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METAI 47-ti

KRISLAI
Neteisybes ir pusiau 

teisybės.
Neprezidentiška.
“Boba jis ratų. . .” 
Soboston iečiai.
Tebesi peša.

Rašo A. Bimba

Šitie krislai rašomi šeš
tadienio popieti, tuoj po to, 
kai preidentas Eisenhowe- 
;ris išdrožė plačiai rekla
muotą prakalbą apie Vidu
rinius Rytus.

Tai buvo keista prakal
ba. Švelniausia pasakius, 
neprezidentiška prakalba.

Savo gyvenime esu gir
dėjęs daug prezidentinių 
prakalbų, pradedant su 
Woodrow Wilsono prakal
bomis. k Bet ši prez. Ike 
prakalba iš visų keisčiausia.

Nenori tikėti, jog pats 
dke, gerai pasimeldęs ir nuo 
sekr. Dttlles komuniją pri
ėmęs, surinko ir^ukimšo sa
vo prakalbonJJek daug de
magogijos, neteisybių ir pu
siau teisybių. Kas nors 
jam iš valstybės depart

amento taip meškiškai pasi
tarnavo. %

• Paimkime tiktai porą pa
vyzdžių. Prezidentas sake: 
Mes neatsisakome derėtis 
ir sutvarkyti santykius su 
jokia tauta pasaulyje, s,u 
didele ar maža.

Na, o kaip su didžiąją Ki
nija ir mažaia Mongolija? 
Kokie mūsų šalies santykiai 
su jomis? Kokios derybos 
vedamos su jomis?

Prezidentas sakė: Mes 
' neturime jokių militarjnių 
ambicijų tuose Rytuose. ?

Na, o ką veikia mūsų mi- 
litarinės bazės Moroke ir 
kitur? Kalbėjausi su vienu 

•amerikiečių, ■ kuris ten ran
dasi. Jis sako: Baisi padė
tis. Ten žmonės mus, bri- 

. tus ir francūzus keikia ir 
j akis mums spiaudo.

•

Trumpai ir drūtai: Kai 
visas pasaulis kalba apie 
•taiką.' mūsų prezidentas 
reikalauja dar daugiau mi- 
litarinių jėgų. Mes siekia- 

' Jdame militariškai apžioti 
(iar vieną pasaulio kampą— 
^Vidurinius Rytus.
j Demagogija, , gryniausia 

’demagogija sakyti, jog tą 
pasaulio kamputį mes tik 
norime apsaugoti nuo >ko- 

i munizmo pavojaus ir agre
sijos.

Visi juk žino: Jeigu jau 
kur komunistai yra silpni, 
tai jie Viduriniuose Rytuo
se silpniausi. Tai kur iš 
jų pusės pavojus?

•

Vienas korepondentas 
pastebi: Niekas, atrodo, nė 
nebando sulaikyti tuos, ku
rie bėga iš Vengrijos. Bė- 

„ga komunistų priešai, tai 
rkam juos sulaikyti?

Nežinau, kiek tame ties- 
sos. Bet gal Šiek tiek jos 

1 ir randasi. Pas mus Lie
tuvoje sakydavo: “Boba iš 
ratų, ratams - * lengviau”. 
Kad neįžeidus moterų, gali
ma sakyti ir taip: “Diedas

Indijos valdanti partija 
stojanti už socialistinę 
kooperatyvišką santvarką

Nehru sakė, kad Indija statys socializmą
Indore, Indija. —Čia vyk

sta Indijos Kongreso parti
jos nacionalinis suvažiavi- 

! mas. Kongreso partija y- 
| ra didžiausia ir valdanti 
Indijos partija. Jos vadu y- 
Ta premjeras Nehru.

Vienas svarbiausių žing
snių, kurį suvažiavimas 
jau atliko, buvo konstituci
jos pakeitimas. Iki šiol 
konstitucijoje buvo sakoma, 
kad Kongreso partija sie
kia kooperatyvinės' sant
varkos šalyje. Dabar pridė
tas žodis “socialistinės” —į 
Kongreso partija siekianti 
socialistinės kooperatyvi
nės santvarkos.

Partijos . prezidentas 
Dhebaras atidarymo kal
boje, sakė, kad Kongreso 
partija savo pirmuoju už
daviniu stato sau kovoti už 
taiką pasaulyje.

Partijos suvažiavimo se
sijoje dalyvavo ( apie 20,000 
žmonių. Suvažiavime gau
ti sveikinimai nuo Pražos 
(socialistų) ir Komunistų 
partijos.

Nehru pasakė suvažiavi
me kalbą, kurioje jis kal
bėjo apie Indijos kelią į so
cializmą. Kai kurie dele- 

iš ratų, ratams lengviau”. 
Prasmė ta pati. Pasprukęs 
priešas gali tik liežuviu loti, 
šiaip jis nebepavojingas.

• '

Pas sobostoniečius jau 
prigijo labai graži ir prak
tiška tradicija. Kasmet 
prieš Laisvės šėrininkų su
važiavimą jie suruošia pie
tus savo dienraščio parėmi
mui ir suvažiavimo pasvei
kinimui. Visuomet naudos 
^ūna gražios.

Ir šiemet jie tokius pie
tus turės sausio 20 d. Ge
rai būtų, kad ir plačiosios 
Bostono apylinkės laisvie- 
čiai paremtų jų puikų žygį 
atsilankymu ant pietų.

Ginčų ir diskusijų pilna 
ne tik pas pažangiečius. Jų 
dar daugiau pas “Lietuvos 
laisvintojus”. Jie jokių bū^ 
du nepasidalina tuo, ko ne
turi ir nesitiki turėti.

Kanadiškėje “Nepriklau
somoje Lietuvoje” (gr. 26 
d.) pats Jonas Kardelis de
juoja:

“Bet srovių nesantaikos 
dar padidėjo; skilimas dar 
gilinamas. Matant, kad iš 
to n'ieko gera nėra, o bloga 
tikrai daug, tenka labai ap
gailestauti šiuos reiškinius. 
Apgailestauti, kad kai ku
riems lietuviams trūksta 
proto, lietuviškos sąžinės 
ir elementaraus susiprati
mo.” I

Mes juk seniai taip sako
me: Pas “laisvintojus” nėra 
nei sąžinės, nei proto. Ge
rai, kad mūsų nuomonę 
Jonas Kardelis užgiria ir 
patvirtina. | 

gatai, kurie priklauso prie 
dešinio partijos sparno, jo 
kalbos buvo bent kiek įer
zinti, bet dauguma delega
tų jam garsiai ploję. Neh
ru, betgi, atkreipė nemažai 
kritikos ir prieš kairę, y- 
patingai prieš komunistus, 
kuriuos jis vadino “sveti
mais elementais” Indijoje.

Tuo tarpu, kai Kongreso 
partija posėdžiauja, komu
nistai ir socialistai veda 
derybas apie koalicinius są
rašus ateinančiuose rinki
muose. Yra vilties, kad 
bent keliose provincijose 
šios dvi kairios partijos 
bendradarbiaus.

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

, Maskva. — Kinijos prem
jeras čou Ęnlajus lankosi 
Maskvoje. Jis ten tariasi 
su tarybiniais vadais, taiip- 
gi su Rytų, Vokietiios Ul- 
brichtu. Po to čou vyks 
Budapeštan ir Varšuvon.

Socialistų vadas Norman 
Thomas ir religinių paci
fistų veikėjas A. J. Mušte 
parašė bendrą laišką prezi
dentui Eisenhowedui, pri
mindami, kad Amerikos 
kalėjimuose dar sėdi politi
niai kaliniai, komunistai. 
Laiškas primena Eisenhow- 
eriui peticiją, kurią pra
eitais metais patiekė eilė 
žymių amerikiečių, tarp jų 
Rooseveltienė. Ta peticija 
prašė prezidento amnestuo
ti kalinamus komunistus.

Neapolis. — Italijon at
vyko 967 iš Egipto depor
tuoti žydai.

Liberalai tęs 
kovą Kongrese

Washingtonas. — libera
liški demokratų ir republi- 
konų senatoriai, kurię ve
dė kovą prieš filibusterius, 
sakosi nepraradę vilties. Jie 
pralaimėjo kovą, nes Sena
tas 53 balsais prieš 38 pra
eitos savaitės pabaigoje, jų 
pasiūlymą atmetė; Bet tos 
grupės vadas senatorius 
Andersonas (dem. iš N. 
Meksikos) pareiškė, kad 
38 balsai prieš rasistinius 
filibusterius tai neblogas 
skaičius.

NAACP direktorius Roy 
Wilkins išreiškė apgailesta
vimą, kad Senatas neatme
tė filibusterius leidžiančios 
22-ros taisyklės, bet tuo 
pačiu laiku išreiškė ir vil
tį, kad tas dar ateis. Jis 
sakė, kad santykis 38 prieš 
53 nemenkas žingsnis pir
myn. Praeituose kongre
suose tik keliolika senato
rių balsuodavo prieš fili
busterius.

! Nehru irgi s m e r 1c i a 
I Esenhowerio planą
Eisenhowerio doktrina susilankė
kritikos iš demokratu stovyklos
Washingtonas. — Eisen

howerio ir Dulleso išdirbtas 
planas apie Artimuosius 
Rytus, — planas, kuris 
jau tampa žinomas kaip 
“Eisenhowerio doktrina” 
susilaukia kritikos iš visų 
pusių. Kaip žinia, Eisen
howerio planas numato net 
karinės jėgos naudojimą 
Artimuose Rytuose, kad 
pastoti kelią “komunisti
nei infiltracijai”.

Demokratų partijos va
dai Kongrese kritikuoja kai 
kurias Eisenhowerio plano 
dalis ir reikalauja tam tik
rų aprubežiavimų. Jie nori, 
ka*d prezidento galiai nau
doti karines jėgas Artimuo
se Rytuose būtų duotas 
dviejų \metų ąprubežiuotas 
terminas, taipgi, kad Kon
gresas sutiktų su kiekvie
na ekonominės pagalbos fa
ze.

Tam demokratų judėji
mui aprubežiuotį Eisen- 
hoWerio-Dulleso planą va

Kadaro pareiškimas 
apie šalies ateitį

Atsteigia patriotinį frontą,-- 
komunistai liks pagrindine jėga
Budapeštas. — Vengrijos 

premjeras Janos Kadaras 
išleido svarbų pareiškimą 
apie šalies artimą ateitį. .Jis 
sako, kad Vengrijoje da
bar įsteigta proletariato 
diktatūra ir Socialistinė 
darbininkų partija (komu
nistų) lieka vadovaujanti- 
šalies politinė jėga. Bus 
atgaivintas patriotinis 
frontas,, kuriame su komu
nistais galės bendradar
biauti visos jėgos, kurios 
stoja už socializmą

Kadaras sakė, kad- bus 
gilinamas demokratinimas 
ir fabrikų valdyme darbi
ninkai turės labiau tiesio
ginį balsą, bet bus palai
kytai • leninįstinis centra
lizmas, tai yra, bus aiški 
centraliųė kontrolė ir koor
dinavimas.

Apie tarybines jėgas Ka
daras išsireiškė, kad Veng
rijos liaudis joms skolinga

Lenkija gražins armijai 
tradicines uniformas
Varšuva..— Denkijos, val

džia nutarė pakeisti savo 
| kąrių uniformas. Dabarti- 
jnės uniformos yra' tarybi
nio styliaus. .Naujosios bus 
panašios į prieškarines. 
Lenkijos spauda sako, kad 
tai supuola su bendromis 

[pastangomis sekti naciona- 
padėka už didžiulę pagal- ’ iįnes šalies tradicijas visa- 
bą sumušant reakcijos užsi- me Rame ir tą derinti su so- 
mojimus. Jis sakė, kadicializmo statyba, 
eks-premjeras Nagy išda
vikiškai atidarė kelią reak
cijai. Tai buvo pirmas 
griežtas Nagy‘o pasmerki
mas pačioje Vengrijoje, nes 
iki šiol jis buvo kaltinamas 
tik silpnybėse, o ne išdavys
tėje. >

Kadaras sakė, kad socia
listines šalys duos daug e- 
konomines pagalbos Ven
grijai. Jeigu Vakarai su
tiktų duoti Vengrijai pas- 

dovauja senatoriai Ful
bright, Monroney, Mans
field, Sparkman ir kiti.

Bet žymiai aštresnę kri
tiką, negu iš demokratų pu
sės/ Eisenhowerio planas 
susilaukė iš Indijos prem
jero Nehru. Nehru '‘Šiuo 
klausimu kalbėjo Indijos 
Kongreso partijos suva
žiavime. Jis sakė, kad Ei
senhowerio doktrina apie 
karinę jėgą Artimuose Ry
tuose nepadeda pasaulinei 
taikai, bet gali vėsti prie 
visokių konfliktų. Jis sakė, 
kad negalima kalbėti apie' 
kokią tai “jėgos tuštumą”.1 
Artimuose Rytuose, kurią! 
reikia užimti, kad neprileis
ti komunizmo. Artimieji Ry
tai, sakė Nehru, nėra tuš
tuma, o kraštai ir jie patys 
gali havo likimą tvarkyti.

Apie) Eisenhowerio pla
ną neigiamai atsiliepė visų 
arabiškų šalių spauda, į- 
skaitant Irako. Net Izrae
lio spauda dtsiliep? neigia
mai apie tą planą.

kolas, ji tokias paskolas 
priimtų, bet tik viena są
lyga: kad tos paskolos ne
turėtų politinių virvelių.

(Keturi Jungtinių Tau
tų aukšti pareigūnai da
bar lankosi Vengrijoje, kur 
jie tyrinėja ekonominės pa
galbos klausimą. “Pravda” 
Maskvoje sako, kad Ven
grijos užsienio reikalų mi
nistras Horvath pakvietė 
H am m ar k j oi dą aplankyti 
Vengrija ateinanti pavasa- 
i'i.)

Frankfurtas. —Amerikos
armija' užsienyje nerodys 
savo kareiviams filmo “Ba
by Doll”, kariniuose teat
ruose. Kareiviai, betgi, ga
lės matyt tą filmą tos šalies 
civiliniuose teatruose.

'■ T .,L-_A_

I ORA§ NEW VOR$E
. Šalta ir apsiniaukę, gali 

būti ir sniego.

Vengrijos kaimyninių šalių 
delegacijos buvo Budapešte, 

išleido bendrą rezoliuciją
Chruščiovas ir Malenkovas atstovavo T. S. R. S. ♦

Budapeštas. — Praeitą 
savaitgalį Budapešte įvyko 
pasitaVimas tarp Vengrijos, 
Tarybų Sąjungos, Bulgari
jos, Rumunijos ir Čekoslo
vakijos valdžių bei partijų 
atstoVų. Pasitarimas įvy
ko Vengrijos Socialistinės 
darbininkų partijos kvieti
mu. Kviestos šalys rube- 
žiuojasi su Vengrija.

Tarybų Sąjungą pasita
rime atstovavo Chruščio
vas ir Malenkovas, Vengri
ją Kadaras ir Muničas, Bul
gariją živkovas ir Domia- 
novas, Rumuniją Gheor- 
ghiu-Dej, Maghories ir Be
rilą, Čekoslovakiją Novo t-

Darbo unijų 
kovos lauke
New Yorkas. — Plieni- 

ninkų unijos prezidentas D. 
J. McDonald pareiškė kad 
sekantis plienininkų tiks
las bus išsikovoti trumpes
nę darbo savaitę. McDo-
naldas sakė, kad automati
zacija fabrikuose gresia 
nedarbu ir vienintelė išei
tis yra trumpesnė darbo 
savi te, — bet nesumažinus 
algų. Statistika rodo,\pakė 
McDonaldas, kad plieno 
korporacijos turi pakanka
mai pelnų ir galėtų ' trum
pinti darbo savaitę neker
tant algų'.

Miami Beach. — Didžių
jų viešbučių darbininkai 
baigė 20 mėnesių streiką. 
180 viešbučių, kurie pri
klauso, prie savininkų aso- 
siacijos, iki šiol griežtai at
sisakė derėtis su unija. Da
bar asosiacija davė leidimą 
kiekvienam viešbučiui at
skirai tartis su unija.

Potash sugrjžo- 
ir jis suimtas

, New Yorkas. — Buvęs 
kailiasiuvių unijos vadovas 
ir. komunistas Irvingas Po- 
tąšhąs sugrįžo iš užsienio, 
kad pasimatyti su savo 
Žmona ir anūkais. Jis pla
navo pasiduoti valdžiai po 
šeimynos pamatymo, bet 
dar prieš tai tapo FBI a- 
gento atpažintas restorane 
Bronxville. >

Potash, kuris sėdėjo ka
lėjime kaip Smitho akto au
ka, po to radosi po deporta
vimo byla, bet jis sutiko 
apleisti šalį ir išvyko Len
kijon. Nuo to laiko jis gy
veno ten, vtaipgi keliavo po 
Kiniją. Jo žmona pakarto
tinai prašė pasporto, kad 
galėtų išvykti ir gyventi su 
Potashu, bet tas jai nebu
vo leista.

Potash atsisakė aiškinti, 
kokiu būdu jis grįžo šalin, 
bet jis sakė, kad pasimaty-

ny ir Siroky.
Pasitarime priimta ben

dra rezoliucija, kurioje-sa
koma, kad socialistiniai 
Vengrijos kaimynai žada 
jai duoti ekonominės pa
galbos. Konstatuota, kad 
Vengrijoje padėtis vis la
biau normalėja ir kad Ven
grijos darbo žmonės vis la
biau spiečiasi aplink revo
liucinę darbininkų ir vals
tiečių valdžią. Pripažinta, 
kad dalis Vengrijos darbi
ninkų klasės pasidavė de
magogiškiems provokato- 
riš'kiems nacionalistiniams 
obalsiamSj kuriuos kėlė 
kontr-revoliucija, bet ir ta 
darbininkų klasės dalis vis 
labiau susipranta, kad tai 
buvo apgaulė.

Rezoliucija sako, kad po 
to, kaip kontr-revoliucinis 
bandymas Vengrijoje bu
vo užgniaužtas, ekonomi
niai atsiekimai vėl eina pir
myn.

Apie šaltąjį karą
Tarybų Sąjungos, Ven

grijos, Čekoslovakijos, Ru
munijos ir Bulgarijos at
stovai pabrėžė savo rezoliu
cijoje,. kad pasaulinė padė
tis paskutiniu laiku žymiai 
pasunkėjo ir Vakarų agre
singi rateliai- deda daug 
pastangų atgaivinti, šaltą
jį karą. Tas pasireiškė bri- 
tų-francūzų-izraeliečių ag
resingame kare prieš egip
tiečius ir imperialistų veik
smuose sąryšyje su Vengri
jos įvykiais.

Taipgi pasisakyta apie 
Amerikos politiką Arti
muose Rytuose, pabrėžiant, 
kad Amerikos karinių rate
lių ir monopolinio kapitalo 
maiŠymasis tos pasaulio 
srities reikaluose stato pa- 
vojun pasaulinę taiką ir y- 
ra žalingas tų kraštų gy
ventojams.

Pasitarimo dalyviai ‘rezo
liucijoje išreiškė viltį, kad 
visi. socialistiniai kraštai 
d.ar labiau suglaus savo 
gretas ir atmes visus ban
dymus suardyti jų vienybę.

Jakarta. — Spaudos or
ganai, kurie stovi arti 
premjero Sastroamidjojo, 
sako, kad Amerik. intrigos 
lošė žymią rolę Sumatros 
karininkų reakciniame su
kilime prieš centralinę In
donezijos valdžią.

Tunisas. —Dvi naujai ne
priklausomos arabiškos ša
lys, Tunisija ir Libija, pasi
rašė draugiškumo paktą. 
Po paktu pasirašė Tunisi- 
jos premjeras Bourgouiba 
ir Libijos premjeras Mus
tafa ben Halim. - 

mas su šeimyna buvo vie
nintelis jo tikslas. Jis dabar 
laikomas kalėjime po $50,- 
000 kaucija.
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Urugvajaus lietuvių delegacijos žodis, 
išvykstant iš Lietuvos

b

PAS MUS JAU BUVO rašyta, jog Urugvajaus lietuvių 
delegacija, 1956 m. lapkričio mėnesį, lankėsi Lietuvoje. 
Tai buvo pirma užsienio lietuvių delegacija Lietuvoje 
pastarųjų dešimties metų laikotarpy. Ją sudarė sekami 
15 žmonių: St. Rasikas, R. Diktaraitė, Ad. Kurklietis, V. 
Navikauskas, <
A. Velvytė, L. Revuckaitė, J. Stanulis, P. Garbačiauskas, 
P. Revuckas, A. Abračinskienė, R. Žiugžda ir J. Čapli
kas. (šiuo metu delegacija, beje, jau yra grįžusi Urugva- 
jun.)

Prieš grįždama į Uiugvajų, delegaciia parašė atvirą 
laišką Vilniaus “Tiesos” redakcijai, — laišką, tūpusį to 
laikraščio laidoje už 1956 m. gruodžio 11 dieną.

Kadangi delegacijos laiškas-pareiškimas suglausta for
ma apima ios neilgo viešėjimo Lietuvoje įspūdžius, tai 
mes čia jį perspausdiname, kad skaitytojas galėtų su tuo 
susipažinti. Laišką spausdiname ištisai:

J. Trinskis, B. Merkevičius, Z. Vėlyvienė, paneigiant,

GERBIAMOJI REDAKCIJA, ’
Palikdami Tarybų Sąjungą, norime “Tiesos” pusla

piuose pareikšti keletą žodžių.
Mes nepaprastai džiaugiamės, kad įvyko mūsų sena 

svajonė — aplankyti gimtąją žemę, kurią palikome prieš 
25—30 metų. Emigravome iš Tėvynės ne todėl, kad jos 
nemylėjome, o todėl, kad nepakenčiamos pragyvenimo 
sąlygos tėvų žemėje mus privertė ieškoti laimės svetur.

Lietuvos TSR respublikinės profsąjungų Tarybos pa
kviesta, Urugvajaus lietuvių delegacija pirmą kartą 
pokario metais aplankė laisvąją Lietuvą. Kaip tikri bro
liai mus sutiko paprasti Lietuvos darbo žmonės, visuome
ninės organizacijos, vyriausybė^ atstovai.

niu ir vienoje ir antroje 
nuomonėje. Už tai nejaučiu 
jokio pagrindo atsiprašyti, * 
kur vėjai nepakryptų ir ko- 1 
kia dabar nebūtų mada.

Trumpa išvada
’i

Tiek galiu pasakyti. “Se
nas ‘L’ Šėrininkas” yra 
buvęs laikraščio redakto
rius, kuris dabar dirba pa
čioje įstaigoje prie kito 
darbo. Nemanau, kad jo 
kritika nuoširdi arba taiko
ma taisyti laįkrašČio turi
nį. Bet jeigu taip būtų, ir < 
viskas šiame pasaulyje ga
lima, jis neturėtų eikvoti 
savo žurnalistinio talento, * 
kuriuom švaistosi kitus mo
kindamas, ką dėti ir ko ne
dėti, kiek dėti ir kur, ir 
pate stoti, kad ir rytoj, prie 
to darbo, bandant sudaryti 
labiau informacinį, balan
suotą ir geresnį pirmą pus
lapį. Prašau . . .

Pirmo puslapio 
redaktorius

oficialus valstybės galva, o 
valdžios vadovas yra prem
jeras B u 1 g a n i n 'a s (ne . 
Chruščiovas).

. O kaslink man primeta- 
mo's paniekos Vorosilovui, 
skaitykite antrą paragrafą^ 
žinios ir patys spręskite.

“Borba” ir “Pravda"
Dar kitas kaltinimas ke

liamas, kad nereikėjo dėti 
pirmame puslapyje diskusi
jų ištraukų iš “Borbos" ir z 
“Pravdos," taipgi, kad da/ 
viau “vienpusišką” vaizdą, 
paremiant “Borbą.”

Tos diskusijos buvo svar
bios, ir kiekvienas kitas 
laikraštis, įskaitant kairie- 
čių, jas tokiomis laikė. 
Kaslink “vienpusiškumo,” 
tai bešališkumas yra relaty- 
viška sąvoka. Laiško auto
riui gal būtų atrodę beša- 

. • i liškiau cituoti tik “Pravdą” 
ir ignoruoti “Borbą,” bet 
tai jo privilegija. Aš ban-1 
džiau, ant kiek galėjau, pa- Į 
duoti, kas man atrodė ido-į " 4 C

Toliau laiške kritikuoja
mos žinios apie Vengriją. 
Nepaduota detalių, tik sa
kyta bendrai, kad “perdaug 
pasiduota monams" ir t. t.

Vengrijos žinios
Tiek galiu pasakyti: per 

komplikuotus Ven g r i j o s 
skaudžius įvykius bandžiau 
pagauti kiek galima dau
giau autentiškai . atrodan- 

i čiu žinių. Laiško autoriaus

Sausio 3 num. tilpo laiš
kas, po kuriuom pasirašo 
“Senas %.’ šėrininkas.” 
Laiškas užvardintas “Atvi
ras laiškas Laisvės redak
cijai.” Paprastai laikrašty
je visa redakcija ima kolek
tyvinę atsakomybę už visą 
laikraščio turinį, nes egzis
tuoja vyriausias -redakto
rius, kuris turėtų laikraš
čio turinį koordinuoti, nes 
turėtų būti pasitarimų, 
bendro apdirbimo ir t. T.

Atviro laiško kritika, nu
kreipta išimtinai prieš pir
mą puslapį ir jo redaktorių, 
faktinai yra kritika prieš 
laikraštį kaipo tokį ir turė
tų būti redakcijos pareiga 
atsakyti priimant kriti- 

ar koks ne
būtų jos nusistatymas, tas 
jau nesvarbu, nes to reika
lauja kolektyvi atsakomy
bė.

Vienok, šiuo atsitikimu, 
redakcijai kaipo tokiai ne
reaguojant, 
puslapio 
čiu pareigą pats atsakyti.; 
Pabrėžiu., kad tai mano. 
nuomonės, o ne kitų re-! 
daktoriu, kuriu nuomonių, i 
deja, kai]) neįtikėtina tas 
neskambėtų, nežinau.

D a bar—|) i • i.e k i a u s imu.
Laiškas pradedamas ben

dra pastaba, kad pirmo 
puslapio žinios reikalingos 
gerinimo- Su tuom visi su- j 
tiks, lygiai, kaip, manau,' 
gerinimo reikalinga ir ei-- , .T_. ... vv.* . r vadovaujantis, buvo klaidaleje kitu laikraščio dalių. ’ . /! , ’ .{ s rašyti tiek apie Guatema- 

žinios iš Lietuvos lą. Pasakyčiau, kad tokia 
Paskui sakoma, kad ‘‘Lais-; ‘‘kritika' yra nerimtas ka- 

vė” yra 'lietuvių liaudies i binėjimasis.
žinios apie negrus 

jams įdomu žinios apie Lie-, . .
tuva ir lietuvius Ameriko-i Beuo aiškiausiai savo at- 

Įsilikimą nuo gyvenimo lais- 
I ko autorius parodo “kriti- 
i koje” apie raštus negrų ko- 
j vos atžvilgiu. Jis sako, kad 
“Daily Worker” daug ra
šo apie negrų kovas, nes 
“turi dirvą gauti naujų 
skaitytojų negrų tarpe,” o 
“Laisvė,” kuri “neturi pro
gų” (taip pasakyta!), turė
tų tenkintis trumjiom ži
niom.
■ Koks klausimo nesuprati
mas! Ne, “Daily Worker” 
rašo tiek apie negrų (ir bal
tų pažangiečių) kovas už 
lygybę, prieš segregaciją, 
n e cirkuliacijos sumeti
mais, ne todėl, kad “pagau
ti” naujų skaitytojų, bet to
dėl, kad ši kova dabar yra 
centrinis faktorius Ameri
kos gyvenime. Ypatingai 

: Pietuose dabar atsilošia di
di drama. Milijonai antra
klasių piliečių keliasi iš pri
spaustos padėties ir reika
lauja sau žmoniškų teisių, 
pagarbos, lygaus priėjimo 
prie apšvietus, šaltinių. Ne,

pas

Paskutiniu laiku pašau- įnsinuacijos, kad kai kurias 
lio dėmesio centre stovėjo pražiūrėjau," ma

nęs neliečia, nes žinau, kad 
to nedariau. Lengva saky
ti, kad tas ar kita praleis
ta. Tą galima pasakyti, no
rint, apie kiekvieną bet ko
kio laikraščio numerį, kas 
jį neredaguotų ypatingai, 
kai pas mus visuomet gali 
tilpti tik maža dalis viso 
pasaulio įvykių. Pirmo pus
lapio redaktorius 
lengvą darbą per kelias 
įtempto darbo valandas ant 
greitųjų suglausti, balan
suoti ir bandyti apimti bent 
esmę pasaulio įvykių. “Se
nam šėrininkui” vienos ži
nios gali atrodyti svarbes
nės, man kitos gali atrody
ti, bet jo nuomonė, nepa
remta teoretiniu aiškinimu, 
tik nuomone lieka. Nejau
čiu priežasties atsiprašy
mui už tą, kad mes kiek 
skirtingai matėme įvykių 
prasmę.

Vorošilovo klausimas
Neturėdamas, kaip maty

ti, pakankamai medžiagos 
tai savo atakai, laiško au
torius kaip išalkęs, keliau
tojas, prie šaltinio pripuolė 
prie žinios, kuri tilpo pir
mame puslapyje ir kuri 
skambėjo sekamai:

Maskva. — Užsienio kores
pondentai, čia sako, kad jie ga
vo informacijos, jog Klementi 
Vorošilovas atsistatydins arti
mu laiku iš Aukščiausiosios ta
rybos prezidiumo pirmininko 
vietos. Užimdamas tą vietą 
Maršalas Vorošilovas yra kaip, 
ir oficialus Tarybų Sąjungos 
valstybes galva, 

i Vorošilovas, 
karo veteranas, jau turi 75 me
tus amžiaus ir jo sveikata šlu
buojanti. Panašiai, kaip savo 
metu Kalininas, Vorošilovas 
yra mylimas Tarybų Sąjungo
je. Armijoje jis iki šios dienos 
žinomas kaip “naš batka.”

Oficiališkai Vorošilovo atsi
statydinimo žinia dar nepasi
tvirtino.

Ir ko nepripasakota apie 
tą žinią! Vien dėl to, kad 
pasakyta, jog Vorošilovas 
yra “kaip ir oficialus vals
tybės galva,” man primes
tas- ir anti-sovietizmas, ir 
panieka Vorošilovui, ir vi
sokie kliedalai, kad Taiybų 
Sąjungą vadinti Rusi j a 
(kada? kur?), ir dar ir 
dar.

O dalykai labai paprasti. 
Žinia atėjo iš Maskvos, tai 
yra, tenykštė ’cenzūra ją 
praleido, iš ko padariau iš
vadą, kad gandas apie Vo
rošilovo rezignaciją turi pa-, 
mato, nes paprastai, kai 
gandas pilnai priešingas 
faktams, cenzoriai jį sulai
ko. Tą žino kiekvienas dir
bantis žurnalistas. ■ ------------  “JUT--- •! ----°—

Rašant žinią jaučiau, kad] kiti, kurie nors.kalbėjo už/bolševikų pusėn — pemn- 
titulas “aukščiausios tary- darbo žmonių reikalus, bet ,| kine jo savo atstovus į So-* 
bos prezidiumo pirminiu* ėjo išvien su ponija. į vie4-”- .... .. J

Aš kartoju: Negrų kova kas” ne 
už lygybę yra svarbiausia daugeliui, 
žinia dabartiniu laiku Ame- kad"tai yra 'kaip ir oficia- 

ji lauš valdžios galvos postas

imperialistinių jėgų — Bri
tanijos, Francūzijos ir Iz
raelio — užpuolimas ant 
Ęgipto. Pasėkoje žiniose fi
gūravo ne tik Egipto hero- 
iška kova prieš agresorius, 
bet ir paęių užpuolikų ša
lių įvykiai. Pavyzdžiui, di
deles svarbos buvo Britani
jos Darbo; partijos griežta 
opozicija tam k a r i n i a m 
žingsniui, Francūzijos ir 
Izraelio socialdem o k r a t ų 
išdavikiškas pro-imperialis- 
tinis elgesys, kairių elemen
tų pačioje Prancūzijoje ir 
Izraelyje priešingumas sa
vo valdžių žingsniams, ir

as, kaip pirmo ’ . . . ,z. ..j’i . J 1 • Palyginimas su Kinija redaktorius, įau-, > /•?, TZ..............’ J -yra keistas. Kinijoje eina 
1 gigantiškas socializmo sta- 
i tybos procesas ir tas atsi
spindi pas mus laikraštyje, 
i Bet tas nereiškia, kad vi
suomet apie dideles šalis 
turi būti rašoma daugiau. 
Mažiukė Guatemala keleri 
metai atgal per ilgoką lai
ką radosi dėmesio centre.

‘ Dabar dėmesio centre rado-

Laisvoji Sakykla
KALBANT APIE DARBININKŲ TARYBAS

laiško autoriaus logiką

Kone mėnesi mitins teko viešėti Lietuvos miestuose irį laikraštis ir todėl skaityto-
• - . ... . .... . ... •__________ • .1_________ ikaimuose. Tai neilgas laikotarpis norint kiek plačiau su

sipažinti su įvairiausiu Tarybų Lietuvos gyvenimu. Ta- * 
čiau mes suspėjome labai daug naujo ir įdomaus pama- K- 
tyti. Svarbiausia, | 
mūsų delegaciia, st 
bei kategoriškai paneigti kai kurių Lietuvos “patriotų” 
užsienyje prasimanymus. Mes akivaizdžiai įsitikinome, 
kad lietuvių tauta, įstodama i TSRS tautų šeimą, pasi
rinko teisingą kelią, kad lietuvių kultūra — mokslas, me
nas, literatūra — tarybinės santvarkos sąlygomis sukles
tėjo kaip niekad jos istorijoje. Mes turėjome progos lan
kytis mokyklose, aukštojo mokslo institutuose, klubuose 
ir visur girdėjome lietuvių kalbą, visur mums buvo pa
rodyta lietuviška širdis, o tuo pačiu mes pajutome ir tik
ros draugystės jausmus kitų didžiosios Tarybų Sąjun
gos tautų atžvilgiu.

Užsienyje dažnai kalbama, kad į Tėvynę sugrįžtan- 
čiuosius lietuvius ištinkąs kažkoks neaiškus likimas. U- 
rugvajaus lietuvių delegacija turi pasakyti, kad tai yra 
niekuo nepagrįstas prasimanymas. Mes Vilniuje, Kaune, 
Kliapėdoje, Panevėžyje ir kitur susitikome ir kalbėjomės 
su šimtais reemigrantų iš Pietų Amerikos. Jie visi gyvi 
ir sveiki, aprūpinti darbu, gyvenamu plotu; jiems suteik
tos ilgalaikės paskolos įsikurti. Tą patį turime pasakyti 
ir apie mūsų gimines. Delegacijos nariams buvo suda
rytos sąlygos nuvykti į įvairius Lietuvos užkampius ir 
aplankyti savo gimines, bei senus pažįstamus.

Iškeliaudami i svetimas šalis, mes palikome Lietuvą 
kaip žemės’ūkio kraštą. Atvykę mes pamatėme, kad Lie
tuva tarybų valdžios metais sukūrė galingą , pramonę, 
kuri kas diena plečiama toliau.

Gyvendami užsienyje girdėjome 
kintieji Tarybų Lietuvoje yra 1

į. čia norime pabrėžti, yra tai, kadi žinios iš Lietuvos pasie- 
Tįžusi i Urugvajų, galės drąsiai i mus' pavėluotai, per j 

t Lietuvos spaudą. Redakci-i 
joje taip susitarta, kad tos 
žinios tilptų vidujiniuose 
puslapiuose, išskiriant kai 
kuriuos atsitikimus, kuo-

“Laisvėj”, pirmame pus
lapyje, kur aprašoma dis
kusijos tarpe komunistų ir 
titojistų, pasirodo šališku
mų. Štai “Laisvėje” iš' gruo
džio 19 d., tarpe kitko, ra
šoma:

“Kardelij padavė istorinį 
pavyzdį. Jis sakė, kad 
Leninas iškėlė obalsį ‘Visa 
galia Sovietams’, tai yra, 
darbininkų taryboms, nors 
tuo metu ne bolševikai, o 
menševikai ir eserai turėjo 
tose tarybose daugumą. Le
ninas, betgi, sake Kardelij, 
turėjo pasitikėjimą, kad 
tos tarybos — Sovietai — 
veiks už socializmą pagal 
savo klasiniu^ interesus.” 
Ir toliau 1-jo puslapio re
daktorius perduoda “kriti
ką" prieš Vengrijos dabar
tinę valdžią, kuri taip vadi- 

..... ..namas “darbininku tary- senas civilinio , „Į bas suvaržė.

pa- r

Pirmo puslapio redaktorius 
pakartotinai kęlč redakcijo
je siūlymą* kad būtų įsigy
tas trumpų bangų radijo 
priimtuvas, per kurį mes 
galėtume klausytis žinių iš 
Vilniaus, ir Kauno, kurios 
galėtų, kaij) dar nepasenil
sios, tilpti pirmame pusla
pyje. Tas siūlymas nebuvo 
priimtas. Jeigu atvirą laiš
ką rašęs žmogus būtų tikrai 
norėjęs- taisyti laikraščio 
turinį, jis, kaip pačioje 
įstaigoje dirbąs, gale j o 
lengvai informuotis apie 
padėtį, kodėl mes taip re
tai turime “šviežių” žinių 
iš Lietuvos. Redakcija tu
rėjo pareigą pridėti savo 
pastabą, nes gerai žinoĮ7CI.O LCV 1 lAO gVJLCVL A J U V x • 1 • • 1 • j • “ 1 1

e, kad bažnyčia ir ti-1 priežastį, vietoje leisti pulti
. _ . ______persekiojami. Leiskite vieną redaktorių del Udtes,

mums tai paneigti. Kur ti|< važiavome,-mes. visur matė- 1™’} tikriausiai jojo.

gyvenimo, jos,, kaip žinome i nesupranta
I visi, tradiciniai mūsų ląik-IVPQ fn rin 11 

atsilikę. Mūsų manymu, kolūkinė koiešponden-
U. Volui Vn'Jmn ' clJose, ne pirmame puslapy-

! jej nebent jos yra ypatingos 
I išimtinos Svarbos.
i Kinija h- Izraelis

Toliau atvirame laiške 
sakoma, kad mažai žinių 
apie Kiniją, 600 milijonų 
gyventojų šalį, o žinios apie 
Izraeli• u

y

me veikiančias bažnyčias. Jos negriaunamos, o dargi at
naujinamos, gražinamos. ’'

Mes aplankėme daug puikių kolūkių, buvome ir tuose, 
kurie kol kas dar yra ;
santvarka yra teisingas ir vienintelis kelias kaimo žmo
nėms. Tik kolektyviškai ir su dideliu pasiryžimu dirbda- i 
mj, Lietuvos žemdirbiai, nėra abejonės, sukurs sau švie-1 
šią ateitį.

Mes kolūkiuose girdėjome nemaža ir nusikundimų,/ta-1 
čiau turime pasakyti, kad šiandien kaimietis gyvena kur ! 
kas geriau, stipriau ir kultūringiau, negu mums išvyks
tant į svetimas šalis.
• Šitime -laiške ir neįmanoma visko pasakyti, ką mes ma
tėme, girdėjome, kas mums sukėlė nemaža nuostabos. 
Tik viena norime pabrėžti • Lietuva ne tą, kurią mes pa
likome prieš daugelį metų. Kadaise atsilikęs Europos 
kraštas, Lietuva, tarybinės santvarkos dėka, suklestėjo 
ir toliau sparčiai žengia į dar laimingesnę rytdieną.

Palikdami Tarybų Lietuvą mes iš visos širdies norime 
padėkoti broliams* lietuviams už nuoširdų priėmimą ir 
vaišingumą, už tą rūpestį, kurį jie parodė mums, užsie
nio lietuviams, lankantis gimtojoje žemėje. Patirtus į- 
spūdžius, užtikriname Jus, brangūs broliai ir seses, mes 
parvešimejį Pietų Ameriką, ir kuo nuoširdžiausiai per*

• “naudoja” n-e- 
i grų kovas, j f “Senas Šėri- 

Kaslink žinių iš lietuviuI ninkas tą patį kartoja. Jis 
kad ta kova 

yra tokia pat nuosava kiek
vienam pažangiečiu!. Izo
liuotas nuo Amerikos pa
žangaus judėjimo, jis to ne
jaučia ir negali jausti—ir 
dar drįsta kitus kritikuoti.

irikos- gyvenime, ir kiek 
(neatsilieptų pas mus, tai 

“mirga.” Sunku ži-1 neperdaug. ’

teiksime 'mūsų tėvynainiams.
Keturias dienas mes viešėjome Tarybų Sąjungos šir

dy, viso pasaulio darbininkų sostinėje, Maskvoje. Jos. 
žmones, vaizdas ir grožis niekada neišdils iš mūsų at
minties. ' \ '

Sėdant į lėktuvą, leiskite mums pasakyti:
Tegu ir toliau pažangos keliu eina mūsų brangioji Lie

tuva. Tegu dar labiau sustiprėja tautų, draugystė ir tai
kos troškimas visame pasaulyje. ., / .. \ / š '

1 Iki pasimatymų, mūsų brangūs broliai ir sesės!
, ’ - • ' - ? ' ,, . į '■ ■■ • ; > M 1. ■■

■■ ■■■ > ■■. h. . '<■ -

kai ir eserai Sovietus 
vertė į pridėčką prie bur
žuazinės valdžios.

Buržuazinė vyriausybė, 
gavus tokį Sov. suvažiavimo 
parėmimą, labai pasidrąsi
no, — puolė draskyti bol
ševikų įstaigas, “Pravdos" 
ir kitų laikraščių įstaigas, 
areštavo veikėjus, už Leni
no galvą paskyrė 100,000 
rublių, įvedė mirties baus
mę kareiviams, kurie ne
sutiko su karo tęsimu ir tt.

Pasidarė aišku, kad nė 
varde ir (ne formoje organi
zacijos yra svarba, bet kas 
ją sudaro. Leninas tada pa- r 
rašė straipsnį: “O lozunge: 
/Vsia Vldst Sovietam’” CA- 
pi e obalsį: “Visa Galia So-* 
vietams”). Ir ten * nurodė, 
kad jeigu Sovietus sudaro 
darbo žmonių- priešai, tai 
tie Sovietai (Tarybos) vei- 
kia prieš darbo žmones.

1917 m. nuo liepos 26 iki 
rugpiūčio 3 d. įvyko Bolše
vikų Partijos nelegalis VI 
suvažiavimas, kuriame dar

Apie obalsį “Visa galia 
Sovietams” svarbu pakal
bėti. Kaipgi dalykai buvo?

1917 m. kovo mėnesį Ru
sijoje nuvertus caristinį re
žimą, tuojau susidarė, kaip 
ir dvi valdžios. Buržuazija 
ir ponija per Dūmą sudarė 
Laikinąją valdžią, o liaudis 
organizavo tarybas. Aišku, 
kad liaudies organizuojami 
Sovietai turėjo būti arti
mesni liaudžiai, negu ponų 
suorganizuota Laikinoji 
vyriausybė. Bet liaudžiai 
stokavo patyrimo. Darbo 
partijos jėgos buvo dar pa
sklaidytos.

Balandžio mėnesį Leni
nas grįžo iš užsienio. Ba
landžio 24 d. įvyko Bolševi
kų partijos VH-oji konfe
rencija, žinoma, kaip “Ba-1 jai, kuopkite jėgas, rikiuos 
landžio konferencija.” Le- I kitės į kovos gretas! . Po' 
ninas iškėlė obalsį “Visa ■ partijos vėliava, proletarai 
Galia Sovietams”, nes jis ir kareiviai! Po mūsų.vė-į 
ir partijiečiai tikėjosi, kad liava, pavergtieji’ kaimai 

-Sovietai; tarnaus darbo i 
žmonijai. Bet pasirodė, kad i jj? 
į Sovietus įsigavo eserai, j bv 
menševikai, bundiečiai ir (Liaudis vis daugiau .stojo \

delegatai su patariamu bal
su. (Leninas negalėjo jame ‘ 
dalyvauti, jo nuomonę per
davė Stalinas). Suvažiavi
mas apsvarstė padėtį, pri- » 
ėjo išvados, kad laikinai 
obalsis: “Visa galia So vie;* 
tams” netinka, kad pirma 
reikia vesti kovą už tų So
vietų apvalymą nuo menše
vikų ir eserų bei kitų-anti- 
liaudiškų elementų, 
rezoliuciją 
ruoškitės
šiams, mūsų draugai! 
kakliai, vyriškai ir ramiai, 
nepasiduodami provokaci

baigė: 
naujiems

Savo 
"Tat 
mu-
At-.

Gyvenimo ir kovų eiseno- 
> menševikai, eserai ir 

undiečiai nusimaskavo.

Į vietusj. Rugpiūčio 31 d. Pet-
1917 m. birželio 3 (16) d. į rogrado Sovietas perėjo. į 

įvyko Pirmasis Visos Rusi- > bolševikų rankas. Menševi- 
jo’s Sovietų suvažiavimas, i kų ir eserų buvusi vadovy- 
kurįame dalyvavo arti 900 j bė su Čcheidze priešakyje 
delegatų. Jų tarpe bolševi- buvo 1 
kų buvo tik 105 delegatai, bolševikų

kas būtų visai kitas, daly-j Bolševikai įrodinėjo, kad! Rugsėjo 5 d. ir Maskvoje

visuomet aiškus
ir prikergiau,

“kaip ir,” o .ne “neva,”
pavaryta, susidarė 

prezidiumas.
kas būtų visai kitas, daly- | Bolševikai įrodinėjo, kad! Rugsėjo 5 d. ir Maskvoje 
kas). Sovietai turi tarnauti dar-j Sovietas perėjo į bolševikų

Faktai yra faktai, Fran- : bo liaudžiai, bet nieko ne-i rankas. Pasikartojo 
ęūzijos^valstybės galva yra į gelbėjo. Pirmasis Sovietų i kituose didmiesčiuose. Ne-1 
prezidentas, bet, valdžios •; suvažiavimas pasisakė už trukus šiaur-Vąkarinio 
vadovas yra premjeras, .rėmimą ponų (sudarytos fronto, tai yra, artimiausio A 
Britanijoje karalienė-ypač 
oficiali, gąjva, preinjeras klųųšimąis, net ir karo 
faktinas vairuotojas,I’ąiį) ■ ilsimoj klapsimų*' Menševi-

i' .. yra. daugelyje šalių. * Visi .... ■ . .............. -..... - ■- ■ . , .
Žino-; kad Vorbšilbvas -yra 1 pusk Laisvė-(Liberty) Antrad., sausio (Jan.) 8, 1957 

/'U'S •■,.-■■■ ■ -■■-■''■g.../. —

Sovietų į kituose didmiesčiuose. Ne*1 
Šiaur-Vakarinio -

karalienė - yra Laikinosios vyriausybės vi- linkui Petrogrado ir. Mas
kvos, kareiviai pasisakė už

(Tąsa 3-čiam pusi) '
t- ' i - .

Menševi-

J'..
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V. MYKOLAITIS-PUTINAS

SUKILĖLIAI Kovų dėl žemės ir laisvės 
vaizdai 1861-1864 metais .

(Tąsa)
O šiandien ką mes laidojame, broliai 

artojai? Laidojame jūsų kaimyną Po
vilą Daubarą—gerą darbininką, dorą ir 
išmintingą žmogų. Nejaunas, bet sti
prus dar buvo vyras. Ne sava mirtimi 
mirė—visi tai žinome. Ir jo mirtis šau
kiasi dievo keršto. Ir sakau jums, kad 
dievas išklausys jo balso, ir kerštas at- 
ęis! Sakau jums, kad ateis ta diena, 
kada kerštas kris ant galvos to, kuris 
tas kančias užtraukė ant jūsų, kuris 

^saldotų šaukėsi į kruviną talką, kad jus 
Rykštėmis kapotų ir arkliais mindžiotų. 
Jūsų kančios, kraujas, tos mergaitės, ir 
Štai Povilo Daubaro mirtis krinta ant 
kaltininko galvos!

Jadvyga stovėjo .toj pačioj vietoj, po 
liepa, ir nustėrusi klausė to baisaus pa
mokslo. Ji jautė, kad pyktis žmonių 
širdyse ima įsiliepsnoti ne tik prieš jos 
tėvą, bet ir prieš ją, to tėvo dukterį; Ji 
matė kaip žmonės į ją žvalgosi—-vieni 
smalsiai, kiti piktai. Ji jautė, kad jos 
veidas kaista, bet nutarė narsiai išlai
kyti tą bandymą.

Bet štai ji pajuto, kad Mackevičius 
tardamas lyg kokį prakeikimą “jūsų 
kančios, kraujas, tos mergaitės ir štai 

‘Povilo Daubaro mirtis krinta ant kalti
ninko galvos” — žiūri į ją. Ji norėjo ap
simesti abejinga ir pro žmonių galvas 
žvelgti į tolį, bet negalėjo atsispirti to 
kunigo vyzdžio jėgai ir pakreipė savo 
akis į jį. Taip, Madkevičius žiūrėjo į ją 
—aštriai, skrodžiančiai, ligi pąt jos sie
los dugno įsiskverbdamas. Jadvyga su
telkė visas savo jėgas, kad atlaikytų tą 
žvilgsnį ir kad duotų kunigui suprasti, 
jog ji nepritaria tėvui ir kenčia dėl vi
so to, kas yra atsitikę. Jau vien tik jos 
buvimas čia, kapinėse, turėtų tą įrodyti. 
Ir. ji pajuto, kad kunigas ją suprato. Ji 
pajuto tai jo akyse, jo veide, jo rankos 
moste.
* Jis dar kažką kalbėjo apie ateinančią 
dieną, apie įvyksiančią teisybę, apie pa- 
lengvėsiančią vargdienių dalią. Ji matė, 
kaip žmonės gerte gėrė jo žodžius, kaip 
su viltimi kėlė akis į viršų. Bet visko 
ji jau nebegirdėjo ir nebesuprato. Ji 
jautėsi pailsus, bet kartu ir sustiprėjus 
savo pasiryžime ateinančio) kovoj stoti 
už kenčiančiųjų išvadavimą.

Mackevičius baigė pamokslą, nulipo 
nuo suolo, pašlakstė duobę ir karstą. Vy
rai nuleido karstą į duobę. Kunigas, pa- 
ėfnęs kastuvą, užbėrė pirmą saują že
mių ir, nelaukdamas pabaigos, greitu 

.žingsniu nuėjo namo.
Jadvyga išstovėjo po liepa ligi galo— 

kol užkasė duobę, supylė kapą, atgiedo
jo “Aniuolas dievo” ir žmonės ėmė skirs
tytis. Tada ji apsidžiaugė, pasiskynė 
•šen ir ten augančių laukinių gelių pluoš
tą, pusę padėjo ant Ievutės kapo, kitą 
pusę ant Daubaro ir išėjo iš' kapinių.

Pavėsy, į tvorą atsirėmusi, sėdėjo 
b’empienė. Kai kapinėse neliko nė vieno 
mogaus ir viskas aplinkui nurimo, ji 

atsikėlė iš savo pavėsio, priėjo prie Dau
baro kapo, atsiklaupė, persižegnojo ir 
imė kalbėti poterį už Povilo dūšią. Il
gai ji klūpojo prie kapo, kai pagaliau 
atsikėlė ir išėjo iš kapinių, saulė jau 

’ puvo gerokai pakrypusi į vakarus. Juo
kia sfcara apsigaubusi, maža^ pilka mo
terėlė su ryšulėliu rankoje, sulinkusi, 
nužingsniavo į priešingą pusę nuo Šilė- 
/nų kaimo ir savo pirkelės.

J ■ XXVII
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■
/ Katrytė per pamokslą pamatė kapi

nėse Vincą ir Genutę. Ji norėjo būtinai 
su jais pasikalbėti, .tad prašė .panelės, 
kad leistų jai pabūti su kaimynais, o va
kare ji viena pareisianti į dvarą. Pa
nele sutiko.

Susiradusi Vincą ir Genę, Katrytė nu
ėjo kartu su jais. Jai labai rūpėjo su
žinoti, ar Vincas buvo pas dėdę ir kokių 
naujienų turi iš Petro. Išgirdusi, kad 
Petras gyvas ir sveikas, gerai atrodąs ir 

^neblogai pas dėdę gyvenąs, ji labai nu
džiugo. Dar mieliau jau buvo sužinoti, 
kad Petras ja rūpinąsis ir net pykstąs, 

& kam ji sutiko tarnauti dvare. Nustebo 
* Vincas, matydamas Katrytę linksmesnę 

ir taip savimi pasitikinčią.
Dar tik antras mėnuo ėjo, kai Kedulių 

Katrytė pradėjo tarnauti panelei Skrods- 
kytei, bet ir per tokį trumpą laiką ji,

kad ir nenorėdama, jau suspėjo šiek-tiek 
pasikeisti. Jos išvaizda, tiesa, pasiliko 
beveik ta pati, ypač šventadieniais, kai 
eidavo į bažnyčią, arba atsilankydavo į 
Šilėnus. Tada ji rengdavosi savo atsi
neštiniais drabužiais ir niekuo nesiskir
davo iš kitų kaimo merginų.

Bet Katrytės būde jau ėmė atsirasti 
naujų bruožų. Iš prigimties ji buvo 
mergina gabi, protinga ir įspūdinga. 
Priversta paklusti tėvui ir eiti tarnauti 
į pono rūmus, ji sutelkė visą savo pasiry
žimą ir valią nepasiduoti pono -užgai
doms. Ji turėjo būti apdairi, atsargi, 
daug ką įspėjanti ir numatanti. . Pirmas 
drąsus, laimingai pasibaigęs, pasiprieši
nimas Skrodskiui įdiegė joje pasitikėji
mą savimi ir dar didesnį atkaklumą 
grumtis naujai progai pasitaikius.

C> . |V

Katrytės atsparumą stiprino kai ku- 
, rių dvariškių, ypač vežėjo Pranciškaus, 
sodininko Grigelio ir Agotos pavyzdžiai. 
Pranciškus kiekvieną kartą, kai susitik
davo ją vieną, plačiai nusišypsodavo ir 
užkalbindavo:

—Na, Katryte, kas pas tave girdėti? 
Kaip ten pas jus, pakajuose?—klausda
vo reikšmingai kryptelėjęs galvą rūmų 
link.

—Nieko, Pranciškau, viskas gerai, — 
atsakydavo ji, taip pat reikšmingai šyp
telėjusia

—Kloji ponui patalinę?—nesiliaudavo 
vežėjas.

—O kad ir kloju, tai kas? Ar aš ne
turiu va šitų?—kartais pajuokaudavo ji, 
prisidengdama rankomis su grėsmingai 
išskėstais pirštais, tarsi pasiruošusi kib
ti į įsivaizduojamą užpuoliką.

Pranciškus šypsodavosi patenkintas.
—Na, na, žiūrėk! — neva piktai įspė

davo.—O jei kaip, tai į snukį,—pridėda- 
davo nueidamas.

Nuolatinis sukiojimasis apie panelę ir 
bendradarbiavimas su Agota lavino kiek 
ir jos protą. Pana Jadvyga mėgdavo pa
pasakoti apie gyvenimą Varšuvoje, apie 
teatrą, skaitytas knygas, apie politinį ju
dėjimą, lenkų jaunuomenės patriotišku
mą ir netrukus ateisiančius didelius įvy
kius Lenkijoje ir Lietuvoje. Nuo tokių 
kalbų tarsi erdviau pasidarydavo Katry
tės mintyse. Ji dabar dažniau prisimin
davo,- ką buvo girdėjusi iš Petro apie 
dėdės Stepono nuomones, ir tie netolimi 
dar įvykiai 'Šilėnų kaime dabar jai pasi
darė reikšmingesni, o šiandien štai ir 
kunigo. Mackevičiaus pamokslo ji klau
sė, suvokdama sąryšį tarp jo žodžių ir tų 
įvykių, ir pono Skrodskio, ir Jadvygos, 
ir savęs pačios, ir visų Bagynų bau
džiauninku.

Taigi ir dabar, kalbėdama su Vincu ir 
Gene, Katrytė nebesiskundė, nebesibai- 
mino, bet su viltimi žiūrėjo į savo pa
dėtį ir tolesnį gyvenimą.

—Gerai žmonės sako, nėra to blogo, 
kad neišeitų į gera, — juokavo ji.—Taip 
ir su tarnyste. Panelė manim rūpinasi. 
Pamatysite, ji ir savo ir mano tėvą pri
kalbins, kad nesipriešintų mudviejų su 
Petru vedyboms. Viena reikia, kad aš 
pasimatyčiau su juo ir viską jam išaiš
kinčiau. Bet kur ir kaip mudviem pa
simatyti?

Visi trys ėmė apie tai galvoti, bet nie
ko išgalvoti negalėjo. Nei Petrui čia 
atvykti, nei Katrytei,'ten jį atlankyti.

—Jau žinau!—staiga nudžiugo Katry
tė.—Klausykite. ■ ■

Ir ji ėmė pasakoti, ką girdėjo iš pa
nelės. Rugpjūčio 12 diėną Panęvėžy po
nai /ruošia didelę šyentę. Suvažiuosią 
daug ponų ir kaimo žmonių. Ponai norį 
parodyti kaimiečiams, kad jų daugiau 
neskriausią, kad daba# .visi esą lygūs, 
kad visi gausią žemės iir gražiai gyven
sią. Už Panevėžio, miške, tąį dieną bū
siąs pasilinksminimas. - Stalai būsią ap
krauti valgiais ir gėrimais. Grosianti 
kapeli j a. Ponai, ponios ir panelės šoksią 
ir dainuosią su kaimiečiais. Būsią labai 
linksma. Šventėje dalyvausiąs ir kuni
gas Mackevičius. Panelė Jadvyga jau 
dabar ruošiasi į tą šventę. Ketino vež
tis kartu ir ją, Katrytę, su Agota. Tai 
štai reikėtų duoti‘žinią Petrui, gal ir jis 
galėtų ten atvykti. Ten bus daug vi
sokių žmonių. Niekas jo ten nepaste
bės. O jei norės, galės ir su panele pa
kalbėti, kad užtartų pas tėvą. ;

(Bus daugiau) , « ;

LAISVOJI 
SAKYKLA
(Atkelta iš 2-ro pusi.) 

atšaukimą senų (menševi
kų ir eserų) delegatų iš So
vieto. Vėl dienotkarkin grį
žo obalsis: “Visa galia So
vietams!’, nes jau svarbiau
sius Sovietus sudarė darbo 
žmonių atstovai.

1917 m. spalio 25 d. 
(lapkr. 7 d.), Petrograde, 
Smolno rūmuose atsidarė 
Antrasis Visos Rusijos So
vietu Suvažiavimas.

Jo sudėtis visai kitokia 
buvo, negu laike Pirmojo 
Visos Rusijos Sovietų Su
važiavimo. Atsidarant da
lyvavo 649 delegatai, jų tar- 

’ pe buvo 390 bolševikai. Pa- 
l čioje pradžioje paaiškėjo, 
kad Sovietai ima galią, nes 
mieste Petrogrado Revoliu
cinis Komitetas jau štur
mavo vieną po kitos valdiš
kas įstaigas. Dešiniųjų ese
rų, menševikų ir žydų bun
du 80 delegatų, “užprotes
tavo” ir pasitraukė iš suva
žiavimo. Suvažiavimas nu-

litinė galia buvo buržuazi
jos rankose, tai prašalini- 
mui menševikų, eserų ir 
bundiečių buvo tik vienas 
būdas — perrinkimas dele
gatų. Ir ten “perrinkimas” 
buvo lengvas po perėjimo 
galios į bolševikiškų Sovie
tų rankas.

Vengrijoje buvo kita pa
dėtis. Kada darbo žmonių 
vyriausybė, ginklo pagalba 
turėjo kovoti prieš fašisti
nį išstojimą, tai būtų buvę 
iš jos pusės prasikaltimas 
laikyti taip vadinamose 
“darbininkų tarybose” dar
bo žmonių neprietelius, vei
kiančius prieš darbo liaudį, 
nieko nedaryti ir laukti, 
kol bus proga juos perrink
ti. Ji padarė, kas buvo rei
kalinga, ir darbo žmonės 
su jos pasielgimu sutinka.

Istorikas

Minersville, Pa.
Na tai jau vėl prabėgo žie

mos ,šventės, arba Kalėdos, 
kurių aš .šioje šalyje pralei
dau 6lias. Man gyvenant Mi- 
nersvillėje, mes daug pralei

dęs mainų darbai užsidarė, 
tai ritėra darbą, ii’ judėjimas 
yra nupuolęs. Viskas yra kaip 
apmirę. '

Taigi Čionai noriu tarti žodį 
savo seniems draugams, kurie 
nepamiršo mane aplankyti su 
korčiukėmis ant žiemos .šven
čių. Tai yra labai malonu. Bet 
aš visiems tai atsakyti nega
liu. Taigi per Laisvę, mūsųj 
laikraštį, tariu širdingų ačiū 
visiems draugams, kurie ne
pamiršo išreikšti simpatiją.

Taipgi turiu priminti, kad 
dar iš Waterbury, Conn., at
važiavo į svečius Vincas Kras- 
nickas aplankyti savo gimi
nes. Tai atsilankė ir pas ma
ne, kaipo senas mano drau
gas. Tai yra labai linksmo bū
do draugas, pirmeivis nuo sa
vo jaunų dienų. Tai buvo 
linksma su ‘juomi pasikalbėti.

Taigi, žiemos šventes pra
leidau gana linksmai.’ Mat, 
mano kojos labai slobnos, iš
eiti niekur negaliu. Tai man 
yra labai malonu, kad mane 
atlanko draugai, kurie dar 
gyvi; bet mažai jau likę ma
no metų draugų.

Taigi su šiuom laiškučiu ta
riu visiems draugams širdin
gą ačiū.

V. Ramanauskas

LEKTORIUMAI 
TĖVAMS IR ‘ 

MOKYTOJAMS
Vilnius, — Prie mesto 

liaudies švietimo skyriaus 
ir didesnių miesto mokyklų 
pradėjo veikti lektoriumai 
tėvams ir mokytojams.

Į lektoriumo tėvams pro
gramą įtrauktos paskaitos, 
skirtos šeimos ir mokyklos 
savitarpio santykiams auk
lėjant vaikus, moksleivių 
pasaulėžiūros ir būdo for
mavimui.

Lektoriumas mokytojams 
pradėjo savo veiklą prane
šimu tema “Apie asmeny
bės kulto padarinių įveiki
mą, dėstant istoriją.”

1 ___

Areštuoja už nešvarios 
literatūros pardavinėjimą
Astuoni krautuvininkai 

Queens paviete buvo areštuo
ti už pardavinėjimą nešvarios 
literatūros. Ypač vienas žur
nalas, Los Angeles mieste iš
leistas ir parsiduoda po 50 
centų kopija, moraliniai buvo 
nešvariausias ir sėkmingiau
sia platinosi tarp jaunimo.

tarė, kad steigia tarybinę 
j socialistinę valstybę, Sovie
tų formoje. Tolimesnė is- 

1 tori ja kiekvienam kultūriš- 
I kam žmogui žinoma.

“Sovietai be komunistų” 
—priešų obalsis

“Sovietai be komunistų” 
yra darbo žmonių priešų o- 
balsis.Rusijoje jį iškėlė bur
žuazijos atstovas Miliuko
vas. Po šiuo obalsiu kontr- 
revoliucija buvo įsigalėjusi 
šiaurėje (Archangelske). 
1921 m. kovo 2 d. su šiuo o- 
balsiu darbo žmonių prie
šai sudarė sukilimą Kronš- 
tadte. Kelios dienos po su
kilimo pradžios, būtent ko
vo .8 d. prasidėjo X-sis Bol-

■ ševikų Partijos suvažiayi- 
I mas,. kuriame dalyvąvo 
1694 delegatai. Suvažiavi
mas priėmė rezoliuciją, ku
rioje tarpe kitko sakė:

“Kad proletariato prie

dom žiemos švenčių žalėje, 
laukdami Naujų Metų. Bet 
dabar tai jau negalima to pa
daryti, nes jau mūsų senos 
kartos draugų mažai likę. 
Jau, daug nuvažiavę pas Ab
raomą ant va.kacijų. Ir mūs 
apylinkė yra visa apmirus,

PHILADELPHIA, PA

HELP WANTED-MALE

Reikalingi Auto Mechanics. Su 
įrankiais, pasitikimi; nuolatinis dar
bas su Philadelphijos didžiausiu 
Chrysler-Plymouth pardavėju.

ELFMAN-MITCHNER
4518 Baltimore Ave. BA. 2-7900.

(5-7)

šai panaudoja visokius nu
krypimus nuo griežtai išlai
kytos komunistinės linijos, 

• visų ryškiausiai įrodė 
Kronštadto maišto pavyz
dys, kada buržuazinė 
kontr-revoliucija ir balt-
gvardiečiai visose pasaulio 

' šalyse iš karto parode, jog 
jie pasirengę priimti dargi 
Sovietų tvarkos 
kad tik nuvertus 
riato diktatūrą 
kada eserai ir 
buržuazinė
cija Kronštadte panaudojo 
sukilimo, daryto neva So
vietų valdžios vardan, tuos, 
obalsius prieš Sovietų vy
riausybę Rusijoje”.

Ir. delegatai su ginklu 
rankose įsiliejo į tarybinių 
jėgų pulkus ir sutriuškino 
tą sukilimą. Čia tenka pa
stebėti, kad tokis turčių 
dienraštis, kaip “New York 
Times”, 11956 m. savo re
dakciniame atžymėjo 35-ių 
metų sukilimą Kronštadte 
ir ten pasisakė, kad jis ne- 
pljįešingas kokią rusai val
stybės . formą pasirinktų, 
tik jam “rūpi rusus išgel
bėti iš komunistų pavergi
mo”.

Keista, kad po tiek isto
rinių patyrimų, dar vis ran
dasi tokių, kurie nesupran
ta, kad ne pavadinime, ne 
formoje svarba, bet kas 
tas organizacijas sudaro. 
Jeigu dabar Tarybų Sąjun-i 
goję Sovietus sudarytų ka
pitalistų bernai, popai, ku
nigai, tai aišku, kam jie. 
tarnautų. Ponija tą labai' 
gerai supranta, kada ji 
kelia bbąlsį: “Sovietai be> 
komunistų”.

1917 in. Rusijoje, kol po-.

obalsius, 
proleta- 

Rusijoje, 
apskritai 

kontr-revoliu-

Svarbi diena apšvietą branginantiems Ameri-

< •

MAŠINISTAI Tuojau priimami. J 
Reikalingi prie Engine lathes, mill- •’ 
ing machine, tekintojas ir lydytojas, J 
su patyrimu, 
žiuje.
tos: H. & H, 
& Mille Rds 
MA. 3-8900.

Nėra skirtumo am-
Visos apdraudos. Kreipki-

MFG. CO., Sycamore
Clifton Heights, Pa.

(4-13)

MACHINISTS. Immediate open
ings, wanted for Engine lathes, Mil
ling Machine, Cylinder. Grinder & 
experienced combination welder. Age 
no object. All benefits. Apply: H. & 
II. Mfg. Co., Sycamore & Mil! lids., 
Clifton Heights, 1’a. MA. 3-8900.

(250-259)

HELP WANTED—FEMALE

PARDAVĖJOS
ai
sa

Su patyrimu. Gera pradžiai 
ga. Apdrauda. Atostogos iki 3-jų 
valčių, šešios apmokėtos šventės.

Darbininkėms nuolaida pirkiniuo
se. Pensijos planas. Malonios dar
bo sąlygos.

Aplikacijos priimamos tarp 10 v. 
ryto iki 12 v. dieną. Kreipkitės j 
raštinę, rear Mezzanine. Matykite:

Miss Martha Biedermann . 
Personnel

H. L. GREEN CO., INC.
1015 Market St., Phila. 7, Pa.

Paminėkite šj .skelbimą.

Užbaigė,fu. Tiktai patyrusi, dirb
ti prie vyrų drabužių, geros me- 
džiagos. Mokanti kaip padaryti 
guzikams skyles. Gera alga tią- 
kamai moteriškei; Robert Stewart, 
15-18 Walnut St., po 9:30 ryte.

(1-7)

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

3 :piiąL’LhisvS * (Liberty) AntracL, sausio (Jan.) - 8, 1957

Sausio 27
kos lietuviams, nes tą dieną—sausio-Jan. 27— 
įvyks dienraščio Laisvės bendrovės dalininkų su
važiavimas. Prasidės 10 valandą ryto.

Po Suvažiavimo, Vakare Bus

BANKETAS
. I - ‘ > 1 '

Valgiai bus duodami 6-tą valandą vakai*e 
Taipgi bus^daili koncertinė pixigrama

Suvažiavimas ir Banketas Bus

Liberty Auditorium
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N.

Prašome išanksto įsigyti banketo bilietą, nes G
BANKETUI BILIETAS $3.00 ASMENIUI i: 

rengėjams svarbu išanksto žinoti kiek bus pub- < I 
likos, kad tinkamai ją aprūpinti valgiais. G



LAIVO GIMIMASU

Klaipeda. — Prie laivų 
statyklos pirso stovi viduti
nis žvejybinis traleris. Jo 
šone—ryškus įrašas “Chan- 
ka”. Visas laivas nuo užpa
kalinės ligi priešakinės da
lies blizga, šviežiai nudažy
tas. Plienine spalva blizga 
antstatai, baltas dryželis,- 
ats.ikiriantis juodus laivo 
šonus nuo raudonos apa
čios. Saulėje žiba plonas 
stiebo smaigųlys, kabinos 
ir prožektorinių įrenginių 
stiklai; ant tiltelio ryškiu 
trikampiu iškyla neaukšta 
radiolokatoriaus tumba.

kaltus, 
automatus 

Virš 
san
ve

la u o

veikia visi 
ritmingai 
variklis;

“Chankoje” 
mechanizmai: 
stuksena laivo 
greitai sukasi keltuvų būg
nai. . . Dešimtvs žmonių V 4.
darbuojasi laive.

— Taip sakant, paskuti
nes veržles suveržiam, — 
aiškina baro viršininkas J. 
Kuksas. — Greitų laiku at
vyks laivo įgula ir pradės 
tirti kaip plaukioja laivas...

O po kelių dienų “Chan- 
ka” išplauksvį Šiaurės /At
lantą. Lietuvos ekspedicinis 
žvejybinis laivynas gaus 
dar vieną šiuolaikinį laivą, 
kurį pagamino naujos Lie
tuvos pramonės šakos—lai
vų statybos pramonės ga
mybininkai.

Visur jaunimas
Kaip atrodo šiuolaikinis 

žvejybinis laivas ir kai]) jį 
stato?

Praslinko tie laikai, kada 
Lietuvos žvejai išplaukdavo 
į jūrą ant menkų laivelių, 
kada, vos jiems išplaukus Į 
jūrą, nutrūkdavo ryšys . su 
pakrante, kada motinos ir 
žmonos spėliodavo: “Grįš 
ar. negrįš jie?” Galingas* 
dizelis greitai varo po ra
mius jūros vandenis viduti
nio žvejybinio tralerio plie
ninį kūną, kurio ilgis sie
kia trisdešimt devynis me
trus; radijo bangos ne tik 
patikimai suriša laivą su 
pakrante, bet ir nurodo 
jam kelią per tirščiausią ū- 
kaną; galingi keltuvai leng
vai pakelia tinklus, kuriuo
se sugauta daug topų žu
vies; kajutėse šilta, šviesu, 
jauku. Laivas sėkmingai 
kovoja su darganomis ir 
uraganais, s.peigomis ir au
dromis ir nugali jas.

Štai kokie puikūs laivai 
dabar statomi mūsų respub
likoje! Tiksliau sakant, ne 
statomi, o surenkami —bū- i 
ten tokiu principu remiasi ’ 
gamybos organizavimas i 
laivų statykloje...

Plačiai nutįso laivų su-! 
rinkimo cechas, daugelis: 
tiltinių kranų veikia po jo 
stogai. Vieni iš jų gali per
kelti tik kalius plieno lakš
tus, o

che dirbančių žmonių pro
fesija. Metalui nukirsti jie 
turi pneumatinius 
suvirinimui 
ir pusiauautomačius.
dviejų plieno lakštų 
duros. ;
žirnelis., 
primena 
Vos girdimai dunksena mo
toras; be perstojo sukasi 
būgnas, išvyniodamas vie
lą; kaip krioklys byra fliu- 
so milteliai suvirinimui. Ve
žimėlis palieka labai lygią 
siūlę. Taip veikia suvirini- 
'mo aparatas.

Suvirintojai surenka tūk
stančius detalių, iš kurių 
susideda busimasis laivas, 
i 60 sekcijų, kurios susilie
ja ir savo ruožtu sudaro 
6 blokus, i Plaukdami kon
vejeriu, ‘iš pozicijos j po
ziciją”, kaip sakoma laivų 
statykloje, korpuso sekcijos 
ir blokai aprūpinami viso
kiais įrengimais: įmontuo
jamas variklis ir įvairi ar
matūra^ nutiesiami vamz- 
džiatiekiai, montuojami e- 
lektros įrenginiai ir prietai
sai, padedami balastai.

Nuostabų vaizdą galima 
pamatyti ceche. Viename 
bare vienas ant kito yra su
dėti šoniniai laivų blokai, 
kitame — vidurinės dalies, 
o kiek toliau — prišakinės 
dalies blokai, o kitame bare 
ant
stovi gatavas traleris.

Kada traleris nuleidžia
mas į vandeni, jis jau yra 
aprūpintas viskuo. Kabi
nos. langeliuose — užuolai
dos, kajutėse — čiužiniai ir 
antklodės, bakuose — dega- 
lo ir tepalo atsargos.. Pa
krauk tik žvejybinius įran
kius ir — i jūrą!

Stebėtinai darniai 
sklandžiai
ceche, mikliai ir greitai dir
ba laivų surinkėjai. Stebė
dami juos, sunku pasakyti, 

! kad dauguma jų dar prieš 
i dviejus-trejus metus ir su
pratimo neturėjo apie laivų 
statybą, kad dauguma in
žinierių ir techniku tik vi- 

| sai neseniai apleido mokslo 
s įstaigas. •

— Mūsų kolektyve jau
nimas sudaro 80 procentų, 

• — pasakė mums gamykėli- 
! niame komitete, — jis yra 
i mūsų statyklos pagrindinė 
ir lemiama jėga. . .

Taip čia mažai, labai ma-1 ’ 
žai aptiksi pagyvenusių,/! 
net ir vidutinio amžiaus 
žmonių. Visur jauni veidai, 
jaunos šypsenos, jaunas. į- 
karštis. Kadriniai laivų 
statytojai, atvykę iš Kali
ningrado ir Astrachanės į 
statyklą, perdavę jaunimui 
savo patyrimą, apmokė jį, 
ir jaunimas dabar dirba vi
suose gamybos baruose, pa-

nedidelis

vežimėliu v

ir
vyksta darbas

Mirė Anna Rakauskas
Gruodžio 26 d. ūmai mirė 

Anna Baltauskas,-sena Brook- 
lyn.o gyventoja. Paskutiniu 
laiku gyveno 440 Chauncey 
St. Dirbo prie moterišku dra
bužių siuvimo. Tą darcĮą dir
bo per ii augelį metų, ligi pas
kutinių dienų,

" ' i
Gruzdžio 26 d. darbe gavo i ‘i 1 Širdies ataką. Nors buvo greit 

nugabenta į ligoninę, bet dak
tarams nepavyko .jos gyvybę 
atgauti.

HELP WANTED MALE

Kas girdėti tarp lietuviu
Sausio 3 d. įvykęs LDS 13 

kuopos susirinkimas buvo vi- 
atžvilgiais sėkmingas. 23 

mo
bilios

sais
nariai pasimokėjo savo 
kestis, tuli net už visus 
metus.

Susirinkimas išklausė 
raportą. Pasirodo, 
ir gražaus pelno, 
nepilnai
4 6 kuopa, 
šį banketą.

Išmokėta kuopos viršinii> 
atlyginimai, taipgi pa

ti ž mūsų 
ir paren-

n kitokios nelaimės senesnio 
amžiaus žmones kamuoja.

Visa bėda yra tame, kad 
mūsų skaitytojai pamiršta tai 
pranešdinėti savo dienraščio 
redakcijai.

keto

Mire

Genera tor-Pnidė jas, Perbūdavote jaW, 
Nuolatinis darbas, gera alga.

TWO-STAR
51 Richardson St., B’klyn.

EV. 8-9510.

*

i c.;ir 
'LDS 
ruošė

ban
ka, d 
nors

susirokuota su 
kuri sykiu

pu
dra u gu.

ir vic- 
kurią turėjo 

/

pašarvo

kams
skirta Laisvei $10 
kuopos susirinkimų 
girnų garsinimą.

Sekantis kuopos 
mas bus vasario 7 d.

r

susirinįci-

Sausio 8 d. j vyksta LDS 1 
kuopos susirinkimas. Sausio 9 
d. įvyksta LDS 46 ir LLD 1 85 
kuopų susirinkimai

Visi šie susirinkimai bus Li
berty Auditorijoje. Svarbu, 
kad tų kuopų nariai skaitlin
gai dalyvautų. .Ypač svarbu 
pasimokėti savo mokestis pa
čioje metų pradžioje.

Laisvės skaitytojai gali pa- 
temyti nemažai koresponden
cijų iš kitų miestų. Jose d au

ra šo m a 
skaity- 

taipgi ir

gi ausi a šiuo metu 
apie mūsų dienraščio 

1' tojų bėdas, jų ligas, 
kai kurių mirtis.

Tuo pačiu metu iš

Gaila, (lai1 galėjo keletą 
metų pagyventi dėl amžiaus. 
Buvo gero būdo moteris. Su
gyveno gražiai su visais ir vi
sų pažiūrą žmonėmis.

Jos gyvenimo draugas mirė 
1944 metu gegužės 2 d. ir bū
vi* palaidotas Švento Jono ka
liuose. Tad ir Onutė Baltaus- 
kas gruodžio 29 d., po bažny
tinių apeigų, taipgi buvo pa
guldyta šalip savo vyro. 

I 
šeimynos neturėjo. Paliko 

savo mylimą sesutę Veroniką 
Lisajienę. Skaudus smūgis į 
tokį trumpą laiką draugei Li
sa jienoi reikėjo parleisti nete
kus savo mylimo vyro 
n i utelės sesers 
čia Amerikoje

Baltauskienė buvo 
ta š a 1 i n s k o - S h a 1 i n s 
je, 8 4 - 0 2 Jamaica Ave. 
Woodhaven. Turiu pasakyti 
tad šalinskai labai draugiški |New Yorko visai mažai pana- 
žmonės, tinkami prie tokios i šjŲ žinių. Argi čia mažai kas 
vietos, kuomet žmogus liūdo-1 suserga ? Taip, čia irgi ligos 
šio apimtas ir reikalinga sim-i --- —-----------------------------------

,?at"1 i Žydu klubai ragina Ike
• Teiškiu didelę užuojautą! • v i • i
draugei Veronikai Lisajienei. j {g]kyt| ZydUS lf afabUS 
O tir, Onute, ilsėkis šaltojo j J J 
žemelėje šalip savo vyro.

Aš ir tavo sesutė turėjom 
paskutines Kalėdas su tavimi, 
valgėm ir linksmai leidom 
1956 m. Kalėdų dieną. Tavo 
mirtis man ir tavo sesutei ve
ronikai netikėta buvo.

Tavo draugė

ti i d žiojo

Teatruose
Galima matyti parinktinius 

filmus sekamuose teatruose1
“Friendly Persuasion” — 

visuose RKO teatruose.
“Magnificent Seven” — 

50th St. Guild.
“Ten Commandments” — 

Criterion.
“Lust for Life” — Plaza. .
“La Strada” — Translux.

Lost Creek, Pa

kiti — lengvai pa-' sitikėdamas - savo pajėmis 
griebia visą krūvą, o treti Iš
— pakelia į viršų ir perke- vien tik vyriausias, inžinie- 

f- ■ rius, .vyriausias technolo- 
1 gas ir dar keli darbuotojai 

pusės į cechą!turi už pečių daugiau kaip 
keturių metų darbo stažą. 
Kiti — dar tik pradeda sa
vo darbo biografiją.

technikos darbuotojų

Vimiamc parengime išsikal
bu su vienu gan aktyviu 
žangiajame veikime 
Jis nusiskundžia, kad Laisvė
je per mažai žinučių iš lietu
vių gyvenimo.

Klausiu! j o, ar ką nors, para: 
šoi, ar nors žodžiu per telefo
ną praneši > apie kokius, nors 
įvykius Carp lietuvių.1 Drau
gas nutylėjo. Reiškia, jis ne
atlieka tų pareigų, gurios su
teiktų nemažai naudos tiek 
mūsų dienraščiui, tiek ir 
skaitytoj ams.

Atsimenate d. Stakvilevi
čių. Kiek jis lietuviškų žinių 
mums pateikdavo? Buvo ta
da žinių iš visur: iš kriaučių 
unijos, iš kriaučių dirbtuvių,

Piliečių Klubo ir šiaip įvai
rių žinių iš lietuvių gyvenimo.

Veiklus draugas mirė ir 
kartu mirė iš lietuvių gyveni
mo žinios. Kodėl taip? Kodėl 
kiti draugai negali ji vietą 
užimti? Yra tokių draugų, 
kurie sugabiai galėtų perduo
ti redakcijai žinias. Bet atro
do, kad jie to nepaiso...

Reikėtų pasitaisyti. Ne
kantriai laukiame daugiau ži
nučių iš lietuvių gyvenimo.

Juozas Ruseckas, 
po 429 DeWitt Ave., 
lyne, mirė sausio 7 d.

1
Pašarvotas Šalinsko - Sha- 

i lins koplyčioje, 84-02 Jamai
ca Ave., Woodheven, kurių į- 
staiga rūpinasi laidotuvėmis.

Laidotuvės įvyks 
Roselle kopinėse, 
Park, N. J.

Velionis paliko?
! žmoną Adelę, dukterį Joann
Į Dugan, sūnų Donald Carentz, 
ir du anūkus. Šią žinią pra
nešė sūnus telefonu.

gyveno
Brook-

sausio 10, 
R o s e lie

nuliūdime

Velionio šeimai reiškiame 
užuojautą.

Mirė Antanas Vaitenis

Gruodžio 31 d. mirė senas 
brooklynietis Antanas Vaite
nis, amžiaus virš 70 metų.

Antanas Vaitenis ilgus me
tus buvo superintendentu 48 
apartmentų namo po No. 3,40 
So. 3rd St., Brooklyne, Wil
liamsburg sekcijoje. Puikiai, 
gaspadoriškai jis čia atliko 
.savo pareigas, buvo labai my
limas visų to namo gyventojų. 
Po trumpos ligos jam mirus, 
visi namo gyventojai buvo su
jaudinti tąja liūdna* staigme
na. Visi labai gailisi 
dingo superintendento 
ro žmogaus.

Antanas Vaitenis 
liūdinčius žmoną, 
vieną dukterį, 
kai visi suaugę 
gyvenime gerai

pav\z- 
ir g-e-

(4-10)

Superintendent. Washington Height*?, 
N. Y. Yra keltuvas, aliejaus šiluma, 
3 rūmai basemen te. Vyras gali dirb
ti kitur. $110. Skambinkite pirma
dienį, LOrraine 9-1960. .Manhattan.

Auto .Plovlkų. Reikalinga 30 vy#- 
rų, nuolatiniam ir ekstra laikui

676 Grand Concourse
Arti E. 153rd St., Bronx, N. Y. ♦

' WY. 8-2800. f

(1-7)

ImAlFand FEMALE”

B. ALTMAN & CO.
of Short Hills, N. J.

Jiems Reikia
KEPĖJAMS PAGELBININKŲ 

PAPRASTŲ VIRĖJŲ

Moderniška virtuvė. Puikios darbo 
sąlygoš. Geros algos. Kreipkitės 
asmeniškai.

DR. 9-8000 a

(252-258)

MALE and FEMALE
e

Pora ar 2 merginos, pilnam pri
žiūrėjimui 5th Avenue apartmento. 
Turi būti tinkamos ir geros darbi
ninkės, virėjos. Du mokyklą lankan
ti vaikučiai. Guolis vietoje, puikūs 
namai. Gera alga. BU. 8-6426. 
N. Y. C. (5-11)

Apie 70 Now Yorko žydų 
! klubų ir draugijų atstovų pa- 
Irašė prez, Ęisenhoweriui laiš- 
! ką, kuriame jię ragina jį dėti 
j pastangas, kad greičiausiu 
į laiku sutaikyti arabų ki-aštus 
j su Izraeliu.
i Panašiu tonu jie kreipiasi 

S. ;r į Jungtines Tautas, kad jos 
darbuotųsi už taiką Artimuo
siuose Rytuose, kad taikingų, 
būdu'būtų išrištas ir Suezo 
kanalo klausimas.

Namo savininkas

M. Kosman buvo areštuo
tas, $100 nubaustas ii’ paso- 

Įdintas penkiom dienom kalė
jimam už tai, kad per šalčius 
savo, apartmentiniame name 
mažai šilumos davė. Peticiją 
pasirašė 33 iš 38 rendaunin-

Mokytojams pakels 
f permažas algas
Mokytojų Unijos vadovybė 

šiuo metu patenkintai priima 
Apšvietos Tarybos planą, ku
riuo bus pakeltos algos apie 
$500 kiekvienam 4(),000 mo
kytojų.

Tai pirmas žingsnis į gerą
ją pusę, sako unijos viršinin
kai. Tai rodo, kad New Yor
ko mokytojų rpaterialinė pa
dėtis bus pagerinta', bet vis 
tiek mokytojų algos pasiliks 
per žemos.

Jie pataria majorui Wag- 
neriui, 'miesto tarybai iV ap
švietos tarybai rimtai šį svar
bų ir opų klausimą . svarstyti 
ir suteikti tinkamesnes moky
tojams aplinkybes, kad jie 
galėtų liuosai sayo profesijoje 
darbuotis.

paliko 
du sūnus ir 

Vaitenių vai
su šeimomis, 

įsisteigę.
Laisvės Rep.

RADIO & TV.

PRANEŠIMAI
’ RICHMOND HILL, N. Y.

LLD 185 kuopos susirinkimas 
įvyks sausio (Jbnj 9 d., 7:30 vai. 
vakare, Kultūriniame Centre. Vi
si nariai malonėkite dalyvauti.'

Valdyba (3-5)

BROOKLYN,, N. Y. ,
'LDS 1-mos kuopos narių atydai. 

Dėl priežasties Naujų Metų šventės, 
kuopos susirinkimas tapo nukel
tas iš 1-mos dienos sausio j antra
dienį, sausio 8 d., 7:30 vai. vakare, 
Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti susirinkime nes 
kuopos valdyba patieks metinį ra
portą iš savo veiklos. Nepamirš
kite pažiūrėti į savo mokesčių kny
gutes. Metų pradžioje ir vėl reikia 
duokles užsimokėti. Valdyba (3-4)

AUTO INSURANCE

PLYMOUTH RADIO & TELEVI
SION CO. praneša naują nusista
tymą visiems įraugams. Pataiso
me visokių rūšių radijus ir TV., 
duodame raštišką garantiją. Ne
mokamai apžiūrime. Prieinamos 
kainos. 10 A. M. iki 10 P. „M. 
45-08 48th St., Woodside, L. I. ST. , 
4-4400.

TRUCKS

Chevrolet 1950. 1 tono panel {ro
kas.- A-l mechaniškam stovyje. Pri
vatinis savininkas parduoda už pra
einamą kainą, $275. Geras pirkinys. 
Ateikite pademonstruosime. GE. 9- 
8281. x GE. 9-6672. Brooklyne.

» (4-10)

Chevrolet 1955 Delivery Sedan.
Puikiam Al mechaniškam stovyje, 
įvažiuota 20,000. Privatiška kom
panija parduoda už žemą kainų, 
$1,050. Mes nesame naudotų mašinų 
pardavėjai. Galite persitikrint. EX. 
2-5810, paprastom dienom. (1-7)

PRODUCTS

lia beveik pusę laivo iš kar
to. ' f

Iš vienos 
gaunami plieno lakštai iš 
sandėlio. Kranai sudeda 
juos po dujų pjaunamųjų 
kopijuojamųjų automatų 
degikliu.

Prie automato jau guli 
krūvos detalių. Jų — tūks
tančiai. |

Juo toliau eini į cecho gi
lumą, juo daugiau aptinki 
suvirinimo automatų, juo 
stambesni ten mazgai ir 
sekcijos. Atskiros detalės 
iš pradžių suvirinamos vie
na su kita, o paskui perke
liamos į stapelį-kondukto- 
rių, kur jos apauga naujo
mis, vis didesnėmis detalė
mis.

Laivų 
tojas —

• Gruodžio 2L d- mirė senas 
Laisvės skaitytojas J o n as 
Skystimas. Jis atvažiavo į šią j 
šalį 1896 metais. Daugiausia 
savo amžiaus praleido ‘mamo
se, anglių kasykloj toj vietoj, 
kur dirbo, Paker No.2. Užau-Į 
gino 3. sūnus — Vytautas, Jo-I 
nas ir Albinas. Jonas yra mū
sų unijos lokolo 1514 narys. 
Albinas taipgi dirba toj ang
lių kasykloj, kur’ velionis tė
vas dirbo. Taipgi Albinas 
priklauso prie LDS 34 kp., 
Shenandoah, Pa.

Vėlinis Jonas ! 
"buvo vedęs našlę 
Baxter ir padėjo jai 
ti, posūnį Jurgį ir 
Magdaleną.

Paliko ' nuliūdime 
Įiosūnį, podukrą ir

TURI KUO PASIGIRTI
Yorko miesto admini- 

giriasi, kad šiame 
bent 150 

jų apie 70
išeidineja 

tarp

New 
stracjja 
mieste 
laikraščių,
Įvairiose ne angliškose kalbo
se. Miestas taipgi naudojasi 7 
televizijos ir 32 radijo stoti
mis.

JEWS*

Visiems Lietuviams m 

Liųksmų Kalėdų.
THE EASTERN ALLIED g
TELEVISION COMPANY g

56-39 61st St., Masi»eth, L. I. g
TW. 4-9652 S

surinkę jas-suvirin- 
tokia pagridinė ce--

Prieš išeidami iš laivų sta
tyklos, mes dar kartą išėjo
me į pirsą. Bet “Chankos” 
jau čia nebuvo — ji išplau
kė į jūrą tirti? savo plau
kiojimo savybes.,

— Greitu laiku kitas tra
leris užims jo vietą, — pa
sakė J. Kuksas.

Taip ir bus. Ceche atlie
kami eilinio vidutinio žve
jybinio tralerio užbaigia
mieji darbai. Dažytojas V. 
Svietkauskas jau padare 
jo šone įrašą — “Likėnai”.

L. Baltakahus

Skystimas 
Marijoną 
užaugin- 
podukiij.

%Visiems Lietuviams 4
K Linksmų švenčių! ,

moterį, 
3 sūnus.

Draugas* Skystimas buvo 
susipratęs darbininkas, geras 
unijistas, niekad nesigailėjo 
paaukoti visokiems darbinim 
kų . reikalams.

Be to, jis priklausė visose 
darbininkiškose organizaci
jose, tarpe kitų, LLD 17 „kp., 
Shenandoah, Pa. Buvo ypatiš- 
kas draugas V. Ramanausko. 
Kiek man žinoma, jis buvo 
kilęs iš Gižų pavieto, Vilka
viškio, apskrities. Amžiaus tu
rėjo! virš 80 metų.

Palaidotas gruodžio 24 d., 
Lietuviškos parapijos kapinė
se . J. P.

Sį THE BASILE ROOFING CO. .J 
K 37-16 Ditmars Blvd. i 
S
g L. I. City, N. Y. Astoria 8-2692 j,

Bombų teroras palietė 
daugeli mokyklų

Jau penkias New Yorko 
mokyklas bombų teroras pa
liete. Gavusi (telefonais pra
nešimus; kad tose mokyklose 
yrh, padėtos bombos, policija 
paleido mokinius namo ir iš
krėtė mokyklas » nuo skiepų 
ikį stogų, bet jokių bombų ne
rado.

Sulaikyti keli mokiniai. Jie 
klausinėjami, kuris jų telefo- 
navo apie bombas. Viena 
mergaitė prisipažino, kad ji, 
norėdama pasiliuosuo(i tą 
dieną iš mokyklos; telefoną- 
vusi apie bombą.> . .

Hartford, Conn., taipgi bu
vo su tūlomis mokyklomis pa
našių atsitikimų.

Policija skelbia smarkiai 
bausianti tuos, kurie tokius 
“šposus” varinėja', melagin-1 
gai praneša policijai apie ne- 
sančiaą bombas.

Automobiliu Savininkai! Jūs ne
galite įsigyti 1957 įlaisnių be Auto 
Liability Apdraudos. Jeigu vairuo
site auto su N. Y. ,1957 laisniais 
neapdraustą, tai galite užsimokėti 
$1,000 pabaudos ar gauti kalėjimą. 
Mes negrasiname, tik patariame. 
Mūsų kainos prieinamos. 
SERVICE CO., 38 Kossuth 
B’klyn, N. Y. GL. 5-8646 ar

Atydai Pizzeria kepėjams. Su 
mūsų sūriu padarysite skanius piz
za pies. Naudokite mūsų Superior 
Mozzarella Sūrius. Mes taipgi tu
rime soso, miltų, pomidorų alieju
je, ir tt. Užsakymai priimami nuo 
8 v. ryto iki 11 v. v. per ištisą sa
vaite. ISLAND CHEESE CO., 818 
Pelton Ave., West Brighton, S. I. 
GI. 8-6460. (5-11)

ACME 
Place, 

5-8669. 
(3-9)

Jūs negalite nusipirkti 1957 .au
to laisnių be Auto Liability apdrau
dos. Jeigu pagautų operuojant auto 
su 1957 laisniais be apdraudos, ga
lit būti nubausti $1,000. Mūsų kai
nos prieinamos. Turime ir kitų ap- 
draiidų. GERTNER KAPLAN & 
CO., INC., 708 East Tremont Ave., 
Bronx. N. Y. CY. 9-6611. (3-9)

• ■ • >■ ' RETS ' • ; .

Puikiausia’ 'dbva’na tai gražus 
šuhiUkas — Champion ‘Bred! Ger
man rShephecds, $65. , A-l; AKC 
b reds. Visi registruoti, garantuoti. 
Maži rankpinigiai, 12 mėnesių išmo
kėjimas. ' PET FAIR, 87 Main St., 
cor. Center St., Hempstead, L. I. 
IV. 8-0534. (3-9)

FURRIERS

« BERNIE’S RADIO & |
| TELEVISION SERVICE | 

K Linki visiems linksmų švenčių. g 
| 117-10 Liberty Ave. g
| Richmond Hill, L. I. VI. 8-4523 |

& 5g Visiems Lietuviams ft 
j* Linksmų švenčių. s S 
§ t. THE JOHN KRTIL j 
$ FUNERAL HOME, INC. j 
| 1297—1st Ave. (70th St.),N.Y.O.l 
| RH. 4-8084 - g

•‘Viršija visus!”—
N. Y. Journal-American 
Šiandien po pietų—2:30 
± Mlehael Todd's a

In rodd-AO x
ALL 8KATS rkskrvko - 

now on tolo

Rl vou-tsftsg** 
**ATtNIH ot. 2>30i Wodnotdoy $2.20, 
11.30,11 ;24i Saturday I Sunday $2.50, 
$l.73, $).50.,IViN[NG$ at 8.30. Sun. 
thrv nvįf.-p.įo, I2.2Q, SI.75, M. L IfaLiŽiŠO. *2.50, $2.00. (all tax incl.) .

Nenumeskite savo jsenų futtų, mū
sų ekspertai pataisys tai^ kaip nau
jas. Mes duosime nuolaidą kostu- 
meriams, kurie ateis su šiuo skel
bimu. Norite taupyti pinigų, tai 
kreipkitės pas mus: SHEIBAR & 
OXENHORN, 150 W. 28th St., N. 
Y. C. AL. 5-0079. (3-12)

Padovanokite< savo mylimiems 
puikią futrą. Kainos labai prieina
mos. Tiesiog -iš dirbtuvės. Eksper
tiškai pertaisome ir sutaisome. Jums 
užsimokės ateiti pas mus. GRECO 
FURS, ISO W. 30th St., N. Y. C. 
WI. 7-5782. 16-tos lubos. Nuolaida 
su šiuo skelbimu. x (3-9)

2

FINNEGAN’S NILE ROOM 
Skanūs Pietūs kasdien 

1804 Richmond Ter.
W. Brighton, S. I. 

Pizzas-Hcro Sandwiches 50c.
GI. 2-9898

(2-8)

I

J

DU PONT 
FUNERAL HOME, INC., 

Raymond J. Zajkowski, dir. 
109-82 Ascan Ave. 
Forest Hills, L. I. 

82-29 Lefferts Blvd.
, į . Kew Gardens, L. X 
BO. 8-6060 — VI. 7-5100 

Kainos prieinamos 
Puikus patarnavimas

BOB’S TV REPAIRS
Tik $3, priskaitant dalis, 

šešt. ir Sekm.
Ekspertiškai pataisome.
RA. 1-5828 — L. I. C.

(4-10)

Visiems Lietuviam? J
Linksmų Naujų Metų 1

THE RICHMOND 
ROOFING CO. 

181-19 Liberty Ave. 
Richmond HUI, L. I. VI. 3-1005a 

' (4-9)
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