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KRISLAI
Sukčiai ir vagys— 

Jų draugai.
Gal nieko daugiau nežino.
Vis karščiau ir karščiau, 
jdemi byla. ,
Girtavimas ir vairavimas.

Rašo A. Bimba

Kanad iškęs "Nepriklauso
mos Lietuvos” redaktorius J. 
Kardelis didžiuojasi gavęs iš 
Lietuvos nuo savo seno kole
gos ir bendradarbio "riebu” 
laišką. Jis ji atspausdino sa
vo laikraščio rugsėjo 26 d. 
laidojo ant pirmojo puslapio.

Laiškas neįdomus, bet jo 
autorius labai labai įdomus. 
Matyt, laiško autorius kalba 
ne tik už save, bet ir kitus 
savo vienminčius. Nes jis sa
ko: "Todėl (mes) sukame ir 
vagiame, kur ūktai galime. . .”

Vadinasi, FN. L.” bendra
darbis yra sukčius ir vagis. Jis 
pats juodu ant balto pasisa
ko. .Gi Kardelis jį laiko dide
liu "Lietuvos vaduotoju" 
savo kamarotu.

Bet gal gi Kardelio bend
radarbis kalba visų Lietuvos 
žmonių vardu, gal gi nūdien 
Lietuvoje visi"sukčiauja ir va
gia”? Nieko panašaus! Taip 
įsivaizduoti ir galvoti reikštų 
išniekinti ir įžeisti visą lietu
vių tautą. To nedrįsta daryti 
netgi minėto laiško autorius. 
Pabaigoje savo laiško jis tie
siog apgailestauja, kad tik 
^jis ir jo vienminčiai yra iš
virtę į sukčius ir vagis. Jis 
sako:

"Bet yra, deja, žmonių, 
kurie moka prisitaikyti prie 
sąlygų, tai jie gauna ir ordi
nus, ir butus, ir duoną su 
sviestu . .

Tai šitaip: Kurie nuoširdžiai 
dirba, kurie yra įsitraukę į 
socialistinę statybą ar tai mo
kykloje, ar dirbtuvėje, ar raš
tinėje, ar kolūkyje; ir ordi
nus gauna, ir butus turi, ir 
duonutę su sviesteliu valgo!

Kardelio bendradarbis turė
tų būti kalėjime. Kodėl to 
sukčiaus ir vagies nepagauna 
ir nenųbaudžia? Tas jul$ pa
rodo, kad tarybinė valdžia 
dar nėra pilnai įgudusi to
kius paukštelius pagauti ir 
padėti už grotų.

Amerikoje sukčius ir vagis 
medžioja ir kemša į kalėji
mus. Visur taip yra.

Pranciškonų "Darbininkas” 
sugalvojo mums išryškinti po
piežiaus "socialinę filosofiją”. 
Popiežius, girdi, teigia, kad 
"unijos nėra skirtos kovai su 
darbdaviais. Unijų tikslas pa
siekti vienų ir kitų bendravi
mo gerui bei didesnei sociali
nei teisybei”.

Nonsensas. Tas tik parodo, 
kad popiežius nieko nenusi
mano apie darbo unijas ir jų 
atsiradimo istoriją. Unijos at
sirado ir pasiliko kaipo ko
vos organizacijos gynimui 
„darbininkų reikalų.

Bet gal nereikėtų popiežių 
kaltinti už nežinojimą. Ką gi 
jis, būdamas užsidaręs Vati
kano mūruose ir visą gyveni
mą praleidęs su poteriais ir 
davatkomis, galėtų žinoti 
apie darbo žmonių reikalus ir 
kovas!?

Abiejų partijų kandidatai 
palaipsniui pradeda karščiuo
tis ir griebtis vis aštresnių ir 
aštresnių žodžių. Ypač ner-

Kai kurie nesutikimai lieka 
neišspręsti, bet vienybė vra 
glaudesnė, sako Jugoslavija

Senatoriai sako, kad galima / o
susitarti su Tarybų Sąjunga 
apie atominį kontroliavimą

Belgradas.—Tito jau ran
dasi Belgrade. Jis sugrįžo 
iš Jaltos, Krymo, kur be
veik savaitę tarėsi su Tary
bų Sąjungos komunistų va
dais. Jugoslavijos komunis
tų organas “Borba” (“Ko
va”) sako, kad pasitarimai 
buvo vyriausiai ideologinio, 
pobūdžio, kad jie lietė san
tykius tarp šocialistiniai- 
komunistinių partijų ir ša
lių.

“Borba” sako, kad kai ku
rie ideologiniai klausimai 
palieka neišspręsti, tai yra, 
liekama prie nuomonių 
skirtumo, bet vis vien ideo
loginiai suartėta.

“Pravda” Maskvoje tuo 
pačiu laiku pareiškė, kad 
ryšiai tarp TSRS ir Jugo
slavijos pagerėjo.

Kad Tito vadovaujama 
Komunistų lyga ideologi
niai artėja prie kitų komu
nistinių partijų, rodo ir bū
simos kelionės. Jugoslavi
jon šio mėnesio viduryje 
atvyks Vengrijos komunis
tų vadas Gero (kuris taipgi 
radosi Jaltoje), o mėnesio 
pabaigoje atvyks Rumuni
jos Darbininkų (Komunis
tų) partijos generalinis se
kretorius Gheorghiu - Dej. 
Italų komunistų delegacija 
šiuo metu randasi Jugo
slavijoje.

“Borba” neaiškino, ko
kiais klausimais lieka ideo
loginiai nesutikimai, bet 
gerai informuoti šaltiniai

vuojasi Nixonas. Pagaliau 
"sukietėjo” ir Eisenhoweris. O 
kampanijos galas dar tolokai. 
Matysime dar smarkesnių ap
sišaudymų.

Apskaičiuojama ir aprokuo- 
ta, kad ir šiais rinkimais, kaip 
ir 1952 metų, tarpe 75 ir 80 
procentų stambiosios kapita
listinės spaudos remia repub- 
likonų partijos kandidatus. 
Tai milžiniška jėga.

Kol kas, beje, nė vienas 
darbo unijų leidžiamas laik
raštis dar nėra pasisakęs už 
republikonus. Visi darbo uni
jų laikraščiai vienaip ar ki
taip palaiko demokratų kan* 
didatus.

New Yorke šiuo laiku tę
siasi labai įdomi byla dėl su
sidūrimo jūroje tarpe italų 
laivo "Andrea Doria” ir šve
dų laivo "Stockholmo”. Kaip 
žinia, italų laivas nuskendo 
ir su juomi žuvo daug žmo
nių.

Vienas dalykas1 aiškus: šių 
laivų) vairuotojai neprisilaikė 
visų reikalingų taisyklių. Po
ros vyrų neatsargumas arba 
nepaisymai pagimdė tokią 
baisią tragediją.

Labai geras obalsis: “Jei 
geri, nevairuok automobilio, 
c Jei vairuoji, tai negerk”. 
Bet ne visi šios išmintingos 
taisyklės prisilaiko. Isikaušę 
vairuotojai yra atsakingi už 
tūkstančius ir tūkstančius ne
laimių mūsų šalies keliuose. 

sako, kad tai apie santy
kius tarp Liaudies demo
kratijų ir Tarybų Sąjun
gos. Jugoslavai, sakoma, 
stato Lenkijos - Tatybų Są
jungos santykius kaip pa
vyzdį, bet tarybiniai vadai 
sakę, kad santykiai su Ru
munija ir Vengrija,- glau
desni ir tampresni, jiems 
labiau patinka.

Mao apsilankys 
pas indonezus

Jakarta. — Indonezijos 
prezidentas Sukamo jau 
sugrįžo namo po ilgos ke
lionės po TSRS, Čekoslova
kiją, Jugoslaviją ir Liau
dies Kiniją. Beveik pirmas 
dalykas, kurį Sukamo pa
sakė nusileidęs Jakartos 
aerodrome, tai, kad Mao 
Tse-tungas atvyks Indone- 
zijon. Jis pakvietė Mao ir 
tas kvietimą priėmė, sakė 
jis.

Susirinkusieji šį praneši
mą sutiko garsiais ploji
mais. Mao vizitas bus svar
bus įvykis. Mao iki šiol ne
lankė jokio užsienio krašto, 
Apart Tarybų Sąjungos.

Vengrijos radijas apie 
socializmą Jugoslavijoj

Budapeštas. — Iš Jugo
slavijos neseniai sugrįžo 
Vengrijos parlamentaristų 
ir valstybininkų delegacija. 
Budapešto radijas neseniai 
padarė sekamas, išvadas iš 
to, ką jie.patyrė Jugosla
vijoje:

Jugoslavijos kelyje į so
cializmą yra daug ko gero, 
bet būtų didelė klaida me
chaniškai jugoslavus kopi
juoti. Spauda Vengrijoje 
laisvesnė, negu Jugoslavijo
je, valstiečiai gyvena ge
riau ir gyvenimo lygis ben
drai geresnis Vengrijoje, 
negu Jugoslavijoje.

WASHINGTON. — Ste- 
vensonas pradėjo susisiekti 
telefoniniai su demokratų 
vadais visose valstijose, 
kad skatinti juos smarkiau 
darbuotis ir kelti daugiau 
fondų.

Washington's. — Iš Mis
sissippi ateina žinios., kad 
t e n y kštis gubernatorius 
Colemanas numato, jog 
mokyklos toje valstijoje 
liks segreguotos “dar bent 
pusei šimtmečio”.✓

Deli. — čia prasidėjo A- 
z i j o s socialdemokratinių 
partijų suvažiavimas. Su
važiavimo iniciatore yra 
Indijos Pražos' (Darbo) 
partija.

NEW YORKAS. — Lea- 
vensworth., Kan., kalėjime 
sėdįs komunistų vadas Gus 
Hali minėjo savo 46-ą gim
tadienį.

LAISVES VAJUS
Gavimui Naujų Skaitytojų

Vajus gavimui Laisvei naujų skaitytojų ir atnaujinimui 
prenumeratų prasidėjo spalio 1 d. ir eis iki sausio 1 d. 1957.

Vajininkų skaičius gražiai auga, tačiau daugelis dar 
neišsijudina į darbą. Vėlinimasis yra blogas dalykas. 
Pradžia darbo yra taip, kaip pastatui pamatas. Gerai- 
stipriai pastatysi, tai ir aukščiau budavojimas eis leng
viau, sparčiau, be pavojų; griuvimui. Jei gerą orą pra- 
tinginiausime, šalčiams užėjus galime labai šlubuoti su 
vajum. Todėl labai kviečiame stoti į vajaus darbą kuo 
greičiausiai.

KONTESTANTŲ STOVIS ŠIANDIEN YRA TOKS:
Punktai

Cleveland, Ohio ..............................   340
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass........................... 300
C. K. Urban, Hudson, Mass..................................  80
Harrison, N. J..................................;••••:............ $0
L. Tilwick, • Easton, Pa. ...........................  80
LLD Moterų kuopa, Binghamton, N. Y. ........ 76
Worcester, Mass...............................  40
Elizabeth, N. J.......................................................  40

Lawrence, Mass..................................................... 420
So. Boston, Mass..................   340
A. Apšegienė, Auburn, Me....................  152
A. Valinchus, Pittston, Pa................................... 60
Baltimore, Md..................................................  52

S. Penkauskas, Lawrence, Mass., prisiuntė naują 
prenumeratą ir atnaujinimų. Jis ir jo bendradarbis V. 
Kralikauskas stovi pirmoj-vietoj laimėtojų lentelėje.

Joe Butkus, atsinaujindamas prenumeratą, prisiun
tė ir naują prenumeratą. Liepė punktus priskaityt So. 
Bostonui.

(Tąsa 4—tame puslap.)

Vėliausios žinios
Iš viso pasaulio

JUNGT. TAUTOS.—Bri
tanijos užsienio reikalų mi
nistras Lloydas ragino 
Ameriką nemokėti atlygini
mo dabartinei egiptietiškai 
Suezo kanalo administraci
jai. Egipte tuo tarpu Nas- 
seris pareiškė, kad jeigu 
Jungtinės Tautos priims 
britų-francūzų siūlymą apie 
Suezą, tai bus Jungtinių 
Tautų galo pradžia. Mask
vos radijas sakė, kad britų- 
francūzų planas yra niekas 
kitas, kaip bandymas pa
neigti Egipto suverenumo 
teises.

RABATAS. — Amerika 
paskelbė, kad atsižada eks- 
trateritorialių teisių Maro
ke, Tanžiero srityje. Sako
ma, kad tai Amerikos ban-

Vengrijos darbininkai pagerbė 
Rajko ir trijij draugij atminti
Budapeštas., — L a s z 1 o 

Ra j ko, Georgy Palffy, Ti
bor Szeny ir Abddras Sza- 
lai lavonai tapo atkasti iš 
nežinomų kapinių ir jie iš
kilmingai palaidoti Vengri
jos nacionalinėse y kapinė
se. Rajkas ir trys kiti, tai 
komunistų vadai, kurie bu
vo apkaltinti kaip titoistai 
ir Vakarų imperializmo a- 
gentai ir sušaudyti. Jie da
bar reabilituoti ir pripažįs
tama, kad Rakošio režimas, 
po kurjuom jie buvo teisti, 
juos pasmerkė neteisingai. 

dymas prisigerinti prie 
Maroko nacionalistų, kad 
šie neveiktų prieš Ameri
kos aviacijos bazes, kurios 
randasi toj-e šalyje.

WASHINGTON.— Aukš
čiausias teismas pirmadie
nį pradėjo nagrinėti komu
nistų Yates (Californijos) 
ir Nelsono (Pittsburgh©) 
bylas, ar jas persvarstyti. 
Tos bylos liečia Srnitho ak
tą ir galimas dalykas, kad 
Aukščiausias teismas prieis 
prie Smitho akto konstitu- 
cingumo patvirtinimo arba 
paneigimo. °

TOKYO. — Premjeras 
H a t o j a m a jau išskrido 
Maskvon, kad pasirašyti 
taikos sutartį., ,

Net apie 200,000 darbi
ninkų minia susirinko prie 
jų karstų, kad atiduoti 
jiems p'askutinę pagarbą. 
Susirinkusių tarpę radosi 
valdžios is * Vengrijos Dar
bininkų (komunistų) par
tijos vadovai, taipgi Rajko 
žmona ir 8 metų sūnelis bei 
kitų giminės ir šeimos na
riai.’ Ten taipgi radosi Ti
bor Nagy, buvęs premjeras, 
kuris paskui buvo išmestas 
iš partijos, bet kuris dabar 
grįšiąs.

Washingtonas. — Senato
rius Hubert H. Humphrey 
(demokratas iš Minneso- 
tos) vadovavo grupei sena
torių, kurie pravedė nuo
dugnų tyrinėjimą apie ato- 
minių ginklų kontrolę. 
Humphrey sako, kad priei
ta išvados, jog atominių 
ginklų kontroliavimas ir 
susitarimas tuo reikalu su

ALP likvidavo 
savo veikimą

New Yorkas. — Ameri
kos Darbo partija (ALP), 
kuri veikė New Yorko vals
tijoje per 12 metų, save lik
vidavo. Apie tai paskelbė 
ALP pirmininkas Peter K. 
Hawley.

ALP tapo įsteigta 12 me
tų atgal kaip visų progre
syviai naujadalybiškų jėgų 
koncentracija šioje valsti
joje. Ta partija rėmė La- 
Guaųdią, kuris buvo jos na
riu, ir jos vadu tapo ugnin
gasis Marcantonio. 1944- 
ais metais nuo ALP atskilo 
dešinieji socialdemokratai 
ir jiems giminingi elemen
tai su Dubinskiu ir Alex 
Rose priešakyje ir jie įstei
gė taip vadinamą Liberalų 
partiją. Bet ALP liko stipri 
ir 1948-ais metais, kuomet 
Wallace kandidatavo kaiu 
progresyvis, ji surinko virš 
pusės milijono balsų. Vie
nok, paskui ji pradėjo silp
nėti ir 1952-ais metais be- 
gavo mažiau 50,000 balsų.

Italijos komunistą delegacija 
iškilmingai sutikta Belgrade

Belgradas. — 11 a 1 i j os 
Komunistų partijos vadovų 
delegacija, kurios priešaky
je stovi partijos vice-pirmi- 
ninkas Luigi Longo, jau 
vieši Jugoslavijoje. Kuomet 
delegacija atvyko Belgra
dan praeitą savaitgalį, ji 
buvo iškilmingai sutikta. 
Geležinkelio stotyje radosi 
Jugoslavijos vice - prezi
dentas > Vukmanovic-Tem- <• 
po ir kiti aukšti valdžios

Stevensonas sako, kad tai ne Ike 
sulaikė Korėjos karą, o sąlygos
Springfield, Mass. —Ad- 

lai Stevensonas sakė, kad 
republikonai neteisingai sa
vinas! Korėjos karo pabai
gimo kreditą. Jis sakė, kad 
republikonai be galo ir be 
krašto kartoją, kad tai Ei
senhoweris sulaikė karą, 
bet faktinai Trumanas bu
vo pasirengęs tomis pačio- 
kyti, tik tas tada "nepavyko.

Stevensorias x mano, kad 
Korėjo karas tapo sulaiky
tas, nes pasikeitė tarptauti
niai santykiai. Jis sakė, 
kad republikonai be palio
vos kala Amerikos žmonių 

Tarybų Sąjunga yra gali
mas ir be tarptautinės ins
pekcijos, kaip tai pageidau
ja pati Tarybų Sšjunga ir 
kam pritaria ir Stevenso
nas.

Kaip žinia, Eisenhowerio 
administracija sako, kad 
vienintelis būdas kontro
liuoti, ar kita šalis prave
da atominius arba vande
nilinius sproginėjimus, yra 
laikyti inspektorius jos te
ritorijoje ir skraidinti virš 
jos teritorijos foto - žvalgy
binius orlaivius.

Humphrey sako, kad tai 
nereikalingas dalykas. A- 
merika dabar žino apie 
kiekvieną stprogimą Sovie
tuose ir Sovietai apie kiek
vieną sprogimą Amerikoje, 
nes per moksliniai tobulus 
instrumentus dabar gali
ma susekti sprogimą ir to
liausiai kiekvienoje pasau
lio dalyje.

Inspekcijos reikalas tuo 
būdu atpuola, sako Humph
rey.

Berlynas. — Vokietijos 
(Rytų) demokratinė res
publika minėjo savo septin
tąsias metines. Visoje šaly
je vyko visokios ^refhoni- 
jos. Iš Tarybų Sąjungos at
ėjo sveikinimas, po ku- 
riūom pasirašo Vorošilovas 
ir Chruščiovas..

LONDONAS. — Krišna 
Menonas, vyriausias Indi
jos diplomatas, kuris lankė
si Kaire, atvyko Londonan.

bei Komunistų lygos vadai.
Italijos komunistai atvy

ko, kaip jie sako, susipaži
nimui su tuom, kaip Jugo
slavijos komunistai stato 
socializmą savo šalyje. Lon
go ir kiti vadai turės pasi
kalbėjimus su Titu. Longo 
yra buvęs Italijos anti-fd- 
šistinių partizanų vadas ir 
kaipo toks jis turėjo ryšius 
su Titu, kuris vadovavo Ju
goslavijos partizanams.

galvon, kad tai jie išgelbė
jo taiką, nors jie tam netu
ri jokių įrodymų, jokių 
faktu, v

Clarendon, S. C.-— Ra
sistiniai chuliganai sudegi
no vietinio NAACP sky
riaus pirmininko kunigo 
James W. Seals butą. Na
mas padegtas tuo tarpu, 
kai pats kunigas Seals ir 
šeimyna lankėsi pas pažįs
tamus.

ORAS NEW YORKE 
Giedra, vėsu
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NEWYORKIECIAI, REGISTRUOKITĖS!
JEI NORIME BALSUOTI, privalome užsiregistruo

ti. To reikalauja įstatymai, tai, pagaliau, ir naudinga, I 
nes pilietis turi būti pasiruošęs balsuoti. I

Kai jis užsiregistruoja, tuomet jau yra aišku, kad 
jis galvoja balsuoti, rūpinasi savo šalies, savo: ir kitų 
reikalais. /

Daug kas kalba ame rinkimus, daug kas kritikuoja 
tą ar kitą partiją, tuos ar kitus kandidatus, tačiau ne
balsuoja. Tai yra nusidėjimas!

Daugely valstijų piliečių registracija jau atlikta. 
Kitose dar bus. Mūsų laikraštis permažas aprašyti, 
kur, kada ir kaip vyksta piliečių registravimasis balsa
vimui. Mes čia pažymime tik New Yorko valstijoje 
vykstantį registravimąsi.

Didžiajame New Yorke miesto balsuotojų registra
vimasis vyksta visą šią savaitę.

Raginame kiekvieną, turintį teisę balsuoti pilietį, 
tai padaryti. Būtinai registruokitės!

O sulaukę lapkričio 6 dienos eikite prie urnų balsuoti!

UŽ LAISVĘ IR CIVILINES TEISES
DAR KELETAS ŠIMTŲ Amerikos žymių žmonių— 

mokslininkų, visuomenininkų, dvasininkų etc. — pasira
šė po peticija, reikalaujant, kad būtų išleisti (amnes
tuoti) iš kalėjimų politiniai kaliniai, nuteisti pagal Smi- 
tho Aktą.

Peticija įteikta prezidentui Eisenhovveriui.
Peticijos pasirašytojai sako, kad jie nėra komu

nistai ir nesutinka su komunistų filosofija, tačiau jie 
mano, kad nuteisimas ir lakiymas kalėjime darbininkų 
vadovų-komunistų yra žalingas dalykas visai šaliai, ir j 
dėl to prezidentas Eisenhoweris turėtų juos išleisti iš j 
kalėjimų. i

Tai jau antra, tokia petici ja. Kadaise panašią peti-1 
ei ją prezidentui įteikė taipgi daug žymių žmonių-ameri-1 
kiečių, kurių priešaky buvę Eleanor Rooseveltienė, Nor
man Thomas, Henry Steele Commager, Elmer Rice, Mi
chael Straight ir kiti. • * • *./ •

NA, O AMERIKOS CIVILINIŲ Laisvių Sąjunga 
kreipėsi į Aukščiausią Teismą, patariant, kad jis atmes
tų tą Smitho Akto skirsnį, pagal kurį valdžia bando 
kalėjimu bausti asmenis, priklausančius Jungtinių Vals
tijų Komunistų partijai.

Kaip žinia, ligi’ šioF du komunistų veikėjai—Light
foot ir Scales—yra žemesniųjų federalinių teismų nu
teisti kalėjimai! tik už tai, kad jie priklauso komunistų 
partijai. Jie nuteisti nepaisant to, kad valdžia nuolat 
skelbia, būk* Jungtinių Valstijų Komunistų partija turin
ti teisę legaliai gyvuoti ir veikti.

Abudu suminėtieji asmenys apeliavo į Aukščiausią 
Teismą ir pastarasis sutiko jų bylas svarstyti.

Taigi dabar Amerikos'žmonės ir laukia, ką teismas 
tuo klausimu pasakys. O pažangesnioji visuomene dar
buojasi, kaip išmano, kad teismas atmestų žemesniųjų 
teismų sprendimus Lightfooto ir Scaleso bylose.

Kinijos Komunistų partijos sudėtis-
Elta skelbia:
“Kaip praneša agentūra Sinchua, Kinijos Komunis

tų partijos Centro komiteto organizacinio skyriaus duo
menimis, partijos narių skaičius 1956 metų birželio mė-

• nėšio pabaigoje buvo didesnis kaip 10,732,000. Tokiu bū
du, partijos narių skaičius nuo VII suvažiavimo, įvykusio

; prieš 11 metų, padidėjo devynis kartus., '
“Pramonės darbininkų partijoje yra lį milijono.

• Jie sudaro 14 procentų visų partijos narių. Valstiečiai— 
..69 procentus (7.41 milijono žmonių), tame tarpe 5.36

milijono vertingųjų valstiečių ir 2.05 milijono vidutinių 
valstiečių, kurie tapo vidutiniais valstiečiais daugiausia 

: po žemės reformos. Inteligentija—11.7 procento (1.25 mi
lijono žmonių). Beveik l.į dalį partijos narių sudaro 

- moterys. Partinės organizacijos sukurtos beveik kiek
-vienoje stambioje įmonėje ir kiekviename nacionalinia
me rajone. 1955 metų duomenimis, nacionalinių mažu
mų tarpe buvo 290 tūkstančių Komunistų partijos narių.

“Šanchajuje, kur buvo įkurta Kinijos* Komunistų 
partija, partijos narių birželio mėnesio pabaigoje buvo 
daugiau kaip 152 tūkstančiai.”

r '   - - ’-

Kosiovo reabilitavimas 
dar nėra visai pilnas

Sofia. — Praeitą rugpiū- 
. čio mėnesį Bulgarijoje buvo 
paskelbta, kad Kostovas, 

.. kuris buvo nuteistas kaip 
išdavikas ir “titoistas,” nu- 

| .teistas neteisingai — ir jis, 
; buvo reabilituotas. Dabar 

premjerus „ .Jųgpyąs sako,

kad Kostovo reabilitavimas 
dar negali būti skaitomas 
visai pilnu, nes negalima 
sakyti, kad jis neatliko jo
kių nusikaltimų.

Iš Jugovo pareiškimų da
roma išvada, akd sena par
tijos vadovybės grupė pra
deda atsigauti ir atmušti 
tuos, kurie nori gilesnio li- 
beralinimo.

KAS KA RAŠO IR SAKO Buvusio argentin iečio J. Balčiūno 
įspūdžiai LietuvojeSTRAZDAS 

DIDŽIUOJASI
Laisvėje buvo minėta, kad 

vienas LSS vadovų ir jo or
gano (Keleivio) bendradar
bis, pasielgė blogiau negu 
Matusowas. Strazdas teis
me “liudijo” prieš L. Prū- 
seiką, kadaise buvusį jo 
“burdingierių,” o Matuso
was “liudijo” prieš asme
nis, su kuriais asmeniškų 
ryšių neturėjo.

Dabar Strazdas Keleivy
je didžiuojasi tuo, kad jis 
“pašauktas vyriaus y b ė s ’ ’ 
“liudijo” prieš Prūseiką ir 
ir sako: Matusową už me-, 
lavima teismas nubaudė, o 
manęs—ne, nenubaudė!

Well, Strazdas gali 
džiaugtis. Ne vienas tokių, 
kaip Strazdas, bjauriais 
darbais džiaugiasi. Ir mums 
čia mažiausiai terūpi Straz
do atlikti “herojiški žy- • • Mgiai.

Mums kvaršina galvą tai: 
kaip LSS vadovybė, kaip 
LSS nariai gali savo tarpe 
pakęsti tokį Strazdą! Juk 
tai didžiausia gėda, nepasa
kius kitaip!

VILNIUJE IR KAUNE
Rugsėjo mėnesio .pradžio

je atsidarė visos Lietuvos 
mokyklos. Šimtai tūkstan- 
čiij vaikų ir suaugesnio 
jaunimo stojo į mokyklas.

Vilniaus ’“Tiesoje” (rūgs. 
9 d.) skaitome apie atsida
rymą Vilniaus Valstybinio 
Kapsuko vardo universite
to ir Kauno Politechnikos 
Instituto — tai dvi aukš
čiausios nlokyklos Lietuvoj.

Skaitome: •
“Gausus. studentų būrys, 

dėstytojai ir profesoriai 
rugsėjo 8 d. Vilniaus Vais’-, 
tybinio V. Kapsuko vardo 
universiteto Aktų salėje. 
Didžiausios respu b 1 i k o j e 
aukštosios mokyklos kolek
tyvą su naujų mokslo me
tų pradžia pasveikino uni
versiteto rektorius J. Bu
lavas. ,

“Lietuvos TSR Ministrų 
Tarybos ir Lietuvos Komu
nistų partijos Centro Ko
miteto vardu universiteto 
dėstytojus ir studentus pa
sveikino Lietuvos TSR Mi
nistrų Tarybos pirminin
kas M. šumauskas.

“—Leiskite man, — pa
sakė M. šumauskas, — pa
linkėti sėkmės įsisavinant 
mokslo žinias ir susidarant 
įgūdžius, reikalingus aukš
tos kvalifikacijos specialis
tui, palinkėti kūrybiškai 
taikyti įgijamas žinias, sti
printi mokslo ryšį su gyve
nimo praktika. .

“Komjaunimo universite
to komiteto sekretorius R. 
Tarvydas kalbėjo apie kom
jaunimo organizacijai iški
lusius uždavinius.

“Jaunesniuosius draugus, 
pirmą kartą peržengusius 
aukštosios mokyklos slenks
tį, pasveikino ir sėkmės stu
dijose palinkėjo profesorius 
P. Brazdžiūnas.

“Studentų vardu vakare 
kalbėjo Istorijos-filologijos 
fakulteto III kurso studen
tas Stepšys ir Teisės moks
lų fakulteto J kurso studen
tas Valačka.

“Po iškilmingos dalies 
įvyko koncertas.”

Na, o Kaune.: >
“Rugsėjo 8 d. po pietų 

Kauno gatvėmis vėliavomis 
nešinos traukė tūkstantinės 
žvalaus jaunimo minios. 
Sporto halėje įvyko tradici
nis iškilmingas besimokan
čio jaunimo susirinkimas, 
skirtas naujų mokslo metų 
pradžiai. Kauno aukštosio
se ' • mokyklose, techniku
muose ir vidurinėse moky

klose besimokantieji jau
nuoliai susirinko pasidalin
ti mintimis apie mokslą, 
pasikalbėti apie savo ateitį.

“Politechnikos instituto 
direktorius prof. Baršaus
kas savo kalboje susirinki
me pabrėžė partijos ir. vy
riausybės rūpinimąsi busi
maisiais kvalifikuotais spe
cialistais.

“Žemės ūkio Akademijos 
prorektorius doc. Vasiliaus
kas savo kalbą paskyrė bū- < 
simiesiems agronomams, jų 
dalyvavimui kuriant socia
listinio kaimo ateitį.

“Studentų vardu kalbėjo 
Veterinarijos akademijos I 
kurso studentas Kirdeikis, 
Politechnikos instituto stu
dentas Petrokas, Medicinos 
instituto studentas Šimkus 
ir kiti.

“LLKJS CK vardu s tu- . 
dentus sveikino ir linkėjo 
sėkfnės moksle LLKJS CK 
sekretorius Petkevičius.

“Susirinkime didelę kalbą 
pasakė LKP CK sekreto
rius A. Sniečkus. Jis, nu
rodęs didžiulius mūsų ša
lies laimėjimus, visose že
mės ūkio ir kultūros srity
se, plačiai kalbėjo apie 
TSKP XX suvažiavimo iš
keltus naujus uždavinius 
mokslo darbuotojams, apie 
tai, kad jie turi visomis jė
gomis įsijungti į kovą dėl 
partijos keliamų uždavinių 
įgyvendinimo.

“Sniečkus ypač pabrėžė 
didėlį vaidmenį teorijos 
jungimo su komunistinės 
statybos praktika. Didelę 
kalbos dalį jis skyrė ideo
loginiam darbui — asme
nybės kulto likučių likvida
vimui; komunistinio jauni
mo auklėjimo klausimams.

“Po susirinkimo įvyko di
delis koncertas.”

_________ _ _ _______________ i

ŽINIOS B LIETUVOS !
. I

Statybos darbininkų 
gyvenvietėje

ROKIŠKIS. — Naujos dar
bininkų gyvenvietės bruožai 
vis labiau ryškėja Juodupėje. 
Plečiamas “Nemuno” vilnonių j 
audinių fabrikas. Pradėta tri
jų aukštą pastato statyba. Ja
me bus įrengti verpimo ir pa
ruošų cechai.

Gerėja darbininkų kultūri
nis ir buitinis aptarnavimas. 
Prieš kelias dienas atiduotas 
naudojimui komunalinis na
mas, kuriame įsikurs bibliote
ka, ambulatorija ir kelios 
buitinio aptarnavimo dirbtu-* 
ves. Gyvenvietėje pradėta Ii-1 
goninės ir bendrabučio staty-1 
ba. Statomas .stadionas. Į

Naujus gyvenamuosius na
mus statosi ir įmonės darbi
ninkai. Pėr pastaruosius ket
verius metus individualinių 
statybų skaičius rajone išaugo 
daugiau kaip du kartus.

E. Uldukis t 

Draugystės šventė

SEDA. —; “Lenino keliu” 
kolūkyje įvyko draugystes 
šventė —■ dviejų kaimyninių 
Sedos ir Skuodo rajonų tarpu
savio lenktyniavimo rezultatų 
pusmetinis patikrinimas. Dvi
račiais, motociklais, automa
šinomis nuo ankstyvo rjrto 
šventės dalyviai rinkosi į kol
ūkio sporto aikštyną.

J tribūną pakyla vienas po 
kito kalbėtojai. Jie pasidali
na darbo patyrimu, kalba 
apie trūkumus. Pasisako Se
dos rajono “Pirmūno” kolū
kio pirmininkas Laukaitis, 
Skuodo rajono “Laisvės” kol
ūkio pirmininkas Dambraus
kas ir kt.

Sedos ir Skuodo rajonų kol
ūkiečiams pirmūnams buvo 
įteiktos dovanos-—radijo apa
ratai, patefonai ir piniginės 
premijos. ■

Kolūkįą saviveiklininkai pa
sirodė su turininga menine 
programa.

V. Žilevičius

i
J. Balčiūnas ilgus metus gyveno Ar

gentinoje. Praėjusią vasarą jis šu dau
geliu kitų argentiniečių lietuvių grįžo 
Tarybų Lietuvon. Žemiau telpa pluošte
lis J. Balčiūno įspūdžių, įgytų Lietuvo
je. Jie tilPo Vilniaus “Tiesoje”; Jie įdo
mūs, todėl mes paduosime juos mūsų 
skaitytojams. — Red.

Iš Odesos į Vilnių
Rugpiučio 5 dieną Odesos uoste susto

jo Argentinos laivas “Salta”. Juo iš Ar
gentinos j išsiilgtą Tarybų šalį atplaukė 
daugiau kaip tūkstantis tarybinių pilie
čių, jų tarpe 34 lietuviai.

Uostas papuoštas tarybinių respubli
kų vėliavomis. Mus pasitinka diRelė mi
nia žmonių. Groja puikus dūdų orkest
ras. Susiripkusieii sveikina iš toli atvy
kusius savubsius brolius ir seseris. Mes 
iš laivo dainuojame visiems žinomą ta
rybinę dainą “Ir platus gi kraštas mūs 
gimtasis”. Iš uosto mums pritaria ploji
mu.

Atvykusiems įteikiamos gėlės. įvyks
ta mitingas. Kalba Tarybinės vyriausy
bės ir partijos atstovai, sveikindami 
mus atvykus į Tėvynę. Laivo kapitonas 
ir, mūsų atstovai dėkoja susirinkusiems 
už taip nuoširdų, brolišką sutikimą.

Mus apgyvendina ten pat stovinčiame 
tarybiniame laive, kaip laikiname vieš
butyje. Koks tai puikus ir gražus laivas! 
Argentiniečiai — “Šaltos” jūreiviai at
eina pas mus su dideliu žingeidumu, ne 
tiek mūsų aplankyti, kiek pamatyti lai
vo vidaus įrengimą. Jie nustemba: sako, 
jokiu būdu netikėjome, kad rusai turi 
tokius gražius laivus.

Ilsėjomės Odesoje dvi dienas. Tai di
delis ir puikus miestas. Matėme' didžiu
lius naujai pastatytus gyvenamuosius 
kultūrinius bei įmonių pastatus.

Pavaikščiojus Po Odesos miestą, matai 
jo labai didelį skirtumą nuo kapitalisti
nių šalių miestų. Sodai su puikiausiais 
monumenjtais ir gražiausiomis aikštė
mis, kuriose žydi gėlės. Visur švaru. Vi
sur jauti laisvę, lygybę. Čia niekur nėra 
luomų skirtumo. Visi žmonės yra lygia
teisiai. Mes džiaugėmės ir gėrėjomės tuo 
laisvu tarybinės liaudies gyvenimu. 
Kaip būtų gera, kad jį savo akimis pa
matytų tie žmonės, kurie yra suklaidinti 
antitarybinių gaivalų.

Rugpjūčio 7 dieną lietuvių būrelis au
tobusu nuvyko į puikią Odesos stotį. Ir 
čia mums visi padeda, linkėdami mums 
geros kelionės. Nežinojom net kaip at
sidėkoti už tokį geraširdiškumą ir drau
giškumą.

Pakelyje matėme daugelį miestų ir 
miestelių. Čia buvo praėjęs karas. Ta
čiau labai daug jau pastatyta puikiau
sių naujų įmonių ir gyvenamųjų namų. 
Matėme gražiąją Ukrainą, iš kurios lau
kų hitlerininkai manė valgyti skanią 
baltą duoną. Pravažiavome pro Balta
rusijos sostinę Minską, kuris nustebino 
mus puikumu ir gražumu.

Vilniuje
0 štai ir Vilnius! 12 valandą trauki

nys sustoja Tarybų Lietuvos sostinėje. 
Mus pasitinka Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo sekretorius 
Naujalis ir būrelis mūsų tautiečių, jau 
anksčiau grįžusių į Lietuvą. Sveikina
mės su jais ir džiaugiamės, pasiekę il
gai svajotą tikslą.

, Mus sveikina Naujalis, linkėdamas 
Tėvynėje gevos kloties. Mūsų vardu kal
ba Kavaliauskas, aš, Mitr'as ir Vins- 
lauskaitė. Dėkojame už taip'malonų ir 
gražų sutikimą. Dėkojame mūsų didžia
jai Tėvynei — Tarybų Sąjungai ir jos 
herojiškai Armijai, kuri išvadavo mūsų 
sostinę iš hitlerinių okupantų,

Viešbutyje ilgai nenusėdėjom, — išė
jome į miestą. Vaikščiojame po Vilniaus 
gatves ir džiaugiamės. "Gražus dabar ta
rybinis Vilnius! Štai Černiachovskio 
aikštė. Jos viduryje yra didelis monu
mentas, pastatytas liaudies karžygiui 
Tarybinės Armijos generolui Černia- 
chovskiui, Vilniaus išvaduotojui, kuris 
žuvo kovoje Prieš hitlerinius banditus.

O štai dar gražesnė Lenino aikštė. 
Šioje aikštėje yra paminklas revoliuci
jas vadui Leninui. Jį supa gėlynai, gra
žiai išgrįsti takeliai, žaliuoja pievelės, 
žydi įvairios gėlės. .

Vilniuje yra daug istorinių paminklų, 

pastatytų net 13-tame šimtmetyje. Kur 
pažvelgsi, ten rasi vieną ar kitą pastatą, 
jau išgyvenusį keletą šimtų metų. Mies
te daug muziejų, klubų, skaityklų. Uni
versitete ir kitose aukštosiose mokyklose 
mokosi tūkstančiai darbininkų ir vals
tiečių vaikų.

Miesto gyventojų kultūra yra gaila 
aukšta. Mus dažnai klausinėja, žingei- 
daujasi apie kapitalistinę santvarką ir 
jos gyvenimą. Jiems pasakojame apie 
mūsų pergyventus didžiausius vargus, 
apie didžiausią darbininkų išnaudojimą 
ir panieką, badą.

Mūsų Tėvynėje nėra skirtumo tarp 
tautų. Visi žmonės yra lygūs. Tai matai 
visur —restoranuose, valgyklose, teat
ruose, traukiniuose. Pažvelk, sėdi viena
me vagone aukšto laipsnio karininkas, J i 
kareivis ir paprastas kaimietis. Jie da-* 
linasi mintimis vieni su kitais. Mes, at
vykę iš užsienio, stebimės tokia lygybe, 
kokios, mes, gyvendami kapitalistinėse 
šalyse, nematėme.

Netoli nuo Vilniaus, pavažiavus pus
valandį gaidaiviu, yra kurortinė vietovė 
— Valakumpiai. Ir kokia tai puiki ir 
graži vieta. Čia matosi puikiai žaliuo
janti pieva, pušys, gražūs Neries kran
tai. Mes džiaugiamės viskuo: gyvenimu, 
ta didžiąja laisve, kurią turi kiekvienas 
tarybinis žmogus, ta vasaros gražiąja 
gamta, kurios jau daugelį metų nematė
me.

Į Biržus
Važiuoju iš Vilniaus į Biržus aplan- < 

kyti savosios gimtinės. Pakelyje matau^ 
gražius pastatus. Klausinėju bendrake
leivių, kokie ten pastatai. Man aiškina, 
kad ten didelis plytų fabrikas, pieninė ir 
kitokių rūšių Įmonės. Iš vardų prisime
nu daugelį stočių, bet viskas labai pasi
keitę. Nemaža stočių, kurios buvo medi
nės, šiandieną puikiausi dviejų aukštų 
mūriniai pastatai. Matosi daugelis nau
jų mūrinių gyvenviečių.

Šiauliai labai nukentėjo nuo karo, bet 
dabar jau atstatyti, kad ir pažinti nebe
galima. Didelis ir gražus stoties pasta
tas. Miesto aikštės visai naujos, kuriose 
žaliuoja gėlės, kur prieš keletą metų bu
vo tik griuvėsiai. Matosi daugybė naujų 

fnamų ir įmonių. Stebiuosi, kad Per tokfr 
trumpą laiką Šiauliai taip puikiai atsi
statė.

Biržus, kuriuos taip gerai pažinau 
anksčiau, dabar išvydau lyg pirmą kar
ta. Pasirodo, miestas buvo karo gerokai 
apgriautas. Šiandieną čia yra daugybė 
dviejų ir trijų aukštų naujų raudonų 
plytų pastatų.

Kur anksčiau buvo sena ir medinė 
Biržų ligoninė, šiandien didžiausias mū
rinis pastatas, puikios mūrinės kinote’at- ‘ 
ro“žvaigždė” patalpos, Biržų vykdomojo 
komiteto rūmai ir daug kitų.

Anksčiau Biržuose buvo tik viena 
gimnazija, kurią tegalėjo lankyti tik 
buožių vaikai. Šiandien čia yra trys di- . 
dėlės vidurinės mokyklos, kuriose moko
si šimtai kolūkiečiu vaiku. Yra kelios 
pradinio mokslo mokyklos, klubai, skai
tyklos, sporto ir meno įstaigos, kurinį 
anksčiau nebuvo. Šiandien Biržų rajone# 
yra 7 vidurinės mokyklos.

Miesto sodas naujas ir labai puikus. 
Žaliuoja jame jauni medeliai ir žydi gė
lės. Prie to sodo yra karžygių kapai. 
Biržų miesto gyventojai pastatė Pamink
lą tarybiniams karžygiams, žuvusiems 
už mūsų tautos laisvę ir laimę.

Biržiečiai su didžiausia neapykanta 
prisimena hitlerinius okupantus, kurie 
plėšė ir žudė miesto ir 'apylinkių gyven
tojus. Palei Astravo dvarą miškelyje 
hitlerininkai sušaudė tūkstančius Biržų 
miesto ir jo apylinkės gyventojų

Tėviškėje
Gimtinėje radau savo senutę motiną, 

sesutę, svainį ir jų sūnų Ramutį, kuris 
lanko vidurinę mokyklą. Aš džiaugiau
si, kad jie sveiki ir gerai gyvena. Ilgai 
tęsėsi vaišės, į kurias suėjo giminės ir 
kaimynai. Žinoma, be visko netrūko ir ' 
kvapnaus biržietiško alučio.

Mano tėviškė šiandieną priklauso’ • 
prie “Pabiržės” kolūkio. Aš įdomavaus 
jo kultūriniu ir ekonominiu gyvenimu. 
Kolūkio statybos brigadininkas Povilas 
Jackūnas ir mano svainis Sakalauskas, 
jos narys, užprąšė, kad aš susipažinčiau

(Tąsa ant 3 puslapio)

J

2 pual.-Lai»vė (Liberty)- Antrad., Spalio (October) 9, 1956



V. MYKOLAITIS-PUTINAS--------------------------

jSUKIL ELIAI
(Tąsa)

—Tu, tėvai, žiūrėk man. Sūnums va
lios neduok. O vyresnįjį mes vis tiek 
sučiupsime. Nepaskruks jis nuo mūs, 
paukštelis. Ir visą tą užpuolikų gaują 
sugaudysim.

Čia prievaizdas prisiminė, kad reiktų, 
kaip buvo manyta, užsukti pas Stašį. 
Jis galįs suteikti svarbių nurodymų. Sta
sio sodyba čia pat už dviejų kiemų, ne
verta nė į vežimą sėsti. Tad) visi, lai
kydamiesi patvorio takelio, stvarstyda- 
miesi už tvoros baslių, eilute, kaip žą
sinai, patraukė pas Stašį.

Nustebo ir nusigando senis, pamatęs 
tieka ir taip netikėtų svečių. Sūnus 
Andrius smuko pro užpakalines duris į 
daržą, senė sėdo prie ratelio verpti, o 
Muktė Marcė ėmė ruoštis kurti krosnį, 

, nes reikės grūdai džiauti. Duona bai
giasi. Antrojo galo, seklyčios, Stašiai 
neturėjo, o pirkioje tiekai žmonių ne
buvo nė kur susėsti. Tad abudu polici
ninkai ir žandaras Paika pasiliko prie 
durų kieme. Du langeliai pro murzi
nus, aprūkusius, balanomis sutvirtintus 
stiklus maža leido Į pirkią šviesos, tad 

, vyrai, apgraibomis suradę suolus, atsisė
si do, ir prievaizdas pirmas užvedė šneką:

—Stasy, tu buvai visą laiką geras ir 
j klusnus gaspadorius. Ne tik aš, bet ir 

ponas Skrodskis apie tai žino. Ištikus 
kokiai nelaimei, dvare tu rasi pagalbą. 
Ot, ir dabar mes kreipiamės į tave, kaip 
į išmintingą žmogų. Tu žinai, kad va
kar ponas vachmistras su pristavu buvo 

* .suėmę Petrą Balsį už žmonių kurstymą 
*r vežė jį į dvarą. Pakeliui, iš pasalų, 
užpuolė sargybą būrys vyrų ir padėjo 
Balsiui pabėgti. Tie vyrai buvo iš jūsų 
kaimo. Pasakyk, kas jie? .

—Ciesoriaus įstatymas reikalauja, kad 
kaltininkai būtų atiduoti į valdžios ran
kas,—pridėjo pristavas.

O vachmistras prikergė:
—Už nutylėjimą, nusikaltėlm nuslėpi

mą gresia didelė bausmė.
Stašys, susimetęs į kuprą, vos mato

mas pirkios prieblandoje, sėdėjo ant? 
suoliuko netoli krosnies ir iš padijbų

* Buvusio argentiniečio J.
(Tąsa nuo 2 puslapio) 

su jų kolūkiu.
Pasileidžiame dviračiais (kuriuos čia 

turi kiekvienas, o kai kurie ir motorcik- 
lus), kur tik yra tiesesnis ir geresnis 
kelias. Važiuojame buvusio Padaičių 
dvaro link. Pastebiu didžiausią naują 
raudonų plytų pastatą. Aš klausiu, ko
kia čia įstaiga. Jie juokiasi. Girdi, drau- 
guti, tą “įstaigą” greitai pamatysi. Bri
gadininkas atrakina duris. Įeiname vi
dun. Pasirodo, tai karvių tvartas. Gro- 
žėjaus tuo puikiu pastatu, gyriau staty
bininkų darbą. Viduje viskas puikiau
siai įrengta. Atskiri karvių gardai su 
automatiniu girdymu. Per fermos vi
durį yra išvedžioti bėgiai, su vagonėliais 
vežiojamas karvėms pašaras. Viename 
ir antrame fermos gale yra dideli bokš- 

j tai. Aš klausiu brigadininką, kam rei-. 
^kalingi tie betoniniai bokštai. Man aiš

kina, kad tai siloso bokštai. Juose su
kraunama žalioji kukurūzų masė. Čia 
yra didelis motoras vandeniui pumpuoti.

Minėtą buvusį Padaičių dvarą anks
čiau valdė du stambūs buožės Pinas ir 
Vaitaitis, kurių kumečiai gyveno di
džiausiame varge. Jų vaikai augo be 
jokios apšvietus, nuplyšę ir basi. Jie 
taip pat vergavo pas buožes. Šiandien 
jie — laisvi tarybiniai žmonės.

Važiuojame į Likėnų kurortą, kuris 
yra netoli buvusio Padaičių dvaro. Bri
gadininkas sutinka mane palydėti.

Prie įėjimo į kurortą stovi gražios 
skulptūros, apsodintos aplinkui meda
liais. Puikiausias parkas su visokios rū
šies gražiausiais medžiais. Viduryje par
ko didelis baltas pastatas, dviejų aukš
tų namas. Tai—sanatorija. Sutinkame 

■keletą merginų, apsirengusių baltais ap- 
siaustais. Klausiame jų, ar nebūtų gali- 

^’fna susipažinti su sanatorija.
Irena Zalfetaitė, medicinos sesuo, ma

loniai sutinka mus supažindinti su sana
torija. Mums aprodo puikiausius ir šva
riausius sanatorijos kambarius ir paaiš
kina, kaip gydomi ligoniai.

Fašistiniu laikotarpiu šį kurortą galė
jo pasiekti tik buožės ir kapitalistai, o

3 pusi. Laisve (Liberty). Antrad., Spalio (October) 9, 1956

Kovų dėl žemės ir laisvės 
vaizdai 1861-1864 metais

žvilgčiojo į neprašytus svečius. Netikė
tas, atkaklus, pasipriešinimo jausmas 
ėmė rusenti jo krūtinėje. Taip, ponui jis 
tarnavo ištikimai. Ponas, tai ponas. Po- 
nuil ir dabar gal jis būtų pasakęs, ką 
žinojo. Bet čia žandarai, policija! Su 
žandarais jis niekad reikalų neturėjo ir 
turėti nenori. Ar jis išdavikas, juda? 
Juk ir taip jau kaimynai jo nekenčia, iš 
tolo lenkiasi už tai, kad jis, sako, ponui 
parsidavęs. Jis neparsidavęs, tik kad 
ponas — tai vis, mat, ponas. ‘Oi čia žan
darai, policija!.. Ir aptraškanojusiose 
senio Stašio akyse sublizgo nauja ki
birkštėlė. '

—Tai kaip, Stašy, — spaudė prievaiz
das,—kurie čia iš jūsiškių prie to prisi
dėjo?

—Nežinau, ponas, — niūriai atsakė 
Stašys.

—Kaip gali nežinoti? Tu artimas kai
mynas. Čia, be abejo, kilo triukšmas, 
riksmas... Nejaugi tu negirdėjai?

—Negirdėjau, ponas.
—Netikiu. Pagaliau, jei tu pats ne

matei ir negirdėjai, tai kiti namiškiai 
matė ar girdėjo. Senė, sūnus, duktė.

Bet Stašys atkakliai laikėsi savo:
—Nežinau, ponas.
Ir senė Stašienė, pasekdama seniu, 

ėmė tarškėti tą patį:
—Nieko nežinom, nieko negirdėjom. 

Dabar tokie blogi orai, visi sėdėjom pir
kioj, kas čia mums rūpi, kas ten darosi 
pas Balsius ar Kedulius! Jie sau, mes 
sau.

Vachmistras piktai nusikeikė:
—Ech, velnias boba paleido liežuvį.
Tuo tarpu Marcė pakrovė į krosnį pa

kurų, uždėjo malkų, išsižėrė iš pelenų 
žarijų, paėmė balaną ir pritūpusi ėmė 
pūsti ugnį, net jos veidai išpampo kaip 
raudoni burbulai. Kai pagaliau balana 
įsiliepsnojo, pakūrė krosnį. Aitrūs dū
mai pradėjo veržtis j pirkią. Pirmiau
sia jie nusidriekė palube, bet greitai 
ėmė leistis žemyn ir netrukus pasiekė sė
dinčiųjų galvas. Marcė, tur būt, pa
miršo atsklęsti aukštinį. Prievaizdas

(Bus daugiau) ;

(Laiškas iš Rygos)
Jeigu; Janis Rozenbergas 

būtą rašęs dienoraštį, nušvies
damas jame tik didžiausius 
savo gyvenimo įvykius, tai 
mes būtume galėję pamatyti 
paprasto latvių darbininko gi
mimą ir kūrimąsi. Jo gyveni
me atsispindėjo visi tie nauji 
dalykai, kuriuos darbo žmo
gui atnešė Tarybų valdžia.

Bet ir trumpas Janio pasa
kojimas apie seniai ir nese
niai praėjusias dienas, kartais 
trumpai sustojant ties vieno 
ar kito įvykio istorija, atku
ria koloritinius, turtingus 
vaizdus, rodančius sunkų ke
lią į kūrybinių jėgų suklestė
jimą.

Jūros tarnyba vienus vaiki
nus viliojo savo romantika, 
kitus traukė noras keliauti, o 
Jan'į Rozenbergą į prekybinį 
laivą išstūmė nemalonus gyve
nimas senojoje Latvijoje. Jis 
būtų sutikęs eiti dirbti bet 
kur, kad tik turėtų duonos 
kąsnį, ir, tegu- trumpam lai
kui, stogą, virš galvos, būtų 
sutikęs dirbti patį pragariš- 
kiausią darbą, bet duodantį 
galimybę pasijusti reikalingu 
milžiniškame žmonių pasauly
je.
ATSIMINIMAI

Janis neprisimena, kuo bu
vo vardu kūrikas, davęs jam 
pirmą vaizdžią beteisio gyve
nimo pamoką. Įstrigo atmin
tyje tik bendras šio žmogaus 
vaizdas: plati krūtinė, išpai
šyta mėlynu tušu, niūrus vei
das su susivėlusią barzdele, 
nepatiklumo ir neapykantos 
kupinos akys. Janis nebuvo 
vikrus kūrikas, jis vargiai su
prato savp pareigas. Vaikiną 
į laivą paėmė todėl, kad ką 
tik ten mirė jo pirmtakas.

Pirmasis būdėjimas. Sunkus 
kastuvas, ir dar sunkesni jau
nojo kūriko judesiai. Reikėjo 
jam parodyti ir patarti, kaip 
svaidyti anglį į nepasotinamas 
pakurų žiotis, reikėjo jam 
pasimokyti iš prityrusių kūri
kų, bet žmonės jam buvo 
abejingi. Janis mėgina perim
ti patyrimą iš niūrojo kūriko, 
vikriai besidarbuojančio savo 
kastuvu.

—Ei, pienburni, liaukis žiū
rėjęs—be dantų liksi!

—O argi žiūrėt draudžia
ma? i

—Kategoriškai. Išmoksi iŠ 
manęs dirbti, o paskui mane 
iš laivo išmesi, — piktai misi- 
spiovė kūrikas ir’pasisuko į 
Janį šlapia supurvinta nuga
ra.
SUSIPRATIMO KIBIRKŠTIS

šitaip sutiko vaikiną žiau
rus gyvenimas. Ligi tol jis 
niekad negalvojo apie tai, ko
dėl tokie pat, kaip ir jis, pa
prasti darbo žmonės baisiai 
neapkenčia’ vienas kito, sau
go mažytį savo interesų pa
saulį, kuria gyvenimą pagal 
vilko įstatymus. Ir Štai šis 
pirmas susidūrimas su tikro
ve nušlavė ir išblaškė laimės 
iliuzijas. Gyvenimas pasisuko 
į jį nemaloniu, piktu, kaip 
pamotės, veidu.

Senojo gyvenimo neteisin
gumą Janis pažino atkaklioje 
kovoje už teisę į duonos kąs
nį. Ir kai pasaulis sudrebėjo 
nuo sviedinių ir bombų spro
gimo, kai po Europą pasklido 
rudas fašizmo maras, jis su
prato : aplink jį spaudžiasi 
baisūs pančiai, kurhios jįs 
vienas nepajėgs sutraukyti. 
Ir gal būt tada Janis pagal
vojo, , kad tas geresnis gyve
nimas, kurį gali turėti darbo 
žmogus, turės ateiti .iš Rytų, 
iš kur visam pasauliu/ užteka 
karšta saulė.

Lyg kūdikis, kuris, pirtną 
kartą pajutęs gaivinančiojo 
motinos pieno skonį, negdli 
atsitraukti nuo motinos krūti
nes,' taip jr Janis Rozenber
gas, kartą pajutęs karštą jau
nosios Tarybų Latvijos glamo
nėjimą, nebegalėjo įsivaizduo
ti kokio nors kito gyvenimo 
darbiniūkui
NAUJUOJU KĘLIU

i Po karo viskas Janio, gyve- 
I nime pradėjo eiti naujaip. Jis

Balčiūno Įspūdžiai Lietuvoje 
šiandieną čia gydosi visi be jokio skir
tumo.

Anksčiau buvusiame Kamarauskie
nės dvare šiandieną yra traktorių sto
tis ir lentpjūvė. 'Mechanikas Kazys Šly- 
ka aprodo tą didelę traktorių stotį. Čia 
dirba daug, mechanikų, tekintojų, šalt
kalvių ir kalvių. Aš niekad nemaniau, 
kad tokioje nuošalioje vietoje galėtij bū
ti tokia didelė įmonė, šlyka mums aiš
kina, kad jų traktorių stotis padeda 
įdirbti žemę šešiems kolūkiams. Turi 76 
traktorius, 16 kuliamųjų mašinų^ 14 
kombainų, sunkvežimių ir kitokios rū
šies mašinų. Jie turi sudarę 17 brigadų 
traktorininkų ir technikų kolūkiams ap
tarnauti.

Plačiai kalbėjomės su maloniu Šinka- 
riovu — MTS pirminės partinės organi
zacijos sekretorium. Jis mums plačiai 
aiškino apie traktorių stotį, apie žmones, 
kurie čia dirba, kaip jie mokosi. Pasi
rodo, iš paprasto žemdirbio išauklėjami 
puikiausi technikai. Anksčiau lietuvis 
bernas negalėjo ir svajoti nei ąpie kul
tūrą, nei apie techniką.

Apsilankiau ir Pabiržės miestelyje. 
Čia dabar yra vidurinė mokykla, klubas- 
skaitykla ir kitos įstaigos. Anksčiau čia 
buvo tik karčiama.

Sutinku Domą Jurevičių, penktos bri
gados brigadininką ir komjaunimo se
kretorių Algimantą Patkauską. Jie ge
rai pažįstami su mano palydovais.

Jurevičius aiškiną, kad “Pabiržės” 
kolūkis sparčiai eina pirmyn. Šiandieną 
žemė yra įdirbama traktoriais. Patkaus- 
kas pasakoja, kad visi kolūkio jaunuo
liai baigia vidurines mokyklas. Lanko 
iš mūsų kolūkio apie 20 jaunuolių aukš
tąsias mokyklas. Anksčiau biedniokui 
nebuvo galimybės pasiekti ne tik univer
sitetą, bet ir gimnaziją, o šiandieną lan-z 
ko jas visi.

Apsidairiau po .tėviškę, pamačiau, ką 
darbo žmonės gali padaryti. O dabar 
galvoju, kokio darbo man imtis. Ilgai 
nelauksiu, o pasiraitosiu rankoves—ir į 
darbą! J. Balčiūnas

atėjo į Rygos laivų remonto 
įmon^ę. Jis nelaukdavo, kad 
jb paprašytų padirbėti vieną 
kitą viršvalandį, nes reikėjo 
atstatyti gamyklą. Pats, ne- ( 
prašomas, tai darydavo. Jis 
neatsisakydavo nuo skubaus ir 
labai sunkaus darbo, kai rei
kėdavo įvykdyti ne tik savo 
užduotį, bet. ir padėti, drau
gui. Ir kas kartą Janis vis aiš
kiau jautė puikiąją kolektyvo 
jėgą. Jis dažnai galvodavo, 
kad išvien, kai vienas kitam 
padeda, galima turtingai gy
venti ir geriau matyti savo 
rytojų.

Gamykla augo. Atsirado 
nauji žmonės, jaunimas , pri
pildė cechus. Vaikinai sten
gėsi išmokti šaltkalvio profe
sijos. Vienas jų atėjo pas Ja- 
nį. !

—Pamokykit, kaip apdoro
ti šitą detalę.

Janis pažiūrėjo į patiklų 
vaikino veidą, pažvelgė jam i 
į akis, kupinas neslepiamo 
kartėlio dėl savo bejėgiškumo, 
ir paliko savo darbą. Taip, 
Janis Rozenbergas paaukojo 
jam visą valandą, už kurią 
jis galėjo gauti pinigų, nes 
pajuto, kad jis reikalingas ši
tam vaikinui. Jis išmokė jau- | 
nv.olį mikliai veikti instrument ! 
tu, parodė savo ypatingus me
todus, nebijodamas, kad ryt 
ar poryt vaikinas sugebės ap
dirbti detales geriau, negu jis 
pats. Jaunuolis nuėjo laimin
gas. Kai jaunasis darbininkas 
jau buvo prie cecho vartų, Ja
nis sušuko:

—Ei berneli, kaip tavo var
das?

I

—Janis Svarinskis, — pasi- 1 
girdo atsakymas.

-—Janis, — užsimąstęs pra
tarė Rozenbergas. —Kokia gi ! 
tavo pavydėtina jaunystė, vai- ’ 
keli!
VISU JAUNUOLIŠKUMU

Jis užsikrėtė jaunubliškumu. 
Nuo tos dienos Janis Rozen
bergas jausdavo aplink save 

■tuštumą, kai nebūdavo ko 
mokyti, kam padėti. Atėjo 
Andrius Grinbergas, Piotras 
Ryšakovas, dar ir dar trokš
tančių mokytis jaunuolių. Ja
nis kantriai užsiiminėjo su 
jais. Jis mokė juos specialy
bės, mokė gyventi. Visa tai 
buvo daroma nepastebėtinai, 
ramiai, paprastai, bet su gi
lia mintimi, turint tolimą tik
slą, kad ryt jaunimas iš mo
kinių išeis j meistrus, briga
dininkus arba net inžinieriais 
taps.

Viena debesuota rudens die
ną prie pusiau sumontuoto 
greiferinio krano sustojo jau
nas darbininkas. Jis iš tolo 
pavydėdamas žiūrėjo į darnų 
žmonių darbą.

—Stepanovas stovi, — pa
sakė Janiui Oskaras Stalmeis- 
teris.

(Tąsa 4—tame puslap.)

Cleveland, Ohio *
L.D.S. 55 kuopos reikalai

Piknikų sezonui užsibaigus, 
turėjome kelių savaičių peri- 
jodą be jokių pramogų, bet su 
spalio 13 d. pradėsime žiemos 
sezono pramogas. Pirmoji pra
moga—vakarienė, kurią ren
gia LDS 55 k p. Rengimo ko
misija pasiruošus duoti tokią 
vakarienę, kad už $1.00 kiek
vienas galės privalgyti iki so
ties. Taigi čia vietoje būs ir 
patarimas visoms mūsų gero
sioms gaspadinėms: tą dieną, 
tai yra, Oct. (spalio) 13 d., 
namie vakarienių negaminti, o 
Visiems ateiti į L.D.S. klubo 
svetainę,. 9305 St. XDlair Ave., 
ir visi bendrai galėsite pava
karieniauti, pasišokti ir sma
giai vakarą praleisti.

Pradžia 6 vAl. vakare.

(L.L.D. 190 kp. susirinkimas 
yra šaukiamas Oct. 19 d. Vi-. 

(si kp. nariai kviečiami ateiti 
•ir pasiimti vėliausią draugijos 
. išleistą knygą, tai yra, L. Prū- 
,seikos “Atsiminimai ir dabar
tis“. Susir. įvyks L.D.S. klubo 
svetainėj, 9305 St. Clair Ave., 
8 vai. vakare.

J. Žebryc

Paprastas gyvenimas
SPAUDOS NAUDAI

BANKETAS
HARTFORDE

Banketą rengia Laisves patrijotai, skaitytojai

LIETUVIŲ NAMO B-VĖS SVETAINĖJE
1^7 Hungerford St. Hartford, Conn.

I

Sekmadienį

Spalio 14 October
Pradžia 2-Tą vai popiet

Pietūs bus su visais įvairumais, kokie būna 
duoddmi visuose banketuose. Plano vykdytojai 
pasiruošė priimti svečius iš arti ir toli. Žmonių 
bus daug iš visos apylinkes, nes dienraščio rė
mėjai pasikalbins ir kartu atvažiuos su savo 
draugais ir prieteliais gražiai pasilinksminti.
Prie durlpbus priimama nuo kiekvieno dovana $2.50

Elizabeth, N. J.

"LAPKUS”
Trijų Aktų Komedija

Suvaidins Lietuvių Liaudies Teatro artistai iš 
New Yorko. e

Rengia Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
Trečioji Apskritis

Įvyks šeštadienį

Spalio 13 October
Pradžia 7-tą vai. vakare

Salėje 408 Court Street
VAIDINTOJAI:

Povilas Rainys, Adele Rainienė, Jonas Valentis, 
Suzana Kazokytė ir Eva Mizarienė
REŽISIERIUS—JONAS VALENTIS

Kviečiame visus atsilankyti ir pamatyti šį 
labai įdomų 'parengimą, kurį atliks žymūs ar- 

. tįstai.
Rengėjai

U Lapkričio
November

Tai svarbus įvykis Didž. New Yorko apylinkės 
lietuviams, nes tą sekmadienį įvyks

Dienraščio Laisvės Metinis

KONCERTAS
. Linksma' pranešti, kad šiemet Laisvės koncerto pro

grama bus labai įvairi, nes ją atliks žymiausi Ameri
kos lietuvių talentai. Greit paduosime ištisą koncerto 

programą, sekite koncerto skelbimus.
• * •

Šis Koncertas Bus
Liberty Auditorium

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

Prasidės 3:30 .valandą popiet. Pradedame anksčiau, 
kad būtų progos i toliau atvykusioms anksčiau 

sugrįšti namo.
■Į 4

Koncertui Įžanga tik $1.50
(

Prašome išanksto pasižymėti dieną ir pasirūpint at
silankyti., Taipgi ]>akvieskite ir savo pažįstamus 

t . ateiti į koncertą

-——L— ------- i—--------- *—,   ............. *—-----



Paprastas gyvenimas
(Tąsa iš 3-čio pusi.)

Istorija, susijitsi su šaltkal
viu Vladimiru Stepanovu, ne
graži. Per laisvas žmogus, 
tinginys, mėgsta 
darbį, stengiasi 
dirbti ir gyventi, 
jį atleido už
Daug išvaikščiojo jis įmonių, 
bet niekur negalėjo ilgai išsi
laikyti.
ŽMOGAUS PASITAISYMAS

I
New¥>rfo^^ig^y2lnloi

lengvą už- 
atsiskyrusiai 
Iš gamyklos 
pravaikštas.!

Aido Choro žinios
Jau'buvo rašyta apie choro 

pikniką, kuris iškilmingai bu
vo įvykdytas rusėjo 16, Great 
Necke. Bet dar, rodos, rei
kia kas nors pridėti.

Rugsėjo 28 choro pamokose 
buvo išduotas raportas per 
choro pirmininką J. Grybą 
apie tai, kaip piknikas vyko.

—Tu ką? — šūktelėjo Ro
zenbergas.

Stepanovas nuleido galvą. Pranešimas parodė, jogei pik-
---- Dnrhn naciilcrai ? xI ... .—Darbo pasiilgai ? s— prie- ■ 

jęs prie jo paklausė Janis.1 
Jis suprato — nelengva Ste-1 
panovui pergyventi atsiskyri
mą n,uo gamyklos.

— Paimkit mane į brigadą. 
Girdit, paimkit! Aš taip dirb
siu, taip dirbsiu . . .

nikas labai gražiai pavyko ir 
davė chorui finansinės para- 

I mos toliau gražiai gyvuoti ir 
daug dainuoti.

Choras turi ir nuolatinių rė- 
• * mėjų. Piknike jie vėl chorą 
‘ apdovanojo. Daugumos vardai 

jau buvo paskelbti pirmesnė-
Lynojo. Lašai tekėjo Stepą- je korespondencijoje, išskyrus 

novo veidu, susimaišydami su 
blogai slepiamomis negausio
mis vyriškomis ašaromis, ži
nojo Janis, kad direkcija ne
priims vaikino į gamyklą, o 
be to ir montažininkų brigada 
pilna. Bet juk priešais jį bu
vo žmogus! Argi galima būti 
jam abejingu! Kas savo gyve
nime nepadaro klaidų!

—Na, eik po pastoge, nėr 
ko šlapti. Aš greit grįšiu.

Nelengvas buvo pasikalbė
jimas su direktoriumi. Per
daug teisybės -jo žodžiuose, o 
Janjo argumentas vienas: 
“Jaunas dar Stepanovas, pa
taisyti jį galima. Taps nau
dingu žmogum”. Ir jis papa
sakojo, kaip buržuaziniais lai
kais niekas nebūti) stojęs gin
ti žmogaus, atleisto iš darbo, 
nes kiekvienas galvojo tik 
apie save. Dabar ne tokie lai
kai. Apie žmones mes turime Irenai Levanienei, 
galvoti, perauklėti tuos, ku
rie klysta.. .

Tur būt, pirmą kartą Janis 
kalbėjo su direktorium kaip 
lygiateisis gamyklos šeiminin
kas, jaučiantis asmeninę atsa
komybę ne tik už gamyklos 
plano įvykdymą, bet 
žmogaus likimą.
NAUJOSE PAREIGOSE

ir I. Levanų, kurie dova
nojo $5.

Choras labai dėkingas vi
siems rėmėjams.

Dar turiu nepamiršti pasa
kyti, kad choras turėjo ir ki
tokius rėmėjus, kurie liuosno- 
riai smarkiai darbavosi pikni
ke. Virtuvėje dirbo Briedie
nė, Kazlauskas; Warisonas
kepė hamburgerius; prie ki
tų visokių darbų: Vera Bun- 
kienė, Kandraška, Čepulienė, 
Kazlauskienė,i Ventienė, Alek
synas,' Misevičienė, 
ka, Levanienė. 
tvarką prižiūrėjo, 
ninko užduotis.

Meninę programą davė Ai
do Chorąs, po vadovybe Mild
red Stensler. Sudainuota ke
letas gražių dainelių, į neku- 
rias buvo įtraukta ir publika. 
Sudainuota “Irene” ją skiriant 

įvertinant
jos nuolatines pastangas cho
ro gerovei.

Publika buvo patenkinta 
linksmu pikniku. 

* * *
Choras smarkiai darbuoja- 
ateinančiam savo festivali-

F. Varaš-
J. Grybas 
tai pirmi-

si
ir u z

Nau- 
išvy-

Nusileido direktorius, 
jaip ėmė žiūrėti į Janį, 
dęs jame puikius bruožus: jis 
šeimininkas, mokantis vertin
ti žmogų ir jo darbą. “Kad 
tokį žmogų meistru pasky
rus”,—pagalvojo direktorius.

Gal būt, iš pirmo žvilgsnio 
ir nereikšmingos atrodo visos 
šios Janio Rozenbergo gyveni
mo detalės, bet kaip tik jos 
tapo posūkio etapu jo kelyje j 
dabartinį jo gyvenimą. Jis įsi
kišo į žmogaus likmo sprendi
mą, išėjo nugalėtoju, kai su
sidūrė dvi' skirtingos nuomo
nės apie žmogų. Vadinasi, ly
giai taip aktyviai galima kiš
tis į gamybos reikalus. O čia 
darbo nepaprastai daug.

Netrukus per susirinkimą 
Janį pavadino novatoriumi. Ir 
tada jis jautė pasididžiavimą 
tuo.A kad ne tik cecho virši- 

'ninkas, o visas šis didžiulis 
darbininkų ir inžinierių ko
lektyvas pripažino jo nuopel
nus, prideramai įvertino jo 
darbą. Ką padarė Rozenber
gas? Jis parengė visiškai nau
ją technologiją montuojant 
greiferinio krano valdymo sis
temą ir sukimosi ramsčius. 
Anksčiau šiems mazgams su
montuoti būdavo sunaudoja
ma 370 normuotų valandų, o 
dabar — nedaugiau kaip 200. 
Neįvertinti tokio darbo nega
lima.

Baigiasi diena. Pailgame, 
kaulėtame Janio veide — pa
vargimo žymės. Jis sklaido 
kontoroje brėžinius.

Paprastas darbininkas pa
kilo iki meistro. Tokį kelią, 
Tarybų valdžios laikais nuėjo 
tūkstančiai latvių darbininkų.

N. G.

GRAŽUOLĖ Iš ITALIJOS
’Lėktuvu tiesiai iš Romos at

skrido gražuolė aktorka Miss 
Jtosana Rory. Ji jau išskrido 
j Hollyvvoodą, kur turi kont
raktą su filmų kompanijomis. 
Miss Rory skaitoma viena iŠ 
gražiausių merginų visame pa- 
eaulyje*

niam koncertui, kuris įvyks 
šio mėnesio (spalio-October) 
28 dieną, sekmadienį, Liber
ty Auditorijoje. Vėl , mokosi 
naujas dainas, o ateinantį 
penktadienį praktikuos ir šo
kikų grupė. Programoje da
lyvaus ir kitataučiai meninin
kai — šokėjai, choras, solis
tai. Koncertas bus skirtingas 
nuo pirmiau buvusių.

Dar vienas geras dalykas, 
kurio negalima pamiršti, tai 
kad mūsų choras padidėjo net 
trimis dainininkais: atėjo F. 
Varaška, G. Klimas, ir grįžo 
Helen Hoffman.

Tai gražu, tai malonu gau
ti daugiau jėgų į chorą. Dar 
keletas yra pasižadėję ateiti. 
Gerai, kad draugės ir didin
gai mano reikalą ir svarbą 
padėti Aido Chorui dar daug 
metų, gyvuoti ir aš esu tvirtai 
įsitikinęs, kad yra didelė gar
bė priklausyti tokioje meniš
koje draugijoje.

Aido Choro pamokos vyks
ta kas penktadienio vakarais 
8 vai. (dabar, pasiruošiant 
koncertui, moterų choras pra
deda pamoką 7:30), Liberty 
Auditorijos muzikos kamba
ryje.

Wisconsine jau 
streikas 

Kahlerio 
raštines

ištakingame

Pažangūs katalikai 
pikietuoja Kohler į

Sheboygane,
treti metai tęsiasi 
Kohlerio fabrike, 
kompanija turi savo 
ir New Yorke,
pastato 99 Park Ave.

Dabar tos raštinės pikie- 
t u () j a mos. P i k i e tą su orga n i z a- 
vo pažangūs katalikai, , kurie 
spiečiasi aplink savaitraštį 
“Catholic Worker”. Pikiete 
dalyvauja ir to-laikraščio re
dakcijos nariai.

Motinos nubaudimas 
sūnaus nepataisė

Kai Philip Veter, Jr., buvo 
mažas berniukas, jis mylėda
vo vagiliauti. Perpykus moti
na jam smarkiai apdegino de
šinę ranką. Už tai ji 1___
teismo 
Dabar tas pats 
metų amžiaus, 
tas ir laikomas 
yra kaltinamas 
tomobiliaus. Reiškia, motinos 
pasielgimas sūnaus nepamo
kino.

Kairiečiy forumas 
apie socializmą ir 
vienybės galimybes
Spalio 19r penktadieni, Hun

garian Hall patalpose, 2141 
Southern Blvd. (Bronx) įvyks 
dar vienas forumas, kuriame 
įvairios kairiečių grupės dis- 
kusuos vienybės galimybę ke
lyje į socializmą. Tokių 
mų paskutiniu laiku jau

Vidurvasaryje toks į

Tarp Lietuviu
Marijona Kulikienė buvįj 

parvykusi iš farmų namo, bet 
sugrįžusios sveikata pablogėjo 
ir jinai vėl išvyko į kalnų sri-

V. K.

Reikalauja smarkiau 
bausti girtuoklius

Kings pavieto teisėjas Ma
rasco reikalauja, kad teismai 
smarkiau baustų girtus auto
mobilių vairuotojus. Jis sako, 
kad šiais laikais perdaug švel
niai su tokiais vairuotojais yra 
elgiamasi. Ypatingai jis norė
tų smarkiai nubausti tuos, ku
rie būna sugauti antru ar 
trečiu kartu vairuojant auto
mobilių esant giltam.

Protestuoja Prieš dvieju kairių 
partijų uždraudimą kandidatuoti

New Yorkas.— Amerikos 
Komunistų partija ir kelios 
kitos grupės išreiškė savo 
protestą prieš dviejų mažų 
kairių partijų nuėmimą nuo 
baloto. Tos dvi partijos yra 
senoji Amerikos Socialistų 
Darbo partija (American 
Socialist Party), kuri yra 
socialistiniai-sindikalinė, ir 
Amerikos Socialistų darbi
ninkų partija (American- 
Socialist Workers Party), 
kuri yra trockistinė.

Šios dvi partijukės buvo 
šiais metais, kaip praeityje, 
išstačiusios prezidentinius 
ir viceprezidentinius kandi
datus, bet valstijos rinki
mų pareigūnai nusprendė, 
kad jos savo peticijose ne
turėjo pakankamai parašų 
kiekvienoje apskrityje, kaip

tai reikalauja įstatymas. 
Pačios tos dvi partijukės 
sako, kad jos nuimtos nuo 
baloto! tik po techniškomis 
priekabomis.

foru- 
buvo

PRANEŠIMAI
RICHMOND HILL. N. Y.

LLD 185 kp. susirinkimas -įvyks 
spalio 
lantic 
vauti; 
imti
duokles.

10 d.. 7:0 v. v., 110-06 At- 
Ave. Nariai malonėkite daly- 
kurie būsite, galėsite, pasi- 

knygą, taipgi užsimokėsite
Valdyba. (194-196)

BALTIMORE, MD.

ALDLD 25 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks spalio (Oct.) 13 
d., 2-rą vai. popiet, Workmen’s Hall, 
2507 E. Madison St. Gerbiami mi
nėtos organizacijos nariai, malonė
kite visi atsilankyti į šį susirinkimą. 
Yra daug svarbių dalykų aptarimui 
ir reikės išrinkti delegatą į 6-osios 
Apskrities konferenciją. Taipgi gau
site knygą 1956 metams. Kitas 
dalykas, tai lapkričio 17-tą įvyks 
kuopos rengiamas balius. Tad mū
sų visų pareiga dirbti, kad balius 
būtų sėkmingas, 
būsi susirinkime.

Malonėkite visi 
Valdyba

(196-198)

WILKES-BARRE, PA.
LLD 43 kuopos susirinkimas 

Jvyks sekmadienį, spalio (Oct.) 14 
d., Lietuvių Tautiškoje salėje, 206 
Parish St., pradžia 2-rą valandą po
piet. Visi nariai ir narės malonėkite 
atsilankyti į šį susirinkimą, nes tu
rime svarbių reikalų aptarimui.

J. Stankevičius, sekretorius 
(196-198)

dalino praeiviąms 
“Catholic Worker” 
kuriame pirmame 

aiškinami dideli 
kompanijos nusikal- 

savo darbininkus

paskutini 
numerį, 
puslapyje 
Kohlerio
t ima i prie 
i)- kodėl tas streikas taip už
sispyrusiai turi būti vedamas.

buvo keletas, 
pasiųsta kalėjimai!.

Vetter jau 16
; kalbėjo 
generalinis sekretorius Dennis 
ir Socialistų partijos pirminin
kas Norman Thomas.

Hungarian Hall forume kal
bės komunistas George Blake 
Charney, Socialistų Darbo 
partijos (Socialist Labor Par
ty) veikėjas N. Karpas ir 
“Catholic Worker” redakcijos 
naVys Ammon Hennacy.

Hennacy yra liberalas-paci • 
fistas, kuris neseniai pravedė 
dešimties dienų bado streiką, 

j pi otestuodamas prieš atomi
nius bandymus.

Jis suareštuo- 
kalėjime. Jis 
pavogime au-

IŠGELBĖJO VISĄ ŠEIMĄ
Kilus jų namuose gaisrui, 

būtų žuvils visa šešių narių 
Gonzales šeima. Jos laimė, 
kad pribuvę du ugniagesiai vi
sus išgelbėjo, pritroškusius 
išnešdami laiku1 iš degančioj 
namo. !

Politinėje padangėj’e
Praeitą savaitgali demokra

tų prezidentinis kandidatas 
Stevensonas buvo atvykęs 
Now Yorkan. Ir jo vizitas, 
galima sakyti, buvo jam gan 
naudingas, nes parodė, kad 
jis populiarus. Jis net popu
liarus ten, kur apie tai patys 
demokratai buvo pilni abejo
nių.

Stevensonas kalbėjo keliuo
se mitinguose po atviru dan- 
gurrfi. Vienas toks mitingas 
ivyko Harleme, didžiausioje 
A m e f i k os negrų I 
nėję. Dar tik kelios savaitės 
atgal demokratai abejojo, ar 
iš viso verta leisti Stevenso- 
nui kalbėti Harleme. Mat, bu
vo bijota, kad negrai, didžiai 
pasipiktinę prieš tokius pieti
nius diksikratUs - demokratus 
kaip Easlandas, reikš savo 
priešingumą ir Stevensonui, 
k'dip galvai partijos, kurioje 
rasistai randa prieglaudą.

Ypatingai bijota dėl to, 
kad eilė negrų laikraščių, ypa
tingai įtakingas “Amsterdam 
News”, smarkiai kritikuoja 
Stevensona ir ragina balsuoti iuž republikonus, lygiai, kaip 
tai daro “Afro - American” 
ir keli kiti negrų laikraščiai.

PRIĖMIMAS DRAUGIŠKAS
Bet Stevensono priėmimas 

praeitą savaitgalį Harleme 
buvo draugiškas, galima sa
kyti — beveik entuziastiškas. 
Didelės minios žmonių stovi
nėjo šaligatviuose, kad pa
sveikinti jį pravažiuojantį, ir 
buvo nemažai plojimo, o pa
čiame mitinge jam sukeltos 
ovacijos buvo smarkios. Ma
tyti, kad Harlemo negrai', kad 
ir jausdami gilią neapykantą 
diksikratams ir tokiu būdu

bendruopic- Įam ^]<rag rezervacijas demo-

LAISVES VAJUS
(Tąsa iš pirmo pusi.)

Naujai įstojo į vajų su atnaujinimais sekanti va- 
jininkai: A. Apšegienėr Auburn, Me.; A. Valinčius, Pitts
ton, Pa., ir P. Paserskis, Baltimore, Md.•>

BIUDŽETO SUKĖLIMUI 1957 METAMS 
AUKŲ GAUTA SEKAMAI:

LLD 198' kp., San Leandro, Galit. .. 
Stanley ir Lucy................ ................
D. Kasmauskas, Westbury, L. T........
William Palevicz, Maspeth, L. I. . .. 
Joe Butkus, So. Boston,'Mass..........
Povilas Lipsevičius, Lawrence, Mass. 
M. ir L. Truikiai, Scranton, Pa........
M. Sinkevičienė, Wilkes-Barre, Pa. .. 
A. Slager ,Philadelphia, Pa................
Juozas Apsega, Auburn, Me............
X. Brooklynietis ......................;....
M. Pacenkienė, Wyoming, Pa...........

$50.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 

. 5.00 

. 3.00 
. 2.00 
. 2.00 
. 2.00 
. 1.00

1.00

forumas 
kur

sale-įvyko Carnegie 
iš vienos platformos

Komunistų partijos

Ir mokytojams mokės 
u.ž viršlaikius

* * * , i
Ona Kazakevičienė po išti

kusio ją “stroke” išgyveno 
krizės laikotarpį, atgavo kal
bą, vis stipriau, pradeda veik
ti rankos ir kojos. Nors visa 
tai jai dar sunku, bet ji yra< 

! pasiryžusi atsisteigti į sveika- . 
tą. Jai visame kame stengia
si gelbėti 
Florence, 
gos metu 
taipgi kiti

Ligonei jau leista priimti ir 
lankytojus.

maloni jos duktė 
pas kurią jinai li- 
būna Woodhavene, 
jos artimieji.

NEW YORK
MALE and FEMALE

Apšvietos Taryba pagaliau j 
nutarė nusileisti mokytojams. 
Taryba sutiko mokėt po $8.75 
kiekvienam mokytojui, kuris 
bus reikalaujamas po regulia- 
riškų klasių pasilikti mokyk
loje ir dirbti dvi valandas. Ti
kimasi, jog tai prisidės prie 
mokytojų nuraminimo. Iki 
šiol mokytojai dažnai būdavo 
reikalaujami padirbėti be jo- 
-kio atlyginimo.

kratams bendrai, visgi jau
čia, kad Demokratų partija 
artimesnė jų, 1 kaip liaudies 
bendrai, reikalams.

Savo kalbą Harleme Ste
vensonas pašventė daugiausia 
įrodymams, kad republikonai 
nėra tokie jau rasizmo prie
šai, kaip'tai jie dedasi, kad 
demokratai nemažai pasidar
bavo integracijai pravesti.

Jis ragino nepamiršti, kad 
rasinė integracija kariuome
nėje, laivyne ir aviacijoje 
prasidėjo dar Trumano valdy
mo laikais. Jis taipgi sakė, 
kad republikonai negali sau 
imti kredito už segregacijos 
baigimą mokyklose. Nutarimą 
baigti rasinę segregaciją mo
kyklose, sakė Stevensonas, 
padarė Aukščiausias teismas," 
o Aukščiausias teismas vei
kia nepriklausomai nuo vienos 
ar kitos partijos administraci
jos.

Stevensonas taipgi kalbėjo 
žemojoje East Side j e. Kadan
gi ten dauguma gyventojų 
yra žydų kilmės, Stevensono 
kalba žymia dalimi sukosi ap
link Izraelį. Jis kalbėjo apie 
reikalą duoti tam kraštui gin
klų.
“D. 65” už demokratus

Distriktas 65, kuris apima 
didžiųjų departmentinių krau
tuvių darbininkus, pravedė 
savo narių tarpe apklausinėji
mą, kaip unija turėtų pasi- 

Į sakyti rinkimų klausimu, ar 
indorsuoti kokį nors kandida
tą.

I Iš 6,000 darbininkų (dau
gumoje moterys) 4,995 pasi
sakė už Stevensono - Kefau-

Širdingai ačiū už aukas dienraščiui. Nepamirškite,; verio indorsavimą, 1,064 sakė, 
kad vajaus pabaigoje, punktai už aukas bus priskaitomi had unija neturėtų indorsuoti 
prie vajininkų punktų. Vajaus pradžia nebloga, gavome .i°kio kandidato, o tik 303 pa-

Už kojos netekimą 
laimėjo $145,000

Vincent L. Carolan, šeimos 
galva, dviejų vaikų tėvas, 
pernai prie Coliseum statybos 
buvo sužeistas ir neteko kai
riosios kojos. Už koją iš kom
panijos jis reikalavo $300.000, 
bet šiomis dienomis teisme su 
sitaikė už $145,00. Carolan 
gyvena 280 First Avė., Man- 
hattane. Prie Coliseum staty
bos buvo sužeista ir'daugiau 
darbininkų. Jų bylos tebegu
li teisme.

SIŪLO SKIRTI $50.000,000
Robert Moses siūlos kad 

valstijos valdžia sudarytų 
fondą iš $50,000,000 dėl že
momis nuomomis namų staty
bos. Jis sako, kad iš to fondo 
būtų galima suteikti paskolą 
tiems, kurie nori nuversti se
nus ir sveikatai pavojingus na
mus ir statyti naujus.

HELP WANTED FEMALE

FITTER-SEAMSTRESS

Exclusive ladies* apparel. Exp’d. 
5-day wk. Apply in person morniings 
only.

THE MADEMOISELLE SHOP
97 Pondfield Rd., Bronxville, N. Y.

(194-200)

keletą, naujų skaitytoji? ir atnaujinimų. Laukiame re
zultatų nuo veteranų vajininkų.

Dėkojame vajininkams, jų pagelbininkams ir vi
siems aukojusiems sukėlimui dienraščio isilaikymui bu< 
džeto 1957 metams. -

Prašome visų Laisvės patriotų turėt mintyje, kad 
sėkmingam vajaus išvedimui turime laikytis šių punktų:

Gavimas dienraščiui naujų, skaitytojų, atnaujinimas 
užsibaigusių prenumeratų, rinkimas aukų budžeto su
kėlimui, ruošimas pramogų dienraščio paramai ir ver
bavimas Laisvės, fcrietelių po $25.00 metinės duoklės už
tikrinimui dienraščio egzistencijos.

Visus apšvietą branginančius žmones kviečiame į 
talką aukščiau nurodytiems darbams. Pagelbėkite savo 
vajininkams darbuotis pramogų ruošimu dienraščio su
stiprinimui finansiniai.'

Laisves Administracija

sisakė už Eisenhowerio-Nixo- 
no indorsavimą.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦f»*♦»♦*•

MATTHEW A 
BUYUS

' n (BUYAU8KAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

•D0***OG*

426 Lafayette St
x Newark 5, N. J.

' MArket 2-5172

S. S. KRESGE
ROOSEVELT FIELD

Opp. Macy’s 
Vietų

PARDAVINĖTOJAMS
Vyrai 

ir 
Moterys

STALŲ PATARNAUTOJOS
VIRTUVĖJ PAGELBIN INKAI 

PORTERIAI
SANDĖLYJ VYRAI

SANDĖLYJ MOTERYS
Taipgi

Atidarymai ., <
HIGH SCHOOL MERGAITĖMS 

IR BERNIUKAMS

Pillnam—Daliai Laiko 
Valandas Patvarkysime 

Jūsų Patogumui
Kreipkitės

9 A. M.—5 P. M. 
Pirm, iki šešt.

(194-200)

HELP WANTED MALE

REIKALINGAS VAIRUOTOJO 
PAGELBININKAS

Su chouffers laisniais. Nuolatinis J* 
darbas. Gera mokestis, 5 dienų sa-, , 
vaite. Tel. AL. 4-0892. 'T'

Community Towel Supply Co.
425 E. 9th St.. N. Y.C/

(184-197)

DAILYDĖS

Sii Patyrimu
Krautuvių Rakandai. Gera alga.
PLAZA WOODWORKING CO. 

88-40 Vernon Blvd., L. I. C., N. Y.
(194-196)

116

MUTUAL FUND 
SALESMEN WANTED

Full & part time 
Top commision arrangement 

with tremendous potential 
Complete Training Program 
SELECTIVE SECURITIES 
Broad St., N. Y. C. WH. 4-2866 

(194-200)

Business Opportunity

Ideal Family Business.
Long established Delicatessen—Gro
cery. Frozen foods, beer. Complete
ly equipped. Good location. Sold by 
owner.

REAL ESTATE

Bay Ridge (45th St., bet. 6 & 7 
Avės.), nr. Catholic Church. 2 Fam. 
all brick, attached, modern kitchens, 
gas heat,' 5 rms down, 6 up. Full 
occupancy. Sold by owner. $15,500.

UL. 4-5850
(192-198)

CI. 5-8945
(194-200)

Brooklyn. Woodworking Factory. 
2,000 sq. ft. All woodworking ma
chinery, also completely equipped 
spray room. Doing business at 
present; sold direct by owner. Days: 
HY. 6-9118. Eves.: CO. 6-7714.

(193-199)

Business Opportunity '

Fruit Market. Yorikers, doing 
good business. Owner retiring af
ter 30 yrs. Being sold completely 
equipped. Will sell for inventory. 
Sold by owner. YO. 8-7752.

(193-199)

IDEALIŠKA ŠEIMAI 
KEPYKLA—KOMISAS

Puikiausia vieta, labai mažas įneši
mas. Kreipkitės tik norinti pirkti. 

Parduodama su pilnu įrengimu.
Tel. OX. 7-4665

(191-197)Heart of Poconos. Delikatessen, 
valgykla. Pilnai įtaisyta. 2 geso 
pumpos. Yra apartmentas, aliejaus 
šiluma. 1 akras žemės. 116 mailių 
New Yorkas. Viskas $10,000. Sa- 
vinirikas. RE. 4-0606.

(193-199)

BALDŲ taisymui ir užbaigimui 
vyras — patyręs — nuolatinis dar
bas su gera alga.

TOP COMPANY
šaukite MU. 6-8978 “

(196-202)

‘Grocery. Sold completely equipped. 
Sacrifice due to illness. Large, 
stock, worth $4,000. Weekly gross 
business $700, price $6,000. Sold by 
owner. College Point. IN. 3-4811.

(193-199)

DAILYDĖ

Patyręs—nuolatiniam darbui 
su gera alga.

TOP COMPANY
Šaukitę: MU. 6-8978

(196-202)

Lamt« (Liberty) Antrad., Spalio (October) 9, 1956




