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KRISLAI
Humphrey Bogart.

Arturo Toscanini.
Čou En-lai.
Galime pasprinkti.
Pamirštas skirtumas.

Rašo A. Bimba

Įžymusis filmu aktorius 
Humphrey Bogart mirė per 
anksti. Nelabasis vėžys jį p •- 
piovė. Didelis nuostolis filmu 
mylėtojams.

Bogarto nelaimė buvo tame, 
kąd jis, vėlesniais laikais, iš
garsėjo gengsteriu, žiaurūnii 
rolėmis. Bet ne visada jis to
kiu buvo.

Apie tai gražiai aprašo “Dai
ly Workerio” kolumnistas Da
vid Pratt. Didžiojo karo me
tu Bogartas vaidino antifašisti
nėse rolėse. Jis sukūrė dauge
lį nepamirštamų charakterių.

Aktorius Bogartas 1936-1947 
metų laikotarpyje, sako Pratt, 
buvo drąsus kovotojas prieš 
reakciją, prieš rasistus. Jis 
atsisakė nusilenkti prieš dole
rį, parsiduoti už dolerį. Jis 
buvo l'117 metais prisidėjęs 
prie “Hollywood Committee for 
the,’ First Amendment,” kuris 
gynė užpultus ir persekiojamus 
pažangiuosius Hollywood© ar
tistas. Jis stojo ginti Konsti
tuciją ir Teisių Eilių.

Beveik tomis pačiomis dieno 
mis iš gvvųjų tarpo tapo iš
braukta kita svari asmenybė. 
New Yorke mirė Arturo Tos
canini. Jo laimė: jis mirė jau 
sulaukęs gražaus, vėlybo am
žiaus. Mirė, matyt, ne dėl ko
kios užklupusios ligos, kaip ak
torius Bogartas, bet dėl senat
vėj

Tai buvo nepaprastas žmo
gus. Kad Toscanini buvo gai 
žymiausias visoje žmonijos is
torijoje simfoninių orkestrų 
dirigentas ir vienas iš visų lai
kų^ garsiausių muzikų, tai jau 
nereikia nė kalbėti.

Toscanini buvo vienas iš ne- 
peVmaldaujamų anti - fašistų. 
Jis buvo vienas iš pirmutinių 
sukilti prieš Mussolini. Pri
verstas apleisti savo gimtinę 
Italiją, apsigyvenęs Amerikoje, 
Toscanini pasiliko veikliu ko
votoju prieš fašizmą ir ištiki
mu savo įsitikinimams.

Toscaninio mirtis — didelis 
žmonijai nuostolis.

Sakykite^ ką norite, bet da 
bartinis liaudiškosios Kinijo 
premjeras čou En-lajus įeim 
sąrašan pačių veikliausių ir ga
biausių pasaulio diplomatų. Tai 
energija, tai pasiryžimas!

Jam rūpi ne tik savo didžio 
sios šalies santykiai su visu 
pasauliu. Laiko ir energijos 
jis suranda rūpintis viso pa
saulio reikalais.

čou En-lajaus pasirodymas 
Maskvoje, Varšuvoje ir Buda
pešte padarė daug gero visam 
taikos pasauliui. Su jo nuo
mone skaitosi ir Chruščiovas, 
in Gomulka, ir Kadaras.

Mūsų prezidento Eisenhowe- 
ifb siūlomas biudžetas nustebi
no ir pritrenkė kiekvieną ame
rikietį. štai, taip neseniai, vi
si kalbėjome ir galvojome apie 
taksų naštos palengvinimą, 
apie išlaidų karo ir mil i tari z-

I (Tąsa 4-tam pusi.)

LENKIJOS KOMUNISTAI LAIMĖJO SEIMO RINKIMUS
Vėliausios žinios

Iš viso pasaulio
Eisenhoweris prisaikdintas; 

i įvairios ceremonijos įvyko;
Ike pradėjo antrąjį terminą
Washingtonas. — Sekma

dienį prezidentas Eisen- 
howeris ir vice-prezidentas 
Nixonas tapo prisaikdinti 
savo antram terminui. Ei- 
senhoweris, turintis 66 
metus amžiaus, yra seniau
sias Amerikos istorijoje 
antrą terminą pradedantis 
prezidentas.

Prisaikdinimo ceremoni
jos tapo pravestos privati
niai Baltajame Name, kur 
nebuvo prileisti net laikraš
tininkai. Dalyvavo tik šei
mynų nariai ir aukšti val
džios pareigūnai.

Pirmadieni prezidentas 
t vice-prezidentas pakar
tojo savo priesaikas prie 
Kapitoliaus laiptų. Paskui 
nrezidentas ir vice-prezi
dentas prie Baltojo Namo 
nriemė didelį karini ir ei-' 
vilini paradą, kuris tęsėsi j 
per dvi valandas su pusėj

T. S. ir graikai 
didins prekybą

Maskvy — čia tapo pa- 
•qiwyta nauja prekybos su
kutis tarp Tarybų Sąjun 
jos ir Grail) j'-s. Nutarta, 
kad 1957 metais preky» i 
tarp abiejų šalių bus padi
dinta ant 250 procentų, tai 
yra, daugiau negu padvigu
binta. Graikija parduos 
Sovietams citrinus, apelsi
nus, tabaką, kailius ir ki
tus dalykus, o Sovietai 
Graikijai — medžius, maši- 
las ir chemikalus.

Tarybų Sąjungos - Grai
kijos prekyba atgijo apie 
trys metai atgal ir nuo to 
'aiko kiekvienais’ metais y- 
•a žymiai platesnė.

New Jersey gubernatorius 
ėdė daug jaunesnę moterį
Oberlin, Ohio. — New 

rersey gubernatorius Ro- 
lertas Meyneris, 48 metų 
'yrąs, čia vedė studentę 
Helen Day Stevenson, 28 
netų. Ji yra tolima Adlai 
^tevensono giminaitė. Ste- 
'ensonas buvo atvykęs daly
vauti vedybų ceremonijose. 
Vestuvėse dalyvavo ir visa 
?ilė kitų aukštų demokra
tu vadu. 4. 4-

Nicosia. — Britai sugavo 
ir nušovė nacionalistą ko
votoją Markos Drakos. Jis 
turėjo 24 metus amžiaus. 
Britai sako, kad jis buvo 
vienas EOKA (pogrindinės 
armijos) vadovų ir už jo 
galvą buvo siūlyta $14,000. 
Britai teigia, kad jį nušovė, 
o nesuėmė gyvą, nes jis 
nriešinosi su ginklu ranko
je.

Prez. Eiscnhoweris
valandos. Vakare sostinėje 
įvyko keli inauguracijos ba
liai, kuriuose dalyvavo val
džios nariai, senatoriai, 
kongresmanai ir diplomati
nio korpuso nariai.

Meksika padeda 
Annas valdžiai

Guatemala. —Castilo Ar- 
maso diktatūrinė valdžia 
sako, kad ji dabar gauna 
“gerą kooperaciją” iš Mek
sikos pusės. Kaip žinia, 
Meksikoje gyvena apie 300 
svarbių anti-fašistinių gua-Į 
temaliečių tremtinių, tarp 
jų buvęs liaudiškos Arben- 
zo valdžios vidaus reikalu 
ministras Toriello ir užsie
nio reikalu ministras Mac- 
Doland. Iki neseniai Meksi
kos valdžia leido tremti
niams vystyti politinę veik
lą ir palaikyti ryšius su po
grindžiu Guatemaloje, bet 
dabar, sako Armaso val
džia, i Meksikos policija 
bendradarbiauja su Guate- 
malos policija atidengiant] 
tremtiniu ir likusiu Gua
temaloje anti-fašistų ry
šius.

Dar praeitų metu pabai
goje Meksikos valdžia pro
testavo Guatemalos val
džiai prieš guatemaliečiv 
orlaivio skraidinėjimą virš 
Meksikos teritorijos. Esą 
tas orlaivis šnipinėjo virš 
vienos tremtinių stovyklos 
Bet dabar patys meksikie
čiai pareigūnai teikia infor
macijas Guatemalos val
džiai.

Neapolis. — Saųdi-Arabi- 
jos karalius Saudas ir 60 
jo palydovu praeitą savait
galį Amerikos laivu “Con
stitution” išplaukė Ameri
kon.

Kairas. — Egiptas, Sirija 
ir Saudi-Arabi j a pažadėjo 
teikti Jordanui tiek subsi
dijų, kiek teikdavo Brita
nija.

i

Jungtines Tautos. — J. T. 
davė Izraeliui iki šio ket
virtadienio pasitraukti iš 
Gazos srities ir Akabos są
siaurio Sinajuje. Už tokį 
patvarkymą balsavo visa 
Asamblėja, i-skyrus dvi 
valstybes — patį Izraeli ir 
Prancūzija. Bet izraeliečiai 
^ako, kad jie nesitrauksią, 
iki negaus tam tikrų ga
rantijų. Apie Gazą jie siūlo, 
kad sritis pereitu J. T. glo- 
bon, bet Izraelio civilinė 
adrhinistraciia ten .liktu. 
Egiptas išreiškė savo pasi
tenkinimą J. T. nutarimu.

New Yorkas. —- Ameri
kos Sveturgimiu gynimo 
komitetas paskelbė, kad 
stos ginti Irvingą Potashą.

Montgomery, Ala. —Jau
ni vietiniai negrai sudarė 
savisaugos . būrius, kurie

Potash apeliuos
New Yorkas. — Irvingo 

Potasho advokatai sako, 
kad jie apeliuos prieš jo 
nuteisimą dviems, metams. 
Kaip žinia, jis tano nuteis
tas tokia kalėjimine baus
mę ir $1,000 pinigine baus
me už nelegališką grįžimą 
šion šalin.

Potashas sako, kad jis 
grįžo matymuisi su savo 
šeimyna ir planavo tuojau 
po to pasiduoti valdžios or
ganams.

Maciu’.lianas sako:

Sąjungininkė, o 
ne satelitas ...
Londonas. — Naujasis 

Britanijos premjeras Ha
roldas Macmillanas pasakė 
savo pirmą radijos<televi- 
zi jos kalbą. Jo vyriausia 
tema buvo, kad “Britanija 
buvo didi, yra didi ir liks 
lidi”. Kadangi daugelis 
Britanijoje Macmillaną 
i kaito labai pro*amerikie- 
išku ir artimu Eisenhow- 
mio draugu, tai Maemilla- 
•ias stengėsi tą įspūdi iš
sklaidyti. Jis sakė, kad Bri- 
Lanija bus artima Ameri
kos sąjungininkė, o ne sa
telitas.

Macmillanas taipgi kal
bėjo apie praeitą invazija 
Egiptan. Jis nei vienu žo
deliu jos nesmerkė, o kaip 
tik atvirkščiai •— jis sakė 
kad ką darė Edenas, buvo 
teisinga. “Istoriia mus ka
la nors pateisins”, sakė 
konservatyvus premjeras.

Toriu spauda sveikina 
Macmillano pirma kalbą. 
“Daily Mail” sako, kad “im- 
neriia dar gyvuoja”. “Dai
ly Herald”, darbiečiu o^- 
o-anas, betgi, sako, kad E- 
deno nakeitimas Macmilla- 
nu, taip kaip Vengrijoje 

nakties metu budi prie 
negrų bažnyčių ir prie ži
nomų negrų vadų namų, 
kad neleisti rasistiniams 
chuliganams ten padėti 
bombas. Tallahassee’je, Flo
ridoje, policija suėmė mai
šytą 6 baltų, ir negrų stu
dentų grupę, kurie demon
stratyviai kartu važinėjo 
autobusuose.

Berlynas. — Čia įvyko 
paradas, kad paminėti 
Liebknechto ir Luksenbur- 
gės. nužudymo metines. De
monstracijoje dalyvavo Ry
tų Vokietijos liaudies armi
jos daliniai, ginkluoti fab
riku darbininkų vienetai ir 
šiaip darbininkai. Demon
stracijos priešakyje žengė 
vietiniai komunistu vadaf 
ir keli tarybiniai karinin
kai.

Sąrašas ilgėja
Washingtonas. — Gene

ralinis prokuroras Brow- 
nell’is paskelbė nauja taip 
vadinamų subversyvių or
ganizacijų sąrašo laidą. T 
sąrašą įtraukta visa eilė 
nauių organizacijų, tarp 
jų Progresyviu partija, Ro- 
senbergų - Sobell’io komi
tetas ir net religinė Meto
distų socialinės akcijos 
draugija. Ja sudaro libera
liniai metodistai, nors pati 
metodistų bažnvčia sako 
kad su ja nieko bendro ne
turi.

64-tu kartu tarėsi. . .
Ženeva. — Pasitarimai 

tarp Amerikos ambasado
riaus Johnsono (jo pasto
vus postas Pragoję) ir 
liaudies Kinijos ambasado
riaus Wang Ping-mano, tę
siasi. Praeitą savaitgalį jie 
susitiko 64-tu kartu. Dery
bos vyriausiai vedamos a- 
nie 10 amerikiečių, kurie 
kalinami Kinijoje, ir apie 
didoką skaičių kinų studen
tų, kurie randasi šioje ša
lyje ir negauna leidimų iš
vykti.

New Yorkas. — Socia
list ų partija ir Socialdemo 
kratų federacija praeitą sa
vaitgalį (susiliejo į vieną or
ganizaciją. Federacija at
skilo nuo Socialistų parti
jos 1936 metais. Naujoji or
ganizacija vadinsis Sod’.a- 
listu partija-Socialdemo- 
kratų federacija.

Kainas. — Čia su iškil
mingomis ceremonijomis 
atsidarė didelė Tarybų Są
jungos industrijos paroda.

Rakošin pakeitimas Gero’u 
— pagrindiniai viskas lie
ka taip pat. Darbiečiai tę
sia kampaniją už rinkimus.,

s 90% dalyvavo rinkimuose.
apie 70% pasisakė pilnai 
už bendrojo fronto sąrašą
Varšuva. — Liaudiškai 

-komunistinis Gomulkos va
dovaujamas Lenkijos re
žimas atsiekė didelį laimė
jimą seimo rinkimuose. Lai
mėjimas didesnis, negu ti
kėjosi pati Lenkijos PPR 
(Komunistų) partija. Kad 
tai didelis laimėjimas, pri
pažįsta ir visi stebėtojai.

Virš 90 procentų piliečių 
dalyvavo rinkimuose, nors 
kraštutiniai reakciniai ele
mentai, įskaitant amerikie
čiu “Laisvosios Europos ra
diją”, ragino rinkimus boi
kotuoti.

Į seimą kandidatavo 720 
kandidatų, o išrinkti 459. 
Buvo vienas kandidatu są
rašas, susidedantis iš ko
munistu, demokratų ir val
stiečių liaudininkų. Balsuo
tojai turėjo teisę išbraukti 
bile kuriuos kandidatus. 
Dar keletas savaičių atgal

Komunistai už 
Bandaranaike

Colombo. — Ceilono Ko
munistų partija nutarė 
pilnai remti Bandaranaikės 
vyriausybę. Pats premje
ras Bandaranaike yra na
cionalistas ir jo kabinetan 
ieina socialistinės ir troc- 
kistinės grupės. Komunis
tai iki šipl atsinešė neprie- 
šingai, bet ir nelabai drau
giškai į/tą valdžią.

Dabalr komunistai nuta
rė, kad yra pavojus, jog 
dešinieji reakcininkai su 
eks-premjeru Kotawala 
gali sugrįžti prie valdžios 
vairo. Po Kotawalos reži
mu komunistai buvo gan 
smarkiai persekiojami.

Komunistai dabar ragi
na visus spiestis aplink ne- 
utralistinę Bandaranaikės 
valdžią, panašiai, kaip 
spiečiamasi aplink Ali Sas- 
troamidjojo valdžią Indo
nezijoje.

Jordaniečiai pakorė 
izraeliečių šnipą, — 
palestinietį arabą
Amanas. — Jordano sos

tinės Amano (gyventojai 
praeitą savaitgalį savo 
miesto didžiausioje aikštė
je matė tokį vaizdą: kartu
vėse kabėjo lavonas, kuris 
buvo paliktas visai dienai. 
Tai buvo pakartas palesti
nietis arabas, kuris buvo 
nuteistas mirtimi už šnipi
nėjimą Izraelio naudai. Jor
dano policija nutarė lavona 
tain palikti visų matymui, 
kad sudaryti gilesnį įspū
dį gyventuojuose.

Havana.—Kuboje vėl įves
tas karo stovis. 

kai kurie stebėtojai sakė, 
kad komunistai skaitys di
deliu laimėjimu, jeigu rin
kimuose balsuos 60 proc. 
balsuotojų ir jeigu bent 50 
proc. balsuos už pilną sąra
šą, įskaitant komunistus.

Dar nepilni rinkimų re
zultatai rodo, kad iš 90 
procentų balsavusių apie 70 
proc. balsavo už pilną sąra
šą, kurio priešakyje stovė
jo komunistai.

Dieną prieš rinkimus 
PPR sekretorius Gomulka 
kreipėsi į balsuotojus su to
kiu įspėjimu: “Kas išbrau
kia komunistinius kandi
datus, tas išbraukia Lenki
ją iš Europos žemėlapio”.

Jau pačiomis pirmomis 
rinkimų valandomis sekma
dienio rytą pasidarė aišku, 
kad rinkikai masiniai eina 
prie balsavimo urnų. Buvo 
saulėta žiemos diena ir sek
madieniškai apsirengę len
kai kaip miestuose, taip 
kaimuose masiniai ėjo prie 
rinkimų. Užsienio kores
pondentai, kurių šimtai 
suvažiavo, kad rinkimus 
stebėti, visi pripažino, kad 
balsuota laisvai, bebaugini- 
mo ir spaudimo. Kas norė- 
io išbraukti kandidatus, tai 
darė pilnoje laisvėje, o Var
šuvoje ir kituose didmies
čiuose kai kurie balsuoto
jai taip net darė demon
stratyviai viešai.
Lenkijos komunistų spau

da sako, kad rinkimu rezul
tatas yra didelis liaudies 
laimėjimas, pakertantis re
akcijos planus, taingi ro
dantis, kad demokratini
mo kursas neša bran džius 
vaisius socializmui.

S. Rhee s’ūlė pakeisti 
sostinės Scoulo vardą
Seoulas. — Pietinės Ko

rėjos diktatorius Syngman 
Rhee pasiūlė, kad būtų pa
keistas sostinės Seoulo pa
vadinimas. Jis aiškina, kad 
dabartinis pavadinimas y- 
ra sunkiai ištariamas užsie
nyje. Jo siūlymas yra. kad 
Seoulas pasivadintų “Han- 
do”, kas korėjiečių kalboje 
reiškia “sostinė”.

Pittsburghas. — 800 ang
liakasių prarado darbą, 
kai užsidarė Monogahelos 
klonio Vesta kasykla nume
ris 4. 'Ši kaslyka randasi 
prie California miestelio 
Washington apskrityje. Va
karinėje Pennsylvanijoje.

Atsinaujindamas prenu
meratą pridėk vieną kitą 
doleriuką Laisvės paramai.

ORAS NEW YORKE
'Vėsu, giedra
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PALAIPSNIUI IŠSILYGINS
KINIJOS AMBASADOJE, Maskvoje, premjero Čou 

En-lajaus vizito proga, Įvyko priėmimas. Buvo ten daug 
aukštų svečių, buvo Tarybų Sąjungos vyriausieji parei
gūnai, buvo kitų valstybių diplomatai. Buvo pasakyta 
ir kalbu.

Be kitų, kalbėjo ir N. Chruščiovas, TSKP pirmasis se 
kretorius. Jo kalba buvo įdomi tuo. kad lietė J. Staliną.

Turime nepamiršti, jog prieš arti metus Chruščiovas, 
XX-ajame. Komunistų partijos suvažiavime, sake ilgą 
kalbą dėl asmenybės kulto, kurioje jis iškėlė eilę klaidų, 
kurias Stalinas per keletą metų prieš mirtį padarė. Toj1' 
kalba (žinoma, neautentiška) pasiekė ir “Vakarus”. Čia 
ji buvo pakartojamai spausdinama ir komentuojama.

Kai kurie iš tos kalbos darėsi sau anti-komunistinio 
kapitalo. Pasinaudodami ta kalba, pasinaudodami Stali
no klaidomis, jie bandė niekinti, žeminti visus socialisti
nius kraštus, visą marksizmą-leninizmą. Dėl tos kalbos 
įvyko nemažas sąjūdis visose komunistinėse bei darbinin
kų partBo<e. Tai, be abejonės, pakenkė kai kuriom? 
marksistų partijoms, bet kartu jas ir sutvirtino tuo, kad 
parodė ioe- vien ’s asmuo — liekasi vienas, asmuo. Jis ga
li Padaryti kkudu. kaip kiekvienas, todėl negalima vistu 
asmeniu pasitikėti; reikia, kad kolektyve vadovybe bū 
tų ki( kvienoje organizacijoje, kiekvienoje socialistinėj* 
šah'ie.

Ne* ir ’kuodami Stalino klaidos, tikrieji mavk 
s's^ai sake: Tain, iis padarė klaidų, bet jo geri, didel’ 
darbai at veria klaidas.’

Su tokiu sprendimu, su tokia nuomone išėjo Kinijos 
Komunistų partiios Centro Komitetas. O po to Chruš
čiovas, prieš porą savamhi. sakė- flel Stalino klaidų yr; 
kalti vaši, kurie su juo kartu /veikė.

Dar aiški*’u ir ryškiau Chruščiovas pasisakė praėjusia 
savaite Kinuos ambasadoje. Jis priminė, jog J. Stalino 
savo laiku kritikavo Len’nas dėl kai kurių io silpnvbių 
kurios vėliau pasirodė gyvenime. Tačiau, sakė Chruščio
vas :

“Bet svarbiausiais klausimais, klasiniais klausimais. 
StaFmas biu o (■z'isrs. P’m dimk. kad ikiekvie'n^s ko
munistas galctH kovoti, kaip SMPras kovo’-o, ginan* 
darbininku klivts int^-esus!” (Vertimas iš angliškos 
kalbos, todėl, galimas daiktas, jis nėra visiškai tikslus?

Taigi, kaip sakėme, palaiosnui viskas i siaiškins. Išsi 
aiškins taip: J. Stalinas nebuvo neklaidingas dievaitis — 
jis buvo žmogus, o kiekvienas žmogus padaro klaidu 
Bet jo klaidos nublunka, kai palygini su didžiuliais dar 
bais, jo atliktais. Revoliuciniame darbininku judėjime 
StaPnas lieka žymiu marksistu ir dideliu darbininkų 
klasės, jos kovoje už socializmą, prieš imperializmą va 
dovu.

NELABAI JŲ NORI
BRITANIJOS angliakasiai, sakoma, atsisako įsilcist 

į kasyklas iš Vengrijos atgabentus bėglius. Britai anglia
kasiai yra tvirtai organizuoti, todėl jų žodis reikšmin- 

*gas’
Amerikoje, kaip rašo Daily Workerio kolumnista.c 

George Morris, eiliniai įunijistai darbininkai taipg’ 
kreiva akimi žiūri į vengrus dipukus, kurių eilėse daur 
yra an t i-semi tų.

Pas mus, primena Morris, vengriškus bėglius iškėsto 
mis rankomis priima tik samdytojai 'ir aukštieji darb' 
unijų viršininkai. Kodėl jie taip pamilo tuos bėglius? 
Todėl, kad tikisi, iog naujieji dipukai bus “geri kovoto
jai prieš komunizmą”.

Taip, samdytojai turėtu vengriškiems bėgliams būt' 
geri, kadangi jie, tie bėgliai, kovoja už jų interesus.

PRIEŠ ‘TIS^ENHOWERIO~DOKTRINA’’
L-

DIENRAŠTIS Vilnis, rašo:
“Kairiu :ų Britanijos darbiečių vadas Aneurin Bevar 

kategoriškai pasisakė prie^ Eisenhowerio doktriną Vidu 
rio Rytams. Jis parakė ilgoką straipsnį ‘Reynold’s News’ 
kuriame iš panagės kritikuoja šviežiai iškepta doktriną

“Aišku savaime, kad Bevanas kalba ne tik kairiųjų 
darbieČ’ų vardu. Jo prestižas yra pakilęs visoje Darbe 
Partijoje.

“Eisenhoweris ir Dulles nesiskaito su Jungtiniu Tau
tu Organizacija. Ji pastūmėta i šalį. Ji bus tik stebėtoja 
jei Amerika pradės intervenciją.

“Eisenhowerio nusistatymas ne tik nemažina karo pa
vojaus, bet artina trečio pasaulinio karo pavojų.

“Tai tokia Bevano pozicija, o apie jį kalbama, kaipo 
apie būsimą ministrą, jei Darbo Partija laimės rinkimus

“Ir tai ne io vieno nuomonė.
“Dr. Ed’th Summerskill, moteris parlamento narė, ku

ri Darbo Partiwie tain pat lošia svarbią role, irgi griež
tai išstoja prieš Amerikos valdžios planus. Eisenhowerio 
doktrina įžeidžia visas arabiškas valstybes.

“Ji pataria britų valdžiai griežtai keisti savo politikos 
gaires ir sudaryti draugiškus santykius su Vidurio Rytii 
Valstybėmis”.

KAS KA RAŠO IR SAKO
“ŠLUOTA”

Praėjusių metų pabaigo
je Vilniuje pradėjo eiti du 
;art mėnesinis satyros ir 
jumoro žurnalas “Šluota”.

Ta proga Vilniaus “Tiei 
sa” rašė:

“Tai reikšmingas įvykis 
respublikos kultūriniame 
gyvenime. Jo jau ilgą laiką 
lekantrau darni laukė tūks
tančiai Tarybų Lietuvos 
darbo žmonių.

“‘Šluota’ pirmą kartą pa
sirodė daugiau kaip prieš 
Ividešimt metų giliame 
pogrindyje, siaučiant fašis- 
inei diktatūrai. Ji buvo aš- 
rus ginklas Lietuvos. Ko- 
nun'sui partijos, darbinin- 
■ų klasės rankose kovoje 
prieš fašizmą, prieš kapi
talistine santvarką. Su anc 
meto ‘Šluota’ glaudžiai su
sijęs yra talentingojo daili
ninko Žuko vardas. Jau 
1934 metais Stepas Žukas 
buvo pagrindim’s karikatū
ristas noprindvje pradėta
me leisti ‘Šluotos’ žurnale. 
191O melais, kai Vaudies 
wriausybe ‘Šluotą’ legali- 
*avo. Stenąs Žukas tapo jos 
•edaktorium.
“Pirmaisiais tarvbinėe 

■antvarkos metais ‘Šluotos’ 
mrnalas padėjo darbo žmo
nėms pas:ankoiančiai kovo 
i už socialistinės santvar

kos įtvirtinimą, satyros 
i.gnimi degino senojo Pa
saulio piktžaizdes bei kitas 
mo'eroves.

“Po keliolikos metu per
traukos vėl išėjės pirmasF 
šluotos’ žurnalo numeris 
laro a ražu i snūdi. Jame 
rktvvi'ai pasirei kia iaunos 
'nrvbi^ės snn^'m^kos me- 
La:s išauemsiu lietuviu tn- 
’•vbinių feljetonistų, daili
ninkų jėgos”.

Mes “Šluotos” dar nema- 
' ūme, bet jaučiame, iog ta* 
, bus naudingas žurnalas, su

buriąs aplink save pačius 
iriausius Lietuvos satyri- 
kus-feljetonistus.

“Šluotos” redaktorius — 
t. Bulota. Ką gi jis mane 
įpie savo redaguojamo žur 
ialo naMčrH — “politiką” 
T “taktiką?”

I spaudos korespondentų 
ižklansimą, Bulota šitaip 
atsakė:

“Atgijusi ‘Šluota” nuo 
lirmojo mėnesio užsimojo 
duoti lauk iš visų pakam
pių sukčius, chuliganus 
brokdarius, kyšininkus, biu 
•okratus ir buržuaziniu? 
lacionalistus bei kitus Va
rnius. O jų dar nemaža ro
pinėja visuose pašaliuose 
rukdo dorų žmonių darbą 

Kuo tokių vabzdžių bus 
mažiau, tuo mūsų tarybi 
ūuose rūmuose darbo žmo 
nū bus giriau ir jaukiau 
gyventi”. \

Už KINIJOS 
PRIPAŽINIMĄ

Dienraštis Vilnis rašo:
“Net tūli kapitalistai sto 

a už Kinijos pripažinimo 
r jos priėmimą Jungtinio 
Pautų Organizacijom

“Cyrus Eaton, Chesa 
Peake and Ohio gelžkelic 
kompanijos prezidentas 
parašė laišką Cleveland* 
News’ redakcijai, patarda 
mas Amerikos valdžia’ 
keisti taktika Kinijos ii 
Rusijos atžvilgiu. Jis sako* 
‘Skleidimui tarptautinės ne- 
mykantos prieš Rusiją ai 
Kiniją mes samdome pro
pagandistų armiia’.

“Ir Amerikos interesai ir 
visos žmonijos interesai 
daug laimėtų, jeigu mes su
sitaikytume su Rusija ir 
Kinija”. djb

“VADUOTOJŲ” 
NUSIVYLIMAS

Kanadiškis Liaudies Bal- 
Isas rašo:i-

“‘Vaduotojų’ spaudoje 
baisus verksmas, kad Jung
tinės Valstijos susvyravo, 
neparėmė britų ir francū- 

j zij žygių Egiptan ir Veng- 
; rijos maištininkų. Jie nie- 
i kaip negali dovanoti Jung- 
! tinių Valstijų vyriausybei, 
! kad ji nesiuntė savo pagal
bos ir vieniems ir kitiems..

“Jie, matyti, vaizduojasi, 
kad Jungtinės Valstijos y- 
ra koks tai supermenas ir 
gali viską nugalėti kardo 
mostelėjimu, kaip kad pa
sakose pasakojama. Ar ne
būtu gerai jiems atsiminti 
Korėją, kur amerkiečiai 
buvo pasiuntę milžiniškas 
'ėgas. Juk nedaug trūko, 
’:ad amerikiečiai būtų bu- 
fę išblokšti iš. Korėjos visai.

“Užkurti ugni galima 
^Teitai, bet kas bus toliau? 
Kara nradėU Europoje ir 
Afrikoje galima greitai, bet 
kuo iis pasibaigtų? Jeigu 
4ar panaudotų atominius 
ginklus, tai ar daug kas lik- 
‘ų Europoje? Ar būtų po 
Rp galima žmogui tenai gy
venti, tai, sunku pasakyti, 
bet. galima vaizduotis, kad 
būtu pavojinga gyvybei dėl 
•adiacijos.

“Daug išmintingų žmo
nių. nekarta yra pasakę, 
kad ginklas nieko neiš- 
prendžia. Ar išsprendė ką 

nors Hitleris ir jo sėbrai, 
kurie pradėjo praėjusį ka- 
”ą? Po karo atsirado dar 
daugiau keblumų ir kliūčių. 
Tas pats bolševizmas juk 
ne tik nesusilpnėjo, bet dar 
sutvirtėjo.

“‘Vaduotojai’, iš kitos pu
sės, nuolatos pranašauja, 
kad komunizmas smunka. 
Tai ko nen«Knkti, kol jis 
susmuks? Ištikro, jeigu jis 
yra klaida, jeigu lemta jam 
sužlugti, tai ko tiek daug 
nervuotis?”

Iš laiškų redakcijai
Gerb. R. Mizara: Siunčiu 

už Laisvės prenumeratą 
jums 10 dol. Money Orderi 
Aš noriu, kad ji mane lan
kytų, kaip lankė, per visus 
1957 metusi ba be Laisvės 
žmogus negali gyventi 
Man gaila, kad aš negaliu 
lieku prisidėti medžiagiš
kai, ba jau nedirbu daugiau 
kaip dveji metai. Su pagar
ba,

G. W., So. Boston, Mass
(M. O. perduotas admi- 

■dstracijai. Dėkojame. — 
Red.)

□AILININKO J. KUZMINS- 
KIO JUBILĖJAUS 

MINĖJIMAS
1956 m. jgr. 14 d. Vilniaus 

Valstybiniame dailės institute 
vyko iškilmingas vakaras, 
kietas dailininko J. Kuzmins- 
•io 50-osioms gimimo ir 25-o- 
ioms kūrybinio darbo meti- 
iėms pažyipėti. Vakarą su- 
enR'ė Lietuvos Tarybiniu dai- 

’ininkų sąjunga ir Vilniaus 
Dailės instilutas.

Instituto s salėje susirinko 
n-ofesoriai, dėstytojai, šiu
lentai, miesto visuomenės at- 
■tovai. VakĄra atidarė Lietu
os TSR Tąrybinią dailininku 
.ąjungos Valdybos pirminin
kas V. Mackevičius. Praneši
ną apie J. Kuzminskio gyve
nimą ir kūrybą padarė meno 
kritikas J. Umbrasas.

Jubiliejaus proga J. Kuz- 
•ninskį pasveikino Lietuvos 
Tarybiniu dailininkų sąjun
gos, Dailės instituto, visuome
nės atstovais Buvo perskaity
tas Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo Įsakas 
dėl respublikos nusipelniusio 
meno veikėjo garbės vardo 
suteikimo .J. Kuzminskiui. j . 1 • *' ■ ’

Ieškojimai iš Lietuvos
J u ozui Baranausku i
Alžyras
Nuo buvusio francūzų 
ginkluotųjų pajėgų vyres
niojo seržanto
Balio Pranckaus

Brangus Juozai,
Tu prašei, kad sugrįžęs 

į Tėvynę, parašyčiau tau 
laišką. Aš jau išsiunčiau 
Tau vieną laišką senu adre
su į karinį dalinį Alžyre. 
Tačiau jokio atsakymo iš| 
Tavęs dar nesulaukiau. Gal j 
būt, jūsų dalinio jau nebėra 
toje vietoje, kurioje aš jį 
palikau išvykdamas k iš
Francuzijos.

; Vilniuje. Motina kreipiasi 
;į savo sūnų laiškučiu: *

v ,v! “Mano Petreli, paskutinį 
tuvoje. Dabar aš Tau is Įaišką gavome iš Tavęs 
Lietuvos jau galiu pasaky- 1952 metų birželio mėnesį. 

1 ti, jog visus grįžtančius čia rpu rašei iš Hamburgh 
; sutinka labai draugiškai, ligoninės. Tavo sesuo ir ma- 
Man dabar pasidarė yisiš- no Emilija po sun
kai aišku, kaip niekšingai iig0S mirė 1952 m. lie- 
priešiška propaganda mus1 ----- ta..,.... v
klaidina, tikindami, jog grį
žusieji iš užsienio Tarybų

pos mėnesį. Dabar aš su

Sąjungoje yra persekioja
mi.

Tad ilgai nedvejodamas, 
Juozai, grįžk i Tėvynę, į 
namus. Tavęs čia laukia ar
timieji ir draugai.

Tavo ištikimas draugas
Balys Pranokus

Mano adresas: Lietuva,
Vilnius, Geležinkelio gatvė

Kaip Tu žinai, aš 1955 Nr- butas 26a.
metų gruodžio mėnesį bu
vau gavęs keturių mėnesių 
atostogas. Ir praleisti jų 
nuvykau į Paryžių. Ten aš 
aplankiau tarybinę pasiun
tinybę, paprašiau, kad man 
padėtų grįžti namo. Ir štai 
greitai bus 7 mėnesiai, kai 
aš po 12 metų klajojimo 
svetimuose kraštuose vėl 
grįžau i namus pas savuo
sius. Pirmiausią aplankiau 
savo seserį Danutę gimta
jame Kaltanėnų kaime Šven
čionėlių rajone. Vėliau nu
vykau į Vilnių pas kitą sa
vo seserį Uršulę. Vilnius 
labai išaugo, išgražėjo. Čia 
pastatyta daug naujų ga-

Gražulio Petro, Vinco sū
naus, gimusio 1914 metais 
birželio 16 d. švenč:onių 
apskr. šiaudiniškės km.

duki'ele Janina ir žentu gy
venu Vilniuje. Mano svei
kata sihma. Didžiausias 
mano troškimas gauti nors 
mažiausią laiškutį iš TavęŠ, 
sužinoti kaip tu gyveni sve
tur. Parašyk, sūneli, noiįs 
kelis žodelius apie save%

Mano adresas: Vilnius, 
Kuosų g. 10, b. 2. Gražulie> 
nė Elena.

1939 metais liepos pabaigo- Nr. 17. 
je mobilizuoto į lenkų ka
riuomenę ir karo metu pa
tekusio į vokiečių nelaisvę.

Motina ir sesuo Janina 
gyvena dabartiniu metu

Kronkaičio Vlado, Anta
no s., gimusio 1919 m..,vo
kiečių okupacijos metais iš
vežto į Vokietiją, ieško te
ta Brazienė, gyv. Lietuvos 
TSR. Vilnius, Stiklių g-vė

Bartkaus Jokūbo, Anta
no s., gimusio 1915 m. Tau
ragės apskr., Švėkšnos v., 
Razmų km., 1942 m. hitleri-

(Tąsa 3-čiam pust)

Turtingasis Kazachstanas

i

$

I

vės. Dabar Vilniuje gami
nami elektros motorai, su
dėtingos žemės ūkio mari
nos, bokštiniai kranai sta
tyboms ir daug kitų įvairių 
gaminių, kurie prieš karą 
i Lietuvą buvo įvežami iš 
užsienio. Per paskutiniuo
sius metus čia pramonė la
bai smarkiai išaugo. Lietu
voje gaminama tiek daug 
presavimo ir gręžimo stak
lių. garo turbinų, jog jų už
tenka ne Hk mūsų rc^puH’- 
kai, bet dargi iš čia jos 
siunčiamos į užsienį. Laiš
ke apie tuos visus didžiu
lius pasikeitimus, kurie čia 
’vyko Tarybų valdžios me
tais, sunku man Tau vis
ką papasakoti. Kai atva
žiuosi, pats pamatysi. Vil
nius man labai patiko. Ir. 
iš nutariau apsigyvent Ta-' 
’•ybų Lietuvos sostinėje. 
Nors aš tarnavau hitleri
ninkų organizuotuose “sa- 
zisaugos daliniuose,” Tėvy
nė mane sutiko kaip moti
na savo tikrą vaiką. Aš ga
vau stambią piniginę pašal
pą, esu aprūpintas darbu.1 
Visi grįžusieji į Lietuvą 
net ir tie, kurie tarnavo 
okupantams ir yra padarę 
nusikaltimus prieš savo 
liaudį, tampa lygiateisiais 
piliečiais. Niekas čia ne
persekioja dėl praeities 
veiklos.

(Pabaida)
Respublikoje plačiai iš

vystyta statybinių medžia
gų gamyba. Čia esama di
delių marmuro, klinčių, gip
so, statybinių akmenų, ug
niai atsparaus ir sunkiai ly
domo molio, kvarcinio smė
lio, naudojamo stiklui ga
minti, cemento ir daugelio 
kitų medžiagų atsargų. 
Kaspijos pajūryje, Syr-Dar- 
jos paupype ir eilės ežerų 
pakrantėse yra didžiuliai 
meldynai; iš meldų gamina
ma lengva ir kaimo staty
boms patogi statybinė me
džiaga. Ši vertinga ir pi
gi statybinė medžiaga nau 
dojama statant gyvenamu o 
sius namus, grūdu sande 
liūs, dengtus grendymus ii 
pan. šeštajame penkmety
je ypatingas dėmesys bur 

, skirtas išvystymui cemente 
. pramonės, kuri turi padi
dinti cemento gamybą maž
daug 8.8 karto.

Nutarimai dėl dirvonu 
bei plėšiniu įsavinimo davė 
pradžią didingos priemo
nėms Kazachstano žemės 
ūkiui išvystyti. Per trum
pa laiką čia įsavinta apie 
20 milijonų hektarų derlin
gų plėšinių. Ryšium su tuo 
grūdinių kultūrų pasėlių 
plotas respublikoie padidin
tas tris kartus. Naujai Įsa
vintose žemėse sukurti 337 
stambūs grūdų tarybiniai 
ūkiai. Plėšinių įsavinimas 
nuvertė Kazachiją svar
biausiu, po RTFSR, Tarybų

, Sainnp'os aruodu.
| TSKP Centro Komitetas] 

Tėvynėje, po ilgo basty-, i,r TSRS Ministrų Taryba ] 
mosi ir karinės tarnybos'’ 
svetimos šalies ginkluotose 
Pajėgose, aš pradėjau ramų 
gyvenimą, įsijungčiau į tai
kų darbą, čia susidrauga
vau su savo sesers drauge 
Brone Susmoraite. Aš ją 
pamilau ir neseniai atšven
tėme mūsų vestuves. Ji tau

tinklas 214 tūkstančių hek
tarų plote ir apvandeninta 
43 milijonai hektarų ganyk
lų, bus baigtas kasti Arysj- 
Turkestano kanalas su Bu- 
gunio vandens saugykla, o 
taip pat bus baigta sta
tyti Kzyl-Ordos užtvanka. 
Žymiai padidės respubliko
je medvilnės, ryžių ir kitų 
vertingų kultūrų augini
mas.

Numatoma sudrėkinti ir 
įsavinti Kazachstane 1956- 
1962 metais 100 tūkstančių 
hektarų plėšinių. Šiose že
mėse bus įvykdyta stambi 
irigacinė statyba, bus su
kurta 11 medvilnininkystės 
arybinhi ūkių. Alkanojo- 
ė stepėje bus sukurtas ne
įprastai stambus medvil- 
ūninkystės rajonas,_ kuris 
luos kasmet ne mažiau kaip 
120-340 tūkstančių tonų ža- 
hos medvilnės.

Vadovaujanti vieta Ka
zachstano ekonomikoje pri
klauso gyvulininkystei. Res
publika užima antrąją vie
tą šalyje pagal avių bei ož
kų skaičių, trečiąja vietą— 
nagai galvijų skaičių. Čia 
vra dideli puikiu ganyklą 
plotai. Žymiai plečiant ku
kurūzu pasėlių plotus ir at- 
’iėkant didelius darbus pie
vų bei ganyklų plotams ap- 
vandeninti. respublikoje su
sidarė palankios sąlygos 
o-vvulininkystei toliau vys
tyti. . f

Audringas Kazachstano 
'’konnmikos vvstvmas sukė
lė gilius poslinkius visosp 
respublikos gyvenimo srity
se. Kasmet auga gyvento- 

karsta! pasveikino Kazaeh-. n „ pakraštį, kuriP 
stan? darbo žmones su pa-1 skendg1o skurde > temsu‘. 
siektais laimėjimais ir pa-| nuklo-o tankug mok k. 
žymėjo kad savo pas.-auko- R ’ technikumu aukštojo 
lamu darbu _ .ne nnsipelne ^oks]o jsf . • moks,inW 
visos tarybines liaudies mei-. tvrjmo J ba«dymų stočių 
les 11 pagalbos. tinklas. Iki įkuriant Tary-

Apie pusę visos Kazach- bu va]džia 94‘ rocentai Ka. 
stano teritorijos s u d a r o > zachatano gv*ventojų buvo 
sausos stepes ir dvkumos., . šiuo metu res.
Kad siuose sauąrmguose! dublik(,/mokvklose mokosi
rajonuose butų išvystytas ■ 14 miliįono dchni.
žemes ūkis, turi būti atlik- Į kumuose _ 67 4 tūkstančioi

* 1 1 * rT1 1 "| žmonių, aukštojo mokslonimo darbai. Tarybų vai- . . • _ 49.2'tQkstanč|o
dzios metais įrengtos stam- j student„ šeštajame penk- 

i metvje mokslo įstaigų tinkį 
las žymiai padidės. Visuo- • 
se respublikos kampeliuose 
virte verda įtemptas kūry^ 
bin is darbas žmonių, kurie 3 
atskleidžia milžiniškus šio 
didžiulio krašto turtus^

B. Taurutis !l

riausiam mano draugui.
Aš dažnai pagalvoju, jog 

Tu tikriausiai tebetarnauji 
kariuomenėje. Pri s i m e n u 
tuos mūsų pasikalbėjimus 
apie sugrįžimą i Tėvynę;
praeitu metų pabaigoje, kai. bios irigacinės siste-mos
mudu tarnavome prancūzų 
kariniame dalinyje Alžyre. 
Tada mes abejojome, kaip 
būsime-sutikti Tarybų Lie-

—Jubiliatas šiltai padėkojo 
už nuoširdžius sveikinimus.

Po iškilmingosios dalies
įvyko koncertas.1

Koresp.

ypač Pietų Kazachstane, 
įrengtos stambios vandens 
saugyklos, šimtai tvenki
niu ir tūkstančiai šachtinių 
šulinių. Šiame penkmetyje 
numatyti dideli darbai iri
gacinės statybos srityje. 
Bus pastatytas drėkinimo

2 pusk Laisve (Liberty) Antr&d., sausio (Jan,) 22, > ’* 957
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. MYKOLAITIS-PUTINAS--_______
Kovų del žemės ir laisvės 
vaizdai 1861-1864 metais

(Tąsa)
Pasakodamas visa tai, Petras nejučio- 
is perdeda ir tą buitį puošia, tartum 
įsaką sekdamas apie tolimą, nežinomą 
"aštą. Gal būt, ir jis pats ilgėjosi tokio 
desaus gyvenimo kartu su Katryte, o 
ii jis tuo norėjo pasakyti, kokia bran- 
ji jam, kad, nepaisydamas lobhj ir tur

it jiš pasirinko ją, prastą baudžiaunin- 
b mergaitę.
O įų tarsi įspėdama jo mintį, liūdesį 

išlepdama:
,— O ar gražios to krašto mergaitės? 
jr gražiai jos puošiasi?
— Taip, Katryte, pasakojo Petras. 
-Gražiai puošiasi, į bažnyčią su odinėm 
irpaitėm važiuoja, šilkinėm skarelėm 
irsi, gintarus ant kaklo nešioja. Sunkių 
Čirbų jos nedirba, tarnaitės ir samdinės 
is pavaduoja.
Sunkiai atsiduso Katrytė, atsiminusi 

ivo gyvenimą pas neturtingą, o rūstų 
»vą. Ir ii net suabejojo Petro žodžiais: 
— Tur būt, pasaką tu man seki, Pet

eli, apie kokias karalaites, ne apie pap
is kaimo mergaites.
Ir, tarsi atsiliepdama į jųdviejų pašne- 

3sį, iš anapus aikštės suskambo daina:
* • Vai kai aš ėjau

Per didįjį kiemelį,
Per didįjį kiemužėlį, 
Pro turtuolio langelį — 
Neūžia stakleles 
Nei plonos drobelės, 
Nei jovaro šaudyklėlės: — 
Mergelė tinginėlė.

— Adomėlis! — pagalvojo Petras, įsi- 
lausydamas į dainą. — Tas tai visados 
;pėja, ką kada uždainuoti.
O daina iš anapus aikštės tęsė:

Vai kada aš ėjau 
Per didį kiemelį, 
Per didįjį kiemužėlį, 
Pro varguolių langelį, —

* Tai ūžia staklelės
* Ir plonos drobelės,

Ir jovaro šaudyklėlės:
, Mergelė Audėjėlė.

Katrytė nedrąsiai uždėjo savo ranką 
nt kietos Petro dešinės:
— Gal negerai, kad tu mane pamilai, 

’etreli. Būtų tave išsirinkusi kokia tur
ingo karaliŠkio mergelė. Būtum tu su 
a laimingas, gražiai gyventum, aukšto- 
e seklyčiose vaikščiotum.
Ir daina kartojo jos žodžius:

Ko taip užsipuolei, jaunas bernu- 
[želi, 

Ko taip užsipuolei, baltas dobilėli, 
Ant vargo dukružėlės, 
Ant vargdienės mergelės?
Reikė užsipulti, jaunas bernužėli, 
Reikėj užsipulti, baltas dobilėli, 
Ant turtuolio dukružėlės, , 
Ant turtingos mergelės.

Bet Petras kietai suspaudė Katrytės 
•anka savo dešinėj.

—'Nereikia man, Katryte, jokių kara- 
iškių, nei jų sėklyčių, nei jų klėčių. Tu 
nan brangesne už visokius turtus. Tegul 
ik niekas man tavęs nepaveržia. Gyven
ame mudu laimėje ir be didelių turtų.

O jaunimas anoj pusėj dainavo:
Mesčiau turtužėlius

’ Giliian vandenėlin, 
Baltus drabužėlius 
Juodan purvynėlin. 
Puolei širdin, mergužėle, 

» Mergele vargdienėle, 
Puolei širdin, mergužėle, 
Mergele audėjėle.

Artinosi vakaras. Saulės jau nebuvo 
matyti, nes žemi, pilki debesys apdengė 
dangų. Pūtė vėsus vėjas, miškas ošė. 
Oras regimai gedo, rengėsi lyti. Aikštė 
greitai ėmė tuštėti.

— Lik sveikas, Petreli, — kalbėjo Kat
rytė, pakėlusi į jį savo mėlynas akis. — 
Apie mane nieko bloga nemanyk. Aš 
stipri, nieko man neatsitiks. O tu saugo
kis. Panelė sakė, kad rudenį mudu galė
sime susituokti. Bet ji manęs jau, tur 
būt, pasigenda.

Iš, tiesų Agota ir Pranciškus jau jos 
ieškojo ir pamatę ėjo pasitikti.

Pakrašty jų laukė nekantraudama 
pana Jaddvyga.

Ak, kur tu pražuvai, Katryte? — 
sutiko ją priekaištingai, bet ne piktai. 
—Mes jau ėmėme nuogąstauti, ar tavęs 
vilkai nepagavo.

Bet pasižiūrėjusi į Petrą, viską supra

to.
— Tai tavo jaunikis, Katryte? Petras 

BalsySj ar ne taip?. . Sveikinu!. . . Mu
du jau pažįstami, tiesa? O, kad jūs bū
tumėt matę, kaip jis mane šokdino! Aš 
pirmą sykį gyvenime turėjau tokį puikų 
šokėją!

Petras, suglumęs, nežinojo, nė kaip 
jam teisintis, bet jis labai džiaugėsi, 
matydamas, kad panelė nepyksta.

O Jadvyga, gerai nusiteikusi dėl pavy- 
kusios šventės, čiauškėjo toliau:

— Ne, ne nesiteisinkit! žinau visą jū
sų meilės istoriją. Na, o jei taip, pada
rysiu, kad dar šį rudenį vestuves iškel- 
tumėt. Tada Petras turės su manim dar 
sykį taip pašokti, kaip šiandien. O dabar 
namo!

Žemai lenkėsi Petras panai Jadvygai, 
o Katrytė siekė jai ranką bučiuoti. Bet 
ji nesidavė, stipriai paspaudė Petro de
šinę ir ėjo prie karietos, kur laukė Pran
ciškus.

Petras atsisveikino Katrytę. Netoliese 
jis pamatė atskubantį Adomėlį.

Žmonės greitai skirstėsi iš miško. Vie
ni pėsti, kiti važiuoti pasklido visais ke
liais į miestą, į kaimus, į artimesniuosius 
dvarus. Didžioji bajorų ir liaudies bro
liavimosi šventė baigėsi.

Panevėžio įgulos viršininkas pulkinin
kas Dobrovolskis vakare klausė grįžusį 
iš miško savo liokajų Motiejų:

— Na ką, Motiejau, buvai ten?
— Buvau, ponas pulkininke.
— Ir ką gi matei?
— Blogai, ponas pulkininke. Viskas 

ten pas juos jau baigta. Jau ir karalių 
sau išrinko. Mums belieka tik išsineš
dinti.

Garsiai nusikvatojo pulkininkas, iš
girdęs tuos žodžius:

— Na, ką gi? Eisime pareikšti ištiki
mybės jausmų jo didenybei Panevėžio 
karaliui.

Vargšas “karalius”! Ar jis galėjo įspė
ti, kai jį šaunus jaunimas mėtė į viršų 
ir tūkstančiai balsų griausmingai šaukė 
vivat, kad po dvejų metų, apvilktas bal
tais mirties marškiniais, jis kris sušau
dytas Kauno ekzekucijų aikštėje, kaip 
neištikimas ciesoriui karininkas ir maiš
to prieš jo didenybę dalyvis.

XXIX
Netrukus po Panevėžio šventės Bagy- 

nų dvare pasklido žinia, kad iš Peter
burgo parvažiavo pono Survilos sūnus 
Viktoras. Jaunojo Survilos vardas dar 
ne taip seniai pasidarė žinomas toje a- 
pylinkėje. Augo jis pas tėvus dvare, kaip 
ir kiekvienas kitas ponaičiukas, mokėsi 
Kėdainiuose, Vilniuje, paskui išvažiavo 
į Peterburgą. Tėvai nepanoro leisti savo 
vienturčio į karo tarnybą, tad Viktoras 
ėmė studijuoti teisę ne kokiam praktikos 
tikslui, bet taip sau iš pamėgimo.

Viktoro Survilos vardą gimtinėj pir
miausia ėmė garsinti du šiaipjau nežy
mūs žmonės: jo tėvo liokajus Steponas 
Balsys ir veterinorius Dimša. Steponas, 
nuolatos sukinėdamasis pono Survilos 
valgomajame, kabinete ir salione saviš
kių ir svečių tarpe, jau pirmaisiais Vik
toro studijų metais Peterburge kartais 
nugirsdavo gan keistų apie jaunąjį po
naitį atsiliepimų. Sykį tėvai, gavę sū
naus laišką, dalinosi įspūdžiais.

— Pasirodo, kad mūsų Viktoras susi
domėjo socialinėmis reformomis — kal
bėjo ponas Survila žmonai. —Iš jo laiš
ko galima spėti, kad demokratinis ju
dėjimas labai gyvai reiškiasi universite
tinėje jaunuomenėje.

— Ak, aš taip bijau, kad Viktoras ne
įsipainiotų į kokią revoliucinę organiza
ciją. Jis toks impulsyvus! — nuogąstavo 
ponia Survilienė.

— Taip, jis impulsyvus, bet nekvailas, 
— ramino tėvas. — O kad domisi socia
linėmis reformomis, tai ir gerai. Iš viso 
ko matyti, kad baudžiavai atėjo galas. 
Kiekvieno doro piliečio pareiga ieškoti 
būdų, kaip reformą įvykdyti.

Kuriam laikui praėjus, ponas Survila 
pasakojo vienam svečiui, kad sūnus ra
šąs iš Peterburgo, jog baudžiavos pa
naikinimo klausimas tapęs vyriausia šių 
dienų vidaus politikos problema, dėl ku
rios išsprendimo vvksta arši priešingų 
nuomonių kova. Čia ponas. Survila pri
sislinko prie svečio ir nuleido balsą, bet 
Steponas, tuo tarpu priėjęs uždegti sve
čiui pypkės, išgirdo:

(Bus daugiau)
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Statybos pi
(Laiškas iš Kauno)
Sukako pirmosios meti

nės nuo Kauno hidroelek
trinės prie Nemuno staty
binių darbų pradžios.

Neatpažinti dabar seno
sios upės dešiniojo kranto. 
Čia, ties Mergelių sala, 
naujoje miško kirtavietėje, 
išsidriekė didžiulė staty
bos aikštelė. Tai didžiausia 
statyba, kuri vykdoma Ta
rybų Lietuvoje šeštojo 
penkmečio metais.

Statybai prasidėjus, pir
maisiais mėnesiais buvo 
statoma gyvenamoji vieto
vė. Dabar darbininkai, tar
nautojai, inžinerijos - tech
nikos darbuotojai jau gavo 
2,600 kvadratinių metrų 
gerai įrengtų butų. Greitu 
laiku bus apgyvendinti dar 
trys nauji namai, kurių 
bendras gyvenamasis plotas 
sudaro 800 kvadratinių me
trų. Statoma dar 11 as
tuonių butų, šeši 6 butų, 
keturi 27 butų namai ir 
vienas dviejų aukštų na
mas bendrabučiui. Taip 
pat statomi vaikų lopšelis, 
darželis, mokykla 450 mo
kinių, pastatas statybos 
valdybai, kuriame vėliau 
bus hidroelektrinės valdy
ba. Darbininkų gyvenvie
tėje jau išryškėjo pirmųjų 
gatvių kontūrai. Perduota 
eksploatacijon geležinkelio 
stoties materialinė baze su 
geležinkelio šaka, lentpjū
vių kombinatas. Lapkričio 
mėnesį pradėjo veikti ma
žoji betono gamykla. De
dami pamatai didžiajai be
tono gamyklai pastatyti. 
Abi gamyklos bus automa
tizuotos. Baigiama statyti 
naftos bazė, automobilių 
garažas su dirbtuvėmis, 
didelė mechaninė Remonto 
gamykla.

Visus statybos barus sie
ja telefono linijos ir geri 
keliai. Nutiesta 15 kilome
trų plento ir daugiau kaip 
20 kilometrų vandentiekio, 
kanalizacijos ir terrąofika- 
cijos magistralių.

Šių metų vasarą prasi
dėjo pagrindinių hidromaz- 
go įrenginių statyba. Jau 
pastatyta pirmoji žemės 
sanpylos eilė. Sanpyla at
skiria HES pastato daubą 
nuo gelžbetoninės vandens 
užtūros. Sanpyla įsiveržė į 
Nemuną 70 metrų plotyje 
—beveik pusėje upės vagos. 
Iš HES pastato daubos jau 
išimta apie tris tūkstančius 
kubinių metrų grunto. 130 
tūkstančių kubinių metrų 
grunto jau supilta į žemės 
sanpylą dešiniojo kranto 
dalyje. Spalio 31 dieną — 
pusė metų pirma nustatyto 
laiko — buvo pradėta kasti 
dauba laivvbiniam šliuzui, v

Žiemos metu hidromazgo 
statytojai turės atlikti at
sakingus darbus. Iki pava
sario poplūdžio jie turės 
supilti užtūrą iki projekte 
numatyto dydžio ir įkalti 
joje 2,800 tonų plieninių 
špuntų. Toliau bus vykdo
ma taip pat gyvenvietės, 
pagalbinių įmonių statyba, 
bus tęsiami žemės darbai 
pagrindiniuose įrenginiuo
se.

Hidromazgo statytojų ko
lektyvas sėkmingai susido
roja su jam iškeltis užda
viniais. Kolektyvui vado
vauja statybos viršininkas 
N. Luchnevas ir vyriausia
sis inžinierius S. Levšinas, 
kurie sukaupė didelį paty
rimą statant kitas elektri- 
n e s . Puikiai darbuojasi 
Kauno politechnikos insti
tuto auklėtiniai Stasys La- 
tauskas, Romualdas Charū- 
nas ir Liudas Šulinskas, 
ekskavatorininkų. ir šoferių

•ie Nemuno 4
• kompleksinės brigados bri
gadininkas Vaclovas Pe
traitis.

...1959 metais beveik 90 
kilometrų plote išsilies Kau
no jūra. Iki to laiko rei
kės iškirsti daug tūkstan
čiu hektaru miško, nukelti v- .V- 7
išk užtvindinimo zonos apie 
1,500 įvairių pastatų, nu
tiesti naujus kelius ir ryšių 
linijas. įdomi detalė: sta
tybos viršininko kabinete 
1956 metų lapkričio mėne
sį mes aptikome profsąjun
gos darbuotojus, kurie ta
rėsi su juo kokį sklypą pa
linkti Kauno jūros krante, 
kur galima bus pastatyti 
vienadienius poilsio namus 
ir pionierių stovyklą. J. P.

Chicago, 111.
PUIKUS SVETURGIMIAMS 

GINTI KOMITETO 
PARENGIMAS

šeštadienio vakare, sausio 12 
d., Mildos teatre įvyko gražus 
Sveturgimiams Ginti Komiteto 
tautiniu dainų festivalis. Jo 
tikslas buvo duoti smagią pra
mogą ir, aišku, sukelti lėšų 
šios pažangiečiams svarbios or
ganizacijos palaikymui.

Nors oras buvo nepalankus— 
buvo šalta ir susisiekimas 
mieste dėl sniego labai lėtas,— 
bet publikos prisirinko nema
žai. žinoma, programa buvo 
šiek tiek pavėluota, tačiau, 
jai prasidėjus, žmonelių prisi
pildė beveik visas teatras.

Parengimui pirmininkavo 
Mrs. Sylvia Woods. Ji trum
pai pabrėžė organizacijos svar
bą šiais įtemptais laikais ir 
nurodė, tarp kitko, kad ir ne- 
grai-sveturgimiai yra deportuo
jami dėl jų politinių nusistaty
mų.

Programą atidarė Ciceros 
Moterų Choras, vadovybėje 
Mrs. Ėstelle Bogden, ir sudai
navo tris daineles lietuvių kal
ba. Kadangi publika susidėjo 
'iš įvairių tautybių žmonių, tai 
įdomu buvo, kaip ji reaguos į 
lietuviškas dainas. Na, aplo
dismentų netrūko, taigi, choras 
turėjo pasisekimo ir “tarptau
tinėje” plotmėje.

Entuziastikai buvo sutikta ir 
lietuvė solistė Miss Loretta 
Cooper, kuri padainavo lietu
vių ir anglų kalbomis. Jos pa
sisekimas irgi buvo neabejoti
nas.

Meksikiečių vaikų porelė, 
Manuel ir Celia Lozano, tau
tiniuose rūbuose, šauniai pa
dainavo kelias daineles ispanų 
kalba ir publikos buvo šiltai 
sutikti.

Afro-Cuban šokiai (by Shan- 
go Dancers) buvo gražiai at
likti, ir savo egzotiškumu sutei
kė programai spalvingumo. 
Atogrąžų bubnelius mušant, 
grakščiai ir švelniai šoko basa, 
jaunutė šokėja su savo part
neriu. Jie palydėti gausiais 
plojimais.

Vakaro žvaigždė buvo Mr. 
Earl Robinson, kuris yra gana 
aukštai prasisiekęs dainų me
ne. Akompanuodamas gitara 
ir pianu, jis padainavo ameri
koniškų dainų. Malonu ir įdo
mu buvo jo klausytis.

Surinkta nemažai aukų. Ne
žinia, daugiau ar mažiau negu

PHILADELPHIA, PA.

HELP WANTED-MALE

Salesmen. Immediate openings for 
3 men for our new office. High 
immd. percentage earnings. Excellent 
opportunity for ambitious young 
men. To work for one of the largest 
national electrical sales Co. in this 
area. Many extras incl. pension plan 
and insur. ELECTROLUX CORP., 
8102 W. Chester Pike, Upper Darby. 
Pa. Ask for Mr. V as tar dis. Any day I 
bet. 10-12 A. M. HL 6-5702.

(11-17)

HELP WANTED—FEMALE

Comptometer Operator. Steady po
sition. Pleasant working cond. Air- 
cond. office. 5 days, Mon. thru’ Fri. 
Salary commensurate with ability 
and exp. Liberal vacation and wel
fare insurance benefits. Apply Mr. 
Carey or Mr. Patton. GENERAL 
BAklNG CO., 300 E. Godfrey Ave., 
PL. 5-3440.

. .(11-17)

kitais metais. Toko pastebėti, 
kad Lietuvių Komitetas įteikė 
$100 čekį. Tai graži parama 
organizacijai, kuri yra padėju
si kai kuriems lietuviams iš
vengti deportacijos.

žodžiu, vakaras praėjo pui
kiai, sklandžiai. Buvęs

AREŠTUOTI Už “BOMBĄ” 
MOKYKLOJE

Du vienos East New York 
mokyklos mokiniai pasigyrė 
suradę mokyklos toilete bom
bą. Pasirodė, kad tai buvo ra
dijo kondenseris, jų pačių pa
dėtas. Tada jie buvo pristaty
ti į vaikų teismą pasiaiškinti.

NARKOTISTĄ BANDYS 
PAGYDYTI

Brooklynietis karo ve/tera- 
i,as David Harchuck buvo 
teisme surastas kaltu už dak
taro recepto falsifikavimą, 
kad gauti vaistinėje narkoti
kų. Jam paskinta 18 mėn. ka
lėjime) atsėdėti ir paskui jis 
bus pasiųstas į dopininkams 
gydyti ligoninę Lexington, 
Ky.

Newyorkiete Ady Haas ras- 
Ita mirusi savo apartmente. 
Tyrinėja, kas su ja atsitiko.

Pajieškojimai
(Atkelta iš 2-ro pusi.) 

nių okupantų prievarta iš
vežto į Vokietiją, ieško pus
sesere Lenktaitė Julija, 
gyv. Lietuvos TSR, Klaipė
da, Birutės g. Nr. 1/3.

Mitkaites Cecilijos, Vin
cento d., ir Mitkaites Bar
boros, gimusių Panevėžio 
apskr. Pumpėnų miestelyj, 
ieško tėvas Mitka Pranas, 
gyv. Lietuvos TSR, Pumpė
nai.

Stankevičiaus Jono, Juo
zo sūn., pasitraukusio su 
hitlerine armija į Vakarus, 
kuris turimomis žiniomis 
šiūo metu randasi Anglijo
je, ieško Stankevičienė Jo
ana, gyv. Lietuvos TSR, 
Dotnuva — Akademija.

Petkevičiaus Vlado, Juo
zo s., gim. 1920 m. ir Petke
vičiaus Albino, gim. 1925 m. 
1944 m. išvežtų į Vokietiją, 
ieško tėvai Juozas ir Ona 
Petkevičiai, gyv. Lietuvos 
TSR, Vilkaviškis.USNYNE

Modernine Lietuvos Istorija Poemoje 
Tai žmogaus Sielą Jaudinantis Kūrinys!

Paraše žymusis Lietuvos Poetas

Teofilis Tilvytis
Gyvai atvaizduojama kaip Lietuvai tapus ne
priklausoma, godūs ant turto elementai, po prie
danga patriotizmo, puolėsi ten išnaudoti liaudį. 
Lobo ir be žmoniškumo atodairos vis daugiau 
glemžėsi turto.

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

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

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

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

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

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

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

160 Puslapių. Kaina tik $1.00
Užsakymus Prašome Siųsti:

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

H ...................................... I .1 I IMI I I ■ U ■ll.l. II I



NPH Yorkii^/WaZlnlov«
TARP LIETUVIŲ

Lietuviu 
įėjo gražų 
mą sausio 
d i tori joje.

Moterų Klubas tu-1 
ir įdomų susirinki- 

17 d., Liberty Au- 
Nemažai draugių

Khibietės smarkiai disku- 
savo apie savo parengimus. 
Atrodo, kad jos ruošia ką nors 
didelio. Pamatysime.

Baigiantis susirinkimui Ona 
Titanienė ir Elzbieta Kasmo- 
čienė pasirodė su vaišėmis. 
Jos pavaišino skaniais užkan
džiais, arbata ii- vynu klubie- 
tes, taipgi ir 
rus.

ten buvusius vy-

* *
turime ruoštisSmarkiai

prie vieno didžiausių parengi
mų — dienraščio Laisvės ban
keto, kuris Įvyks ši sekmadie
ni, sausio 27, Liberty Aiidito- 
lijoje. Plačios apylinkės dien
raščio skaitytojai neturėtų tos 
progos praleisĮti — visi turėtų 
dalyvauti.

Laisvės šėrininkai susirinks 
į savo suvažiavimą 10 vai. ry
to ir per visą dieną diskusuos- 
s varstys dienraščio proble
mas, o vakare dalyvaus ban
kete. •

Geriausios valgių gaminto
jos yra pasiruošusios visus 
skaniai pavaišinti.

Visi ir visos pasižymėkime 
tą dieną, kaip mūsų visų iškil
mingą dieną.

Rep.

o

visi rinkiminėje 
iškilmingai sudėti

demokratais? Ar

(Tąsa iš pirmo pusi.) 
mo reikalams sumažinimą, 
dabar kas? Taksai tie patys, 
o karui išlaidos dar trimis bili
jonais dolerių padidinamos!

Išgaravo 
kampanijoje 
pažadai.

Kaip su 
jie kels revoliuciją prieš šitą 
iki paspringimo išpūstą prezi
dento biudžetą?

Nebus tu baikų. ’Demokratai 
norėtų dar didesnių išlaidų 
ginklavimosi reikalams. Jie juk 
smerkia Eisenhowerj “už nusu- 
sinimą apsigynimo!”

būti

skir- 
Len-

Anna Louise Strong labai 
protingai nušneka apie padėti 
Vengrijoje. Ten pakėlęs galvą 
fašistinis slibinas turėjo 
sutriuškintas.

Ji primena vieną didelį 
tuma tarpe Vengrijos ir 
kijos, arba tarpe Vengrijos ir 
Čekoslovakijos.

Tos šalys buvo Hitlerio už
pultos ir išprievartautos. Ven
grija gi ėjo išvien su hitleri
ne Vokietija. Fašizmo nuodais 
ten buvo apnuodinta daug dau
giau žmonių. Daugelis jų iki 
šiai dienai nebuvo iš jų išsila'is-

• vinę..

Laisves Bendroves Dalininkų 
Suvažiavimas ir Banketas

Sekantį sekmadienį, Sausio-Jan, 27-tą, įvyksta 
Laisvės bendrovės dalininkų suvažiavimas, pra
sidės 10-tą vai. ryto. Po suvažiavimo vakare 
bus banketas.

Suvažiavimas ir banketas bus laikomi Liberty 
Auditorijoje, .110-06 Atlantic Ave., Richmond 
Hill, N. Y. Vakarienė bus duodama 6-tą valan
dą vakare.

Laike banketo bos graži dainų programa, kurią 
duos Aidsietyno kvartetas, vadovaujamas Mild
red Stensler. Jie yra gerai prisirengę šiam po- 
kiliui:

Kviečiame visus į banketą ir prašome išanksto 
įsigyti banketo bilietą. Šiame bankete dalyvaus 
daug svečių iš kitų miestų. Pasimatykite ir pa
silinksminkite kartu su jais.

suvažiavime ir bankete
Dienraščio Laisvės 

metinis suvažiavimas

Suvažiavimas (turės baigtis 
didžiulės iškilmes apie 6 vai. vakare, nes tada 

prasidės didysis Laisvės ban
ketas. Tad reikia laiku pradė
ti, kad turėtume pakankamai 
laiko aptarti visus dienraščio

šeriniu- toliau atvykusiais šėrininkais 
ii i]- pasikalbėti Įvairiais klausi- 

l anketas jau čia pas. Beliko Į mais.
kelios dienos, 
prie šios
visiems ruoštis, svarbu visiems 
dalyvauti.

Šis suvažiavimas bus vienas 
iš svarbiausių. Jame dienraš
čio savininkai-šėrininkai iš
klausys metinius administraci
jos ir redakcijos raportus, su
sipažins su pilna dienraščio 
padėtimi ir aptars jo ateitį.

Suvažiavimas prasidės ly
giai 10 vai ryto, šėrininkams 
patartina nesivėlucyti, bet dar 
kokiu pusvalandžiu anksčiau 
ateiti. Mat šėrininkų registra-
cija prasidės anksčiau. Taipgi! švieskime dalyvauti.
bus gerų progų susieiti su iš’ Šėrininkas

Tu katančiai n ewyorki ečiu 
atsisveikino su Toscaniniu

Praeita savaitgali 
dirigento Toscaninio 
išvežtas orlaiviu Italijon, 
ketvirtadieni, penktadieni 
dalį šeštadienio dešimtys tūk
stančiu newyorkieciu muzikos 
mylėtojų praėjo 
kur amžinai ilsėjosi 
m, miręs 
amžiaus, 
šarvotas 
Madison

pro karstą, 
Toscani- 

sulaukęs 89 metus 
Toscanini buvo pa
laidojimo Įstaigoje 

Avė. ir 82nd St.
A tsisve i k i n i m o a pe igose

dalyvavo tokie žymūs pasau
lio asmenys kaip dirigentas 
Dimitri Mitropoulos, dirig. 
Pierre Monteux, dir. Eugene

“Prezidentas turi pareigą 
ginti šalies konstituciją”

Didžiausias New Yorko 
negrų laikraštis, “Amsterdam 
News”, kuris spausdinamas 
Harleme, prezidentui Eisen- 

'■howeriui primena labai pa
prastą dalyką: kad jis, kaip 
prezidentas, yra prisiekęs
ginti konstituciją, o ginti kon
stituciją reiškia ginti visų pi
liečių konstitucines 
“Ajmsterdam News’ 
kad prezidentas 
titucijos, kol jis 
(iialių 
kelią 
tuose.

teises, 
sako, 

negina kons- 
nesiima spe- 
kad pastoti 
terorui P i e- 

sa*

žingsnių, 
rasistiniam 
“Amsterdam News

“Nepaprasta padėtis 
zistu’oja Pietuose. Negrai 
šaudomi, kai jie naudojasi 
vo teise naudoti 
portaciją. Jų vaikai ir žmonos

eg- 
ap- 
sa- 

viešą trans-

Rengėjai

inTTf.TTHTTTFiITnTH.V įnTĮTfm

Kaip suvažiavime, taip ir 
bankete svarbu visiems daly
vauti.

Kaip žinote, suvažiavimas 
ii* banketas Įvyks ši sekma
dienį, sausio 27, Liberty Au
ditorijoje, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y.

Patys dalyvaukime ir kitus 

didžio j O r m a n d y, kompozitarius 
lavonas Bernsteinas, Metropolitan di- 

Bet rektorius Ringas ir kiti. Taip- 
•. gi dalyvavo majoras Wagne- 

ris, gubernatorius Harrima- 
nas, muzikų unijos galva Pet
rillo.

K ui’ tik praeitą savaitgalį 
įvyko koncertai New Yorke, 
tai juose Toscanini vienu, ar 
kitokiu būdu tapo pagerbtas 
— vienui- per pildymą muzi
kos numerių, kuriuos jis daž- 
ėai direguodavo, kitur per at
sistojimą tylos minutei, o vie
tomis grojant plokšteles su 
Toscaninio direguojama mu
zika.

išvelkami iš lovų nakties tam
soje. Jų šventos bažnyčios ir 
maldyklos išsprogdinamos di
namitu....”

Kad prezidentas ne labai 
linkęs ką nors daryti, kad jis 
abejoja ir delsia, jau aišku, 
sako tas laikraštis, bet reikia 
i ji daryti spaudimą, kad jis 
visvien išsijudintų.

NIEKAS NEGALI 
PAGELBĖTI

Culumbia-Presbyte-N.
rian Center ligoninėje laukia 
mirties 2 ir pusės metų vaiku
tis Tom Fuller, kurį vėžys vi
sai apakino ir persimetė į ki
tas kūnelio dalis. Vėžio ligų 

specialistai pri pažysta, kad 
jo gyvybę niekas nebegali iš- 
gelbėiti.

LAIMĖJO STREIKĄ
Po trijų dienų sėdėjimo 

streiko, N. Y. Spiral Binding 
Co. darbininkai laimėjo 8 
centų į valandą pakėlimą ir 
kitus pagerinimus. Jie prigu
li elektros darbininkų unijai..

SENUTĖ SUDEGĖ GAISRE
Brooklynietė 80 metų se

nutė pasiliko neatpažinta po 
to, kai ji sudegė jos apart- 
nienįte kilus gaisrui.

ALIEJINIAI PEČIAI

Bendrai dirbame su aliejaus 
pristatytojais nuo 1879. Nerei
kia rankpinigių. Pirmas mokes
tis j 60 dienų.

HAWLEY FUEL CORP. 
214-45 42nd Ave., Bayside, N. Y.

Bayside 9-2200

(14-23)

Puiki vieta atsivesti savo pažį
stamus valgyti. Geriausi steak’al, 
chops, žuvų valgis. Skaniausi vy
nai ir degtinės. Prieinamos kai
nos. Pamėginkite.

JOHN’S RESTAURANT 
302 E. 12th St., N. Y. C. (1-2 Avs.) 

Mr. Danny Pucciatti, sav.
Įsteigta 1910. t

New Yorko unijose
Derybos tarp uostininkų 

krovikų unijos (1LA) ir laivų 
savininkų (tapo nutrauktos 
praeitą antradienį, bet vėl 
buvo atnaujintos ketvirtadie
nį. Antradienį atrodė, kad tos 
derybos yra be viltingos. Uni
jos advokatas Louis Waldman 
sakė, kad ILA kreipsis tiesio
giniai į prezidentą Eisenhow- 
erį, kad jis sudarytų specialią 
“faktų ieškojimo komisiją”.

Ketvirtadienį darybos pra
sidėjo su federalinių tarpinin
kų pagalba. Unija tuo tarpu 
kreipėsi į apeliacijų teismą su 
prašymu, kad būtų nuimtas 
draudimas nuo derybų vedi
mo visu Rytinio pakraščio 
uostu kroviku vardu. Savinin
kai norėtų derėtis kiekviena
me uoste atskirai Jie teigia, 
kad ILA centras New Yorke 
neturi teisių darutis kitų uos
tų krovikų vardu.

Neseniai mirė du plačiai 
siuvėjų tarpe žinomi unijistai 
veikėjai. Vienas jų, John Gė
lo, buvo International Ladies 
Garment Workers unijos 89-o 
itališko suknelių siuvėjų lo- 
kalo steigėjas. Kitas, Edward 
Molisani, buvo tos pačios uni
jos 48-o lokalo vedėjas. Jis 
praeityje per 17 metų buvo 
1LGWU vice - prezidentu.

Po miestą pasidairius
Kai kuriose miesto dirbtu

vėse jau pasirodė ir tų naujų 
vengriškų pabėgėlių. Sakoma, 
kad unijistams jie nepatinka, 
nes laikosi labai arogantiškai, 
vis kalba apie savo “žygius” 
ir t. t.

Pasirodė vengrų pabėgėlių 
vaikų ir mokyklose (high 
schools). Jų New Yorko mo
kyklose jau yra keliasdešimt. 
Mokytojai’ yra susirūpinę dėl 
įtakos, kuria tie jauni veng- 
riukai daro klasėse. Dauguma 
jų nekalba angliškai, bet jie 
Įjungti į bendras klases, kad 
kuo greičiau anglų kalbą iš
moktų natūraliu būdu, o ne 
lankydami specialius kursus. 
Taigi, iš to taško su jais yra 
sunkumų. Bot tai jaa mažmo
žis palyginant su kitu dalyku :

Kai kurie tų jaunų vengrų, 
kurie išmoko kiek angliškai, 
mokyklose nuolat giriasi, pa
sakoja savo klasės draugams 
apie būtus ir nebūtus daly
kus, kaip jie Budapešte, Mis- 
colce arba kitur automatais 
rankose šaudė tarybinius ka
rius, kaip sprogdino tankus ir 
t. t. Aplink tuos vengriukus 
susirenka labiausiai neramūs 
mokiniai, su* kuriais mokyto
jai ir taip turi disciplinos pro
blemų, ir iš jų semiasi “įkvė
pimo....”

VEIDRODŽIAI
Taipgi stiklinius viršus padaro

me pagal užsakymą. Sieniniai ir 
prie ugniavietės veidrodžiai. Ra
kandai ir ant deskų stiklų, šios 
savaitės geriausias pirkinys : 
Whopping 48 x 72. Reg. $80.00. 
Dabar $65. Veidrodžiai su nupo- 
lišiuotais kraštais. Viską {stato
me. Dėl geros rūšies kreipkitės 
pas

C. & R. GRANT
101 W. 53rd St. (6-7th Avės.) 

CI.7-4294.
Nuolaida-su šiuo garsinimu.

(10-16)

i MATTHEW A 
BUYUS

! (BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

(11-17) (♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦H 4 puti. Laisvi (Liberty) Antrad.t sausio (Jan.) 22, 1957

Lietuviai dailiniiikai 
gerai pasirodė, - jie 
laimėjo pirmus pryzus

Didžiojoje Audoban meno 
parodoje, kurioje dalyvauja 
žymiausieji Amerikos daili- 
r. inkai, lietuviai dailininkai 
gerai pasirodė. Nors lietuvių 
dailininkų nėra tapybos sky
riuje, grafikos skyriuje iš ke
turių duotų pryzų du laimėjo 
lietuviai — V. K. Jonynas ir 
Romas Viesulas. Abu jau* ir 
taip gerai žinomi meno pa
saulyje.

Tuo tarpu Hammer galeri
joje vykstanti kijo lietuvio 
dailininko, Vytauto Kasiulio, 
meno paroda susilaukė spau
doje gero atgarsio, nors ne 
labai entuziastiško. Kritikai 
sakė, kad jis yra gero skonio 
ir lengvos turtingos vaizduo
tės kūrėjas, bet įspūdis gan 
paviršutiniškas, neliekantis 
at mintyj e.

Miesto tarybos narys 
Hugh Quinn eina lauk

New Yorko apskrities pri
saikdintųjų teisėjų taryba — 
grand jury — paskelbė, kad 
miesto tarybos narys Hugh 
Quinn turėtų būti pašalintas iš 
savo vie|tos, nes jis kaltas 
visokiose nešvariose machi
nacijose. Vyriausias kaltini
mas yra, kad jis turėjo finan
sinius ryšius su 1 kompani
ja, kuri gauna sniego valymo 
kontrakitus nuo miesto. Quinn 
tokiu būdu veikė “abiejose 
pusėse” — per jo įtaką kon
traktus gavo firma, kurios da
lininku ar pareigūnu jis buvo.

Hugh Quinn savaitės gale 
atsirado tokioje padėtyje, 
kad jis {turėjo du pasirinki
mu : laukti iki jis bus pašalin
tas, arba pats pasitraukti. 
Tuojau pasirodė, kad jis grei
čiausiai pasirinks 
lią.

Kadangi Quinn 
kratas (iš Queens 
tai republikoniška 
miesto taryboje iš to pradėjo 
sau daryti politinio kapitalo. 
Bet demokratai, kurie sudaro 
taryboje daugumą, atšovė, 
kad tai niekis, kad ateis eilė 
i]- republikonams, nes ir jų 
pusėje ne viskas (taip jau tvar
koje....

antrąjį ke-

yra demo- 
apskrities), 

mažuma

6 MĖN. MERGAITĖ 
MIRĖ ŠIRDIES LIGA

N. Y. St. Luke’s ligonines 
širdies ligų specialistai dėjo 
visas pastangas, kad pataisyti 
iš apsigimimo sugadintą širdį 
6 mėnesių mergaitės Andrea 
Kassimer. Po sunkios operaci
jos ji pasimirė.

tKRIMINALYSTĖS AUGA
N. Y. jaunimui pagalbos 

biuras raportuoja, kad šiame 
mieste apie 25,000 šeimų vai
kai papildo įvairių krimina- 
Ivsčių. Kriminalysįlės vis didė
ja.

Bėdoje dėl federalių taksų

Bonded Roofing Co., Mas
sapequa, N. Y., savininkas 
Aaron Abrams yra kaltina
mas nesumokėjimu federalių 
taksų už 1950, 1951 ir 1952 
m eitus. Viso nesumokėtų tak
sų pasidaro virš $87,000. Už 
tai jam gresia 5 metų kalėji
mas ir $10,000 piniginės baus
mės.

NUBAUSTAS NARKOTIKŲ 
PARDAVINĖTOJAS

Brooklynietis T. V. Carter 
buvo teisme rastas kaltu dėl 
narkotikų pardavinėjimo ir 
pasiųstas Sing Sing kalėjimai! 
nuo 15 iki 30 metų.

Didelis Atidarymas. ŠEŠT., SAU
SIO 12 d. čiužinėkite Brooklyno 
naujausioj arenoj. Matykite ex
hibit! jas. Geras sveikas sportas 
Jauniems ir seniems. 7:30 iki 
10.30 v. v. Ne plrmd. šešt., 
sekmd. ir šventd. nuo 2 iki 5 v.v.

ROLLERAMA
24th Ave. & 86th St.—ES. 2-9173

(9-15)

HELP WANTED—FEMALE RESTAURANTS

v.—
Li-
Al-

Mrs.

ABELNAS DARBAS
Slaugės 

Registruotos ir Praktiškos
Prie visų pakaitų. Valymo slaugės 

opera vimo rūme. 3 iki 11 v. 
11 v. v. iki 7 v. ryto pakaitos, 
berališkos asmeniškos sąlygos, 
ga pagal patyrimą ir mokslą. 
Talboth.

MANHASSET MEDICAL 
CENTER HOSPITAL

1554 Northern Blvd.—MA. 7-4000
(12-18)

PUIKI PROGA!

Tinknmai Namų Prižiūrėtojai
25-45 metų amžiaus. Nuosavivs 

kambarys, guolis vietoje. Nuolati
nis apskritų metų darbas. žiemą 
New Yorke, vasarą priemiestyje, 
laukuose. Vėliausi paliudijimai. Ge
ra alga. Mokanti kalbėti angliškai. 
Skambinkite dėl pasimatymo.

FI. 7-3711.
(15-21)

Raštinės darbininkė. Mokanti 
ant mašinėlės, padaryti sąskaitas, 
taipgi biskį knygvedystės. Geros 
nuolatinės darbo sąlygos. 5 dienų 
savaitė, pasimatymai tiktai po 2 
v. dieną. Long Island Collision Serv
ice, Mr. Seidel. 96-14 Northern 
Blvd., Čorona, L. I. (15-21)

AUTO INSURANCE

AUTO INSURANCE. Yra vėliau 
negu jūs manote. Nereikia rankpini
gių. Lengvi bankos susitarimai. Pas
kutinė data Sausio 31 d., š. m. Grei
tas patarnavimas pirmadieniais iki 
šeštadienių nuo 9 v. r. iki 9 v. v. 
S. S. Siegel, 255 Livingston St., Bk’- 
lyn, N. Y. UL. 2-5092.

(11-17)

RADIO & TV.

Didelės Nuolaidos. Sutaupinkite 
iki $100.. Naujos Hot-point ir Mo- 
torala Televizijos. Pertaisytos TV 
$19.95 ir aukščiau. Naujas setas ga
rantuojamas vienus metus dėl pa
veikslų rodymo. 90 dienų dėl dalių- 
—TV patarnavimas $2 už atėjimą. 
6 mėnesių garantija ant tūbų ir da
lių. BEDFORD MUSIC CO., TV 
SERVICE, 12 Bedford Ave., EV. 3- 
1590. Ant išmokesčių.

AUTOS

Kreipkitės pas autorizuotą .Mer
cury-Lincoln pardavėją. Jūs būsite 
apsaugoti kas liečia mašinos stovi 
r* kainą. Paskutiniai išpardavimai 
1956 Lincoln ir Mercury mašinų. 
Labai žemai (naujos mašinos).

MEZEY MOTORS
1229—2nd Ave., N.Y.C. TE. 8-2700

(14-23)

Dėl gero nusipirkimo naudotų au
tomobilių, visi garantuoti per auto
rizuotą pardavinėtoją, tai mėginkite 
pas:

THE M. & J. UPTON 
SALES & SERVICE

Jerome Ave., 138th St., Bronx2301
Šaukite Mr. Heller. Geri pirkiniai.

CYpress 5-1400
(11-17)

Plymouth 1956 Station Wagon. 
Puikiame stovyje. Mes esame au
torizuoti Plymouth ir DeSoto par
davėjai. 1 metų garantija ant vi
sų naudotų mašinų. Labai prieina
mai. JACKSON MOTORS, 95-10 
Northern Blvd., Jackson Hts., L. I. 
TW. 9-1770. (10-16)

REIKALAUJA DAUGIAU
N. YORKUI TEISIŲ

N. Y. majoras Wagner rei
kalauja N. Y. valstijos legis
latures suteikti N. Y. miestui 
daugiau t e is i ų savistoviai 
tvrkytis. Namų statyba, ma
joras nurodo, ypač trukdoma 
tam tikrais valstijiniais pa
tvarkymais.

TEATRININKAMS
Brooklyno Lietuvių Liaudies 

Teatro metinis susirinkimas 
įvyks šį antradienį, sausio 22, 
8 vai. vakare. Liet. Kultūrinia
me Centre. Visi nariai ir te
atru įdomaujantieji kviečiami 
dalyvauti. Pirmininke

Aš gavau laišką iš Lietuvos nuo 
mano brolio dukters vyro, Prano 
Ruso. Jis ieško savo brolių Juozo 
ir Jono Rusų. Jie pirmiau gyveno 
Utica (N. Y.) mieste. Taipgi ir 
seserų Monikos Paškevičienės ir Le- 
vosės Blažonienės, pirmiau gyvenu- 
sios Lowell, Mass. Prašau man 
pranešti. Pranas Rusa, kilęs iš 
Vilniaus, Daugų Rajonas, Žilinų paš
tas, Ginakiemio kaimas, 
resas:
Ave., Brockton 7, Mass.

Mano ad-
Anna Chestnut, 3 Brewer 

(13-14)

CARLTON 
Grožio Salionas 

1109 Lexington Ave., N. Y. C. 
(77-78th Sts.) 

Ateiname Ir i namus. Linda & 
Gerry Arde, props. RH. 4-9307.

E. QUARTUCCIO'S 
RESTAURANT _

Tarnaujame Long Island'ui virš 
35 metų. Geriausi itališki pizza ir 
Neopolitiški valgiai. Viską gamina
me ant vietos. Kainos prieinamos. 
Naminė atmosfera. 101-13 lOlsI 
Avė,. Ozone Park, L. I. VI. 6-9856.

(13-19)

ANTUN’S
Geriausi vynai ir likeriai. Kas

dien pietūs ir vakarienė. Mes pri
siruoš? patarnauti vestuvėms, ban
ketams, pietums, Šokiams ir ttk Ga
lime patarnauti nuo 10 iki 500 žmo. 
nių. 96-43 Springfield Blvd., Queen*) 
Village, L. L Q. Village, L. J. R. 
R. Station. Ho. 8-4730. (13-19)

Skanūi

RIALTO RESTAURANT
Geriausi valgiai už prieinamą '’kai* 

ną. Mandagus patarnavimas. Puiki 
vieta atsivest savo Šeimą, 
gėrimai.

33-05 Broadway, Astoria, 
RA. 8-0427

(13-19)

BUSINESS OPPORTUNITIES

Luncheonette-Fountain, Maspeth 
L. I. Modemiškai. Privatinis sa
vininkas. Turime greitai parduoti 
Prieinama renda, geras lease. Pil
nai Ištaisyta. Ideališka porai? da« 
liniukams. Parduodame už $2,200. 
Persitikrinkite. DE. 5-1814.

(15-21)

Dairy Queen—Ice Cream DriVe la 
Prisiruoškite dabar, sezonas prasi* 
dės neužilgo. Gaukite tinkamas 
tas. Mūsų reputacija žinoma gej« 
rais produktais. SH. 8-4141, B’klyn. 
ORiole 6-2641. Nassau. )

(15-21)

Fruit & Vegetable Store pardavi
mui. Ideališka vieta, geras biznis, 
gerai įsteigta. Savininkas išeina ka
riuomenėn. Priverstas parduoti. Per
žiūrėkite ir persitikrinkite. Kaina 
prieinama. 902 Hunts Pt. Avė., 

Bronx, N.Y. DA. 9-7908.
(11-17)

Mėsinyčia, grosernė Ir delikLtessen 
kartu, su 4 rūmų apartmentu, garu 
šildomi (jeigu norėsite rūmų); 
kampinė krautuvė, arti mokyklos. 7 
metų lease. Renda prieinama. Geros 
jeigos. Ideališka porai, dalininkams 
ar pavieniam. YOnkers 8-0904.

(13-19)

Kepykla ir pieninių produktų krau
tuvė (Commission). Valley Stream, 
L. I. Labai , žema renda. Geras 

įsteigtas biznis. Ideališka 
ar pavieniam. 
Priežastis, ne*

lease.
porai, partneriams
Pilna kaina $1,000.
sveikavimas. LO. 1-1034. AX. 7-1383.

(15-17)

MISC. ADS

Pardavimui. Electric Plating Spaus
tuvė, Geras biznis, apšildoma, pri- 
vatiškas savininkas atsistato po 
dąugelio metų. Auksinė pfroga 
jums. Peržiūrėkite. Kaina prieina
ma. SORENSON ART PLATERS, ‘ 
66 Forsythe St., N.Y.C. WA. 5-0244,

Piano Sale. Krautuvės speciali 
kaina $349, SK. Nauji ir vartoti. 
Consoles, Spinets, Grands. Paprasti 
Uprights $175 ir aukščiau.
SAFEREN, 2nd Avė., kamp. 3rd St. 
Ketv. iki 9; šešt., sekmd. ištisą dieną.

GR. 5-6677 4

VENDOME PASTRIES. Puikiausi 
pyragėliai, iškepti su geriausiais su
dėtiniais. Pyragėlių visiems poki- 
liams, vestuvėms, ir tt Kainos la
bai prieinamos. 69-72 188th* St., 
Fresh Meadows, L. I. RE. 9-9566— 
IL. 9-874-5 (15-17)

FELLMAN’S VANS. Anksčiau 
Maspethe, dabar Ridgewoode. Kaip 
nauji trokai, geras, atsargus patar
navimas. Mes perkraustome lokali
niai ar toliau. Esame apdrausti Ir 
bonduoti. Mūsų perkraustytojai »yra, 
mandagūs vyrai, kurie žino savo bU 
znį. 785 Cypress Ave. EVergreen 
6-7857.

(11-20) 
——————————————*4—

Išrodykite gražiai drabužiuose, 
kurie yra ekspertiškai išvalyti. Nėrr 
ekstra mokesties už išvalymą per 2 
vai. tą pačią dieną, arba vienos die- 
nos patarnavimas. Išrodys kai nau
ji. Prieinamai.

JIM DANDY CLEANERS, 
66-30 Grand Ave., Maspeth, L. I.

IL. 8-3500.
(11-17)

F. & J. LUMBER & TRIM CO., 
Lentų, trim and mouldings,— win? 
dows, doors, sheetrock and plywood, 
Celotex, masonete, roofing and in
sulation. Budavotojams medžiagos ir 
luboms čerpių. Kainos prieinamos. 
87-71 130th St., Richmond HUI, U 
I. VI. 7-5303. *

(11-17)

NEW ERA LUMBER & TR?>f.' 
CO., Inc. Geriausios rūšies lenkti 
Ceiling tile, wallboards, teleboard. 
Celotex, Sheetrock, Mouldings ir kiį 
tokios medžiagos namų savininkams, 
kontraktoriams ir budavotojams/. 
Kainos prieinamos. 123-24 Rockaway 
Blvd., So. Ozone Park, L. I.

Virginia 3-8999. &
J C , (ll-17i

j




