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KRISLAI
Apie Vincą Grybą.
Kaip jis buvo nužudytas 
K. Borutos romanas. 
Pranciškonai falsifikuoja.

Rašo R. Mizara

Liepos 3 d. sukako 15 mc- 
• tų kai hitlerininkai Lietuvoje 

nužudė vieną įžymiausių lie
tuvių skulptorių, Vincą Gry

Talentingas Lietuvos rašy
tojas Kazys Boruta, gyvenęs 
ir gerai patyręs visa tai, kas 
buvo, kai Lietuvą okupavo 
vokiškieji fašistai, dabar bai
gia rašyti iš tų laikų romaną, 
“Sukruvinti paminklai”.

Specialus 
meistriškai
sųjį momentą, 
Grybas kartu su kitais auti - 

’fašistais ir žydais buvo varo
mi iš Jurbarko į sušaudymo 
vietą, esančią palei žydų ka
pines.

knygoje skyrius 
vaizduoja tą bai

liai Vincas

“Mirties eisenoje pro sunai
kintą miestą nuvarė tris šim
tus šešias dešimt žmonių, iš- 
likiuotų po tris eilėmis...

“Skulptorius Grybas ėjo

vėjo ir kurpiaus. Jiedu 
žvogeriai. . .

“Diena buvo saulėta, 
vidurvasario vidudienis. 
£us giedras ir mėlynas.

^audo kaip kulkos kregž-

buvo

Pats
Dan-
Orą

Taip rašytojas vaizduoja tą 
eiseną. Kai varomuosius gink
luoti niekšai privertė eiti į 
kalną, link žydų kapinių, pa
lei Nemuną, jiems buvo aiš
ku, kur juos varo. Jie pra
dėjo blaškytis, atsisakyti eiti. 
Hitlerininkai juos mušė, dau-

Pagaliau skulptorius Gry
bas -sušunka:

“Draugai!.. Muškite 
žmogžudžius! Stverkite iš jų 
ginklus. . .

“Sukaleno iš visų pusių au- 
, tomatai ir suzvimbė kulkos.

“Skulptorius Grybas griuvo 
^kniūbsčias prie duobės, per- 
• šautas iŠ užpakalio...”

Tai keli sakiniai, paimti iš 
labai įdomaus K. Borutos ro
mano, vaizduojančio patį bai
siausią lietuvių tautos istori
joje laikotarpį.

Lietuvių tauta nepamiršo ir 
nepamirš Vinco Grybo.

Jurbarke yra steigiamas V. 
Grybo memorialinis muziejus, 

» “ir atidengiamas paminklinis 
akmuo, kur bus pastatytas V. 
Pleškūno sukurtas paminklas”.

Neseniai Laisvėje buvo iš
spausdintas vieno asmens laiš
kas iš Panevėžio, rašytas 
Kazlauskams South Bostone.

Pranciškonų laikraštis “Dar
bininkas” 
sudergia, 

a autoriaus 
nerašė.

tą laišką iškraipo, 
bando įdėti į laiško 
žodžius, kurių jis

Pagalvokite: pranciškonai 
sako, jog, girdi, laiško auto
rius rašęs, būk “režimas taip 
suorganizavo, kad Lietuvoje 
lietuviai negautų—darbo”.

Iš visų lietuviškų laikraščių 
Amerikoje, Brooklyno pran
ciškonų laikraštis yra didžiau-

METAI 46-ti

JAU ATSIDARĖ DEMOKRATU PARTIJOS SUVAŽIAVIMAS
Japonija jau pasirengusi 
pasirašyti taikos sutartį 

ylom sąlygom
Maskva. — Japonijoj už

sienio reikalų ministras 
Mamoru Šigemitsu jau yra 
pasirengęs nusileisti ir pa
sirašyti taikos sutartį su 
Tarybų Sąjunga sąlygomis, 
kurias siūlė Sovietai. Iki 
šiol japonai statė Tarybų 
Sąjungai eilę teritorinių 
reikalavimų, ypatingai. Sa
chalino salos pietinės da
lies ir Kurilų salyno. Sa
koma, kad Šigemitsu 
informavo premjerą Hato- 
jamą, kad Japonija negali 
tikėtis gauti Kunaširi ir 
Etorofu salų, kurių reika
lavo.

Nors jau! beveik tikra,

jau

Alžyro nacionalistai nukovė 
Beni Slimane 20 franc, kariu

Alžyras. — Neoficialiai 
sužinota, kad alžyriečių na
cionalistų junginy^ Beni 
Slimane srityje,> tarp Au- 
malės ir Medea apsupę 
francūzų kareivių kuopą ir 
20 nukovė. Dar 20 ‘francū
zų “pranyko”^ ir manoma, 
kad jie taipgi žuvo. Už
muštų tarpe randasi kapi
tonas ir leitenantas.

Prancūzai pripažįsta, kad 
alžyriečių junginys, kuris 
pravedė šią ataką, buvo ge
rai ginkluotas ir discipli
nuotas, kad atrodė kaip re- 
guliarinės armijos dalis.

Bombėjus.—Riaušės Ah- 
madabade pradeda aprim
ti. Praeitą trečiadienį val
džia uždraudė gyvento
jams pasirodyti gatvėse po 
8 valandos vakare. Dabar 
tas draudimas nuimtas.

Riaušės vyko tarp mah- 
ratų ir gudžerafų, '* dviejų 
kalbiniai tautinių grupių, 
kurių kiekviena nori, kad 
Bombėjus būtų priskirtas 
prie jos kalbinės srities.

Jeruzalė. — Izraelio ar
mijos atstovai sako, kad 
jordaniečių grupė perėjo 
rubežių Lachišo srityje ir 
užpuolė izraeliečių patrulį. 
Hašlošos srityje izraeliečiai 
surado sužeistą egiptietį. 
Izraeliečiai mano, kad egip
tietis, perėjęs sieną kokiam 
nors sabotažo tikslui, pats 
per klaidą susižeidė grana-

čias iškraipytojas kitų žmonių
l’aštų. ‘ '

Užuot meldęsi, pranciško
nai falsifikuoja.

Vienas žymių Lietuvos dai
lininkų, Justinas Vienožinskis, 
birželio 26 d. minėjo savo 70 
metų amžiaus sukaktį.

O skulptorius P. Vaivada 
birželio 29 d. minėjo savo 50 
metų) sukaktį.

kad taikos sutartis tarp 
TSRS ir Japonijos bus pa
sirašyta, tam dar ims lai
ko. Mat, šią savaitę abu, 
Japonijos Šigemitsu ir Ta
rybų Sąjungos užsienio rei
kalų ministras Šepilovas iš
vyksta Londonan, kad da
lyvauti Suezo reikalų kon
ferencijoje. Galimas daly
kas, kad Šigemitsu po tos 
konferencijos vėl sustos 
Maskvoje ir tada sutartis 
bus pasirašyta.

Taikos sutartis pabaigtų 
karo stovį, kuris techniš
kai dar vis egzistuoja tarp 
Tarybų Sąjungos ir Japoni
jos.

Belgijos kasykly savininkai 
atsakomingi už katastrofas

Briuselis.—Komunistų or
ganas “Le Drapeau Rouge” 
(“Raudonoji Vėliava”) sa
ko, kad už baisią nelaimę 
Marcinelle kasykloje atsa
kingi pelnagrobiški bosai. 
Kaip žinia, toje kasykloje 
žuvo apie 270 kasėjų. Dvi
dešimties lavonai jau rasti, 
o 250 dar nepasiekta. Bet 
jau beveik nėra vilties, kad 
kas nors liko gyvas.

“Le Drapeau Rouge” sa
ko, kad kasyklos Borinage 
srityje, aplink Liežą ir ben
drai Vakarų Belgijoje, yra 
labiausiai pasenusios . pa
saulyje, kad darbas jose ve
damas primityviai, mainie- 
riams gulint ant’ nugaros 
siauruose tuneliuose ir dir
bant be galo sunkiai. O 
saugumo priemonės yra 
menkos.

Komunistai sako, kad to
kia aukštai industrializuo
ta ir civilizuota šalis jau 
seniai turėjo priversti ka
syklų savininkus padaryti 
jas saugesnėmis..

VARŠUVA. — Du lenkai 
iš Poznanės tapo nuteisti 
kaip Vakarų šnipai. Var
šuvos radijas, kuris tą ži
nią paskelbė, nesakė, ar ta 
byla buvo dalimi bylų, ku
rios prirengiamos apie Po
znanėje vykusias riaušes.

KAIRAS. — N a s s e ris 
paskelbė, kad nacionalinė 
gvardija ir ginkluoti jauni
mo daliniai įjungiami į re
guliarią armiją, kuri nuo 
dabar bus žinoma kaip 
Tautinio išsilaisvinimo ar 
mija.

Dallas, Texas. — V. F. 
W. (Užsienio karų vetera
nų organizacijos) naciona
linė taryba priėmė rezoliu
ciją, kurioje prašo laivyno 
sekretoriaus suš velninti 
bausmę seržantui McKeo- 
nui. 1

m

Suezo kori ferenci j a

. S jau atsakė j 
kvietimą Londonan: 
Egiptas nedalyvaus
Kairas. — Egipto valdžia 

jau atsakė į kvietimą daly
vauti Suezo reikalu konfe
rencijoje, kuri šaukiama 
Londone šį ketvirtadienį. 
Atsakymas yra, kad Egip
tas nedalyvaus.

dalyvauti Londono! konfe
rencijoje, nes ji buvo šauk-
ta be pasitarimu su pačių-K-'

Vnviom «.1o,a i™ Suez<> reikalųEgiptu, kuriam Suezo ka
nalas dabar priklauso. Va
karų žingsniai apie Suezą, 
sako Egiptas, yra “kolekty
vinis kolonializmas.”

Bet Egiptas yra pasiren
gęs dalyvauti platesnėje Su
ezo klausimu konferenci
joje, kurioje dalyvautų 45 
valstybės —■ visos, kurių 
laivai plaukia pro Suezą. 
Tokia konferencija apimtų

Hong Kongas. — Dau
gelio Azijos kraštų laik
raščiai pasmerkė Ameri
kos Valstybės departmen- 
tą už neleidimą JAV laik
raštininkams keliauti Ki
nijon. Tą žingsnį pasmer
kė ne tik kairiečiai, bet ei
lė spaudos organų, kurie 
paprastai atsineša draugin
gai link Amerikos politikos.

Tailando įtakingas laik
raštis “Sathienraphab” sa
ko, kad Amerikos pasielgi
mas yra sunkiai supranta
mas. Iš vienos pusės Ame
rika vis kaltiną, kad komu
nistinė Kinija yra apsitvė: 
rusi “bamboo uždanga,” o

Darbo unijų
San Francisco. — Šioje 

srityje dabar vyksta keletas 
streikų. International As
sociation of Machinists 
(AFL-CIO) unijistąi dabar 
streikuoja General Metals 
korporacijos fabrike, kur 
dirba apie 300. Oaklande 
apie 300 gumos darbininkų 
streikuoja Pacific'Tire and 
Rubber- kompanijoje, i 
Jose 300 streikuoja Tuxedo 
saldainių kompanijoje. ■

Londonas. — Didžiausio 
Britanijos'automobilių fa
briko, British Motor Cor
poration, 22,000 darbininkų 
baigė streiką. Streikieriai 
atsiekė tam tikrus laimėji
mus.. Streikas tęsėsi nuo 
liepos 27-os.

Lester, Pa. — Westing
house vietinio • fabriko 
darbininkai . 3,167 balsais 
prieš 539 nutarė baigti

San ta^

14. 1956

daugelį Azijos kraštų, ku
rių britai, francūzai ir jan
kiai nekvietė Londonan.

Egiptas sako, kad prieš 
Suezo internacionalizavimą 
jis stoja griežtai ir nepa
mainomai, nes tas paneig
tų nacionalizaciją ir Egipto 
teises kaip suverenės vals
tybės.

Londonas.—čia laukiama 
i konferenci

jos su nemenku nusivylimu. 
Egiptas nedalyvaus, o Ta
rybų Sąjunga, Indija, Indo
nezija ir keli kiti dalyvau
jantieji’kraštai be abejo 
griežtai gins Egipto teisę 
kanalą nacionalizuoti. > 

Britai tuo tarpu rengia
si pasiųsti orlaiviais dar 5,- 
000 savo karių į Artimuo
sius Rytus, greičiausiai ą

> Kipro salą.

Azijos spauda smerkia JAV už 
laikraštininkų neleidimą Kinijon

’štai, dabar, kuomet kinai 
pakviečia Amerikos laik
raštininkus, Valstybės d
partmentas jiems neleidži 
vykti.

Trys žymiausieji Burmos 
laikraščiai, įskaitant U Nu 
laikraštį “Ladu,” -išsireiš- 
kia panašiai, kaip virš ci
tuotas Tailando laikraštis. 
“Ladu” sako, kad Valsty
bės departmentas bijo, jog 
amerikiečiai išgirs bent da
lį tiesos apie Kiniją.

Panašūs išsireiškimai at
eina iš Filipinų, Indonezi
jos, Indijos, Pakistano ir 
kitų Azijos kraštų spaudos.

kovos lauke
streiką. Streikas tęsėsi nuo 
spalio 14-os dienos. Kompa
nija buvo priversta sutikti, 
kad 14 streiko vadų, ku
riuos anksčiau išmetė 
darbo, bus priimti atgal.

iš

Frankfurtas. — Apie pu
sė milijono tikinčių protes.- 
tantų dalyvavo “Kirchen- 

’n” (“Bažnyčios die
nos”) masinėje ceremonijo
je. Apie 25,000 atvyko iš 
Vakarų Vokietijos.

Hong-Kongas. — 15 japo
nų eks-karininkų pro čia 
išvyko Kinijon. Delegaci
ja susideda iš buvusių ge
nerolų ir kitų aukštų kari
ninkų. Jie nori susipažinti 
su Naujosios Kinijos gyve
nimu.

Havana. — Policija išvai
kė demokratinio jaunimo 
demonstraciją.

Trumanas remia 1 larrimaną, 
bet Stevensonas dar liekąs 
stipriausiu tarp kandidatų 

Chicago. — Vakar, pir
madienį, pirmą vai. (Rytų 
laikų) popiet Chicagos am
fiteatre atsidarė Demokra
tų partijos -suvažiavimas. 
Suvažiavimą atidarė parti
jos nacionalinis pirminin
kas Butleris, po ko sveiki
nimo kalbas pasakė Chica
gos majoras Daley, parti
jos nacionalinio komiteto 
narys chicagietis J. Arvey 
ir senatorius profesorius 
Douglas.

Po to suvažiavimas 
stojo rimties valandėlei 
pagerbė mirusį Alben
Barkley ir kitus mirusius 
demokratus.

Vyriausią atidarymo die
nos kalbą pasakė Tennessee 
gubernatorius Frank G. 
Clement. Taipgi kalbėjo 
Mrs. Roosevelt.

Stevensonas, Harrimanas
Prieš suvažiavimui atsi

darant, praeitą savaitgalį, 
eks-prezidentas Trumanas 
išreiškė savo atvirą para
mą Harrimanui, tuomi išei
damas . prieš Stevensoną. 
Harrimano šalininkams tas 
pridavė nemažai naujos jė
gos ir vilties. Jie dabar tei- 

ia, kad Harrimanas pin
ame balote gaus bent tiek 

balsų, kiek Stevensonas, o 
blogiausiu atveju,—tik apie 
50 balsų mažiau, po ko jis, 
kituose balotuose, vis sti
prės ir bus nominuotas.

Bet Stevensono šalininkai 
ir taipgi AP bei UP ap
skaičiavimai sako, kad Ste
vensonas dar vis stovi pir
moje vietoje, kad jis pir
mame balote gaus apie 500 
balsų, o Harrimanas tik 
virš 200. Bet Trumano iš
stojimas bent ant tiek pa-

su- 
ir 

W.

Maltos valdžia uždarė 
britišką radijo stotį

Valletta, Malta. — Malta, 
sala Viduržemio jūroje, yra 
Britanijos kolonija, bet tu
ri bent kiek autonomijos ir 
savo kabinetą. Praeitus sa
vaitės pabaigoje vietinis 
premjeras Dom Mintoff, 
socialistas, įsakė uždaryti 
britų radijo stotį toje salo
je. Jis sakė, kad maltiečiai 
negali pakęsti kaip ta sto
tis per savo programas 
puola Egiptą dėl Suezo. 
Maltos žmonės, sakė Min
toff, simpatizuoja Egipto 
žmonėms.

Miami.'— Iš Puerto Rięo 
ateina žinios, kad uraganas 
nusiaubė tą kraštą ir prida
rė daug žalos. Apie 
šeimų evakuavosi iš 
griautų namų.

' /Vėliau tas uraganas 
I lietė Bahamos salas. 

200
SU-

pa-

kenkė Stevensonui, kad da
bar jis jau neturi vilties 
laimėti pirmame balote, 
kaip tai'kelios dienos atgal 
atrodė, kad gali būti.

UAW prieš Ha r r Įmaną
Nors Harrimanas kalba 

“radikališkiau” negu Tru- 
manas, UAW (auto-darbi
ninkų unijos) ir eilės kitų 
unijų vadai pasisakė prieš 
Trumano remiamą Harri- 
masą. New Yorke kairie-- 
čių organas, “Daily Work
er” vedamajame straipsny
je reiškia nuomonę, kad 
remdamas Harrimaną Tru
manas faktinai tik priduo
da daugiau jėgos konserva
tyviam pietiniam pro-rasis- 
tiniam blokui, nes Steven- 
sono-Harrimano kovai aš
trėjant, pietiečiai įgauna 
didesnę “balanso“ jėgą.

Tuo tarpu Mrs. Roose
velt, kuri, panašiai kaip 
Trumanas, irgi turi nema
žai įtakos demokratuose, 
pasisakė už• Stevensoną. 
Mrs. Roosevelt spaudos 
konferencijoje sakė, . kad 
paremdamas. Hari maną, 
Trumanas faktinai ruošia 
kelią nominavimui trečio, 
gal Symingtono.

Konvencija tęsis iki penk
tadienio, nebent nebūtų ga
lima susitarti apie nomina
cijas, ir tada ji užsitęstų

konferencijoje,

Unijų reikalavimai
Walter Reuther, C T O- 

AFL vice-prezidentas ir 
auto darbininkų unijos va
das randasi Chicagoje ir ' 
ten pasiliks per visą kon
vencijos laiką. Jis sakė 
spaudos 
kad unijos iš demokratų 
reikalauja sekamų dalykų 
savo platformoje:

1. Neduoti federalinės pa-' 
galbos mokykloms valstijo
se, kur rasistiniai pareigū
nai neklauso Aukščiausiojo 
teismo nutarimo, nebaigia 
rasinės diskriminaciijos. -

2. Nedarbo kompensacija 
turi sudaryti bent 65 pro
centus darbininkų algos ir 
ji turėtų būti duodama per ■ 
39 savaites.

3. Minimalė alga turi bū
ti $1.25, o ne doleris, kaip 
tai yra dabar.

4. Moterys, dirbančios 
prie tų pačių darbų kaip 
vyrai, turi gauti tas pačias 
algas.

5. Kiekvienais metais val
džia turėtų pastatyti bent 
200,000 gyvenamų butų vie
šuose projektuose.

6. Rasinė segregacija turi 
būti baigta visame kame.

' ORAS NEW YORKE
Giedra, šiltoka
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DEMOKRATŲ PARTIJOS 
SUVAŽIAVIMAS

KAI SKAITYTOJUS šietie žodžiai pasieks, demo
kratų partijos suvažiavimas Čikagoje jau bus prasidėjęs.

Vyriausias dalykas, aišku, suvažiavime bus—nomi- 
navimas kandidatų prezidento ir vice-prezidento vie
toms. i

Spėjama, kad prezidento vietai bus nominuotas Ad- 
lai Stevensonas, tas pats, kuris buvo demokratų kan
didatas 1952 metais.

Bet dar visko gali būti.
New Yorko valstijos gubernatorius HarVimanas ir 

jo šalininkai taipgi nesnaudžia. Harrimanas nori kan
didatuoti. O kas gi jau nenorėtų? Reikia suprasti, kad, 
jeigu šios partijos kandidatas prezidento vietai, nežiū
rint, kas jis bebūtų, ir netaptų išrinktas, tai visvien ap
simoka kandidatuoti. ’ Kandidatuoda’maš, asmuo išsi- 
garsina. Nuo suvažiavimo iki rinkimų kandidatas pre
zidento vietai (kalbame apie stambiųjų partijų kandi
datus) kasdien bus reklamuojamas spaudoje, per radi
ją ir dažnai per televiziją. Tuo būdu, jei jis ir pralaimi 
rinkimus, pasilieka istorijoje, išsigarsina. Gi Ameri
koje svarbiausias dalykas yra išsigarsinimas.

Harrimanas turi nemažą jėgą, nes jis pareina iš 
didžiulės—didžiausios—valstijos.

O gal dar gali atsitikti, kad nė vienas iš šių dviejų 
suminėtų asmenų gali nebūti nominuotas; gali išlysti 

Juk; sakoma: kai
t
tai, ką norai-

koks nors “dark horse” ir laimėti 
du pešasi, trečias naudojasi.

Bus kreipiama nemaža dėmesio ir į 
nuoti vice-prezidento vietai. Gyvenimas jąu parodė, jog 
vice-prezidentai taipgi dažnai suvaidina 
menį mūsų šalies gyvenime.

Taigi stebėsime ir matysime, ką Čika 
ams nutars, ką jis padarys. i

svarbų vaid-

gos suvažiavi-

VISGI UŽGYRĖ
PAG/kLIAU New Jersey valstijos, senatas užgyrė 

John O. Bigelow kandidatūrą į valstijos universiteto — 
Rutgers University—direktorių tarybą.

Per kai kurį laiką atrodė, kad neužgirs, nes ma- 
kartistai prieš užgynimą stojo piestu. Jiems nepatinka 
Mr. Bigelow dėl to, kad jis, kaip advokatas, gynė vieną 
asmenį, pasinaudojusį Jungt. Valstijų konstitucijos 
penktuoju papildymu, kai tas asmuo buvo pašauktas 
prie vieno kongresinio komiteto “liudyti.?

Bet visgi sveikas sensas paėmė viršų. Ir šis užgy
nimas pataisė New Jersey valstijos senato vardą.

APIE LENKŲ-LIETUVIŲ 
SANTYKIUS

Tuomet, kai lenkiški ir 
lietuviški dipukai, genero
lai be armijos, Amerikoje 
liežuviais kariauja “dėl Vil
niaus,” tai pačioje Lenkijo
je ir Lietuvoje tasai klau
simas jau seniai yra pa
mirštas. Draugiški santy
kiai vyrauja tarp abiejų 
tautų, tarp abiejų valsty
bių.

V. Vidmantas rašo Vil- 
naus “Tiesoje”:

“Tarybų Lietuvoje, Vil
niuje ir netoli jo esančiuo
se rajonuose gyvenantieji 
lenkai, sutinkamai su leni
nine nacionaline politika, 
naudojasi lygiomis teisė
mis su visais tarybiniais pi
liečiais. Lietuvoje veikia 
361 mokykla, tame tarpe 31 
vidurinė ir 90 septynmečių, 
kuriose lenkai mokosi savo 
gimtąja kalba. Veikia Mo
kytojų institutas ir peda
goginė mokykla, kurie ruo
šia kadrus mokykloms su 
dėstomąja lenkų kalba. Ati
darytas žemės ūkio techni
kumas, kuris ruošia agro
nomus ir zootechnikus. Lie
tuvoje lenkų kalba leidžia
mos knygos, respublikiniai 
ir rajoniniai laikraščiai bei 
žurnalai. 1955 metais di
džiojo lenkų poeto Adomo 
Mickevičiaus mirties 100- 
metinių proga Vilniuje, na
me, kuriame gyveno poetas, 
atidarytas Adomo Mickevi
čiaus memorialinis, muzie
jus.

“Liaudies Lenkijoje, Bie- 
lostoko vaivadijoje, Seinų 
apskrityje, kur gyvena lie
tuviai, taip pat atidarytos 
mokyklos su dėstomąja lie
tuvių kalba. Neseniai Puns
ke valstybinėmis lėšomis 
atidaryti nauji kultūros, na
mai ir biblioteka.

“Šie faktai ryškiai liudi
ja apie nuolat tvirtėjančią 
Lenkijos ir Lietuvos darbo 

I žmonių draugystę.”
Reikia pasidžiaugti tuo, 

kad’ Lenkijoje gyvenantieji 
lietuviai turi savo moky
klas ir net kultūros namus 
Punsko mieste. Vadinasi, 
Lenkijos Liaudies Respu
blikos vyriausybė tautinį 
klausimą sprendžia leniniš- 
kai.

MOSSADEGHAS VĖL VERKIA
LIŪDNIAUSIAS Irane žmogus turbūt yra Muha

medas Mossadeghas, buvęs, tos šalies premjeras.
Kai jis prieš virš trejus metus ėjb premjero parei

gas, Mossadeghas buvo pasiryžęs sunacionalizuoti alie
jaus šaltinius ir mašinerijas aliejui apdirbti—mašineri
jas bei fabrikus, kuriuos išstatė britui.

Pagaliau, matydamas, kad jo politikai priešinasi 
karalius (šachas), Mossadeghas ryžosi ir karalių pra
vyti iš sosto. . *

Bet Mossadeghas viską darė nedrąsia , kaž kaip bai
liškai, abejodamas. Svarbiausias dalykas, kurį jis tu
rėjo atlikti, buvo apvalymas armijos nuo karaliui patai
kūniškų karininkų.

Deja, Mossadeghas to nepadarė. Jis dažnai verkė, 
jis dažnai įsakymus davinėjo gulėdamas lovoje. Jis nu
davė visuomet sergantį. Jis neklausė liaudies balso, kad 
reikia savo įsakymus paremti tvirtesne jėga, kurią jis 
tuomet turėjo.

Dėl jo didelio apsileidimo, bailumo, stokos, griežtumo 
Irano kariuomenės karininkai, kurie buvo) karaliui iš
tikimi, sukilo ir Mossadegho valdžią nuvertė.

Tūkstančiai žmonių buvo areštuota. Mossadeghas 
taipgi buvo suimtas ir teistas.

Buvusį premjerą nuteisė trejiems metams kalėti. Jis 
buvo įdėtas į vienutę ir ten išbuvo per trejus metus. Sa
koma, jis dažnai kalėjime verkdavęs.

Pagaliau Mossadeghas tapo iš kalėjimo išleistaš, nes 
savo bausmę jau atliko.

Ką jis dabar daro?
Jis ir vėl verkia. Dabar jis skundžiasi, kad bijąs 

būti savo namuose, nes kažin kas kėsinasi ant jo gy
vybės.

•Valdžia, sakoma, pastatė specialią sargybą Mos- 
sadeghui saugoti nuo pasikėsintojų.

Visas šis dalykas nebūtų baisus, jei jis būtų pa
lietęs tik vieną Mossadeghą. Bet jis, deja, palietė tūks
tančius geriausių iraniečių tautos sūnų ir dukrų. Tūks
tančius valdžia nužudk arba pūdo kalėjimuose.

Ir visa tai vyriausiai pareina iš to, kdd jis nenumatė- 
to pavojaus, kurį jam ruošė angiai ir kitų šalių'im-

NAUJA SPORTO 
DRAUGIJA “NEMUNAS”

Vilniaus “Tiesoje” skai
tome:

“Lietuvos TSR Ministrų 
Tarybos ir Lietuvos KP CK 
Nutarimu sudaryta vienin
ga kaimo laisvanoriškoji 
sporto draugija ‘Nemunas?

“Draugijos veiklai vado
vauti sudarytas Organiza
cinis biuras, kurio pirmi
ninku paskirtas M. Leona
vičius.”

ČIUMPA Už LIEŽUVIO 
MELAGIUS

Kanadiškiame Liaudies 
Balse skaitome:

“Vienas Liaudies Balso 
skaitytojų prisiuntė Liau
dies Balsui iškarpą iš vie
no Amerikos lietuvių laik
raščio. Jam prisiuntė jo 
draugas. Tai dipukiškos 
Eltos informacija. Štai ta 
iškarpa:

“‘Eltos žiniomis,' netaip 
seniai, pasidavę bolševikų 
vilionėms, grįžo į Lietuvą 
‘nuolatos gyventi’ iš Ame
rikos Skeberdis su 2 drau
gais, kurie į Ameriką buvo 
įšvykę dar prieš antrąjį ka
rą. Biržuose jie norėję 

perialistai su pasamdytais savo agentais iš pačių; ira
niečių tarpo.

Del Mossadegho kaltės daugiausia nukentėjo Ira
no liaudis, juo pasitikę jusi.,/.■ . u. “ j ... . .

' ~ A j • *
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krautuvėse gauti silkių to
mis kainomis, kurios skel
biamos laikrašičuose, bet 
visur jos buvusios daug 
aukštesnės. Kai jie nuėję į 
turgų, kainos pasirodė esan
čios tokius aukštos, kad 
jie už galvos ėmėsi.

“ ‘Žmonės kalbėję, kad 
‘gal tai kokia komisija, kad 
taip drąsiai reikalauja to
kių kainų, kurios sužymė
tos laikraščiuose.’ Tačiau 
netrukus pasirodžiusi mili
cija, kuri grįžusius įspėju
si: ‘Jei atvažiavote gyven
ti—tai ir gyvenkite, bet ne
agituokite už kapitalistinių 
Vakarų kainas.’

“ ‘Visi trys grįžusieji bai
siai nustebę ir nusiminę iš
vyko pas savo gimines į 
Kilučių kaimą įmie Biržų.’

“Čia turima mintyje trys 
Kanados lietuviai: J. Ske
berdis, A. Stadalninkas ir 
R. Klinga, kuriė grįžo į Ta
rybų Lietuvą. Kaip jiems 
sekasi T. Lietuvoje, jie pa
sakoja savo laikše, kuris 
tilpo laikraštyje ‘Už su
grįžimą į Tėvynę.’ Tą laiš
ką patys perskaitykite. Jis 
tilps Liaudies Balse sekan
čiame numeryje. Čia gali
ma pasakyti tik tiek, kad 
jie ne tik kad nesiskundžia, 
bet dar džiaugiasi grįžę ir 
kviečia kitus grįžti. Dipukų 
Eltos informacijos tai niek
šingas šmeižtas, tikslu su
laikyti lietuvius nuo grįži
mo į savo gimtąją šalį.”

BAIGIAMASIS ŽODIS 
ITALIJOS KOMUNISTŲ 
DĖL STALINO KLAIDŲ

Kaip žinoma, po N. Chruš
čiovo kalbos apie asmeny
bės kulto (J. Stalino atlik
tas klaidas) žalą, visame 
pasaulyje tarp komunistų 
kilo aštrių diskusijų, kurių 
metu , buvo pareikšta kai 
kurio nepasitenkinimo ta 
kalba.

Nepasitenkinimas buvo 
reiškiamas dėl to, kad 
Chruščiovo kalboje nebuvo 
užtenkamai ryškiai nušvies
ta tai, kodėl tos klaidos įvy
ko ir kodėl dabartinė TSKP 
vadovybė Stalinui nesiprie
šino.

Po to TSKP Centro Ko
mitetas padarė pareiškimą, 
kuriame buvo' plačiau visas 
dalykas paaiškintas.

Italijos Komunistų parti
ja, viena didžiųjų komunis
tų partijų pasaulyje, dar ir 
tuo nepasitenkino. Ji pa
siuntė savo specialią dele
gaciją) į Maskvą gilesniam 
susipažinimui su visu tuo 
reikalu.

Kai delegacija iš Mask
vos grįžo ir pateikė savo 
išsamų pranešimą, tai lie
pos 19 d. Romoje buvo pa
darytas toks pareiškimas:

“Italijos Komunistų par
tijos vadovybė susirinko iš
klausyti savo delegacijos 
pranešimo. , Delegacija ne
seniai aplankė Maskvą, kur 
ji ilgai draugiškai kalbėjo
si su TSKP vadovais. Pri
tardama delegacijos veik
lai, partijos vadovybė visų 
pirma reiškia gilų pasiten
kinimą nuoširdžiai širdin
gos draugystės ir savitar
pio pasitikėjimo atmosfera 
bei dvasia, kuria vyko su
sitikimas. Šis susitikimas 
patvirtina Tarybų Sąjun
gos Komunistų partijos ir 
Italijos Komunistų partijos 
draugystę bei brolišką soli
darumą, kurie grindžiami 
m a r k s i z m u-leninizmu ir 
proletarinio internacionaliz
mo dvasia. Partijos vado

vybė, be kita ko, vėl pa- 
patvirtina, kad Italijos ko
munistai visiškai pritaria 
narsiai ir teigiamai veik
lai, kurią vykdė ir vykdo 
TSKP vadovai, siekiant vi
siškai įveikti Stalino asme
nybės kulto padarinius tiek 
Tarybų Sąjungoje, tiek ir 
tarptautiniame darbininkų 
judėjime..

'‘TSKP CK birželio 30 d. 
nutarimas yra svarbus in
dėlis aiškinant priežastis, 
dėl kurių kilo neleistini il
galaikiai ir žymūs demo
kratijos bei teisėtumo pa
žeidimai Tarybų valstybė
je, kuri visuomet saugojo 
savo socialistinį charakte
rį. Šis nutarimas taip pat 
yra veiksmingas indėlis į 
nuoširdžią ir atvirą disku
siją, kuri vyksta tarptau
tiniame darbininkų judėji
me ir kurioje mūsų parti
ja aktyviai dalyvauja, šis 
kontaktas su TSKP vado
vais vėl patvirtina broliško 
solidarumo dvasią, suda
rančią pagrindą santy
kiams Komunistų partijų, 
kurios kiekviena savo ša
lies sąlygomis kovoja už 
demokratiją, taiką ir socia
lizmą.” ir

LAISVOJI
SAKYKLA
STALINO KLAIDŲ 

KLAUSIMU
Pirmiausia turiu pasaky

ti, kad A. Bimbos pastaba 
Krisluose Stalino kritikams 
šimtu procentų teisinga. 
Kai eina kokis svarbus 
klausimas, kaip, pavyzd
žiui, Laisvės vajus, tai tie 
mūsų mokyti kritikai nesa
ko nei žodeliu, nei darbe
liu, o gal nei doleriuku. 
Bet kada yra proga pasi
barti, tai išlepda visi kaip 
Pilypai iš kanapių, ir dar 
dauguma' po slapyvard
žiais, kad nežinotų, kas ra
šo.

Pikmiausia paimsiu A. 
Šilėną, kuris kritikuoja Su- 
snikų Jurgį ir Dzūko Vai
ką. Nors A. šilėnas logiš
kai rašo, bet bara draugus, 
kad jie rašo vien tik iš savo 
jausmų.

Draugas Šilėnai: Jeigu 
visi draugai galėtų per 
spaudą savo jausmus pa
reikšti, tai atsirastų tūks
tančiai tokių jausmingų 
draugų.

Mes turime suprasti, kad 
per tokį ilgą laiką Stalino 
vardas buvo iškilęs labai 
aukštai.

Mes turime pripažinti, 
kad Stalinas sulošė svarbią 
rolę. Paėmęs vadovybę to
kioje šalyje po revoliucijos, 
kur. viskas buvo sunaikin
ta, per tokį trumpą laiką 
pakėlė pramonę, ženiės ūkį 
ant tokio aukšto laipsnio, 
apšvietė liaudį, išmokslino 
tiek daug žmonių, kad pasi
vyti tokią Ameriką. Tai 
buvo nelengvas darbas. O 
tas buvo padaryta, kad 
liaudis stovėjo su vadovy
be, Tas viskas parodo, kad 
liaudis turėjo pasitikėjimą 
Stalino vadovybe. Tai ar 
galima kaltinti draugus už 
jų jausmus?

Žinoma, mes turime su
tikti, kad Stalinas padarė 
ir tam tikru klaidų. O kas 
jų nepadaro?

Atleiskite, kad aš čia pri
siminsiu mūsų klaidas, ku
rias mes padarėme laike 
mūsų suskilimo. Tais lai
kais Byowderis buvo parti
jos sekretorius, kuris vė
liau net partijos vardą pa
naikino- Buvo lietuvių Cen
tro biuras. Daleiskime, jei
gu jie būtų turėję tokią ga
lią, kaip Stalinas, tai ar. čia 
nebūtų buvę daug ir nekal

Rinkimai Jungi. Valstijose
Milijonai Amerikos bal

suotojų lapkričio mėnesį 
balsuos už prezidentą, vice
prezidentą, maždaug treč
dalį Senato, atstovų Rū
mus ir už tūkstančius kan
didatų į valstijines ir vieti
nes įstaigas. 1952 metais 
balsavo daugiau kaip 61 su 
puse milijonas amerikiečių 
per prezidentinius rinki
mus. Tikimasi, kad šiais 
metais balsuotojų bus ne
mažiau

Amerikiečiai bus Į balsa
vimą skatinami per spau
dą, radiją, televiziją, vie
šus kalbėtojus ir įvairias 
visuomenines grupes bei 
organizacijas. Jie bus lais
vi nuo balsavimo, jeigu ne
norės balsuoti. Jie balsuos 
slaptai už tuos, kurie jiems 
atrodys tinkamiausi. Jeigu 
kuris individas ir sužinos, 
už ką kitas balsavo, tai tik 
todėl, kad jis pats pasisa
kys.

Prabėgantieji metai pa
darė kai kurių pakeitimų 
krašto rinkimų pravedimo 
sistemoj, tačiau pagrindi
nė piliečio teisė buvo išsauk 
gota ir naujai patvirtinta. 
Konstitucijos 15-asis para
grafas (priedas) nusako 
vieną svarbiausių šios tei
sės apsaugojimų — “Ame
rikos/ piliečio teisė balsuoti 
niekad nebus nuneigta ar 
atimta nei Jungtinių Vals
tijų nei bet kurios atskiros 
valstijos dėl rasės, spalvos 
ar aukštesnių tarnybinių 
sąlygų.”

Per rinkiminius metus 
Amerikoje yra naudojami 
visokiausi informacijos bū
dai — žmonės nuolat infor
muojami- Didelė pradžia 
jau yra padaryta milijo
nais žodžių, kurie bus sa
kyti ir rašyti nuo dabar li
gi rinkimų dienos, ateinan
tį lapkričio mėnesį. Per 
laikraščius, radijo ir tele
vizijos siųstuvus, žurnalus, 
pamfletus, viešus forumus, 
kiną ir mitingus gatvėse 
bei gatvių kampuose. Bal
suotojai bus nuolat pilnai 
informuojami apie politi
nių partijų politikas ir 

tų draugų nubausta no už 
skirtingas > idėjas, bet. už 
skirtingas nuomones? Juk 
Centro biuras rengė “teis
mus” kolonijų draugams. 
Buvo paskirtas vienas 
draugas už “prokurorą”, 
kuris dabar pirmas iš pra
silavinusių draugų, užėjus 
reakcijai, pabėgo iš mūsų 
judėjimo. Argi tai buvo ne 
klaidos?

Todėl galima sutikti, kad 
ir Stalinai nubaudė daug 
nekaltų draugų. Taipgi ga
lima sutikti, kad jeigu bū
tų buvę iškeltos Stalino 
klaidos jam būnant gyvam, 
tai galimas daiktas, kad 
būtų įvykęs sukilimas. O 
kas tada būtų atsitikę? Bū
tų įvykus kontr-revoliuci- 
ja. Ar tai būtų buvęs geras 
dalykas? Būtų užsienio ka
pitalistai dėję visas pastan
gas, kad sunaikinti Sovietų 
Sąjungą.

Mūsų šitos kritikos mažą 
reikšmę turi. Viskas pri- 
klaušys nuo Sovietų Sąjun
gos dabartinės vadovybės. 
Ateityje Chruščiovui ir 
Bulganinui bus lengviau 
vadovauti šalį, pakilus taip 
aukštai civilizacijoje.

Gal dabartiniai vadai 
vengs klaidų. Jeigu ras 
liaudies pasitikėjimą, tai 
socializmas gyvuos d a r 
sparčiau. Aš nemanau, kad 
Stalino geri darbai bus iš 
istorijos išbraukti, todėl 
mums nėra reikalo sielotis.

J. Skliutas
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partijų kandidatus ir kan
didatų nuomones. Iš teikia
mos informacijos žmonės 
susidarys savo nuomones ir 
padarys savo sprendimus 
apie renkamus kandidatus, 
kuriuos'jie norės, kad už 
juos veiktų ir kalbėtų.

Am er i koše Jungtinėse 
Valstijose individas pasi
daro partijos nariu pats ją 
pasirinkdamas. Jis gali nu
tarti jokiai partijai nepri
klausyti, o veikti ir balsuo
ti kaip “nepriklausomas”. 
Iš jo nėra reikalaujama 
mokėti įstojimo mokesčio, 
nei vėlesnieji mokesčiai yra 
nustatomi. Partijos narys 
gali savanoriai duoti pini-^ 
gų partijos fondui veikimo 
išlaidoms padengti, tačiau 
pinigų davimas ir jų suma 
priklauso grynai nuo jo. 
Priklausymas prie partijos 
ar jo balsavimo teisė visai 
nėra paliečiama fakto, kad • 
jis nemoka mokesčių ar ne
duoda pinigų partijos fon
dams.

Amerikos valdžia finan
siniai neišlaiko jokios kraš
to politinės partijos, nepa^-^ 
rūpina jų veiklai persona
lo, įstaigų, pastatų, radijo 
stočių nei pinigų reklamai. 
Visu tuo pati partija turi 
pasirūpinti.

Didelė darbo dalis yra^, 
atlie karna savanoriškai. 
Niekas nėra verčiamas 
pa r t i j os 1 yder i ų,' va Idžios 
ar bet ko kito dirbti savo 
politinei partijai. Kai kurie 
darbuotojai yra apmokami, 
o tūkstančiai kitų savano
riškai duoda savo laiką pa
gyvinti partijos veiklą ir 
padėti kandidatams į Vals
tybines įstaigas.

Pasirinkimas priklausyti 
bet kuriai partijai neverčia 
partijos nario balsuoti tik 
už jo partijos parinktą - 
kandidatą- Kadangi balsa
vimas yra slaptas, tai ti^ 
jis pats vienas težino už ką 
jis nutaria balsuoti. Bal
suotojas gali nutarti “split 
the ticket”, tai yra balsuo
ti už keletą opozicinės par
tijos kandidatų, jeigu jo 
partijos kandidatai jam ne
patinka.

Common. Council

Darbininku sveikata
Atspara prieš bakteri

nes ligas, jų priešnuodis, 
kaip parodė tyrinėjimai, 
yra vis tie patys galingie
ji vitaminai. Visų vitami
nų žmogui reikia, o ypač 
vitamino B mišinio daleliu a, 
pantoteninės rūkšties, folv| 
nūs rūkšties ir piridoksino 
(“pantothenic acid,” “folic 
acid,” “pyridoxine”). At
seit, jei vartoji gamtinį ne
sugadintą maistą ir dar, be 
to, kokį visų vitaminų pre
paratą, tai tave apsaugo 
nuo užkrečiamųjų bakteri
nių ligų. Verta tai gerai 
įsidėt galvon kiekvienam.

Hemofilija tai labai pa
vojinga nuo tėvų paveldėta 
kraujo liga “haemophilia,” 
kur žmogus kraujuoja be 
sustojimo, kad ir nuo men- 
kiauąjo įsibrėžimo bei įsi- 
piovimo. Kraujas nesukra- 
šėja, nes jam trūksta kra- 
šėjimui reikalingųjų dul
kelių. Toks netikęs krau
jas vadinamas “Rh” tipo; 
kraujas.

Iš pirmo būdavo galvojai f 
ma, kad tik vyrai gali tu
rėt šitokią hemofilijos ligų, 
bet neseniai tapo susekta 
atsitikimų, kad ir moterys 
gali ta liga sirgt.

Dr. J.J. Kaškiaučius, M. D.
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V. MYKOLAITIS-PUTINAS

SUKILĖLIAI
(Kovų dėl žemės ir laisvėj vaizdai 1861-1864 m.)

GANA TO JUNGO

Du jauni Bagynų dvaro baudžiau
ninkai—Petras Balsys iš Šilėnų kaimo ir 
Juozas Pranaitis iš Paliepių nuvažiavo į 
Kėdainius šio-to nusipirkti. Buvo pa
skutinis kovo mėnesio penktadie
nis, žiema jau baigėsi, netrukus pabiurs 
keliai, prasidės lažo darbai dvare ir sa
vose dirvose, bus sunkiau pasprukti iš 
namų, kad ir laisvu laiku. O dabar die
nos pailgėjo, saulė vidudieniais jau pa
šildo pakaušį ir nugara, jei kų veiki pa
silenkęs, bet rogių kelias dar nepabėgo, 
tad pats patogiausias laikas, užsikinkius 
kumęlę į šlajukes, pavažiuoti kad ir di
desnį kelio gabalų. O reikalų prisirinko.

^Moterys išbaigė druskų, seniai tabakų, 
keiktų paieškoti klumpėms odos, ka

bėms vielos, Petras norėtiį kepurę pa
derėti, o Juozas peilį. Reiktų ir geležies 
štobų parsivežti, nes noragai baigia dilti. 
Gal ir mergaitėms kų tinkama aptiktų.

Pirkinių daugybė. Kų pagalvoji, to 
reikia. Tik pinigų štai iš kur paimti? 
Kad bent gerai pavyktų parduoti kų at
sivežė. Moterys įdėjo po puskapį kiau
šinių, Juozo motina sviesto gniūžtelę ir 
du sūriu, kadangi jų žaloji buvo jau po 
veršio, o šeima be mažų vaikų. Užtat se
nė Balsienė įkišo višta, kuri susigalvojo, 
bjaurybė, kapoti ir lesti kiaušinių lukš
tus.

Turi šio-to parsiduoti ir abudu vy
rai. Petras jau nuo seno slepia prisi- 

< rinkęs stambų šerių ir ašutų ryšulį. Tų 
prekę noromis perka Kėdainiuose šepe
čių dirbėjai. Be to, jis turi dar keturias 
šeško odeles, šeškus sugavo jauniausias 
Petro brolis Mikutis savo paties pasi
dirbtais siųstais.

Pranaitis turtingesnis. Jis veža par
duoti dvi vilko odas, tris kiaunes ir 
du kiškius, kuriuos sumedžiojo užvakar, 
iš nakties šviežiai pasnigus. Pranaitis, 
aistringas medžiotojas ir šaunamojo 
ginklo mėgėjas. Bus jau trejetas mė
tų, kai iš pabėgusio saldoto jis įsigijo 
šautuvų ir su nagingo Šilėnų kalvio Dun
dulio pagalba pritaikė jį medžioklės rei- 

. kalui. Daug sumanumo, atsargumo ir 
Įmantrybės reikėjo Juozui, kol susirado 
parako, šratų. Reikėjo daug gudrumo, 
kad medžiodamas neįkliūtų vaitui, tijū- 

’ nui, dešimtininkui ar kokiam pašalie
čiui, nes kiekvienas galėjo jį įskųsti po
nui arba policijai, šautuvas ir medžiok
lė—ne baudžiauninko pramoga.

Kai du draugai pasiekė miestų, tur
gus buvo pačiame įkarštyje. Rinkoj 
knibždėjo daugybė žmonių — pėsčių ir 
važiuotų. Dar pačiame rinkos pakraš
tyje Petrų ir Juozų apspito pirkliai, 
klausė kų turi parduoti, kaišiojo rankas 
po aptiesalu ir, užčiuopę prekes, kėlė jas 
į viršų, apžiūrinėjo ir siūlė savo kainas. 
Kainos vyrams pasirodė ne tokios jau 
blogos, tad pasiderėję ir gavę kiek bran
giau, negu buvo siūlyta pirmųjų, par
davė viskų, kų buvo atsivežę. Dabar jie
du turės daugiau laiko pasibastyti po 
žmones ir krautuves. Pastatę arklį ra- 

^mesnėj vietoj, abudu draugai leidosi į 
•rinkų.

Čia buvo nemaža rogių ir šlajų
tarp jų landžiojo pirkliai, šūkavo, siūlė 
kainas, derėjo, barėsi, ėjo šalin ir vėl 
grįžo, jei prekė jiems buvo reikalinga, o • 
llorėjo ją paimti ko pigiausiai, čia mai- 

. sėsi daugybė ir šiaip žmonių, kurie nei 
pirko, nei pardavinėjo, o vien iš smalsu
mo trynėsi minioje, stovinėjo prie pre
kiaujančių ir vėl tolyn slinko, įsimaišė į 
tą gyvQ, pirmyn ir atgal judančia tėkmę.

Balsių Petras su Pranaičiu nustebo, 
pamatę turguje vienur-kitur grūdų: ru
gių, miežių, avižų. Pavasarį pardavinė
ti grūdus? Bagynų dvaro baudžiaunin
kams buvo tai neįprasta naujiena. Jie 
su baime po kiekvieno duonos 'kepimo 
sekė mažėjančių rugių krūvelę, maldami 
maišė su miežiais, numatydami, kad dar 

' po mėnesio-kito jau ir bėraline reiks 
pasidžiaugti, ir tai per patį darbymetį! 

,*0 čia štai rugius parduoda!
’į Įsižiūri Petras su Juozu į tuos parda- 

’ vėjus ir mato, kad jų rogės geresnės, 
negu kitų—pavažos geležim pakausty
tos,—ir arkliai jų gražesni, ir jie patys 
geriau apsirengę ir sočiau mitę.

Prie jųdviejų prisiplaka judrus, kal
bus žmogelis ir, matydamas, kaip jiedu 

. nustebę žiūri į grūdų maišus ir jų par
davėjus, apžvelgia jųdviejų menkų ap
darų ir užkalbina:

o

t

—Judu, vyrai, tur būt, iš toliau būsite ?
—Nuo Paberžės, atsako Petras.
—Beveik tiek pat ir į Surviliškį,—pri

deda Juozas.
—O kokio gi pono?—domisi žmogelis.
—Pono Skrodskio,—atsako Petras.
—Bagynų dvaro,—prideda Juozas.
—Skro-o-ocįskio... Bagy-y-nų ...— 

■pakartoja pratęsdamafe žmogelis, tarsi 
^nustebęs, tarsi užjausdamas ir kartu, 
tarsi, sakydamas, kad dabar tai jam vis
kas aišku.

—Na, jei jūs pono Skrodskio, tai duo
nelės, žinoma, neparduosite,—nesiliauja 
tas ir čia pat prideda:

—Bet ir nepirksit. Pinigėlių nęra iš 
ko padaryti.

—O šitie, kur parduoda, tai iš kur 
jie—klausia Petras žmogelį.

—Šitie karališkiai nuo Krakių, o ten 
toliau sėdi du ir nuo jūsų krašto. Pono

• Survilos Klevų dvaro činšiniai.
Petras linktelėja galvų:
—Žinome. Pas juos viskas kitaip.
—Matote, į Kėdainius neseniai vaisko 

atvarė, tai viskas ir pabrango,,—aiški
na toliau nepažįstamasis.—Gaspadoriai 
tuoj pajuto, ir štai kiek tų gėrybių at
sirado. E, dėdiene, po kiek sviestas?— 
paklausė drūtos, rogėse pūpsančios, kaip 
perekšlė višta, gaspadinės.

Gaspadinė apžvelgė juos nuo galvos 
ligi kojų ir kandžiai atkirto:

—Ne jūsų kišenini. Gaila burnų au
šinti.

Žmogelis, nė kiek neįsižeidęs, gudriai 
pamerkė Petrui:

—Karališkė... Matai kokia išpuikusi. 
Ir mane lažiniu palaikė.

Po rinkų slampinėjo ir bajorų. Juos 
galėjai pažinti iš aukštų, geltonos odos 
aulinių batų, spalvoto pliušo apykaklių, 
sušniūruotų krūtinių, kampuotų su pla
čiais matikais kepurių, o kitus, papras
čiau apsirengusius, bent iš lenkų kalbos. 
Vienur-kitur per minių išdidžiai yrėsi ir ' 
tikras ponas, dvarininkas, atsargiai pa
sirinkdamas, kur . žengti, nes dienovidį 
atšilus ir saulei prasiskverbus pro debe
sėlius, sniegas rinkoje patižo, ėmė tirpti, 
vaikščiojamose vietose pasidarė balos, 
po kojomis vėlėsi purvas, žliugsėjo van
duo.

Kitoje rinkos vietoje pirkliai pardavi
nėjo miestiškas prekes. Paslaugusis; 
žmogelis, neatsilikdamas nuo dviejų 
draugų, patarinėjo, kur kas yra, kur kų 
pigiau pirkti. Tad nusipirko druskos, 
tabako, geležies, Petras kepurę, sese
rims po kaspinų, Juozas įsigijo peilį, se
nų batų aulus klumpėms, vielos kabėms, 
—beveik viskų, kų buvo numatę.

Bet štai rinkos pakrašty, prie staliu
ko, sėdėjo visokių šventų daiktų par
davėjas. Ant staliuko gulėjo eilėmis 
“Aukso altoriai,” “Bromos,” “Žyvatai 
šventųjų,” kantičkos, toliau vaškinių 
žvakių ryšulys, kitoje pusėje rąžančiai, 
škaplieriai, medalikėliai, kryželiai, čia 
pat šventųjų paveikslai ant sienų kabin
ti ir maži paveiksliukai maldaknygėse 
laikyti.

Petras kur tik pamatydavo knygų, 
neiškęsdavo nesustojęs ir jų nepavartęs. 
Taigi vartė ir čia, bet nieko naujo nera
do. Maldaknygių ir kantičkų buvo pri- 
pirkęs tėvas, kalendorių įsigijo per ka
lėdas, Ivinskio “Genovaitę” turi taip pat. 
Bet štai pardavėjai ištraukia dvi dar 
nematytas knygeles. Petras paima vie
na ir skaito: “Mykolas Akelevičius, Le- 
mentorius, arba pradžia mokslo sudėta 
mažiems vaikeliams, kaštuoja penkska- 
tikį.”

Petras lementoriumi susidomi: pigi 
knygiūkštė, reikia Mikučiui paimti, nes . 
senajame jau baigia visų slebizavonę 
išbadyti su discipulka. Tada pardavė
jas ištraukia dar vienų senų-senų kny
gelę pavadintų “Symonas Staneviče, 
Dainos Žemaičių.” Susidomi Petras ir 
šia knygele. Dainas jis labai mėgsta. 
Namie jis turi Drazdausko “Giesmes 
svietiškas ir šventas,” turi ir ranka nu
sirašęs nemaža visokių dainų, paims ir 
šias žemaitiškas. Bet ar pakaks jam pi- • 
nigų? Pakaks! Ir dar atliks dvi grive- 
nos. Petras atsisega milinę ir kiša kny
geles į giliausių užantį.

Juozas Pranaitis žino savo draugo 
aistrų knygoms ir dabar nekreipia dė
mesio į jo pirkinius, bet prisiplakęs 
žmogelis stebisi:

—Matai, koks tu gudruolis! Knygas 
skaitai!.. O rašyt ar mokr?"

(Bus daugiau!

Binghamton, N. Y.
širdingai dėkoju visiems 

mano giminėms ir draugams 
už didelę man pagalbą ir at
jautimą laike riiano ligos ir 
operacijos: Gėlininkams J. ir 
K. Vaičekauskams už gražias 
gėles, Bronei Zmitraitei irgi 
už gėles, mano augintiniui Pe
ter Jozapaitis už rožes, kur 
jis prisiuntė man iš Montana 
valstijos; už gražias ir vertin
gas dovanas: Mr. ir Mrs. J. ir 
Z. Krasauskams, A. ir J. Na
valinskams, seselei ir švoge- 
riui J. ir A. žemaičiams, Mr. 
ir Mrs. P. ir J. Kaminskams; 
už atvirutes ir aplankymą vi
siems kitiems; už visokią pa
galbą mano kaimynams. Abel- 
nai, tariu širdingiausią ačiū 
visiems ir visoms. Nepamir
šiu niekados už tokį man at
jautimą. Tas man pagelbėjo 
greičiau perkęsti visus skaus
mus ir pagyti.

Katryna Jozapaitienč

miestelių ir visų apylinkių lie
tuvius susidomėti viršminėtu

Plymouth, Pa.
Vasarėlė rodos tebėra, o 

vienok prie pabaigos jau ei
name; atostogaujantieji jau 
baigia savo poilsius. Ir kaip ] 
tai, rodos, visa tai taip neju- | 
čiom bėga, ritasi net ir per- 
greit: čia džiaugiesi vasaros 
gamtiškomis grožybėmis, o 
nepasijunti, kaip ir ruduo jau 
čia pat; tas niūrus ruduo, ku
rio, manau, niekas nelaukia.

Vasariniai parengimai jau 
baigiasi, o mūsų apylinkėse 
jų kaip ir nebuvo. Plymouth- 
iečiai surengė mažą piknikutį, 
kuris davė kelis desėtkus dol. 
pelno Laisvės fondui, tai ir 
viskas

Angliakasių progresyvia ju
dėjimas miręs! Tai apgailėti
na tiesa.

Laisvės fondo vajus pratęs
tas ilgesniam laikui, tad dar 
turime progą atitaisyti mūsų 
angliakasių apsileidimą. Kai 
kurie jau esame davę, bet ne
būsime biednesni, jei dar pri
dėsime hors po‘ penkinę. Bet 
yra žinoma, jog daugelis dar 
nėra davę nė cento; nepai
sant, kad jie yra daugiau pa
siturinti už kitus.

iRiudeniniai parengimai jau 
kelyje, štai plymouthiečių, be
ne pirmas rudeninis parengi
mas įvyks šioje apylinkėje. 30 
dieną rugsėjo (September), 
206 Parrish St. Wilkes-Barre, 
Pa., čia bus suvaidinta puiki 
komedija “Lapkus”, kurią 
suvaidins New Yorko gabiau
si artistai, po vadovybe, pro- 
flesijonalo artisto J. Valenčio.

šioje kdmedijoje, ne tik 
bus gardaus juoko, bet ir są
moningo pasimOkinimo. Pro
tarpiuose bus dainų ir kitko. 
Taigi prašome visų miestų,

parengimu. Pasižymėkite tą 
dieną liuosą nuo kitų išėjimų.
WiLKES-BARRfc, PA.

Lietuvių Piliečių Klubo pik
nikas įvyko 5 d. rugpjūčio 
“Sensuzy Parke”, kuris ne
pergeriausiai pavyko, nes nuo 
pat ryto lijo, i ir visą dieną 
oras buvo prastas, tad ii; pik- 
nikįečių nebuvo daug. Vienok 
gerai, kad Wilkes - Barrės 
“Lietuvių Piliečių Klubas” at
gijo ir pradėjo judėti. \

Šių žodžių rašytojo sesutė, 
Ona Titąniėnė ir Marijona 
Pakštienė, iš New Jersey atei
to, atostogų proga aplankė 
mus ir mūsų apylinkes. Su 
viešniomis teko šen ir ten pa
važinėti; joms patiko Penn- 
sylvanijos kalnų scenerijos ir 
farmos. Buvom nuvykę ir į 
Binghamton, ir Johnson City, 
N. Y., kur aplankėme* drau
gus MatsukUs. Draugai Mat- 
sukai gražiai įsikūrę savo 
nuosavoj gyvenvietėj. Taip 
pat, draugai Matsukai gra
žiai mus visus pavaišino. Ačiū 
jiems. V. 'ž.

Harrison, N. J.
Malonu pranėšti, kad mūsų 

vienas draugas senas veikėjas 
J. Miškeliūnas rugpjūčio 15 d. 
minės 83-čią gimtadienį. Nors 
jis dabar nesveikuoja ir jau 
seniai nedirba, bet atsinauji
no Laisvės prenumeratą ir pa
aukojo $2 Laisvei. Taipgi už
siprenumeravo Seno Vinco 
knygą.

Aš nuo savęs ir nuo mūsų 
kuopos linkiu draugui ilgiau
sių metų ir dar darbuotis.

Drg. Miškeliūnas gyvena 61 
West St., Newark, N. J.

Dabar kas link ligonių. Mr. 
žalinas sirguliuoja jau kelios 
savaitės, labai jam gelia ko
jas ir kas nors negerai vidu
riuose. Jis gydosi namie, 64 
T'ainmount Ave., Newark, N. 
J.

Jasmontas turi žaizdą ant 
kojos, kuri nesiduoda gydo
ma. Serga jau keli mėnesiai. 
Būna po daktaro priežiūra. 
Gyvena 330 John St. Harri
son, N.. J.

M. Maršonienė serga jau 
keli mėnesiai, būna namie po 
daktaro priežiūra. Jos liga ne
labai žinoma. Sunkiai kvė
puoja ir greitėti pailsta. Kita 
priežastis, tai širdis greitai 
plaka. Gyvena 22 Davis St.. 
Harrison, U. J.
Del Seno Vinco eilėraščių

čia noriu biskį pasisakyti 
kas link Seno Vinco knygos. 
Pirmiausia pranešu, kad jau 
turiu 5 prenumeratas, taipgi 
aš manau, kad Laisvės štabui 
priklauso didelis kreditas už

Laisves Kaina Metams 810.00
Šešiems Mėnesiams — 8 6.00

Atsinaujinančių prenumerata ir naujai užsisakančių 
Laisvę prašome laikytis aukščiau nurodytos kainos.

Laisvės Administracija

BE ATIDĖLIOJIMO UŽSISAKYKITE

SENO VINCO POEZIJOS KNYGĄ
Užsisakydami jo poezijos knygą pagerbsite 

ilgametį darbininkišką rašytoją ir prisidėsite 
prie apšvietos platinimo darbo. Jūs kartu bū
site išleidėju tos knygos, nes jūsų Vardas bus 
knygoje įrašytas kaipo .išleidėjo-

Knyga iš 128 puslapių, kaina $1.00

UŽSAKYMUS PRAŠOME SIŲSTI ADRESUOJANT:

Laisvė
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

Suomi užsiprenumeruoju Seno Vinco Poezijos 
knygą ir prisiunčiu ---------

Vardas .................... ................................................................................ ..

Anttušas

Miestas v

sumanymą to darbo. Man at
rodo, kad vienu šūviu nušau-
sim tris zuikius: Pagerbsim 
Seną Vincą kaipo ilgametį 
veikėją, duosim Laisvei dau
giau darbo, o tai reikš ir dau-

giau naudos, turėsime gra
žaus pasiskaitymo. Aš manau, 
kad visi žino, jog draugo Vin
co raštai labai lengva ir sma
gu skaityti.

Senas Jonas

CLEVELAND, OHIO
Svarbus Įvykis—

SPAUDOS PIKNIKAS
Įvyks prieš Labor Day šventę

Rugsėjo 2 September
J. Rūbo Parke * 
Prie 422 kelio

Prašome visų jsitemyti dreną ir vietą, kada ir 
kur piknikas įvyks. Kviečiame visus atsilanky
ti į šį taip svarbiam tikslui pikniką. Čia turė
site daug malonumo sau ir paremsite spaudą 
finansiniai.

Rengėjai

.USNYNE
Modeminė Lietuvos Istorija Poemoje 

Tai žmogaus Sielą Jaudinantis Kūrinys!

Paraše žymusis Lietuvos Poetas

Teofilis Tilvytis
atvaizduojama kaip Lietuvai tapus ne

priklausoma, godūs ant turto elementai, po prie
danga patriotizmo, puolėsi ten išnaudoti liaudį. 
Lobo ir be žmoniškumo atodairos vis daugiau 
glemžėsi turto.

Visokie savanaudžiai, svietiškiai ir kunigai 
veržėsi į valdžią, steigėsi biznius, nubiedniejan- 
tiems bruko paskolas, o vėliau už paskolas ati
minėjo ūkius, miestuose namus ir kitokį turtą.

Mažažemiai valstiečiai ir darbininkai buržua
zinėje Lietuvoje, spekuliantų buvo nustumti į 
vergiją ir nepakenčiamai skaudų skurdą, —nu
rodo poetas Tilvytis.

Pagaliau, skurdo ir priespaudos nebepakęsda- 
ma pavergtųjų minia, vadovybėje komunistų 
partijos sukyla; nuverčia Smetonos fašistinį re
žimą, įsisteigia liaudies valdžia ir kuriama so
cialistinė santvarka.

Kas tada atsitinka su spekuliantais, žemės, na
mų ir kitokio turto suktais būdais iš liaudies 
prisiplėšusiais? Apie tai tikrai ir aiškiai su
prasi pasiskaitęs knygą USNYNE.

Iškilo gaisras antrojo pasaulinio karo, vokie
čiai okupuoja Lietuvą. Nudžiugo visi liaudies 
priešai ir nuolankiai pasiduoda okupantams, 
išdavinėja vokiečiams Lietuvos patriotus. Pra
sidėjo baisus masinis žmonių žudymas. Lietu
vos buržuaziniai gaivalai šnipinėja vokiečiams. 
Padeda vokiečiams žudyti komunistus ir kitus 
prieš vokiečius kovojančius žmones, — grau
džiais vaizdais piešia poetas.

Baisaus teroro kančiose sublizgėjo gyvybės 
viltis Lietuvos žmonėms. Sovietai pradėjo grū
sti vokiečius atgal. Bėga iš fronto sumušti vo
kiečiai per Lietuvą. Plėšia ir nešasi viską, ką 
tik pagaudami. Lietuvos buržuazija, tarnavusi 
vokiečiams, dreba iš baimės del vokiečių pra
laimėjimą. O Lietuvės patriotams švinta lai
mėjimo aušra.

Kas ten dėjosi tuom periodu, tikrą vaizdą 
gausi perskaitęs knygą Usnyne. Didelio talento 
rašytojas — Teofilis žilvytis — taip gyvai ir 
vaizdžiai aprašo, kad skaitydamas jautiesi kad 
gyvai, judančiai matai tą sielą jaudinančią, 
istorinę epochą Lietuvoje.

160 Puslapių. Kaina tik $1.00 
<•

Užsakymus Prašome Siųsti:

LAISVĖ
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.
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Žinios iš Lietuvos
Agitatorių pasitarimai 
kolūkiuose

VARĖNA. — Rajono kolū
kiuose vyko agitatorių pasita
rimai pasėlių priežiūros ir pa
siruošimo šienapiūtei klausi
mais. Pasitarimus organizuoti 
padeda atsakingi partijos ra
jono komiteto darbuotojai.

“Spalio” žemės ūkio arte
lės agitatoriai nutarė kartą 
per savaitę kiekvienoje briga
doje išleisti kovos lapelį pasė
lių priežiūros klausimais. 
“Naujo gyvenimo” kolūkio 
agitatorių kolektyvas įrengė 
rodiklių lentą, kuri atspindi 
šienapjūtės eigą kolūkyje. Ei
lėje j’ajono kolūkių agitato
riai ( organizavo socialistinį 
lenktyniavimą tarp brigadų.

G. Gražvydas

Antrojo pusmečio sąskaita

KAUNAS.— Lenktyniauda
mas dėl pirmųjų šeštojo penk
mečio metų plano įvykdymo 
pirma laiko, didelį laimėjimą 
pasiekė “Bituko” silikatinių 
plytų fabriko kolektyvas. Lie
pos mėnesio sąskaita čia jau 
pagaminta du milijonai 800 
tūkstančių plytų. Padidinus 
autoklavų našumą, mechani
zavus eilę procesų ir patobuli
nus technologiją, įmonėje dar
bo našumas pakilo apie 12 
procentų. 

♦ * ♦

Už šimtą tūkstančių rublių 
produkcijos viršum pusmeti
nio plano per pastarąsias die
nas išleido “žibutės” siuvimo 
fabrikas. Birželio mėnesį įmo
nėje nebuvo darbininkų, neį- 
vykdančių išdirbio normų.

♦ # •»

Trečiojo ketvirčio sąskaita 
dirba “Koton” fabriko gamy
bininkai. Jie siekia viršum 
pusmečio plano išleist produk
cijos už 1 milijoną rublių. Šie
met pagaminta 50 tūkstančių 
porų, kojinių daugiau, negu 
per tą patį laikotarpį pernai. 

* * *
Pirma laiko pusmečio pla

nus įvykdė “Drobės” vilnonių 
audinių fabriko, “Neries” lie
jinių gamyklos ir eilės kitų 
miesto įmonių kolektyvai.

(Pažymint teatro dešimtmetį

KLAIPĖDA. — Dramos te
atras šiais metais švenčia savo 
gyvavimo dešimtmetį. Ta pro
ga teatro kolektyvas šiomis 
dienomis uostamiesčio darbo 
žmonėms parodė naujus spek
taklius. Lietuvių aktorių tru
pė pastatė B. Sruogos 3, veik
smų 5 paveikslų dramą “Apy
aušrio dalia”, o rusų aktorių 
trupė — L. Leono 4 veiksmų 
pjesę “Auksinė karieta”.

2500 SPEKTAKLIS

ŠIAULIAI. — Šiaulių dra
mos teatre buvo didelė kūry
binio darbo šventė — 2,500 
spektaklis po teatro atkūrimo 
dienos. Jubiliejiniam spektak
liui vietos teatras paruošė 
premjerą—įžymaus anglų ra
šytojo Bernardo šou 3 veiks
mų melodramą “Velnio moki
nys”. Pastatytoj as—teatro vy
rės. režisierius LTSR nusipel- 
/nęs artistas J. šeinas.

•Kasmet naujais spektakliais 
praturtinamas teatro repertu
aras. Neseniai rampos Šviesą 
išvydo estų dramaturgo M. 
Talvest komedija kolūkine te
matika “Krikštynos”. Pokari
niais metais paruoštų pastaty
mų tarpe Balzako, Moljero, 
Čechovo, OstroVskio, Gorkio, 
Žemaitės, KorneiČiuko, Grušo, 
Avyžiaus, Čiurlionienės ir kitų 
rašytojų scenos veikalai.

Pokariniais metais šiaulie
čiai paruošė 63 naujus pasta
tymus.

Daugiavaikių motinų 
apdovanojimas TSRS 
ordinais ir medaliais

VILNIUS. —Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiu
mo 1956 metų birželio 29 d. 
Jsaku, sutinkamai su TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos Pre
zidiumo 1944 metų rugpjūčio

4 pud, Laiavi (Liberty) Antrad., Rugp. (Aug.) 14, 1956

18 d. Įsaku, apdovanota dide
lė grupė daugiavaikių motinų.

“Motinos šlovės” I laipsnio 
ordinu apdovanotos daugia
vaikės motinos: Jurbarku ra
jono — S. Jonelienė, R, Kel- 
nerienė, Skaudvilės rajono— 
E. čepauskienė, O Žukaus
kienė, Užvenčio rajono — J. 
Stankūnienė.

“Motinos šlovės” II laipsnio 
ordinu apdovanotos daugia
vaikės motinos: Kaišiadorių 
rajono >— J. Kurtakienė, A. 
Masalskienė, Skaudvilės na jo
no — E. Kryžanauskienė, J. 
Valauskienė, Šilutės rajono— 
M. Genčienė, I. Miklovienė, 
Užvenčio rajono — O. Arma
lienė, S. Rupeikienė ir kitos.

“Motinos šlovės” III laips
nio ordinu apdovanotos dau
giavaikės motinos: Dūkšto ra
jono — E. Rakitienė, S. Ze
ne vsk a j a, Jurbarko rajono— 
P. Krapavickienė, O. Petraus
kienė, A. Rankauskienė, M. 
Skliaudienė, Mažeikių rajono 
—O. Borusienė, S. Lekstutie- 
nė, K. Mažeikienė, ,Prienų ra
jono — M. Dabrišienė, O La
pinskienė, A. Martusevičienė, 
Skaudvilės rajono — S. Iva
nauskienė, J. Laugalienė, Ši
lutės rajono — K. Bastakienė, 
C. Dulkienė, Užvenčio rajono 
—S. Ringienė, V. Tomkienė, 
U. Varanavičienė ir kitos.

“Motinystės medalio’V pir
mo laipsnio medaliu apdova
notos 42 daugiavaikės moti
nos ir “Motinystės medalio” II 
laipsnio medaliu — 73 dau
giavaikės motinos. (Elta)

Didėja krovinių apyvarta 
su užsienio šalimis

KLAIPĖDA. — Gyva Tary
bų Sąjungos krovinių apyvar
ta su užsienio šalimis vyksta 
per Klaipėdos jūrų prekybos 
uostą. Užsienio laivai čia iš
krauna celiuliozę, mašinas ir 
įvairius įrengimus, akmens 
anglį. Į užsienį iš čia plaukia 
laivai su ketumi, antracitu ir 
kitais kroviniais. Klaipėdos 

'uoste galima sutikti laivus su 
Anglijos ir Francūzijos, Olan
dijos ir Švedijos, Graikijos ir 
Kosta-Rikos, VFR ir VDR, 
Lenkijos ir Izraelio, Danijos 
ir Norvegijos, Suomijos ir Ita
lijos, Ispanijos ir daugelio ki
tų šalių vėliavomis.

Apie prekybinių ryšių pliti
mą su užsieniu per Klaipėdos 
uostą galima spręsti iš šių 
duomenų: per šių metų pus
šešto mėnesio uoste iškrauta 
bei pakrauta eksporto-impor
to krovinių 30 procentų dau
giau, negu per atitinkamą 
pereitų metų laiką. 1955 me
tais eksporto krovinių per uo
stą persiųsta 40 su viršum 
kartų daugiau, negu 1950 
metais.

Gausus uosto aprūpinimas 
mechanizmais, darnus krani
ninkų ir krovėjų darbas įgali
na laivus sutaupyti daug lai
ko papildomiems reisams, šie
met čia laivai sutaupė 43 pro
centus stovėjimo laiko. Gegu
žės ir birželio mėnesiais kiek
vieni šeši laivai iš dešimties iš
kraunami sparčiaisiais; meto
dais. 96.6 procento krovinių 
dabar iškraunama bei pakrdu-1 
narna mechanizmais. Tokio 
aukšto merhanizavimo lygio 
iki šiol dar nebuvo. Reikia 
pažymėti, kad iki Tarybų val
džios 85 procentai visų krovi
nių uostė buvo iškraunami bei 
pakraunami rankomis.

Šiame penkmetyje Klaipė
dos uostas papildomas naujais 
portaliniais ir plaukiojančiais 
kranais, autopakrautuvais ir 
kitais , mechanizmais. Prie
plaukų ilgis padidės dvigubai. 
Paskutiniaisiais šeštojo penk
mečio metais uosto krovinių 
apyvarta palyginti su 1955 
metais padidės maždaug 70 
procentų.

New Yorkas. — Australi
jos premjeras Menzies, ku
ris viešėjo Amerikoje, iš
skrido Londonan. Jis ten 
pasiliks iki Suezo reikalų 
konferencijos.

------ . - ■■uMirnfn - --ibi
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Policija sako, kad jaunuolis 
prisipažino pašovęs du kitus

Tarp Lietuvių
Penktadienį po pietų tele

fonu paskambino į Laisvės 
raštinę Petras Grabauskas, iš 
ligoninės. Jis skambino “or
derių” reikalu, nes gavęs už
sakymą nuo vienos pažįsta
mos padaryti keletą tų pinigi
nių, kurias jis labai meniškai 
padaro, tai prašė pranešti, 
kad užsakymą gavo. Bet tuo 
pačiu sykiu Petras sako: “No
rėjau ir pasikalbėti su pažįs
tamais raštinėje, ‘parodyti’, 
jog aš jų neužmirštu”. Prašė 
visiems draugams - pažįsta
miems perduoti linkėjimus
nuo jo. Petras pranešė, kad 
jis jaučiasi gerai, gauna po
ilsį, dirba prie savo užsiėmi
mo (hobby) ir taip sau “man- 
dravoja” —- leidžia laiką ge
rai.

Tad šia proga priimkite nuo 
Petro linkėjimus, visi jo pa
žįstami, ir, prie progos, pasi
svečiuokite pas-jį. Sako, mie
lai laukia draugų.

Jis randasi Tri-Boro ligoni
nėje, Room 46A; Parsons 
Blvd, (prie Gothals Ave. ir 
Grand Central Parkway), Ja
maica, L. I.

Lankymo vai.—antra^, ke- 
tvirtad sekmad. ir šventadie-

• f 

niais nuo 2 :30 iki 4. Penkta- 
dibnio vak. nuo 7—8:3,0 vai.

L.

ĮVAIRIOSŽINIOS
TRYS MILIJONAI 
MENO VEIKĖJŲ

, Tarybų Sąjungoje randa
si 126,000 unijų kultūros 
centrų. Kai kurie yra di
džiuliai palociai, su viso
kiausiais meno ir sporto 
skyriais. Mažesnieji, dau
gelis iš tų kaimuose, tebesi- 
tenkina skaitykla ir sale, 
kur gali susirinkti, suvai
dinti veikalą ar parodyti 
filmą, vykdyti pradinius 
sporto veiksmus.

Tie centrai ir juose savi
veikla nuolat auga- Apie 3 
milijonai asmenų dalyvau
ja unijų palaikomuose dai
lės rateliuose: meniškuose 
šokiuos-e, choruose, muzi
kos grupėse, vaidyboje ir 
kituose meno veiksmuose. 
Tokių unijinių r a t e lių 
skaičius viršija 130,000.

Tarybų Sąjunga ruošia 
daugiau specialistų

Šeštojo penkmečio laiko
tarpiu baigusių aukštuo
sius ir vidurinius mokslus 
specialistų skaičius pad
augės apie 50 procentų. Gi 
sunkiosios industrijos, ir 
statybos, trans porto ir 
žemdirbystės skyriai savo 
specialistų laidas padau
gins veik du kartus, lygi
nant su Penktojo penkme
čio laida.

Plane numatyta išlavinti 
4 milijonus specialistų, ne: 
toli tiek, kiek buvo išlavin
ta bėgiu paskiausių dviejų 
penkmečių.

Specialaus dėmesiio krei-
piama paruošti specialistus 
naujosioms mokslo ir inži- 
nierijos šakoms. I tai įeina 
automacija, t e 1 e v i zijos 
mechanika, radio pavarto
jimas vis plačiau tarnauti 
kraštui, taipgi pakinkymas 
atominės energijos tarnau
ti taikiems tikslams.

. . —.... —...............
BELGRADAS. — Prezi

dentas Tito priėmė Tarybų 
S ą j u n gos ambasadorių 
Nikolajų Firubiną ir turėjo 
su juom ilgą pasikalbėjimą. 
Manoma, kad buvo tartasi 
Suezo klausimais.

Policija sako, kad 18 me
tų John Rodriguez, iš žemo
sios East Sides, prisipažino 
pašovęs 17 metų Michaelį 
Scoenbergą ir to paties am- 
'žiaus Williama, Vasųuezą. Po
licija sako, kad tai pasėka 
kovos tarp dviejų tos apylin
kės gaujų* (“gengių”). Scoen- 
bergas sužeistas gan rimtai, 
Wasquezas lengvai. 

t

Policija skelbia, kad ji 
paskirs 64 jaunus detektyvus,

Saugumo priemonės 
prieš užgriūvimus

Miesto statybos pareigūnai 
nutąrė imtis saugumo priemo
nių, kad' neprileisti daugiau 
tokių ųžgriūvimų*, kaip tai 
atsitiko birželio ,12, Brookly
ne, kuomet šeši vaikučiai, 
tarp jų du lietuvių, užsimu
šė. štai kas bus daroma:

Einant kokiems nors dides
niems statybos kasimo dar
bams, būtinai ta vieta bus 
aptverta laikina tvora, kad 
vaikai negalėtų įsigauti ten 
žaisti;

Policija bus informuota apie 
tokius darbus ir laikys ten 
sargybą;

Bus pasamdyta pakankamai 
civilinių sargų;

Kontraktoriai turės laikytis 
visų saugumo taisyklių, o ki
taip kontraktai bus ąuo jų 
atimti.

Viena motina, kurios vai
kas žuvo Brooklyne, išsireiš
kė :

“Ant popieriaus tas viskas 
skambą gerki. 'Bet ant popie
riaus jie ir anksčiau turėjo 
geras taisykles. Ko reikia, tai 
tas taisykles vykdyti gyveni
me” 4 '

•' _________________ ■ r- ■______________

SVEČIAI
Atostogų proga atvyko į 

svečius plačiai • žinomas hart- 
fordietis B. Muleranka. Jis 
svečiavosi pas savo senus pa
žįstamus New Jersey valstijo
je, ir tuo pačiu laiku nuspren
dė atvykti ir pasveikinti lais- 
viečius ir richmondhiUiečius 
Walter ir Eleną Brazauskus.

Jis išreiškė džiaugsmą, kad 
Laisvės B-vė nutarė išleisti Se
no Vinco poezijų knygą. Sa
ko, jam labai patinka Seno 
Vinco raštai. Tad, kad pa
lengvinti knygos išleidimą, jis 
užsiprenumeravo už $1 ir ki
tą dolerį davė padengimuiv iš
leidimo kaštų. Taipgi nepa
miršo ir dienraščio fondo — 
tam tikslui dovanojo $3.

B. Muleranka yra ilgame
tis veikėjas Hartfordo apylin
kėje ir narys žymaus Hart
fordo Laisvės Choro.

Naujagimes į New Yorką 
būvo.atyežtaš ,nė gandro, kaip 
tai pasakojama vaikams, o 
orlaivio.- Jis gimė aukštai virš 
Atlanto, pakelyje iš Puerto 
Rico į New Yorką. Motina 
Teresa Saldana apleido San 
Juaną su keturiais vaikučiais, 
o' International aerodrome iš
lipo su penkiais.

VAIKAS SUDEGĖ GAISRE

Penkerių metų mergaitė Ca
rol Bowers pagriebė degtukus 
ir uždegė divoną. Jos senutė 
Pearl Fairley pagriebė 2 me
tų broliuką ir jį išnešė lauk, 
bet kuomet grįžo pasiimti 
mergaitės, jau buvo pervėlu, 
nes visas kambarys skendo 
liepsnose. Mergaitė sudegė. 
Tai atsitiko Harleme.

KAIRAS. — Egiptas pa
kvietė Tunįsijos premjerą 
Habibą Bourguibą apsi
lankyti Kaire, - 

kurie tik lavinasi dabar tar
nybai, būdėti per savaitgalius 
New Yorko biednuomenės 
kvartaluose, kur, anot polici
jos, dabar taip plinta jaunuo
lių nusikaltimai.

Rodriguezą policijos stotin 
atvedė episkopalų kunigas, 
pas kurį Rodriguezas atėjo 
ieškoti pagalbos. Kunigas jam 
įkalbėjo pasiduoti. Jo rankos 
tuojau tapo surakintos gran
dinėmis ir taip tas jaunuolis 
buvo fotografuotas spaudai.

New Yorko 
spaudoje

New Yorko valstijos ap- 
švietos komisijonieriaus dak
taro Alleno nutarimas, kad 
mokyklos neturi teisės išmes
ti mokytojus vien dėl to, kad 
jie atsisako skundinėti kitus, 
tapti šnipais - informeriais, su
silaukė pritarimo keturiuose 
vietiniuose laikraščiuose: 
“Times”, “Herald - Tribune”, 
“Post” ir “Daily Worker”. 
Tiesa, “Times” ir “Herald- 
Tribune” sako, kad nebūtų 
taip jau blogą, jeigu iš moky
tojų būtų reikalaujama teikti 
informacijas tik slaptiems po
licijos organams, o ne viešu
mai, kaip tai yra dabar.

* * #

“Time#” apgailestauja tą 
kovą, kuri dabar vyksta tarp 
Italijos linijos, kuriai priklau
sė Andrea Doria, ir Švedijos 
linijos, kuriai priklausė Stock- 
holmas. “Times” sako, kad 
kuomet nelaimė^ atsitiko At
lante kelios savaitės atgal, vi
sas pasaulis buvo įkvėptas to 
didvyriškumo ir atsidavimo, 
kurį rodė laivų įgulos padėda
mi vieni kitiems, o dabar lei
džiamasi į mažmožiškus ir 
karštus ginčus apie tai, kas 
kaltas.

“Times” sako, kad tyrinėti, 
kaip nelaimė atsitiko, yra la
bai reikalinga, kad išvengti 
tokias nelaimes ateityje, bet 
tyrinėjime abi linijos turėtų 
bendradarbiauti, o ne bandy
ti viena kitą sumušti.

* * *
“Daily Worker” nurodo, 

kaip neteisingai pasielgė Ve
teranų Administracija atim
dama pensiją nuo veterano 
Thompsono, komunisto, ku
ris dabar sėdi kalėjime. VA 
atėmė pensiją nuo jo po kal
tinimu, kad karo metu ' jis 
darė pareiškimus, kad tas 
karas nereikalingas ir tuomi 
“padėjo priešui”.

“Daily Worker” nurodo, 
kad tuo laiku1 senatorius Taf
tas, dabar jau miręs, atvirai 
ir viešai Korėjos karą vadino 
“kruvinu nereikalingu karu”. 
Ar tas reiškia, kad senatorius 
Taftas darė išdavikišką pa
reiškimą? Kodėl, jeigu dąry- 
ti tokį pareiškimą turėjo tei
sę konservatyvus republikonas 
Taftas, to paties negali pada
ryti komunistas Thompsonas?

GAUKIT LAISVO SKAITYTOJĄ 
Užrašykite Laisvę savo draugui

ĮSIGYKITE LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNĄ
Nors kartą susilaukėme savo kalboje žodyną. Išleistas Lietuvoje. Didelė 
knyga, stipriais apdarais. Tai naudingiausias dalykas turėti savo na
muose, ypač tiems, kurie rašo spaudai ir kitais reikalais.

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

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

TEATRUOSE
8th St. teatras Manhatane 

“atgaivino” seną filmą “Gra
pes of Wrath”, paremtą Stein- 
becko to paties vardo novele. 
“Grapes of Wrath” (“Pagie
žos Kekės”) yra skaitomas 
vienu geriausių filmų Ameri
kos istorijoje. Tai drama iš 
neturtingų keliaujančių Ame
rikos lauko darbininkų gyve
nimo. Filmas pagamintas 
apie 15 metų atgal.

* # *

Translux Normandie teatras 
; (Manhattane) rodo naują ja
ponišką filmą “Phantom llou-
se”, World teatras du švediš
ku filmu, “Game of Love” ir 
“One Summer of Happiness”.

* * *
Paskutinis Grace Kelly fil

mas, “High Society” (“Aukš
toji visuomenė”) vienbalsiai 
kritikų, sutiktas šaltai. Tai 
filmas, kuris paremtas scenos 
veikalu ir senu filmu “Phila
delphia Story”, kuriame ka
daise vaidino Katherine Hep
burn. Visi kritikai nurodo, 
kad Grace Kelly, kuri gal 
turi daugiau fizinio grožio ne
gu Katherine Hepburn, talen
to atžvilgiu prie jos lygintis 
negali, kad šiame filme ji 
perdėm silpna. B.

Prieš išvažiuodami į Demo
kratų partijos konvenciją Chi- 
cagoje, New Yorko miesto 
majoras Wagneris ir jo žmo
na buvo daktarų 'įskiepyti 
Saiko vaistais prieš polio, nes 
ta liga dabar siaučia Chicago- 
je.

Didysis piknikas
Jau nebetoli L.L.D. Antro

sios Apskrities piknikas. įvyks 
rugpjūčio 26, Kasmočių par
ke, 98 Steamboat Rd., Great 
Neck, N. Y, Kviečiame visus 
dalyvauti, nes bus pirmas 
toks smagus piknikas. Bus mu
zika, bus programa, bus gerti 
ir valgyti, ir dar gražiame 
sode po medžiais! Bus smagu 
pasimatyti su pažįstamais ir 
užmegsti naujas pažintis.

Šiame piknike bus ir dau
giau įvairumų, kurių šiuo 
tarpu neminėsime.

Kurie neturite mašinų, pik
niką galėsite pasiekti busu. 
Busas išeis nuo Lituanica 
skvero, Brooklyne, 12:30 v., 
o nuo Kultūros Centro 1 vai. 
po pietų. Tac/ nepavėluokite. 
Visi ir visos būkite laiku.

Rengimo Komisija

Atidarytas Vasarnamis •/
Su visais patogumais vasarotojams

JŪRŲ MAUDYNĖS PRIE PAT NAMO

OCEAN VIEW
GUEST HOME

užsisakykite kambarius 
vasarojimui.

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

VIOLET’S
Kainos nebrangios. Tuojau 

arba apartmentus

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

SLAUGĖS - REGISTRUOTOS

OPERAVIMO RCME
Suture Nurses 

Taipgi Tvarkymo Slaugės 
ir Pagelbininkės

Laisniuotos Praktiškos Slaugės 
Visais šiftais. Gera alga. 

Puikios darbo sąlygos.

EVE ROBERTS
Director of Nurses, R. N.

ORegon 7-2300
(157-159)

Namų Darbininkė. Mokanti virti. 
Ranch namukas Great Necke. Ma
ža šeima. Gyventi atskirame name
lyje, kuriame gali priimti ir jna- 

! mius. Reikalingi paliudijimai..
Hunter 2-G061

(156-157)

7 OPERATORES
Siūti apatinius ir viršutinius dra

bužius Ant mašinos ar ranka. Nuo- 
lat. Gera alga.

BELLE MAID FOUNDATION 
214 Duffield St., B’klyn. TR. 5-9438

IRT iki Hoyt; BMT iki DeKalb;
8th Avė. iki Jay St.

(151-157)
------------------------- y----------------------

NURSES. Registered Nurse as 
night supervisor. License^ Practials 
as charge nurses to work from 

i 4—12 and 12—8 A.. M. 5 (lays. 
Modern 103 bed Nuking Home. 
Queens. LI. 4-4300.

(154-160)

HELP WANTED MALE

CARPENTER
FOR CARPENTRY SHOP IN 

LARGE FACTORY

GOOD PAY 
EMPLOYEE BENEFITS

RADIO RECEPTOR CO.
240 Wythe Ave.—No. 3rd St., B’klyn 

EV. 8-6000
Only 6 minutes from Union Square 

14th St. Canarsie Line 
to Bedford Ave. Sta.

(159-161)

Stalioriai. Darbas prie puikių da
lykėlių. Tik su patyrimu. Nuola
tinis darbas su gerai įsteigta firma.

EL. 5-7456.

(154-160)

Superintendent—Pora. Gali būti ir 
su vaikais. Darbas 20 šeimų name, "< 
Bronx.. Lengvi pataisymai ir apva
lymas. 4 rūmų apartmentas, 
skaitant algą. Nuolatinis darbas. 
CY. 5-7323.

(154-160)

Business Opportunity

Ideališka šeimai. Delikatossen-Gro- 
sernė. Geroj apylinkėj, Westchester. 
Daroma $2,200 ir daugiau j savai
tę. Parduodame pilnai Įtaisytą. 
$10,000. Šaukite 10 A. M.— 2 P. M. 
SC. 3-5777.

(154*157)

Ką planuojate rengti šį ru
denį? Laisvės spaustuvė pigiai 
ir gražiai padarys spaudos 
darbus jūsų parengimams.




