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KRISLAI
flu duo.

Tarybų Sąjungoje. 
Kinijoje.
Draugas ir komunistai.

Rašo R. Mizara

Su rugsėjo mėnesio pra
džia baigiasi daugumo žmo
nių atostogos ir prasideda ru
duo.

Mokyklos daugelyje mies
tų ir valstijų atsidarys šią sa
vaitę: vaikai stos j mokyklą, 
mokytojai, po poilsio, stos 
darban, kuris yra labai svar
bus.

Dar nežinia, kiek iš tikrųjų 
milijonų — o jų bus daug — 
Amerikos jaunų žmonių mo
kysis. Kaip visur, taip ir pas 
mus yra problema Su mokyk
lomis: daugelyje miestų jos 

’senos, vaikai sukišti labai 
ankštai; o Kongresas nepa
skyrė mokykloms pinigų, nors 
E'senhovverio valdžia prašė, 
kad paskirtų.

Kita - pas mus problema: 
kaip panaikinti segregaciją 
mokyklose? Nežiūrint to, kad 
Aukščiausias Teismas nutarė, 
kad mokyklose visi vaikai bū
tų lygūs — balti ir spalvoti — 
dar labai daugelyje vietų jie 
nėra lygūs: negrų vaikai 
atskirti, segreguoti nuo bal- 
tyjŲ-
' Ir taip, atsiminkime, yra ne 

•tik pietinėse valstijose —taip 
Arą daugelyje vietų ir šiaur
rytinėse valstijose!
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Aną dieną New Yorko 
Times paskelbė žinią iš Mask
vos, kad Tarybų Sąjungoje 
jau prasidėjo mokslas, kad 
ten daugiau kaip 30,000,000 
vaikų ir paauglių pradėjo lan
kyti pradines ir vidurines mo
kyklas. Na, o aukštosiose mo
kyklose irgi bus koks milijo
nas kitas studentų I

Tik vienoje Lietuvoje mo
kysis arti pusė milijono žmo
nių!

Niekad, o niekad tokio da
lyko mūsų, tėvų žemėje nėra 
buvę!
/ —:—

Dar didesnė žinia iš Peki
no, Kinijos Liaudies respubli
kas sostinės.

Skelbiama, kad Kinijoje 
pradėjo mokslo metus apie 
70,000,000 žmonių. Bet pri
dedama : dar koks jlesėtkas 
milijonų žmonių būtų galėjęs 
pradėti mokslą-, bet nėra už
tenkamai patalpų!..

Kada kas nors panašaus to
je šalyje yra buvę?!

_____ *
Įdomią antraštę Chicagos 

klerikalų dienraštis Draugas 
įdėjo į pirmąjį savo laikraščio 
puslapį rugpjūčio 29 d.:

“Komunizmas Azijoje lai- 
įmi ne kulkom, bet rinki
kais...”

Kur faktai?
Draugas juos, noromis ar 

nenoromis, ima ir paduoda:
Okinavos sostinėje, Naha 

mieste, rinkimus laimėjo “bur
mistras, kuris laikėsi komu
nistinės linijos... Prieš jį susi
dariusi konservatyvinė koali
cija pralaimėjo, nors buvo 
šiek tiek Amerikos karinių jė
gų iremiama...”

Atsiminkime, kad Okinavo- 
je yra Amerikos militarinės 
bazės, tvirtos bazės.

*
Daugiau:
“Prieš keletą savaičių ko- 

į/nunistai laimėjo savivaldybės 
linkimus Javoje, kurioje gy-

Darbo unijų 
kovos lauke
Washingtonas. — Anglia

kasių unija United Mine 
Workers of America skel
bia, kad savo gerbūvio ir 
pensijų fonde turi dabar 
$145,321,221. Tai yra 15 mi
lijonų dolerių daugiau, ne
gu turėjo praeitais metais.

Fondas didesnis, bet mai- 
nieriai nepatenkinti, nes se
nų mainierių unijinė pen
sija dabar tik $50 į mėnesį, 
tuo tarpu, kai orginaliai 
buvo $100.

Pawtucket, R. I. — Čia 
sustreikavo 460 mokytojų. 
Jie reikalauja, kad minima- 
linė alga būtų $5,000 į me
tus. Dabar minimalinė al
ga yra tik $3,500 į metus. 
Jie taipgi reikalauja, kad 
miestas pripažintų uniją, 
Mokytojų Sąjungą.

Reuther kalba 
britų unijoms 
Blackpool, Anglija. — Čia 

dabar vyksta Britanijos 
darbo unijų suvažiavimas. 
Britų unijos susijungusios 
pTUC, Darbo unijų kongre
są.

Suvažiavimą pasveikino 
Amerikos darbininkų vardu 
Walter Reuther, AFL-CIO 
vice- prezidentas.

Britų unijos savo suva
žiavime išdirbs nusistaty
mą link Darbo partijos 
planų apie pramonių nacio- 
naliziciją. Bus nubrėžti pla
nai, kaip padėti Darbo par
tijai laimėti rinkimus.

Varšuva. —“Trybuna Lu- 
du” sako, kad Lenkijoje 
steigiasi perdaug smulkių 
prekybos ir amatų įmonių 
ir reikia ką -nors daryti, 
kad tam pastoti kelią ir 
neprileisti perdidelio socia
lizmo atmiešimo.

, Į ■ .. -------------------

vena 55 milijonai gyventojų. 
Šis laimėjimas yra labai reikš
mingas dėl to, kad Java su
daro gyventojų daugumą In
donezijos respublikoje, kurio
je iš viso yra 82 milijonai gy
ventojų...“

Dar daugiau:
“Buvo susidariusi nuomonė, 

kad Indijai komunizmas jau 
nėra pavojingas, Tai skelbė 
pats Nehru, ypač po Vengri
jos įvykių. Ir štai pietinėje In
dijos Keralos valstybėje ko
munistai laimėjo vyriausybę, 
ši valstybė yra raštingiausia 
iš visų Indijos provincijų...“

Matote, kas darosi!
• ■ 1

Komunistai laimi ne jėga ir 
prievarta, kaip pas mus nuo
lat plepama, — jie laimi balo
tais, laimi per rinkimus, nes 
žmonės juos remia, o žmonės 
juos remia dėl to, kad komu
nistai kovoja už liaudies inte
resus. ,

Jei Amerikoje Komunistų 
partija būtų laisva ir laisvai 
galėtų išstatyti savo kandida
tų sąrašus į visokias valdvie- 
tes, nemaža komunistų būtų 
išrinkta ir čia.

Arkanso nacionalinės gvardijos 
kariai pastojo kelią j mokyklą 
negrą vaikam,padeda rasistam

'Little Rock, Arkansas. — 
Federalinis teisėjas R. N. 
Davis išnešė nuosprendį, 
kad Aukščiausiojo teismo 
nutarimai yra privalomi, 
kad Arkansas negrai turi 
teisę lankyti bendras mo
kyklas kartu su baltais. Jis 
įsakė gub. Faubusui ati
traukti nuo vietinės Ctntral 
High School nacionalinės 
gvardijos kareivius, kurie 
ten tapo pastatyti, kad ne- 
prilefsti negrų jaunuolių.

Gub. Faubus originaliai 
paskelbė, kad jis pastato 
karius prie tos vidurinės 
mokyklos, kad “neprileisti 
riaušių, neprileisti verstinos 
integracijos”. Tuomi jis lyg 
norėjo pasakyti, kad integ
raciją verčia federalinė val
džia.

Vietinė mokyklų taryba, 
kuri nori klausyti federali- 
nių įstatymų, betgi patarė 
negrams mokiniams nea
teiti mokyklon, iki dalykas 
bus sutvarkytas. 16 negrų 
mokinių įsirašę šion vidu- 
rinėn mokyklon.

Pilnoje aprangoje
Kad neprileisti į mokyklą 

tų keliolikos negrų moki
nių, gubernatorius atsiun
tė net 250 milicijos karei
vių. - Jie buvo pilnoje kari
nėje aprangoje, su šautu
vais, šalmais, gazo kaukė
mis po pažastimis, durtu
vais ir t. t. Ir lyg to neuž-

Streikuoja 
Ispanijoje 

f

Bilbao. — Šiame Ispani
jos mieste išėjo į streiką 
dviejų fabrikų darbininkai. 
Jie reikalauja algų pakė
limo. Bilbao yra Baskijos 
centras, kuriame pakarto
tinai reiškiasi darbininkų 
ir studentų priešingumas 
fašistinei Franco valdžiai. 
Pilietinio karo metu Baski- 
ja tvirtai laikėsi respubli
kos pusėje. Baskija buvo 
vienintelė Ispanijos provin
cija, kur katalikų kuni
gai ėjo su respublika, o ne 
su fašistiniais sukilėliais.

Philadelphia. ■— Elektros 
darbininkų unija IUE, kuri 
priklauso prie AFL-CIO, 
pareikalavo iš Levittowno 
Republikonų partijos sky
riaus, kad ištrauktų rasis
tinį garsinimą, kurį talpi
na vietiniame laikraštyje. 
Rasistinis garsinimas sako, 
kad negras Myers neturi 
teisės likti Levittowne.

Maskva. — 1960 metais 
Tarybų Sąjunga turės spal
vuotą televiziją. Televizi
ja bendrai dabar greit plin
ta Sovietuose. Kiekvienais 
metais pagaminama apie 
keturi milijonai televizo
rių. > 

j tektų, jis atsiuntė ir 50 
valstijos policininkų. Taigi, 
320 ginkluotų vyrų saugo
jo mokylą, kad į ją neįsi
gautų koks nors legaliai už
siregistravęs negras moki
nys, kuris pagal visas tai
sykles turi teisę mokyklą 
lankyti.

Balti moksleiviai rinkosi 
mokyklon. Prie mokyklos 
taipgi rinkosi rasistų mi
nios. Rasistai laikė masinį 
mitingą ir sveikino guber
natoriaus žygį, sakydami, 
kad milicijos kariai gerai 
daro, o jeigu juos atitrauk
tų, tai jie perimtų karių 
vietą. •

Eismhowierid nuomonė
Prezidentas Eisenhowe- 

ris pareiškė spaudos kon-j 
ferencijoje Washingtone/ 
kad generalinis prokuroras 
Brownell tyrinėja visą rei
kalą. Bet pats Ike atsisakė 
aiškiai. pasisakyti prieš mi
licijos vartojimą segrega
cijos palaikymui* Jis dargi 
sakė, kad neišvengtina, jog 
segregacijos baigimas eitų 
pamaži. Reikia turėti kan
trybės, sakė jis.

Kaltė gubernatoriaus
Little Rock negrų laikraš

čio “State Press” leidėjas 
I. C. Bates pareiškė, kad 
jeigu bus neramumų, už 
juos atsakingas gubernato
rius, kuris vietoje padėti

Amerika stengsis iš naujo 
keiti Vengrijos klausimą; 
Nehru pasmerkė užsimojimą

Jungtinės Tautos. — A- 
merikos delegatas Cabot 
Lodge smarkiai darbuojasi 
Jungtinių Tautų užkuli
siuose, kad iš naujo iškelti 
Vengrijos klausimą. Jis jau 
kalbėjosi su daugumos dele
gacijų atstovais, raginda
mas juos, kad ateinančioje 
asamblėjos sesijoje jie bal
suotų su Amerika..

Amerikos delegacija pa
siūlys, kad Jungtinės Tau
tos patvirtintų raportą, ku
rį sudarė vakarietiška ko
misija, kad paremiant tą ra
portą Generalinė asamblėja 
pasmerktų Tarybų Sąjun
gos rolę Vengrijoje ir taipgi 
dabartinę Vengrijos val
džią.

Tąįpgi bus siūloma, kad 
būtų reikalauta iš Tarybų 
Sąjungos, kad ji “sugrąžin
tų Vengri j on visus Tarybų 
Sąjungon deportuotus 
vengrus”. Pati Vengrija ir 
Tarybų Sąjunga sako, kad 
tokių deportavimų nėra. 
Tiesa, kad tuojau po Veng
rijos įvykių tam tikras skai
čius sukilėlių buvo laikinai 
išvežti gretimon Karpato 
Ukrainon, bet po trumpo 

vykdyti Aukščiausiojo teis
mo t įsakymus, aktyviai su 
savo miliciją priešinasi. Pa
našia prasme išsireiškė ir 
vietinio NAACP skyriaus 
pirmininkė Daisy Bates.

Tuo tarpu kituose Pietų 
miestuose rasinė integraci
ja mokyklose stumiasi pir
myn. Sturgis mieste Ken
tucky valstijoje prie mo
kyklos susirinkę rasistai ak
menimis apmėtė kelis au
tomobilius, kuriais 17 neg
rų vaikų buvo atvežti mo
kyklon. Bet vaikai į mo
kyklą įėjo ir planuoja ją 
toliau lankyti. Charlotte ir 
Winston-Saleme mokyklos 
pirmu kartu integruotos. 
Rasistai šiaušiasi, bet, kaip 
matyti, nieko negalės pada
ryti.

Nashville integracija pra
dėta tik pirmoje pradžios 
mokyklų klasėje ir kiekvie
nais metais bus integruota 
viena klasė. Pagal tą planą 
ims keliolika metų, iki pra
džios ir vidurinės mokyklos 
bus pilnai integruotos.

Mokyklos paskelbimas
Trečiadienio rytą Cent

ral High ‘ School mokyklos 
direktorius paskelbė, kad 
mokykla atdara negrams 
moksleiviams, kurie įsirašė. 
Laikraščiui einant spaudon 
dar nebuvo žinoma, ar gu
bernatoriaus atsiųsta poli
cija bandė ir tada jiems 
pastoti kelią;

laiko tapo sugrąžinti Ven- 
grijon.

Tuo tarpu ateina žinios, 
kurios rodo, kad Amerikos 
siūlomai rezoliucijai bus 
nemažai pasipriešinimo.

Kuomet Jungtinės Tautos 
praeitais metais priėmė re
zoliuciją, kurioje Tarybų 
Sąjungos rolė tapo pasmer
kta, Indija ir Jugoslavija 
susilaikė nuo balsavimo. 
Šiuo kartu tikra, kad Jugo
slavija balsuos su socialis
tiniais kraštais, o Indija ir 
kitos neutralistinės šalys 
susilaikys arba balsuos 
prieš Amerikos siūlymus.

Nehru dar praeitą savait
galį pareiškė Delyje, kad 
keldama iš naujo Vengrijos 
klausimą, Amerika toli ne
pasitarnauja taikai.

Kaip žinia, Jungtinių 
Tautų raportas apie Veng
riją dabar tapo perspaus
dintas pačios Vengrijos 
spaudoje. Vengrijos val
džia sako, kad perspausdino 
tą raportą, kad parodyti 
Vengrijos žmonėms, kokius 
melus apie įvykius prikepė 
vakarietiška komisija.

1

Gyvenimas 
Lietuvoje

Nauja paroda muziejuje
Rokiškis. — Rokiškio ra

jonas garsus savo revoliuci
nėmis tradicijomis. 1918- 
1919 metais čia kovojo už 
Tarybų valdžią darbininkai 
ir vargingieji valstiečiai, 
fašistinės diktatūros metais 
dirbo gausios pogrindinės 
partinės ir komjaunimo or
ganizacijos, o vokiečių oku
pacijos metais veikė žemai
tės vardo partizanų būrys. 
Apie visa tai pasakoja nau
ja paroda rajono kraštoty
ros muziejuje. Čia surinkta 
daug vertingos medžiagos: 
1918-1919 metų laikotarpio 
komunistinė literatūra, Ro
kiškyje veikusios pogrindi
nės spaustuvės leidiniai, 
smetoniniuose kalėjimuose 
buvusių rokiškiečių politi
nių kalinių rankdarbiai, 
eksponatai, vaizduojantieji 
partizaninį judėjimą prieš 
vokiškuosius okupantus bei 
kita medžiaga.

Artimiausiu laiku muzie
juje bus įrengtas dar vie
nas skyrius, kuris vaizduos 
rajono darbo žmonių pasie
kimus pramonės, žemės ū- 
kyje, kultūriniame gyve
nime.

Mokslinėj e-techninė j e
. * draugijoje
Vilnius. — Suskaičiuoti 

rezultatai, gauti per kon
kursą, kuriuo buvo siekia
ma išaiškinti geriausią ra
cionalizatorių pasiūlymą, 
kaip taupiausiai naudoti 
medžiagą siuvant baltinius. 
Konkursą rengė Lengvosios 
pramonės mokslinė-techni
nė draugija. Šio konkurso 
žiuri (komisija) geriausiu 
pasiūlymu pripažino Kau
no “Jėgos” trikotažo fabri
ko darbininkės O. Pelenie- 
nės pasiūlymą. Jos naudo
jamas medžiagos sukirpi
mo metodais galima žy
miai sumažinti atliekas ir 
sutaupyti iš kiekvieno siu
vinio dešimtis gramų triko
tažinės medžiagos. O. Pele- 
nienei paskirta 500 rublių 
premija. Konkurse nugalė
tojais taip pat yra Telšių 
“Masčio” trikotažo fabriko 
racionalizatoriai P. Klovin- 
skas ir J. Daugėla, pasiūlę 
ekonomiškus medžiagos kir
pimo metodus siuvant vy
riškus marškinius. Raciona
lizatorių metodai rekomen
duoti siuvimo fabrikams.

1700 lengvosios pramonės 
inžinierių, technikų ir dar
bininkų vienijanti mokslinė 
-techninė draugija dirba 
rimtą darbą, skleisdama 
naujausius mokslo ir pa
žangos patyrimo laimėjimus 
respublikos įmonėse. Tuo 
tikslu rengiamos Tnokslinės 
konferencijos, skaitomos 
paskaitos, organizuojamos 
gamybinės ekskursijos.

“Kaip pagerinti odos ža
liavą” — tokia tema nese
niai įvykd konferencija, 
kurioje buvo išklausyta 16 t

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

Washingtonas. — Valsty
bės departmentas atmetė 
Tarybų Sąjungos prašy
mą, kad jos sprausminiam 
orlaiviui būtų duotas lei
dimas nusileisti New Yor
ko aerodrome. Orlaivis nu
sileis McGuire aerodrome 
apie 80 mylių nuo New Yor
ko. Aiškinama, kad New 
Yorko civiliniai aerodro
mai nenori priimti spraus- 
minių orlaivių, nes jie su
daro perdaug triukšmo.

Tarybiniu sprausminiu 
orlaiviu atvyksta tarybinės 
Jungtinių Tautų delegacijos 
nariai.

6.000 Vengrijos 
pabegeliij grįžo

Viena. — Per paskutinius 
kelius mėnesius Austrijon 
iš Vengrijos atvyko tik ke
liolika pabėgėlių, bet apie 
6,000 sugrįžo Vengri jon. 
Dalis tų pabėgėlių jau bu
vo išvykę Vokietijon, Švei
carijon arba Francūzijon, 
bet grįžo ir iš ten.

Prie pabėgėlių • masinio 
grįžimo, sakoma, prisideda 
sekami faktai: pabėgėliai 
randasi labai sunkioje eko
nominėje padėtyje Austri
joje, o iš Vengrijos jie gir
di, kad ten baudžiami tik 
aiškiai nusikaltę per su
kilimą žmonės, kad eiliniai 
bėgliai \ grįžę lengvai vėl 
įsitraukįa į normalų gyve
nimą.

Rooseveltiene 
jau Maskvoje 
Maskva. — čia jau at

skrido Eleanor Roosevelt, 
FDR našlė. Kadangi ji at
vyko kaip privatinis as
muo, ją sutiko tik Ameri
kos ambasados ir tarybinių 
turizmo įstaigų atstovai, o 
ne valdžios nariai. Bet ji ti
kisi susitikti su Chruščiovu, 
Bulganinu ir kitais vadais. 
Ji apsilankys Leningrade, 
Stalingrade, Kieve, Samar- 
kanide.

Rooseveltienė Tarybų Są
jungoje viešės kokias dvi 
s’avaites.' Per tą laiką ji 
rašys du kartus per savai
tę reportažus savo skilčiai 
“My Day”, kuri telpa eilėje 
Amerikos laikraščių.

pranešimų. Didelį susido
mėjimą sukėlė taip pat kon
ferencija, kurioje buvo a- 
pibendrintas pažangus tek
stilės pramonės patyrimas. 
Daugelis draugijos narių 
moksliškai nagrinėja atski
rus technikos klausimus, 
kurie turi aktualios reikš
mės^ lengva j ai pramonei.

Draugija leidžia brošiū
ras ir informacinius biule
tenius, kuriuose pasakoja
ma apie naują technika ir 
technologiją, apie pažan
gius darbo metodus, apie 
racionalizatorių pasiūly
mus ir išradimus.
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KONGRESUI IŠSISKIRSČIUS
85-tasis JAV KONGRESAS, posėdžiavęs per apie 

a/štuonis mėnesius, išsiskirstė. Atrodo, kad jis šiemet 
specialei sesijai jau nebesusirinks, neatrodo, kad bus 
reikalas jį sušaukti, nors prezidentas turi teisę, kai yra 
reikalas, tai padaryti.

Dabar Kongresas susirinks 1958 metų pradžioje. Se
kamais metais, beje, bus kongresiniai rinkimai — bus 
renkamas 86-tasis Kongresas, tai reikia manyti, jog 
sekamais metais kongresmanai bandys būti geresni.

Šių metų Kongreso sesijoje buvo daug kalbėta, bet 
ne daug atlikta — sakome: nedaug gerų darbų atlikta. 
Pavyzdžiui, Eisenhowerio pasiūlytas sumanymas, kad 
Kongresas skirtų pinigų šalies mokykloms, — senoms 
remontuoti, naujoms statyti, etc. — buvo atmestas.

Teisių bilius, tiesa, buvo priimtas, bet ar tokis, ko
kį siūlė Eisenhowerio administracija? Ne, jis įšskapy- 
tas. Kai kurie kongresmanai ir senatoriai didžiuojasi: 
nors šis bilius ir “pataisytas”, tačiau viS| tik žingsnis 
pirmyn, kadangi tai pirmas toks įstatymas 82 metų 
bėgyje. Galimas daiktas, kad šis bilius (kuris bus įsta
tymu, jei prezidentas jį pasirašys), yra šiokis tokis žing
snis. pirmyn, bet toli gražu nuo tokio, kokis būtinai rei
kalingas, norint suvaldyti pietinių valstijų rasistus.

Kongresas nieko netarė dėl Taft-Hartley įstatymo; 
jis nieko nedarė dėl to, kad būtų atmesti kiti reakciniai 
įstatymai, varžą Amerikos žmones.

Senatas užgyrė “Eisenhowerio doktriną” “Artimie
siems Rytams nuo komunizmo saugoti”, bet tai nieko 
gero nežadąs nutarimas.

Žmonės reikalavo, kad būtų sumažinti taksai už pa
jamas, bet Kongresas nieko tuo klausimu nedarė.

Pragyvenimas darbo žmonių sunkėja, infliacija ple
čiasi, viskas brangsta — Kongresas tuo reikalu netarė 
savo žodžio.

Bet už tai Kongrese — abiejuose butuose ~ buvo 
daug kalbama prieš Aukščiausią Teismą, dėl jo kai ku
rių svarbių nuosprendžių, paskelbtų prieš porą mėnesių.

Prastas šis 85-tasis Kongresas, blogai jis dirbo. Tik 
nedidelė saujelė senatorių ir kongresmanų iš tikrųjų rū
pinosi pravesti geresnius įstatymus, bet juos nugalėjo 
demokratai rasistai, reakcionieriai republikonai ir “vi
durio žmonės”, kuriems rūpėjo darbuotis, kad būtų ir 
vilkas sotus ir oška čiela.

BAISI TRAGEDIJA!
JAMAICA SALOJE, Vakarų Indijose, traukiniui 

nušokus nuo relių, į griovį, apie 200 žmonių buvo užmuš
ta, o apie 400 sužeista. Iš sužeistųjų, sakoma, dalis greit 
mirs.

Traukinys gabeno ekskursantus — Romos katalikus, 
kuriems vadovavo kunigas Charles Joseph Eberle.

Tai baisi nelaimė, didelė tragedija! Kodėl, kaip ši 
tragedija įvyko, nepasakoma; matyt, buvo kur nors ap
sileidimo.

Įdomu tai, kad ekskursantų tarpe buvo keletas ku
nigų, bet nei vienas jų nebuvo užmušti. Nejaugi dabar 
kunigai skelbs, kad juos išgelbėjo nuo .mirties “Dievo 
ranka”? Jeigu jie taip skelbs, tai ką žmonės pagalvos? 
Ką pagalvos tie, kurių artimieji tragedijoje žuvo? !. .

KAME ČIA BLOGAS?
KETURI ŽYMŪS Tarybų Sąjungos žmonės — Mo

lotovas, Malenkovas, Kaganovičiuš ir Šepilovas, — kaip 
žinia, dėl anti-partijinių veiksmų, buvo pašalinti iš 
TSKP prezidiumo ir Centro Komiteto.

Tuomet, kai jie buvo pašalinti, Amerikos komerci
nė spauda pradėjo rėkti: dabar juos sušaudys, dabar tų 
keturių laukia. Berijos likimas.

Bet dalykai neina taip, kaip ąnti-tarybinė spaudą 
norėjo kad eitų.

Visi keturi gavo vietas, gavo darbus pagal jų spe
cialybę.

Molotovas tapo paskirtas nepaprastu Tarybų Są
jungos ambasadoriumi į Mongolijos Liaudies Respubli- 

. ką; Molotovas^ kaip žinoma, dirbo diplomatijoje, todėl 
jam ir tokią vietą tarybinė vyriausybė dabar davė.

Malenkovas paskirtas vienos hydroelektrinės direk
torium. Kodėl? Todėl, kad Melenkovas yra toje srity
je specialistas. Prieš jo išvedimą iš Centro Komiteto, 
jis buvo hydroelektrinių ministras.

Kaganovičiuš, kaip skelbia pranešimai iš' Maskvos, 
tapo paskirtas vieno fabriko direktorium. Kaganovi- 
čius, mat, specializavosi pramonėje.

(Na, o Šepilovas, buvęs “Pravdos” redaktorius ir 
> trumpą laiką ėjęs užsienio reikalų ministro pareigas, 

tapo paskirtas vienoje mokykloje dėstytoju-profeso-

2pusi. Laisve (Liberty) Ketvirt., rūgsėjo (Sept.) 5, 1957

Prieš kelis mėnesius ląik-l 
rastis “Nojes Doičland” iškė
lė naujus, visą pasaulį sukrė
tusius faktus apie Prancūzi
jos' užsienio reikalų ministro 
Bartu ir Jugoslavijos, kara
liaus Aleksandro nužudy
mą Marselyje 1984 metais. 
Pasirodė, kad tikrasis šio pa
sikėsinimo prganizątorius . bu
vo špeidelis, NATO genero
las ir NATO sausumos ka
riuomenės Eurojoje vadas, 
kuris tada ėjo Vokietijos ka
rinio atąšės Prancūzijoje pa
vaduotojo pareigias. Neseniai 
įvykusioje spaudos skyriaus 
prie VDR! ministro pirmininko, 
spaudos konferencijoje gau
siai susirinkusiems Vokietijos 
ir užsienio žurnalistams buvo 
pateikti dokumentai, kurie 
nedviprasmiškai ir nenuginči
jamai patvirtina Špeidelio 
vaidmenį nužudant šiuos. du 
įžymius politinius veikėjus.

Tai įvykp 1934 metų 
spalio 9-ąją

1934 metų spalio 9 d. Mar
selyje susitiko Prancūzijos 
reikalų; ministras Bartu ir Ju
goslavijos karalius, atvykęs 
svečių. Kelias minutes po 'to, 
kai atplaukė laivas, automaši
nai dar tik pradėjus judėti, 
50 metrų nuo uosto buvo pa
leisti šūviai, kurie nutraukė 
dviejų įžymių. Europos visuo- 
nienes veikėjų gyvybę, bet iš 
esmės buvo nukreipti prieš 
politiką, nepatinkančią kai 
kuriems asmenims.

Pasikėsinimas buvo taip 
tiksliai surežisuotas, jog iš 
karto paaiškėjo — jam buvo 
iš anksto kruopščiai pasiruoš
ta. Sugautas žudikas Kaleme- 
nas priklausė “Jugoslavijos 
teroristų organizacijai”. Bet 
taip pat buvo aišku, kad jis 
turėjo, bendrininkų, kad jo 
veikla buvo vairuojama iš 

'aukščiau. Prancūzijoje, Veng
rijoje, Italijoje, kitose šalyse 
ryšium su tuo pasikėsinimu 
buvo suimta eilė asmenų. Bet 
visa tai įvyko stichiškai. Buvo 
matyti, kad visiškai nesisten
giama susekti tikruosius šios 
žmogžudystės kaltininkus.

Kas buvo Bartu?
Bartu, visapusiškai apsi

švietęs žmogus, gerai žinojo, 
koks pavojus gresia Prąpcū- 
zijai, Vokietijoje nugalėjus 
fašizmui ir militarizmpi. Jis 
žinojo, kad nacionalinis pran
cūzų tautos reikalavimas yra 
saugumas, saugumas nuo 
agresijos, nuo vokiškojo miįi- 
tarizmo. ‘

Užsienio reįkalų ministrui 
Bartu Tarybų valdžia buvo is
torinė realybė. Jis neabejojo 
jos tvirtumu, buvo įsitikinęs 
jos užsienio politikos nuošir
dumu. Tarybų Sąjungos vyk
doma kolektyvinio saugumo 
politika tomis sąlygomis, kai 
hitlerine Vokietija varė savo 
ginklavimosi politiką, atitiko 
nącionalinius prancūzų tautos 
interesus. Bartu stengėsi su
burti Čekoslovakiją, Rumuni
ją ir Jugoslaviją į tvirtą blo
ką prieš agresyvią fašistinių 
Vengrijos, Italijos ir Vokieti
jos vyriausybių; politiką. Jis 
mėgino sukliudyti vįs stiprė- 
japtį hitlerinės Vokietijos 
ckopominį spaudimą Lenkijai. 
Kartu jis stengėsi pasiekti 
drąugišką su*sitąrimą SU Itali
ja. godžių, jo didėlis aktyvu
mas užsienio politikos srity
je ardė Reino ir Rūro impe
rialistų užkariavimo planus. 
Vokiškieji imperialistai puta- 
rė padaryti galą .Bartu kolek
tyvinio saugumo politikai — 
pašalinti jį iš kelio. O tam jie 
turėjo seniai išbandytus me
todus — žmogžudystę.

Štai, jis, Špeidelis!

špeidelio, Vokietijos kari
nio ątašės Paryžiuje, niekas 
negalėjo įtarti. Jis suorganiza
vo sau Prancūzijoje ištisą šni
pinėjimo aparatą, z Jis palaike 
ryšius su tais, kurie buvo pa
sirengę prieš savo pačių tau
tos interesus eiti petys į petį 
su vokiškuoju fašizmu, žino
damas visas susitikimo Mar
selyje smulkmenas, jis galėjo 
kuo geriausiai suorganizuoti 
pasikėsinimą.

“Nojes ĮJoičland” pateikia 
faksimilę Geringo rašto Špei- 
deliui ir pastarojo atsakymo 
Geringui, kad baigta pasi
rengti ( akcijai “Teutonen- 
švert” (“Teutonų kardas”) ir 
nutarta atlikti šią “priemonę” 
Marselyje, kur susitiks “abu 
kalbami asmenys”.
' Už šią savo paslaugą Špei
delis susilaukė asmenines Hit
lerio padėkos. Hitleris jam as
meniškai dovanojo savo port
retą...

špeidelio kelias nuo slapto 
pranešimo apie “Teutonen- 
švert” akciją iki jo dabartinio 
vaidmens NATO kariuomenė- o 
je — tiesus. Jis veda per įkai
tų žudynes, per kankinimų 
ešafotus ir masinius sušaudy
mus. Dešimtys dokumentų Rū
dija apie jo kruviną veiklą.

Tačiau tiesos šviesa per
skrodžia melo skraistę, kuria 
norima apgaubti žudiką ge
nerolą. Apie špeidelio asmenį 
sukurtas legendas dūmais iš
sklaido dokumentai. Kaip ir 
seniąu, špeidelis yra pasauliui 
gresiančios, Adenauerio vy
riausybėje įkūnytos smurto 
politikos atstovas. Kaip NA
TO kariuomenės vadas Špei
delis vėl ruošiasi pasiųsti Eu
ropos tautų jaunimą į mirtį. 
Kaip ir seniau, jo paties ir jo 
šeimininkų tikslas — karas, o 
tfu amatas — žudynes.

Tačiau Europos tautos ne
užmiršo vokiškųjų militarist^ 
nusikaltimų, — rašo “Nojes 
Doičlahd”. — Tegu žino po
nai kariniai nusikaltėliai; nė 
vienas jų nusikaltimas neliks 
nenubąustas, kąd įf kaįr, jie 
besimaskuotų. šiandien jų 
veiksmams priešinasi milijo
ninė taikos gynėjų armija Vo
kietijoje ir visame pasaulyje. 
Ir jie reikalauja.; šalin špei- 
delį! šalin špeidelio šeiminin
kus iš Vokietijos Federatyvi
nės Respublikos (politikos ir 
ūkio! šalin visus karinius nu
sikaltėlius, militaristus ir fa
šistus ’

V. T.

New Haven, Conn.
LLD 32 kp. narių susirinki

mas neįvyko. Priežastis: ne
buvo užtenkamai narių, taip
gi ir valdybos narių. Kreipki
te domesį į savo Organizacijas 
reikalus. Sekami8 susirinki
mas įvyks rugsėjo 17 d. Jame 
Eus kas nors naujo. Dalyvau
kite !

Mųsų draugai rengiasi da
lyvauti pietuose, kurie įvyks 
rugsėjo 8 d., Prospect, Conn. 
Pietūs bus geri/ tad reikia 
prie jų, rengtis.

Kai kurie kalba, kad mūsų 
organizacijų, nariai labai ap
sileidžia. Jeigu mūsų veiki
mas buvo geras praeityje, jis 
turi būti geras ir dabartyje ir 
ateityje, todėl lankykime vi
sus mūsų kuopų ir draugijų 
susirinkimus, tuo būdu pasto
sime kepą tiems, kurie l nori 
mums pakenkti.
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Kiekvienas jų paskirtas. į pareigas, kuriąs jie! yrą 

ėję pirmiau, tik,žinomą, jų pareigos dabar bų^ siaures
nės negu buvo pirmiau, kai jie buvo minjstrąią.

Dabar, reakcinė anti-tarybinė amerikinė spąu^a ne
bežino, ką ir besakyti. Norėdama žnybteleti pąrtijęs 
ir tarybinės vyriausybės pąšonėn, jį nugalvoję tekį dą- 
lyką: žiūrėkite, kokias mankau pareigas gavo įįę, • kų? 
įie buvo pašalinti iš Centro; Komiteto!, . .

Well, pasitiešijai —ne sugrie sijai!

MEMUARŲ SERIJA
Mokslo, darbo > kovingi keliai

Juozas Šukys
Pamiškėj griausmo ratai aprimo, 

Vėjas debesis tuoj išdraikys . . .
Štai iškylą ląnkoj atminimų

Skąi$tus vaizdas—tai Juozas Šukys.
•/

Jūs, draugai, dar atsimenat Šukį
Nuo judėjimo metų žalių:

Jis ryžtingai kovų vairą suko 
Vingių vingiais audringų kelių.

Socializmo jį tėvu vadinom,—
Devyniolikta kuopa L. S..

Vaiskų vaidmenį tąsyk vaidino,—
It vulkanas, jos vardas garbes!

Benesevičių Julė, Račiūtė,
Jonas Skerstonas, Jonas šalty s,

Kazys Liutkus, Litvąitis, Onutė,
Juozas Grinius, pats Juozas Šukys,

Juozas Sirvydas, Pijus Bukšnaitis,
Jons Kidolius ir Herman-Purvys,

Taipgi Edmundas S. Steponaitis, 
Dar ten kiek—kas ten juos suvaikys?

Devyniolikta kuopa turėjo
Grąžų būrį L.ĮS.S. draugų,— 

Socializmui jie pagrindą dėjo,—
Jaunos jėgos—kaip buvo smagu!

Dvidešimtojo amžiaus šeštieji
Slinko metai — tai, mat, senokai,— 

Daugel kuopon narių prisiąliejo:
Žalios medžiagos plūdo pulkai!

O kiek publikos! Braška svetainė!
Nebėr vietos viduj—kimštinaį!

Bet krūvom skuba, bėgą, įeina,—
Prasiskverbs dar daugiau būtinai. . .

Kas jau kas pasirodys estradoj,—
Tuoj matai—draugas Juozas Šukys— 

Dar kelis padėjėjus surado—
Jis pats pirmas pradės, pasakys.

Kaip tik tad ir mane susirado
Iš pat ryto Niujorke Šukys,— 

Nustebau, man net užėmė žadą:
Jis mąne tuoj kalbėt pristatys.

Revoliucijai metų penktųjų 
Iš savų patyrimų sakau,—

Bruzda renka aukas ant greitųjų— 
Revoliuc’jai pagalbos daugiau!

Komitetai sukruto visokie, 
Skuba bėga šen ten tekini,—

Knygeles brukte bruką—žinokie— 
Tai jau Šukio komandą šauni.

Girdim bangią mūs’ sąjūdžio bylą, 
Išlavėjo vadovų būriai,—

Nauji tįso barai, bręsta, kyla,— 
Pukši rankos, doroja vikriai.

Grinius, Smelstorius, taipgi Bagočius 
Ir Dubickas darbavos “Kovoj”;

Retas valgė tada pietus sočius 
Socialisjbų draugovėj laisvoj . . .

Raides rankiojo, derino “Kovai” 
Senas Vincas tai Vincas Jakštys—

Jau iš “Rankpelnio” darbo žinovas, 
Raides Bernotą^ jam pristatys;

Nekažkaip Grinius administravo, 
Paskui Žymontač vedė toliau,—

“Kovą” Vidikas tad redagavo, 
Ir dalykai pasuko sklandžiau.

“Laisvę” įsteigė, leisti pradėjo 
Bostoniečiai partiečiai draugai,— 

šaunus darbas pirmūnų veikėjų 
Vis tebeina ir eis dar ilgai!

Susilaukėm ir Vinco Kapsuko: 
Darbo gaires nustatė tikras,

Mūsų sąjūdį visą pasuko,
Kur lengviau brandų derlių atras.

. ... F • • ’ i ” .

Vincas Vidikas-Rudminas-Tauras,
Vairas - V. K. Račkauskas paskiau, 

Rojus Mizara takas jam siauras—
Jis jau žengia prie “Laisves” smar

kiau.
Plačią talką mūs’ “Laisvė” subūrė: 

Stropus Petriką, grynas Šukys,— 
Žiedą auklėjo pilnavidųrį

Tad redaktorius Vincas Paukštys.
L. Prūseiką pas mus jau laimingai, 

Sipukęs Sibiro snįego audron
Nesušalo kely, nesustjųgo,— , 

čia pataikė draugovėn tikron.
'IIr Krasauskas Balys taip atvyko 

Su kelionės draugu Januliu.
Ir dar vieną taip pat marksinjnKą 

“Įjaičvėj” Bimbą pasveikint galiu.
. > • ' "X'KVH r. t'".1  ;

čia ir Vincas Andrulis, pritapo, 
Juozas Stįteonas, Undžiųs, dąr kas 

Raides muša mašinom ant. lapo, 
Susitepę, subuvę rankas.

Nuoširdžiai “Ateities žiedą” jauną
Mokė, lavino Vincas Paukštys:

Mokiniai dvasią pažangią gauna— 
Ryškiai buitį kovingą matys.

Jauna Jeskevičių Elenutė,
Sugabi Jankauskų Katryna,

Taip pat Tamulynų Ievutė,
Lietuvaitė žaibavo gana.

Jėgas jaunas, gražias išaugino
Patvari Kavaliauskų šeima:

Visos keturios veiklios merginos,— 
Padėka lai jom būva žema!

Margaritą Undžienę pažįsta—
Tebegerbia pažangūs draugai,— . V

Tokia buvo veikli progresistė—
Ir Kudirkienė Julė ilgai,

Ir Jurevičiaus Marė Antanienė, Y
Ir baltoji pati Lelija . . .

Įstabi Raibužy te Rainienė
Ir Klimaitė—raudona gija . . .

Naudžius, Michelsonas, Baltrušaitis,
Svirduliavo ir Herman-Purvys, 

Juozas Grinius pavirto ponaitis,
Tapo “klinikos” bosas'suvis.

Juozo Sirvydo jau nesimato,
Nematyt ir Bukšnaičio seniai:

Oi, nuklydo keliais renegatų
Ir daugiau tokių—ma juos velniai! į

Pievoj piktžolių vis atsiranda— , l
Ranka mostelia Juozas Šukys,—

Tą nešvankią nevykėlių bandą
Po laukus sūkuriai išdraikys. >

Dar Amerikoj esant Kapsukui,
Jam talkon vis priskuba Šukys: 

’TVarko “Kibirkštį,” platina, bruka,
Kur tik prakalbas anas sakys.

Daug jėgų, pastangų sunaudojo
Kunkuliuojanti klasių kova,—

Draugo Šukio krūtinė tvirtoji
Vis tebėr ištverminga, gyva.

Vis galvoj jam Tarybinė žemė—
Aušra viso pasaulio šviesi— i
Įkvėpimo iš ton nuolat semia, ;
Nenųilsta kovūnai visi.

------------ !------ /
vNuo Kapsuko sulaukė kvietimo—

Taigi Šukio svajonė sena— /
Jos sparneliai plazdėt nenurimo: >

Jis ir traukia Maskvon su žmona.
Išleistuvių jam prakalbos ūžia,

Susibūrę kolon’jų draugai:
Ne vienam suspurdėjo širdužė,—

Juk žygiavom kartu taip ilgai . . .
Štai Tarybų žemelėn pribuvo:

Tuoj talkauja dailidė Šukys,
Jo žmona—pardavėja krautuvėj—

Tam parduos, tam parduos, kaip
matys.

Atvirukų spalvotų iš Krymo
Susilaukiau nuo Šukio dažnai:

Po kurortus, 'atostogas rymo,—
Man net spurda vaizduotės sparnai.

Lyg atgimęs gyvena iš naujo!
Skaitinei man jo laiškūs smagu!

Tarsi žiežirbos virba po kraują^—
Ir vikresnių priplūsta jėgų . . .

Staiga sutrenkė siaubas fašistų—
Prakeikta hitlerinė klasta!

Visas visas pasaulis pažįsta—.
Biąuri gėda kraujais nuplauta ... '

Kaip Šukiai? Daug paskiau gavau žinią:
Jį kamavo, nudobė žiauriai

Išdavikai savi fašistiniai—
Savanoriai banditai-kariai . . t

Darbo brolių gerovei aukojęs
Amžių ištisą draugas Šukys!

Taip ir mirė taurusis herojus,
Kaip idėjos kilnios kankinys!

Pasprukau už tą pat aš idėją— /
• Čia Amerikon: pats pirmas Šukys \

Susitikti m'anęš paskubėjo—
Ir pasuko darbų sūkurys .. .

Mums paminklą paliko kovingą
Širdyse draugas Juozas Šukys!

Daug kas mirė, paseno, aptingo,—
Bet tebėr nemarus karžygys!

Nebylus kyla himnas s'avaime
Gelmėj mano dėkingos širdies,—

Taikos, sambūvio, teisės palaima—
Ąųreolos vainikas spindės . . .

Regiu Šukį aš vis taip malonų—
Veidas atviras, spindi akis:

Klasių kovos jis plėšo dirvoną,—
Tik stebėk, ką darys, ką sakys ...

X v . .

jja berpds atiduotų tau sielą <
Lyg kad gyvą regi draugą mielą,



[‘REGRESAS

PO OBELE KUPROTA e.

(Apsakymas iš Pirmojo pasaulinio 
karo laikų Lietuvoje)

Šiltas ir giedras liepos sekmadienio va
karas. Augalotas gražus jaunuolis, grį- 
čioje kampe sėdėdamas, linksmai tampė 
armoniką. Jam pritarė smuikas. Trobo
je oras šiltas ir tvankus. Pasieniais ant 
suolų susėdę kaimo berniokai, krykštau
dami kibino savo vienmetes merginas. 
Vidury aslos kraipydamiesi trepsėjo ke
lios paros šokikų. Merginų įkaitę vei
dai raudo, besiklausant kuždamų į ausis 
žodžių.

— Padėk ant suolo savo tas muzikališ- 
kas dumples, Albinai, 1— priėjusi prie 
rjnuzikanto tarė Daiva. — Gal išeitume į 
kiemą? Man taip šilta ir tvanku, — kuž
dėjo Daiva Albinui ausin.

z , Albinas nustebo, bet nesipriešino, nes 
mergina taip drąsiai ir šelmiškai šypso
damosi traukė laukan nutvėrusi jo ran
ką. Jie išėjo. Daiva patenkinta ir linksma 
glaudžiasi prie Albino.

— Pasivaikščiokim bis.kelį, Albinuk. 
O ten, kad ir padaržėje, šalia mūsų sodo 
prie obelies.

Albinas eina, nesipriešina. O jam ir 
nesvarbu kur. Tik jį ištiko didelė staig
mena, kad Visgirdžiutė prie jo kimba. 
Bet ir jis prie jos linksta, jinai jam tokia 
meili, maloni. Ak, kaip laimingai jis 
jaustųsi, jeigu Daiva su juo per visą nak
tį būtų!

Abu sustoja. Daiva pasiremia ant Al
bino peties ir glaudžiasi prie jo.

y. — liaiva, tau šalta?
— Ne, su £avim man niekur nebūtų 

šalta. . . 1 .
Albinas paima ją už liekno liemenio 

ir glaudžia prie savęs. Jis jaučia josios 
liemens artumą, kuris biskelį pradėjo 
virpėti. Jis supranta, kad Daivai tik su 
plonyte suknele apsirengusiai šalta nuo 
nakties šaltos rasos drėgmės. Tačiau ji
nai nesiskundžia. Ak, koks gražus žavin
tis vakaras!

— Albinai, kas ten už medžių taip rau
dona?

— Kur?
»— O ten už beržyno, — rodo pirštu 

Daiva.
\ — Tai mėnulis teka. ..
)Ir jiedu žiūri tylomis į tekantį mėnu

lį, kuris pamaži kilo aukštyn iš anapus 
baltojo beržyno..

Staiga nudvelkė švelnutis pietų vėjelis. 
Nuo žaliumynų krito žemyn žvilganti 
rasos lašeliai. ' Netoli sušnabždėjo pri
brendę balsvos rugių varpos. Putpelė su 
griežle vis kartojo savo monotoniškas 
melodijas.

— Ką, Albinuk? Ar norėjai ką pasaky
ti? — klausia mergina.

Paskiau. .. jis nori eiti toliau, bet Dai
va jį sulaiko ir žvilgančiomis akimis žiū
ri į jį. Pamažu jinai nedrąsiai, tartum 
gėdindamosi, uždėjo savo ranką ant Al
bino kaklo ir apkabino.

— Patinku tau?
.y Balsvas mėnulis jau slinko į vakarus. 

'Skaisčios žvaigždutės mirksėjo melsvoj 
erdvėj. Iš patvorių suvytusių barkūnų 
plito malonūs kvapsniai.

Albinas mažažemio daržininko sūnus. 
Varge ir nedatekliuje užaugo kaiminys- 
tėje, netoli nuo turtingo ūkininko, Daivos 
tėvo Visgirdo. Ir nuo vaikystės dienų jis 
visuomet savo smalsiomis akimis bevil
tiškai ant gražuolės Daivos žvalgėsi. 
Nors jis buvo medžiagiškai neturtingas, 
tačiau turėjo išmintingą galvą, tyrią šir
dį, gelsvus garbanotus plaukus ir žavin
čias melsvas akis. Jis savo akių žvilg
sniais sužavėjo ir užkerėjo visas kaimo 
merginas. Jo lūpų šypsena strigo į gra
žuolių širdis, kaip strėlės paleistos iš 
įjempto saidoko. Vakaruškų sueigose vi- 

žiūrėdamos į Albiną, šypsojosi, 
mirkčiodamos akims. Bet Albinas nei

Ir kalba ir veikla nuoširdi,— 
Jo ugningąjį žodį girdi.. .

Atsiminę veikėją šį taurų, 
Įkvėpingų pasėmę jėgų,

Narsiai keiskime būvį šį žiaurų, 
Kad taikingai gyvent būt saugu!

Jei širdis vis dar pentim nevirto, 
Neužgeso šilta kibirkštis,

Meskim žodį kaip titnagą tvirtą,
»* Tai gyvent bus prasmė ir viltis.
prisiminkim ir šitokį šūkį:

1 Užstatyti slastai nepagaus,—. 
inkim kuklų darbuotoją Šukį; 
Draugą nuoširdų prasto žmogaus, 
rž. 12, 1957

avienos nepaisė. Tartum jis nepastebėda
vo. Nekreipė jokio dėmesio į merginas. Jis 
turėjo akį tik ant Daivos. Mėgo dainas 
ir muziką. Daiva — turtingo ūkininko 
duktė. Turėjo juosvas kasas, aukštą liek
ną liemenį, apvalų veidą ir dideles tam
sias žavinčias akis. Ją tėvai/ buvo išlei
dę į aukštąją mokyklą mokintis vaisti- 
ninkystės, bet užplūdus Lietuvą vokiečių 

'kaizerinėmis armijomis, Daiva mokslą 
nutraukė.

Po ilgos tylos Albinas pakuždomis, pri
kišęs lūpas prie ausies, jausliai prabilo:

—Daiva, ar tu eitum už manęs?
— Ak, taip brangus Albinėli!
— Aš tik laukiau nekantriai, ką tu at

sakysi.
Jie apsikabinę džiaugėsi ir juokavo. 

Tik neilgai. Daivos tėvas, netoli tupė
damas už agrastų krūmų, suriko:

— Bėk iš čia tu, ubago vaike! O jeigu 
dar kartą tu užkelsi koją ant mano že
mės, arba prisiartinsi prie mano dukters 
Daivos, tai aš tave kaip šunį su basliu 
nudėsiu! O tu, naktine pelėda, greičiau 
eik į trobą. Matai, rytuose jau švinta, 
už valandos eisi pievoje šieno sklaidyti... 
Judu tik truputį palaukite, aš išvarysiu 
tą karštą meilę iš jūsų galvų. . .

Rytas. Daiva, sėdėdama prie stalo, nu
lenkusi galvą, verkia. Tėvas, giliai susi
mąstęs ir susijaudinęs, vaikščioja po tro
bą. Priėjęs prie dukters, uždėjo savo 
tėvišką ranką ant nulenktos jos galvos 
ir jaudinančiu balsu prašneko:

— Daivute, gal aš kaip tėvas peržiau- 
riai šį rytą su tavimi pasielgiau. Bet tą 
viską aš padariau dėl tavo gerovės. Jei
gu tu apsivestumei su tuo ubago lazda 
Albinu, tai pražutumei! Badu nustip
tum. O aš tau nė kąsnio juodos duonos, 
nei supelėjusios kapeikos. . . Kad tu ir 
ant kelių šliauždama 'manęs prašytum. 
Nes viskas priešingai tėvo norams ir 
garbei. Ar jau tu pamiršai, kad esi Vis
girdo duktė?. . . Aš jau seniai turiu pa
rinkęs tau puikų turtingą vyrą, našlį 
tik su vienu vaiku. Praėjusiais metais 
bermontininkai jo žmoną išprievartavo 
ir nužudė! O dabar jis vargsta tik su 
samdiniais. Nors ir pasisamdė porą tar
naičių ir vieną berną, tačiau namuose < 
neina viskas taip sklandžiai, kaip su 
sava gaspadine. Sangaila dar nesenas, tik 
biskį plikas. Bet puikus ir turtingas vy
ras. Jeigu tokį vyrą gautum,' poniškai 
gyventumei. Supranti? Tarnai, tarnai
tės namuose.

Tačiau Daiva nei klausyti nenorėjo. 
Visi tėvo įkalbami žodžiai apie turtus, 
atšokdavo nuo josios ausies kaip žirniai, 
sauja sviedžiami į sieną! Daivos širdyje 
buvo jau nuo seniai įstrigusi neapykan
ta turčiams. Kuomet jinai universitete 
mokinosi vaistininkystės, daugelį kartų 
kiti mokiniai jai duodavo pasiskaityti 
įvairios literatūros apie carizmą, tur
tingus ponus ir biednus valstiečius.

Tačiau labiausiai Daivą paveikė Albi
no duoti lapeliai, Lietuvos Bolševikų par
tijos atsišaukimai dėl išlaisvinimo Lie
tuvos iš po griūvančios Rusijos caro im
perijos.

Motina, apkabinusi Daivą, ramino:
— Neverk, dukriuk. Ką tėvas sakė, tai 

tiesa. Aš žinau, kad tu myli Albiną tik
ra mergiška meile, o jisai taip pat ta- 
vę myli. Bet kokią naudą su juo apsi
vedusi turėtum? Jo tėvai teturi tik vieną 
kauluotą seną kuiną ir vienragę išba
dėjusią karvę. Ir ta ganosi ant svetimų 
ganevų. Kas iš to, kad Albinas gražus 
ir protingas vaikinas. Iš gražumo duo
nos nevalgysi. Tu tik rimtai pagalvok, 
dukrele!

Kaime žmonės jau slaptai po truputį 
šnabžda, kad Ąlbinas turįs ryšius su 
bolševikais. O iš kur jis gaunąs lapelius 
su atsišaukimais, raginant valstiečius 
išsilaisvinti iš ponų ir buožių vergijos. 
Jau kelis kartus jia> panašaus/turinio 
lapelius dalino jaunimui vakaruškose. 
Mes visi žinom,-kad Albinas puikus šau
lys, partizanas. Jo vadovyįėję jie tik 
penkiese supliekė lenkus Pazapsių; miš
ke. O antrą kartą su kulkosvaidžiais pri
vertė lenkų visą pulką trauktis atgal 
nuo Kapčiamiesčio. Bet kuomet Albinas 
nuvyko į Vilniaus kraštą su didesne šau-( 
lių kuopa kovoti prieš bolševikus,.^va
dovaujamus Kapsuko, tuomet Albino 
drąsa ir karžykiškumas išnyko. Jisai, 
kiekvienai progai pasitaikius, atsiskir
davo nuo savo kuopos bųrįo ir dingdavo 
kur miške..

(Bus daugiau)

MIRUS

Kazimierui Makutinui
OAKLAND, CALIF.

Nuo šios kolonijos—Oaklando, San Leandro 
ir San Francisco — lietuvm reiškiame širdingą 
užuojautą velionio žmonai Geraldinai, sūnui, 
marčiai, anūkui ir visiems giminėms liūdesio 
dienose.

Z. M. Mozūraičiai
F. D. Mačiuliai
J. S. Karosai
A. V. Taraškai

. J. Jankauskas
B. V. Sutkai

J. M. Radei
T. V. Kingienė
M. Baltulionyte
A. C. Mugianiai
P. A. Norkai
K. Šilkaitienė

Hartford, Conn.
Vakacijų laikas i jau pasi

baigė, dabar turime pradėti 
rūpintis draugijų reikalais. 
LLD kuopa neturėjo savo mi
tingo per penkius mėnesius 
dėl to, kad mažai narių atei
na. Pavyzdžiui, pereitą mėne
sį buvo garsinta, kad yra at
ėję blankos Centro Valdybos 
nariams rinkti. Bet kai reikė
jo susirinkti, tai net ir pats 
organizatorius nepasirodė.

Dabar sekamas susirinki
mas įvyks rugsėjo 9 d., po 
num. 155 Hungerford St. Pra
sidės 7:00 v. v. Taigi nepa
mirškite'. Kuopoje narių ran
dasi apie 30, o susirenka tik 
po kelis. Nebūkime gyvi na- 
bašninkai. Tuksime balsuoti 
už Centro' Valdybą.

Tas pats yra ir su LDS kuo
pa. Narių ji turi daugiau kaip 
40, bet į mitingus dažniausiai 
tik valdyba ateina. Jeigu taip 
ilgai bus, tai LDS paversime

Žinios iš Uruguajaus
dailininkam, kurie, sulaukę | lyg kokia inšiurins kompanl- 
vidutinio amžiaus, pradeda-' 
vo sau grabus kalti. Lauk
damas mirties senelis gra
bą gražiai nupolituruodavo, 
padabindavo. Bet kai atei
davo kaimynas, pasisaky
davo vienas kitam savo rū
pesčius, pasidalindavo min
timis, dailininkas pirma
jam riabašnikui pasitaikius 
parduodavo grabą ir dau
giau apie mirtį nebegalvo
davo. Senukas /pradėdavo 
iš naujo gyventi, atsirasda
vo viltis, naujas mintys kai 
ką naudingo padaryti, dirb
ti, kurti. O praėjus tam tik
ram laikui senukas vėl pra
dėdavo nuobodžiauti ir vėl 
vaizduotėje grabas pasiro
dydavo. Jis kala kitą gra
bą, kol tas pats ar kitas 
kaimynas jį aplanko. Taip 
atsitinka ir organizacijos 
narių tarpe. Kiekvienoje 
organizuotoje vienetoje ne
galima sustoti nei delsti j 
veikloje. Mūsų spauda/fra 
istorijos įpareigota 
nio-tautinio darbozkelią plė
sti. Tas darbas gali pagy
vėti visaip ir duoti teigia
mus rezultatus, kuomet jis 
bus visuomet aktyvinamas, 
dažnai susirenkama, visuo
met gyvybiniai tautiniai 
klausimai iškeliami gvilde
nami, su jais gerai susipa
žins. liaudis. Tada veikla 
gyvėja, laikraštis mintis 
gali paskleisti į visas šalis'. 
Atsiras noras dirbti,'•kovo
ti, gyventi... Mūsų tauti
nio —kultūrinio darbo ke
liąs platės, laikraštis bus 
visiems įdomus ir jis atliks 
savo užduotį.”

Drg. Berling'as paaiškino 
susirinkusiems “Darbo” fi
nansinį stovį. Pasirodė, 
kad skaitytojai atsilikę su 
prenumerato mokesčiu, pa
geidauja ątsiskaityt pirmai 
progai pasitaikius. Tam 
platintojai ir kai kurie Red. 
kom. nariai sudarė grupes, 
tikslu “Darbo” skaitytojus 
aplankyti ir surinkti “Dar
bo” prenumeratų mokes
čius.

Numatyta rugpiūčio mėn. 
pradėti vajų 22-jų “Darbo” 
metinių proga. ‘Darbui’, su
eina 22 metai spalio 20 dj 
Jubiliejinis num. išeis padi 
dintas.

Susirinkusieji numatė 
perspektyvas intensyviau 
bendradarbiauti raštais, 
praplėsti platinimą ir į 
-Tėvynę. Imtis priemonių 
“Darbą” ko greičiausia pa
tiekti skaitytojams.

Visi dalyviai baigė susi
rinkimą pakeltoje nuotai
koje, ir pastebėjo bei įsiti
kino, kad “Darbas” dar 
daug metų gyvuos.

' Koresp.

SUSIRINKIMAS 
SPAUDOS REIKALU
MONTEVIDEO.— Lie

pos 18 d. U. L. C-ro .Cerro 
skyr. patalpose įvyko spau
dos reikalus aptarti susi
rinkimas. Jame dalyvavo 
gausus būrelis “Darbo” pla
tintojų ir bendradarbių, 
Cerros skyr. valdybos ir 
Red. kom. nariai. Iš Cent
ro atsilankė Lamenas, Bre- 
lingas, Dijokas ir Čypas.'

Susirinkimą pradėjo A. 
Lamenas. Jis savo kalboje 
paminėjo spaudos reikšmę 
šių dienų civilizuotų tautų 
įstaigų veikloje, įvertino 
spausdinto žodžio jėgą min
timis skleisti, kurios prasi
veržia spaudos* pagalba per 
storiausius mūrus, nenuga
lima drąsa atsispiria prieš 
vislokiuš bauginimus iš 
priešų tvirtovių ir pasek- 

oja prieš šių die
nų pabaisą — branduolinį 
ginklą. Mūsų laikraštis 
prisideda pristos spaudos 
krypties, kuri skleidžia 
progresyvines žinias ir 
spausdina straipsnius, ku
rie suteikia skaitytojams 
kultūros, apšvietos ir pro
gresyvias mintis. Infor
muoja mūsų senosios Tėvy
nės — Tarybų Lietuvos į- 
vykius iš progresyvinio kul
tūrinio gyvenimo ir prita
ria viso pasaulio žmonėms, 
kovojantiems ųž progresą— 
už taiką pasaulyje. Kiek 
galimybės • ir jėgos leidžia 
mūsų draugai rašo ir “Dar
bas” spausdina jų raštus iš 
Pietų ' Amerikos lietuvių 
tautinės veiklos, patiekda
mas skaitytojams1 žinias, 
kaip pasekmingi! ar ne 
kultūrinį darbą dirbo mūsų 
tėvynainiai šio Pietų pusru
tulio išeivijoje.

Mes pasirinkome teisingą 
kelią, — sako Lamenas, — 
kelią, kuris mus veda į pro
gresą ir taiką. Tuo keliu 
eidami sutiksime daug mū
sų tautiečių ir jie eis sykiu, 
bendradarbiaus kaip kuris 
pajėgia ir gali. Tą kelią 
platinsime, kad kas kartą 
daugiau lietuvių tilptų ir 
dydžiai vertingo patriotinio 
visuomeninio darbo vedini, 
plačiu keliu eitume į taikin
gą sugyvenimą ir vienybė 
lietuvių tarpe prašvystų. 
Mes nei kiek neabejojame, 
kad taika laimės pasaulį.

Kaip mums galima akty
vinti kultūrinį tautinį dar
bą mūsų kolonijoje drg. La
menas pabrėžė: ... mums 
reikalinga dažnai susirink
ti' kultūrinius spąudos rei
kalus aptarti. Mūsų “Dar
bas” mažas ir'tiktai dų kar
tus į mėn. lanko skaityto
jus. Kultūrinio tautinio ke
lio plėtimo darbą galima 
aktyvinti paskaitomis, 
feratais. Juk ' ’ 
nizacijose, didesnėse ar ma
žesnėse ątsįtikti gali, kaip 
seniau atsitikdavo senukam

mingak

Itūri-

, re- 
visur orga- Užrašykite Laisvę savo 

giminėms į Lietuvą. Kurie 
ten jau gąuną Laisvę, rašo,, 
kad ji jiems patinka.

ja. Aišku, mes visi jau esame 
seni, bet tai nereiškia, kad tu
rime visuomet namie sėdėti. 
Sekamas LDS susirinkimas 
įvyks rugsėjo 5 *d., o LLD — 
rugsėjo 9 d.

Nepamirškite!
Korespondentas

Devynių metų mergaitė 
pagimdė vaikutį

Little Rock, Ark. — Arkan
sas universiteto medikalinia- 
ine centre devynių metų mer
gaitė pagimdė 2 ir pusės sva
ro vaikutį. Vaikutis įdėtas į 
inkubatorių. Daktarai teigia, 
kad jis turi progy gyventi.

PRANEŠIMAS
HARTFORD, CONN.

LLD 68 kp. susirinkimas jvyks 
rugsėjo 9 . d. Liet. Namo B-vės sa
lėje, 155 Hungerford St. Pradžia 
7:30 v. v. Nariai kviečiame daly
vauti, yra svarbių reikalų. Rinki
mas Centro valdybos, bląnkps jau 
yra, reikės išpildyt. Tad būkite vi
si. Valdyba. (1-17-173)

BROCKTON, MASS.

LLD 6 kp. susirjpkimas Įvyks 
rugsėjo-Sept. 9 d. Liet. Taut. Namo 
kambariuose, 8 Vine St., 7:30 v. v. 
Prašome visus narius dalyvauti, yra 
blankų iš Centro, valdybos Domi
navimui. Taipgi išgirsite Labor Dąy 
pikniko pasekmes. G. Shimaitis.

(172-174)

Mirė 103 metų farmeri*

Limestone, N. Y., gyvento
jas John B. Ruoff mirė turė
damas 103 metus amžiaus. Jis 
gyveno ant savo farmos.
Naujas 1,500 šeimų projektas

East New Yorke bus pasta
tytas 1,500 šeimų projektas, 
susidedantis iš 22 aštuonių 
aukštų namų.

i MATTHEW A. 
BUYUS

:: (BUYAŪSKAS) ;

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

**oo**oo*

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

Kas Skaito ir Rašo 
Duonos Neprašo

Tai išmintingas posakis, kuris yra t^aip senas, 
kaip senas yra pats raštas. Kas to posakio laikosi, 
niekad nesigaili. Skaitykite šias knygas:

• •» . ■ I I

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Skaitykite ją! Susipažinkite su pagrindiniais įstatymais.

Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais 
pataisymais. Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklau
somybę. Puslapių 320, kaina $2.00. DABAR TIK $1.50.

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Paraįfi 
Dr. A. Petriką, puslapių 320, kaina $1.50. DABAR TIK $1,

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietu
vis. Parašė Prof. Pakarklis, puslapių 820, kaina $1.50, , 
DABAR TIK $1.00. ;

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais paveiks- • 
lais, sutaisė Dr. J. J. Kaškiaučius. Puslapių 240, kaina 
$1.50, DABAR TIK $1.00.

ŠLIUPTARNIAI
Amerikos, lietuvių tautinio ir kultūrinio atgimimo laikų 
istorinis romanas. Parašė Algirdas Margerib. Knyga 
652 puslapių. Kaina $5.00: Dabar tik $4.00.

' i

Kelias j Laimę
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartą 
giliai atsidusdamas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų. 
Parašė Rojus Mizara, puslapių 868, kaina $1.50, DABAR 
TIK $1.00.

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS
Kiekvieno kultūringo lietuvio namų knygyne turi būti 
šis žodynas. Rašyboje ar gyvo žodžio kalboje jame 
rasite patikrinimą. Tai yra mokytojas jūsų namuose.
KAINA $5.50. ----- .--------- x

Laisvė
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.
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Negras studentas pasakoja, 
ką jis patyrė vergovinėse 
stovyklose N.'Y. valstijoje

NAACP jau iškėlė, kad 
tūkstančiai pietinių valstijų 
negrų lauko darbininkų, ku
rie atvežami farmų darbams 
į New Yorko valstiją, laiko
mi čia tiesiog kaip vergai, te
lūri z u o j am i, a pga u d i n ė j a m i, 
priverčiami mokėti aukštas 
kainas už prastą maistą, mu
šami, neišleidžiami iš stovyklų 
po darbo ir 1.1.

Tai buvo bendra informaci
ja, kurią NAACP išgavo apie 
Ją .gyvenimą stovyklose. Da
bar plačiau apie stovyklas pa
sakoja negras, kuris pats bu
vo jose laikomas.

Tas negras yra James IT. 
Brunson iš Augustos, Georgi
kos. Jis yra universitetą bai
gęs žmogus, NAACP veikė
jas. Jis sako, kad girdėjo iš 
daugelio negru, kui'ie grįžta 
iš New Yorko stovyklų, bai
sius dalykus, ir nutarė pats 
patirti.

Brunsonas prisidėjo prie 
lauko darbininku grupės ir 
buvo nuvežtas su kitais traku 
i stovyklą prie Oswego, New 
Yorko valstijoj". Per dviejų 
dienųNcelionę jiems buvo duo
ta valgyti tik du kartu —duo
nos ir oalionės. Stovykla prie 
Oswego\turėjo apie 300 dar* 
bininkų ir jie dirbo farmoje, 
kuri priklausė šerifo padėjė-

MONTREAL, CANADA
Visko po biskį

B. Petronis su šeima iš On
tario lankėsi Montreale pas 
tėvus bei pažįstamus.

B. Petronis savo laiku buvo 
gana aktyvus draugas tarp 
Montrealo lietuvių jaunimo.

Elena Marcinkevičienė turė
jo sunkią operaciją ant vidu
rių. Dabartiniu laiku ilsisi po
ilsio namuose.

Linkim draugei kuo grei
čiau atgauti sveikatą.

Mrs. Marshall su vyru (Le- 
peškaitė) grįždami iš Franci- 
jos ir Anglijos buvo sustoję 
Montreale ir aplankė tėveliui 
pažįstamus. Po to grįžo į Win- 
jJpegą.

P. Skripkienės sesute iš 
Jungtinių Valst. praleido sa
vo vakacijas Montreale pas 
švogerį J. Skripką fr grįžo ) 
JAV.

J. Robertson, 47 metų am
žiaus, Montrealo Star darbi
ninkas, važiuodamas pas 
žmoną ir vaikus į vasarnamį, 
staiga mirė automobilyje prie 
vairo. Mirties priežastis — 
širdies liga.

-Bell Telephone Co. nori pa
kelti mokestį už telefoną nuo 
15 iki 17 centų į mėnesį.

Majoras Jean Drapeau sa
ko, kad ys priešinsis, o man 
atrodo, kad majoras tik bur
ną aušina arba nori pasirody
ti liaudies draugu. Mat, rinki
mai neužilgo.

Kilo gaisras St. James ka
tedroj. Kas svarbiausia, kad 
tas įvyko laike mišių. Ir kaip 
dabar išaiškinti: kunigai sako, 
kad niekas neatsitinka be 
dievo valios. Nejaugi dievas 
norėjo sudeginti savo namą ir 
besimeldžiančius . kunigus Ir 
parapijonus.

Afontrealo universitetų ir 
koledžių studentai protestuo
ja prieš pakėlimą mokesčio 
Už mo-kslą.

Jeigu mokestis nebus suma
žintas, tai neturtingesnių tėvų 
vaikams bus dar sunkiau pa
siekti mokslą.

George Ąlard, 87 metų, iš
protėjęs nužudė žmoną ir sū
nų ir pats nusižudė uždegęs 
namą.

Policija įsiveržusi vidun iš

jui Frank Paite. Kasdieną 
Paite po darbo ateidavo sto
vyklom ginkluotas ir vaikšti
nėjo tarp aplūžusių barakų, 
inspektuodamas darbininkus, 
lyg jie būtų tikri kaliniai, 
nors Oficialiai jie buvo laisvi 
samdyti darbininkai. Stovyk
los prižiūrėtojai smogdavo 
veidan kiekvienam negrui, 
kuris drįso pasiskųsti.
/ Kuomet juos samdė, jiems 

buvo sakyta, kad" dirbs regu
liarias valandas ir gaus bent 
87 dolerius per dieną.. Bet 
faktinai jie vrždirbo tik 4 do
lerius dienai ir dirbo 72 va
landas pr savaitę. Jiems buvo 
sakyta, kad už transportaci- 
ią nieko nereikės mokėti, bet 
paskui atskaitė po $20.

Algos nemokėjo grynais pi
nigais, o tokiais kuponais, 
rašteliais, ir paskui pasakyda
vo: “Tavo algos jau neturime, 
visą sunaudojai kuponais.’’ 
Tikslios sąskaitos neparody
davo.

Brunsonas sako, kad tos 
stovyklos New Yorko valsti
joje yra net blogesnės, negu 
tikros kalėjiminės stovyklos 
Pietuose, o ir tos yra tikri 
pragarai.

NAACP dabar rengiasi at
spausdinti Brunsono raportą.

gelbėjo 10 metų dukterį.
žmogžudystės ir saužudys- 

tes priežastis nežinoma.

Montreale lankėsi federal is 
oarbo ministras Star ir priža
dėjo bedarbiams pagerinti bū
vį.

Lietuviška patarlė sako: 
“Pagyvensim, p a m atysim, 
kaip tas šlubis šoks”.

Montrealo miesto rinkimai 
Įvyks spalio 28 dieną. Mano
ma, kad bus 3,12,000 balsuo
tojų. 1954 metų rinkimuose 
buvo 309,717 balsuotojų.

Nesauskit ir užsiregistuor- 
kit ir žinokit už ką balsuoti.

Mario Malacarme, 3845 
Linton Ave., sugrįžo namo no 
Švenčių ir rado, kad būta va- 
g i ų namuose i r pavogta 
$6,800.

Taigi, nelaikyki! pinigų na
muose.

Reikalauja iš Jean Bedard 
Ltd. ir Quebec Hydro $276,- 
351 už pernai įvykusią eks
ploziją, kurios metu žuvo sep
tyni žmonės. Atlyginimo ieš
ko giminės.

Philip A. Hanley praneša, 
kad montr paliečiai labai nuo
širdūs ir žmoniški. Tai labai 
gerai.

Bet klausimas kyla, kur Bu
vo jų žmoniškumas 1930 me
tais-, kuomet bedarbiai buvo 
mušami ir stumdomi, kai jie 
ieškojo darbo ar pašalpos.

Per pirmus šešis mėnesius 
1957 metais buvo užmušta ant 
kelių 346 žmonės Kvebeko 
provincijoj, 26 daugiau, negu 
tuom pat laika pernai.

Mntrealietis

ATSIMINIMAI
ir I

Dabartis
Parašė L. Prūseika

Tai gyvi bruožai iš jo gyve- ! 
nimo, visuomeninės veiklos, ; 
caro reakcijos metu pergy- n 
venimai kalėjimuose, ištrėmi- J; 
mas į Sibirą ir kiti erškėčiuoti > 
takai jo kovoje už laisvę ir 
Šviesesni gyvenimą darbo s 
žmonijai.

Knyga iš 804 puslapių
Kaina tik $2.00

Laisve ;
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y.

NewYorko^/6Ž7#(7liil(>i
Po miestą pasidairius

Pravoslavas daktaras 
svaidė akmenis i Šv. 
Patriko kat. katedrą

Daktaras Joseph A. Porcel
lo, italų-graikų kilmės orto
doksas - pravoslavas, dabar 
turės atsakyti teisme už tai, 
kad jis sviedė akmenis į kata
likų šv. Patriko katedrą, ban
dydamas sudaužyti jos lan
gus. Jis, betgi nepataikė.

Daktaras Porcello sviedė 
akmenis ne todėl, kad jis kaip 
ortodoksas priešingas katali
kams — visai ne. Kas jį taip 
erzino, tai, kad jo 19 motų 
duktė ištekėjo už savo moky
tojo, 30 metų amžiaus Frank 
Peters, šliūbas įvyko katali
kiškoje katedroje. Dr. Porcel
lo buvo rašęs kardinolui Spell- 
manui ir net pačiam popiežiui 
kad jo duktė nebūtų, apves
dinta, bet katalikiškoji hierar
chija jam aiškino, kad neturi 
pamato nevesdinti 19 metų 
jaunuolės už ko ji nori. >

Porcello dabar laisvėje, po 
kaucija, žinoma, bet turės at
sakyti teisme.

Metropolitan muziejus 
pirko paveikslą, kuris 
buvo sukėlęs skandalą

Metropolitan .muziejus nu
pirko ir prominentiškoje vie
toje iškabino francūzo daili
ninko. kūrinį “Rugsėjo rytą” 
(“September Morn”). Tai pa
veikslas, kuris vienu metu bu
vo sukėlęs didelį skandalą 
Amerikoje.

Minimas paveikslas vaiz
duoja jauną nuogą merginą, 
besimaudančia ežere. Paveiks
las pieštas 1913 metais ir jo 
reprodukcijos p a s i e k ė ir 
Ameriką. Visa eilė organiza
cijų, visokios moterų grupės’, 
dvasiškiai ir kiti tada protes
tavo, sakė, kad paveikslas 
pornografinis, -“g a d inantis 
mūsų jaunimą” ir 1.1.

Dabar, kuomet pats pa
veikslas atsidūrė Metropoli
tan muziejuje, niekam neatei
na į galvą protestuoti.

Pave'ikslas nupirktas už ge
roką sumą — rodos $30,000.

Pats dailininkas jau seno
kai miręs.

Lenkiški reakcininkai 
sutiko savo “herojus”

Apie du tūkstančiai reakci
nių lenkų susirinko į La Guar
dia aerodromą, kad sutikti 
keturis jaunus lenkus, kurie 
metai atgal dezertavo iš Len
kijos aviacijos mokyklos. Jie 
tada pavogė du orlaivius ir 
atskrido Vakarų Vokietijon. 
Ten jie išbuvo kokius metus ir 
dabar iškilmingai atvežti 
Amerikon. i

Jie yra Biskupski, Debski, 
Szachoghrchowicz ir K r u k 
— visi apie 20 metų amžiaus. 
Jie sakosi esą politiniais Len-> 
kijos liaudies valdžios prie
šais, bet yra nuomonių, kad 
jie paprasti avantiūristai.
DAILĖS KORINIŲ PARODA 

ATVIRAME ORE
Washington Skvere Man- 

hattane atsidarė didelė paro
da po atviru dangumi. Apie 
du tūkstančiai dailininkų ten 
išstato savo paveikslus. Dau
gumoje tie kūriniai yra seno
viški, sentimentalūs, panašūs 
į kalendorinį men4. žymesnių 
dailininkų darbų ten nėra.

Išpildė, kiek buvo skirta
New Yorko saugumo tary

ba pranašavo, kad per Darbo 
Dienos savaitgalį New Yorke 
penki žmonės bus užmušti au
to nelaimėse. Tikrai tiek per 
tas tris dienas ir žuvo. • 460 
žmonių buvo vienokiu ar kito
kiu būdu automobilių nelai
mėse sužeisti. Areštuota 30 
girtų vairiiotojų, 7,648 vai
ruotojai gavo už prasižengi
mus teisman pašaukimus.

REIKALAVIMAI
Reikalingas fornišiuotasz kamba

rys. Jaunas vyras nori kambario 
•Marihattane, Brooklyne ar Queens 
apylinkėje. Prašome rašyti: A. 
Sutkus, 55-62 64th St., Maspeth, L. I.

Klausėsi 200,000, sake Graliam; 
ten Ihivo tik 75,000, sako policija

Policija ir evangelistas Bil
ly Graham dar vis negali su
sitarti apie tai, kiek žmonių 
dalyvavo >masiniame mitinge 
sekmadienio • vakare Broad- 
vėjuje. Minios užpildė gatvę 
per kelis blokus, nuo 42nd 
iki 37-os, ir Graham bei jo 
asistentai teigia, kad bent 
200,000 žmonių susirinko jo 
klausytis.

Bet policija, kuri turi tam 
I tikrus būdus matuoti "minių 
dydį, sako, kad ten nebuvo 
nei pusės tiek — buvo tik apie 
75,000 žmonių.

Tai buvo paskutinis Graha- 
mo mitingas New Yorke —jo 
“atsisveikinimas st\New Yor
ko žmonėmis”. Grahamas sa
kė, kad jis nori kalbėti- kaip 
tik Broadvėjuje, kaip tik Ti
mes skvere, kaip tik ten,z kur 
mirga elektrinės garsinimų 
šviesos, kaip tik toje “pasau
lio kryžkelėje, -kur nuodėmės 
maišosi su pasilinksminimais”.

“Aš paversiu New Yorko 
centrą viena didžia bažny
čia,” sakė jis.

Ar tikrai pavertė, labai di
delis klausimas. Miesto valdy
ba ir policija su Grahamu pil
nai bendradarbiavo. Visos 
gatvės buvo užblokuotos au
tomobiliams ir, autobusams, 
kad leisti mitingui susirinkti. 
Garsiakalbiai, specialūs švie
sos, — viskas buvo įrengta 
kuo geriausiai, šimtai polici
ninkų palaikė tvarką ir tūks
tančiai pašaliečių, neturį ką 
kitą veikti, susirinko į mitin
go vietą.

Bet pats Grahamas buvo 

Maria Schell, as the nurse, in the film drama “The Last Bridge,” a 
performance which won for her the “Best Actress” award at the 
Cannes Festival. The Union Film Distributors’ release will have its 
American premiere Tuesday, August 20, at the Normandie Theatre.

Maria Schell vaidina slaugės rolę draminiame filme .“The 
Last Bridge”. Filmas pradėtas rodyti xvienu kartu dviejuose 
Trans-Lux teatruose, Lexington ir Normandie, . Manhattane. 
Visi kritikai pripažįsta, kad firmas vienas iš geriausiųjų. »*•

Aido Choro Metinis
PIKNIKAS
Po ilgų vakacijų Aido Choras stoja į veiklą. 

Darbą pradeda su pasilinksminimu. Jo metinis 
piknikas įvyks sekmadienį *

Choro mokytoja Mildred Stensler ruošia 
puikių dainų programą. Apdrt geros progra
mos, piknike gros šauni orkestrą šokiams.

Pradžia 1-mą vai. dienos
Kviečiame visus atsilankyti, nes šis bus jau 

paskutinis^pasilinksminimas parke šį sezoną.
, RENGĖJAI

tame paskutiniame savo mi
tinge labiau pasaulietiškas, 
negu praeityje. Jis pasakė pa
mokslą, kuris verčiau buvo 
kiršinimas už šaltąjį karą, ne
gu krikščioniškos meilės sklei
dimas. .

Grahamas sakė, kad“krikš- 
čionys nori taikos, bet ne tai
kos bet kuria kaina”. Jis sa
kė, kad “bus taika, kuomet 
taikos karalius ateis”. Kitaip 
sakant, kol kas nekovokime 
už taiką, nereikalaukime tai
kos, pritarkime Dulleso pro- 
karinei politikai...

Nestebėtina, kad “evange
listą” Grahamą taip remia 
spauda, turčiai, valdžia ir t.t. 
Jis “evangelistas”, bet per vi
sus savo pamokslus jis nei 
kartą nepasisakė prieš privi
legijuotus interesus, prieš ne
teisybes, prieš karinę prie
spaudą. Jis niekad neužgau
na valdančiųjų ratelių. Kaip 
skirtinga nuo paties Kristaus, 
kurio- vardu Graha/n neva 
kalba, nuo Kristaus, kuris ne
bijojo užgauti valdančiųjų in
teresų... Graham, dabar iš
vyko. Bet jis žada greit grįž
ti. Matyti, kad tie bankinin
kai ir finansieriai, kurie suda
ro jo rėmimo komitetą, jį 
skaito naudingu ir ateičiai.

R.

Užmuštas auto nelaimėje

Bronxo gyventojas Joseph 
Alperstein mirė nuo žaizdų, 
kai jo automobilis atsimušė į 
medį.

TEATRUOSE
Cameo kino-teatras (8th 

Avė. ir 44th St.) atidarys sa
vo rudeninį sezoną su nauju 
tarybiniu filmu “Drąsos mo
kykla” (“School of Cour
age“)’. Tai filmas apie pilieti
ni karą, matomą per vaiko 
akis. Vaiko rolėje vaidina Le
onidas Chartunovas. Tame 
film,e rolę taipgi turi garsus 
dainininkas Markas Bernesas.

Kartu su šiuo pilno ilgio 
meniniu filmu bus rodomas 
spalvotas dokumentinis fil
mas “Kelionė po Tarybų Są
jungą”.

Warner teatras pradės šio 
mėnesio 24-ą rodyti naują Ci
nerama filmą “Search for 
Paradise” (“Rojaus ieškoji
mas0). Filmą pagamino Lo
well Thomas, pritaikinęs Ci
nerama metodą fantastiniam 
kelionių filmui. Visi biletai 
rezervuoti — juos reikia pirk
ti iš anksto. Dabar tas teat
ras dar rodo savo pirmą Ci
nerama filmą, kuris rodomas 
jau antrus metus.

Picasso kūrinių 
paroda užsidarė

Moderniško'" meno muziejus 
uždarė Picasso kūrinių paro
dą, kuri tęsėsi per kokius tris 
mėnesius. Per tą laiką parodą 
aplankė ! šimtai tūkstančių 
žmonių — daugiau, negu bet 
kokią kitą meno parodą šioje 
šalyje. Parodoje išstatyti pa
veikslai sutraukti iš daugelio 
muziejų visame pasaulyje, 
įskaitant Maskvos ir Lenin
grado meno muziejus. Po šios 
parodos New Yorke tie patys 
paveikslai bus išstatyti Phila- 
delphijoje ir Chicagoje.

12 laivų su 9,300 keleivių

Antradienį į New Yorko 
uostą atplaukė net 12 keleivi
nių laivų iš daugelio pasaulio 
kampų. Viso labo jie atvežė 
9,30t) keleivių, dAugiausia 
atostogininkų - turistų iš Eu
ropos.

Norėjo per šventes tik 
pabaliavoti, pakliuvo šaltojon

Brooklyno teismui pristaty
ti Ed. Jackson ir Fr. Mitchell, 
kurie švenčių metu įsilaužė į 
vieną grosernę, pasiėmė ketu
ris keisus alaus ir keną ver- 
čeršienos mėsos ir norėjo pa
baliavoti. Bet pakliuvo į poli
cijos rankas ir turėjo šventes 
baigti kalėjime. ,

7,705 vestuves, 1,496 
perskyros

1956 metais Kings County 
raštinė Brooklyne išdavė ve
dybinius leidimus 7,705 po
roms/ Tuo pačiu metų 1,496 
poros persiskyrė.

SKUNDŽIA POL1CISTĄ UŽ 
ŽIAURŲ SUMUŠIMĄ

Bartenderis H. Goldberg 
skundžia teismui polieistą D. 
Sullivan, kuris smarkiai jį su* 
muse tik todėl, kad jis atsisa
kė policistui duoti veltui ger
ti.

Išvyko žuvauti, pagavo mirtį

Newyofkietis George Reti- 
vov išvyko per šventes pažu
vauti. Nuvykęs į mažą Dela
ware upės salą, prie Blairs
town, N. J., bandė žuvų pa
sigauti. Bet ištikusi tuo metu 
širdies ataka jam mirtį atnešė.

BUSINESS OPPORTUNITIES

. „ ATIDAI 
SCRAP IRON IR 
METAL VYRAMS

Aš turiu gerą bizni pardavimui, 
tai viso amžiaus proga, del viso am
žiaus progos šaukite; GE. 1-2011 
dienom, RO. 6-6427 vakarais.

(166-172)
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HELP WANTED MALE

KITCHEN
UTILITY WORKERS 

also
DISH WASHERS

Work days or nights. Steady job, 
good conditions

HOWARD JOHNSON’S
Massachusetts Turnpike, West Side, 

Farmingham, Mass.
Direct access to store from 

the Turnpike
(166-173)

INDŲ RŪMO OPERATORIAI
PILNAM—DALEI LAIKO 

DIENOM—VAKARAIS
Valgis—Uniformos—Pašalpo 

HOWARD JOHNSON’S

Massachusetts Turnpike. West Side,' 
Framingham, Mass.

įėjimas nuo Turnpike tiesiai j 
krautuvę. V*'’ i,..

(166-172) %
HELP WANTED—FEMALE

STALŲ PATARNAUTOJOS
Pavadavimui vasaros darbininkų 

grįžtančių į mokyklą. 
Gausūs tipai (arbat-pinigiai) 

Pilnam arba daliai laiko 
Dienom arba vakarais 

Uniformos ir kitos pašalpos 
teikiamos.

HOWARD JOHNSON'S 
Massachusetts Turnpike, West Side, 

Framingham, Mass.
Įėjimas nuo Turnpike tiesiai j / 

krautuvę.
(166-172)

HOSTESS
Day—Full Time 

HOSTESS 
Nights—Part Time

Experienced in busy dining room, 
11 A.M.—8 P.M. & 5 P.M. to mid
night — Hostess dresses — meals 
furnished—plus other benefits—

HOWARD JOHNSON'S
Massachusetts Turnpike, West Side, 

Framingham, Mass.

Access to store from Turnpike
(166-172)

MALE and FEMALE

FOUNTAIN CLERKS

To replace summer employees 
returning to school 

Day or evening hours 
Full or part time

Meals, uniforms furnished.^Tips.
HOWARD JOHNSON’S

Massachusetts Turnpike, West Side, 
Farmingham, Mass., direct access 

to store from Turnpike.

(166-173) *

TRUCKS

Brockway, Wooden Tank Truck. 
Only (33,000 True Milaege), equipped 
with pump, new tires, new air 
brakes. In A-l mechanical condi
tion. Can be used for gas, milk, vin
egar, etc. $700 full price. REX 
VINEGAR CO., 828 Raymond Blvd., 
Newark, N. J. Market 8-4478.

(170-176)

For Sale. 1952 Mack Truck. 5 ton, 
16 ft. platform body, with lift gate. 
Trucks. Private owner. A-l con
dition. Will demonstrate to pro
spective buyer. Hyasinth 7-9670. 
B'klyn. . . (171-173)

BOATS

NAUJAS 1957—18 PĖDŲ SHOUP 
BOAT, su viršum, užlaidos šonams 
ir užpakaliui. Nustatyta kaina 
$1,400. Dėl vėlumo sezono parduoda 
už $995 su viskuom. Daugeliui metų 
malonumas. CuUla's Motor Services, 
Tarrytown Rd., White Plains, N. Y. 
Tel. WH. 9-2992.

(166-172)

Verity Skiff-28 footer. Equipped 
with Chrysler Crown Engine 
(1952). Sleeps 4, toilet, galley, can 
be inspected in Freeport, L. I., this 
week. Private party sacrificing 
$1,800. HAnoVer 2-7300, Ext. 468] 
Evenings ULster 2-0728. B'klyn. y *

(172-176) \ t

MISC. ADS ?

Buldozers. 2-TD-18 caterp. 2 
Ford trucks, flat 6 & 30 wheels. 
1 Irit. dump, 2 cement trucks. 4*4 
& 5% yards; 1 P&H Truck Crane. / 
All A-l cond. Forced to sell.

LA. 5-0218. L. I.

? (170-176) t

North West Model 3, 3/4 yard 
Crawler Crane, with 40 ft. boom, 
with reconditioned Wisconsin gas- 
oline engine. 20” Crawler and new* 
3/4 yard Buctous Erie Clam Shell 
Bucket. A-l condition. Sacrifice.^. 
FAirbanks 4-1849. Bronx, N. Y. *

J

(172-78

I




