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KRISLAI
'Keisti dalykai.
Plepa, nežinodami kodėl.
J. Kardelio filosofiją.
“Draugas” nepasitenkinęs.

Rašo R. Mizara

Keisčiausių dalykų tenka 
užtikti mūsų oponentų spau
doje.

Vieni jų dar vis barasi su 
lenkų buržuazinių nacionalis
tų, vadovais dėl Vilniaus: kam 
jis turis priklausyti —Lietuvai 
ar Lenkijai? Na, o Vilnius 
jau seniai yra Tarybų Lietu
vos sostinė ir priklauso, žino
ma, Lietuvai. Kam gi kitam 
jis gali priklausyti?

Kiti jų plepa dėl Klaipėdos. 
Girdi, reikia tartis su Vaka
rų Vokietijos vokiečiais, kad 
jie sutiktų Klaipėdos kraštą 
atiduoti Lietuvai! Na, o Klai- 
pėdos kraštas jau nuo seniai 
yra nedalinama Tarybų Lietu
vos dalis!

Kas tiems žmonėms darosi? 
Ar jie akli, ar jie gal nieko 
nemato, nieko negirdi ir nieko 
nežino ?

Na, o montreališkis J. Kar
delis pasišovė pasirodyti ra- 
zumnesniu už visus: jis pra
dėjo rašyti straipsnius už tai, 
kad Rytų Prūsija būtų pri
jungta prie Lietuvos. Ir štai 
kaip jis atkerta tiems, kurie 

’iš jo “projekto” juokiasi:
f “Mūsų visų, bent daugumos 
'tikrai, yra noras, kad Lietu- 
'"va būtų didelė, tvirta ir pa

jėgi. Tai turi būti visų mūsų 
tikslas ir uždavinys!”

- Koks Kardelis Lietuvos pa
triotas!

Tačiau, pats Kardelis neti
ki tuo, ką jis rašo. Nes, jei 
jam rūpėtų matyti Lietuvą 
didelę, tvirtą ir pajėgią, tai 
jis per savo laikraštį jos ne
niekintų, nešmeižtų.

Kardelio, kaip ir visų “Lie
tuvos vaduotojų”, noras yra 
toks: kad tik juo greičiau 
įvyktų atominis karas, kad 
tik juo greičiau Lietuva būtų 
nusiaubta karo liepsnų, kad 

_ tik juo greičiau Lietuvon būtų 
galima grąžinti viešpatavimui 
liaudies priešus-išnaudotojus!

. Neseniai lietuvių socialde- 
; mokratų suvažiavime S. Kai- 

iys-Kaminskas apverkė da
bartinę tarptautinę padėtį dėl 
to, kad pasaulis siekiasi pa- 
stovios taikos.

O štai, pasiskaitykite, ką 
tuo klausimu rašo Čikagos 
marijonų Draugas:

“Yra nemažas pagrindas 
baimei (Mano pabrėžta—M.), 
kad teisingos ir pastovios tai
kos atsteigimo reikalas gali 
būti atidedamas ateičiai, o 
šiuo tarpu pasitenkinama 
esančia būkle ir siekiama tai
kaus sambūvio su komunisti
niu pasauliu. Esame girdėję 
ne vieną kalbą, neišskiriant ir 
prezidento. Eisenhowerio, ku
riose atsakingi politikai ir di
plomatai net su tikru pasidi
džiavimu pabrėžia, kad būk 
tai dabar jau turime pasauly
je taiką, ir reika daryti vis- 

’ 2* kad šitokia taika ir toliau 
W pasiliktų. Ar tai nereikštų, 

kad siekiama taikos bet kokia 
/ kaina?” (“D-gas” š. m. rugs.

33 d.).
Kunigų laikraštis, kaip ma

tome, gyvena baimėje dėl to, 
kad pasaulyje gali būti taika. 
Jis nori karo. O kadangi Ei- 
&enhoweris karo nepradėjo,

EGIPTAS PATS SKLANDŽIAI TVARKO SUEZO KANALA
Clay mokyklos vedėjai jau 
n u sileidžia riaušininką m s

Pašalino 3 priimtus
Clay, Ky. — Clay pradi

nės mokyklos vedėjai nusi
leido rasistiniams riauši
ninkams ir pašalino tris ne
grų vaikučius, kurie buvo 
mokyklon priimti kokią sa
vaitę atgal, mokslo metų 
pradžioje. Per kokią savai
tę nacionalinės gvardijos 
kareiviai saugojo, kad tie 
vaikai galėtų atvykti mo
kyklon, kad neleisti * riauši
ninkams jų užgauti. Bet ra
sistams pasisekė įtikinti ar
ba įbauginti daugumą baltų 
tėvų, kad jie mokyklą boi
kotuotų, kad jie nesiųstų 
savo vaikų. Dauguma bal
tųjų vaikų mokyklos tokiu 
būdu nelankė. Pusė moky
tojų taipgi išsigando rasis
tų ir mokyklos nelankė.

Prie rasistų laimėjimo 
taipgi prisidėjo miestelio 
majoro Clarko užsilaiky
mas. Vietoje kad stoti tvar
kos palaikymo pusėje, jis 
pats vadovavo riaušinin
kams.

Šį pirmadienį Louise Gor
don, motina dviejų vaiku
čių, kuriai pirmai pasisekė 
užrašyti savo vaikus Clay 
pradinėje mokykloje, juos 
vėl atvežė iš ryto. Bet jai 
buvo pasakyta, kad vaikai 
daugiau tos mokyklos ne
gali lankyti. Būrys rasis
tų, kurie stovėjo prie mo
kyklos, šaipėsi. Kelios die
nos anksčiau jie bandė ap
versti automobilį, kuriame 

, Deli. — Uttar .P r a de š 
provincijoje ortodoksiniai 
musulmonai sukėlė riaušes 
prieš amerikiečių rašytojų 
Henry Thomas ir Danna 
Lee Thomas knygą “Religi
nių vadų biografijos”.-Mu
sulmonai sako, kad ta kny
ga įžeidžia Mohamedą. Y- 
patingai musulmonams ne
patiko knygos paragrafas, 
kuriame sakoma, kad “Mu
hamedas mirė savo jau
niausios ir gražiausios mei
lužės glėbyje?’

S u s i r ė mimuose tarp 
riaušininkų ir policijos 18 
asmenų užmušta.

Amanas. — Beduinas 
(klajoklių genties arabas) 
nušovė britų karininką.

tai ir jis jau kunigų laikraš
čiui negeras. «

“Teisinga” taika kunigų lai
kraščiui būtą .tokia:, grąžinti 
Kinijon Čiang-Kai-šeko kliką, 
grąžinti kapitalistų ir dvari
ninkų viešpatavimą į tuos eu
ropinius kraštus, kurių liau
dis jau išsilaisvino ir kuria 
naują gyvenimą be ponų.

Taikos nori liaudis, nori 
darbo žmones. Dėl to ir mū
sų šalies vyriausybė ir kitos 
yra priverstos klausyti liau
dies balso!

vaikus iš mokyklos< 
sėdėjo Louise Gordon ir jos 
du vaikai.

,L. Gordon pareiškė, kad 
ji per teismus kovos už sa
vo vaikų teisę lankyti vieti
nę mokyklą. Ji sakė, kad 
kitaip vaikai turi lankyti 
mokyklą' gretimame Provi
dence miestelyje, apie . 14 
mylių atstume, ir ima apie 
valandą ten nuvažiuoti au
tobusu. NAACP paskelbė, 
kad padės jai toje kovoje.

Karamanlis užtikrino Kipro 
žmones, kad jie gaus paramą

Atėnai.—Graikijos prem
jeras Karamanlis užtikrino 
Kipro graikus, kad Graiki
ja^ juos rems kovoje už sa
vo laisvę ir už teisę pri
sidėti prie Graikijos. Jis 
padarė tą pareiškimą po 
to, kaip Kipro nacionalistai 
išleido atsikreipimą į Grai
kijos politines partijas ir 
valdžią. Tame atsišau
kime Kipro graikai ragino 
graikus pačioje Graikijoje 
labiau solidarizuotis su jais.

Kipro nacionalistai to ne
sako viešai, bet yra gerai 
žinoma, kad jie labai nepa
tenkinti Graikijos valdžios 
užsilaikymu. Kipro nacio
nalistai ir jų pogrindinė 
kovos organizacija KOKA 
norėtų, kad Graikija nu
trauktų diplomatinius ry
šius su britais ir paskelbtų 
juos mirtinais visos graikų 
tautos priešais. 

*■' - - ________ ___
Tunisija protestavo prieš 
francūz. dėl bombardavimo

Tunisas. —■ Tunisijos val
džia pasiuntė aštrų protes
tą prieš Ain Bouderias kai
mo bombardavimą. Pran
cūzų kariniai orlaiviai 
skraidinėjo virš to kaimo 
ir numetė bombas ir užmu
šė vieną vaiką bei sužeidė 
šešis asmenis. Tunisiečiai 
sako, kad francūzai kaima 7 v
bombardavo ir apšaudė 
kulkosvaidžiais vien todėl, 
kad ten vyko nacionalisti
nis antifrancūziškas mi
tingas. Tunisija yra forma
liai nepriklausoma, bet jo
je dar randasi francūzų 
karių — apie 10,000 jų.

Tunisijos valdžia gavo 
tūkstančius telegramij nuo 
žmonių, kurie reikalavo 
griežtesnių žingsnių prieš 
francūzus. Daugelyje mies
tų įvyko protesto streikai 
ir užsidarė visos įmonės. 
Nacionalistai reikalauja, 
kad Bourgouibos valdžia 
darbuotųsi už francūzų ka
rinių jėgų ištraukimą iš ša
lies.

Gaukit Laisvei Skaitytoją 
Užrašykite Laisvę savo draugui

Cou sake K. P. suvažiavime:

Kinija padvigubins
pramonės statybą

Pekinas.—Kinijos prefn- 
jeras Čau En-lajus Komu
nistų partijos suvažiavime 
sakė, kad per penkerius 
metus Kinija padvigubins 
savo išlaidas industrinei 
statybai. Tas penkerių me
tų planas prasidės 1958-ais 
metais. Iki to laiko statyba 
taipgi bus žymiai pakelta. 
Jis sakė, kad lygiagrečiai 
su statyba eis algų kėlimas 
ir darbo žmonių gerbūvio 
bendras kėlimas. Taipgi 
bus vykdoma laipsniška že
mės ūkio kolektyvizacija.

Čou En-lajus kalbėjo po 
to, kaip suvažiavimą atida
rė Mao Tse-tungas. Mao 
sakė, kad tai istorinis suva
žiavimas, pirmas K. P. su
važiavimas išlaisvintoje Ki-

Komunistai suštiprino savo 
j ėgas Š vedi j os r in kimi i ose

Stockholmas. — Švedijos 
parlamentiniai r i n kimai 
neatnešė didelių staigme
nų. Socialdemokratai lie
ka prie valdžios vairo, nors 
šiek tiek susilpnėjo, konser
vatoriai bent kiek sustiprė
jo, bet ant tiek pat susilp
nėjo agrarų partija, kurių 
prarastos vietos teko kon
servatoriams. Komunistu v ' - • Cjėgos žymiai sustiprėjo.

Socialdemokratai, kurie 
anksčiau turėjo‘"110 depu
tatų, dabar turės 108, kon
servatoriai, turėjo 31 vie
ta, turės 39, liberalai, tu- 

V 7 7 7

rėš 58, kiek anksčiau, agra- 
rai, turėję 26r turės 20, ko
munistai, turėję 5, turės 
šešis.

Nors komunistai padau-

Aid oi noki L darbininkų unija 
remia Stevensoną-Kefaiįverį
Detroitas. — Automobi

lių darbininkų unijos 
(UAW) speciali konferen
cija rinkimų reikalais pri
ėmė rezoliuciją, ’ kad unija 
turi remti Stevensoną-Ke- 
f a u v e r į, demokratinius 
kan di d atus. Konf er-enci j o-. 
j e dalyvavo 2,599 delega
tai. Remti demokratus nu
balsuota persveriamu bal
su, nors ne vienbalsiai. 
2,516 delegatu pasisakė už 
Stevensona - Kefauveri, 24 
už Eisenhowerį-Nixoną, 36 
už jokių kandidatų nerė- 
mimą, 22 susilaikė nuo bal
savimo ir vienas balsavo 
už “Joe Smith”.

Unijos vadas Reutheris 
kalbėjo konferencijoje. Jis 
sakė, kad Amerikos žmonės 
turėtų pasigailėti Eisen
howerio ir leisti jam vykti 

b

nijoje. Jis pranešė, kad 
partija jau turi dešimt mi
lijonų narių (iki šiol užsie
nyje buvo manyta, kad ji 
turi 6 milijonus.)

Suvažiavime kaip drau
giški svečiai - stebėtojai 
dalyvauja komunistai iš be
veik kiekvieno Azijos kraš
to, iš daugelio Europos 
kraštų ir taipgi ne-komu- 
nistai iš Indijos, Japonijos, 
Indonezijos ir t. t. Mao 
juos visus sveikino savo 
kalboje.

Mao pabrėžė, kad Kinija 
ir ateityje rems visus tau
tiniu išsilaisvinimo ir anti- 
kolonialius judėjimus. Jis 
išreiškė solidarumą su E- 
giptu.

gino savo parlamento depu
tatų skaičių tik vienu, jų 
jėgos sustiprėjo žymiau, 
negu tai atrodytų paviršu
tiniškai. Jų balsai padaugė
jo beveik visose Rinkiminė
se apylinkėse, nors daugu
moje jų jie neiškovojo nau
jo deputato.

Švedijos Komunistų1 par
tija jau išleido pareiškimą, 
kuris sako, kad partija 
skaito rinkimų rezultatus 
nemenku savo laimėjimu.

Rinkimuose dalyvavo 78 
procentai turinčių teisę 
balsuoti.

Manoma, kad valdžioje 
neįvyks jokių pakaitų. Prie 
vairo dabar stovi socialde
mokratinis premjeras Tage 
Erlanderis.

poilsiui savo farųioje Get
tysburg^, kad Tricky Dicky 
(Nixonas) būtų pasiųstas 
pas savo šuniuką Checkers, 
kad Wilsonas būtų sugrą
žintas General Motors 
kompanijai.

Reutheris, betgi; priminė 
savo kalboje, kad organi
zuoti darbininkai neremia 
Stevensono - Kefauverio be 
rezervacijų. Jis sakė, kad 
demokratų užsilaikymas se
gregacijos klausimu toli 
nėra patenkinantis.

Tuo pačiu laiku, kai 
UAW specialus suvažiavi
mas Detroite pasisakė ! už 
Stevensoną ir Kefauverį, 
AFL-CIO elektros reikme- 
nų darbininkų unijos (IU- 
E) suvažiavimas St. Louise 
taipgi priėmė panašią 
rezoliuciją. IUE suvažiavi-

Bet Dulles darbuojasi už 
Suezo kanalo hoikotavimą
Sovietų ir Jugoslavijos

Kairas. Užsieniečiai pi
lotai - kapitonai, kurie pra
veda laivus pro kanalą, jau 
beveik visi apleido Suezą. 
Išvyko britai, išvyko fran
cūzai, išvyko kiti europie
čiai. Bet plaukimas per Su
ezą eina kaip pirmiau — 
patys egiptiečiai kanalą 
tvarko, ir sako, kad viskas 
eina sklandžiai. Praeitą 
savaitgalį dideli laivų kon
vojai praplaukė pro kana-

Repuulikonai vėl naudoja 
Hisso reikalą kampanijoje

Washingtonas. — Repu- 
blikonai ištempė seną His
so bylos reikalą, kurį jie 
naudojo 1952-ais m; prieš
rinkiminėje kampanijoje, ir 
vėl jį naudojo. Kaip ži
nia, Trumanas neseniai pa
reiškė, kad jis netiki, jog 
Hiss buvo komunistinis šni
pas . Republikonų naciona
linio komiteto pirmininkas 
L. Hali dabar reikalauja iš 
Stevensono, kad jis pasisa
kytų tuo reikalu, kad jis 
paremtų arba pasmerktų 
Trumano nuomonę.

Stevensonas tuo tarpu 
pranešė, kad jis vyks į pie
tines valstijas, kur keliaus 
6,800 mylių . Jis aplankys 
Virginia, Texas, Floridą ir 
Tennessee — vis valstijas, 
kurios 1952-ais metais bu
vo prarastos, tai yra, ku
rios balsavo tada už repu- 
blikonus.

31 amerikietis jūrininkas 
paskendo Atlanto audroje

Harstad, Norvegija. — 
Norvegų laivas išgelbėjo 
penkis amerikiečius jūri
ninkus, kurie gelbėjimosi 
Valtyje plūduriavo audrin
game Šiaurės Atlanto van
denyne. Tai buvo penki iš 
prekybinio laivo “Pelagia” 
įgulos. Jie pasakojo, kad 
jie vieninteli, kuriems pa
sisekė išsigelbėti. 31 jūri
ninkas, įskaitant laivo ka
pitoną, paskendo su laivu. 
“Pelagia”, 7,238 tonų lai
vas, kuris vežė metalo ru
dį, neišsilaikė didžiulėje 
audroje.’ Dauguma pasken
dusių jūrininkų buvo ame
rikiečiai.

Nicosia. — Nuo to laiko, 
kai nacionalistų pogrindis 
atšaukė paliaubas 15 dienų 
atgal, 13 asmenų krito ir 
32 tapo sužeisti. Naciona
listai dabar veda kovą ne 
vien prieš britus, bet ir 
prieš francūzus, kurių keli 
tūkstančiai randasi Kipre.

me kalbėjo pats Stevenso
nas. Suvažiavimas perrin
ko James B. Carey sekreto
rių iždininku.

pilotai jau randas Sueze 
lą. Ant kiekvieno praplau
kiančio laivo randasi egip
tietis pilotas. Laivai buvo 
Amerikos, Britanijos, 
Francūzijos, Turkijos ir ki
tų šalių. Vienas amerikie
tis kapitonas išsireiškė, kad 
jam atrodo, kad viskas ėjo 
kuo sklandžiausiai.

Tuo tarpu egiptiečiai 
gauna pagalbos iš kitur. 
19 tarybinių pilotų, kurie 
turi ilgo patyrimo įvai
riuose tarybiniuose kana
luose, jau atvyko čia. Jie 
turės praeiti trumpą susi
pažinimo su Suezu kursą ir 
stos darban. Taipgi atvy
ko keturi pilotai iš Jugo
slavijos.

Amerikos valstybės se
kretorius Dulles atvyko 
Londonan. Pranešama, kad 
jis atvyko su pažadu įteik
ti net pusę bilijono dolerių 
valstybėms, kurios nustotų 
naudoti egiptiečių tvarko
mą Suezą ir plaukdintų sa
vo laivus aplink' Afriką. 
Londone dėl viso reikalo 
viešpatauja nemenkas su
mišimas. Šiandien, antra
dienį, čia prasideda taip 
vadinama “Naudotojų aso- 
cijacijos” konferencija. Ta 
sąjunga, esą, reikalaus, kad 
jai būtų perduotas kanalo 
tvarkymas, bet Dulleso dar
buotė už kanalo boikotavi- 
mą nesutampa su tuo pla
nu, nors pats tos sąjungos 
planas gimė Dulleso inicia
tyva.

Kaire pirmadieni radosi 
Indijos Krišna Menonas, 
kuris ilgai tarėsi su Nasse- 
riu Suezo reikalu. Nasse- 
ris paskui pareiškė:

“Egiptiečiai tvarkys Su
ezo kanalą sklandžiai ir ge
rai ir jeigu taip vadinama 
naudotojų sąjunga nežiū
rint to prasiverš pro ka
nalą, tai bus agresija ir ji 
bus kaipo tokia traktuoja
ma?’

Jau darosi aišku, betgi, 
kad Vakarai ’neplanuoja 
bandyti siųsti laivų kaipo 
“išbandymą” ignoruojant 
egiptiečius pilotus. Vieto
je to, kaip manoma, kana
lo boikotavimas gali būti 
kovos prieš Egipto priemo
ne.

Gettysburgas. — Prezi
dentas Eisenhoweris buvo 
fotografuotas su savo anū
ku, kuris dėvėjo Pietines 
Federacijos karinę kepu
raitę. Iš to daroma išvada, 
kad tai buvo netiesioginis 
būdas sakyti, kad Ike sim
patizuoja konfederacijai.

ORAS NEW YORKE
Vešiau, giedra.
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IŠVADOS
DISKUSIJOS,-VYKUSIOS mūsų spaudoje dėl N. 

Chruščiovo apie Staliną kalbos, sakytos š. m. vasario 
mėnesį Tarybų Sąjungos Komunistų partijos XX suva
žiavime, baigėsi. Jos baigėsi (kiek tai liečia J. Stalino 
atliktas klaidas) ir visame pasauly.

Trumpai suėmus, viso to istorija buvo tokia: N. 
Chruščiovas pasakė minėto suvažiavimo uždarytoje se
sijoje kalbą dėl asmens kulto, dėl to, kad Stalinui vado
vaujant, per apie £0 metų prieš jo mirtį, buvo padaryta 
nemaža stambių klaidų, kurios išplaukė iš to, kad buvo 
pasitikėta vieno asmens vadovybe.

Toji kalba nebuvo paskelbta tarybinėje spaudoje, 
bet ji buvo duota kitų šalių komunistinėms bei darbi
ninkų partijoms kaip informacija. Tarybų Sąjungoje ji 
buvo plačiai skaitoma ir analizuojama tik komunistų 
mitinguose.

Mūsų valstybės departmentas kažin kokiuo būdu 
tos kalbos kopiją gavo ir paskelbė amerikinėje spaudoje. 
Po to toji kalba patapo viso pasaulio nuosavybe.

Visa tai sukėlė aštrių diskusijų visame pasaulyje— 
ypatingai kmunistinėse partijose, komunistinėje spau-

Toji spauda bendrai sutiko su Chruščiovo kalbos tu
riniu, sutiko, kąd asmenybės kultas žalingas dalykas, 
sutiko su tuo, kad J. Stalinas padarė klaidų. Bet komu
nistinė vadovybė ir spauda pradėjo reikalauti iš Chruš
čiovo arba Tarybų Sąjungos Komunistų Partijos Centro 
Komiteto, kad jis plačiau paaiškintų, kodėl tai įvyko, 
kodėl Centro Komitetas J. Stalinui nesipriešino ten, kur 
jis darė klaidas?

Buvo parašyta aštrių straipsnių Chruščiovo ir viso 
Centro Komiteto adresu — ypatingai aštrių straipsnių

DĖL VOKIETIJOS 
KOMUNISTŲ PARTIJOS 
UŽDARYMO

Kaip žinia, Adenauerio 
valdžia uždarė Vokietijos 
Komunistų partiją. Dėl to 
kilo protestų ne tik pačioje 
Vokietijoje, o ir visame pa
saulyje. • •

> Aštriai Adenauerio val
džią dėl to kritikuoja Ta
rybų Sąjungos Komunistų 
partijos Centro Komitetas. 
Mes čia paduosime plates
nes ištraukas iš pareiški
mo, kurį tuo reikalu TSKP 
CK padarė.

Jame skaitome:
“Europos centre įvyko 

didelės politinės svarbos 
įvykis, nukreiptas prieš tai
ką ir demokratiją. Vaka
rų Vokietijos valdžios or
ganai paskelbė už įstatymų 
ribų Vokietijos Komunistų 
partiją. Tarybų Sąjungos 
Komunistų partijos Centro 
Komitetas, laiko Vokietijos 
Komunistų partijos uždrau
dimą anti-liaudiniu aktu, 
pažeidžiančiu elementarias 
vokiečių tautos teises bei 
laisves, kuriuo siekiama 
nuslopinti taikingąsias jė
gas, sustiprinti agresyvų 
vokiškąjį militarizmą, gre
siantį Europos tautų sau
gumui. -

“VKP uždraudimo negali 
griežtai nepasmerkti visa 
pasaulio visuomenė, juo la
biau, kad tai nėra izoliuo
tas aktas Vakarų Vokieti
jos valdančiųjų sluoksnių 
politikoje, o grandis ben
droje grandinėje priemo
nių, kuriomis'.siekiama; pa
versti Vakarų Vokietiją mi-:

buvo parašyta Italijos Francūzijos ir Amerikos spau- litaristine valstybe, pavojin^
doje (kalbame apie pažangiąją ir komunistinę spaudą).

Vieną tų straipsnių, parašytą Jungt. Valstijų Ko
munistų partijos generalinio sekretoriaus Eugene Den- 
niso, Maskvos “Pravda” išvertė į rusų kalbą ir išspaus
dino savo skiltyse.

Kai kurios komunistinės partijos—pavyzdžiui, Itali
jos ir Francūzijos—siuntė savo specialias delegacijas į 
Maskvą, kad jos ten pasitartų su žymiasiais tarybiniais kraįįnes
vadovais ir gautų platesnių informacijų.

Tarybų Sąjungos Komunistų partijos Centro Komi
tetas išleido platų pareiškimą, kuriame buvo smulkiau 
paaiškinta, kodėl taip įvyko, kodėl dabartiniai Tarybų 
Sąjungos vadovai, tuomet buvę Centro Komitete,, kai 
kada tylėjo, matydami Staliną darant kai kurias klaidas.

Po to ir vėl vyko diskusijos įvvairiose partijose. Ir 
tos partijos pareiškė, kad sutinka su TS KP Centro Ko
miteto paaiškinimais, juos užgiria ir nusitaria, kad pas 
jas nebūtų vietos ateityje asmenybės kultui, kad vadovy
be privalo būti kolektyve, pagrįsta (demokratiniais prin 
cipais. '

TOSE DISKUSIJOSE, kiek mes galėjome pastebėti, 
buvo pripažintas J. Stalinui nuopelnas už jo atliktus ge- 

’ rus darbus, tačiau buvo kritikuojami jo žygiai, atlikti 
vėliau. Jei ne Stalino ’ klaidos, buvo sakyta, Tarybų Są
junga būtų pasiekusi dar ddiesnių laimėjimų.

Buvo tolydžio pabrėžta, kad asmenybės kultas, kad 
Stalino klaidos labai pakenkė ir buržuazinių kraštų pa
žangiajam darbininkų judėjimui, jo plėtojimuisi, jo au
gimui.

PRIEŠ PUSANTRO mėnesio, rašydamas Daily 
Workery apie J. Stalino klaidas, Wm. Z. Fosteris bandė 
surasti joms pobiidį. Kaip tos rūšies klaidas pavadinti, 
kaip jas charakterizuoti? ‘

Fosteris rašė, kad tas klaidas tegalime pavadinti 
“revoliuciniais ekscesais.” Jo žodžiais:

“Visos buržuazinės revoliucijos — Anglijoje, Jung
tinėse Valstijose, Francūzijoje, Lotynų Amerikoje, etc.— 
pagimdė tokius ekscesus, ypatingai tokius teroristinio 
pobūdžio ekscesus. Ir (mūsų nelaimei) Rusų Socialistinė 
Revoliucija parodo, kad ir ji nebuvo nuo to laisva.”

Ten pat Fosteris smulkiau aiškina, kodėl taip įvy
ko, kodėl tie ekscesai galėjo susirasti dirvą socialistinėje 
šalyje. Fosteris sako, kad visa tai pakenkė pasaulio dar
bininkų judėjimui. Nežiūrint, kuriais sumetimais tie 
ekscesai buvo atlikti, jie yra smerktini.

gu naujo karo ir reakcijos 
židiniu Europoje. Tai ve
da į tarptautinio įtempimo 
sustiprėjimą.

“Šis reakcijos bei milita- 
rizmo smurto ir puolimo 
prieš taikingąsias ir demo-

; jėgas Vokietijos 
Federatyvinėje Respubliko
je aktas įpareigoja mus pa
reikšti tarptautinei visuo
menei, kad' Vakarų Vokie
tijos valdžios veiksmai 
vyksta ta pačia kryp 
timi, kuria vystėsi • įvykiai, 
susiję su fašistinio režimo 
įvedimu Vokietijoje. Tada 
pasi ruošimas revanšisti
niam karui taip pat prasi
dėjo nuo vokiečių tautos 
demokratinių organizacijų 
sutriuškinimo. Pirmieji 
smūgiai buvo kirsti Vokie
tijos K o m p a r t i j ai, *kaip 
priešakiniam dar b i n i n k ų 
klasės būriui, nuosekliai ko
vojusiam prieš Vpkietijos 
įtraukimą į karines avan
tiūras, už darbininkų kla
sės. ir visos vokiečių tau
tos gyvybinius interesus, 

i Tuojau po to buvo uždraus
tos profsąjungos, Vokieti
jos socialdemokratų partija 
ir visos kitos partijos, iš
skyrus nacionalsocialistų.

“Tokiu būdu atsipalaida
vęs sau rankas šalies vidu
je, Hitleris, 
pradėjo

kaip žinoma, 
' ' i paspartintai per

ginkluoti Vokietiją, paskel
bė visuotinę karo prievolę, 
o po to, Vakarų valstybėms 
nuolaidžiaujant, ėmė vyk
dyti teritorinius užgrobi
mus ir sukėlė antrąjį pa-

TENKA MANYTI, kad panašus dalykas Tarybų 
Sąjungoje niekad nepasikartos. Ekscesai, klaidos, atlik
tos praeityje, ištaisomos. Neteisėtumas, įsivyravęs įvai
riose įstaigose, Stalinui stovint šalies priešakyje, šali
namas. '

Todėl toliau tęsti diskusijas (dėl Stalino klaidų) 
mūsų spaudoje neverta.

Daug svarbiau Amerikos darbininkams - marksis
tams yra .tas dalykas: kaip pakelti .į aukštesnį lygį

“Dabar Vakarų Vokieti
jos valdantieji sluoksniai 
stoja į kelią, kuriuo ėjo..vo
kiškasis fašizmas. Panau-

dodami, kaip savo laiku vo
kiškasis fašizmas, Vakarų 
imperialistinių jėgų para- ' 
mą ir gavę pagal Paryžiaus 
susitarimus teisę pergink
luoti Vakarų Vokietiją, jie 
paskelbė visuotinę karo 
prievolę, vysto ginklų ga
mybą, formuoja naują 
agresyvų vermachtą su hit
leriniais generolais prieša
kyje, sudaro pusmilijoninę 
armiją su tankų ir aviaci
jos junginiais. Uždrausda- 
mi Vokietijos Kompartiją, 
kurios kova prieš šią poli
tiką susilaukia vis didesnės 
plačiųjų Vakarų Vokietijos 
liaudies masių paramos, 
vokiškieji militąristai ir re- 
Vanšistai siekia pašalinti 
vieną iš svarbiausių kliū
čių vokiškojo militarizmo 
atgaivinimo kelyje. Kirsda
mi smūgius visų pirma Vo
kietijos Kompartijai ir su
darydami grėsmę vigų ki
tų demokratinių organiza
cijų gyvavimui, Vakarų Vo
kietijos militaristai nori 
priversti vokiečių tautą bū
ti nebyliu įrankiu naujo 
karo organizatorių ranko
se.”
Sako: istorija nepasikartos

Toliau TSKP CK nuro
do, kad vokiškieji milita
ristai turėtų žinoti, jog is
torija nepasikartos. Kodėl? 
Todėl:

“Bet težino vokiškieji mi
litaristai ir revanšistai, ei
nantieji Hitlerio pėdomis, 
kad istorija nepasikartos. 
Visa istorinė padėtis mūsų 
laikais visai kita. Tautos 
daug ko išmoko iš antrojo 
pasaulinio karo kartaus pa
tyrimo. ( Milžiniška, nenu
galima jėga pavirto pasau
linė socialistinė sistema, 
kuri vieniją Tarybų Są
jungą, didžiąją, Kinijos 
Liaudies Respubliką ir ki
tas šalis, statančias socia
lizmą. Socializmas dabar 
statomas ir Vokietijoje, kur 
sutvirtėjo ir sėkmingai vys
tosi pirmoji Vokietijos is
torijoje darbininkų ir vals
tiečių valstybė — Vokieti
jos Demokratinė Respubli
ka.

“Vokietijos Komunistų 
partija, išmėgintas kovoto
jas už Vokietijos darbinin
kų klasės reikalą, nepaisy
dama žiaurių persekiojimų 
ir sunkių aukų, kurias ji 
patyrė fašizmo laikais, gar
bingai kovojo glaudžioje są
jungoje su kitomis demo
kratinėmis jėgomis už savo 
tėvynės išvadavimą iš fa
šistinio viešpatavimo. Iš
vadavus Vokietiją iš hitle- 
rizmo, Kompartija pradėjo 
drąsią ir atkaklią kovą už 
taiką, prieš Vokietijos mi
litarizavimą, už Vokietijos 
suvienijimą taikiu ir demo
kratiniu pagrindu, už vo
kiečių tautos laisvę bei ne
priklausomybę ir d a r b o 
žmonių mašių gyvybinių 
reikalavimų ■ įgyvendinimą, 
už draugišką tautų bendra
darbiavimą, prieš ■ revanšis
tinę Vakarų Vokietijos mi
litaristų politiką.

“Kaip tik už taikingą, 
tikrai demokratinę politiką 
Vokietijos Kompartija pa
skelbta už įstatymo ribų. 
Argi nėra gėdingas ir ne
leistinas tas faktas, kad 
Kompartijos, vykdančios 
politiką, atitinkančią vo
kiečių tautos lūkesčius, ir

ginančios taiką bei demo
kratiją, veikla pripažinta 
antikonstitucinę, kai tuo tarpą 
fašistinės ir militaristinės 
jėgos gali laisvai gyvuoti 
Vokietijos Federatyvinėje 
Respublikoje ir jų veikla 
pripažįstama teisėta ir kon
stitucine.

“Pasauulio tautos teisė
tai nerimauja dėl to, kad 
dabar Vokietijos Federaty
vinėje Respublikoje atgai
vinami susidorojimo su de
mokratinėmis taikingomis 
partijomis ir organizacijo
mis būdai bei metodai, nau
doti vokiškojo fašizmo, ko
vai už kurio sutriuškinimą 
antihitlerinės koalicijos ša
lys paskyrė tiek jėgų ir pa
tyrė tokias sunkias aukas. . I

“TSKP CK atkreipia dė
mesį į tai, kad teroristiniai 
Vakarų Vokietijos valdžios 
organų veiksmai šiurkščiai 
pažeidžia vieningus antihit
lerinės koalicijos valstybių 
nutarimus, kuriuose jos 
nustatė, kad Vokietijos de
mokratizavimas yra ypa
tingai svarbi Vokietijos po
karinio sutvarkymo sąlyga. 
Reikia kuo rimčiausiai pa
brėžti, kad nuosekliausiai 
kovojančios už Vokietijos 
su vieni j imą Kompa r t i j o s 
uždraudimas yra taip pat 
skirtas padaryti neįmano
mą Vokietijos valstybės su
vienijimą taikiu ir demo
kratiniu pagrindu. Kom
partijos uždraudimo aktu 
Vakarų Vokietijos vyriau-

marksizmą Amerikos darbininkuose? Kaip sėkmingiau 
paskleisti socialistinę mintį milijonuose Amerikos darbo 
žmonių?

Šis tai bene svarbiausias klausimas, stovįs prieš' 
Amerikos marksistus. Būtų gerai, kad tuo klausimu ir 
mūsų veikėjui susidomėtų. • > . •

sybė dar kartą parodė, kad 
ji yra nusistačiusi prieš Vo
kietijos suvienijimą dviem 
Vokietijos valstybėms su
artėjant ir vedant derybas, 
nors toks būdas yra vienin
telis teisingas ir demokra
tinis Vokietijos klausimo 
išsprendimo būdas, atitin
kantis tiek pačios vokiečių 
tautos, tiek ir kitų tautų 
interesus, žodžio laisvės, 
demokratinių partijų ir or
ganizacijų veiklos laisvės 
slopinimo sąlygomis negali 
būti nė kalbos apie laisvą 
vokiečių tautos valios iš
reiškimą Vokietijos suvie- 
nijimp būdų klausimu. Kal
bos apie ‘laisvus’ bendrus 
Vokietijos rinkimus šiomis 
sąlygomis netenka bet ko
kios prasmės.

“Vokietijos Kompartijos 
uždraudimas įtikinamai ro
do, kad Vakarų Vokietijos 
valdantieji sluoksniai sie
kia ne taikiai, o smurtu, 
nauju karu suvienyti Vo

“Tokia Vakarų Vokietijos 
militaristų politika gali su
kelti rimtus padarinius ne 
tik vokiečių tautai, bet ir 
kitoms, ypač kaimyninėms 
su Vokietija, tautoms. Va
karų Vokietijos valdžios or
ganų vykdomi savivalės ir 
neteisėtumo aktai rodo, kad 
karo ir revanšo jėgos vei
kia priešingai pasaulio vie
šajai nuomonei, ryžtingai 
ginančiai taikos-ir tarptau
tinio įtempimo tolesnio mar 
žinimo politiką.”

Rajono subatvakaris
Subatos vakarėli*
Balnojau juodbėrėlį. . .

Temo. Laukuose nurimo 
traktoriai, sustojo kertamo
sios, grįžo iš rugienų kirtikai, 
grėbėjos. Traktorių, -kombai
nų ir kuliamųjų burzgimą, 
kertamųjų čerškėjimą ir dal
gių skambėjimą pakeitė dai
nos, toli nubanguojančios pla
čiaisiais kolūkio laukais. Bal
sai artėjo prie kolūkio kultu-J 
ros namų. Patvoriais rikiavo- j 
st dviračiai, motociklai. Po 
valandėlės didelė salė buvo 
pilna. Prasidėjo kolūkinis su- 
batvakaris. . .

Tribūnoje—LKP rajono ko
miteto sekretorius Mikalavi- 
čius. Po paskaitos — kolūkio 
saviveiklininkų koncertas. Įdo
mus jis šiandien tuo, kad 
liaudies šokių ratelis, ' vado
vaujamas Irenos Ramanaus
kaitės, pašoko naujai išmoktų 
šokių — “Gyyatarą”, “Dobi
lą”, kaimo kapela pagrojo 
naujų muzikos dalykėlių. Kol
ūkiečiai šokėjų tarpe pamatė 
naują dalyvį — Juozą Juške
vičių, savo kolūkio pirminmr 
ką. Juškevičius neseniai iš
rinktas pirmininku — vos pu
sė fnetų. Tačiau jis rūpinasi 
ne tik gamyba, bet ir kultū- 
lingu kolūkiečių poilsiu, pas 
dalyvauja saviveikloje, apsi
lanko ir dramos ratelio repe
ticijose. Pirmas Juškevičiaus 
šokis šioje scenoje buvo “Kol
ūkio. pirmininkas“.

Linksmas buvo subatvaka- 
ris kolūkyje. Koncėrto metu 
pirmoje eilėje sėdėjo melžė
jos čemerkienė, Kudžmaitė, 
Paulinkaitė, fermos vedėjas 
Indžiu lis. Salėje Ir kolūkio 
kerdžiai Adomavičius, Lep- 
čelka ir kt. Bo koncerto ker
džiai vėl grįš į ganyklą. Gy- 
vulinkystės darbuotojai ypač 
nuotaikingi. Jie antrą mėne
sį iš eilės iškovojo LKP rajo
no komiteto ir rajono vykdo
mojo komiteto pereinamąją 
Raudonąją vėliavą už geriau
sius rodiklius didinant pieno 
gaipybą.

Po koncerto negreit užgeso 
šviesos Komjaunimo vardo 
kolūkio^ kultūros namuose. Il
gai linksminosi darbštūs kolū
kiečiai..

Nemėgstą nuobodžiauti “Le
nino keliu“ kolūkio nariai, 
šeštadienį į klubus-skaityklas 
iir bibliotekas renkasi kolūkie
čiai ne tik laikraščių ir žur-

nalų paskaityti, šaškių pa
stumdyti, bet ir pasišnekėti, 
paskaitos pasiklausyti, kon
certo pasižiūrėti. Kolūkyje 
gausus saviveiklininkų būrys. 
Jų rateliai yra prie kiekvienos 
skaityklos ir bibliotekos, šiaiir 
dien pirmieji į kolūkio salę 
susirinko saviveiklininkai, čia 
jie rengia koncertą. Paskaitą 
kolūkiečiams žadėjo paskaity
ti Gižų MTS direktorius Urbo
navičius. Apie tai pranešama 
ir kaimuose iškabinėtuose 
skelbimuose. Prisirinko daug 
kolūkiečių, bet paskaitininko 
nesulaukia. Devinta valanda 
vakaro — jo nėra, dešimta— 
vis dar nėra.

—Pradėkime koncertą, o po 
to bus paskaita, — pasiūlo bi
bliotekos vedėjas, aktyvus sa
viveiklininkas Černiauskas.

Koncertas prasidėjo ir pasi
baigė, o paskaitininkas taip 
ir neatvyko. Skirstėsi kolūkie
čiai nepatenkinti.

Nenuobodžiavo 
“Už taiką“, S. Nėries 
“Lankeliškių“ ir kitų 
kolūkiečiai, čia buvo 
kilnojamasis kinas.

Kaip subatvakarį praleido 
miesto gyventojai? Kaip kas 
išmanę, šeštadienį miesto tvo
ros buvo nukabinėtos tokiais 
skelbimais:

Šiandien kultūros namuose 
ŠOKIŲ VAKARAS.

Pradžia 20 valandą 
Įėjimas — 3 rubliai.

Šokiai už 3 rublius — tai

(Feljetonėlis)
Kaip sau norite sakyki

te, bet aš iki šiol nežinojau, 
kad esu toks garsus vyras 
tarp Amerikos lietuvių!

Ir kur jūs matėte? Ma
ne pradėjo gerbti ne tik 
mūsiškius laikraščius skai
tantieji lietuviai, bet ir pre
lato Jono Balkūno parapijo- 
nai! Netikite? Štai jums 
ir faktas, kaip treigys ku
melys !

Anądien nuvažiuoju į ma
nęs pagerbimui banketą, 
Richmond Hill, N. Y., ir ką 
jūs manote, kas mane pir
miausia prie svetainės pa
sitinka? Ugi prelato Jono 
Balkūno keturi klapčiukai 
ir gan lašininga klebonijos 
pana, kruvinos mūkosabro- 
zėlius nešini.

Pažvelgęs į tą, tai į kairę, 
tai į dešinę “akvatorių” 
kraipantį stuką, prisimi
niau dar anų laikų Lietuvos 
kaimiečių menamą mįslę, 
būtent:

“Kas trys ant svieto yra 
riebiausi?”

Atsakymas: “Mėsininko 
šuo, malūnininko kiaulė ir 
prabaščiaus gaspadinė.”

Bet visgi, prelatui J. Bal- 
kūnui tenka- atiduoti ir 
šioks toks 'kreditas, kad 
jis, “revoliuciją prieš pa- | 
žangiečius keldamas,” dasi-^ 
leido tokio kompromiso, 
tiksliau pasakius — švent
vagystės !

Nejaugi prelatas J. Bal
konas, prisiminęs tuos se
nus laikus, kada jisai bu
vo dar tik viso labo jaunas 
kunigiokas (apie trejetą 
kartų man teko su juo su
sitikti pas jo švogerį velionį 
Degulį) atsiuntė savo at
stovybę mane “pagerbti”?

Nežinodamas, kokiu tiks
lu Jonas Balkūnas tą savo 
atstovybę atsiuntė, nežinau * 
nė kaip “padėkoti.” Betf^ 
visgi, šiaip ar taip kalbėsi
me, man primena mėnulį ir 
aną to paties dievo tvari
nį. . Senas Vincas

€

šiandien 
vardo, 

kolūkių 
atvykęs

ir 
viskas, ką šeštadieniais pasiū
lo kultūros namai miesto gy
ventojams. Ir taip kiekvieną 
šeštadienį. . . Gerai, žinoma, 
kad rajono kultūros skyriaus 
vedėjui Mičiūnui ir kultūros 
namų direktoriui Paukštaičiui 
patinka šokiai. Jie jauni. Pa
moka susirinkę ir eina namo. 
O ir 3 rublių jiems mokėCi ne
tenka. Bet ką veikti šeštadie
nį- senesnio amžiaus miesto 
darbininkams, tarnautojams, 
pagaliau ir jauniems, kurie 
nori kitokio poilsio?

Reikia tiesiog pasakyti, kad 
rajono kultūros skyrius ir kul
tūros namai nesirūpina kultū
ringu darbo žmonių poilsiu. 
Apsnūdę jų vadovai. Kultūros 
skyriaus vedėjas Mičiūnas 
netgi nežino, kiek yra rajone 
meno saviveiklos kolektyvų,

Elektrinė ant Virvytės
KURŠĖNAI. — Prieš pen

kerius metus Kuršėnų rajono 
kolūkiai, valstybei padedant, 
pasistatė tarpkol ūkinę elektri
nę ant Virvytės upės kranto.

Skaidria šviesa nušvito da
bar Tryškių apylinkė ir greti
mi kaimai. Trys ketvirtada
liai gyventojų amžinai iš savo 
namų išnešė žibalines spink- 
sules. Dabai* daugelis jų nau
dojasi elektrinėmis plytelė
mis, lygintuvais, daugiau kaip 
200 apylinkės kolūkiečių irt. 
darbininkų įsigijo elektrinius 
radijo imtuvus.

Plačiai elektra naudojama 
kolūkinėje gamyboje. “Tryš
kių” kolūkyje ji suka kelias
dešimt motorų. Elektros pa
galba į fermas tiekiamas vaiir 
duo, smulkinami pašarai, ma
lami grūdai. Taip pat elek
tros energija naudojama kal
vėse, dirbtuvėse, grūdų san
dėliuose. “Pirmyn” ir “Pava
sario” kolūkiuose elektros 
energija naudojama statybi
nių medžiagų gamyboje.

B. Tumavičius

ar visuose kolūkiuose jie yra, 
kur jie ir ką veikia, nesidomi 
klubų-skaityklų, bibliotekų 
veikla.

Reikėtų nuvažiuoti rajono 
kultūros darbuotojams į kai
mus, pasižiūrėti, kaip kolū-k 
kiečiai praleidžia subatvaka-v 
rius, pasimokyti iš jų organi
zuotumo, o iš kolūkių meno 
vadovų — veiklumo. Kolūkie
čiai moka našiai dirbti ir kul
tūringai ilsėtis.

K. Kaukas
Vilkaviškio rajono

2 pusi.--Laisve (Liberty)-Antrad., Rugsėjo (Sep.) 18, 1956
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Kovų del žemes ir laisves 
vaizdai 1861-1864 metais

Suezo kanalas priklauso 
Egiptui, sako egiptietis

(Tąsa)
Petras su pasigėrėjimu nusišypsojo.
—Gerai, Katryte, būk narsi, bet į dva

rą neiki.
—Petrai, kaip aš nusigandau, kai pa

mačiau, kad tu atsistojai prieš poną su 
tuo vėzdu.v Argi tu būtum išdrįsęs?

į s —Kaip mane gyvą matai, Katryte! 
Tegu tik jis būtų man uždavęs Taip 
būčiau rėžęs, kad daugiau jam nebe
reiktų. Jei taip, tai taip!.. Gana to 
šuniško gyvenimo!

Kurį laiką ėjo tylėdami, susimąstę.
—Katryte,—vėl prabilo Petras, apri

musiu balsu.—Sulauksime rudenio ir ta
da mudu susituoksime.

Mergaitė meiliai į jį pažiūrėjo ir at
siduso.
f —Vai, Petreli, jaučia mano širdis, 

įteiks dar mums vargelio pakelti.
—Nieko, Katryte,—ramino ją Petras. 

Jei reiks, tai pakelsime. Bet mudviejų 
niekas neišskirs.

Katrytė dėkingai pakėlė į jį savo mė
lynas akis, įsisuko į skarą ir atsisvei
kino.

Jau temo. Vakaro prieblandoje so
džius tarsi dar labiau prisigūžė prie že
mės, susiliejo į vientisą tamsiai pilką 
ruožą. Į medžiūs tūpė pavėlavusios var
nos, kažkur ambrijo šuva, kažkur su
bliovė avis, sumykė karvė, pravirko vai
kas. Vienoj-kitoj troboj suspindo ma
žutis langelis. Viduje žiebė balanas, 
graibstė nuo pietų likusių bulvių, duo
nos kriaukšlį, rūgusio pieno dubinėlį, va- 

$ karieniavo ir rengėsi gulti.
i 'A Slopinanti tyla apgaubė Šilėnų kaimą 
\ p(X tos giedrios, bet neramios pavasario 

dienos.

Akelaitis nusilenkė ir, paskatintas to
kio nuoširdaus sutikimo, paklausė Mac
kevičius, ar gali pasakyti savo reikalą.

—Prašau, pone Akelevičia, kalbėti at
virai, — sutiko kunigas. — Tarp mūsų 
čia paslapčių nėra. Be to, tikiuosi, kad 
nieko baisaus mums nepasakysi.

Tad Akelaitis trumpai išdėstė savo 
atvykimo priežastį. Mackevičius domiai 
išklausė jį ir daug nesigilindamas į tą 
reikalą, tarė pastebimai žemaičiuoda
mas:

— Gerai, ponas Akelevičia. Šią naktį 
pernakvosi pas mane štai ant šitos so
fos, o ryt duosiu tamstai žmogų, kurs 
aplinkiniais kaleliais palydės tamstą ligi 
pono Kudrevičiaus. Policija ir žandarai 
dabar ėmė sekti kiekvieną svetimą žmo
gų. Varšuvoje prasidėjo patriotinės ma
nifestacijos, o pas mus baudžiauninkai 
atsisako klausyti ponų, eiti lažą.. Bus 
geriau, jeigu tamsta be reikalo į akis 
nelįsi.

Jis prasidarė šonines duris ir šūkte
lėjo:

»—Marcele! Dūk mums dar vieną stik
lą. Prašome, ponas Akelevičia, užkąsk, 
ką matai ant stalo. Nedidelis aš ponas 
ir prastai svečius priimu. Užtai iš ti
kros širdies. Na, pons Dimša, tai kokių 
tu mums naujienų šiandien atneši?

Šlėktelė nugėrė gurknšį arbatos ir pa
sislinko su savo žemėlapiu prie kunigo. 
' ‘—Tik ką grįžau iš Raseinių apskri
ties. Žinios nelinksmos, kunige, nelinks
mos. Net nuostabu, kaip tas manifes
tas ūmai sukėlė žmones. Baudžiaunin
kai atsisako klausyti ponų, o uos už tai 
baudžia, rykštėmis plaka. Kam iš to bus 
nauda, kunige?

(Bits dauginu)VIII
Paberžę Akelaitis pasiekė jau tems

tant. Prijojęs prie klebonijos, prisirišo 
arklį prie tvoros, pasilypėjo girgždan
čiais gonkelių laiptais ir pasibeldė. Ati
dariusi duris senyva moteris į Akelai
čio klausimą atsakė, kad kunigas Mac
kevičius namie. Tuo pačiu metu prieš
kambario tarpduryje pasirodė ir jis pats 
su rūkstančia pypke rankoje. Buvo tai 
vyras pačiame stiprume, apie 35 metų 
amžiaus, vidutinio ūgio, liesas, per pe- 

;^ius kiek linktelėjęs, pailgo veido juod- 
oruvis, į šoną sušukuotais plaukais, susi
kaupusiu, įdėmiu žvilgsniu.

Akelaitis prisistatė kas esąs, kad at- 
/vykęs iš pono Survilos ir turįs svarbų 

i reikalą. Kunigas paprašė svečią į vidų. 
Kambarys buvo erdvus. Vidury kamba
rio stovėjo didelis stalas ir kelios kėdės, 

■prie sienos sena, išblukusi sofa ir knygų 
spinta.

Prie stalo sėdėjo trys vyrai ir žiūrinė
jo patiestą žemėlapį. Ant stalo šnypštė 
virdulys, garavo keli stiklai arbatos, 
lėkštėse buvo paraikyta duonos, gulėjo 
sūris, sviesto gniūžtelė, du peiliai. Vie
nintelė šito skurdaus kambario praban
ga buvo didelė kalkėmis išbaltinta ir šil
tai prikūrenta krosnis. Maloni, kvepian
ti šiluma jaukiai nuteikė iš vėsaus va
karo oro vidun įėjusį poną Akelaitį.

Vienas iš sėdėjusių prie stalo vyrų pa- 
isisuko, ir Akelaitis pažino šlėktelę Dim- 

*šą. Kelis kartus teko jį susitikti pas po
ną Survilą ir poną Kudrevičių. Kitus 
du jis matė pirmą kartą. Sėdėjęs ga
lustalėj kunigo svečias, žemo ūgio, pla
čiapetis vy m kas pakilo, atsirėmęs nuga
ra į krosnį ir, neslėpdamas savo smalsu
mo, drąsiai, atvirai apžiūrinėjo poną 
Ajkelaitį. Kitas, priešais, anapus stalo, 
liesas, kaulėto veido žmogus, maišė ar
batą, iš padilbų apžvelgė atvykusįjį ir 
vėl nuleidęs akis neva sutelkė dėmesį į 
savo stiklą. Bet Akelaitis jautė, kad ir 
tas jį stebi ir tiria.

Šlėktelė Dimša pakilo iš savo vietos 
ir, ištiesęs ranką, ėjo sutikti atvykusio. 

... —A, ponas Akelevičia! Sveikas gy
vas!.. Leiskit, kunige, aš jį supažin
dinsiu su jūsų svečiais, nes pats visus 
gerai pažįstu. Ponas Akelevičia—rašy
tojas, literatas, pedagogas.

Jis mostelėjo ranka į stovėjusį prie 
krosnies vyruką ir pusiau juokaudamas 

k® kalbėjo:
* —Adomas Bitė, garsus meisteris, pono 

Vincento Belažario iš Grinkiškiu dvaro 
draugas.

Paskui, linktelėjęs galvą į sėdėjusį 
prie stalo, tarė:

—Antanas Lukošiūnas, Zarasų ap
skrities smarkus vyras.

Ar tu matei?
Ar tu matei

Kaip grįžęs iš dirbtuvės 
Namo šeimynos tėvas rado 
Vaikus numirusius iš bado, 
Ir kaip mergaitės—paleistuvės, 
Nors girtos su svečiais kvatojo, 
Širdyj jaumj dienų raudojo,?

Ar tu matei?
Ar tu matei,

Kaip alkanąją minią 
Nagaikomis kazokai vaikė; 
Nevirto budeliams krūtinė, 
Ir jie sau nuopelnu palaikė, 
Kad jų širdis nesudrebėjo 
Ir gatvę lavonais prisėjo?

Ar tu matei?
Ar tu matei,

Kaip beprotė motušė
Basa bėgiojo vis kas rytą 
Į šilą, kur jos sūnūs krito, 
Ir verkė apkabinus pušį, 
Ir ašaromis žemę šlakstė, 
Ir juokdamos po mišką lakstė?

Ar tu matei?
O, aš mačiau!...

Kol nemačiau to vaizdo, 
Laikiau skaudžia ir savo žaizdą. 
Dabar gi supratau, kad mano 
Kančia—tai tik kančios šešėlis; 
Kad mano skurdas—lašelis 
Prieš visą skurdo okeaną.

O, aš mačiau!...
Julius Janonis

3 pusi* Laisvė (Liberty). Antrad., Rugsėjo
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LENKIŠKI LEIDINIAI
Lietuvos sostinė dabar yra Vilnius. 

Vilnius atlietuvinamas, Vilniuje | verda 
kultūrinis Lietuvos gyvenimas. Visos 
-virš minėtos knygos išleistos lietuviška
me Vilniuje.

Bet Lietuvoje yra sveikas nacionaliz
mas, o ne šovinizmas. Anti-lenkiško 
jausmo nėra. Vilnijoje dar yra ir len
kiškai skaitančių žmonių ir jie nepra
žiūrimi. Panašiai, kaip lietuviškame Su
valkijos trikampyje, kuris priklauso 
Lenkijai, lietuviai turi savo mokyklas ir 
leidinius, taip Vilnijoje lenkiškoji mažu
ma turi savo leidinius ir knygas.

1956- ais metais Lietuvos grožinės li
teratūros leidykla išleido, tarp kitko, se
kamus leidinius lenkų kalboje:

Adomo Mickevičiaus “Poematy i Dra- 
maty”, W. Reymonto “Ziemia Qbieca- 
na”, Konvickio “Wladza”, lietuviu liau- 
dies pasaką “Atėjo meška” (“Przyje- 
chąl Niedžwiedž”) ir t. t.

——————
(Sep.) 18, 1956

Liepos 26 dieną Egipto 
prezidentas Gamalis Abde- 
lis Naseris, kalbėdamas 
Aleksandrijoje mitinge, 
skirtame ketvirtosioms re
voliucijos Egipte metinėms, 
pranešė apie Suezo kanalo 
kompanijos nacionalizavi
mą.

—Kanalas, — pasakė jis, 
—yra Egipto nuosavybė... 
Kanalas buvo iškastas mū
sų gyvybių kaina, ant mūsų 
kaulų ir kaukuolių..

Suezo kanalas jungia Vi
duržemio jūrą su Raudoną
ja jūra. Per jį eina trum
piausias kelias iš Europos 
į Aziją. Marksas vadino jį 
didžiuoju keliu į Rytus. 
Žmonės nuo neatmenamų 
laikų galvojo, kaip, galima 
būtų padaryti vandens ke
lią tarp dviejų jūrų. Jau 
senovės Egipte buvo iškas
tas kanalas tarp Nilo ir Su
ezo, kuris istorijoje vadi
namas faraonų keliu.

Pirklių troškimai
Praėjo šimtmečiai. Ilgas 

ir pavojingas Vasko de Ga
mos kelias, pro Gerosios Vil
ties kyšulį jau nebepaten- 
kino Europos pirklių. Su
ezo sąsmauka vis labiąu vi
lioju politikų žvilgsnius. 
Ekonominiai ir politiniai 
interesai pynėsi su kari
niais

Ilgus metus dėl atidary
mo jūrų kelio per Suezą 
Prancūzija vedė diplomati
nę kovą su Anglija. Napo- 

i leonas Bonapartas tašė: Di
rektorijos vyriausybei:

“Netrukus mes pajusime, 
kad nėra kito kelio Anglijai 
sunaikinti, kaip tik užgrob
ti' Egiptą,” O prancūzų di
plomatas Albertas Surėliš 
kąlbėjo: “Viduržemio jūra 
turi dvejus vartus — Egip
tą ir Gibraltarą. Jeigu jie j 
užsidarys Anglijai, ji turės 
susigūžti... ”

Vos tik spėjo Napoleono 
ekspedicija išsilaipinti 
Egipte, tuojau buvo imtasi 
tyrinėti Suezą. Toks ekspe
dicijos dalyvis inžinierius 
Laperas atliko didelius Su
ezo sąsmaukos žvalgymo ir 
tyrinėjimo darbus. Tačiau 
Anglija neleido Prancūzijai 
įgyvendinti savo planų 
Egipte. Admirolo Nelsono 
laivų eskadra sunaikino 
prancūzių laivus, ir prancū
zų avantiūra sužlugo.

Britų Jsibriovimas
1807 metais Anglija, siekr 

dama užsitikrinti sau per
galę, įsibrovė į Egiptą su 

i šešių tūkstančių armija. Ta
čiau liaudies kariuomenė* 
privertė anglus pasitraukti 
iš Egipto.

Aplink Suezo kanalo iš
kasimo idėją susipynė pai
nus intrigų ir diplomatinių 
manevrų Tinklas.. Laimėjo 
prancūzų kapitalistai. Pran
cūzijos generalinis konsu
las Egipte Ferdinandas Le
sepsas, pasinau d o dam a s 
jauno Egipto valdovo Said-' 
pašos pasitikėjimu ir drau
gyste, pasiekė to, kad buvo 
pasirašytas susitarimas del 
koncesijos kanalui kasti. 
1854 metų lapkričio 30 die
ną buvo pasirašytas dekre
tas, kuriuo buvo suteikta, 
teisė prancūzų koncesijai: 
iškasti kanalą ir paskui 
eksploatuoti jį 99 metus.. 
Kompanija turėjo apmokė
ti kanalo statybos išlaidas,' 
bet 99 metams buvo atleis^ 
ta nuo mokėjimo už žemę 
būsimo kanalo trasoje. Pa
gal sutartį Egipto vyriau
sybė turėjo gauti 15 pro-

centų pelno iš kanalo eks
ploatavimo, o visą likusį 
pelną turėjo gauti kompa
nijos steigėjai. Pats Lesep
sas organizavo akcijų par
davimą, akcininkais tapo 
prancūzų biržininkai, inži
nieriai, juristai. Jie supir
ko didelę akcijų dalį. Da
lis akcijų buvo pasiūlyta 
Anglijai, Austrijai, Ameri
kai ir Rusijai, bet šios vals
tybės pirkti tas akcijas at
sisakė ir jas — 42 procen
tus visų akcijų — įsigijo 
Egiptas.

Tūkstančiai žuvo
/

Per dešimt kanalo staty
bos metų (185(9-1869) Egip
to liaudis patyrė daug var
go ir kančių. Visi darbai 
buvo atliekami rankomis. 
Dešimtys tūkstančių Egip-j 
to valstiečių buvo prievarta 
suvaryti į statybą ir dirbo 
ten be atlyginimo. Egipto 
darbininkus plakė rimbais, 
nedavė valgyti nei gerti. 
Tinkamas gerti Nilo van
duo valstiečiams buvo par
davinėjamas. Kas mėnesį į 
darbus buvo išvaroma po 
dvidešimt tūkstančių Egip
to felachų. Darbo priemo
nės statyboje buvo primi
tyvios, ir žmonės turėjo 
kasti žemę rankomis. Ba
das, cholera, maliarija ir 
kitos ligos nusinėsdavo 
tūkstančius žmonių.

Egipto liaudis kelis kar
tus buvo sukilusi prieš ne
žmonišką ekspl o a t a c i j ą. 
Žmonės reikalavo, kad jie 
nebūtų verčiami veltui dirb
ti kanalo statytojams, rei
kalavo atimti iš kompanijos 
teisę valdyti gėlus vande
nis ir žemę prie kanalo. 

, Viešosios nuomonės spau
džiamas naujasis Egipto 
valdovas Isnlailas išleido 
dekretą dėl priverčiamojo 

| darbo uždraudimo. Euro
pos spaudą pakėlė didžiau
sią triukšmą, tvirtindama, 
kad kanalo be priverčiamo
jo darbo pastatyti negali
ma.

Kilęs tarp Egipto ir Le- 
sepso konfliktas buvo per
duotas išspręsti “nešališ
kam arbitrui”... Napoleo
nui III., Prancūzijos impe
ratorius nusprendė, kad 
Egiptas turi sumokėti kom
panijai 38 milijonus frankų 
už tai, kad ji nesinaudos 
priverčiamuoju Egipto dar
bininkų darbu. 16 milijo
nų frankų Egiptas turėjo 
užmokėti už teisę naudotis 
gėluoju Nilo vandeniu ir 
dar kelis milijonus frankų 
“netęsėjimo.” Be to, kom
panija turėjo gauti nemo
kamai 23 tūkstančius hek
tarų žemės. Iš viso Egip
tas sumokėjo kompanijai 
84 milijonus frankų.

Paminklas pavergėjui
■, 1869 metų rugpiūčio 15 
dieną Raudonoji jūra susi
jungė su Viduržemio jūra. 
Ant Suezo kanalo kranto 
buvo pastatytas paminklas 
Egipto ,valstiečių pavergė
jui Lesepsui. Kanalo ati
darymo proga Egipto val
dovas Ismailas suruošė 
grandiozines iškilmes. To
se iškilmėse dalyvavo dau
gelio pasaulio 'šalių karaliai 
ir ministrai. Ismailo užsa
kymu kanalo atidarymui 
pažymėti Verdi parašė ope
rą “Aidą,” kurios spektak
liams specialiai^ buvo pasta
tyti puikūs teatro rūmai.

Suezo kanalo statyba kai- • 
navo Egiptui 352 su viršum 
milijonus frankų.

Finansiniais Egipto sun
kumais pasinaudojo Angli-

‘ja, 1875 metais Britanijos 
ministras pirmininkas t Diz- 
raelis nupirko iš Egipto už 
4 milijonus svarų kanalo 
akcijų. Tokiu būdu kanalo 
viešpačiu tapo Anglija.

1877 metais, kai prasidėjo 
Rusijos ir Turkijos karas, 
Lesepsas iškėlė Suezo ka
nalo neiLaliteto klausimą. 
Tada Anglija paskelbė, kad 
bet koks mėginimas sutruk
dyti plaukiojimą kanalu bus 
laikomas Indijai gresiančiu 
aktu ir padarys didelę ža
lą pasaulinei prekybai. Tuo 
būdu Anglija aiškiai davė 
suprasti, kad ji yra kanalo 
šeimininkė. Vėliau visų ka
rų metu Anglija sutinka
mai su savo interesais čia 
uždarinėjo kanalą, čia ati
darinėjo kanalą. 1882 me
tais Anglija, okupavusi 
Egiptą, uždėjo kanalui sa
vo kontrolę.
Nepriklausomo gyvenimo 

kėliu
Dabar Egiptas, išsivada

vęs iš imperializo jungo ir 
nuvertęs monarchiją, eina 
nepriklausomo vyst y m o s i 
keliu. Egipto liaudis susi
grąžino Suezo kanalą, iš 
kurio taip ilgai pelnėsi ko-

lonizatoriai. Suezo kanalo 
kompanija kasmet gaudavo 
100 milijonų dolerių, kurių 
Egiptui tekdavo tik trys 
procentai.

Neginčijamai teisėtą ir 
teisingą Egipto aktą su pri
tarimu sutiko mili j onai 
žmonių, nuoširdžiai prijau
čiančių buvusių kolonijinių 
ir priklausomų šalių tautų 
išsivadavimo judėjimui. 
Tačiau Anglijos ir Prancū
zijos buržuazinių laikraščių 
redakciniai straipsniai pil
ni piktų žodžių ir užagu- 
liojimų Egipto adresu. Bet 
niekas negalės palaužti į 
nepriklausomybės kelią sto
jusios tautos ryžto. Kolo- , 
nializmo laikai negrįžtamai 
nueina į praeitį.

Būdamas tikrųjų šeimi
ninku rankose, Suezo kana-v z

las tarnaus taikai ir pro
gresui, Egipto Jiaudies la
bui ir klestėjimui.

Nuo Londono iki Bombė
jau (Indijoj) per Suezo ka
nalą — 6,500 jūrmylių, ap
link Afriką — 11,400 jūr
mylių. Suezo kanalu kelias 
sutrumpėja apie 4,900 jūr
mylių.

Žinios iš Lietuvos
Jaunųjų kūrybos rinkiniai

VILNIUS.— Knygų vitrino
se prieš kelias dienas pasiro
dė V. Šulcaitės eilėraščių rin
kinys “Kalba moteris”. Lietu
vos TSR Valstybinė grožinės 
literatūros leidykla išleido 
taip pat ir pirmąjį pradedan
čiosios rašytojos E. Pabiržytės 
apsakymų rinkinį, pavadintą 
“Sidabrinės šalnos”. Spaudai 
ruošiamas Just. Marcinkevi
čiaus poezijos leidinys “Dvi
dešimtas pavasaris” ir A. Pa- 
bijūno “Skersvėjai” — humo
ristiniai satyriniai eilėraščiai. 
Spaudai atiduota V. Kubiliaus 
monografija, kurioje jaunasis 
kritikas nagrinėja T. Tilvyčio 
kūrybą.

Greta jaunų kūrybos rinki
nių Valstybinė grožinės litera
tūros leidykla leidžia lietuvių 
literatūros klasikų veikalus. Iš 
spaudos išėjo J. žemaitės raš
tų naujo šešiatomo leidimo 
pirmoji knyga. Netrukus kny
gynuose pasirodys ir V. My
kolaičio-Putino poezijos rinki
nys.

Alytaus miškų ūkio medelyne

Alytaus mišku medelynas... 
žino'mas visoje respublikoje. 
Daug tame medelyne paau
gintų medelių, krūmų kasmet 
sodinama Alytaus, Druskinin
kų, Kauno, Varėnos ir kitų 
miestų gatvėse, skveruose, so
deliuose.

Čia auginami medžiai, krū
mai, puskrūmiai, žolės iš įvai
rių Tarybų Sąjungos ir užsie
nio šalių vietovių. Pavyzdžiui, 
šiemet iš Altajaus gautos — 
lauksvos, amūrinės alyvos,

iš Paryžiaus- — lipiko ož 
šer

sausmedžių, iš Dublino — pa- 
lėpščio, iš Stokholmo — ber
žų, 
ckšnio, iš Olandijos
mukšnio, iš Kanados — ma- 
gonijos ir kt. sėklų. Viso čia 
auginama apie 400 augalų rū
šių.

Be veislių plėtimo medely
ne vykdomi ir augalų hibridi
zacijos darbai.

G. Isokas

Nauja hidroelektrinė

VARĖNA.— Neseniai rajo
no centro darbo žmonės gavo 
puikią dovaną —hidroelektri
nę. Prie Varėnos upės ją pa
statė Anykščių 
statybos 
kontora.

tarprajoninė
elektrdmontavimo

A. Mačiulis

Žinokite, kad Laisvės 
koncertas šiemet bus lap
kričio (Nov.) 11 d., Rich- • 
mond Hill, N. Y.

PHILADELPHIA VIC.

HELP WANTED—FEMALE

Vreja ir kainb. tvarkytoja; patar
nautoja ar vedusi pora. Paliudiji
mai. Gyventi vietoje. Graži Villa* 
nova stuba, arti transp. Privatiškas 
salionas. Galima priimti dirbanti 
vyrą ar mokyklą lankanti vaiką. 
LA. 5-2282 ar rašykite: Mrs. - B, 
Barringer, 250 Aslnvood Rd., Villa- • 
nova, Pa. (181-183)

MALE and FEMALE

Vyras ir žmona; vyras dirbti apie 
namą ir kiemą. Reikalingąs vairuo- 
ravimo leidimas. Moteris prie viri
mo ir darbo apačioje. Abu su pa
liudijimais ir nuo privatišku šeimų. 
WA. H-3070.

(181-183)

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.

Šuomi užsiprenumeruoju Seno Vinco Poezijos 
knygą ir prisiunčiu $-----------

Vardas .....................   —...................... .............. —

Antrašas

Miestas



Lawrence, Mass.
Gavau laišką nuo draugo 

Felix Shumen (Šimėno), tai 
yra senas draugas, progresy- 
vis ir gyvenęs Lawrencuje tais 
metais, kai aš dar neturėjau 
nei minties į Ameriką važiuo
ti. Jis dabar gyvena No. An
dover, Mass. Paduosiu kai 
kurias iš laiško ištraukas:

Springfield, III.
Mirė Vincas Žvingila

Ir vėl supylėm naują kapą 
ant Oakridge kapinių. šiuo 
kartu irgi senesnės kartos lie
tuvio ateivio Vinco žvingilos.

Velionis -gimė Lietuvoje, 
Marijampolės apylinkėje. Dar 
jaunas būdamas atkeliavo į 
šią šalį ir apsigyveno ( čionai,

__ _ __NewYorto^fe^Zinioi NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

“Lawrence esu gyvenęs 
daug metų atgal, nuo 1909 m. 
iki 1912 m. ir dirbau audiny- 
čioj Arlington Mill. Turėjau 
Čia daug draugų, bet dabar 
nežinau, kur jie visi dingę. 
Apsivedžiau ir išvažiavau į 
Rumford, Me. ir dirbau popie- i 
rio dirbtuvėje per --------

' Paskui dirbtuvė užsidarė, nu- • 
stojau darbą, tai pirkau far- j 
mą. Farmingtone, Me., įsigy
venau ant farmos 19 metų. 
Pereitais metais susirgo mano 
gyvenimo draugė, ] 
metus ir mirė 1955 m. Augus
to 25 d. Ir aš tuo tuo pačiu 
laiku susirgau kojomis. Nuve
žė mane į Baptistų ligoninę, I 
So Boston, Mass. Išgulėjau aš 
ten visą praeitą žiemą, nupjo
vė man kojas viršuj kelių, di
delį skausmą kentėjau.

“Dabar gyvenu pas dukterį į 
Anelę Crockett ir turiu didelį I 
nuobodumą. Visas dabar ma-Į 
no darbas, tai skaitymas kny
gų, bet ir tai nusibosta. Kaip 
pasakoja, ko tau dabar trūks-1 
ta, turi gerą dukterį, gerą 
sūnų, tai tik žiūrėk, kada 
saulė teka ir kada leidžiasi. 
Tai ir suspaudžia širdį, bėga 
ašaros, kiek jų randasi. Ra
dau skaitydamas laikraštį 
Laisvę, jūsų antrašą, tai ir 
nusidžiaugiau. Gal teks susi
pažinti su lietuviais, o žinau, 
kad laisviečiai nėra tinginiai, 
jie užeis kada nors pasišnekė
ti su manim ir susirasiu drau
gų.

“Tai ir baigsiu rašyti, linkė
damas jumus viso gero

Felix Shumen (Šimėnas) 
c/o A. Crockett 

k Great Pond Road
No. Andover, Mass.”

* Kuriems laikas leidžia, 
Aš taipgi

kur praleido visą sąvo gyve- ‘monstracijoje,
nimą iki mirties.

Dirbo anglies kasyklose. 
Bedirbant jam sunkiai sužei
dė vieną akį ir ant jos nete
ko regėjimo.

Jis. buvo vedęs našle su 
9«U P°t1L' i ^v^em vaikais; sūnų ir duk- 

meus’;terim. Velionis gražioje san
taikoje sugyveno su savo žmo- 

' na ir jos vaikais.
Už keletos metų po apsive- 

dimo posūnis mirė. Už kiek 
! laiko vėliau apsivedė jo po- 

paslrgus dukra i

2,000 uostininkų rodė 
solidarumą 1LA unijai

Praeitą savaitgalį apie 2,000 
uosto krovikų

UŽUOJAUTA

Slaugių pagelbininkės. Dieniniai 
' ir naktiniai šiftai. 5 dienu savaitė, 
gera alga, priskaitant valgi. Puikios 
sąlygos.

PARKWAY NURSING HOME 
801 Bay Parkway, Brooklyn

(181-184)
dalyvavo de- 
kad - išreikšti 

savo solidarumą su Internatio
nal Longshoremen’s Associa
tion. Demonstraciją - eiseną 
surengė lokalas 791. Ji vyko ! 
Chelsea prieplaukų srityje, 
Manhattano West Side. !

Kaip žinia, derybos apie1 
kontraktą su ' laivininkystės 
kompanijomis tapo nutrauk-' 
tos liepos antrą dieną. ILA j 
šiomis dienomis skleidžia uos
te lapelius, kuriuose reikalati-1 
ja, kad derybos būtų atnau-; 
jintos ir savininkai sutiktų pa-! 
kelti algas ir pagerinti darbo 
bei samdymo sąlygas.

Lapeliai sako, kad savinin-j 
kai galų gale turėtų įsitikinti,! 
kad jie negali suskaldyti uos
tininkų. ILA prezidentas ka- į 
pitonas Bradley kalbėjo uosti
ninkų krovikų't mitinge, 
sakė, 
apie 
CIO, 
kaip 
tai ‘

MIRUS

TAMUI LISAJUI

Reiškiame užuojautą šio liūdesio valandoje 
; visai jo šeimai—žmonai, dukrai, žentui

,. , , ( ( , jr anūkams.

New Yorko A.C. Powell 
dabar vieši Belgrade

New Yorko Harlemo atsto
vas Kongrese Adam Clayton
Powellis dabar vieši Jugosla-Į 
vijoje. Jis lankėsi ir keliuose 
kituose Europos kraštuose. 
Nežinia, ar jis taipgi užsuks 
į Tarybų Sąjungą.

Powellis Belgrado laikrašti
ninkams sakė, kad jis mano, 
jog rinkimus laimės republi
konai, kad 
perrinktas, 
rėmė tuom, 
platformoje
ta už rasinę integraciją moky
klose. Powellis, 
yra demokratas, 
daug negrų todėl 
republikonus.

Jis taipgi numato, kad re- 
publikonas J. Javits laimės 
rinkimus į Senatą, kad Wag- 
neris pralaimės.

Cleaning Women. To work G P. 
M.—12 P. M. Cleaning offices in 
large bldgs. Up to age 45. Apply 9 
A. M. all wk. Please 
phone. NATIONAL 
CONTRACTORS, 9 W.

do not tele- 
CLEANING 
29th St., N.

(175-181)

Eisenhoweris bus 
Jis savo teigimą 
kad republikonų 
aiškiau pasisaky-

(25-35) Sleep in; 
cook 3 suppers 

and 
bath 
MA.

Housekeeper.
IV2 yr. daughter;
per wk. Business couple. Sun. 
alternate Saturdays. Own rm., 
& TV. C311 eve. & weekends.
9-2188. Weekdays WII. 4-0950.

(180-183)kurič pats 
mano, kad 
balsuos už

......... ir su savo vyru apsi
gyveno kaimynystėje.

Per daug metų dirbdamas 
j anglies kasyklose, jis išeikvo-l 
jo savo jėgas ir sulaukęs se
natvės likosi nedarbingas, tad 
teko jam gyventi iš pensijos.

Apie metai atgal Vincas 
sunkiai susirgęs pasidavė į li- 

1 goninę, . kur jAm amputavo 
(nupjovė) vieną koją. Po ope
racijos dar pilnai nesusveikus, 
staiga susirgo ir mirė žmona 

j ir nuo to laiko žvingilas liko 
globoje savo podukros iki mir
ties. Reikia pasakyti, kad 
podukra jį taip globojo ir pri
žiūrėjo, kaip tikrą savo tėvą.

žvingilas prigulėjo prie 
mainierių unijos, buvo apsi
švietęs, skaitė lietuvių pažan
gią spaudą ir sulig išgalės fi
nansiniai paremdavo ją. Lan< 
kė lietuvių pažangiečių susi
rinkimus, prakalbas ir kito-* 
kias pramogas. Buvo malo
naus būdo žmogus ir su vi
sais sugyveno gražiai. Užtat 
jam mirus atsisveikinti pasku
tinį kartą susirinko gana di
delis žmonių būrys. Palaido
tas rugsėjo 4 d. Oakridge ka
pinėse. Springfield, 111. ,

Liko nuliūdime jo mylima 
podukra; broliai Juozas ir 
Pijūšas ir sesuo Uršulė.

Ilsėkis Vincai, šioje šalies 
pilkoje žemelėje, o tavo ma
lonus draugiškumas ant ilgai 
pasiliks mūsųi atmintyje.

J. Starkevičius

Jis 
kad negali būti kalbos 

kovą tarp ILA ir AFL- 
nes IBL, kuri veikia 

AFL-CIO dalis,, yra tik-; 
popierinė organizacija”,1

kuri faktinai beveik neturi na-, 
rių.

V. Kazlauskai
. , M. Z. Kavaliūnai 

M, Tameli-enė 
Briedienė
Anna iš Brooklyno 
M. Misevičienė 
S. Tamson
A. Kalakauskienė

K. Rušinskienč
T. Repšys
A. Petrauskas

; J. Weiss,
J. Aleksynas
J. Šimėnas
J. Balčiūnas ,
K. Julius

HELP WANTED-MALE

Weldcrs-Heliarc. Light gauge alum, 
chasis boxes, cabinets. Good pay. 
Modern plant. RA. 1-3500. Mr. Lauro. 
METAL SPECIALTIES, 27-01 Bk- 
lyn Qns. expway. W. Woodside.

(180-186)

Miestas prieš geležin
kelio kompaniją

New Yorko miestas reika
lauja, kad N. Y. valstijos va
žiuotos komisija neužgirtų 
New Yorko Central Railroad 
kompanijos prašymo leisti jai 
pakelti fėrą 26.4 procento. 
Miestas sako, kad kompanija 

taip pasidaro daug pelno.

Lietuvių Namo Bendroves 
Šerininkams

NESULAUKĖ NEI TEISMO, 
NEI PINIGŲ

Herman B. Glaser, newyor- 
; kietis, buvo patraukęs miestą 
| teisman ant pusės milijono do
lerių. Skundėsi, kad miesto 
policija, neduodama jam ra
mybės su trafiko tikietais/ jo 
sveikatą sugadino. Pranešta, 
kad jis mirė Washingtone nuo 
širdies smūgio, nesulaukda
mas nei teismo, nei puses 
lijono dolerių ieškinio.

Cabinetmakers. For factory ex
panding facilities. Pd. vac., hosp. 
pen. plan, pd. daily recess periods. 
Apply after 9 A. M. daily. Joe 
Phelan, 178 Mott St., N.Y.C. Take 
Lexington Ave. subway, get off at 
Spring St.

(180-182)

mi-

Male Ojierators. Experienced on 
Campbell or Puritan sewing ma
chine. 5 days week.

WHITEHOUSE PRODUCTS, INC.
860 Furman St., Brooklyn c 

near Borough Hal)

(179-185)

ir
kultūriniams

Neis-A\

$2.00. (177-183)

ap-

181.-187 V

LNB Direktoriai

inninmu

REAL ESTATE

LAPKUS”
Business Opportunity

(181-187)

R E G ^ESTHER fycoPE

lankykit šį draugą, 
žadu jį aplankyti.

Western Electric 
davė darbininkams.

Veikalas Pilnas Sveiko Juoko 
Matykite Jį Sekamose Vietose:

SPALIO (OCT.) 7, 3:30 VAL. POPIET 
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

SPALIO (OCT.) 28, 3 VAL. POPIET 
29 Endicott Street, Worcester, Mass.

SPALIO (OCT.) 27, 7:30 VAL. VAKARE
No. Main ir Vine Streets, Brockton, Mass.

RUGSĖJO (SEPT.) 23, 2:30 VAL. POPIET 
243 North Front Street, New Haven, Conn.

apie 
ma
jų o- 
ant

ir sa- 
reika-

RUGSĖJO (SEPT.) 30, 2 VAL. POPIET
206 Parish Stret, Wilkes-Barre, Pa.

SPALIO (OCT.) 13, 7:30 VAL. VAKARE
408 Court Street, Elizabeth, N. J.

Vaidinime dalyvauja pats Jonas Valentis, Adele 
Rainiene, Ieva Mizariene, Suzana Kazokytč 

ir Povilas Rainys.
$2,300.

Ave., Bklyn 
8-7227

house; alum.

Factory Workers. 18-40 yrs. Exp. 
not necessary. Aluminum Storm win
dow manufacturing Company. $1.20 
per hour. See Mr. Epervary. 9-4 
Monday thru’ Friday.
EXCELUM ALUMINUM PRODS. 

102 — 4th Ave., Garden City Park, 
L. I.

VAIRUOTOJAI

Tractor ir Trailer. Mack Trokai. 
Gera alga, nuolatinis darbas. 

GALVIN TRUCKING CORP.
942 Meeker Ave., Brooklyn, N. Y.

(181-187)

Tool Cutter-Grinder. Also exp. in
ternal & external grinding. Perm. 
All benefits. Overtime.

GRIES REPRODUCER CORP.
125 Beechwood Ave.

New Rochelle 3-8600
U

East New York — nr. church. 9 
room semi-detached, 5 rm. apt up
stairs; liv. rm, mod. kitchen, wood, 
blinds for whole
storms and door, full basement with 
bar & wash. mach. Oil heat, porch
patio. Sold by owner. NI. 9-3388. 9- 
12 or after 6 P. M. (179-182)

asmeniui tik 
sočiai pasivaišinti.

Co. pasi- 
Darbinin- 

kai buvo sustreikavę per 
tris dienas. Kompanija, 
tydama, kad darb. ne 
kais pasiryžo streikuoti,
greitųjų sušaukė unijos komi
tetą ir atvyko valdžios pata
rėjas iš Bostono, šis patarė 
darbininkų reikalavimus išpil
dyti. Tada darbininkai grįžo 
darban.

Vicent Richardson, automo
bilio vairuotojas, užgavo 
žmogų gatvėje ir nuvažiavo. 
Kai'policija pribuvo, žmoge
lis jau buvo negyvas. Bet ki
ti iš šalies buvo paėmę auto- 
mobiliaus numerį, tai važiuo
tojas buvo suimtas. Tokius rei
kėtų smarkiai bausti!

Aplankiau draugą J Pyra
gą, ilgametį Laisvės skaity
toją. Jis per kitus žmones 
prašė, kad atneščiau jam kny
gų'pasiskaityti. Jonas sako, 
dabar tai turėsiu ką skaityti. 
Spalio mėnesį draugui Jonui 
Pyragui sukaks 80 metų am
žiaus, bet jis dar gali skai
tyti be akinių. Draugas sako: 
Užrašyk man dvi knygas — 
Seno Vinco eilėraščių knygą | 
ir L. Prūseikos “Atsiminimus 
ir Dabartį”.

Linkiu Jonui Pyragui ilgai 
pagyventi ir būti sveikam!

S. Penkauskas

Jau paskelbė automobi
lių inspekcijos datas

Su pradžia ateinančių metų 
visi senų automobilių savinin
kai turės duoti savo mašinas 

j inspektuoti — patikrinti jų 
j mechanizmą. Iš Albany pra
neša, kad jau nustatytos ir 
inspekcijos datos.

Inspekcija bus pravedama 
sekamai:

1930 metų ir senesnės ma
šinos turės būti inspektuotos 
vasario ’mėnesį, 1957 metais.

1930-40 m..
1941-45 m.
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952

m.
m.
m.
m.
m.
m/ 
m.

kovo mėnesį 
...... balandi 

. .- gegužės 

.... birželį 
. . .'. liepoje 
. . . rugpjūtį 
.... rugsėjį 
...... spalį 
.... gruodį

TAKSŲ KOLEKTORIUS 
BĖDOJE

Pašalintas iš vietos federa
linis taksų' kolektorius M. M. 
Miller, 52 metų, turės patu- 

■ pėti penkis ir pusę metų kalė
jime ir pasimokėti $20,000 
bausmės. Jis taksus nuo kitų 
kolektavo, bet pats jų nemo
kėjo. Teismas rado, kad jis 
skalnas valdžiai $32,205.

, I HEARD ABOUT 
YOUR ACCIDENT, JOE, 

THAT'S To(J6H.'

the doc says
I CAN'T WORK 

at my job v 
ANYMORE.' /

New Yorko 
spaudoje

New Yorko “Timęs” saĮcp, 
kad Suezo kanalo reikalu -^vi
si turėtą Yojdyti daigiau kan
trybės”. Bet daugiausia kan
trybės "Times’j reįkajauja iš 
Egipto. Tas ląikraštiš sAko, 
kad Egiptas perkarštai išsišo
ko, kuomet paskelbė, kad 
tas ^“naudotojų asociacijos” 
planas yra nuoga agresija 
prieš Egiptą. “Times”, kaip 
atrodo, mano, kad Egiptas 
turėtų .kantriai stebėti, kaip, 
kiti ateina ir sako: mes su
darėme kanalo naudotojų są
jungą ir jį valdysime/,— pra
šau pasitraukti ir mes perinė
sime ...

“Daily Worker” sako, kad 
gėdingiausią rolė Suezo krizė
je yra Dulleso. Dulles buvo 
to virš minėto plano autorius, 
kaip tai Londone- iškėlė Ede
nas. Bet Dulles, kaip matyti, 
nenori būti žinomas kaip pla
no autorius ir jis tuojau užsi- 
ginčijo, kad buvo iniciato
rium.

“Daily News” sako, kad 
komunistai savo spaudoje 
“agituoja usį Stevensoną”. 
“News” žmonėms labai patin
ka, kad Nixonas 'vėl imasi 
purvo drabstymo metodo 
kampanijoje, k,ad jis vadina 
Stevensoną “minkštu link ko* 
muhistų” ir 1.1.

“News” visąiJaiką sakė, kad
republikonai turėtų mesti ša-, 
lin mandagumą ir tapti st'a-1 
Čiokais. JNfixonas, kaip maty
ti, tą norą vėl pildo.

M.

Lietuvių Napo Bendrovės 
direktoriai ruošia vakarienę šį 
šeštadienį, rugsėjo 22-ą, sa
vo patalpoje, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y.

šis parengimas yra visos 
Bendrovės šerininkų parengi
mas; (. Todėl djrektoęipi Įcviė- 
čia šėrininkus dalyvauti, taip
gi prašo juos kviesti savo šei
mas, gimines, pažįstamus.

' • M ęs . .not tu r e t i s k ą it 1 i n-
•gą yaKarienę. Ruošiamės ge
rai; visus pavaišinti. Paruošė
me šiai vakarienei erdvesnę •» ' ' ‘ ... S-”- ’ ; ■

Įvairūs atsitikimai
' -A- A/ /J-/:;/•/'; .

Nunuodytos/studentės Avis 
Gray tėvas 4tški;idp New Yor- 
kan . iš? J’ąryžįauš ir verkšlen
damas pasakojo, kad jis apie 
tikrą savo, dukters mirties bū
dą Sužinojo tik per laikraštį, 
kųdmet orlaivis nusileido Bos- 
torie prieš atskren d ant New 
York An.; /. ' \ .'',-
? Avis , Grąy,/’25 metų gabi 
grąži jąųpųolėj1 rasta nunuo
dytą; vięspųįyje. Jos numylė
tinis, 34 Pietų profesorius iš 
Izraelio, 'teigia, kad ji pati 
nusinuodijo, bet jis laikomas 
kaip įtartas.

Nunuodytosios tėvas pasa
kojo, kad jis Paryžiuje gavo 
telegramą nuo advokato, ku
rioje jis buvo informuotas, 
kad jo duktė sunkiai susižei
dė automobihio nelaimėje. Iš 
telegramos žodžių ir tono jis 
suprato, kad ji tikrai negy
va, bet manė, kad tikrai už
simušė automobilio nelaimėje. 

.■ Bet kuomet jis pažvelgė į 
tąikraštį Boštono aerodrome, 
)jis tuojau pamatė savo duk
ters ir jos numylėtinio payeik- 
‘slus ir visą to romanso ir mir
ties istoriją.1-’ 1 

, # #
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Po dešimties dienų ieškoji

mo policija suėmė Virgil Ri- 
chardsoną, kuris, jie sako, 
nušovė policininką Jamaicoje, 
kuomet tas bandė jį suimti už 
apiplėšimą.

THAT'5 my big 
worry- those 
MEDICAL BILLS

BATING "UP

LITHE I 
SAVED/

3Y 6OUY, THAT'S WHY THE 
AFL-CIO WANTS TMĖ SOCIAL 
SECURITY LAW CHANGED, SO 
DISABLED PERSONS LIKE YOU 

JOE, CAN GET SOCIAL SECURE 
'A CHECKS WHEN 

THB/RE 50 
YEARS 0!

THAT REMINDS
ME-I'VE GOT TO J /
REGISTER

SO | CAN WI!J

vietą, kad visi svečiai liuosai 
sutilptų.

Norime, kad ši vakarienė 
visais atžvilgiais gerai pavyk
tų, kad šiek tiek liktų 
viešiems 
lams.

Įžanga
Galėsite
Pradžia 6:30 vai. vakare.

■ Tikėdamies, kad šėrininkai 
su mumis kooperuos, mūsų 
prašymą patenkins, tai iš 
apksto tariame jiems ačiū.

< Iki pasimatymo šeštadienio 
vakare.

Tėvas pavėlavo, 
sūnus sudegė

Baisi nelaimė ištiko
wenteriu šeimą, kuri gyvena 
East Elmhurste. Tai atsitiko 
praėjusį ketvirtadienį. Moti
na išėjo į mokyklą parsivesti 
6 metų sūnelį, palikusi 18 
mėnesių kūdikį ant antro 
aukšto miegruimyje. Tėvas 
sugrįžo iš darbo 2:10 po pie
tų ir rado namą liepsnose. Jei 
būtų parėjęs keliomis minutė
mis anksčiau, būtų išgelbė
jęs savo Taduką.

Režisuojant Jonui Valenčiui
LIAUDIES TEATRAS STATO SCENON

Trijų Aktų Komedijų

4 puti, (Liberty)Antracl., Rugsėjo (Sep.) 18, 1956

Ideal fam. enterprise. Delic.-Groc. 
store. 2 rear rooms, rent $65; 

price

4615—6 th 
GE.

Groc.-Delic. Frozen food, beer. 
Good location. Ideal for fam. or 
part. Sold compl. equip. Direct by 
owner. Call 9-11 A. M. or after 1 
P. M. RE. 7-0190.

(180-186)

Grocery Store in Bronx. Ideal for 
family, corner location, completely 
equipped. Will sacrifice $1,500 plus 
stock due to illness. CY. 2-2966.

(179-185)

Ideal Enterprise. CHINCHILLAS,
11 pr. steel cages, $2,500. All or part.

HO. 5-6444. GL. 4-3687

DINER FOR RENT 
OR SALE

House for sale, near Catholic 
Church. 6 room. Colonial. Near all 
Transportation, shopping & schools. 
581 Yonkers Ave., Yonkers. Apply 
prem. or call YO. 9-2735.

(177-183)




