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KRISLAI
Trys dideli dalykai.-
Dėl senatoriuas.
Diskusijos Lietuvoje.
“Pereitas” ar “praėjusis”?

Rašo R. Mizara

Demokratu partijos kandi
datas prezidento vietai pasisa
kė už tris svarbius dalykus, 
rūpimus visai liaudžiai.

Stevensonas pasisakė:
1. Už tai, kad pietinėse 

valstijose būtų vykdomi ša
lies Aukščiausio Teismo nuta
rimai segregacijos panaikini
mo klausimu.

2. Už tai, kad būtų sulai
kyti atominių bei hydrogeni- 
nių bombų bandymai.

3. Už tai, kad būtų page
rintas Social Security (senat-

I vėje pensijų mokėjimo) įsta
tymas.

Kaip minėjau, visi šitie da
lykai liečia milijonus žmonių, 
liečia visą tautą, visą sali.

New Yorko valstijos pilie
čiai, besiruošią balsavimui, 
galvodami apie kandidatus 
prezidento vietai, turėtų gal
voti ir apie kandidatus sena
toriaus vietai.

Atsiminkime, senatoriaus 
vietai yra du kandidatai: 
Wagneris ir Javitsas. Pirma
sis kandidatuoja demokratų 

> partijos sąraše, antrasis—re
spublikonų.

Kurį iš jų pasirinkti? Už 
kurį jų balsuosime?

Man atrodo, reikėtų bal
suoti už Wagnerj. Jeigu Wag
neris, išrinktas senatorium, 

. eitų tėvo pėdomis, tai būtų 
labai geras senatorius.

Nepamirškime, kad dabar
tinio New Yorko majoro tė
vas (jau miręs), būdamas Se
nate, atliko gerų darbų Ame
rikos darbininkams. Jo suma
nytas įstatymas (Wagner 
Act) buvo labai naudingas 
darbininkų judėjimui.

Tik vėliau republikonai iš 
• vien su reakciniais demokra

tais Kongrese tą įstatymą at
metė ir jo vieton pravedė 
Taft-Hartley įstatymą, kuris 
uždavė didžiulį smūgį organi- 

i zuotiems darbininkams.

7 Lietuvoje diskusuojamas 
klausimas dėl įkūrimo Meno 
Draugijos, kurion įeitų visos 
teatro mėgėjų grupės,- kurių 
Lietuvoje yra labai daug.

Tokia draugija būtų pana
ši į mūsų Lietuvių Meno Są
jungą, tik žinoma, ji būtų di
delė, jai priklausytų keliolika, 
o gal net kelios dešimtys tūks
tančių saviveiklininkų, scenos 
mėgėjų. į ją, aišku, neįeitų 
profesionalai teatrai.

Prieš kai kurį laiką Vilniaus 
spaudoje pastebėjau rašytojo 
J. Baltušio nuomonę apie tai, 
kad Vilniuje reikėtų įkurti 
Liaudies Teatrą, kuriame ro
dytų savo talentą aktoriai mė
gėjai.

Man atrodo,' toks teatras 
^suvaidintų didelį vaidmenį.

#Būtų gerai, kad Lietuvos 
kalbininkai ir žurnalistai susi
taikytų dėl vieno dažnai var
tojamo mūsų kalboje ir gau
dėje žodžio, būtent: dėl “per
eito”. ‘

Vieni jų rašo: “pereitą sek
madienį”, iki — “praeitą sek-

IDEOLOGINIAI KIVIRČAI TARP LENKIJOS IR SOVIETŲ
Lenkijos spauda sako:

Mes liekam draugiški link 
Tan Sąjungos, socializmo 
statymas lieka mūsų siekis
Varšuva. — Mask voje 

“Pravda” smarkiai kritika
vo Lenkijos spaudą už pa
laidumą ir net anti-tarybi- 
nius sentimentus, Dabar 
Lenkijos PPR organas 
“Trybuna Ludu” atsake 
“Pravdai”. Lenkijos ko
munistų laikraštis sako, 
kad “Pravda” turi teise 
kritikuoti, bet ji daro klai
dą naudodama puolantį ir 
niekinantį toną. “Trybuna 
Ludu” pabrėžia, kad, siek
dama socializmo savo keliu 
ir platesnės demokratijos, 
Lenkija lieka draugiška

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

Varšuva. — Lenkijos val
džios ir komunistų vadų 
delegacija, gal paties Go- 
mulkos vadovaujama, arti
moje ateityje išvyks Mask
von, lęad tartis ideologi
niais ir tarpvalstybinių 
ryšių klausimais.

Belgradas. — Rumunijos 
prerhjeras Stoica ir komu
nistų vadas Gheorghiu-Dej 
lankosi Jugoslavijoje.

Aminams. Jordano 
pilni rinkimų rezultatai 
dar nežinomi, bet jau aiš
ku, kad nacionalistai, stoją 
už Jordano solidarumą su 
Egiptu ir už britų įtakos 
atsikratymą, laimi. Parla- 
mentan jau išrinkta 12 na
cionalistų ir taipgi 3 pro- 
komunistai. Tai pirmu kar
tu, kad komunistai išrenka
mi Jordano parlamentam 
Vienas komunistas išrink
tas Jeruzalėje.

Chicago. — 73 žymūs 
mokslininkai pasirašė po 
peticija prez. Eisenhowe
riui už atominių - vandeni
linių bandymų uždraudimą.

Chicago. — Stevensonas 
kritikavo prezidentą Ei- 
senhowerj, kam jis atsisakė 
priimti Bulganino siūlymą 
atnaujinti derybas dėl H- 
bombų bandymų uždraudi
mo.

Tel Avivis. — Izraeliečiai 
teisia tūlą Aleksandrą Ju- 
liną, buvusį Sovietų kari
ninką, kaip šnipą Egipto 
naudai. /

madienj”, o treti — “praėjusį 
sekmadienį”.

Pas mus taipgi tie trys žo
džiai vartojami laisvai.

Man atrodytų, jog geriau
sia būtų sakyti (ir to laikytis) 
“praėjusį sekmadienį” (ar 
pirmadienį etc.). Aš laikausi 
“praėjusio”; jis man atrodo 
logiškiausias.

Tarybų Sąjungai, bet lygy
bės pamatu.

(Virš Varšuvos universi
teto studentai iškėlė dvi vė
liavas su sekamais para
šais: “Tegyvuoja tolimes
nė demokratizacija!” ir 
“Tegyvuoja draugiški ly
gybės santykiai su Tarybų 
Sąjunga!”)

“Trybuna Ludu” sako, 
kad jeigu lenkų spaudoje 
telpa kritikoj prieš TSRS, 
tai kritika prieš praeities 
iškraipymus ir jų liekanas, 
bet kuri siekia tikrai nuo
širdžių santykių.

Darbo unijų 
kovos lauke
Chicago. — Spalio 26 die

ną čia turėjo prasidėti su
važiavimas, kuriame būtų 
buvusios sulietos CIO ir 
AFL stakjardų darbininkų 
unijos, United Packing
house Workers of America 
ir Amalgamated Meat Cut
ters and Butcher Work
men. Bet AFL unija ne
lauktai atšaukė suvažiavi
mą. UPW tą žingsnį apgai
lestauja.

New Yorkas. — Uosto 
krovikų unija ILA atnauji
no pirmadienį derybas su 
laivų kompanijomis. ILA 
siekia naujo kontrakto, ku
ris liestų uostus visame ry
tiniame pakraštyje ir Mek
sikos įlankoje. Iš vakarinio 
pakraščio pranešama, kad 
tenykščiai krovikai, kuriem 
vadovauja Harry Bridges, 
atidėjo derybas. Jie nori 
suderinti savo žingsnius 
taip, kad jeigu prisieitų 
streikuoti, abiejuose pa
kraščiuose būtų streikuoja
ma vienu laiku.

Britai sako, kad pašovė 
Kenyjos partizanu vadą

Nairobi. — Britai .sako, 
kad jie sužeidė ir paėmė ne
laisvėn Dedaną Kimathį, 
partizanų vadą. Britai Ke
nyjos partizanų būrius, kaip 
žinia, vadina “Mau Mau.” 
Kimathi buvo ginkluotas 
revolveriu. Britai sako, kad 
paskutiniu laikų jo vado
vaujamų partizanų skai
čius buvo žymiai suma
žėjęs. Kimathi kartais bu
vo vadinamas “feldmarša
lu”, kadangi jis skaitėsi 
partizanų aukščiausiu ko- 
mandierium.

Pekinas. — Kini j on atvy
ko Burmos eks - premjeras 
U Nu. . •

V

3 Tarybiniai vadai apsilankė 
Varšuvoje; Gomulka jau tapo 
PPR generaliu sekretorium 
Varšuva. — Svarbūs įvy

kiai buvo išsivystę Lenki jo-
je praeitą savaitgalį ir vie
nu metu atrodė, kad jie ga
li tapti dar labiau įtempti. 
Bet padėtis stabilizavosi 
dabar ir Lenkija su pasiti
kėjimu žiūri į ateities soci
alistinę statybą ir gerus 
kaimyninius santykius su 
Tarybų Sąjunga — ant ly
gybės pamato.

Lenkijos Jungtinės Dar
bininkų partijos (PPR, Ko-* 
munistų) centralinis komi
tetas praeitą savaitgalį lai
kė savo posėdį. Buvo nu
matyta, kad joje Gomulka, 
kuris sėdėjo kalėjime kaip 
opozicionierius, bet dabar 
vėl partijos vadovybėje, bus 
išrinktas generaliniu se
kretorium. Taipgi buvo pu- 
matyta, kad C. K. politinis 
biuras pašalins iš savo tar
po kelis, narius, kaip tai 
Novaką ir. maršalą Roko- 
sovskį, kurie nesutiko su 
tam tikromis Lenkijos de
mokratizacijos fazėmis.

Beveik visi TSRS vadai
Kelios‘ dienos prieš C. K. 

posėdį Tarybų Sąjungos 
Komunistų partijos C. K. 
sekretorius C h r u š č i o vas 
kvietė lenkus vadus atvykti 
Varšuvon tartis ideologi
niais klausimais. Tarybų 
Sąjungos komunistams at
rodė, kad Lenkijos PPR.ei
na pertoli praeities klaidų 
sprendime, leisdama per- 
plačias diskusijas ir-1, t.

Lenkai atsakė Chruščio
vui, kad jie neturi pakan
kamai laiko prieš' posėdį 
vykti Maskvon ir žadėjo at
vykti vėliau. Bet posėdžiui 
prasidėjus. Varšuvoje, Len
kijon orlaiviais atskrido 
C h r u š č iovas, Molotovas, 
Mikojanas, Kaganovičius, 
Žukovas, Konievas—beveik 
visa tarybinė valdžia ir 
aukštoji karinė vadovybė. 
Jie nusiskubino į Belvedere 
rūmus, kuK jų jau laukė 
Lenkijos PPR vadai, kurie 
tam tikslui nutraukė savo 
posėdį.

Ideologiniai ginčai
•Po pasitarimų buvo iš

leistas bendras komunika
tas, kūris sakė, kad disku
sijos buvo vedamos didelio 
atvirumo ir draugiškos kri
tikos atmosferoje. Bet ne
oficialiai buvo pripažįsta
ma, kad jos buvo žymiai 
karštesnės. C h r u š č iovas 
įspėjęs lenkus, kad jų nau
jas kursas stato pavojun 
TSRS-Lenkijos draugišku
mą, kad kelias Lenkijoje 
atidaromas kapitalizmo at
statymui.. Ochabas, Gomul
ka, premjeras Cyrankevi- 
čius ir kiti lenkų komunistų 
vadai aiškino, kad demo

kratizacija, kritika, laisvos 
diskusijos ir pabrėžimas, 
kad Lenkija eina link soci
alizmo savu jai tinkamu ke
liu, nereiškia, kad ji atsi
tolina nuo draugiškumo su 
TSDS. Jie įspėję tarybinius 
vadus, kad spaudimas iš 
,TSRS pusės jų kurso nepa
keis.

Gandai apie Ikaro jėgą
Užsienio spauda sakė, 

kad Chruščiovas ir kiti ta
rybiniai vadai davė len
kams ultimatumą. Bus sklei
džiami gandai apie galimą 
karinį susirėmimą tarp 
Lenkijos ir Tarybų Sąjun
gos. • Paryžiaus laikraštis 
“Le Monde” sakė, kad 800 • 
ta’rybinių tankų iš Vakarų 
(Rytų Vokietijos ir Rytų 
(pačios TSRS) rieda link 
Varšuvos, kad tarybinės 
įgulos, kurios randasi Poz
nanėje ir Vraclave, žygiuo
ja link Varšuvos' kad tary
binės jėgos prie Šciecino 
perėjo sieną iš Rytų Vokie
tijos, bet lenkai jas sulaikė 
ugnimi’.

Tie visi gandai nepasi
tvirtino. Taipgi nepasitvir
tino gandai, kad įvyko su
sirėmimai tarp Lenkijos 
karo reikalų ministro (ir 
buvusio tarybinio maršalo) 
Rokosovskio kontroliuoja
mų lenkų karių ir kai kurių 
dalinių, kurie simpatizuoja 
Gomulkai.

Tie gandai nepasitvirtino, 
bet lenkai pripažįsta, kad 
padėtis buvo įtempta, kad 
kai kuriuose Varšuvos fa
brikuose darbininkai pasili
ko naktimis ir buvo gink
luoti, kad ginti režimą.

Tarybiniai vadai išvyko
Pabuvę Varšuvoje vieną 

parą, Chruščiovas • ir kiti 
TSRS vadai išskrido namo. 
Juos aerodrome palydėjo 
Lenkijos PPR vadovybė, 
įskaitant Gomulką, nors 
per įsikarščiavusias disku
sijas, sakoma, Chruščiovas 
Gomulką vadino išdaviku.

Po to buvo atnaujintas 
•PPR C. K. posėdis, kuria
me išrinktas naujas polit- 
biuras su Gomulka priešą- 
kyje.

Ęastlandasi ikiaiišiioiia 
savo nosį Lenkijon...

Washingtonas. — Sena
torius Eastlandas iš Mis
sissippi reikalauja, kad A- 
merika keltų Jungtinėse 
Tauntose Lenkijos klausi
mą, kad ji reikalautų lais
vų rinkimų ten.

Tai tas pats Eastlandas, 
vyriausias diksikratas - ra
sistas, -kurio valstijoje didi 
dauguma negrų neturi tei
sės balsuoti.

□-------------------------- —---- -------------------------- ----------t
Lenkai Eisenhoweriui

Lenkija nepageidauja, kad 
Amerika kaišiotųsi įjos 
reikalus, atmes maišymąsi

Varšuva. — L enki j os 
valdžia išreiškė protestą A- 
merikos prez. Eisenhowe
riui ir sekretoriui Dullesui. 
Kaip žinia, Eisenhoweris 
padarė specialų pareiški
mą sąryšyje su įvykiais 
Lenkijoje. Jis sveikino len
kus ir sakė, kad Amerika 
pasirengusi jiems padėti, 
ir t. t.

Lenkijos valdžia sako, 
kad ji pagalbos nepageidau
ja ir skaito Eisenhowerio 
pareiškimą įžeidimu, prieš 
Lenkiją ir jos nepriklauso
mybę.

Premjero Bulganino laiškas labai 
įerzino prezidentę Eisenhower)
Washingtonas. — Prezi

dentas Eisenhoweris gan 
aštriu tonu atsakė į laišką, 
kurį jam prisiuntė tarybi
nis premjeras Bulganinas. 
Bulganinas tame laiške ra
gino Eisenhowerį kuo grei
čiau sueiti į derybas dėl II- 
bombos bandymų uždraudi
mo.

Eisenhoweris atsakė, kad 
jis tą laišką skaito maišy- 
musi į vidujinius reikalus,

Įvyko naujas perversmas 
Hondūre, yra nauja junta

Tegucigalpa. — Genero
lo Rodriquzo vadovaujamos 
karinės jėgos nuvertė Ju
lio Lozano diktatoriuj reži
mą ir įsteigė naują diktatū
rą — karinę juntą. Per
versmas apsiėjo be kraujo 
praliejimo. Perversmas 
įvyko* armijos daliniams 
auštant rytą apsupus visus 
valdžios įstaigų rūmus tuo 
tarpu, kai kariniai orlai
viai skraidinėjo virš miesto.

Kuomi, naujoji diktatūra 
skirtinga nuo senosios, dar 
neaišku.

Trys izraeliečiai žuvo 
Egipto pasienio srityje

Tel Avivas. — Palestinoje 
kruvini įvykiai dar nesibai
gia. Izraeliečiai skelbia, kad 
jų karinis sunkvežimis ta
po minos susprogdintas EI 
Aujos demilitarizuotoje zo
noje netoli Egipto sienos. 
Trys kariai žuvo.

Izraeliečiai sako, kad tai 
egiptiški sabotuotojai padė
jo minas toje vietoje, kad 
sprodginti izraeliečių veži
mus.

Katmandu. — Į kaimyni
nį Nepalą atvyko Indijos 
prezidentas PPasadas.

Lenkija priminė Eisen
howeriui, kad jų šalis lieka 
socialistinė ir ji pasiryžusi 
žengti link socializmo.

(Washingtone V a 1 sty- 
bės departmento aukštas 
pareigūnas išreiškė nusivy
limą, kad Lenkija pepla- 
nuoja keisti savo užsienio 
reikalų politikos. Lenkijos 
Komunistų spaudos aštrūs 
žodžiai, smerkiant Eisenho
werio intervenciją, rodo, 
sakoma Washingtone, kad 
Lenkijos režimas neturi jo
kio palinkimo atitolti nuo 
socialistinių kraštų bloko.) 

kadangi laiškas siųstas 
prieš pat rinkimus, o Ste
vensonas savo priešrinkimi
nėje kampanijoje H. bom
bų bandymus daro centrali- 
niu klausimu.

Eisenhoweriui taipgi ne
patiko faktas, kad Bulgani
no laiškas tapo atspausdin
tas Maskvoje dar prieš tai, 
kaip spėta jį išversti Wash
ingtone.

Daily Worker” apie 
įvykius Lenkijoje

New Yorkas. — Kairie- 
čių “Daily Worker” pirma
dienio laidoje spausdina 
pirmo puslapio editorialą, 
kuriame gvildena istorinius 
įvykius Lenkijoje. Tas laik
raštis solidarizuojasi su 
Lenkijos PPR vadais, kurie 
siekia pilnų teisių savysto- 
viai spręsti Lenkijos kelią 
į socializmą ir demokrati
zaciją, ir nurodo, kad ilges
nėje perspektyvoje tas pri
ves, kaip tai nurodo, Gomul
ka, prie draugiškesnių ir 
nuoširdesnių santykių su 
Tarybų Sąjunga. “Daily 
Worker” sako, kad laikai 
nepaprastai pasikeitė nuo 
1948 metų. Tuomet Jugo
slavija pasuko savo keliu ir 
Stalinas jugoslavus, išmetė 
iš socialistinių kraštų šei
mos ir juos traktavo kaip 
išdavikus. Dabar visi turi 
pripažinti, kad tik ideolo
ginėmis diskusijomis ant 
lygybės pamato galima ne
sutikimus išrišti.

Jei Tamsta dar neprenume
ruoji dienraštį Laisvę, tai tuo
jau užsisakykite. Jis kasdie
ną atneš jums į namus svar
biausias žinias iš viso pasau
lio.

ORAS NEW YORKE
Giedra, vėsu
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Darbininku sveikata .
Televizijos ir elektrikos . 

tyrinėtojai yra linkę ma
nyt, kad ateity bus galima 
atpažint širdies ligą per te
leviziją, per įjungiamą nau
ją X (rentgeno) spindulių 
vienetą.

X spindulių paveikslai 
trijų matavimų (“three-di
mensional”) tapo neseniai 
padaryti, vienlaikiškai 
(sinchroniškai) judinant X 
spindulių tūtą ir žmogų. 
Technika visur tobulėja ir 
žengia pirmyn.

LLD organo “Darbo” nr. 
2 tūlas J. Vlks susiriesda- 1 
mas kelia Stepą Strazdą.

Strazdas giriasi, būk jį 
1905 m. Lietuvoje, revoliu
cijos laiku, girti caro ka
reiviai buvo areštavę (vei
kiausiai, per nesusiprati
mą). Ant rytojaus, kai ka
rininkas jį pradėjo kvosti, 
“revoliucionierius” Stepas 
sako “nusidaviau neišmanė
liu,” tad ir paleido.

Caro valdžia gaudė, ir 
kalino, kovotojus prieš ją, 
o neišmanėliai jai buvo ne-1 
pavojingi. Beje, jis sako, 
būk kartą pas jį padarę 
kratą ir radę... “Vieno
žinskio eilių knygutės vir
šelį” ir už tą “kramolą” 
jam teko; Šiaulių kalėjime 
išsėdėti visą mėnesį. Straz
das dėl to dabar dedasi di
deliu “kovotoju” ir “kan
kiniu.” Vargšelis, dangstosi 
nepelnytais laurais!

St. Strazdas giriasi, kad 
jis parašęs “daug visokia- 
riopų eilių.” Tačiau po to, 
kai vienas “Kovos” bendra
darbis jį numaskavo ir pa
rodė, kad jo vadinamos “ori
ginalios eilės” yra niekas 
daugiau, kaip tik vertimai 
iš latvių kalbos, kad Straz
das yra pesąžiningas plagi- 
atorius, — nuo tada Klajū
no ir Aido eilėraščių nie
kas daugiau lietuvių spau
doje nematė! Matomai, su
sigėdo, kaip katė miltus 
priteršus. Reiškia, — mirė 
“poetas,” o liko tik donos* 
čikas, samdomas informe- 
ris!

Mikas Detroitiėtis pasi-' 
šovė apginti Vilkelio eilė
raščius. Išrėžęs minėtųjų 
eilėraščių kritikams pa
mokslą, jis'pabaigoj sako: 
“Polemizuoja, bet nepasi
rašo savo tikrų pavardžių. 
Kam slapstytis? Parodyki
te1 savo veidus.” Bet po 
savo pamokslo ir jis pats 
pasislepia už M. Det-čio 
kaukės, tikra pavarde ne
pasirašo 4 Detroitas juk 
yra didelis miestas, ten Mi
kų gali būti ne mažiau, 
kaip Brooklyne Petrų, ar 
Chicagoj Jonų.

M. D-tis. dažnai bando

f

buvo cerkvė, po to Mech- 
metas II pristatė prie jo 
keturis minaretus ir paver-

MIESTE, KUR ESAMA
500 MEČEČIŲ

Vacys Reimeris, jaunas ^soborą mZčZte.“ šitame-
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SEPTYNIŲ VALANDŲ DABRBO DIENA 
TARYBŲ SĄJUNGOJE

TARYBŲ SĄJUNGOJE, kaip ir daugely buržuazi
nių šalių Europoje, nuo karo pabaigos darbininkai ir 
tarnautojai dirba astuonias valandas per dieną, 48 valan
das per savaitę. ;

Tačiau, TS Komunistų Partijos XX suvažiavime N. 
Chruščiovas savo pranešime sakė, jog greitu laiku bus 
einama prie darbd^valandų sutrumpinimo.

Neužilgo po to buvo pranešta, kad prieš visokias 
šventes (sekmadienius, etc.) darbas sutrumpinamas 
dviem valandom. Vadinasi, šiuo metu Tarybų Sąjungo
je darbininkai ir tarnautojai tedirba per savaitę 46 va
landas.

Šiomis dienomis New Yorko Timeso korespondentas 
Welles Hangen, kuris lankosi Ukrainoje, iš Zaporožės 
praneša, kad plieno pramonės darbininkai su 1947 metų 
pradžia dirbs tik 7 valandas per dieną.

Vadinasi, plieno pramonėj darbo valandų sutrumpi
nimas jau neužilgo bus įvestas. Bet tai dar nereikš, kad 
tai. bus pritaikyta visoms pramonėms. Savo kalboje 
Chruščiovas sakė: nebus galima prieiti septynių valan
dų daibo dienos vienu kartu visur; tai bus daroma pa-

Lietuvos rašytojas ir poe
tas, neseniai lankėsi Stam- 
bulyje (buvusiajame Kon
stantinopolyje), didžiulia
me Turkijos mieste. Rei- 
meris ten lankėsi kaip tu
ristas, lankėsi kartu su ki
tais tarybiniais turistais, 
“Pobieda” laivu keliavu
siais nuo uosto į uostą, nuo 
miesto į miestą ir stebėju
siais, kaip gyvena kitų ša
lių žmonės.

Apie savo įspūdžius 
Stambule Reimeris, be kit
ko, šitaip rašo savaitrašty, 
“Literatūrą-, ir menas”: » ,

“Ir baltas, gražus, pa
trauklus. išorinis !______
lio vaizdas, vos tik palietus 
koja jo žemę, darėsi niūrus-

tu sobore-mečetėje pamal
dų nebėra, jis paverstas 
muziejumi. Turtingas se
novės meno paminklų sobo
ro vidus. Turkai sunaikino 
daugelį garsių jo freskų ir 
mozaikų, bet dalis jų išliko. 
Pietiniame soboro vestibiu
lyje mes matėme meno is
torijoje garsią mozaiką — 
Marija su kūdikiu tarp Jus
tiniano ir Konstantino. Ati
tvertame grindų plote mar- 
guoją .išlikusi VI a. mozai- i, 1‘“ ua,!u"L iv™™ Skitus mokyti logikos, betka iš apskritų akmens ply
tų. Sobore gali pamatyti 
ne, tįk dviejų Religijų,1 bet ir 
kelių tūkstantmečių susi- 

Stambu- kryžavimą. šalia mozaiki-
nio Marijos portreto kabo 
arabiškais rašmenimis iš-

1W I Cv I ZJdlly* V4CAJL lllvll L4O« * A * 1 T • 1

suvaržytas, pritvinkęs slo- marginti skydai su korano
* A ** lorvnn IrAnti'o i./rv Vmi aiva rvmr<

jo raštuose visuomet jos 
didelė stoka. Ar nebūtų 
geriau, vietoj mokius kitus 
— pačiam jos pasimokyti! 
“Practice what you preach, 
brother,” pasakytų jam 
amerikonas.

Darbo valandų sutrumpinus, algos darbininkams ne
bus sumažintos; korespondentas sako, neužilgo algos bus 
padidintos.

Dabar, sako korespondentas, vidutinė Tarybų Sąjun
gos plieno pramonės darbininkų alga yra 1,300 rublių 
mėnesiui, bet lavinti darbininkai uždirba apie 4,000 rub
lių per mėnesi. Taigi plieno pramonės darbininkų algos 
Tarybų Sąjungoje yra didelės.

vin- 
gat-

vaiki- 
savo 

iškėlę 
moti.

LENKIJOJE
ŠIUOS ŽIDŽIUS RAŠANT, Varšuvoje Vyksta Len- 

kijoš Darbininkų (komunistų) partijos Centro Komiteto 
posėdis.

Į šį posėdį yra atkreiptos viso pasaulio akys.
Kodėl?
Be kitko todėl, kad jame dalyvauja ir Vladislovas 

r Gomulka, kuris tapo įleistas į partijos politinį biurą, 
r aukščiausią įstaigą.

V. Gomulka, tuojau po antrojo pasaulinio karo, ėjo 
; generalinio partijos sekretoriaus pareigas; jis taipgi bu

vo ir šalies vice-prezidentas.
Gomulka tuomet siūlė kai kurias reformas; jis ne- 

'■ norėjo, kad ant syk vienu ypu Lenkijoje viskas būtų su- 
socializuota. Jis priešinosi ir perdidelei pramonės kon
centracijai; jis manė, kad dirbtuvė, kurioje dirba ma
žiau kaip 50 darbininkų, neturėtų būti susocializuota; 
jis priešinosi ir smulkius biznius suvisuomeninti. Jo nuo
mone, smulkūs bizniai, mažos dirbtuvės turėtų pasilikti 
privatinėse rankose; jis laikėsi tos nuomonės, kad kolek
tyvizacija žemės ūkvje turi būti atsargesnė, ir tt.

Dėl tokios jo politikos partijos Centro Komiteto 
dauguma Gomulką pašalino ne tik iš sekretoriaus vietos,

- o ir iš partijos. Daugiau: jis buvo net įkalintas, kaip ti-
tojistas. z '

Šiandien matome Gomulką ir vėl atsistojusį partijos 
vadovybėje! Kaip neimsime, tai yra Įdomus dalykas!

Kodėl taip įvyko? Kodėl taip buvo?
Po TSKP XX suvažiavimo buvo pradėta kova su 

, "asmenybės kultu,” su padarytomis jo negerovėmis. Bu-
- yo pernagrinėta visa politika ne tik Tarybų Sąjungoje, 

o ir kituose socialistiniuose kraštuose. Surasta, kad 
Jugoslavijos šalinimas iš Kominformo buvo klaida, kad 
Jugoslavija siekiasi socialistinės santvarkos biskį kitaip 
negu Tarybų Sąjunga, bet ji to siekiasi. Su Jugoslavija 
tapo atsteigti normalūs ryšiai.

XX suvažiavime buvo iškeltas labai svarbus princi- 
. pas: kelių į socializmą ir komunizmą yra įvairių. Viena 

šalis gali vienaip siektis, kita—’truputį kitaip. Svarbu, 
kad to siekiamas!, kad prie to einama.

Na, ir šiandien tokia Lenkija, tokia Vengrija viską 
iŠ naujo persvarsto, nagrinėja, ar nebuvo padaryta šen 
ir ten klaidų. Surandama, kad jų buvo padaryta, kad jas 
reikia ištaisyti !>

Lenkija, kaip matome, ryžtasi visiškai nepriklauso
mai nuo kitų socialistinių šalių savo reikalus, tvarkyti. 

. Vengrija gal būt taipgi padalys pakaitų.
Bet visa tai nereiškia, kad tos šalys grįš atgal į ka

pitalizmą. Ne!

gios atmosferos.
“Judame siauromis 

giuotomis senamiesčio 
vėmis. Mūsų motorizuota
sis' karavanas atkreipia 
praeivių dėmesį. Jie susto
ja, nustebę žiūri. Iš gausių 
krautuvėlių, nurūkusių, nu
dulkėjusių įvairių amatų 
dirbtuvių išskuba išsitepę 
darbininkai ir, godžiai žiū
rėdami, siunčia mums savo 
prielankumą. Štai išbėgo iš 
batsiuvių dirbtuvės ilgomis 
nukarusiomis prikyštėmis 
apsijuosę pusnuogiai 
nai, sustojo, kažką 
tarpe pakalbėjo ir, 
rankas, ėmė mums
Vienas iš jų, išsidraikiu
siais juodais plaukais gra
žuolis, pakėlė į viršų prole- 
tariškai suspaustą kumštį. 
Jo kaimynas čia pat jam 
sudavė' alkūne į šoną ir 
reikšmingai krestelėjo gal
vą į dirbtuvėlės' tarpdurį: 
ten stovėjo baltais marški
niais apsirengęs storulis, 

| matyt, jų dirbtuvės ir čia 
j pat esančios batų krautu
vės šeimininkas. Jaunuo
lis nuleido ranką. I

“Gatvėse daug nešikų, 
daug rankiniais vežimėliais 
dardančių krovikų-vežikų, 
nešikų, tempiančių ant savo 
pačių du ir tris kartus už 
save didesnius nešulius — 
maišus, dėžes. Praeivių tar
pe pastebimai maža mote
rų. Judėjimas didelis, gau
sus, rytietiškai chaotiškas. 
Margame žmonių sraute 
gali pamatyti naujos mar
kės ‘Fordą’ ir čia pat smul
kiu žingsneliu einantį asi
liuką. Gatvių dulkių ir ben
dro triukšmo sąmyšyje rė
kia, savo prekes reklamuo
dami, vaisių ir daržovių 
pardavėjai. Daug kur tie
siog gatvėje rūksta virtu
vėlės dūmas, nosį rėžia prie
skonių ir kepsnių kvapas,— 
čia vikriai besisukioją virė
jai gamina turkiškai aš
trius patiekalus.

“Pervažiavę Galatos til
tą, kertantį Auksinio Rago 
įlanką, netrukus sustojome 
prie vieno iš įdomiausių 
S tam bu lio architektūrinių 
paminklų — Sofijoj soboro. 
Jis jau iš lauko pusės pa- 
dvelkia ir senais Bizantijos 
amžiais, ir vėlesniais Osma
nų imperijos laikais. Tai jo 
97 metrų pločio — didžiau
sio pasaulyje kupolo — gal
va buvo matyti dar iš Mar
muro jūros. Soboras' sta
tytas Justinianui valdant, 
VI a. Devynis amžius jis

ištraukomis. Po būdingais 
bizantinės cerkvės skliau
tais rymo .sultono ložė, į 
Meką nukreiptas stovi mu
sulmonų altorius; kaip di
džiuliai ilgakojai vorai, ka
bo turkiškos liustros-žibin- 
tai. Sobore nepaprastai 
daug kolonų. Jų čia net 
108. Ir yra jų tarpe tokių, 
kurioms daugiau kaip ke
turi tūkstančiai metų. Tai 
raudono porfiro kolona, 
Justiniano atvežta iš Siri
jos Saulės šventyklos, ir ža
lio porfiro kolona, atvežta 
iš Efeso Dianos šventyklos. 
Keturkampė, nelygi rausvo 
granito kolona perkelta čia 
iš Jeruzalės Salamono baž
nyčios.

“Lyg norėdamas užtušuo
ti soboro pavertimą meče
te, mūsų gidas, žilaplaukis 
ir kiek susikūprinęs turkas, 
dusliu balsu aiškina mums, I 
kiek daug žąlos padarė so
borui kryžiuočiai, užėmę 
Konstantinopolį 1204 m. Jie 
išvežė trisdešimt tonų, auk
so ir sidabro, • išgabeno di
džiules sidabrines soboro 
duris, kurios šiuo metu yra 
Maltoje ir Venecijoje. So
bore gidas nebuvo per daug 
kalbus. Užtat jis pastebi
mai atgijo ir, lazda pasi
ramsčiuodamas, lyg atjau
nėjo, kai pradėjome apžiū
rinėti , mečetes, kurių mies
te labai daug. Turistiniuo
se prospektuose Stambulas 
dažnai vadinamas “500 me
čečių miestu.”

“Autobusai mus perkelia 
prie garsios savo puošnu
mu Sultano Achmeto meče
tės. Jau iŠ tolo akį. žavi 
grakščios, lengvos jos ku
polų formos ir šeši liauni 
kaip strėlės minaretai. Gi
das su pasididžiavimu pa
žymi, kad tai vienintelė po 
Mekos mečetė, turinti šešis 
minaretus. Šį pastatą sta
tė septynerius metus septy
ni tūkstančiai vergų. Ir 
įdomu, kad jo architektas 
yra stalius M e c h m e d a.,s A ”

Jonas Juška mano, kad 
rašytojavimas, tai kaip dir
vos arimas, kurio bile kas 
gali išmokti. Visai netaip, 
broli Juška; tavo “prilygi
nimas” visai netikęs! 
Plunksna, tai ne žagrė. Ga
li išmokti gražiai plunksna 
raides rašyti, tiesiai eilutes 
suvesti, bet tas dar 
kia, kad jau esi ir 
jas. Rašytojavimui, 
gai poezijos žanro 
listui, reikia gerai

neręiš- 
rašyto- 
ypatin- 
specia- 
pažinti

kalbą, turėti platų žodyną, 
mokėti žodžiais kurti vaiz
dus, reikia augštos bendro
sios apšvietos, gyvos vaiz
duotės ir ... talento! Be 
šių ypatybių, nežiūrint kaip 
gražiai1 mokėsi plunksną 
vedžioti;—rašytoju nebūsi! Skaitytojas

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

NESENIAI BUVO pranešta, kad ir Kinijos Liau
dies Respublikos prezidentas Mao Tse-tung sutinka su 
šia politika.

Kai neseniai Pekine lankėsi Lenkijos respublikos 
vadovai, jie turėjo plačius su Mao Tse-tungu pasitari
mus.

širdies mušimas keičiasi 
nuo daugybės aplinkybių: 
širdis itin jautrus ir atsa
kus organas. Kai žmogus 
pasiekia žymų aukštį, kur,^ 
ant aukšto kalno arba ir^‘ 
dar aukščiau su lėktuvu, tai 
širdis jam muš'a greičiau ir 
pumpuoja, varinėja dau
giau kraujo per plaučius ir 
visud kūno audinius, idant 
galėtų visur pristatyt rei
kiamą deguonies kiekį. 
Aukštybėse oras esti skys
tesnis ir mažiau teturi de
guonies. Šitai ir akstiną 
širdį judėt, trūkčiot grei
čiau ir pilniau. Kvėpavi
mas irgi eina lygiagrečiai, 
dažniau ir giliau. Visa kū
no medžiagų apykaita (me
tabolizmas) pasidaro grei
tesnė. Tai jau toks fiziolo- f 
ginis dalykas.

Karo muštynes ir karinio 
fronto sunkenybės labai 
sukrečia kareivio arganiz- 
mą, pridaro fizinių ir dva
sinių sutrikimų, tiesiog pa
keičia fiziologiją ir psicho
logiją, visą žmogaus asme
nybę. Kaip tik tam tyčia 
mokslininkų tyrinėtojų gru
pė buvo pasiųsta į karinių 
veiksmu sriti. Mokslinin
kai tyrinėjo, matavo, ka
mantinėjo kareivius, per- 
klausinėjo juos, tikrino jų* 
kraują, medžiagų apykaitą! 
šlapimą, proto veikimą.

Karinės sunkenybės iš
džiovina žmogų: mažiau es
ti jo kūno audiniuose van
dens ir kraujo skysčių 
(“dehydrati on”). Karei- . 
viams noris dažnai šlapin
tis, o valgyt, net ir gert ne
sinori, užsimiršta. Pavojin
gai sumažėja baltųjų krau
jo narvelių skaičius ir tai 
padaro žmogų opesnį: grei
čiau jis suserga kokia bak
terine liga.

J. Smolenskas, gyv. Balti-Į Vyresniajai, Jūratei, jei pasi-j 
seks, tai ateinančiais metais 
baigs gimnaziją. Mažiausia 
baigė septynias klases, o kitus 
metus eis į aštuntąją klasę. 
Pas mus klases dabar kitokios 
negu anksčiau. Dabai- iš viso 
yra vienuolika klasių, bet 
ateinančiais metais žada būti 
dešims klasių, bet išeiti reiks 
tas pats kursas, kaip reikėjo 
išeiti per vienuoliką metų. 
Dabar pradeda vaikas eiti į 
mokyklą, skaitosi pirmoje 
klasėje.* Lietuvoje dabar vai
kams ne taip kaip tu ganei ir 
aš ganiau. Vaikai dabar vi
sai negano. Mano dukterims, 
kaip reikia pavesti karvė, tai 
ir tos nenori. Kai mes augom 
tai buvo tik Marijampolėje 
gimnazija, o dabar gimnazijų ________
lab’i daug: Kalvarijoje SeS-j žmonės nevienodai mato | 
Krokialaukyje. Visur pilnos į POCIUS daiktus,^nevie- 
gimnazijos. Dabar vaikų dau-; uodai užuodžia, užčiumpa 
giaū mokosi gimnazijose, ne- > ar skonį pagauna. Vienam

bu v u tam tyĄ p | 
objektyvūs tyri-x

more j e, gavo keletą nuo sa
vo brolio Vinco Smolensko 
laiškų. Mes čią vieną, būdin- 
gesnį, išspausdiname. V. 
Smolenskas, beje, gyvena 
Novininkuo.se, “prie Krosnos 
cilto”, Dzūkijoje. —Red.

i Trentas, Italija. — Itali
jos Krikščionių demokratų 
partijos suvažiavime laimė
toja išėjo Fanfanio vado
vaujama centristinė frakci
ja. Ta: frakcija stoja už 
dabartinio stovio palaiky
mą — 
šiniais
Bet nežinia, kas pasidary
tų, jeigu' socialdemokratai 
susilietų su Nennio socialis
tais.

• už koaliciją su de- 
socialdemokratais.

patarė Lenkijos vadovams, kad jie darytų kai* kurių at
mainų savo šalyje.

Mums rodosi, visa tai eis naudon visam pasauliui. 
Dėl to ir šis Lenkijos komunistų vadovybės posėdis

Ir jų proga, sako pranešimai, Mao Tse-tung net turi didžiulės reikšmės ne tik Lenkijai, o iij* kitoms ša
lims.

20.
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Novininkai 1956. VI.• Mielas broli,
Štai nutariau parašyti 

laišką. Pirmiausia pasveikin
siu ir palinkėsiu daug daug 
laimės ir sveikatos tavo gyve
nime. Kaip minėjai, tai siun
tinius gavom apie 15 d. gegu
žės, už kukiuos dėkojam. Vie
name punde buvo ( vyriški, o 
kitame moteriški. Gavau du 
vyriškus paltus, 1 moterišką, 
2 kostiumus ir mėgstą kepu
rę. Kitame punde moteriški, 
kurių daug buvo, tai nė ne
vardysiu. Aš nelabai plonas, 
tai kostiumai mažoki, bet su
sitvarkysiu. Su vienu jau bu
vau apsivilkęs. Mano dukte
rys nemažos, tai drabužiai 
ankštoki, tyet susitvarkysime. 
Mano šeimos padėtis sekanti. 
Aš dirbu kiek galiu, nieks ne
verčia, nuo darbo gaunu ir 
užmokestį. žmona kiek jau 
sveikesnė, kaip buvo žiemą. 
Dabar ji važinėja į Kauną 
pas vieną gydytoją profesorių, 
kuris davė vaistų ir nuo' savęs 
ir nustatė naudojimą šių pri
siųstųjų vaistų. Vaistų jinai 
sunaudojo jau keturis buteliu
kus. Kas link dukterų, tai 
tos: visos jau didelės, mažiu
kė jau 14 metų, o aukštis 
vienas metras 55 centimerai,' 
o kitos visos aukštesnės.

Vyriausia Birutė, kuri Stu
dijuoja, tai dabar išlaikė eg
zaminus. Ji juos visus išlaikė 
labai geyai. šiuo metu ji prak
tikoje. Mokslą ji baigs iki 
naujų metų, o paskui iki pa
vasario' ruoš diplomą. Jeigu 
pasiseks geraį baigti, tai bus 
žemės ūkio inžinierius. • Jai 
iki šio laiko mokslas sekėsi 
labai gerai.

Antroji Salomėja negalėjo' 
mokytis dėl ligos, tai dabar 
dirba namie, o kiek turi lai
ko, tai mokosi siūti. Milda su 
Jūrate dabar laiko egzaminus.

gu anksčiau pradinėse moky- universitete buvo 
klosę. Pirma mergaičių labai čia daromi < 
mažai mokėsi, o dabar dau-! nėjimai, idant būtų galima , 
giau mergaičių negu berniu
kų.

Smolenskas Vincas

Laiškas Redakcijai
Gerb. Redakcija,

Kadangi pinigų nėra kaip 
atnsiųsti, . .siunčiu į Seno 
Vinco spaudai ruošiamo ei
lėraščių rinkinio fondą vie
ną knygą — P. Cvirkos 
“Žemę maitintoją.”

Taigi, noriu būti gerbia
mo Seno Vinco knygos pre
numeratorius ir prašau iš
siųsti jo knygą. Labai pa
geidaučiau ją turėti su au
tografu.

Priimkite nuoširdžiausius 
sveikinimus iš senojo Gedi
mino miesto, koks jis da
bar gražus, kada lapai pra
deda kristi.

Su pagarba!
Alf. Šidlauskas

Jūsų “Laisvės” 
skaitytojas 

Vilnius, 1956. IX. 20.

1 nustatyt žmogaus tempera- 
i mentą, jo fizinį ir dvasinį 
pobūdį, jo nuotaiką, asme
ninius polinkius.

" Tapo nedvejojamai pri
pažinta, jog žmogus pakei
čia savo pirminį pripažini
mą, visai savaimingai, pa
siduodamas aplinkos' įtakai. 
Kai jis mato, kad kiti dau
gumoje kitaip mano ir ki
taip nusistatę, negu jisai, 
tai ir jam pačiam nenorom 
pasirodo, kad veikiausia jis 
klysta, ir jis paskui jau su
tinka su kitais, pakeičia sa
vo pirmąją nuomonę, neno- . 
rėdamas išsięluot savo keis
tu skirtingumu. Nuomonė 
apie pavidalą ir spalvą p:ilĮ 
sikeičia. r

Dr. J. J. Kaškiaučius, M.-D.

Buenos Aires. — Argenti
nos policija suėmė 70 asrile- 
nų. Valdžia sako, j kad tai 
Perono šalininkai, kurie už
siėmė teroristine veikla.
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V. MYKOLAITIS-PUTINAS------------------- ---------

.-SUKILĖLIAI Kovų idel žemes ir laisves 
vaizdai 1861-1864 metais

PITTSTON, PA.

' (Tąsa)
, . Kareiviai, pasinaudoję minios išgąs

čiu, bematant atsidūrė šiapus liepos ir 
patvoriais stengėsi kuo greičiausiai už- 

» bėgti už akių ir sukliudyti pasprukt bėg
liams. Paspruko daugiausia piemenys, 
paaugliai ir nedaugelis stovėjusių pa
kraščiais.

Netikėta kliūtis uždarė kelią ir tiems, 
kurie traukėsi atgal. Kitame kaimo ga
le nuo dvaro sudundėjo žemė, ir pasiro
dė kaip viesulas šuoliu skrendąs dragūnų 
eskadronas. Kilo dar didesnė maišatis. 
Pirmas, kuris susidūrė su dragūnais, 
buvo raitelis vąlkata, toliausiai, prasi
skverbęs į priekį. Jį sučiupo, kai jis 
bandė prasmukti patvoriu ir kai jo ark

lys suklupo, paslydęs į griovį. Jį tuoj 
^surišo ir pavedė sargybai.

Dabar dragūnai, išsirikiavę grandine, 
pradėjo supti ir spausti minią. Veltui 
Jankauskų Kazys bandė gąsdinti ark
lius. Dragūnas kardu numušė jo pjau
tuvą, jį patį sučiupo kareiviai ir kartu 
su kitais pavedė sargybai. Jos globoje 
tuojau atsidūrė Stasių Marcė, Grigaliū
nienė, Balsių Vincas, Kedulių Jonas, 
Dzidas Morkus, Pranaitis. Šis bandė 
gintis ir savo noragu sužeidė dragūno 
arklį, bet gavęs smūgį per galvą, apsi
liejo krauju ir klupo ant žemės. Jį paė
mė pusiau apsvaigintą ir surišo rankas.

Senis Daubaras stovėjo pasitraukęs į 
,» patvorį prie akmens ir nustebusiomis 

akimis žiūrėjo į tai, kas darosi. Šalia 
^įsibraunančio dragūno arklys ėmė 
spausti jį prie jovaro. Senis loštelėjo 

• atbulas, paslydo abiem kojomis ir griu
vo, šonu atsitrenkdamas į akmenį. Kaž
kas trakštelėjo senio krūtinėj, jis pa
juto aštrų skausmą šone, bandė atsi
kelti, bet negalėjo. Ji paėmė du karei
viai ir pristatė sargybai. Jis atsisėdo 
ant žemės ir persikreipęs atsirėmė į 
tvorą.

Tuo tarpu keliu nuo dvaro ristute 
įjojo į kaimą prievaizdas Pšemickis. Pa
sisveikinęs su pulkininku ir vachmistru, 

- jis apžiūrėjo suimtuosius ir nurodė dar 
keletą vyrų ir moterų, kuriuos kareiviai 

-4s tuojau išskyrė iš minios ir pervedė sar- 
’t/ybai.

Žmonėse Pšemickis pastebėjo ir Ke
dulių Katrytę, besislapstančią už kitų 
nugarų. Jis parodė ją pulkininkui 
Skvorcovui ir kažką jam sakė. Žan
daras, primerkęs akis, apžvelgė mergi
ną, paglostė savo rudą barzdą ir pasi
gėrėdamas atsakė Pšemickiui:

lės už tai apsiima atlikti valstybei ir 
dvarininkui.

-—Ar viskas aišku, gaspadoriai? — 
klausdamas baigė savo kalbą žandarų 
pulkininkas.

Niekas neatsakė į tą klausimą. Tik 
varnas kranksėjo jovarų viršūnėse ir 
Daubaro šuva staugė tarpuvartėj.

—O jei viskas aišku,—pridėjo Skvor
covas,—tai taip tegu ir bus. Dabar nu- 
bausime tuos, kurie daugiausia nusikal
to.

Pulkininkas, lydimas savo padėjėjo, 
vachmistro, Pšemickio, rotos ir eska
drono vadų, ėjo į kiemą, kur sargyba 
laikė suimtuosius. Buvo jųj apie tris
dešimt vyrų ir penkios moterys. Pše
mickis, apžiūrėjęs nusikaltėlius, tarėsi 
su pulkininku. Buvo sutarta, kad pačius 
didžiausius nusikaltėlius atiduos pono 

> Skrodskio teismui, ir jiems bausmė bus 
įvykdyta dvare. Išskyrė Pranaitį, Sta
sių Andrių su Marce, Jankauskų Kazį, 
Dzidą Morkų, Balsių Vincą ir Noreiką. 
Norėjo išskirti ir senį Daubarą, bet jis 
papilkavusiu veidu, užmerkęs akis sėdė
jo atsirėmęs į tvorą ir taip dejavo, kad 
atrodė gyvenąs paskutines valandas. 
Pulkininkas liepė palikti jį ramybėje.

' f

Atrinktuosius išskyrė ir pavedė1 ypa
tingos sargybos priežiūrai. Likusius 
čia pat reikėjo nubausti. Keli kareiviai, 
iš anksto numatę, kas čia bus per rei
kalas, jau tempd iš krūmų karklo rykš
čių glėbį, kiti apžiūrinėjo tinkamiausią 
ekzekucijai vietą — veja apaugusį kran
telį prie Stašio jovaro, kur tvora buvo 
atokiau nuo gatvės ir susidarė maža aikš
telė, gerai matoma iš visų pusių. Vy
resnybė norėjo, kad bausmę matytų .juo 
daugiau žmonių. Dėl to visus, kas tik 
buvo gatvėje, laikė apsupę dragūnai, o 
pamatę ką nors kiemuose, šaukė ir varė 
žiūrėti bausmės.
. Pradėjo nuo raitojo valkatos. Iškra- 
tę jo. kišenes, apžiūrėję rastus popierga
lius, drabužius ir kepurę, nustatė,. kad 
jis yra pabėgžs kareivis Liudvikas Mul- 
duras iš Naciūnų kaimo, priklausančio 
Lauksodžiu dvarui Biržų valsčiuje.

Išklausęs tai Skvorcovas, reikšmingai 
puse lūpų švilptelėjo. Tai štai, kas per 
paukštis! Plakti nereikia. Suimt ir ati
duot karo teismui. Greičiausiai, kad jį 
nuteis penkis, kartus pervaryti per pul
ko rikiuotę, ir jis gaus tiek lazdų, kad 
daugiau nebereikės nieko.

Pirmą paėmė kresną, stiprų . vyruką, 
kurį Skvorcovas matė besišaipantį jo 
prakalbos metu. Be to, jis buvo apsi-

MIRUS

Klemensui Matulioniui
Šio liūdesio valandoje mūsų draugiška užuo

jauta jo moterei Marei ir sūnam, taipgi seserei 
Karolinai ir giminėms.

A. Radišauskienė
M. Pacenkienė
V. Globičius
V. Žilinskas
A. Kalaževičius

A. žemaitis
E. Ramanauskienė
S. Rauduvė
L. Rauduvienė
A. Valinčius

Lietuvos žuvies pramonė

šiaurės

turi
to-

Lietuvos TSR 
vystėsi praė-

Lietuvos žuvies pramonė iš 
esmės sukurta Tarybų val
džios metais. Ji dabar 
galingą žvejybos laivyną, 
bulus žvejojimo įrankius, 
vies perdirbimo įmones, 
dytuvus. žuvis dabar gau
doma ne tik Baltijos jūroje, 
bet ir tolimame 
lante.

Ypač sparčiai 
žuvies pramonė
jusiame penkmetyje. Per pra
slinkusius penkerius metus žu
vies sugavimas respublikoje 
padidėjo 3.6 karto, o žuvies 
konservų gamyba — daugiau 
kaip 6 kartus. 1955 metais 
žuvies sugavimas pasiekė 54 
tūkstančius tonų ir dvidešimt 
kartų viršijo prieškarinių 19- 
40 metų sugavimą.

Daugiausia Lietuvos žuvies 
pramonė vystoma dėka to, 
kad intensyviai įsisavinamas 
žvejybos baseinas šiauries At
lante. Pirmieji du laivai ten 
nuplaukė 1951 metais. Jie su
gavo keturis tūkstančius cent
nerių žuvies.' Dabar Lietuvos 
žvejybos flotilija, žvejojanti 
Šiaurės Atlante, turi dešim
tis vidutinių žvejybinių* trale
rių ir keletą plaukiojančių ba
zių, su refrižeratoriais.

šie laibai yra aprūpinti nau
jausiais elektroradionavigaci- 
niais prietaisais ir hidroakus- 
tikos įrengimais žuvų būriams 
žvalgyti. Daugelyje tralerių 
yra įtaisytos mašinos tinklams 
ištraukti, kurios žymiai pa
lengvina žvejų darbą. Ban
doma mašina tinklui iškratyti.

Praeitais metais Atlante jau 
buvo sugauta 380 tūkstančių

centnerių silkių. Vandenyne 
žvejojama per ištisus metus, 
esant bet kokiam orui.

šeštajame penkmetyje nu
matyta toliau vystyti Lietu
vos žuvies pramonę. 1960 me
tais žuvies sugavimas sudarys 
135 tūkstančius tonų, t. y. 
pustrečio karto daugiau, negu 
1955' metais. Per šešis šių me
tų mėnesius sugauta žuvies 
7.8 tūkstančio tonų daugiau, 
negu per atitinkamą pereitų 
metų laikotarpį.* Tralerių lai
vynas, žvejojantis Baltijos 
jūroje, per pusmetį sugavo 
tiek žuvies, kiek buvo sugau
ta per visus praeitus metus.

Penktajame penkmetyje 
Klaipėdoje buvo pradėtas sta
tyti didelis žvejybos uostas. 
Dabar ten statomos giliavan
denės prieplaukos, o tai įga
lins priimti ten vandenynų 
plaukiojančias bazes. Visi pa
grindiniai darbo procesai uos
te bus pilnutinai mechanizuo
ti.

Be to, Klaipėdoje, kur 
zuojasi Lietuvos žvejybos 
vynas, pastatytas didelės 
pos šaldytuvas. Šiemet 
baigiamas statyti vienas
džiausiu Tarybų šalyje žuvies 
konservų fabrikas, kuris bus 
aprūpintas priešakine techni
ka. Į penkmečio pabaigą jis 
gamins apie dvidešimt penkis 
milijonus dėžučių konservų 
per metus. Bus pastatyta taip- 
pat didelė silkių perdirbimo 
įmonė, medžio taros kombi
natas ir eilė kitų kranto pra
moninių objektų.

Tarybų valstybė visokerio
pai rūpinasi žvejais. Klaipė-

ba- 
lai- 
tal- 
ten 
di-

dos pakraštyje išaugo gerai 
sutvarkyta žvejų gyvenvietė. 
Penktajame penkmetyje žve
jai ir uostininkai gavo joje 30 
tūkstančių kvadratinių, metrų 
gyvenamojo ploto. šiame 
penkmetyje gyvenamasis plo
tas šioje gyvenvietėje padidės 
dar 65 tūkstančiais kvadrati
nių metrų. Be gyvenamųjų 
namų, žvejams ir jų vaikams 
statomos taip pat mokyklos, 
ligoninės, vaikų darželiai bei 
lopšeliai ir kitos kultūrinės- 
buitinės įstaigos.

Seniau Lietuvoje visiškai 
nebuvo savų kapitonų ir me
chanikų. Tarybų valdžios me
tais jų parengta daugiau1 kaip 
1,500. Klaipėdoje 
reivystės mokykla 
jančiojo personalo 
nimo mokykla.

J. Platonovas

veikia j fl
it plaukio- 
pasitobuli-

Hartford, Conn
Antanas Kiškiūnas 

laišką iš Lietuvos nuo švoge- 
rio iš Lazdijų miesto, 
kad gauna pensiją.
gaudavo 210 rublių mėnesiui, 
o dabar — 350 rublių. Džiau-

gavo

Rašo, 
Iki šiol

giasi, kad bus lengviau gy
venti. Švogeris serga jau ket- 
veri metai ir per tą visą lai
ką jis gavo pensiją. Pirmiau 
gyveno antrajame aukšte, tai 
buvo sunku laiptais laipioti, 
dabar jis rašo, kad gaus bu
tą pirmajame aukšte, tai bus 
lengviau. Rašo, kad karo me
tu turėjo sunkiai gyventi, tai 
ir prisidėjo prie jo ligos atsi
radimo.

A. Kiškiūnas kitą laišką ga
vo iš Tauragės nuo savo duk
ters, Marijonos Zaicienės, ku
ri pirmiau gyveno Lazdijuose 
ir dirbo “Dzūkų žinių” laik
raščio leidykloje knygvede. 
Dabar ji su vyru* išsikėlė į 
Tauragę, ten pasistatė savo 
namą. Rašo, kad įėjo į skolą, 
bet tai nieko, dirbdami ją , 
išsimokės. Jinai dirba tokį 
pat darbą, o vakarais mokosi. 
Ji kadaise mokėsi Vilniaus 
universitete, bet jo nebaigė, 
tai dabar nori baigti. Linkiu 
jai gero pasisekimo!

(Klausiate, ar Laisvė gali
ma užsakyti į Kubą? Taip, 
galima, ten įsileidžia. Red.).

Rochester, N. Y
Spalio-Oct. 27 d. įvyks pažmonėsys, kurį 

rengia moterų ir vyrų ALDLD vietinės kuopos. 
Maloniai kviečiame visus Rochesterio lietuvius 
atsilankyti j šį svarbų parengimą. Visas pelnas 
nuo šio parengimo yra skiriamas Laisvei.

Visi Laisvės skaitytojai ateidami į paren
gimą atsiveskite naujų skaitytojų.

PASTABA: Nevalgykite namie, nes čia tu
rėsime skanią vakarienę, taipgi šaltų ii’ karštų 
gėrimų. Vakarienės pradžia 7:30 vakare, Ge- 
demino svetainėje, 575 Joseph Ave.

Kviečia Rengėjai

BROCKTON WORCESTER
1

Grttpe Lietuvių Liaudies Teatro iš New Yorko !, 
vyksta į Brock toną ir Worcester!, Mass., 

su labai įdomiu veikalu:
■t

'LAPKUS
Trijų Aktų Komedija

—Gražuolė, tikra gražuolė!.. Būki
te ramūs, pone prievaizde. Nieko blo
ga jai neatsitiks. Matau, kad ji mūs 
nekenčia. Sukelti jos širdy palankes
niems jausmams būtų ne pro šalį suduo
ti jai dvidešimt rykštelių! Tokia mano 
mažiausia norma. Na, bet jei pono 

j Skrodskio tokia valia...
Nebaigęs sakinio, jis pasuko arklį prie 

liepos kamieno ir davė ranka ženklą, 
kad nori kalbėti. Visiems aptilus, vėl 

k prabilo tuo pačiu žemu, toli aidinčiu 
h y balsu: /

—Gaspadoriai! Matote, kokis apgailė
tinas nesusipratimas kilo iš to, kad jūs, 
suklaidinti nedorų kurstytojų, klaidin
gai išsiaiškinote jo imperatoriškosios 
didenybės manifestą ir nuostatus. Aš 
džiaugiuosi, kad jūs supratotei savo 
klaidą, ir pranešiu ponui gubernatoriui, 
kad Bagynų dvaro valstiečiai pareiškė 
visišką klusnumą valdžiai įr įstatymams 
ir nuo ryt dienos visi stos į darbą. Di
džiausius šio nesusipratimo,, kaltininkus, 
dėl pavyzdžio ir kitų pamokymo aš liep
siu nubausti — nuo penkiasdešimt iki 
šimto rykščių. Be to, kad būtų- pašalinta 
galipiybė tolesniems nesusipratimams, 
kurstymui ir darbo prievolės nepildy
mui, Šilėnų, Paliepių, Karkliškių ir Juod- 
balių kaimuose pas kiekvieną gaspado- 
rių, kuris valdo valaką, stovės po du ka
reivius ir du arklius, kurs valdo ptisę 

a valako—po du kareivius be arklių, ligi 
tol, kol'įsiviešpataus tvarka ir, visiškas 

^klusnumas valdžios organams ir ponui.
Be to, skelbiu dar kartą visų gaspadorių 
žiniai, kad per dvejus metus nuo mani
festo pasirašymo dienos būtų sudaryti 
su ponu Skrodskiu sutarties lakštai, 
kiek kas gauna žemės ir kokias prieVo-

ginklavęs spragilu ir, apskritai, pulki
ninkui nepatiko' dėl įžūlios veido išraiš
kos.

—Šimtą!—nusprendė pulkininkas.
Vyrukas nenorėjo pasiduoti, blaškėsi, 

mostagavo rankomis, bet jį apipuolė ke
turi kareiviai, nuplėšė drabužius ir par
metė ant žemės. Paskui apvertė kniūps
čią, du laikė už kojų, du už rankų, o du 
dragūnai atsistoję iš abiejų šonų, pra
dėjo čaižyti—sutartinai, ritmiškai, skai
tydami smūgius. Nelaimingojo kūnas 
spazmiškai trukčiojo nuo kiekvieno smū
gio, bet jis nerėkė, nedejavo,- tik duslus 
gargaliavimas skverbėsi pro kietai su
kąstas lūpas. Kai budeliai baigė savo 
darbą, jis keturpėsčia nurėpliojo į pa
tvorį netoli senio Daubaro ir pasiliko 
besėdįs, tarsi snausdamas, nusvirusia 
ant kiūtinės galva.

Po jo plakė dar tris vyriškius. Jie ga
vo taip pat po šimtą rykščių. Vienas iš 
jų staugė ir baubė taip, kad girdintiems 
šiurpuliai ėjo per kūną. Po jų ūustvėtė 
senę Grigaliūnienę. Ir ji klykė širdį ve
riančiu balsu, nors jai pulkininkas skyrė 
tik penkiasdešimt rykščių. Po tiek ga
vo dar dvi merginos, kurių viena gailiai, 
tyliai raudojo, o kita be jokio balso iš
kentė jusi dragūnų smūgius, atsikėlė, 
sausomis degančiomis akimis pažvelgė į 
Skvorcovą ir atsitraukdama pro dantis 
prakošė: gyvatės!.. Visi stebėjosi tokia 
Balsių Genės ištverme ir drąsa.

(Bus daugiau)

W
 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. ¥.

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

sugrįsti namo.

3 puri. Laisve ( Liberty )Anfra d

VAIDINTOJAI:
%
&

C|T> KIX>$ 
happy 
HAMPERS

Koncertui Įžanga tik $1.50

Povilas Rainys, Adelė Rainienė, Jonas Valentis, 
Suzana Kazokyte ir Eva Mizarienė

REŽISIERIUS—JONAS VALENTIS
i
i

Brockton, Mass- 07 Dienų Spalio 
Įvks šeštadienį * (October) f

Rengia L.L.D. 6-ta kuopa

ROBERT STANLEY, vietinis pianistas.
Pertraukose akompanuos solistei S. KAZOKYTEI. V,

i

Lietuvių Tautiško Namo Salėje £
668 No. Main St. Kampas Vine St. jįj

Vaidinimas prasidės 7«:30 Vai. Vakare

ft- Worcestery OO Dienų Spalio 
Įvyks Sekmad. (October)

/ ~ 

Rengia ALDLD 11 kuopa

Lietuvių Salėje, 29 Endicott St
Vaidinimas prasidės 3-čią vai. popiet

---------------------------- GFEĄTER KFUNDJ
Spalio (Očt.y 23, 1936 '''-------------

/

Prašome išanksto pasižymėti dieną ir pasirūpint at
silankyti. Taipgi pakvieskite ir savo pažįstamus 

ateiti į koncertą

Visi Naujosios Anglijos lietuviai būtinai pama
tykite šį labai įdomų perstatymą. Pasirinkite vie
tą, kur jums patogiau ir traukite pamatyti kome
dijos, kuri vaizduoja skandalą inteligentiškoje šei
moje. Tik pamatę suprasite ir jausite veikalo 
dvasią, kada juokai kutens jūsų krūtinę.



Argentiniečių kolonijos 
apžvalga

Argentinoje pavasaris jau 
žydi gamtoje, pražydo jis ir 
mūsų pažangios kolonijos 
dvasioje; — palankus pavasa
rinio vėjelio žirenimas, beabe- 
jo, pagyvins ir mūsų kolonijos 
judesio veiksmus; visi jausi
mės jaunesni ir stipresni kas
dieninio gyvenimo ratų suki
me pirmyn. Pas mumis šiais 
metais vyko nepaprastai dide
li sąjūdžiai, kaip mūsų kolo
nijoje, . taip ir vietos politi
niuose sluoksniuose, kurių ga
lutina padėtis dar 
suręsta, rinkimams 
neparuošta. ■

** Mūsų pažangioji 
žymiai praretėjo 
daug iš jų išplaukė 
tarybinę tėviškę, kad ten lik^ 
ti naudingesniems ir bendra
me socialistiniame sąjūdyje, 
būdavoti tarybinį gerbūvį.

Gaila ir nesmagu, kad 
mums likusiems tenka atlikti 
jųjų pareigas įvairiose organi
zacinio darbo šakose; neuž
tenka laiko, gyvenimas rieda, 
lyg žvyras nuo kalno. Ruošia
mės į vasarinius piknikus, kad 
padžiovinti kūną ilgesniam 
amžiui.

Rugsėjo pabaigoje į Bs-AF 
res atsibaladojo iš Francijos 
pasivadinęs koks tai “komite
tas išlaisvinimui” socialistinių 
tautų. Kas tie per “laisvinto- 
jai ponai”? Ogi tie patys 
buvusieji stambūs dvarponiai, 
kurie 1940 metais, o kiti po 
antrojo pasaulinio karo, liko 
iššluoti iš demokratiškų šalių 
tarpo kapitalistiniai! šiukšly- 
nan, visi šie nusigyvenę politi
kieriai. Šiam “komitetui” pir
mininkauja Viltis Masens, lat- 
vys, George M. Dimitrov, bul
garas, Hasan Dosti, albanas, 
Peter Ženki, čekoslovakas, Le-

liko neiš- 
dirva dar

kolonija 
veikėjais, 
į gimtinę'

onpard Vatper, estonas, Geo. 
B. Besseney, vengras, Vaclo-

■ vas Sidzikauskas, lietuvis, Ste
fan Korbonski, lenkas, Kons
tantin Visioanu, rumunas.

Iš minėto “komiteto” pra
nešimų laikraščių reporte
riams, pasirodo, kad visai 
“biedni politikieriai”, be pa
grindinės sąvokos ribų, nusi
skundžia, kad ten kunigija 
nuėjo tarnauti būtent komu
nistams, ir kad Lenkijos ang
lis parduodamas lenkams, ir 
kad Rumunijoje industriniai 
gaminiai išvežami Tarybų Są
jungom O kuomet buvo už
klausti, kas finansuoja šį “ko
mitetą”, ponas Stefan Kor
bonski atsakė, kad Jungtinė-'

■ se Valstijose gyvenanti pilie
čiai. Atsakymas nereikalingas 
komentaro, — Wallstreetas.

Visose parapijose laikomos 
mišios dėl “atvadavimo pa
vergtųjų”, ir tik dėka, kad 
čia Bs-Aires dabar taikomas 
pono Dulles kurpalius, gi Jo
no Cėsarians gadynėje, 
“komitetai” negalėjo 
meškerioti.

Diktatoriaus Somozos 
dyme, Argentinos valdžia pa
skelbė gedulos dieną, prieš ką 
labai pasipiktino studentai, ir 
čia Bs-Aires masiniai manifes
tavo ir energiškas 
laikė komunistai - 
radikalai ir visa 
studentija. Šalyje, 
sostinėje, smarkiai 
bandolerizmas net ir dieno
mis, daug darbo duoda tvar
kos saugotojams ir didelius 
nuostolius ir žąlą visuomenei.

Tačiau, vistik pavasaris, ir 
esame gyvos nuotaikos pakili- 
rhe iki šarmanoto rudens . . . t

V. Mačiulis

tokie 
čia

nuzu-

prakalbas 
socialistai- 
pažangioji 
ypatingai 

siaučia

Laisvoji Sakykla
Kas link barberių unijos 

I

Laisvėje (162 num.) Pro
gresas kėlė bataliją, kad bar
benai per daug ima už plau
kų kirpimą.

Barberių amato unija yra 
tokia pat kaip ir kitų amatų 
unijos. Jos užduotis, kad dar
bininkai, priklausanti unijai, 1 
uždirbtų daugiau kaip tie, ku
rie nepriklauso unijai. Juk 
barbenai ir jų unija gyvena 
kapitalistinės sistemos kevale.

Lietuviai, kurie to amato 
mokinosi, sprendė, kad jų 
sveikatai tas darbas nekenks, 
ir daro pragyvenimą? fs to 
amato. Ar gi yra logika juos 
kritikuoti ?

Imkime 
sąs turėtų 
angliškų, 
laiktaščių, tai tada pritiktų ir 
lietuviškuose laikraščiuose 
duoti kokįą kritiką barbe- 
riams ir unijai. Bet matome, 
kad čia nieko panašaus nėra. 
Ar tai nėra bereikalingas laik
raščio špaltų naudojimas!

Betgi, matote, kitos tautos 
nepuola amatininkų, kaip kad 
judu, Mikas Detroitietis ir 
Pregresas.

Reikia suprasti, kad kiek
vienas sulyg savo supratimu ir 
fiziniu pojėgiu pasirenka sau 
amatą, nes jis mano, kad 
bus patenkintas tame užsiėmi
me. Man teko susitikti ame
rikoną — vyras yra aukštą 
mokslą pasiekęs ir dirba prie 
tavorinio traukinio. Klausiu, 
kodėl jūs pasirinkote tokį dar
bią? Aš to ir norėjau, atsakė 
jis man, nes baltkalnierium 
būti nemėgstu. Ofise sėdėti 
ant • krėslo ir susilinkusiam 
daryti skaitlines nenoriu.

Reikia suprasti, kad ir bar
benai gauna daug nukęsti. 
Pasitaiko tokių kostumerių, 
kurie baisiai atsiduoda alko
holiu, česnaku ar cibuliu iš to
lo dvokia, bet turi jį apvaly
ti ir ganai

Daugely atsitikimų barbe
nai suserga džiova arba dusu
liu, nesulaukę 
nes smulkių 
prikvėpuoja, 
čiamas palas.

sau, jeigu Pregre- 
kritiką ištraukęs iš 
itališkų, graikiškų

Meany sake, kad kova prieš Mažai mes turime
ILA dar nebaigta; jau eina 
derybos su laivų firmomis
Tuojau po rinkimų praeitą 

savaitę New Yorko uoste at
rodė, kad gal tuomi bus pa
baigta vidujinė kova tarp ILA 
ir IBL, kad gal didelis ILA 
laimėjimas paveiks į AFL-C1O 
vadovybę ir ji baigs kovą 
priėš nepriklausomą ILA, gal 
ją su laiku priims savo organi
zacijom

Bet savaitgalyje pradėjo 
ryškėti, kad taip nebus, kad 
taika uoste dar tolimas daly
kas, kad vidujinė kova, bent 
nekuriam laikui, eis pilnu ga
ru. AFL-CIO prezidentas Geo. 
Meany pareiškė, kad ILA lai
mėjimas 3 prieš 2 proporcija 
nereiškia, kad IBL likviduosis 
ir ILA taps visagale. Jis sa
kė, kad jis ir kiti AFL-CIO 
vadai duos paramą IBL ban
dymui su' laiku išstumti ILA. 
“Gengsteriai lieka kontrolėje 
ir mes to negalime toleruoti”, 
sakė jis. Apie ILA priėmimą 
į AFL-CIO nei kalbos negali 
būti.

Kuomet ILA prezidentas 
kapitonas Bradley buvo infor-

muotas apie Meany pareiški
mą, jis sakė, kad ILA šiuo 
momentu nesiveržia labai įsto
ti. Jis sakė:

“Mes dar prieš rinkimus ve
dėme derybas, norėjome susi
taikinti, norėjome įstoti, bet 
jie mus atstūmė kaip nepagei
daujamus, jie .net neišklausė 
mūsų- pilnai. . Aš labai-' abejo
ju dabar, ar krovikai, kurie 
priklauso mūsų unijai,, jaučia 
norą' grįžti šiuo momentu i 
AFL-CIO , . . .”

Vakar, pirmadienį, ILA at
naujino derybas su Laivų kom
panijomis. Praeityje tos kom
panijos vis atsisakinėjo derė
tis ir atidėliojo derybas, aiš- 
kindamos, kad jos laukia rin- 
kimų rezultatų. Dabar, kuo
met ILA išėjo nenuginčijama 
laimėtoja, jie negali toliau 
atidėlioti.

Kapitonas Bradley mano, 
kad savininkąi dabar bus pri
versti daryti didesnes nuolai
das unijai. Bet derybos vis 
vien kiek užsitęs.

Politinėje padangėje

lietuviški^ koncertu
Kultūringi 

koncertus myli, 
išmetinėja, kad 
ža. Jie rodo i

tebesuruošiaml

ir viso Didžiojo 
lietuvių liaudis 
kad čia tebegy-

brooklyniečiai , 
Jie ne kartą 
koncertų ma- 
Chicagą, kur

įvyksta per sezoną eilė kon
certų. Jie kartais ima net Ai
dą kaltinti neveiklume. Tik 
kuomet primeni, kad chica- 
giečiai tebeišlaiko kelis liau
diškus chorus, kai palygini su 
skaičiumi ten įvykstančių kon
certų, jie sutinka, kad Aidas 
bene bus darbingiausias lietu
vių choras ne vien tik Pytuo
se, bet gal ir visame krašte.

Skaitlingu atsilankymu į Ai
do koncertą jūs suteiksite jam 

; naujos energijos gražiems ir 
gausiems darbams ateityje.

N. K. N.

Jos 
d ar
da r-

kios, draugiškos puotos, žb 
nau, jog tie, kurie šiame pa
rengime nedalyvavo, išgirdę 
nuo tų, kurie dalyvavo, ilgai 
ir smarkiai gailėsis.

Rep.

Iš anksto galvokime, kaip 
kuo sėkmingiausiai pravesti šį 
rudenį Laisvės vajų gavimui 
naujų skaitytojų.

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

HOUSEWORWER—COOK 
(MATURE) 

Opportunity for position in friendly 
home. 2 adults, 3 school age 
children, 1 child, own room.

Call 9-12 WE. 1-0743
(206-209)

•---------------------------------------- i------------------------------------------- : ■
Cleaning Women. To work 6 

P. M.—12 P. M. Cleaning offices 
in large bldgs. Up to age 45. Ap
ply 9 A. M. all wk. Please do not 
telephone. Must speak English. NA-\ 
TIONAL CLEANING CONTRACT-*! 
ORS, 9 W. 29th St., N. Y. C.

(203-209)

MALE and FEMALE

/ Kultūringi, savo tautinę 
dainą mylintieji lietuviai daž
nai nusiskundžia, kad Ameri- 
kos lietuvių kolonijose mažai 
teįvyksta koncertų.

Jų pasiskundimas teisingas. 
Į)aug kolonijų visiškai neturi 
lietuviškų koncertų, jų tau
tinė dvasia kenčia skurdą. Ne- 
pakęsdami to skurdo, kultū- 
ringiausieji tų miestų lietuviai, 
kurių sveikata ir sąlygos lei
džia toliau, keliauti, kartais 
važiuoja šimtus mylių į aplin
kinius miestus, kur gyvuoja 
chorai, kur 
koncertai.

Brooklynę 
New Yorko 
laiminga tuo,
vuoja liaudiškasis Aido Cho
ras su savo gabia ir nuosta
biai veiklia mokytoja Mildred 
Stensler. Choras suruošia bent 
du koncertinius popiečius kas 
metai, rudenį ir pavasarį. 
Prie to, kas lapkritis, įvyksta 
dienraščio Laisvės šaunus 
koncertas.

Aido Choro rudeninis kon
certas, Tarptautinio Muzikos 
Festivalio pobūdžio, įvyks jau 
šį sekmadienį, spalio 28 die
ną, Liberty Auditorijoj, kam
pas Atlantic Avė. ir UOth 
St., Richmond Hill, N. Y. Pra
džia 3-čią valandą (naujuoju 
laiku).

Jau turime žinių, kad kaip 
kas metai, taip ir šiemet, at
vyks grupės lietuviui dainos 
mylėtojų ir iš toliau, iš ap
linkinių tmiestų.. O vietiniai, 
brooklyniečiai, kurie linki lie
tuvių liaudies dainai gyvuoti 
šiame didžiajame rytinių vals
tijų lietuvių kultūros centre, 
suvyks masiniai.

COUPLES

Asst., Nurses Aides. Sober, 
$265 month . Apt. main- 
laundry. Also: Couple,

Cooks 
reliable, 
t chance, 
Waitress and Porter. Sober, reliable, 
$160. Maintenance, laundry 
Box 127, Valhalla, N. Y., < 
WH. 8-2336. 9 A. M.—5 I 
hr. Grand Central.

Write 
or phone 
P. M.

(202-208)

HELP WANTED MALE

SUPERINTENDENT, POP. \
Dėl 34 šeimų namo Williamsburge. 

4 rūmų apartment as i
Šaukite darbo dienomis.

Tel. EV. 7-4681

(206-212)

*
ir alga,

Kai kurie New Yorko uni
jų vadai randasi nemalonioje 
padėtyje dėl Demokratų par
tijos ir Liberalų partijos san
tykių. Kaip žinia, Liberalų 
partija indorsavo Stevensoną, 
Kefauverį ir Wagnerį, kurie, 
tokiu būdu, yra ir jos kandi
datai.

Dabar New Yorke steigiasi 
įvairūs unijistų komitetai1 Ste- 
vensono - Kefauverio - Wag
nerio paramai. Tie komitetai 
kartais yra kaip tų trijų kan
didatų, o kdrtais jįe yra kaip 
demokratinių kandidatų rėmi
mo instrumentai. Tuo tarpu 
tokie unijų vadai kaip , Du- 
binskis, Alex Rose ir jiems 
panašūs yra Liberalų partijos 
šulai. Jie sutinką įeiti į Ste- 
vensono - Kefauverio - Wag
nerio rėmimo komitetus, jei
gu jie neturi užvardinimo “de
mokratų”, nes, visgi, demo
kratai ir liberalai yra dvi skir
tingos partijos. 

# * #
Harlemo negras kopgresma-1 

nas Powell, kuris pasisakė už 
Eisenhowerj ir Nixoha, nors 
jis pats demokratas, dar ne
pasisakė apie vietinius kandi
datus, kaip tai, dar neaišku, 
ar jis remia demokratą, Wag
ner^ ar republikoną Javitsą į 
Senatą. Sakoma, kad jam bū
tų sunku remti savo partijos 
Wagnerj, jeigu jis ir norėtų, 
nes visa demokratų vadovy
bė yra atsukusi prieš jį sun
kias kanuoles ’ ir jį kaltina 
labai aštriai. Harrimanas, 
De Sapio ir kiti davė su
prasti, kad jįe mano, jog

bent kiek italų, net 
kelias senovės airių 
galų gale kelias fra-

išmoko
išmoko 
kalbos, 
zes).

Jo politiniai plakatai jį 
garsina kaip generalinį proku
rorą, buvusį kongresmaną; 
karo veteraną. ! -

Wagnerio kaihpanija, kaip 
atrodo, ramesnė, bet demo
kratai vis vien yra tikri, 
jis laimės. '

. • t i 1 • ■ 7 ; ; r ■
Powellis pripažįstą, kad 
.necitavo tiesioginiai. . .

kad

vaišių buvo 
skanių, jog 
tie, kurie 
nors pasi-

Nėra prasmės pulti unijas, 
nedaro skirtumo kokios, 
visos kovoja už geresnes 
bo sąlygas ir trumpesnes 
bo valandas.

Netiesa, kad visur ima aukš- 
jtas kainas. Brooklyne ir dabar

4 I skurdžių- darbo žmonių sekei- I*-, I
. jose kerpa už 85 centus, skuta

i už 35 c. St. Petersburge, Flo
ridoj, teko būti ant 4-tos Avė. 
Plaukus kirpo po 75 centus.

“Ar nors
mylėtų nusivilkti savo 
chalatą ir su plummeriu 
maudynės lovį laiptais 
ketvirtų lubų ?”

Toliau Pregresas rašo: 
no artima kaiminka našlė, ku
ri turi 4 mažus sūnelius ir gy
vena iš pašalpos”. Taip, drau
ge, ir aš turiu našlelę, kuri 
turi du sūnelius ir vieną duk
relę. žinai, ką jinai daro? 
nusipirko kliperius ir pati ker
pa ^savo vaikučiams plaukus. 
O ką gauna dėl kirpimo iš 
pašalpos, tai ji skaniau pasi
valgo.

Kas link Miko Detroitiečio 
atkartoti nebūtų reikalo, ba 

i jiedu abu šaudo į tą patį cie-
lį. Bet štai, ką noriu pažymė-1 Powellis buvo kaip nors pa
ti apie M. Detroitietį. Jis sa- pirktas, kad Eisenhoweris jam 
ko: “Barberys dirbo ant plau- pažadėjo kokį nors svarbų 
kų ir barzdos apie 20-30 mi- tfostą, ar ką tai panašaus.
nučių. Užmokėjau $3.00 ir 
ėjau namo švilpaudamas ir 
galvodamas apie kainą”. Mi
kui taip pat atsitiko, kaip tam 
staravierių popui, kuriam barz 
da augo ne ilgyn, bet į šonus 
ir vis raitėsi aukštyn. Na, jis 
gavo sužinoti iš kito popo, 
kad reikia mazgoti su šaltinių 
vandeniu, tada barzda tęsis 
žemyn. Vieną gražų rytmetį 
numaršavo prie šaltinio, iš
prausė netgi ir visą galvą, 
nusausino, išdžiovino, ir trau
kė link namų švilpaudamas. 
Įžengęs į namą, klausė savo 
žmoną, na, kaip dabar atro
dau? žmona sako: Ivan, dar 
aršiau atrodai.’ Jeigu taip, 
būk gera, nukirpk. Panašiai 
atsitiko ir Mikui Detroitiečiui. 
Ėjo švilpdamas kaip popas, 

| parėjus namo, šeimos nariai

vienas barberys 
baltą 
nešti 

ant

'“Ma-

* * *
Javitsas savo kampaniją ve

da beveik desperatiškai. Jis 
kasdien aplanko daugybę vie
tų, pėsčias eina iš. namo į 
namą, užsuka į krautuves h‘ 
dirbtuves, krato rankas, kal
ba ir sveikinasi įvairiomis kal
bomis (jis moka žydų kalbą,

Kongresmanas Adam Clay
ton Powellis bent kiek įklim
po’su savo aiškinimais, kodėl 
jis, demokratas, persivertė 
ragožium ir pradėjo remti ro- 
pūblikoną Eišenhowerį. Kaip 
žinia, Powellis buvo nuvykęs 
į Baltąjį namą ir pasikalbėjęs 
su pręzidentu padarė pareišr 
kimą, kad jis remia Ike, nes 
republikonai labiau nusistatę 
prieš segregaciją. PoWellis 
ragino Harlemo negrus, ku
riuos jis atstovauja Kongrese, 
balsuoti už Ejsenhowerj.

. Vėliau Powellis radijo- te
levizijos programoje sakė, 
kad EisenKoweris jam sakė 
štai ką:

Jis, prezidentas, stojas už 
tai, kad federaliniai teismai 
įgaliotų federalinius maršalus 
suimti kiekvieną, kuris prie
šinasi teismų nutarimui baigti 
rasinę segregaciją mokyklo
se' ... .

Ar prezidentas taip pasakė 
Powelliui, bandydamas jį pa
lenkti savo pusėn, ar ne, sun
ku pasakyti, bet kai Powellis 
tą iškėlė aikštėn, republiko
nai susirūpino. Jiemsx atrodo, 
kad tas gali pakenkti pietinė
se valstijose, kur kai kurie, 
diksikratai rąsįstai remia juos, 
o ne demokratus.

Dabar Powellis sako, kad 
jis necitavo prezidento, kad 
Ike pasakė - ką tai panašaus, 
bet kięk kįtaipj ką tai švel
nesnio ... •

Mire
'Peter Incas, brooklynietis, 

71 metų, mirė Baltimorėje, 
Md., šeštadienį, spalio 20 d. 
Iš ten parvežtas ir pašarvotas 
Shalins (Šalinsko) Funeral 
Home, 84-02 Jamaica Ave., 
Woodhaven, N. Y. Įstaiga 
randasi prie pat BMT Jamai
ca traukinio Forest Parkway 
stoties.

Laidos trečiadienį, spalio 
24 dieną, 10-ą vai. ryto, St. 
Charles kapinėse, Farming-

Likohliūdesyje sūnus Walter 
Incas (visiems žinomųjų K. ir
I. Levanų žentas), gyvenantis 
su šeima Pompton Plains, N.
J. ; duktė Mrs. Olga Moulton, 
gyvenanti Baltimore, Md.; sū
nus Joseph Incas, gyvenantis 
Brooklyn, N. Y., ir taipgi bro
lis Anthony, New Yorko mies
te.

Šeima prašo draugus ir pa
žįstamus atvykti į šermenis ir 
palydėti.

žinią pranešė Walterio uoš
vė I. Levaniene.

■ Paieškau Marijonos Kapickaitčs, 
po vyru Ratkevičienės. Paeina nuo 
Kupiškio. Seniau gyveno Lewiston, 
Me. Dabar, girdėjau, gyvena De
troit, Mich. Prašau atsišaukti,
ba kas ją žinote pranešti šiuo ad
resu: M. Byronas, 158 Blake St., 
Lewiston, Me. 
Lewistone, Me.

ar-

(206-207)

nei 55-ių metų, 
plaukų galiukų 
purtant apsiau- pabaigė kirpti.

Aš negaliu1 suprasti, kad

Roma. — Italijos Komu
nistų partija sako, kad ir 
likdama NATO sąstate, Ita
lija galėtų siekti labiau ne
priklausomos politikos .

Fordo šapose.

barberys paleidžia kostumerį 
nebaigęs darbo. Kibą pas jus, 
Mikai, sodina ant diržų kos- 
tumerius dėlei paskubos, kaip 
yra daroma
Pas mus tai yra taip:, apkir
pęs, nuskutęs, sušukuoja, vei
drodį paėmęs palaiko užpaka
ly galvos ir laukia iki pasakai 
“gerai”, tada yra baigta. To
dėl, draugai, nepulkim jokio 
amatininko. Visuose amatuo
se vieniems sekasi geriau, ki
tiems prasčiau.

Karpenteris

Paryžius. — J a p o n i jos 
premjeras Hatojama, kuris 
Maskvoje susitarė dėl di
plomatinių santykių pa
skelbimo, (dabar atvyko 
Francūzijon.

MATTHEW A
Į BUYUS

(BUYAU8KA8)

Užsakykite Laisvę savo 
giminėms ^Lietuvą. Kaina 
$15.00 metams.

• .i i i’t 'i ' .

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

Gražiausiai pavykęs gė
ry žmonių pagerbimas

Reikia pasakyti, jog jau se
niai buvome turėję tokį šaunų 
ir skaitlingą parengimą, koks 
įvyko Kultūrinio Centro audi
torijoje praėjusį sekmadienį. 
Tai buvo, kaip žinoma, pare 
pagerbimui senų veikėjų ir 
labai malonių draugų, Olgos 
ir Prano Reinhardtų, atžymė- 
jimui jų vedybinio gyvenimo 
45 metų sukakties. Mačiau 
žmonių, kurių jokiame paren
gime pirmiau nebuvau matęs, 
ir daugelį tokių, kurie tik la
bai retkarčiais užkliūva Į pa
rengimus. O tų 
tiek daug ir taip 
nebesiskundė nė 
visuomet dėl ko
skundžia. Visą parengimą la
bai maloniai pagyvino “neti
kėtai užgriuvęs” Aido Choras. 
Mat, ten pat centre popiet 
aidiečiai turėjo savo prakti
kas. Iš ten tiesiai visi kartu 
atvyko pasivalgyti didelių pie
tų ir prisidėti prie pagerbimo 
gerųjų draugų. Visi parengi
me buvę pasisakėme dalyvau
ti aidiečių metiniame koncer
te, kuris įvyks jau ateinantį 
sekmadienį. Neabejoju, jog 
jie turės vieną iš skaitlingiau
sių koncertų visoje savo isto
rijoje.

Na, grįžkime prie pagerbi
mo puotos. Mūsų jubiliatai 
atrodė tikrais “šešiolikiniais”. 
Visa skaitlinga publika linkė
jo jiems dar daug, daug metų 
darbštaus gyvenimo. O Pra
nas pasakė: Palaukite, jūs da
bar suruošėte mums pagerbti 
šitą didelę puotą, bet kai su
eis mūsų vedybinio gyvenimo 
50 metų, mes jums suruošime 
dar didesnę puotą! Aišku, 
kad visi lauksime. O Prano 
žodis, kaip ir visuomet, mums 
taip geras kaip ir geriausias 
auksas!

Negalima buvo nepastebėti 
už stalo išdidžiai sėdinčių ir j 
labai puikiai atrodančių svp- 
čios ir svoto. Svočia gi buvo 
Galinauskienė, o svotu1 Wal- 
teris Keršulis, Kultūrinio Cen
tro bendrovės labai veiklus ir 
visų didžiai gerbiamas prezi
dentas. Puotos pirmininkė Pe- 
trikienė sakė, kad mūsų 
grakščioji svočia iškepė ir pa
aukojo milžinišką keiką, ku
ris ant stalo “tupėjo” tarpe 
gražiausių gėlių. Man biskį 
markatna, kad to didžiulio 
torto neteko nė paragauti. Kai 
pagaliau1 priėjau prie stalo, 
jau nebuvo likę nė znoko. Tas 
jau vienas turėtų įrodyti, jog 
keikas buvo nesvietiškai ska
nus. /

Well, ar dar ko nepasa
kiau ? Dar būtina pridėti, kad 
savo tėvelių pagerbime buVo 
ir prie garbės stalo sėdėjo 
abudu Reinhardtų sūnūs, jų 
jaunutės žmonos ir anūkas.

Dar ir po visų ceremonijų 
publika ilgai liesiskirstė. Net 
ir nepaprastai gražus oras ne
viliojo jos laukan iš šios jau-

OIL BURNER SERVICE MAN
OIL Burner service man, expd. Good 
pay — steady position' with good 
company.
Tpex Utility, 842 Ralph Ave. B’klyn 

EV. 5-0500
, (205-211)

INSTRUMENT MAKERS 
10 Metų Patyrimo 

Ideališkos Darbo Sąlygos — Gera 
alga. Prisideda viršlaikiai. 
THE 

76 9th
Tel. WJ. 4-3630

(205-211)

AUSTIN COMPANY

KLIJOJQKIU išdėstytojas, paty
ręs. Daugiaus prie flops, gera alga. 
5 dienos.

1659 1st Avė. (arti 86(h St.), N.Y.C.
LE. 4-4866.

(204-210)

GLAZIER

Must be experiened. 
Full or part time. 

Steady work. Good pay.

LE. 4-4662
(202-208)

OPERATORES IR TAISYTOJOS.
Prie quilting. Patyrusios. Darbas 
vakarais. Ant Metallic Quilting 

mašinos.
CORONET QUILTING CORP.

CH. 2-5737
(202-208)

SHEET METAL WORKER

1st class layout man. Work on 
heavy and light gauge metal. Also 
ARC WELDER. Exp. Steady work, 
good pay. Top Company. Phone or 
apply.

EXPERT HASS METAL 
FABRICATORS

292 Flushing Ave., B’klyn 5 
ULster 5-1060

(197-205)

METAL MAN
be good production man. 

permanent position if
Must

Excellent 
qualified.

D. & E. AUTO BODY 
IL. 7-0383

(199-205)

LORBEN CORP, is Hiring Ma
chinists. We need 2 men cap. of 
making jigs and fixtures and set
ting up of production mach. in 
moderate size machine shop. Exc. 
opp. with tested company. Continu- 
ality expand. Sal. depends on your 
ability. VA. 5-4229.

(203-209)

Business Opportunity

Delicatessen & Grocery. Glendale 
& Cooper Ave. Established 30 years. 
Sold completely equipped by owner. 
Call after 1 P. M.

HE. 3-2310

(199-205)
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