžios arabiš
kos valstybės, bet libanie
čiai, sakoma, to nenori. 
Jordano ir Saudi-Arabijos 
valdžios tam irgi priešin
gos.

Tuo tarpu Sirijos sosti
nėje Damaske parlamentas 
paskyrė specialią komisiją,

Jordaniečiai apleido J. T. 
paliaubą komisijos posėdį

Jeruzalė. — Maišytoji iz
raeliečių - jordan iečių ir 
tarpininkų paliaubų komi
sija, veikianti po Jungtinių 
Tautų globa, laikė savo po
sėdį ir aptarė paskutinius 
susikirtimus pasienyje. Iz
raelio ir neutralieji atsto
vai šiuo kartu nubalsavo, 
kad už agresiją atsakingi 
jordaniečiai. Tada vyriau
sias jordoniečių delegatas 
pulkininkas M. Saadi išsi
vedė delegaciją, protestuo
jant.

Tuo tarpu santykiai tarp 
Izraelio ir Jordano bent 
kiek sušvelnėjo. Jordanie
čiai paskelbė, kad jie įves 
griežtą pasienio kontrolę ir 
neleis civiliams pereiti sie
ną. Izraeliečiai sako, kad 
tai Jordano nusileidimas., 
nes tai vyriausiai ne patys 
Jordano kariai, o ginkluoti 
civiliai, kurie paprastai da
ro užpuolimus.

Tuo tarpu Izraelio vah 
džia paskelbė, kad ji nesi
ims “keršto priemonių.”

Damaskas.— Sirijos pre
zidentas Šukri Kuwalty 
spalio mėnesį apsilankys 
Tarybų^ Sąjungoje.

Pittsburghąs. — Derybos 
tarp stręikierių ir fabri
kantų plieno pramonėje at
sinaujino pirmadienį, bet 
vis vien nelaukiama greito 
susitarimo.

Washingtonas.—NAACP, 
auto-darbininkų unijos va
das Reutheris, Civilinių 
laisvių sąjunga (ACLU), 
Stevensonas, Harrimanas ir 
eilė kitų organizacijų bei 
asmenų ragino Kongreso 
narius nepaisyti rasistų ir 
pravesti civilinių laisvių 
įstatymą.

Harrimanas pasakė kalbą 
North Carolinoje, ų kurioje 
jis smarkiai pliekė rasiz
mą. Jis sakė, kad jis kal
ba prieš segregaciją “Caro
linoje”, lygiai, kaip New 
Yorke.”

Bonna. — Sovietai atšau
kė iš Vak. Vokietijos pasi
tarimams savo ambasado
rių Zoriną.

kuri turi apdirbti planus, 
kaip Sirija gali susilieti su 
Egiptu. Bet nurodoma, kad 

’Egipte tokios komisijos dar 
nėra ir Egipto spauda nie
ko nesako apie tai.

Gerai informuoti šalti
niai Kaire sako, kad tai tik 
gandas, nes kol kas tik Si
rija, o ne Egiptas, kalba 
apie susiliejimą. Nasseris 
stoja už susiliejimą, bet ne 
vien Sirijos ir Egipto, o vi
sų arabiškai kalbančių 
kraštų.

Nehru konferavo Bonnojesu 
kancler. Konrad Adenaueriu

Bonna. — Praeitą savait
galį Indijos premjeras Neh
ru buvo apsistojęs Vakarų 
Vokietijos sostinėje “Bonno- 
je, kur ilgokai tarėsi su 
kancleriu Konradu Adenau
eriu. Jie praleido kartu 
bent dieną draugiškuose 
asmeniškuose pasikalbėji
muose, bet politiniai, kaip 
tai pranešama, negalėjo su
sitarti — Nehru liko prie 
savo neutralistinio nusista
tymo, Adenąueris savo pro- 
NATO nusistatyme.

Pradedant išdirbti bendrą 
komunikatą Vak. Vokieti
jos ir Indijos diplomatai iš 
pradžios priėjo išvados, kad 
visai neverta komunikatą 
išleisti, ant tiek mažai jie 
galėjo sutikti, bet paskui 
buvo išleistas labai bendro 
pobūdžio komunikatas.

Arnoldshaįn.— Čia vyks
ta Vakarų ir Rytų Vokie
tijos protestąntų dvasinin
kų suvažiavimas. Suvažia
vime priimtas tarimas 
kreiptis į Pasaulio bažny
čių tarybą, kad ji veiktų 
už Vokietijos vienybę po 
tarptautine kontrole gink
lavimosi atžvilgiu.

Vakarti Vokietijos socialistai 
sumušė kraštutiniai dešinį 
sparną, parėmę neutralistus

Miunchenas. — Čia pasi
baigė Vakarų Vokietijos 
socialdemokratų suvažiavi
mas. Suvažiavimas buvo 
aiškus taikos ir neutralumo 
jėgų laimėjimas. Kraštuti
niai dešinus sparnas, ku
riam vadovauja Vakarų 
Berlyno socialdemokratas 
Willy Brandt, tapo sumuš
tas. Brandtas, kuris yra 
Vak. Berlyno savivaldybės 

“Pravda” sako, kad

Dulles užsiima 
suokalbiavimu

Maskva.—Komunistu or
ganas “Pravda” sako, kad 
Amerikos valstybės sekre
torius Dulles nepasitenkina 
užsienio reikalų ministro 
pareigų ėjimu, bet yra at
viras suokalbių rengėjas. 
Dulles, ‘sako “Pravda,” ne
sidrovi net atvirai girtis, 
kaip jis suokalbiauja prieš 
svetimų kraštų režimus ir 
taip stengiasi juos nuversti.

■ : /

Prie Jogailos paminklo 

Reakciniai lenkai ignoravo 
lietuvius paminint Žalgirį

New Yorkas. — Praeitą 
šeštadienį reakcinės lenkų 
grupės surengė prie Jogai
los paminklo Central parke 
Žalgirio mūšio 546 metų 
sukakties paminėjimą. Prie 
raiteliško Jogailos pamin
klo susirinko lenkų pabė
gėlių ir, kitų organizacijų 
nariai,? buvo padėtas vaini
kas ir sakytos kalbos lenkų 
ir anglų kalbose.

Kalbose apie Žalgirį bu
vo kalbama kaip apie lenkų 
didį laimėjimą prieš kry
žiuočius, apie Jogailą išim
tinai kaip Lenkijos karalių. 
Nei žodžiu nebuvo prisi
minta, kad Žalgirio didžia
me mūšyje lietuviai ir didy
sis kunigaikštis Vytautas 
lošė vadovaujančią rolę, 
kad Vytautas asmeniškai 
vadovavo jungtinėms lietu
vių, lenkų, gudų, čekų, ru
sų ir totorių kariuome
nėms.

Lenkiškieji ^pabėgėliai į 
paminėjimą nekvietė lietu
viškų bėglių.

Shanon, Airija. — Trys 
amerikiečiai ir vienas švei
caras užsimušė orlaivio ne
laimėje. Jie visi buvo įgu
los nariai. Tai buvo nau
jas orlaivis, kuris buvo 
skraidinamas iš Amerikos 
Šveicarijon.

Orlaivis nukrito prie pat 
aerodromo.

Belgradas. — Egipto 
premjeras Nasseris lankėsi 
Bosnijos respublikos sosti
nėje Sarajeve, kur gyvena 
didžiausia Jugoslavijos mu
sulmonų bendruomenė. Bo
snija yra Jugoslavijos da
lis.

prezidentas, stojo už social
demokratų palikimą “Va
karų” pozicijoje, už NATO, 
ginklavimąsi ii>t. t. Bet 
suvažiavimas atmetė jo ir 
jo sėbrų platformą ir net 
neišrinko jo į centralinį ko
mitetą, v

Vietoje to, socialdemo
kratų partija pasisakė prieš 
karinę mobilizaciją, už pa
sitraukimą iš NATO ir pa
našiai.

Partija gan galinga
Suvažiavimas iškėlė, kad 

Vak. Vokietijos partija yra 
gan galinga. Ji tu r i^ apie 
600,060 narių, neskaitant 
jaunimo organizacijų, jos 
kasdieninę spaudą skaito 
apie milijonas su puse dar
bo žmonių, v

Suvažiavimą sveikino 
draugiški delegatai iš įvai
rių kraštų ir taipgi telegra
momis iš. įvairių pasaulio 
centrų. Atėjo sveikinimajį 
ir nuo Tarybų Sąjungos 
Komunistų partijos. Tame 
sveikinime tarybiniai ko
munistai kreipėsi į Vak. 
Vokietijos socialdemokra
tus tituluojant juos, drau
gais^ pabrėžė, kad Vak. Vo
kietijoje ta partija yra va
dovaujanti tarp darbo žmo
nių, ir sakė, kad nusista
tymas už Vokietijos vieny
bę ir taiką bus sveikintas 
visos Vokietijos darbo žmo
nių.

Vak. Vokietijos komunis
tai irgi atsiuntė sveikini
mą ir tos partijos atstovai 
dalyvavo kaip stebėtojai 
suvažiavime.

Tarybinis sveikinimas 
taipgi priminė revoliuci- 
niai-demokratines Vokieti
jos darbo žmonių tradicijas 
ir kad tai Vokietijoje tapo 
išvystyta (Markso ir En
gelso) mokslinio socializmo 
teorija.

Išmetė SWP ir SLP
Detroitas. — Michigano 

valstijos pareigūnai po tech
niškomis priekabėmis nelei
do uždėti ant baloto dvi 
mažas kairias partijas:

Socialist Workers Party 
(trockistus) ir Socialist La
bor^ Party (seną socialisti
niai - sindikalistinę parti- 
jukę).

Chicago.— Chicagos uni
versitetas ir Maskvos uni
versitetas nutarė pasikeisti 
keliasdešimt studentų —ke
liolika chicagiečių nuvyks 
studijuoti Maskvoje, kelio
lika maskviečių atvyks stu
dijuoti Chicago je.

ORAS NEW YORKE
šilčiau ir tvanku
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TAMUTIS
Vilniaus “Tiesoje” pra

nešama; kad mirė Kazys 
Tamutis, ilgametis mokyto
jas - pedagogas. Grupė ve
lionio draugų rašo:

“Š. m. birželio 19 dieną 
mirė Vilniaus miesto 39-os 
septynmetės mokyklos di
rektorius Kazys Tamutis.

APIE PLIENO DARBININKŲ STREIKĄ
SPAUDOJE VIS DAUGIAU pasirodo žinių apie tai, 

kodėl plieno pramonės magnatai nenori taikytis su 
streikuojančiais plieno darbininkais, su jų unija.

Yra sakoma, kad stambiosios plieno kompanijos turi 
pasigaminusios plieno perviršių. Jei ne šis streikas, tai 
visvien daug plieno fabrikų būtų tekę keletui mėnesių 
uždaryti. Bet streikas, sakoma, kompanijom padeda tuo 
atžvilgiu, kad jos čia liekasi “nekaltomis” žmonių akyse, 
“jos kankinės.” Jų propagandistai sako, kad darbinin
kai statą per aukštus reikalavimus, todėl, girdi, jų nėra 
galima patenkinti. Į

Kompanijos žino: jei streikas pasitęs mėnesį kitą, 
tuomet jos galės primesti centą kitą darbininkams, na, 
ir pakels ant plieno kainas. Iš to jos tik pasipelnys.

i

O jei streikas būtų neįvykęs, tai visvien būtų daug 
plieno fabrikų uždaryta, o kompanijos nebūtų turėju
sios “drąsos” pakelti ant savo produktų kainas.

Šitaip sako žmonės, kurie yra gerai susipažinę su 
plieno pramonės bizniu.

Ten, kur viešpatauja “laisvasis verslas,” visko ga
lima tikėtis; pelnagrobiai, turėdami pasisamdę gerus 
advokatus, moka apginti savo interesus.

ANA, ANA! GEDVILAS KALBA!

“Kazys Tamutis gimė, 
1893 m. Šiaulių apskrities 
Blužgalio kaime, darbo val
stiečio šeimoje. Skurdi bu
vo jo vaikystė. Nors ir tu
rėjo didelį norą mokytis, 
bet dėl sunkių materialinių 
sąlygų negalėjo savo svajo
nes įgyvendinti. Tik turė
damas 19 metų, jis pradėjo 
savarankiškai mokytis ir 
1914 metais, išlaikęs egza
minus, įstojo į privatinę 
Telšių gimnaziją. Jis buvo 
priverstas pats užsidar- 
biauti pamokomis. Peda
goginį darbą Kazys Tamu
tis pradėjo dirbti 1915 m. 
privatinėje liaudies mokyk
loje Šiaulių apskrities Elž- 
bietiškės kaime.

“Apsigyvenęs Vilniaus 
krašte, Kazys Tamutis nuo 
1921 metų iki 1931 mėtų 
dirbo įvairiose Švenčionių 
apskrities vietovėse, ta
me tarpe Vyšrtiavos mies- 
tel y j e, Dzieškausčiznos, 
Kieriškės, Krikonių, ir .ki
tuose kaimuose. Vilniuje K. 
Tamutis dirbo nuo 11934 m.

PRAĖJUSIO KETVIRTADIENIO vakarą, kurie 
klausėsi per radiją duodamų žinių, išgirdo tokią naujie- 
nybę: Mečys Gedvilas kalbėjo Aukščiausio Tarybų Są
jungos parlamento sesijoje. Ir kaip jis kalbėjo: pasi
prašęs balso, Gedvilas, deputatas iš Lietuvos, siūlė pa
taisymus prie valdžios pateikto pensijų mokėjimui įsta
tymo projekto!

Žinoma, žinių skelbėjai nepasakė, kokius pataisy
mus M. Gedvilas siūlė. Jiems naujiena buvo ta, kad, 
girdi, Gedvilas išdrįso tai padaryti!

Mums gi rodosi, kad čia nėra jokios sensacijos. Tai 
yra paprastas dalykas parlamentuose, nežiūrint, kokios 
šalies tie parlamentai būtų.

Bet vienas dalykas iš viso to išėjo: buvusiojo Lietu
vos ministrų pirmininko pavardė nuskambėjo per spau
dą ir radiją gan garsiai.

BELGRADE
Į BELGRADĄ, Jugoslavijos sostinę, atvyko Egipto 

prezidentas Abdel Nasser, atvyko ir Indijos ministrų 
pirmininkas Nehru.

Sakoma, jiedu tarsis su Jugoslavijos prezidentu Tito 
apie tai, kad būtų sudarytas tvirtas neutralių valstybių 
blokas.

Indija, kaip žinia, jau seniai pareiškė, k&d ji nesi- 
dės į jokias karines sutartis, į jokį valstybių otoką, ku
riame bus kalbama apie ginklavimąsi. Egiptas pastaruo
ju metu taipgi palinko į tą pusę. Jugoslavija, atsteigu- 
si normalius ryšius su Tarybų Sąjunga, kol kas oficialiai 
neįstojo į socialistinių šalių bloką, į Varšuvos paktą; 
Jugoslavija, matyt, norės vaidinti neutralę politiką. .

Daug kraštų jau yra pasisakiusių už neutralumą. 
Bet dar yra kraštų, kurie vis svyruoja, nors jų žmo
nės nori matyti taiką ir nenori įsitraukti į * bet kokius 
valstybių blokus.

Net ir Vakarų Vokietijoje vyksta didelis judėjimas 
už tai, kad šalis nesiginkluotų, kad ji eitų tonus pėdo
mis, kuriomis neperseniai nuėjo Austrija.

Mūsų šalies valstybės departmentui ir Nixonui neu- 
tralės šalys labai nepatinka. Jos yra visaip žeminamos. 
Bet prezidentas Eisenhoweris andai pasakė: Amerika 
taipgi per ilgus metus buvo neutrali valstybė, nesidėjo 
į jokius karinius blokus bei sutartis, o ar ji buvo bloga?

Spėjama, kad į neutralių šalių šeimą anksčiau ar vė
liau įeis ir Irakas, ir Iranas, ir Turkija, ir Graikija.

“1939 metais už pažan
gią veiklą Kazys Tamutis 
buvo Lietuvos fašistinės 
valdžios organų suimtas ir 
nuteistas 10 metų kalėti. 
1940 metų liepos mėnesį, 
Lietuvoje įsikūrus Tarybų 
valdžiai, K. Tamutis buvo 
paleistas iš kalėjimo.

“1944 metais Kazys Ta
mutis vėl ėmėsi pedagogi
nio darbo Vilniuje, 39-oje 
septynmetėje mokykloje, 
kurioje dirbo iki pat mir
ties. Savo darbą atliko I 
stropiai ir sąžiningai. Jis 
buvo labai mėgiamas moki
nių ir jų tėvų, šalia darbo 
mokykloje, Kazys Tamu
tis pasireiškė kaip aktyvus 
visuomenininkas. Jis buvo 
išrinktas Vilniaus miesto 
Darbo žmonių deputatų ta
rybos deputatu. 1952 me
tais K. Tamutis įstojo į TS
KP eiles.

“Kazys Tamutis 41 me
tus dirbo pedagoginį dar
bą. Jis buvo visuomet atsi
davęs liaudžiai. Už ilgame
tį pasiaukojantį pedago
ginį darbą TSRS Aukščiau
siosios Tarybos Prezidįu- 
mas 1950 metais apdovano
jo jį Lenino ordinu. Lietu
vos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumas, į- 
vertindamas jo darbą, 1948 
ir 1950 metais apdovanojo 
jį Garbės raštais. •

“Vilniaus miesto moky
tojai Kazio Tamučio asme
nyje neteko mylimo ir nuo
širdaus draugo.”

A. Žmuidzinavičiui 80 melų
, ANT. ŽMUIDZINAVIČIUS yra bene.pats seniau- 
šias Lietuvos dailininkas-piešėjas .

Šiemet čiam darbščiam lietuvių tautos sūnui sukan
ka 80 metų.

Jo sukakčiai atžymėti Vilniuje ruošiama jo kūrinių 
paroda.

Kadaise, prieš virš 40 metų, pats A. Žmuidzinavičius 
fengdavo Lietuvos dailinirikų darbų parodas, stovėdavo 

‘jų priešakyje. Šis dailininkas yra sukūręs drobėje daug 
Kūrinių—daugiausia gamtos peizažų, vaizduojančių gra- 

/ žųjį Lietuvos kraštą.
Dailininkas, rodosi, yra “seirijiškis dzūkas.”
Mes linkime jubiliatui: ilgiausių metų!

RAGINA ĮSTEIGTI 
TĖVIŠKĖS MUZIEJŲ )
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Savaitrąšty “Literatūra 

ir menas,” išeinančiame Vil
niuje, F. Bielinskis, meno 
tnokslų kandidatas, pasisa
ko už tai, kad Lietuvoje 
būtų įsteigtas tėviškės mu
ziejus. .Kas tai yra' “tėviš
kės muziejūš”? Kur jis 
siūloma statyti? FaskaL 
tykite F. Biellnškio Nuo
monę:

“Turtingą ir savitą mū
sų liaudies praeities kultū
rą atspindi ne tik tautosa
ka, bet ir liaudies menas, 
susijęs su namų apyvokos 
daiktais, trobesiais, jų af- 

grupėmis bei deriniais — 
sodybomis, kaimais, mieste
liais. Jie savo ruožtu pa
dėjo susidaryti savitam Lie
tuvos kraštovaizdžiui.
* “Deja, karai, buržuazinė 
žemės reforma ir kiti veiks
niai daug vertingų mūsų 
liaudies ■ kultūros paminklų 
sunaikino. Be to, daugelis, 
apyvokos daiktų ir pastatų 
jau atgyvena savo amžių, 
nebepatenkina ta-r y b i n i ų 
žmonių poreikių ir trau
kiasi iš mūsų buities. Tai 
yra suprantama ir natūra
lu. Tačiau jų negalima pa
likti likimo valiai ir leisti 
sunykti, nes jie turi milži
niškos reikšmės liaudies 
kultūrai pažinti.

“Tiesa, dalis mūsų kultū
rinio palikimo surinkta ir 
saugoma etnografijos, kul
tūros, istorijos muziejuose. 
Bet šie muziejai viso kultū
rinio ir archite k t ū r i n i o 
liaudies palikimo nepajėgia 
aprėpti.

“Yra dar kita muziejų 
rūšis, vadinamieji tėviškės 
ar oro muziejai; čia ekspo
natams suteikiama natūra
li, aplinka, kurioje jie buvo, 
kai žmonės naudojo juos 
savo buityje. Taip ekspo
nuojami liaudies apyvokos 
daiktai ir pastatai prabyla 
savita, visiems suprantama 
kalba, vaizdžiai rodo tautos 
nueita kultūros kelia.

“Tokį muziejų, šiandien 
žinomą visame pasaulyje, 
18l90 m. pirmieji įsteigė šve
dų mokslininkai. Stokholmo 
priemiestyje Skansene. Ne
trukus jais pasekė norve
gai; danai, olandai ir kitos 
tautos. Prieš Didįjį Tėvy
nės karą ir Maskvos x apy
linkėse buvo pradėtas steig
ti didelis panašaus tipo mu
ziejus po atviru dangumi. 
Jo kūrimo darbas tcbetęsia- 
mas. Iš broliškų tarybinių 
respublikų tarpo geriausiai 
Įrengtą tėviškės muziejų 
turi latviai (“Brivdabas 
muziejs”).

“Apie panašų kultūros 
reiškinį reikia pagalvoti ir 
mums, lietuviams. Mūsų 
respublikoje dar yra išlikę 
daug senų gyvenamų namų 
bei kitų ūkio trobesiu, pui
kių klėčių ir klėtelių, koply
čių, varpinių, įvairių visuo
meninių pastatų, kurie me
niniu ir etnografiniu po
žiūriu yra labai įdomūs ir 
vertingi. Jų reikšmė dar 
padidėtų, pavertus j u o s 
mažesnio > masto .liau
dies meno ir etnografinių 
eksponatų muziejėliais. To
kių muziejėlių steigimu, 
apsauga bei savo apylinkės 
įdomiausių eksponatų rin
kimu turėtų pirmiausia su
sirūpinti mokyklos, kom
jaunimo, pionierių organi
zacijos, klubai - skaityklos 
ar bibliotekos.

Šie muziejėliai galėtų pa
teikti daug vertingos me
džiagos respublikos centri
niam tėviškės muziejui. ''

“Reikėtų kiek galint grei
čiau išaiškinti turimų kraš
te būdingiausių eksponatų, 
ypąč trobesių ir jų ansamb
lių, kiekį ir būklę, skubiai 
organizuoti efektyvią jų 
apsąugą., • Nežiūrint dide
lio šių trobesių įvairumo, 
atsižVėlgUs į jų išplanavi
mo apimtį,, puošybą bei ti
piškumą, nesUhku būtų jūos 
atrinkti, restauruoti ir eks
ponuoti tėviškės’ muziejuje. 
Tačiau pilnų ir būdingų an
sa mblinės architektūros ob
jektų, pavyzdžiui, įvairių 
tipų sodybų su pilnu jų ap
želdinimu ir mažąja archi
tektūra, būdingų kaimų bėi 
miestelių užstatymo deri
nių,’ palyginti, nedaūg te

išliko. Todėl iš esamų eks
ponatų galima būtų parink
ti objektus tik stambes
nėms etnografinėms sri
tims — Žemaitijai, Aukš
taitijai, Dzūkijai — repre
zentuoti. Norint sukurti 
minėtų sričių . neišlikusius 
derinių niuansus bei vari
antus, reikėtų, remiantis 
istorine - dokumentine me
džiaga, sudaryti iš- atskirų 
pastatų atitinkamus archi
tektūrinius ansamblius. 
Šiuo metodu naudojosi ir 
kitų tautų tėviškės muzie
jų steigėjai.

“Antras klausimas—vie
tos parinkimas. Man pa
čiam, lankantis Vilniaus ir 
Kauno apylinkėse, krito į 
akį Verkių, Valakumpių, 
Didžiųjų Gulbinų, Trakų, 
Panemunės, Kleboniškio ir 

, Pažaislio šilo laisvi plotai, 
tinkami, tėviškės muziejui. 
Manb manymu, pati ge
riausia vieta jam steigti 
gali f būti Pažaislio šilas. 
Tas’šilas yra netoli nuo 
Kauno miesto (4-5 km.), 
prie Vilniaus - Kauno auto
strados ir geležinkelio, gre
ta statomos stambiausios 
respublikoje hidroelektri
nės. Ant būsimos Kauno 
jūros kranto galima būtų 
gražiai eksponuoti mūsų 
žvejų trobesius ir gyven
vietes. Erdvios, sausos apy
linkės, kurios bus tinkamos 
kurortams, pritrauks mu
ziejaus lankytojus ne tik iš 
respublikos, bet ir iš visos 
Tarybų Sąjungos bei užsie
nio. Be didingos modernio
sios technikos ^pastato — 
Kauno hidroelektrinės, mo
numentalaus Pažaislio vie
nuolyno architektūrinio an
samblio, ekskursantai ir 
turistai čia turėtų progos 
susipažinti ir su tėviškės 
muziejum lietuvių liau
dies meno ir praeities ma
terialinės kultūros lobynu.

“Tėviškės mužie'jaus stei
gimo reikalas yra aktualus, 
skubus ir visiškai .įmano
mas realizuoti. Juo visų 
pirma turėtų susirūpinti 

i Lietuvos TSR Kultūros mi
nisterija, pasikvietusi į tal
ką atitinkamas respublikos 
žinybas, organizacijas bei 
mokslo įstaigas, kurios yra 
tiesiogiai susijusios su mū
sų liaudies kultūros, švieti
mo, statybos bei architek
tūros' klausimų tvarkymu. 
Tuo būdu bus atliktas svar
bus kultūrinis darbas, tu
rįs didžiules reikšmės ne 
tik mums, bet ir būsimoms 
kartoms.”

Skaitytojų Balsai
Apie S. Mi'chelsono /■
sakytą kalbą

Kadaise, Amerikos Lietu
vių Kongreso laikais, St. Mi- 
chelsonas. sal^ė prakalbą vie
name piknike Haverhill, 
Mass. Jis tuomet, tarp kitko, 
sakė taip:

—-Lietuvai, kaip ir kitoms 
mažoms tautoms, atskirai gy
venti negalima, kaip pasiro
do dabar. Jas nuterioja, su
naikina, o pasiskųsti niekam 
neturi. Lietuvai geriausia pri
sidėti prie didžiosios valsty
bės. Bet su Vokietija Lietu
vai dėtis nepatarčiau, nes vo
kiečių civilizacija pražudytų 
lietuvių kultūrą. Kas kita Lie
tuvai būtų dėtis su Sovietų 
Rusija. Tarybų Sąjungos tan
iose Lietuva nepražūtų.

Piknike buvo apie 500 žmo
nių ir visi Michelsonui prita
rė. Gerai, Lietuva Michelsp- 
no paklahsė ir įstojo į sovieti
nių tąūtų sąjungą.

Dabar gerai būtų, kad Mi- 
chelsonas sudraustų Vlik'o 
bernelius ir moterėlę Deveniė- 
rię dėl jų plepalų ir ieškoji
mo pagalbos (patiems sau) 
pas vAkaHhius vokiečius.

Stasys

Iš LDS12
Ligoniams pašalpa 
padidinta 3*0 procentų

Antroje sesijoje buvo ap
tarti ir priimti keli konstitu
ciniai, pataisai

Nutarta, kad vaikų sky
riaus nariai, sulaukę 16 metų 
amžiaus, automatiškai bus 
perkelti į suaugusiųjų skyrių 
su tomis pačiomis vaikų sky
riaus mokestimis.

Nutarta, kad Centras gali 
išmokėti medikalės priežiūros 
ar laidotuvių išlaidų iki $500. 
iš mirusiojo apdraudos, jeigu 
tų išlaidų niekas kitas neap
moka arba jeigu pašaipgavis 
pirma numiršta, negu narys, 
o kito pašalpgavio nesiranda.

Nutarta suteikti palengvini
mą ligonių lankytojams. Da
bar ligonių lankytojai turės 
lankyti jiems paskirtus ligo
nius nemažiau du sykius ,į 
mėnesį (pirmiau buvo sykį į 
savaitę).

Seimo delegatų rinkimo 
klausimu nutarta pataisyti 
konstituciją sekamai: “Kiek
viena gerame stovyje kuopa 
tūri teisę siųsti į Seimą po vie
ną delegatą. Bile kuopa, tu
rinti ’virš 15 narių, gali rink
ti po vieną delegatą nuo kiek
vienų 15 narių ir nuo didesnės 
to skaičiaus dafies”.

Pirmiau konstitucija leisda
vo rinkti delegatus nuo 25 na
rių skaičiaus, dabar bus nuo 
15. Tai sekamas Seimas, ga
lima tikėtis, bus daug skait- 
lingesnis. Ypač iš artimesnės 
apylinkės kuopos galės pilną 
delegatų skaičių pasiųsti į Sei
mą.

Konstitucinių pataisymų bu
vo ne daug, kadangi pirmes- 
niame Seime, 1954 metais, 
buvo priimta nauja konstitu
cija, kuri pilnai padengia vi
sus LDS reikalus.

Trečioji sesija pašvęsta pa
šalpų klausimo svarstymui. 
Centro Valdybai raportavus, 
kad LDS pašalpos fondas turi 
didelį pinigų perviršį ir pata
rus pašalpas padidinti, šis 
klausimas plačiai svarstytas. 
Diskusijose buvo įvairiausių 
nuomonių. Tūli delegatai iš
sireiškė, kad, pašaipą pakė
lus, galima už kiek laiko 
smarkiai susilpninti pašalpos 
fondą, bet didelė dauguma 
delegatų stojo, kad būtų pa
šalpa padidinta.'

Nutarta Centro Valdybai re
komenduoti, \ kad ligoniams 
pašalpa būti! padidinta 30 
procentais už tas pačias mo
kestis. šis padidinimas įeina 
galion nuo 1957 metų sausio 
1 d. Pašalpa bus padidinta se
kamai: 1-mo laipsnio nariams, 
dabar gaunantiems $6 į savai
tę, bus padidinta iki $7.80; 
2-ro laipsnio nariams. gau
nantiems $9, padidinama iki 
$12; 3-čio laipsnio nariams, 
gaunantiems $12, padidinta 
iki $15.60; 4-to laipsnio- na
riams, dabar gaunantiems 
$15, pakelta iki $19.80.

Svarstydami šį klausimą, de
legatai kalbėjo pakilusiame 
ūpe, džiaugdamiesi tuo, kad 
LDS išaugo į tokią finansiniai 
tvirtą organizaciją ir kad jau 
dabar galime padidinti pašal
pas už tas pačias mokestis. 
Kuomet daugelis lokalinių pa- 
šalpinių draugijų ir tūlos na
cionalinės organizacijos pri
verstos mažinti pašalpas, tuo 
pačiu metu LDS padidina. Tai 
geriausias 'LDS tvirtumo įro
dymas.

Sn**U buvo klausytis dele
gatų kalbų ir sekti Seimo ei
gą, kuomet buvo kalbama tik 
apie tai, kaip LDS turėtų su
teikti sAvO nariams daugiau 
paramos ligoje ar kitokioje 
nelaimėje.

• Taipgi rekomenduota Cent
ro Valdybai peržiūrėti ir Pa
gerinti ligonių ir lankytojų 
blankas No. 1, 2 ir 3. Centro 
Valdyba sutiko tai padaryti.

Ketvirtoje sesijoje plačiai 
kalbėta apie “step rate” len
teles. Dėl to, kad tiems na
riams, 'kurie priguli ant “step 
rate” lentelių, kasmet paky-
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jo Seimo
la mokestys, tūluose nariuose I 
kyla nepasitenkinimo. Ypač 
tie nariai, kurie priguli ant 
antrosios “step rate” lentelės, 
smarkiai esti tuo pakilimu.pa
liesti. Mat, sulaukus jiems 
65 metus amžiaus jų mokes
tys smarkiai pakyla.

Plačiai ir nuodugniai šį 
klausimą išaiškinus pasirodė, 
kad “step rate” narių mokesr 
tys negalima numažinti. Ne
galima numažinti todėl, kad 
jie iki 65 metų amžiaus mo
kėdami nesumoka jokio re
zervo. Jų mokestys, palygi
nus su pastovių lentelių mo
kestimis, abelnai sudėjus, yra 
žymiai mažesnės. Todėl ir 
pasiliko taip, kaip ir buvo 
pirmiau. Kaip buvo Seime ra
portuota, šis 2-rosIos “step 
rate” lentelės klausimas pa
liečia visai mažą narių skai-\ 
čių—gal kokį šimtą narių.

Nutarta tik tiek: jeigu tie 
nariai, sulaukę 65 metus am
žiaus, dar mokės savo mo- , 
kestis per kiek metų ir vė
liau po to nustotų mokėję, tai. 
tada jiems susidaręs rezervas 
užtikrins tokią pomirtinę, ko
kią rezervas leis.

Delegatai rekomendavo 
Centrui išleisti informacijų la
pelį apie “step rate” lentelę.

Plačiai kalbėta apie kuopų 
finansų sekretorių sunkias pa
reigas. Delegatai rekomenda
vo Centro Valdybai apsvars
tyti, ar nebūtų galima kiek 
nors finansinės iš Centro pa
galbos kuopų sekretoriams su
teikti

Koresp. į
(Bus daugiai)

Laiškas Vilnies Kalen
doriaus redakcijai
Levu k ’

Nepyk, kad ryžtuosi padaly
ti pastabų dėl kai kurių Tavo 
redaguotame Kalendoriuje 
“kalendoriškų” trūkumų. Man 
rodosi, “Lietuviams minėtinos 
dienos” skyriuje yra labai di
delių spragų, kurias būtinai ■ 
turėtumėte užtverti.
' Mano nuomone, jeigu tame 
skyriuje atžymėta žymesnių 
lietuvių — veikėjų, rašytojų, 
giminiai ir mirimai — tai vi
sų pirmiausia reikėtų ten at
žymėti gimimas Ir mirimas 
(datos) tų žmonių, kurie gy
veno ii- dirbo, o dirbdami gra-' 
žiai pasižymėjo, Amerikoje. 
Štai, suminėsiu tik keletą jų: 
Bronius Vargšas-Laucevičius, 
Jonas Bulis - Lumbis, Stasys 
Jasilionis, Mačys Kėkštas, 
Juozas Baltrušaitis, Dr. A. L. 
Graičiūnas, Dr. Johanna Bal
trušaitienė; Vladisl. Dembs- 
kis. Tai tik keletas. Bet visi 
jie Amerikoje gyveno, dirbo, 
veikė ir čia mirė. •

Kiti trūkumai: Kalendoriu
je pažymėta, kada mirė Vin-’ 
cas Kapsukas, bet nepažymėv 
ta, kada jis gimė. Kalendo , 
riuje pažymėta, kada mirė 
Julius Janonis, bet nepažymė
ta, kada jis gimė. Jūs pažy
mėjote, kada mirė kompozi
torius č. Sasnauskas (jis, ži
noma, buvo žymus žfriogus), 
bet nieko neminite, kada gi
mė ir mirė Mikas Petrauskas, 
daug svarbesnis Amerikos lie
tuviams menininkas. Gerai, 
kad pažymite, kada pradėjo 
išeiti Vilnis, bet kaip su Lais
ve ?

Jeigu jau matote reikalą 
pažymėti ten, kada buvo iš
laisvinti Švenčionys ir Utėna, 
tai būtinai reikėtų pažymėti ir 
Šiaulius, ir Kauną, ii‘ Klaipė
dą, na, ir Alytų bei kitus 
miestus. Kuo gi Švenčionys 
svarbesni už kitus?

čia suminėjau tik kai ku
riuos dalykus. Mano pataAŪf 
mas: padarykite griežtą reviJ. 
ziją tame skyriuje, kai ką iš
meskite, kai ką pridėkite, da- 
piklykite. Matysit, taip bus 
geriau.

Draugiškai
R. Mižara



\ Laisvoji Sakykla
Diskusijų klausimas

Laisvojoje sakykloje pasku
tiniu laiku tilpo trijų draugų 
raštai, kurie liečia tą pačią 
temą: įvykius Tarybų Sąjun
goje ir tą taip vadinamą Sta
lino kulto klausimą.

Tie trys draugai — D. M. 
Šolomskas, S-kų Jurgis ii* 

j Dzūko Vaikas, rašo maždaug 
Į iš panašių taškiaregių ir • aš 

čia norėčiau jų mintis pagvil
denti.

Aš pasakyčiau, kad S-kų 
Jurgis ir Dzūko Vaikas" (bir
želio 28 ir liepos 3) rašo iš 
jausminio, sentimentalio taš
ko, nepaimant domėn pakan
kamai faktų. Jie abu suveda 
visą klausimą prie labai siau- 

į\ ro dalykėlio: ar Stalino ge
nieji darbai persvers bloguo

sius ir ar galima taip “pulti“ 
Staliną?

Tie d ir draugai stoja ginti 
Staliną, nes jiems iškeltieji 
faktai (ant kiek jie su jais 
susipažino) skaudūs. Ir jie 
nepagalvoja, kad tie faktai 

«- Skaudūs mums visiems, kad 
jie skaudūs ir tiems, kurie 
sutinka su Stalino kritikavi- 

* mu. Jie taipgi nepagalvoja, 
kad Čia reikalas didesnis, ne
gu mirusio Stalino prestyžas 
ir geras vardas, kad čia klau
simas ne kokie jo darbai at
svers, bet kokios klaidos bu
vo daromos, kad jos turi būti 
atitaisytos.

S-kų Jurgis savo straipsnį 
tebaigia tokiu prierašu:

Op “Nebijokit, draugučiai, Sta- 
’ lino geri darbai atsvers jo 

klaidas“.
Gali būti taip ir gali būti 

ne. Mes dar nežinome visų 
faktų. Ir žinant visus faktus, 
ne taip jau lengva, kaip ant 
svarstyklių, sverti geruosius ir 
bloguosius darbus. Kas svar
biau, tai kokie buvo tie blo
gieji darbai, kaip jie kenkė 
socialistinei statybai, kaip jie 

• kenkė masių iniciatyvai ir 
kaip jų reikia nekartoti.

Ar tai Berija buvo vyriau
si,, šiai atsakomingas (kaip ma- 

a\o S-kų Jurgis), ar Stalinas 
tyriausiai atsakomingas, arba, 

ko gero, atsakominga 4r da
bartinė kolektyvinė vadovybė, 
jau antraeilis klausimas.

Nereikia pulti į sentamen- 
talizmą ir bandyti žut-būt 
Staliną išbaltinti. S-kų Jurgis 
vysto teoriją, kad tai buvo 
tik Berijos darbai. Berija, 
sako jis, buvo toks galingas, 
kad turėjo savo rankose visą 
policinį aparatą. Nei Stalinas, 
sako jis, negalėjo jo pašalin
ti. Bet tik apsisukęs S-kų Jur
gis teigia, kad Chruščiovas ir 
kiti vadai galėjo pašalinti Sta- 

. liną ir, jeigu jis jau taip nu
sikalto, kodėl jie jo nepašali- 

; no ?
kitaip sakant, Stalinas ne

galėjo pašalinti Berijos, 
.Chruščiovas galėjo
[Staliną. Ne, drauge, 
nekokia.

Dzūko Vaikas rašo 
labiau sentimentalinio 
Jis sako:

tas 
pa-

bet nekaltų. Vis dažniau 
kietasis Stalinas pradėjo 
likti nuošalyje savo marksisti
nę logiką įr įsivaizduoti nebū
tus priešus, kelti policinį te
norą, kur jo nereikėjo. Vis 
dažniau jo tvirta valia ir 
energija buvo naudojama ne 
tikriems priešams mušti, bet 
savo artimiems bendradar
biams apvaldyti, neleisti 
jiems kelti balso, jėgai savo 
rankose koncentruoti.

Tų faktų dabar niekas ne
paneigia. Ne “įdomybių ieš
kotojai“, kaip tai sako S-kų 
Jurgis, bet žymiausieji pasau
lio marksistai, nuo Italijos 
Togliačio ir Nennio iki Indo- 
nesijos Aidito, nuo Kinijos 
Mao iki Vokietijos Ulbrichto, 
nuo Francūzijos Thorezo iki 
Amerikos Fosterio, su tuom 
sutinka ir ta kelia aikštėn. 
Yra nuomonių nesutikimo, ant 
kiek ir dabartiniai vadai 
(Chruščiovas, Bulganinas, Mo
lotovas, Malenkovas ir kiti) 
kalti, ant kiek Jie galėjo ne
lemtiems darbams priešintis, 
bet nesipriešino dėl drąsos 
stokos arba klaidingo nusista
tymo, kad negalima kelti gin
čus priešo akyvaizdoje, bet 
dėl vieno dalyko didi daugu
ma pasaulio markšistų-komu- 
nistų sutinka: dėl istorinio 
analyzo, kad Sovietuose buvo 
susidariusi vieno žmogaus dik
tatūra, — Stalino diktatūra. 
Ji buvo revoliucinė, pagrindi
niai neišdavus! revoliucijos, 
bet dėl savo daugybės iškrai
pymų žymiai pakenkusi masių 
ir partijos iniciatyvai, ugdinu- 
si pataikautoju kadrus, ne pri
sileidus! nuoširdžios kritikos, 
stelbusi gyvybines kultūros ir 
mokslo jėgas ir 1.1. z

šyti draugų, kurie, nepastu
dijavę pakankamai klausimo, 
vadovavosi daugiau jausmais, 
negu aplyzu. D. M. šoloms- 
kas yra senas ir atsakomingas 
vadovaujantis veikėjas mūsų 
pažangiame judėjime. Jis tu
rėjo ne tik galimybę, bet ir 
prievolę , klausimą visapusiš
kiau apstudijuoti ir apgalvoti.*; 
Man atrodo, kad jis to nepa
darė, nes daug, ką per pas
kutinius kelis mėnesius pasa
kė vadovaujantieji pasaulio 
marksistai, jis ignoruoja.

Paimsiu punktą po punkto, 
kaip tai pats draugas šolomš- 
kas daro.

nes “kaip galėjo Leni- 
pakviesti sau Į sandrau-

Savo straipsnio pradžioje 
jis vysto teoriją, kad Stalinas 
negalėjo būti tiek klaidų atli
kęs, 
uas
gus tokį mizernišką žmogų ?%

Leninas savo testemente, 
kuris tilpo neseniai “Pravdo- 
je“, numatė Stalino charakte
rio ydas. Bet ne tame klausi
mai. šolomskas tą savo argu
mentą' būtų galėjęs palikti 
nuošalyje, jeigu tik būtų at
siminęs labai paprastą daly

Štai kodėl aš patarčiau S-kų • 
Jurgiui ir Dzūko vaikui ra
miau ir rimčiau pagalvoti, ar-; 
timiau susipažinti, ant kiek 
jie gali, su faktais. Virš vis
ko jie turėtų suprasti, kad 
iškeltieji faktai visiems mums 
'skaudūs. Skirtumas tiktai ta
me, kad S-kų Jurgis ir Dzū
ko Vaikas, 
skausmą, 
savo pagiežą prieš tuos, 
rie tuos faktus iškėlė ir ana
lizuoja, cj 
juos iškelti 
kalinga.

Togliatti 
šiuo klausimu :

jausdami tą 
instinktyviai atsuka 

ku-

as manau, 
buvo būtinai

taip

“Galima sakyti, 
dalimi tarybinės

valdžia,

bet 
pašalinti 

logika

iš dar 
taško.

v “Aš tariu širdingiausią ačiū 
ir amžiną jam atilsį už tą 
kietą plieninę kumštį, kuri 
^pšktigojp Sbviėtus ntio Vidu
rinių ir išlaukinių priešų“.

Už tą, drauge Dzūkų Vai
ke, Stalinui dėkingi mes visi 
ft* tą nurodė savo kalboje ir 
Chruščiovas (kurios, kaip 
sakote, neskaitėte). Chruš
čiovas sakė, kad pirmu po- 

.revoliiiciniu periodu Stalinas 
buvo puikus revoliucionierius, 
kuris ir praktiniai ir teorėtu 
niai geriausiai kovojo prieš 
išlaukinius ir vidujinius prie
šus.

Bet visa tragedija tame, 
^kad vėliau įvyko tam tikras 

Išsigimimas, kaip tai sako Ita- 
Į' R- vadas Togliatti.

Vis dažniau ta kieta kumštis 
nusileido rtė ant tiktų priešų, 
o ant ištikimų komunistų, Jei 
jie tik vienu ar kitu klausimu 

' nesutiko;. Vis dažniau ta kryn- 
-z Štiš nusileido ant įtariamų,

jaji didelis strategas ir t tina buvusi Stalinp savivaldą.
kime j imą architektas, 
svarbos atžvilgiu1 tik ma

kad 
rei-

išsi reiškia

kad didele 
visuomenės 

sluoksniai 
ekonomija,

kultūra) buvo Stalino kulto 
apgaubti iš ko seke tam tik
ras sustingimas, buvo praras
ta arba dalinai prarasta ga
lia savystoviai galvoti ir kū
rybiniai veikti. Dėl tų prie
žasčių buvo absoliučiai reika- 
lihga pasmerkti Stalino klai
das taip aštriai, kad išjudin
ti žmonių protus ir atgaivinti 
kiekvieną organizmą kompli
kuotoje tarybinės visuomenes 
j.istemoje“.

Kitaip sakant, tas kultas, 
ta kritikos stoka, tie įsaky
mai iš viršaus, buvo atėmę 
iniciatyvą nuo eilinių žmonių. 
Taip, drauge Jurgi ir Dzūkų 
Vaike, šiandien .eilinis* Lietu
vos kolūkietis be abejo dirba 
su didesniu entuziazmu, nes 
jis gali laisviau pakalbėti kol
ūkio pirmininkui, o pirminin
kas gali atviresnį (ir ne patai
kavimo sumetimais perdėtą) 
raportą tiekti rajono komite
tui, ir taip, iš eilės. Po Stali
no kultu buvo susidariusi at
mosfera, kurioje, kaip 
sakė Ch'rirščiovas, veisėsi 
taikautojai, muilintojai, 
glostytojai. Ne visuomet
sybė buvo keliama aikštėn ir 
ne visuomet teisybės kėlėjai 
buvo kaip tokie priimti—jie 
dažnai net nukentėdavo, štai 

! kas taisoma, ’draugai! ,
D. M. Šolomsko straipsnis

X

Dabar noriu sustoti prie D. 
M. šolomsko straipsnio, - ku
ris tilpo birželio 30.-os laidoje. 
Virš minėti du1 straipsniai ra-

Trockis, Zinovjevas, Kame- 
nievas, o gal ir Bucharinas, 
pirmaisiais porevoliuciniais 
metais buvo Leninui artimesni 
bendradarbiai, negu Stalinas 
—tą žino visi, kurie atmena 
tuos laikotarpius

Nežinau, ar šolomskas lai
ko juos tikrais išdavikais arba 
tik opozicionieriais, bet jeigu 
Leninas galėjo tiek klysti 
apie juos, jis tikrai galėjo 
aift mažiau klysti apie Stali
ną, ar ne ?

Paskui šolomskas paduoda 
trumpą Stalino ir Chruščiovo 
biografiją ir lyg i/ako: žiūrė
kite, kaip tas Chruščiovas 

’drįsta su Stalinu lygintis!
Kad Chruščiovas ne “senas 

bolševikas“, savaime aišku. 
Jis tokiu negalėjo būti, 

•yra apie 15 motų už Staliną 
jaunesnis. Bet tai iš viso keis
tas argumentas. Ar čia reika
las sukasi aplink žmogaus sta
žą ? Ne, reikalas yra kitoks 
— diskusuojami klausimai, ke
liami nuomonių skirtumai. 
Galvojantis žmogus ima klau
simus ir juos pergalvoja, o 
ne kelia pirmenybei! stažą tų, 
kurie tą ar kitą minti kelia.

(1) šolomskas sako, kad 
Stalinas praeito karo metu 
buvo vadovu. Man atrodo, 
kad niekas to neneigia. Bet 
būdamas vadovu Stalinas ka
re, kaip ir kitame, mažai 
skaitėsi su bendradarbių ir 
kitų vadų nuomone. Tame 
pats didžiausias jo nusikalti
mas — karo kaip ir taikos 
metu.

toks 
visų 
buvo 
žiukė jo kalbos dalis, turinti
labai mažai svarbos, palygi
nant su kitais kaltinimais apie 
terorą/ kolektyviškumo', panei
gimą, blogą bendradarbių 
traktavimą ir taip toliau.

(4) Jeigu Stalinas buvo 
toks garbėtroška, tai kur jis 
buvo nuo karo pabaigos 1945- 
ais metais iki mirties laike 
Gegužės Pirmos, Lapkričio 
Revoliucijos metinių ir kituo
se minėjimuose, • klausia šo
lomskas, turėdamas omenyje, 
kad kiti per tuos minėjimus 
sakė prakalbas.

Taip, tie ženklai lyg rody
tų, kad Stalinas nebuvo gar
bėtroška. Tik gaila, kad šim
tai kartų daugiau ženklų — 
kultas spaudoje, daugybė pa
minklų, jo vardo minėjimas 
aprašant kiekvieną istorinį 
įvykį, tiek miestų ir kitokių 
vietovių, gatvių, fabrikų, sto
čių, mokyklų, įstaigų, pava
dinta jo vardu,, pridedant da
bar žinomą faktą, kad jis tam 
kultui no tik nesipriešino, bet 
jį dar kėlė, rodo kaip tik 
priešingai.

(5) šiame punkte D. M. šo
lomskas klausia:

Kodėl ta neva Chruščiovo 
kalba nebuvo paskelbta liau
diškose respublikose, 
Kinijoje, arba ten, 
bininkų judėjimas

stai inas sakydavo pra- 
Pirmosios Gegužės, 

revoliucijos metinių ir 
isįeigi-

kad 
.yra 
nie

Spekuliuoti abtraktiniai yra 
kenksminga.

(7) Chruščiovas pasmerkė 
Stalino laikų šaudymus ir tai 
gerai, sako D. M. š., bet ko
dėl šaudymai nesibaigia?

Šolomsko teigimas, 
“šaudymai nepasibaigė“ 
neatsakomingas. Niekas
ko negali garantuoti apie atei
tį. Per trejus metus be Stali
no pats Berija ir keli kiti ta
po sušaudyti be viešų teismų. 
Aš manau, kad visi teismai 
turėtų būti vieši, taipgi stoju 
prieš mirties bausmę bendrai.

Bet turiu prisipažinti, ką 
pripažįsta ir draugai ir prie
šai,
laisvesnė atmosfera, 
laisvinta daug nekaltų 
nių kalinių, kad apie 
mus girdėti rečiau ir 
Dabartinė vadovybė 
prieš bereikalingas
bausmes, ji tvirtina teismus ir 
suvaldo politinės policijos sau
valę. Ar tai ne žingsniai pir
myn? Kodėl nepa^vedkinti 
tuos žingsnius, kad ir reika
laujant, kad jie būtų pilnesnį 
ir ryžtingesnį, vietoje pulti 
neatsakomingai, kaip tai daro 
D. M š.?

kad Tarybų Sąjungoje 
kad iš- 

politi- 
šaudy- 
rečiau. 
kalba 

mirties

Tiesa, daug atsiekė, 
visai n e p r i e š t ar a u j a

sayų gerų

Guy de Maupassant

J n R O J F
Neseniai laikraščiuose 

pasirodė šitokia žinutė:
“Bulonė, sausio 22 d. — 

Mums praneša:
“Šiurpus įvykis sukrėtė 

mūsų pajūrio gyventojus, 
ir šiaip jau gerokai nuken
tėjusius per pastaruosius 
dvejus metus, žvejų laivas, 
vadovaujamas jo savininko 
Žavelio, prieš įplaukdamas 
į uostą, buvo nublokštas į 
vakarus ir sudužo į akme
nines molo sienas.

Žuvo keturi jūreiviai ir 
vienas junga. Nieko nepa
dėjo nei gelbėj anuoji valtis, 
nei lynai, kurie buvo nu
mesti šaudyklės pagalba.

Audra tebesiaučia. Ga
lima laukti naujų nelai
mių”.

Jeigu vargšas, nuplautas 
bangos ir, gal būt, miręs po 
sudužusio laivo skeveldro
mis, yra tas pats; apie kurį 
aš galvoju, — tai prieš aš
tuoniolika metų jam bus 
tekę pergyventi kitą dra
mą, šiurpulingą ir papras
tą, kaip ir visos tos baisios 
vandenynų dramos.

Žavelis jaunesnysis tu
rėjo tada barkasę.

Barkasė — tai pats ge
riausias žvejybinis laivas. 
Tvirtas, bukanosis, nebijąs 
jokių audrų, jis tarsi kam
štis supasi ant v.ilnių, am
žinai kelionėje, amžinai 
plakamas šaižių ir sūrių 
Lamanšo vėjų; išpūstomis 
burėmis, jis nenuilstamai 
vagoja okeaną, tempda- 
masis šone didžiulį tinklą, 
kurs braukia jūros dugnu, 
atplėšdamas ir pasigrieb
damas su savimi snaud
žiančius tarp akmenų gy
vūnus, plokščias žuvis, pri
kibusias pl’ie smėlio, nepa
slankiuosius, 
krabus 
arus.

Kai 
bangos

Čių. Bet audra ir Čia tebe- 
siautėjo, ir molai buvo ap
siaubti putų, ūžesio ir pa
vojų.

Barkase pasuko atgal, 
šokinėdama nuo bangos 
ant bangos, svaidoma į vi
sas puses, čaižoma vandens 
srovių ir sumirkusi, bet vis 
tokia pat šauni, pripratusi 
prie vėtrų, kurios kartais 
priversdavo ją klaidžioti po 
penkias šešias dienas tarp 
dviejų gretimų šalių, ne
leisdamos ne vienos iš jų 
pasiekti.
. Pagaliau, laivui dar teb
esant atviroje jūroje, ura
ganas aprimo, ir nors ban
gos dar nevisai atslūgo, — 
šeimininkas liepė nuleisti 
tinklą.

Milžiniškas žūklės prie
taisas buvo permestas per 
bortą, ir keturi vyrai — du 
prieky, du užpakaly — pra
dėjo nukabinėti lynus, ant 
kurių jis kabojo. Tinklas 
jau palietė dugną; bet, auk
štai bangai siūbtelėjus ir 
laivui pakrypus, Žavelis 
jaunesnysis (kuris pirma
galy prižiūrėjo nuleidimą) 
susverdėjo, ir jo ranka pa
teko tarp virvės, akimirk
sniui atsileidusios nuo stai
gaus
laivo briaunos. Iš visų, jėgų 
įsiręžęs, jis bandė pakelti 
lyną, bet tinklas jau brau
kė dugnu, ir įsitempęs ly
nas nenorėjo pasiduoti.

Susirietęs iš skausmo, 
nelaimingasis suriko, visi 
puolė prie jo. Vyresnysis 
brolis metė vairą. Jie šoko 
prie virvės, stengdamies iš
traukti sąnarį, kurį jinai 
trynė. 'Bet veltui.

— Teks perplauti, — ta
rė vienas jūreivis ir išėmė 
iš savo kišeniaus ilgą peilį, 
kurs iš karto būtų galėjęs 
išgelbėti Žavelio jaunesnio-

smūgio,i ir medinėssakysiu, 
kur dar- 
galingas, 
Italijoj ?

Kodėl ji patekus ten, kur 
liaudies masės apie Staliną ži
no tik iš turčių spaudos?

Ir toliau draugas šoloms
kas tęsia:

“Kas dėl jos paskelbimo 
Tarybų Sąjungoje, tai manau, 
kad ji ten niekados nebus pa
skelbta. Ten yra apie 15 mi
lijonų partijos ir iKomjauni- 
mo narių. Ten dešimtys mili- 

. jonų žmonių žino apie kalbo- 
j je iškeltus dalykus ir gali pa
daryti tinkamą išvadą.

čia argumentavimas, drau
ge, labai neatsakomingas ir 
be jokios pusiausvyros. 
) ' 1

Iš karto išreikšta abejone,.. , ..... keltus klausimus nesigilina, ar Chrusciovas iš viso tą kai-j
bą pasakė (“neva Chruščio-1 (lO)šiame punkte D. M. š. 
vo kalba“), paskui 
kodėl ji (abejonė j‘au 
ta) nebuvo paskelbta 
demokratijose, o ant 
sakyta, kad pačioje 
Sąjungoje gal nereikėtų 
skelbti

Kodėl,ne? Ogi, nes yra tiek 
milijonų komunistų ir kom
jaunuolių. Tai tas reiškia, kad 
kiti žmonės neturėtų būti in
formuoti? Man atrodo, kad 
Chruščiovas ir draugai, jei 
padarė klaidą, tai padarė ją 

’neskelbdami jos iš karto vi
siems pačioje Tarybų Sąjun
goje. Matyti, kad Chruščio
vas ir draugai tuo atžvilgiu 
laikėsi seno staliniško nuosta
to, kad žmonės reikia infor
muoti atsargiai, laipsniškai, 
kad vadovaujantieji sluoks
niai turi “pervirškinti“ tą, kas 
paskui bus perduota plačio
sioms masėms. Taip buvo pa
daryta ir tai ‘buvo 
Šolomskas klysta 
faktus sakydamas, 
buvo “paskelbta“ 
nesakydamas kas " 
Amerikos Valstybės 
mėntas kaip 
tekstą ii* jį pirma atspausdino 
kaip tik dėl to, kad tekstas 
buvo išduotas tik 1 parink
tiesiems, partiečiams, o žmo
nėms ta informacija išduoda
ma dozomis, porcijomis.

(6) Chruščiovas kalba var
dan Centro komiteto, bet tą 
patį darė ir Stalinas, sako 
šolomskas. Pilna tiesa—Stali
nas irgi kalbėjo vardan komi
teto. Bet, kad Stalinas tik 
kalbėjo vardan komiteto,- d 
laikė vadeles savo ’ rankoje, 
aišku iš daugybės faktų vi
siems, kurie nori faktus ma
tyti. Kad dabar būtų TArybų 
Sąjungoje vieno žmogaus .dik
tatūra, nėra žymių.? Jeigu 
būtų tokių žymių, visp pasau
lio pažangiečių užūavihys bū
tų tai pasmerkti, kaip smerk-

(8) Su šiuo punktu sutinku.
(9) D. M. Š. nesutinka su 

teigimu, kad jei ne Stalino 
klaidos ir nusikaltimai, TSRS 
būtų pažengusi daug toliau 
pirmyn. Jis sako, kad po Sta
lino vadovybe TSRS tiek daug 
atsiekė. 
Bet tas
faktui, kad šalia 
darbų Stalinas atliko daug 
blogų, ir jeigu jis juos atliko, 
tai jie, žinoma, kenkė.

Patarčiau.1 apart Chruščiovo 
kalbos perskaityti Denniso, 
Togliačio, Nennio, Britanijos 
K. P. komiteto, Francūzijos 
K. P. komiteto, Kanados par
tijos vadovybės ir kitų analy- 

kaip stalinizmo kulto 
kaip 

statybo-

kus, 
reiškiniai veikė 
stabdžiai socializmo
je. Tik imant domėn apčiuo
piamus faktus galimd argu
mentuoti ' vienaip ar kitaip. 
Draugas D. M. š. į jokius vi
suose minimuose raštuose iš-

kreivakojus
ir smailiausius om-

klausta, 
pamirš- 
liaudies 
galo pa-

jos

pėrpiauti lyną — 
o 

kainavo pinigų^

Bet 
reiškė netekti tinklo 
tinklas 
daug pinigų — pusantro 
tūkstančio frankų; ir pri
klausė jis Žaveliui vyres- 
niajarh, kurs brangino savo * 
turtą.

Širdį geliamas, jis sušu
ko:

— Ne, nepiauk! Palauk, 
aš pakreipsiu laivą!

Ir, pribėgęs prie vairo,

vėjas šaltokas ir 
nedidelės, laivas iš

žvejoti. Tinklas 
pritvirtintas prie ilgo ap
kalto geležim rąsto, kuris 
nuleidžiamas dviem ly
nais, riedančiais ant vele
nų, esančių abiejuose bar- 
kasės galuose. Ir, nešamas 
tėkmės ir vėjo, laivas trau
kiasi su' savim tą prietaisą, 
kuris raižo ir niokoja ma
riu dugną.

Drauge su Žaveliu buvo 
dar tuomet jo jaunesnysis 
brolis, keturi jūreiviai ir 
vienas junga, r Oras buvo 
gražus ir giedras, kai jie 
išplaukė iš Bulonės įmesti 
tinklo.

Tačiau netrukus papūtė 
smarkus vėjas, ir pakilęs 
viesulas privertė laivą ieš
koti sau priebėgos Jis pa
siekė Anglijos pakraščius; 
bet įšėlusi jūra plakė uolas 

Į ir apmaudingai daužė kran- 
i tus, pastodama kelią į 
uostą. Laivelis vėl grįžo į 
atvirą jūrą ir prisiartino 
prie Prancūzijos pakran-

sugrįžta prie mylimos temos 
—karinės strategijos ir ar Sta
linas buvo blogas ar geras 
strategas. Dar kartą noriu 
pasakyti, kad tai mažiukė da
lelė klausimo ir toli ne centrų 
nė. Man irgi atrodo neįtikė
tinas Chruščiovo teigimas, kad 
Stalinas planavo strategiją 
ant gaublio (globuso), o ne 
karinio žemėlapio.

Bet daug svarbesni klausi
mai ima viršų.1 Kas svarbu, 
tai kad dabartine vadovybė— 
Chruščiovas, Bulganinas ir .ki
ti—daro pakaitas, kurios at
rodo vedančiomis į geresnę 
pusę. Demokratizavimas, kulto 
atmetimas, istorijos teisinges
nis aiškinimas, artimesni ry
šiai tarp vadų ir masių, ma
žiau izioliacijos nuo užsienio, 
atviresnis tonas, didesnis pa
prastumas— tai vis reiškiniai, 
kurie geri

Į tą turi žvelgti pažangie
čiai, kuriems tikrai rūpi pir
mos pasaulio socialistinės ša
lies ir tuo pačiu laiku pasau
linio socializmo judėjimo ge
rovė. Jeigu argumentuoti, tai 
argumentuoti už arba prieš 
tas pakaitas. Aš už jas. Ne
manau, kad prieš tas pakai
tas ir šolomskas. Tad, kam 
tas nepasitikėjimo sėjimas, tas 
neatsakingas puolimas, tas 
priešiškas tonas?

Ne, draugai, sir tokiu atsi- 
nešimu mes ne tik neprieisi
me nuodugnesnio klausimo iš
aiškinimo, bet dar labiau su
painiosime ir taip jau painias 
problemas. Diskusuokimė, 
draugai, bet be demagogijos, 
be tuščio jausmingumo ir be 
bęręikalingų puolančių frazių 
švaistymosi.

Tačiau laivas, suvaržy
tas tinklo, trukdančio judė
ti, vėjo ir srovės nešamas į 
šalį, beveik neklausė.

Sukandęs dantis, pabo
dusiomis akimis, Žavelis 
jaunesnysis sukniubo. Jis 
tylėjo. Grįžo brolis, vis dai’ 
bijodamas, kad jūrininkas 
nepaleistų į darbą peilio.

— Palūkėk, palūkėk, ne
plauk! Reikią nuleisti inka-'

(2) 
kalbas 
Spalio 
Raudonosios Armijos
mo metinių dienomis. Tos kal
bos buvo logiškos, nuodug
nios. Kaip tai jas kiti galėjo, 
parašyti, jeigu Stalinas su ki
tų nuomonėmis nesiskaitė? 
Taip klausia draugas D. M. 
šolomskas.

Jeigu šolomskas atydžiai 
skaitė Chruščiovo kalbą, jis 
ten matė, kad Chruščiovas 
pripažino, jog Stalinas buvo 
svarbus marksistinis teoreti
kas. Niekas to neneigia. Tiek 
sakoma, kad paskutiniu pe
riodu jis daug ką iškraipė, 
daug klaidų pači arė. Kad Sta
linas buvo geras kalbėtojas ir 
logiškai formuliuojąs mintis, 
visi- žinome, bet visa eilė jo 
teorijų dabar kritikuojama, 
ypatingai teorija, kad socia
lizmui įsitvirtinant šalyje kla
sinis priešas ne silpnėja, o sti
prėja. Tai ta teorija buvo 
ideologinis pamatas, kuriuo- 
mi Stalinas rėmė bereikalingą 
terorą ir represiją.

(3) Karo eigoje 
if Britanijos vadai 
Staliną kaip gabų 
kitų reikalų žinovą,
lomskas. . Ką bendro tas turi 
su dabar prieš Staliną kelia
ma kritika, sunku suprasti. 
Chruščiovo kelios pastabos 
apie tai, kad Stalinas .nebuvo

(Bus daugiau)

klaida. Bet 
ir iškraipo 
kad kalba 

Vakaruose, 
skelbė, 
depart-

nors gavo tą

Amatininkai, pajieskodami 
darbų, praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymų. Kaina už 
paskelbimą žema.

Liepos ir Rugsėjo mėnesiais kainos nupigintos!

A. Žilėnas

gausite
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Puiki Vieta Atostogoms bei Poilsiui 
Kambarys 2 asmenim $20, 4 asmeniih $30

Čia^yra gera vieta nevien atostogom, bet ir visados gyventi. Ypatingai pensionicriams 'ir šiaip senesnio amžiaus žmonėms. Nuolat gyvenantiems kambarių kaina nuo $20 iki $30 j mėnesi. Antrašas:
Amerikos 

perstatė 
karė ir 
sako šo

Norintieji pirkti biznį, na. 
mą ar ūkį, pajieškokife progų 
per Laisvę. Tikrai 
daug paaiūlynių

ctai 
pa
ūž
to i-

AVALON, N. J PUIKI PROGA

Valgis vienam asmeniui $2.00 į dieną. Jau
niems pusė kainos. Jei kurie nori patys ga

mintis valgį, turi privilegijas, yra visi 
patogumai tam reikalui.

, j. A. Bekampis, 147 13th St
Avalon, N. J. Tel. Avalon 7-5983

o
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Baltimore, Md.
Liepos 5 d. mirė J, Ančiu- 

kaitis, gyvenęs po num. 2820 
Maišei St. Paliko liūdesy sū
nus Joseph ir Michael, dukte
rį Anna Caroneas, gyv. Men- 
chester, Conn, ir daugiau gi
minių.

Buvo pašarvotas C. W, Ka- 
chausko laidotuvių koplyčioj. 
Palaidotas liepos 10 d. Lou
don Park kapinėse.

Velionis Ančiukaitis gimė 
Padavinio kaime, Daukšių 
valsčiuje, Kalvarijos apskrity. 
Jis buvo ilgametis Laisvės 
skaitytojas ir rėmėjas, veiklus 
-kovingas kriaučių unijos ^na
rys. Mirė išgyvenęs 81 metus 
amžiaus. \\

Amžina jam atmintis, o jo 
artimiesiems reiškiu gilią už
uojautą.

Lawrence; Mass.
Iš eilės įvyko du piknikai ir 

abudu gerai pavyko.
Pirmas buvo apskričių pik

nikas. Buvo apie 600 žmonių. 
Visi linksminosi, draugiškai 
šnekėjosi. Programa prasidė
jo apie 5 vai. Dainavo duetas 
—J. Sabaliauskas ir Ona Dir- 
velienė, vadovaujant Jonui 
Dirveliui. Pianu akompanavo 
H. Janulytė. Publikai dainos 
labai patiko. Dainininkai ver
ti didžiulės pagarbos.

* * *
Antras — Laisvės piknikas, 

įvykęs Tautiškame Parke 
Montelloj. žmonių privažiavo 
iš visų kolonijų; dalyvavo ir 
iš tolimesnių miestų. Hartfor
do Laisvės Choras, vadovau
jamas Wilma Hollis, puikiai 
pasirodė. Wilma — gabi mo
kytoja. R. Mizara pasakė 
puikią prakalbą. 

♦ * *
Lawrenco lietuvaite Anna 

Penkus (Penkauskaitė) —vie
na gabiausių Lawrenco lligh- 
škulės studentė. Ji laimėjo 
pirmą dovaną — $50. Tai 
dovana, miesto paskirta už 
geriausius pasižymėjimus. Ge
rai, kad atsiranda tokių ga
bių lietuvaičių. Linkiu Annai 
siektis moksle tolyn — kolegi
joje! 

* # #
Gerai visiems žinoma, kad 

lowelietis Jonas Karsonas jau 
seniai neteko abiejų kojų. Bet 
dabar jis nebevaldo jau ir sa
vo rankų. Karsonas yra blo
game medžiaginiame padėji
me.

Parėmimui J. Karsono yra 
rengiamas banketas, Maple 
Parįce, Lawrence - Methuene. 
Jis įvyks rugpiūčio 4 dieną.

Kaip vietinius, taip ir iš 
apylinkės lietuvius kviečiame 
bankete dalyvauti, nes J. Kar- 
sonui labai reikalinga pagal
ba
Nepamirškite: tai įvyks rug

pjūčio - August 4-ą dieną. 
♦ * *

Neseniai tapo palaidota mi
rusi Anna Stanevičienė, jau 
senyva moteriškė. Paliko nu
liūdime savo draugą Antaną 
Stanevičių, 3 sūnus, taipgi 
kelis anūkus. Didelė užuojau
ta šeimai ir giminėms!

S. Penkauskas

HELP/WANTED—f EMALE

Pirmos Klasės 
STENOGRAFISTft 

Kuri Moka Sekretorystę 
Reikalavimai:

TrumpraStJ—90 žodžius J minutę. 
Ant mašnėlės—60 žodžių J minutę. 

40 valandų savaitė.
APDRAUDOS

* Apmokamo atostogas už 24 
dirbančias dienas.

* 8 apmokamus Šventės 
per metus.

* Duosningos sirgimo atostogos; 
atsistatymo pianas; ligoninės 
ir apdraudos programa.

Skambinkite: MR. C. E. DREW 
COLUMBUS 1-1278

SANDIA 
CORPORATION

(lokalinis ofisas) 
Western Electric Kompanijos priė- 

dinis skyrius, kuriame išvysto ir 
tyrinėja nuclear ginklus.

Albuquerque, New Mexloc.

(134-40)

4 pusi. Laisvi (Liberty) Antrad., Liepos (July) 17, 1956

Roseland, Ill.
Iš Žemaičių Klubo susirinkimo

Pereito mėnesio pabaigoje, 
t, y., birž. 27 d. įvyko Rosę- 
lando žemaičių Klubo susirin
kimas, kame dalyvavo gana 
didelis skaičius narių ir pada
rė gerų tarimų.

Svarbiausi ir geriausi nuta
rimai buvo sekanti: tapti Dai
lės ir Dramos Klubo nariu 
įhiokant $100.00, surengti 
klubo naudai pikniką.

Buvo išduotas raportas iš 
senelių J. Lapinsko ir J. čer- 
hausko bankieto per J. Mise
vičių ir Anna Katkas. Koncer
to pelnas padalintas seneliam 
Lapinskui ir černauskui regis 
po apie $130.00 ir iš pelno su
mos nutarta paskirti $25.00 
klubo narei Jokubauskienei, 
kuriai neperseniai nupiovė ko
ją dėlei ligos ir kuri dabar 
gyvena prie savo vaikų/

šis klubas yra savystovė 
organizacija, pfrmininkū yra 

'J. Misevičius, sekr. Anna Kat
kas, ižd Joe Balsius, iždą 
globoja L. Valantienė. Klubas 
visuomet remia pažangius rei
kalus ir pagal išgalę geriems 
tikslams aukauja iš iždo pini
gais ir rūpinasi savo senesnių 
ir sunegalėjtįsių narių reika
lais, kaip kad buvo matyti iš 
Lapinsko-Černausko pagerbi- 
mo-pagalbos koncerto ir pa
skyrimo $25.00 Jokubauskie- 
nei. Klausimas, kurį kita or
ganizacija taip rūpinasi savo 
nelaimės ištiktais draugais. 
Tokia organizacija yra verta 
priklausyti, nes joje priklau
sydami remiam ne tik pažan
gius reikalus, bet ir nelaimės 
ištiktus narius. O nelaimės 
niekas nenori, bet niekas ir 
nežino kada ir jį atlankys.

Šis klubas nelaiko susirin
kimus kas mėnesis, tik reika
lui susidarius nariai yra sur 
šaukiami atvirutėmis ir patie
kiama reikalai svarstymui ir 
nutarimam. Kiekvienais me
tais turi 1 ar 2 parengimus ir 
1 ar 2 piknikus ir kokį vieną 
kitą mažesnį susiėjimą ir susi
rinkimuose duodami refreš- 
mentai.

čia noriu atkreipti visų aty- 
dą, kurie dar nepriklauso 
žemaičių klube, kad prisira
šytų. Mokestis metams tik 
vienas doleris, įstojimas vel
tui, ligoje lankymas, atsitiki
me mirties suteikiama vaini
kas. Kuomet šis klubas su
rengs pikniką, kuriem laikas 
pavelys, atsilankykite į pik
niką, ^risirašykit prie klubo 
ir padarysite sau ir pažangie
siems reikalams ir tikrai drau
giškai organizacijai gero. Pa- 
stiprinsit moraliai ir materia
liai Tik Nare

• .♦

Šią savaitę skelbs NMU 
rinkimų rezultatus

šią savaitę, gal antradienį, 
gal kiek vėliau, bus paskelb
ti rezultatai rinkimų, kurie, 
vyko jūrininkų unijoje—Na
tional Maritime Union. Ta 
unija rinko savo valdybą. Rin
kimai tęsėsi net 90 dienų, nes 
buvo rinkta ne tik. lokaluose 
pačiuose uostuose, bet ir įgu
lose laivų, kurie randasi jū
roje. Iš įvairių pasaulio dalių 
jūrininkų balotai tapo atvežti 
į New Yorką. Balsus skaitė 
ne pačios unijos komisija, o 
pasamdyta firma, taip vadi
nama Honest Ballot Associa
tion, kuri tame darbe specia
lizuojasi.

S^itymas taipgi tęsėsi il
gai, nes į 28 valdybos vietas 
buvo net 207 kandidatai. Ne- 
oficiališkai skelbiama, kad 
kairioji opozicija unijoje gavo 
nelauktai didelį skaičių balsų. 
Eilė kandidatų, prieš kuriuos 
unijos prezidentas Curranas 
smarkiai kovoja, gali būti iš* 
rinkti.

Williamsburge areštuota 17 
metų1 jaunuolė, užtikta vienos 
mokyklos kieme gurkšnojant 
alų. Policistas skundė, kad ji
nai ne tik geruoju neatidavė 
jam alaus, bet dar jį spyrusi.

New Yorko 
spaudoje

praeitos savaitės pabaigoje 
spauda New Yorke nemažai 
rasė apie kelis rabinus, kurie 
sugrįžo iš kelionės po Tarybų 
Sąjungą. Iš visų) pranešimų 
atrodė, kad komercinė spau
da nemažai iškraipė tą, ką 
rabinai laikraštininkams sakė, 
o tie rabinai nemažai kiršino 
patys prieš šalį, kurią jie ap
lankė.

Visi laikraščiai sakė, kad 
sugrįžusieji rabinai, Rackma- 
na^, Kertzeris ir Golovenskis, 
kalbėjo apie “žydų kultūros 
nykimą Tarybų : Sąjungoje“. 
Bet iš pačių rabinų pareiški
mų darėsi aišku, kad tai jie 
omenyj^ turėjo ne kultūrą, 
(pasaulietišką), o religiją. Jie 
pripažino, kad didi dauguma 
Rusijos, Ukrainos ir kitų ta
rybinių šalių žydų patys atsi
suka nuo religijos.

Tie rabinai kalbėjosi šų ta
rybiniais valdininkais ir klau
sė jų, kodėl - neleidžiama 
steigti religinių mokyklų vai
kams. Jiems buvo atsakyta, 
kad visi tarybiniai vaikai, įs
kaitant žydų, mokinasi pa
saulietiškose viešose mokyklo
se. Tik vėliau, kuomet jie 
paauga ir jeigu jie religiniai 
nusiteikę, jie gali lankyti re
ligines seminarijas.

Rabinas Rackmanas sakė, 
kad “dabar Sovietuose yra 
mažiau antisemitizmo“, bet 
jis negalėjo paduoti faktų, 
kaip antisemitizmas ten reiš
kėsi arba reiškiasi, nebent jis 
skaito tarybinės valdžios nu
sistatymą prieš tikybų hege
moniją antisepiitizmu. Bet 
toks pat nusistatymas egzis
tuoja ir link kitų tikybų. Ta
rybų Sąjungoje nėra nei pra
voslavų nei V ttalikų religinių 
parapijinių mokyklų, nors yra 
seminhrijos norintiems tapti 
popais arba Kunigais.

* * *
Victor Riesel ; tas Hearsto 

bendradarbis, kurį keliolika 
savaičių atgal ištiko baisi ne
laimė—kas tai actu išdegino 
jo akis — tęsia savo kobinį' 
nos rašymą. Jis dar vis rašo 
prieš gengsteriiĮs unijose (už 
ką, kaip matyti, jam teko 
taip nukentėti). Kai jis rašo 
apie tą, jis, kaip matyti, ži
no. ką sako. Bet kartais ji? 
įradeda rašyti ir pasaulinė0 
politikos klausimais — ir čia 
jau jis daug priplepa.

Pavyzdžiui, aną dieną jis 
vystė teoriją savo skiltyje, 
kad visi Vakarų Europos ko
munistų vadai dabar “ima in
strukcijas nuo Tito“. Esą, 
Tito dabar yra “vyriausias 
Sovietų seilsmanas, kuris sten
giasi parduoti socialistams ir 
liberalams mintį, kad galima 
veikti kartu su komunistais.

Riesel piešia baisų vaizdą: 
pasaulyje yra 50 milijonų or
ganizuotų socialistų. Pridėki
me juos prie komunistų, ir 
gauname, sako jis, tikrai pek
lišką jėgą. O tai, didžiai jė
gai vadovauja tas gudruolis 
Tito, kuris yra vyriausias rau
dinas subversyvis pasaulyje, 
o vis dėl to iš Washingtono 
finansuojamas! Skandalas, ar 
ne? B.

MATTHEW A 
Bl YUS 
(BŲYAU8KAS)

! LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

•«G**M*

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

MArfart 14172

Valdininkas sake unijos atstovui 
“Visi galite eiti po velniais!..”
' Po to, kai spbvių traukinių 
motormanai birželio 14-ą iš
ėjo į vienos dienos streiką, 
miesto TA (Transporto Auto
ritetas) atleido iš darbo 11 
motormanų, kurie buvo akty
viausieji unijoje.

Dabar transporto depart- 
mente; vedamas ąpklausinėji- 
mąs, nes motormanai kovoja 
už teisę likti prie savo darbų.

Motormanų unijos atstovas 
Harris Klein praeitos savaitės 
pabaigoje liudijo, kad jis 
stręiko dieną bandė susisiekti 
su miesto vąldirimkąis, išgau
ti tam tikrus pažadus, kad 
streikas būtų išvengtas. Kai 
jis susisiekė . su Transporto 
Autoriteto aukštu valdininku 
Vincentu Curtayne, tas jam 
atšovęs:

“Jūs visi galite eiti po vel
niais !“

Peticijos pasirašymas 
kliudo tapt policistu

Jerv^y C. Hamilton lankė 
policinę mokyklą, laikė egza
minus ir išlaikė juos, kad tap
ti policininku. Bet paskutinė
je minutėje surasti, kad jis 
kadaise pasirašė po peticija, 
kad Komunistų partija būtų 
uždėta ant baloto. Ilgai ne
laukęs, policijos komisijonie- 
rius išmetė Hamiltono vardą 
iš policininkų kandidatų sąra
šo.

Bet Hamiltonas, kuris tei
gia, kad jis turėjo konstitu
cinę teisę pasirašyti po tokia 
peticija, kreipėsi į teismus. 
Byla ėj'o per kelius teismus 
iki dabar pasiekė valstijos 
apeliacijos teismą, kuris (ke
turių teisėjų balsais prieš du) 
išnešė sprendimą, kad po
licijas departmentas turi iš 
naujo apklausinėti Hamilto
ną, turi duoti jariii progą pa
siaiškinti.

Drabužių valytojų 
minimum mokestis

New Yorke liepos 10-ą įvy
ko pirmasis posėdis specialės 
komisijos, įgalintos persvars
tyti minimum algų padėtį vi
sos valstijos drabužių valymo 
ir dažymo industrijoje. Posė
džiai dar bus vykdomi Alba- 
nyje, Buffalo ir Syracuse.

Dabartinė mažiausios mo
ke stips skalė tai industrijai 
įėjo galion 1953 metų vasario 
mėnesį. Pagal ją pilną laiką“ 
dirbantiems privalu gauti po1 
80, o dalį laiko dirbantiems 
po 85 centus už darbo valant 
dą.

Valstijoje yra apie 7,800 
tos rūšies įstaigų - įstaigėlių. 
Bendrai jos samdo apie 30,- 
OOOi darbininkų. Daugelio jų 
ir didžiausioji mokestis ma
žai didesnė už mažiausią. O 
ta mažiausioji tik mažutė pa
gal dabartinį visko brangumą. 
Gi darbas yra pavojingas. 
Tenka dirbti su įvairiais che
mikalais, kurių dujos ir liet 
timas veikia žmogaus organiz
mą. Dėl menko neapsižiūrė
jimo, įrankių sugedimo ar 
dėl medžiagų blogumo ne 
kartą įvyksta apsideginimai 
ar dar didesnės nelaimės.

Mire/
John Kaluzevičius-Kallish, 

90 metų amžiaus — Ozone 
Park.

Mylimas tėvas dviejų sūnų, 
dviejų dukterų, dviejų anūkų 
ir keturių proanūkių.

Laidųtuvių pareigoms rūpi
nosi Stephen Funeral Home, 
Inc., 12Į3-20 Cross Bay Blvd., 
Ozone Park., Stephen V. Od
do, direktorius.

Iškilmingas, gedulingas mi
šias atlaikė Gate of Heaven 
bažnyčioje. '

neneigia, 
vel-

Curtayne dabar 
kad jis “siuntė juos po 
niais.” Tik jis teigia, kad taip 
sakė ne iš karto. Esą, jis tu
rėjo su Kleinu trumpą pasi
kalbėjimą ir tik po to, kai 
įsjtikino, kad motormanai pa
siryžę streikuoti, jis juos po 
velniais pasiuntė.

Motormanai, arba bent dau
guma jų;, priklauso, kaip tai 
yra žinoma, ne prie AFL-CIO 
Transporto darbininkų unijos 
(TWU), ]frie kurios priklauso 
visi kiti subvių darbininkai, o 
prie nepriklausomos asosiaci- 
jos, kuri žinoma kaip Motor
men’s Benevolent Association. 
MBA teigia, kad prie jos pri
klauso koks tuzinas tūkstan
čių narių/ bet TWU sako, kad 
tas skaičius kelis sykius per- 

t dėtas.

TEATRUOSE
STADIUM KONCERTŲ 
PROGRAMOS

Liepos 16-os vakarą visa 
Lewisohn Stadium koncerto 
programa skirta rusų muzi
kai.

Liepos 17-ą su orkestru da
lyvauja solistai Paige Brook, 
flutistas, ir Michael Rosen- 
ker, smuikininkas. Liepos 
18-ą — piano solistas Lipman. 
Liepos 19-ą — žymus solistas 
smuikininkas Žino Frances- 
catti. Minėtose programose 
orkestro dirigentu yigĮĮ} Tho
mas Sherman.

Liepos 21-os vakarą visa 
programa skirta Cole Porter 
kūriniams, dalyvaujant sii or
kestru paskilbusiems solis
tams Dorothy Sarnoff, Mar
tha Wright, Robert Rousen- 
ville, Conrad Thibault; Crane 
Calder vadovaujamas choras. 
Orkestro dirigentas Milton Ro- 
senstock.

Penktadienio ir sekmadie- 
I r 

riio vakarais koncertų nebūna, 
jeigu nėra atidėto iš vaka
rykščios dienos dėl lietaus.

Visos programos prasideda 
8:3,0. Smagu jų pasiklausyti 
sėdint atvirame ore. Tūkstan
čiai sėdynių ant cementinių 
suolų randasi už Jtą menką 30 
centų įžangą. Programa gir
disi visur, nes išvedžioti gar
siakalbiai -po visą stadiumą. 
Aukštesnės bilietų kainos ima
mos ant pievelės pastatytuose 
suoluose ir dar aukštesnės ant 
atskirų kėdžių, sustatytų vi
siškai arti estrados.

VIOLETS

Atidarytas Vasarnamis •/
Su visais patogumais vasarotojams

JŪRŲ MAUDYNĖS PRIE PAT NAMO

OCEAN VIEW
GUEST HOME

Kainos nebrangios. Tuojau' užsisakykite kambarius 
arba apartmentus vasarojimui.

125 Atlantic Avė., Atlantic City, N. J.
Telefonas 5-2388

’ :-------------------------------------------------------------------------------------- 1

ĮSIGYKITE lietuvių kalbos žodyną
Nors kartą susilaukėme savo kalboje žodyną. Išleistas Lietuvoje. Didelė 
kuyga, stipriais apdarais. Tai naudingiausias dalykas tul’ėti savo na
muose, ypač tiems, kurie rašo spaudai ir kitais reikalais.

Kaina $5.50. Persiuntimą Apmokame
Prašome kartu su užsakymu prisiųsti ir pinigus 

t?---- ---------------------------------------------------- —-------------------------------------—

Gaunamas Laisvės Knygyne, 110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Vakaciju Įspūdžiai 
N

Nuvykus Pennsylvanijon, 
Plymouth, pas V. ir O. ži
linskus, apart gražių kalnų, 
upių ir ežerų, ‘teko aplankyti 
ir keletą lietuviškų farmerių. 
štai jie: Miknevičiai, Krimai 
—Laisvės skaitytojai. Atlan
kom ir farmerius Kupstus. 
Matėmės ir su daugiau far
merių, bet kai kuriui 

‘dės neatmenu. Jie visi
pavar- 
gražiai

i

gyvena ir draugiški.
Taip pat lankėmės du syk 

pas Globičius. Nors farmų sri
tyje gyvena, bet,jie ne farme- 
r.iai, porą akrų žemės teturi 
ir tik sau daržovių prisiaugi
na. Turi gražią stubą ir gra
žiai gyvena.

Su broliui ir jo šeima, pilna 
mašina, buvome nuvažiavę i 
Johnson City, N. Y., pas 
draugus Mačiukus. Jie taip 
pat gražiai gyvena. Mačiukai 
mums gerus pietus pataisė. 
Išvykome sotūs ir labai jiems 
dėkingi. Sykiu su< jais aplan
kėme ir jų farmerius Krunus 
(jo žmona Žilinskaitė). Ir ten 
mus gerai traktavo.

Nuvykom ir į Port Carbon, 
Pa./ pas Marytę Braukąs, ma
no ir Vinco Žilinsko pussese
rę. Irgi gražiai gyvena. Pas 
ją pietavom ir meiliai pasi
kalbėjom. Atlankėm Onos 
Žilinskienės dvi sesutes, Ma
ria Juškaitis ir Rožiutę ir Juo
zą Balkas. Jie visi gražiai gy
vena: turi savo stubeles ir 
žemės, pasodina daržovių.

Buvome nuvykę ir į Maha- 
noy City pas drąugus.

Dėkoju visiems atlankytiems 
už svetingumą, o daugiausia 
tai Žilinskams, broliui ir bro
lienei, nes jie mus visur ve
žiojo po gražiausias vietas ir 
pas draugus. Pas juos geriau
sias vakacijas turėjom, ir ne 
aš viena, nes su mumis buvo 
ir draugė Marijona Pakštienė. 
Abi k ar tuopas Žilinskus atos- 
togavom; kartu leidome sma
giai laiką ir abi sykiui namo 
parvažiavome dėkingos- Ži
linskams ir visiems už svetin
gumą.

Anna Titenienė

PAIEŠKOJIMAS
Paieškau savo brolio Adomo Ya- 

naviezio. Jis ilgą laiką gyveno 
Brooklyn, N. Y. Dabar nežinau 
kur įgyvena. Jeigu gyvas, prašau 
jo atsiliepti, arba kas žinote apie 
jj, meldžiu man pranešti, už ką bū
siu nuoširdžiai dėkingas. Alex Ya- 
naviezius, 827 Hollins St., Balti
more, Md. (137-139)

Stadiumas randasi 138 St. 
ir Amsterdam Ave., New Yor
ke.

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

Mergina—namij darbininkė. Bis- 
kj virimo. Privatiški namai. Nuosa
vas kambarys, $30 j savaitę. Visi 
įtaisymai. Geras, nuolatinis darbas.
MA. 7-4408.

(134-137)

Puidos Plunksnos. Patyrusios mer
ginos prie Struso plunksnų garbi- 
niavimo, priklijavimo ir išskirstymo. 
Nuolatinis darbas.

POLLACK-FEATHER. CORP.
29 W. 88th St.

(131-137)

CLEANING WOMEN
To work 6 P. M. to 12 P. M. Clean 

offices in large buildings. Up to age 
45. Apply 9 A. M. all week. Please, 
do not telephone!

NATIONAL '
CLEANING CONTRACTORS

9 W. 29th St,, N. Y. C.
(132-138)

Business Opportunity

Ideal for family. Grocery & butch
er store. Corner. Doing $1000 wkly. 
Cheap rent*, lease. Completely eq
uipped, can be'built up. Reason for 
sale-other bus. pressing. Buy from 
owner. 104 Nevins St., Brooklyn. 
MA. 4-2069.

(135-141)

Ireal for Family. Grocery. Beer. 
G rm. hse, 2 baths, 2 garages, pro
perty. Store & stock $15,000. Est. 
30 yrs. Equipped, refrig., ice cream, 
Hse has kit., liv. rm, 3 bdrms. 
See to appreciate. Buy direct from 
owner. BA. 3-1024. (133-13<W

Beauty Salon —Sacrifice. -Being 
jsold at price of equipment only. 
Leaving City. Buy from owner 
$1250.

' JE. 6-3201.

(137-143)

HELP WANTED-MALE

Furniture Finisher. Experienced 
man to take over shop. Also help
er. With driver’s license. With 
furniture finishing exp. preferred. 
B & A Furniture, 430 E. 10th St., 
N. Y. C. CA. 8-2890.

(137-143)

Prie pataisymų vyras. Pilnai me
chaniškai patyręs. 5 dienos, 40 vai. 
Savaitė. Alga $63.60. Kreipkitės 
pas Chief Engineer, Fifth Ave. 
Hotel, 24 Fifth Ave., prie 9-tos 
gatvės.

(136-142^

Vyras prie, pataisymų. Patyręs 
prie sunkios mašinerijos. Biskj ir 
vielų įvedimo mokantis. East New 
York Sekcijoj.

DI. 6-7100
(136-138)

KALVIS
Gera alga. Nuolatinis apskri

tiems metams darbas. Visos uni
jos apdraudos.

F. & S. WROUGHT IRON 
MFG. CORP.

45 Belvidere, St., Brooklyn. 
GL. 2-0740.

(136-142)

TAXI VAIRUOTOJAI

Dieniniai ir Naktiniai Šiftai. Vai
ruoti 1956 Plymouth-powerflight.

ESSEX MAINTENANCE CORP.
1850 Inwood Ave., Bronx

JErome 6-9000
(136-142/ 

----------------------------------------------

TRUCK MECHANICS 
AND MAINTENANCE MEN

Experienced. Steady job.
Top wages. 1
WA. 4-9880. ’

(132-138)

.. Superintendent. Prie 3-jų pastatų 
Brooklyne. 44 šeimos. $200 j mėne
sį ir 4-rių rūmų apart meni as.

A. PEACE & SON 
ULster 7-1100 

Klauskite Miss Schwetzke 
(135-141)




