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'AMERIKOŠ KOMUNISTAI PAŠiSAKO APIE H. CHRUŠČioVO^KALBĄ
KRISLAI

Dr. Juozas Bagdonas 
Aušrininkas, mi»ę-s skurde 
Kas dėl to kaltas?
Apie diskusijas

Rašo R. Mizara

Birželio men. S d. C’levelan- 
do mirė dr. .Juozas Bagdonas. Į 
sulaukęs !)<» indu amžiaus.

Netenka sakyti. kad šis 
žmogus buvo plačiai žinomas 
Lietuvoje. Jis. be gydytojo 

Vpraktikos. veikė lietuviu tau
tinio atgimimo sąjūdyje; jis 
rašė. Jo pirmoji koresponden
cija, sakoma, tilpo "Aušroje” 
1886 metais. Rašinėdavo dr. 
Bagdonas ir kituose laikraš
čiuose: Varpe, ūkininke, Vie- 
’ i y bėj e Lietu vn in k u.

f Dr. Bagdonas, seno am
žiaus žmogus, matvt. kieno 
nors pakurstytas, 19 11 me
tais pabėgo iš Lietuvos, ieško- ! 
damas prieglaudos naciškoje j 
Vokietijoje, o 19bl motais at-; 
\yko i Ameriką.

Kaipgi šis aušrininkas čia 
gyveno? Kur jis mirė?

C'levelando Dirva sako, kad 
dr. J. Bagdonas "vargo sene
liu prieglaudoje Clevolande ir 
ten... mirė.”

Toks buvo aušrininko liki
mas! Tie, kurie ji čia parsi
kvietė, atsisakė užlaikyti kaip 
žmogų, kaip patrijotą, kaip 
veikėją, bet atidavė j senolių 
prieglaudą vargui ir skurdui!

Taikos jėgos laimi 
Islandijos ookimos

Part jos., kurios nenori Amerikos 
hazią,turės daugumą parlamente

Reykjavikas. — Social
demokratu ir valstiečiu ko
alicija, tai yra, partijos, 
kurios stoja prieš Ameri
kos karines bazes ir už neu-

Itralumą, laimėjo rinkimus 
į Islandijos Althingą (par
lamentą). Pilni rinkimų re- 

i zultatai laikraščiui einant į 
spaudą dar nežinomi, bet 

Į jau aišku, kad tos partijos 
turės absoliutę daugumą 
parlamente, kuris turi 53 
narius. Komunistai, kurie 
anksčiau turėjo septynis 
deputatus, turės tiek pat, 
sako dar nepatvirtinti pra
nešimai.

Socialdemokratų ir vals
tiečių koalicija savo prieš 
rinkiminėje propagandoje 
sakė, kad stoja už tuojauti- 
ni Amerikos karinių-bazių
pašalinimą. Ta karinė avi
acijos bazė su keliais tūks-

i ' _________________ ____

Na, o tame pačia nie Clovo- 
lande yra turtingu lietuvių 
biznierių ir profesionalų, besi
vadinančią dideliais patri.jo- 
tais, bet jie atsisakė padėti j 
seno amžiaus, be sveikatos j 
likusiam aušrininkui!

Taip vadinamoji Ameri-1 
kos Lietuym Taryba kas me
tai kaulija is žmonių pinigų, 

t renka aukas neva Lietuvai i 
' laisvinti, bet tuos pinigus josi 

? iršininkai prašveičia tuš- j 
čioms, bevertėms kelionėms, ■I 
lieteliams ir baliams.

Na, ar ne žmoniškiau būtų,
jei, užuot eikvojus žmonių su
dėtas aukas baliams, jos būtų 

* j paskirtos užlaikyti tokiems
žmonėms, kaip gydytojas 
Bagdonas ?!

Matyt, nebeliko pas tuos 
"vaduotojus” ne krislelio 
žmoniškumo. Jiems tjk rūpi 
kaulyti aukas ir jas eikvoti, 
eikvoti savo smulkučiams rei
kalėliams. Jie pamiršta, kad 
Vsa tai jų nekelia, o žemina 
padorių žmonių akyse.

Rašytojas Vincas Krėvė - 
4 Mickevičius, kai jis buvo su

laukęs 70 motų amžiaus, rašė 
kalbininkui Skardžiui, kad ši 
jo sukaktis "tai naujo vargo 
ir. kurdo pradžia, skurdo, ku, 
i matyti, pasibaigs tik man 
mirus...’”

Taip ir buvo!
Bet rašytojas buvo už Bag

doną jaunesnis, jis taipgi tu
rėjo čia savo šeimą, tai jam 
nereikėjo "senelių prieglau
doje” numirti.

Tiems, kurie rašo ir gal dar 
rašys apie garsiąją Chruščio

vo kalbą, reikėtų žinoti tai: 
vengti "maišyti dangų su že- 

,4nie.”
■ Dėl to, kad Stalinas padarė 

stambių, klaidų, nereikia pul-

Sutinka su Stalino laiką klaidu'1 
pasmerkimu: nurodo, kad kalba 

j palieka daug klausimą neaiškią
Generolas Twiningas 
stebėjo T. S. aviaciją

tančiais karių randasi Is
landijoje dar nuo karo lai
ko. Amerika teigia, kad ji 
reikalinga kaip NATO da
lis, bet demokratinės Islan
dijos partijos sako, kad ta 
bazė faktinai padaro Islan
diją Amerikos kolonija.

Seoulas. — Demilitarizuo
ta zona tarp šiaurės ir 
Pietų Korėjos jau kelinti 
metai žmonių neapgyventa 
ir neliečiama. Apie mylios 
platumo ruožas pavirto ti
krais tyrais. Dabar karei
viai pasakoja, kad jie nak
ties metu mato tame ruože 
slankiojančius tigrus. Kar
eiviai nei iš vienos pusės 
nedrįsta Šauti tuos tigrus, 
nes bijo sudaryti įspūdį ki
toje pusėje, kad nori sulau-
žyti paliaubas.

Nasseris išrinktas Egipto 
prezidentu su 99% balsų

— Nasseris iš-gavimas buvoKairas.
rinktas Egipto prezidentu 
99G balsų. Tokiu pat nuo
šimčiu patvirtinta pirma 
Egipto respublikos konsti
tucija. Nuo to laiko, kai 
karininkų grupė su Nagui- 
bu ir Nasseriu priešakyje 
nuvertė karalių Farouką, 
Egiptą valdė karinė taryba 
(junta) po nepaprasto sto
vio taisyklėmis. Praeitą sa
vaitgalį Egipte buvo pra
vestas referendumas. Bal-

privalomas 
visiems, turintiems virš. 18 
metu amžiaus, v

Nasseris buvo vienintelis 
prezidentinis kandidatas.

Manoma, kad Nasseris, 
kuris iki šiol buvo ir prezi
dentu ir premjeru, ir to
liau liks vadovauti kabine
tui. Kabinetas, betgi, for
malumo * dėliai, atsistaty
dins ir paskui iš naujo.bus 
formuotas.

Lagos, Nigerija. — Ke
leivinis britų orlaivis, kuris 
pakilo iš Kano aerodromo 
skristi Londonan, kelios 
minutės po pakilimo užsi
degė ore ir nukrito. 26 ke
leiviai ir įgulos nariai tapo 
užmušti, 18 liko sunkiau 
arba lengviau sužeisti. Tarp 
užmuštųjų randasi keletas 
vaiku, v
ti tuos, kurie tas klaidas iške
lia aikštėn. Tenka džiaugtis, 
kad tai daroma. Be to, reikia 
pageidauti, kad iš tų klaidų 
būtų pasimokyta, kad jos nie
kad niekur nebūtų pakarto
tos.

Jeigu galima iš Chruščiovo 
reikalauti, tai tik to: kad jis 
smulkiai nušviestų paties savo 
ir jo bendradarbių laikyseną 
tuomet, kai Stalinas tas klai
das darė.

To, beje, reikalauja Itali
jos, Prancūzijos, Didžiosios 
Britanijos ir Amerikos mark
sistai.

Diskusuoti visokius klau
simus privalome, bet visuomet 
reikia atsiminti, kad diskusi
jos būtų švarios, paremtos 

!faktais ir pamokinančios.

New Yorkas. — Ameri
kos Jungtinių Valstybių 
Komunistų partijos Nacio- 
halis komitetas padare spe
cialų pareiškimą, kuriame 
išdėstė, kaip ta partija at
sineša į Chruščiovo kalbą, 
kurioje buvo iškelti aštrūs 

1 kaltinimai prieš Staliną ir 
jo laikų politiką bei eilę 
veiksmų.

Amerikos komunistai sa
ko, kad jie pagrinde sutin
ka su ta kritika. Jiems, pa
našiai kaip Chruščiovui, at
rodo, kad Sovietuose buvo 
įsigalėjusi vieno žmogaus 
diktatūra, kuri paneigė dis
kusijų ir nesutikimo laisvę, 
kad buvo žiauraus perse
kiojimo, biurokratizmo, ne
lankstumo, dogmatizmo ir 
t. t.

Bet Amerikos komunistai 
sako, kad Chruščiovo kalba 
toli neduoda moksliniai - 
marksistinio aiškinimo, kas 
prie to privedė, kaip buvo 
prileisti tokie iškrypimai iš 

| socialistinės demokratijos 
kelio ir kokių priemonių 
imamasi, kad to neprileisti 
ateityje.

K o m u n i šta i sukrėsti

“Mes negalime priimti 
kaip aiškinimą tokių gilių 
klaidų, kad kalti kaprizi- 
niai iškraipymai vieno as
mens, nežiūrint, kiek neri 
botos galios Jam klaidingai 
leista suimti. Lygiai kaip 
klaidinga uždėti visus nusi
kaltimus prieš socialisti- 

I nius principus vienam as
meniui, kaip buvo klai
dinga tam asmeniui pri- 
skaityti visus užsitarUavi- 
mus didingoje socialistinė
je Tarybų Sąjungos sta
tyboje.”

Nenni, Britų komunistai
Praeitą savaitgalį pa

našius pareiškimus apie 
Stalino nusikaltimus ir 
Chruščiovo kritikos neaiš
kumą padarė kairiųjų Ita
lijos socialistų vadas Pietro 
Nenni ir Britanijos komu
nistų laikraštis “Daily 
Worker.” Nenni, kuris 
pats yra Stalino pryzo lai
mėtojas ir ilgametis komu
nistams artimas veikėjas, 
sako, kad iš. Chruščiovo 
raporto darosi aišku, jog 
Spalio revoliucija su laiku 
žymiai išsigimė. Iš proleta
riato diktatūros pereita

Aviacijos šventėje daugiausia 
dalyvavo apsigynimo orlaiviai

Maskva. — Amerikos or- 
laivyno viršininkas gen. 
Twiningas ir grupė jo adju
tantų atydžiai stebėjo Tuši- 
no aerodrome prie Mask
vos aviacijos šventės para
dą. Jie matė bent keturių 
naujų tipų spr ū s m i n i u s 
(jet) orlaivius. Tai buvo 
sekmadienį, o pirmadienį 
jie gavo progą tuos naujus 
orlaivius smulkmeniškiau 
apžiūrėti žemėje. Twinin- 
gas, Britanijos aviacijos 
reikalų ministras ir kiti žy
mūs svečiai radosi stebėto
jų platformoje kartu su Žu
kovu, Konievu ir tarybi
niais aviacijos vadais.

Vakare įvyko didelis ban
ketas, kuriame Chruščiovas 
kreipėsi į amerikiečius, sa
kydamas: “Mes jums pa
rodėme savo, jūs parodyki
te mums jūsų.” Generolas

Twiningas tame pačiame 
bankete sakė, kad Amerika 
neis link nusiginklavimo, 
“kol nėra pakankamų in
spekcijos garantijų.”

Bankete Chruščiovas pa
kėlė taurę už Esenhowerio 
sveikatą. Jis sakė:

“Prezidentas Eisenhowe
ris dabar ligoninėje. Jis 
puikus asmuo. Mes jj lai
kome aukštoje pagarboje. 
Aš vardu neminėsiu, bet

V 7

kai kurių jo artimų ben
dradarbių mes tokioje pa
garboje nelaikome..Vi
si suprato, kad Chruščio
vas turėjo omenyje Dulle- 
sa.

Taipgi pranešama, kad 
generolas Twiningas per
davė maršalui Žukovui as
menišką prez. Eisenhowe- 
rio laišką.

Guatemalos diktatūra dar 
labiau aštrina priespaudą

Dvi amerikiečiu delegacijos 
dabar lankos Tar. Sąjungoje

Maskva. — čia dabar lan
kosi dvi delegacijos iš Ame
rikos. Viena yra Amerikos 
statybininkų (Ame r i c a n 
Housing Ass.oci a t i o n ) ir 
jos priešakyje stovi Earl 
Smith. Ta delegacija susi
pažins su tarybine namų 
statyba. Kita delegacija 
yra trijų New Yorko žydų 
rabinų. Ji susipažins su re
liginių žydų gyvenimu So
vietuose. Jaunesnėje tary
binių žydų kartoje religi
nių žmonių beveik visai nė
ra, bet senesnėje kartoje 
jų dar liko. Amerikos ra
binų delegacija praeitą šeš
tadienį lankėsi Maskvos si
nagogoje.

Washingtonas. — Teisin
gumo departmentas skel
bia, kad pradėjo tyrinėti 
pažangų lenkų savaitraštį 
“Glos Ludowy,” kuris išei
na Detroite. Tas savaitraš
tis gal bus apkaltintas bu
vime “svetimų agentu.”

Pareiškiame tarp kitko 
sakoma:

“Mes, komunistai, žino
me, kad socializmas panai
kina kapitalistines santvar
kos nežmoniškumą. Tai to
dėl mes daugiau negu kiti 
ti, esame giliai sukrėsti 
Chruščiovo kalbos iškeltų 
faktų.

Mes manome, kad tą kal
bą turėjo paskelbti viešai 
pati Tarybų Sąjungos Ko
munistų partija.

Mes nesilaikome nuomo
nes, kad. liestieji klausimai,- 
nežiūrint, kokie skaudūs ir 
pasibiaui etini jie nebūtų, 
yra tik vidujinis Tarybų 
Sąjungos komunistų reika
las.”

pi-ie partijos diktatūros, iš 
partijos diktatūros prie po
li tbiūro diktatūros ir su lai
ku vienas žmogus, Stali
nas diktavo, nepaisyda
mas net kitų politbiūro na
riu. 4.

Nenni sako, kad Tarybų 
Sąjunga lieka socialistine 
šalimi ir kairieji socialistai 
ir toliau veikt kartu su ko
munistais, bet pati Tarybų 
Sąjunga ir komunistinis ju
dėjimas pasaulyje turi da
ryti pagrindines pataisas, 
kad grįžti į demokratiniai- 
revoliucinio socializmo ke
lią.

Britanijos komunistų 
organas pasisako pana
šiai, nors kiek skirtingu to
nu.

Guatemala. — Fašistinė 
Guatemalos valdžia atvirai 
paskelbė, kad paaštrins 
diktatūrą • ir priespaudą. 
Keletas dienų atgal Arma- 
so valdžia paskelbė, kad 
“pasibaigė švelnus perio
das, prasidės priešų čiupi- 
nėjimas be pirštinių,” nors 
tas “švelnus periodas” ir 
taip gan žiaurus.

Dabar Armaso valdžia pa
skelbė, kad visos pilietinės 
teisės ir laisvės padėtos 
nuošalin 30-čiai dienų, kas 
reiškia, kad policija turės

oficiališkai galią suiminėti 
bet ką ir laikyti suimtą be 
teismo nutarimo.

Tuo tarpu darbininkai ir 
studentai buvo surengę de
monstraciją, kuria norėjo 
paminėti Ubico diktatūros 
nuvertimą 1944-ais metais. 
Tai po tos diktatūros nu
vertimo tapo įsteigta liau
diška valdžia su Arbenzu 
priešakyje. Policija demon
straciją išvaikė naudodama 
lazdas, šautuvų buožes ir 
automatus. Daug žmonių 
sumušta ir daug suimta.

Pentagono karininkai dar Malajos partizanai nukovė 
dėvės kariškas uniformas tris Britanijos kareivius

Toliau sakoma, kad So
vietų rolė pasaulyje ir pa
saulio darbininkų judėjimo 
siekiai padaro dabartines 
probelamas, kurias iškėlė 
Chruščiovas, viso pasaulio 
pažangių jėgų problemo
mis. Pareiškime sakoma, 
kad po Chruščiovo kalbos 
dar lieka neatsakyta į dau
gybę klausimų. Sakoma:

“Tarybų Sąjungos Ko
munistų partijos vadovybė 
dar turi duoti atsakymą, 
kaip buvo prileista, kad iš
sivystė i,r per 20 metų buvo 
leista vystytis tokiems so
cialistinės demokratijos, 
teisingumo ir internaciona
lizmo iškraipymams.”

Chruščiovo kalba, sako 
Amerikos komunistai, yra 
tik pradžia aiškinimo.

Ar tik vienas asmuo?
Pareiškime tęsiama:

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

Pittsburghas. — Plieno 
kompanijos f jau pradėjo 
rengtis prie galimo streiko 
šį savaitgalį. Daugelyje lie
jyklų kompanijos jau laips
niškai gesina .pečius.

Bukareštas. — Rumuni
jon dviem dienom šuto jo 
maršalas Tito.

Cincinnati. — Stakjardų 
darbininkų unija (UPWA) 
savo suvažiavime čia pasi
sakė už 30 valandų darbo 
savaitę.

Damaskas. — Tarybų Są
jungos užsienio reikalų 
ministras Šepilovas atskri
do Sirijon.

W ashingtonas. —. Apgy
nės sekretorius Wilsonas 
išdavė patvarkymą, kad ka
rininkai, kurie dirba Wash
ingtone Pentagone (apgy
nės reikalų rūmuose), turi 
dėvėti 'ne uniformas, o ci
vilinius drabužius. Jis sa
kė, kad tas sudarys šalyje 
taikingesnę atmosferą.

Bet prez. Eisenhoweris, 
išgirdęs apie tai ligoninėje, 
kur jis randasi, atmetė 
Wilsono patvarkymą. Jis 
sakė, kad karininkai gali 
dėvėti pagal savo pasirin
kimą: uniformą arba civi
lius drabužius. Manoma, 
kad beveik visi karininkai 
liks prie uniformų.

Washingtonas. — Po šios 
savaitės pabaigos preziden
tas Eisenhoweris apleis li
goninę. Bet jis, kaip ma
noma, nevyks į Baltąjį na
mą, o į savo farmą Gettys- 
burge.

Sungei, Malaja. — Praei
tos savaitės pabaigoje įvy
ko smarkus susirėmimas 
tarp Malajos liaudies parti
zanų ir britų jėgų šioje sri
tyje. Britų pusėje kovėsi 
australiečiai, Indijoje sam
dyti gurkhai ir tarp vieti
nių malajiečių mobilizuoti 
kariai. Partizanai nukovė 
tris karius.

Britai sako, kad jų su
stiprinti daliniai dabar ap
supę šioje srityje džiung
les ir stengėsi susekti parti
zanų būrį, kuris tuo tarpu 
“pranyko.”

, , —■ ■ f

Londonas. — Eks-prezi- 
dentas Trumanas susitiko 
su savo senu draugu, eks
premjeru Churchillu...

ORAS NEW YORKE
Vešiau, mažiau drėgmės 
ore.
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PO TITO VIZITO
PABUVOJĘS apie trejetą savaičių Tarybų Sąjun

goje, Jugoslavijos prezidentas Tito grįžo namo.
Pirmiau nei jis iš Maskvos išvyko, buvo padaryta 

bendra abiejų šalių—Jugoslavijos ir Tarybų Sąjungos— 
vyriausybių deklaracija Joje pasakyta, kad visi nesu
sipratimai, skyrę šias šalis nuo 1948, metų ir iki šių 
laikų, eliminuoti, panaikinti. Pripažįstama, kad abi ša
lys yra lygios, kad, nors ėjimas prie socializmo gali 
būti biskelį skirtingas, tačiau tai paliekama kiekvienos 
šalies nuožiūrai. Nei viena socialistinė šalis neturi tei
sės padiktuoti kitai socialistinei šaliai, kaip ji turi veikti, 
ką ji turi daryti.

Pripažįstama, jog Jungtinės Tautos vaidina didžiulę 
rolę ir jas reikia tvirtinti.

Pripažįstama, kad kiekvienos šalies komunistų par
tija yra pilnai nepriklausoma partija, kad vienos ša
lies komunistų partija turi teisę kritikuoti kitos šalies 
komunistų partiją, jei mato ką kritikuotino.

Tokie išplaukė pagrindiniai principai iš pasitarimų, 
kuriuos Tito turėjo su Tarybų Sąjungos vadovybe.

Netenka nei sakyti, jog visa tai socialistiniam pa
sauliui didžiai pasitarnaus, — pasitarnaus tai ir komu
nistinėms partijoms, nežiūrint, kur jos bebūtų.

KĄ TITO PASAKĖ, 
PASIEKĘS MASKVĄ

Elta paduoda pilną ’teks
tą tos Aalbos, kurią pala
kė Jugoslavijos Federaty- 
vės Liaudies Respublikos 
prezidentas Josipas Broz- 
Tito, kai jis tik ką pasiekė 
Maskvą’ š. m. birželio 2 d.

Atsakydamas Į Tarybų 
Sąjungos prezidento Voro- 
šilovo sveikinimą Jugosla
vijos delegacijai, išlipusiai 
iš traukinio Maskvos gele
žinkelio stoty, prezidentas

Kunigija “Altorių šešėly”

Brangus draugai

kad 
giau

(Tąsa)
ir dauguma klierikų, 
tik išviršiniai susitai

KAI KURIE RAŠEIVOS bandė padaryti iš Tito 
didvyrį dėl to, kad “jis vienas buvo antistalininkas.”

IF; tikrųjų taip nebuvo. Tito buvo stalininkas per 
ilgą laiką. Tik 1948 metais, Stalino direktyvomis, bu
vo pasimeta Tito pabausti ir jo vadovaujama partija 
buvo išbraukta iš Kominformo. Visa tai buvo padaryta 
dėl mažmožių. Tuojau po to, kai Jugoslavijos komunis
tai buvo išbraukti iš Kominterno, Tito suorganizavo 
visą, eilę jugoslavu komunistų, kurie parašė- atvirą laiš
ką Stalinui, išdėstydami savo pozicijas, parodydami, kad 
jie nori būti Kominforme. Bet Stalinas visa tai ignora
vo. Stalinas, kaip sakė Chruščiovas, viename pokalby- 

. je pareiškė, kad jis su Tito' gali apsidirbti ^mažuoju 
rankos pirštu.

Tai buvo bene viena iš didžiausių Stalino klaidų, 
padarytų užsieninėje politikoje. Buvo pradėta prieš 
Tito ir jo pasekėjus Jugoslavijoje aštri propaganda. 
Nežiūrint to, Tito nepasitraukė nuo leninistinių principų.

Dėl to, kad Tito atsisako Grąžinti kapitalizmą Jugo
slavijoje, kai kuri amerikinė spauda nuolat pranašavo, 
jog Tito “gali sugrįžti atgal Į socialistinių kraštų šei
mą.’’ Tenka priminti, kad tos pranašystės buvo teisingos.

Po Stalino mirties, nauja Tarybų Sąjungos vadovy
bė nusitarė dėti pastangų, kad Jugoslavija būtų grąžin
ta į socialistinių šalių bloką Chruščiovas, Bulganinas, 
Mikojanas ir kiti praėjusiais metais nuvyko į Juogsla- 
viją ir ten atvirai pasakė, kaip ir kodėl visa tai įvyko, 
kodėl buvo toks tragiškas Jugoslavijos pastūmė j imas į

“Mes atvykstame į Mask
va, atveždami nuoširdžius 
?misų tautų sveikinimus ir 
geriausius linkėjimus Tary
bų Sąjungos tautoms. •

“Iš šios vietos aš taip pat 
karštai sveikinu ir Mask
vos piliečius savo draugų ir 
asmeniškai savo vardu.

“Mes džiaugiamės, kad, 
jūsų vadovų pakviesti, ga
vome galimybe aplankyti 
jūsų didžiąją ir puikiąją 
šalį ir kad išsipildė mūsų 
noras susipažinti čia pas 
jus su Tarybų Sąjungos 
darbo žmonių kūrybiniais 
pasiekimais Į gyvendinant 

Į jūsų didžiąją ir laimingą 
ateiti. Aš manau, kad ne
įveikia jūsų įtikinėti, jog 

į Jugoslavij jos tautos visuo- 
| mot karštai norėjo, kad^jū- 
i su pastangos statant soci
alizmą duotu kaip galima 
geresnius teigiamus rezul
tatus. Jos džiaugiasi kiek
vienu, jūsų laimėjimu iv jas 
nuliūdindavo kiekvienas jū

si bei įžvalgi Tarybų Sąjun
gos kolektyvinės vadovybės 
užsienio politika yra, mano 

įsitikinimu, laidas to, 
nieko panašaus dau- 
niekuomet n e į v y k s I 
šalių, kuriančių savo Į

gyvenimą didžiųjų mąsty
tojų Markso, Engelso ir Le
nino principais. Aš giliai 
įsitikinęs, kad tokia abiejų 
Talių santykių ir draugys
tės vystymosi eiga yra ne 
tik didelis indėlis siekiant 
rimties pasaulyje, bet ir di
džiulis indėlis teisingai vys
tant tarptautinius santy
kius, padrąsinimas ir gairė 
tolesniam tarptautinio dar
bininkų ir aplamai pažan
gaus judėjimo vystymuisi.

“Brangūs draugai ir pi
liečiai !

“Mes atvykome į jūsų ša
lį, kad pasikalbėtume su jū
sų vadovais ir pasikeistume 
nuomonėmis dėl daugelio 
problemų, kurios liečia ne 
tik tolesnius mūsų šalių 
santykius, bet ir tarptauti
nio pobūdžio klausimus, ku
riais pasaulis dabar labiau
siai susirūpinęs, — o tokie 
klausimai yra: taikos sti
prinimas ir išsaugojimas ir 
visapusiško taikaus tautų 
bendradarbiavimo užmezgi
mas. Aš įsitikinęs, kad šis

Kaip 
Vasaris 
ko su seminarijos gyvenimu. 
Viduje jis kankinasi, ieško, 
šis dvilypumas, maištavimas 
savyje vėliau lydės kiekvieną 
jo žingsnį. Jis ir pats jaučia 
ši dvilypumą, bet neranda iš 
jo išeities... Jau seminarijoje 
Liudas pajunta, neturįs kuni
go pašaukimo. Jį liguistai ža
vi paprastas, nesuvaržytas su
tana gyvenimas, kurį iš jo 
atėmė. Tartum išrautas iš že
mės daigas, Liudas džiūsta, 
vysta niūriuose mūruose. O 
kaip subtiliai jis pajunta gam
tos grožį, grįždamas į tėviš

Tačiau Vasaris visai negal
voja atsisakyti nuo kunigys
tės. Jis bevelija nuolat kan
kintis. Viena meniškai stip
riausių vietų knygoje—Liudo 
šventimai į kunigus, kur duo

biama visų jo abejonių, svy- 
Į ravimų esencija. Vasario per
gyvenimai čia pagrįsti su di
deliu psichologišku gilumu.

Jau nuo pirmųjų 
puslapių skaitytojas 
kad knygos autorius 
p a ž į sta va i z d u o j am ą j į 
mą.

kymas dar labiau 
ne tik stiprinti pa

Na, viso to pasekmes dabar matome. Dalykai 
taisyti ir jie, atrodo, bus tvarkoj ilgiems laikams.

SOBELLO APELIACIJA ATMESTA
TEISĖJAS KAUFMAN atmetė Morton Sobello 

liaciją, kurioje jis prašė suteikti jam naują teismą, kad 
jis galėtų jame įrodyti savo nekaltumą.

Girdi, tai diskredituotų Jungtinių Valstijų teismus 
žmonių akyse.

Mums nesuprantamas šis teisėjo Kaufmano pasa
kymas. Kaipgi gali diskredituoti amerikinius teismus- 
suteikimas xSobellui naijio teismo? Mums rodosi, kad 
naujas teismas amerikinius teismus, jų prestyžą, tik 
pakeltų, o ne nužemintų.

Jeigu Morton Sobell iš tikrųjų buvo kaltas, tai ant- 
tras jo teismas, pernagrinėjęs naujus duomenis, kuriuos 
nuteistasis turi, galėtu tik užgirti pirmesniojo teismo 
sprendimą ir tai teismo prestvžą pakeltų.

O jeigu Morton Sobell būtų išteisintas, tuomet Jr 
vėl pasauliui būtų įrodyta, kad amerikinis teismas yra 
labai geras, nes jis pataiso pi ūmesniąsias savo klaidas.

Tenka priminti ir tai, kad šią apeliaci ją svarstė ir 
tuo reikalu sprendimą padarė teisėjas Kaufman—tas 
pats teisėjas, kuris Julių ir Ethelę Rosenbergus nusmer- 
kė mirti, o Morton Sobell—-30 metą kalėti.

Na, ką gi dabar darys Morton, Sobell?
Jo advokatai sako, kad jie qpeliu.es į aukštesni teis

mą. Jie sako, kad ieškos savo klijentui teisybės kitur, 
jei nerado žemesniajame teisme.

ape

su didžiajame kelyje. Mū
sų tautos užjautė jūsų kan
čioms ir aukoms tiek Di
džiosios Spalio revoliucijos, 
motu, tiek ir po jos, ypač 
Antrojo pasaulinio karo 
metu, kovoje prieš fašisti
nius užkariautojus, kurie 

i buvo mūsų bendri priešai.
Mos giliai prijautėme jūsų 
pastangomis ir užjautėme 
dėl visų sunkumų, kurių jūs 
negalėjote išvengti ir pasi
baigus Antrajam pasauli- 

' niam karui, ypač atstatant 
sugriautus kaimus ir mies
tus, kuriuos paskui save 

i paliko fašistiniai agreso- 
i ria.-i.
; “Mūsų tautos visa tai la- 
Įbai vertina ir supranta to- 
' dėl, kad ir mūsų istorija, ir 
j senoji ir naujo ji, buvo sun- 
' ki bei kruvina. Mūsų šalis 
į taip pat nuėjo panašų erš
kėčiuotą kelią. Per visą is
toriją mes dažniausiai bū
davome susieti kraujo ry
šiais ir aukomis bendroje 
kovoje prieš bendrus prie
dus, kurie norėjo pavergti 
mūsų tautas arba sutrikdy
ti mūsų taikų gyvenimą. 
Bendra mūsų tautų kova 
nuo 1941 metų iki karo

jungos ir Jugoslavijos, bet 
taip pat ir stiprinti pasiti- 

i kėjimą tarptautiniu mastu.
Tuo būdu mūsų apsilanky
mas dar labiau sustiprina 
taikaus valstybių ir tautų 
sa m b ū v io pašau 1 y j c 
spektyvą.

1 “Tegyvuoja didžioji
I rybų Sąjunga!
.1 “Tegyvuoja Tarybų
;’jungos ir Jugoslavijos tau-1

Pa-

C*

| prieš bendrą priešą pabai
gos rodo tą neginčijamą

Weimaras, Vok. — Ąpie 
2,000 tarybinių kareivių 
maršavo Weimaro gatvė
mis link geležinkelio sto
ties, iš kur išvyko namo. 
Tai dalis tarybinės demobi
lizacijos. Vokiečių vaikų 
ir jaunuolių grupės įteikė
išvykstantiems tarybiniams | kad “dar negalima pasiti-

* kariams., gelių pluokštes,.... keti S.QYietais,l’___

Berlynas. — Tarp Rytų 
Vokietijoje paiiuosuotų po
litinių kalinių randasi 691 
socialdemokratas.

Londonas. — Eks-prezi- 
dentasjTrumanas čia sakė,

't

gos rodo 
tiesą, kad mūsų likimai ne
atskiriami ir kad mes turi
me už ką vienas kitą ver
tinti bei gerbti.

“Bet vis dėlto įvyko kaž
kas negirdėti? ir tragiško, 
dėl ko nebuvo kaltos nei Ju
goslavijos tautos, nei Tary
bų Sąjungos tautos,

“Mums buvo sunku, bet 
mes tikėjome, kad ateis lai
kas, kai visa tai, kas mus 
skyrė, bus pašalinta, ir mū
sų draugystė įgaus naują, 
tvirtą pagrindą. Tas laikas 
atėjo Tarybų Sąjungos Vy
riausybės ir TSKP CK le
nininės politikos dėka. Da
bar visa tai liko praeityje. 
Draugų Chruščiovo, Bulga- 
nino ir kitų atvykimas į 
Belgradą, pasikalbėjimai su 
jais ir šia proga priimta 
Deklaraciją, p po to ir drą-

naudoja, Stripaitis paveržia 
šį dėkingą veiklos barą iš pa
saulietiškų rankų. Kaip Pla
tanui klėtys ir tvartai, taip 
Stripaičiui krautuvėlė buvo 
mieliausia vieta parapijoje. 
Jis nesidrovėdavo, reikalui 
esant, pats sverti cukrų, pils
tyti žibalą pirkėjams. Bažny
čioje, neatsilikdamas nuo kle
bono, savo pareigas atlikda
vo formaliai, paskubomis: 
“Tad, klausydamas išpažin
ties, nekantraudavo ....

—Ką daugiau atsimeni ? .. 
Viskas?.. Istorijų nepasa-

Ikok!.. Sakyk nuodėmes!.. 
Gerai, gerai — žinau — to
liau !. . Kiek kartų ? . . Ką dar 
atsimeni ? . . Ko čia žliumbi...” 

Abejingas bažnyčiai Stripai
tis nesivaržydavo su priemonė
mis, kai reikalas paliesdavo 
kooperatyvą. Pajininkus, no
rėjusius lygiomis dalintis įmo
nės pelną, reikalavusius jo 
darbo kontrolės, Stripaitis iš 
sakyklos apskelbdavo bedie
viais, cicilikais, kalėdodamas 
aplenkdavo . Kooperatyvo 
nariams jokių ataskaitų ne
duodavo ir niekas nežinojo, 
kur eina įmonės pelnas ir 
koks jis... Kaip despotiškai 
vikaras elgėsi su savo parapi
jiečiais, rodo ir scena su vals
tiečiu Piktupių Andriumi, ku
ris įgėręs . išdrįso tarti žodį 
prieš Stripaitį. Vikaras jį taip 
trenkė pro duris, kad šis virs
damas kone mirtinai susižei
dė. Taip Stripaitis gynė “baž
nyčios” garbę. Beje,, po šio 
skandalingo įvykio jį iškėlė į 
kitą parapiją. “Taip, brolau, 
pašėlęs gyvenimas”, — išsi
kalbėjo jis Vasariui išvažiuo
damas. — “Tu manai, jei aš 
turiu kvailą, apvalią fiziono
miją, tai jaut ir esu paten
kintas? Tu manai, kad man 
buvo labai smagu pardavinėti 
boboms pipirus ir silkes?.. 
Juk kitaip pasiusti reiktų iŠ 
nuobodumo . . Štai ir dirbau. 
Kad ne tas, turbūt, būčiau psichologinį - erotinį pobūdį, 
ėmęs gert, kortuot arlfa su Į Baronienė daro nemažą įtaką 
mergomis trainiotis”.

Taip giliai psichologiškai 
atskleidžiamas kunigo pasau
lis. Pati profesija veda jį prie 
moralinio smukimo, pati ap
linka ugdo-jame neigiamas sa
vybes.

Platūno ir Stripaičio cha
rakteriai tartum papildo vie
nas kitą; tuo parodomas kuni
gas įvairiose veiklos srityse.

i Abu kunigai turi ir panašių i 
kuriuos įspaudė vie- 

Jie 
abu apkiautę, nejautrūs žmo
nių vargui ir nelaimėms, per
sisunkę egoizmu, gobšumu, 
žiūri į savo bažnytines parei
gas, kaip į pragyvenimo ir 
pelno šaltinį. Iš aukšto jie žiū
ri į.valstiečius, prisimena juos'L. . I -J I otik tada, kai reikia išspausti I _ .v . . . i nes,1S jų pinigą.

Visai priešingo charakterio dievo tarnais.
Šlavantų kunigas. Tai dvasiš- nesiduoda tąip lengvai mulki 
kis, visa siela atsidavęs die- narni kunigų, 
vui. Malda 

o 
sitenkinimo 
krauna sau 
jį ir kunigas Ramutis 
tas į Stripaičio vietą. Jie abu 

nešvari, į siauri, naivūs ir laimingi, tar
naudami dievui. Jiems gražu] 
lik tai, kas krikščioniška; jų 
žingsnius lydi religinė eksta
zė. Tačiau nuo šių uolių die
vo tarnų sklinda šaltis, jų^bai- meniniu - politiniu gyvenimu 
dosi ne tik jautrus Vasaris, 
bet ir kiti kunigai. Ramutis ir 
Šlavantų tėvelis — kunigai-fa- 
natikai, žalingi liaudžiai, kaip 
ir kunigai-buožės — visuome
nininkai. Nors Šlavantų tėve
lis žodžiais ir pasisako prieš 
klerikalizmą, savo veikla yra 
klerikalizmo ramstis. Baks
nodamas pirštu į dangų, jis 
atitraukia žmones nuo žemiš
kos kovos, skelbia pasyvumą.

To meto kunigijos vadovy
be aukščiau vertino tokio tipo 
kunigus, kaip Platūnas ir Stri
paitis, bet ne Ramutis ar Šla
vantų tėvelis. Tai ir supranta
ma. Kapitalizmo epochoje

knygos 
pastebi, 
puikiai 
gyveni-

Tatai suteikia knygai di
delio sugestijinio poveikio. Se
minarijos gyvenimas parodo
mas įtikinamai, ryškiai.

Pasigendame tik vieno — 
j objektyvios ‘'"autoriaus pažiū- 
I ros į vaizduojamuosius žmo
nes ir jų išgyvenimus. Viena 
šio trūkumo priežasčių ta, kad 
Vasaris dėl savo pažiūrų ribo
tumo negali būti priešpastaty
tas kunigijai; gi . jį supanti 
aplinka perteikiama per jo 
paties prizmę; todėl kunigija 
demaskuojama ne visados aš
triai, vietomis subjektyviai. 
Tai liečia ir sekančias knygos 
dalis.

klerikalizmui svarbu1 užgrobti 
kuo daugiau pozicijų tiek 
ekonomikoje, tiek s politikoje, • 
brautis į visas gyvenimo sritis. 
Užsidarę kunigai — fanatikai 
•to padaryti nesugeba. Jų am
žius praėjo; nūnai reikia pri
sitaikyti prie besikeičiančio 
gyvenimo, visur įgyti jėgą ir 
autoritetą . . .

Vienas tokių, “naujoviškų” 
kunigų — prelatas Sirvydas. 
Jis atlaidus prasižengimams 
celibatui. Tačiau1 visa tai 
likti kunigų luomo viduje; < 
džiausiąs prasižengimas, 
nuomone,—iškelti tai į viešu-B 
mą. “Ką padarė pasaulietis— 
tai jo vieno dalykas, bet ką 
padarė kunigas, eina į visos 
bažnyčios sąskaitą”,—Šie žo
džiai, nors iš kunigo Ramučio 
lūpų, taikliai išreiškia prela
to mintis. x
Kaip veikia .Vasari nauja 
aplinka?

Naujasis Kalnynų vikaras 
pradžioje uoliai griebėsi ap
leisto bažnytinio darbo para
pijoje. Tačiau, kaip ir reikia 
tikėtis 
eina, 
kiną pareigų mo 
įgrįsta davatkos .,. 
či,a tebėra užsidaręs, 
žmonių, 
čių, 
čiams, 
reikalų, 
(tamsi 
reikia 
nia, 
nėmis 
ris. Nenuostabu, kad jo 
snis nukrypsta į dvarą.

Dvaro ir bažnyčios 
visada buvo tamprus./ 
rėmė bažnyčią materialiai, o 
ši atsilygindama mokė valstie
čius paklusnumo ponui. Kle
bonas Platonas, krapydamas 
švęstu vandeniu minią, atsl&> 
vai apšlakstydavo baronienę. 
Vasario ir baronienės Raina- 
kienės santykiai turi daugiau

Tačiau, 
šis įkarštis greit pra- 

Jį, kaip ir kitus, atbu- 
pniškmyias, 

ad'is ir 
vengiąs

Jis, kilęs iš valstie- V 
tolimas savo parapijie- 

vengia turėti su jais 
“Prophanum vulgus”, 
minia) taip, 

bendrauti ne su 
o su rinktiniais 
..,.—nusprendžia

Bct 
mi- 

žmo- 
Vasa- 
žvilg-

ryši ai 
Dvaras

•* * *
Jei pirmoje knygos dalyje 

matome kunigo formavimosi
I procesą, tai antroje dalyje—
[ “Eina gyvenimas” — jau su- 
Lsiduriame su daugiau išbaig- 
llais kunigų charakteriais, čia- 
į stipriausiai nuskamba kritikos 

A. Butrimui. — Dėkoja-| kunigijos adresu1 gaida, socia- 
kti- linis fonajs — platesnis.

“Eina gyvenimas” praside
da Vasario atvykimu į jam 
skirtą “darbovietę” — para
piją.

Klebonas savo parapijoje 
jaučiasi šeimininku. Mišios, 
laidotuvės, krikštynos, kalėdo- 

Ijimas,—nuplėšus jų procedū- bruožų, 
l inį šydą,—tėra liaudies mul- noda profesija, aplinka, 
kinimas ir plėšimas.

Viena tokių yra ir Kalnyną I 
parapija, į kurią patenka Va
saris. Klebonas Platūnas ant
rąjį vikarą sutinka atšiauriai. 
Jam Vasaris — dar viena bur
na, pridėtinės išlaidos, 
sumažėjimas . ..

Platūnas — tipiškas 
n as — buožė. Net jo 
bruožai, elgesna neturi 
kunigiška. Su parapijonimis 
jis elgiasi grubiai, netaktiš
kai; jis būna nepatenkintas, prievolė, 
jei lauko darbų metu pašau
kia prie ligonio. Jis abuojas 
viskam, išskyrus savo svirnus 
ir klėtis. Nerūpi jam net baž
nyčia; ji apleista, 
nejauki . . . Greitai apsidirbęs 
bažnyčioje, pusryčiaudavo ir, 
paėmęs į vieną ranką lazdą, j 
Įritą brevijorių, leisdavosi į 
tvartus, į kluonus arba i lau
kus, žiūrint, kur koks ėjo 
darbas. Prižiūrėdamas darbą, 
protarpiais davinėdamas įsa
kymus, darydamas pastabas 
ir apibardamas ką nors esant 
reikalui, jis sukalbėdavo bre
vijorių . . . Taip pamokslų 
metu1, mokydamas žmones 
nuolankiai laukti dangaus ma
lonių, Platūnas išnaudodavo 
kiekvieną progą dauginti savo 
žemiškąsias gėrybes.

Neatsilikdavo nuo klebono 
ir vikaras Stripaitis. Jis ir kle
bonas nekliudė vienas kito ki
šenei savo veikla. Vikaras 
darbavosi komercinėje dirvo
je. Pastebėjęs, kad kooperaci
ja gali atnešti nemažą pelną 
tam, kuris sumaniai ją pa-

RedAcijos Atsakymai
tu e už pinigus (810) 
riuos perdavėme adminis
tracijai, ir už linkėjimus. 
Mes linkime tamstai to pa

ĮVAIRIOS žinios
Washingtonas. — Prezi- 

Eisenhoweris pirmu 
kelioms minutėms 
savo kambarį ligo- 
ir sėdinėjo korido- 
Jis jaučiasi neblo- 

igai, sako daktarų buletinai.

dentas 
kartu

ninėje 
riuje.

pelno

Olandijos “Rasputin”
Haga. — Olandijos val

džia nemenkai susirūpinu
si, kad pasaulinė spauda iš-- 
kėlė viešumon faktą apie 
Olandijos “Rasputinę.” 
Reikalas sukasi aplink šar- 
latanę, neva “stebuklingą 
gydytoją” Greet Hofmans, 
61 metų amžiaus religinę 
fanatikę, kuri turi didelės 
įtakos virš karalienės Juli
anos. Greet Hofmans per 
kelerius metus net gyveno 
palociuje.

Yra gandų, kad karalienė, 
rengiasi abdikuoti, kad ji 
veda vaidus su savo vyru 
princu Bernhardu ir t. t.

Detroitas. — Trys didžio
sios auto-kompanijos, For
das, General Motor s ir 
Chrysleris, pareiškė, kad 
jos nepadės darbininkams 
reikalauti daugiau nedar
bo kompensacijos. Nedar
bas auto-pramonėje auga ir 
majorai iš eilės miestų, kur 
daug bedarbių, tarėsi su 
unijų atstovais ir Michiga- 
no gubernatorium William- 
su tuo reikalu.
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klebo- 
veido 
nieko

kam nėra nuobodi 
džiaugsmo ir pa- 
šaltinis. Jis ne
turtų. Panašus 

atkel

Vasariui. Vietomis susidaro 
įspūdis, kad Rainakienė tei
giamai veikia Vasarį. Bet epi- 
kurine baronienės filosofija 
yra pūvančios dvarininkijos 
filosofija. •

Vasario santykiai su dvaru 
—dar vienas jo atitrūkiipo
nuo liaudies įrodymas. 

* » »
Trečiojoje romano dalyje 

į veiksmas vyksta 1924—25 m., 
kai Lietuvoje , valdžią turi 
krikščionys demokratai, kai 
veikia karinė cenzūra. Roma
ne Šiek tiek atsispindi kleri
kalų kova už slystančios iš. 
jų ranjui valdžios išlaikymą A’ 
Matome, kaip kunigai, nete
kę pasitikėjimo liaudyje, veda 
agitaciją už krikdemų partiją.

nesidrovi lipti ant.stati- 
pa keist i sutaną civiliais 

rūbais, kad neįtartų jų esant
Valstiečiai jau^ •'

kaip prieš ka-
rą.

Tokių politinio gyvenimo 
scenų “Išsivadavime” tėra

i I daug. Savaime būdamos 
nėra

romano 
pirmoįg, 
autorius 
individą,

ne- 
aš- 
su-trios, teisingos, jos 

siotos su pagrindine 
mintimi. Juk tiek 
tiek antroje dalyje 
rodo Vasarį, kaip
nuolat pasinėrusį savo psicho
analizėje, nesidomintį visuo- b*
Ir trečioje dalyje nematome, ‘ /■
kad Vasaris būtų metęs savo / 
užsiskleidimą. Tuo tarpu įve
damos scenos, deniaskuo’ ty
čios valdančius sluoksnius 
maža turinčios bendra su pa
grindinio herojaus išgyveni
mais.

(Bus daugiau)

VĖL BUS TYRINĖJIMAS
Policijos komisijonierius 

sako, kad bus gerai ištirta, 
kaip ir kodėl Mrs. Velez du 
kūdikiai nu'mirė badu. Pasira- 
do, kad policijai buvo žinonA 
padėtis toje nelaimingoje šeL 
moję. -J

2 pusi. Laisvė (Liberty). Antrad., Birželio (June) 26, 19S6 <
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Vincas

VINCAS KAPSUKAS

gražus 
kuomet

Apsakymėlis iš tolimos 
praeities

Tai buvo įstabiai 
sekmadienio rytas,
patekėjusios saulės spinduliai, 
atsimušę į bažnyčios bokšto 
paauksuotą kryžių bei raudo
nų koklių stogą, mirguliavo 
ore’ smulkutėlytėmis, melsvo
mis bangelėmis. Gi patį šven
torių, kunigų lavonus slegian
čius- puošnius antkapius bei 
susirinkusius į atlaidus maldi- 
i'V us, glamonėjo pavėsiai 
.y.elių medžių, pasipuošusių 
laimingąja vasaros grože. 
"Gi bažnyčios link, visais ke
liais, ežiomis ir takeliais, tai 
važiavo, tai ant arklių jojo, 
tai pėkšti ėjo Lietuvos kaimie
čiai ir tvenkėsi aplink bažny
čią į didžiulę, mišrios publi
kos minią, čia jie, susigru
pavę į būrelius, dalinosi gir
dais apie besiplečiančius Su
valkijos dvaruose darbininkų 
streikus, “cicilistus”, rusų-ja
ponų karą — būtus ir nebū
tus įvykius.

Štai viena senyva moteriškė, 
apsivyniojus rožančių ant ran
kos, pasibrukus didelę mal
daknygę po pažasčia, linguo
dama galva, aimanuoja: 

A'Sūdnoji artinasi, sūdnoji . . . 
Kas tai matė šiauštis prieš cie
sorių, ponus ir kunigus? An
tro lenkmečio susilauksime, 
kaip manę gyvą matote. Oi, 
nulaužys ciesorius tuos ragus, 
nulaužys . . . Vienus sušaudys, 
antrus iškars, trečius į Libe
riją išvarys, o tu, motinėle, 

■ viena likus, verk šunelį apsi
kabinus. Prieš vėją, anot ku
nigėlio, niekas nepapūtė ir 
nepapūs: kaip Dievas davė, j 
kaip surėdė, taip buvo, taip'į 
ir bus”. !

vanduo, asloj vienas purvy
nas, lova prilyta — nėr kur 
dėtis. O paprašyk pono, kad 
užtaisytų stogą, užlopytų sky
les sienose, sutaisytų krosnis, 
tuoj tani atkirs: ‘Jei tau pas 
mane negerai, tai gali išeiti’.

“O kur eisi, kad visur ta 
pati pekla? Dar kad nors do- 
resnius rugius duonai duotų, 
bet vienos dirsės ir kūkaliai. 
Duona ant ližės nesilaiko, o 
iškepus praryt negalima. Sa
kau jums, kad doro gaspado- 
riaus šuo daug geriau užlai
komas, ne kaip dvaro kume
tis! Su javais dar kaip ten 
nebūtų, dar nuėjęs su maišu, 
tuščiu nereikia grįžti. Ale jau 
su ta alga, tai eik neėjęs, 
prašyk neprašęs Ir vis grįši 
musę kandęs. Tai pono nėra 
namie, tai su svečiais užim
tas, tai ateik kitą syk, smul
kių neturiu. O nežino, kad jo 
kumetis nė druskos neturi už 
Ką nusipirkt, 
jau negalima 
vieną cicilistą 
i mūsų dvarą,
čiau ant streiko!”

Aplink šitaip kalbančių 
žmonių būrelius sukinėjosi ir 
jaunas, trupinti kumptelėjęs 
vaikinukas. Jo žvabių akių 
žvilgsniai, tarsi lengvaspar- 
niai drugeliai, tupinėjo ant 
kalbėtojo veido, užuojauta 
spinduliuodami. Jis savo jau
tria klausa ieškojo skaudžiau
sios dvaro darbininko kūne 
vietos. Jis saujoj apgniaužęs 
turėjo mažutę užrašų knyge
lę ir paišeliu žymėjosi ano ku
mečio žodžius. Juk jam rei
kės kalbėti į dvaro darbinin
kus, jų pačių žodžiais. . . Rei
kės pakišti dvarponiui po įlo
sią kumečių reikalavimus, o

O kitam kampe šventoriaus | tie reikalavimai bus išplaukę 
du vyriškiai, būrelio žmonių i iš tų pačių kumečių krūtinių... 
;Ą>jį'Jtoti, ginčijasi, kaip “cici- 
listas” atv'odo. Vienas tvirti
na, kad “cicilislas”, tai rau
donas nuo batų iki kepurės, i 
Antras spiriasi, kad tai ne-! suteiks jiems žmoniškesnį gy 
tiesa, kad tai tik bobų prasi- j venimą! Dvarponis turės pa 
manymas. Socialistai, esą.sirinkti vieną iš dviejų : 
žmonės, kaip ir visi, tik dau-! 
giau prasilavinę, 
iš kaimiečių kilę 
“Ir tu”, įterpė ji;
giau proto turėtum, 
būti socialistu”.

“Durniau 
gautasis ir dadėjo: 
tiek proto turėčiau, 
niausiąs cicilistas turi, 
sus Geištaro kumečius, 
tu ir tave, jau seniai 
išvedęs ant streiko!” - 

Ir taip kalbos, tarsi 
m as miškas, 
apie dvarų darbininkų strei
kus,

Ilgiau kentėti 
ir jeigu bent 
Dievas atvestų 
aš pirmas išei-

y u s, iš ilgo, apsamanojusio, 
šiaudiniu stogu ir iki langų į 
žemę sulindusio kumetyno pa
sipylė moterys bei vyrai į dul
kėmis “grįstą” gatvelę ir dul
kių drignės lydimi, žingsniavo 
dvaro link. O dvaro kieme 
prie ių prisidėjo ir kitas toks 
būrys ir ilga gyvų žmonių 
grandinė patyliukais tarpusa
vy j šnekučiuodama, slinko į 
dvaro rugių lauką.

Tik ką patekėjusios saulės 
spinduliai, atsimušę į ant vy
rų pečių nešamus plieninius 
dalgius, atšvaistavo į paskui 
juos einančių griebi k ių veidus. 
Šalikelyj snaude to paties dal
gio laukiantis vasarojus, besi- 
pralįsdamas blizgančios rasos 
lašuose, šitą gyvų žmonių re
težį tempė paskui save išdi
džiai ant arklio nugaros sėdė
damas, dvaro ūkvedis—eko
nomas. Paskui ūkvedį ėjo, 
vos tik arkliui ant kulnų ne
užlipdamas, didelis, petingas 
apie trisdešimts motų vyras. 
Tai pirmas kirjtpjas—Juras, o 
šalia jo ėjo, ’ parinkta jam 
griebi kė. i

“Ale žiūrėk'!' 
bikę ne pėkščią 
•stebėjo viena iš

“Ponas žino,.

“Niekieno. Aš atėjau tik su 
ponais pasikalbėti.”

Ir nieko nelaukęs, Juro pa
krikštytas “varliokas”, pradė
jo rėžti ugningą, giliai į ku
mečių širdis grimstančią pra
kalbą. Darbininkų būrys, tar
si užhipnotizuotas, net kvė
pavimą sulaikęs, 
kalbėtojo lūpas, 
vieną jo žodį ir 
širdis. O ūkvedis 
jo dar ką tai nore 
kyti, 
go ! 
mas ir linguodamas 
tauškino dantimis J geležinius 
muštukus. Kalbėtojas kalbėjo 
veik išimtinai vakar ant šven
toriaus kalbėjusio kumečio žo
džiais, o iš klausovų akių 
pradėjo riedėti ašaros. Jo žie- 
drių akių užuojauta spindu
liuojanti žvilgsniai atsimuši
nėjo į ašaromis pasisiuvusias 
dvaro darbininkų akis, saulės 
nubučiuotus ir rūpesčiais išva
gotus veidus. Jo žodžiai nei 
švelnutė daktaro rankoj vata, 
šluostė skriaudų atvertas, dva
ro n ių krūtinėse žaizdas.

spoksojo į 
gaudė kiek- 
dėjosi sau į 
kaip išsižio- 
ėdamas sa- 

taip išsižiojęs ir sustin- 
Tik jo arklys, prunkšda- 

galva,

dvarą Juras neturėjo drąsos, 
o streikuoti bijojo, kad ponui 
nenusidėjus. Jis trypė ant vie
tos, braukė briežukus kurda
mas tuščią pypkę, kol kalbė
tojas savo skaudžiais žodžiais 
nepradėjo plakti 
Kada kalbėtojas 
tiesą jam į akis, 
jo verkti gėdos 
ašaromis.
šiais žodžiais:

tau į koją neįkąstų . .. 
vęs, Jurai, neužmiršiu 
du tau žodį, jog už poros me
tų niekas tavęs nevadins Juru, 
tu būsi ponas ekonomas!”

Juro sąžinės, 
išdėjo visą 

Juras pradė- 
ir apmaudos

Kalbėtojas baigė

ir se
ku ris

jūs, broliai
savo Jurą, 
per petį patekš- 
nugraužtą kaulą 
bėga su dalgiu,

turi kiekvienas
Tai sliekas, kurį

Jurui ir grie- 
parinko”, pa
motėm.

kas prie ko
I

[tinka. Jei vienas durnius bėgs, 
’tai kitas durnius jį vysis, o vis 
tam pačiam ponui ant 
dos”, įterpė atsigrįžęs

nau- 
vy r iš-

“No 
da m s 
kvietė Jurą į dvarą ir pasodi- 

1 nęs su kurmonais už stalo, 
prišerė ir prigirdė. Tai šian
dien, atsilygindamas ponui už 
vaišes, bėgs sii dalgiu nei’ akis I 

| išdegęs, o paskui .jį ir visi 
į kirtėjai. Ot, kaip!” Iškošė pro 
didelius ūsus pirmojo kaimy-

už dyką : vakar atlai- 
pasibaigus; ponas pa

nas.
“O dalgį ar už dyką ponas

ūkvedis kiek atsikvošėjęs ir 
supratęs, kas čia dedasi, su
drožė stirnakoju arkliui per 
šlaunį ir tartum viesulu; neša
mas, dulkių drignės vejamas, 
nurūko dvaro link, nė neat
sižiūrėdamas. O paskui jį, si
joną pasikėlus, net cypdama, 
nulapsėjo ir viena davatkėlė.

Tarp su nuostaba prakalbos 
besiklausančių darbininkų ir 
darbininkių būrio, nerimasta- 

vienas Juras. Betgi 
ūkvedį ir davatką į

žodžiai taip pri- 
kad jis nedrįso 
akis, idant jos

v o tik 
paskui

i

“Ne tik 
sėrys, turite 
pono delnu 
lentas, poną 
apčiulpęs,
kad ir jūs paskui jį bėgtumė
te. Jis savo stipriom rankom 
graužia ^tokius pat darbinin
kus, sunkia jų prakaitą, o ri> 
bliai byra į pono kišenių. Po 
toki , Jura 
dvarponis.
ponas užmovęs ant savo mes- 
kerės krūkučio pasigauna ga
balą aukso. O kuomet tokie 
Jurai, iš peties belupdami, 
patrūksta, gauna dusulį, pa
liegsta, tai ponas, valydamas 
iš savo dvaro, dar ir šunimis 
užpjudo!’’

šitie tiesos 
trenkė Jurą, 
pakelti savo
nesusidurtų su kitų darbinin
kų akimis. Jis jautėsi, kad 
žemė išslydo jam iš po kojų. 
Juk vakar ponas, patekšlenęs 
delnu jam per petį, dadėjo: 
“Kad visi kumečiai būtų tokie 
darbštūs, kaip tu, Jurai, tai 
sugyventume, kaip broliai. 
Tinginį turi spardyti, kaip šu
nį ir dar vaktuotis, kad jis

Aš ta- žmonių galvų, o tarp dviejų 
Duo- streiko komiteto narių, didelių 

ir petingų vyrų, suklypusi 
dalgį ant peties nešinąs, 
džiaugsmą iš savo akių, bars
tydamas, linksmą atšvaistą 
ant veido nešinąs, nedidukas 
ūgyje, bet milžinas dvasioje 
—išdidžiai ir drąsiai žingsnia
vo ir streiko vadas.

Milžiniškas prinokusių ru
gių lauko plotas, švelnaus vė
jelio užgautas, lingavo savo 
pasišiausiusiomis varpomis. 
Kur ^ai vasarojuje, kūdikišku 
balseliu, perspėdinėjo strei- 
kierius putpelė: “Gausit mušt, 
gausit mušt”.

O dobilų lauke ginčijosi 
griežlė: “Laimės, laimės”.

Gi varna skrisdama virš gal
vų, abejojo: “Gal, gal-gal”.

Būrys atmaršavęs prie pono 
palocių, kuriuos^ ^aubė dide
lių medžių pavėsiai,' kur gė
lių, grūšių bei obuolių kvaps
nis priminė Adomo ir Ievos 
rojų—sustojo prie žydinčio- 

i mis vijoklėmis apsiraičiusių 
tysite savo kietus ragus—visr ! gOnkų. čia dvelkė ramybė, 
ką 1 a e ! ! prabanga, perteklius, švara,

“Ar sutinkate mesti darbą I grože, išdidumas. O ten, ku- 
ir streikuoti tol, kol nebus iš- j metyne, tarsi visai kitam ̂ pa
pildyti visi reikalavimai?” 

“Sutinkam! Sutinkam!” 
“Ar prižadate stovėti

už vieną, o vienas už visus?” i
“Streikas iki pergalės!”
“Valio!”
“Lai gyvuoja vienybė!”
Po šių šūkių tapo išrinktas į 

streiko komitetas, bet su1 po-I 
nu stoti akis į akį nutarė eiti 
visi. Dalgiai sužvilgėjo virš'

“Na, o dabar”, mąstė jis, 
“velnias čia atnešė tą pra
keiktą cicilistą ir velniam čia 
tų streikų reikia? Būk geras 
ponui, tai ir ponas tau bus 
geras... Nestreikuosi, kuo
met visi streikuos, akių nie
kur neišleisi, pirštais pradės 
badyti ir dar šveistinės gali 
gauti. Streikuosi, nusidėsi po
nui, tai kaip buvai Juras, 
juom ir pasiliksi.”

Kalbėtojas baigęs kalbėti ir 
perskaitęs streikierlų reikala
vimus, kuriuos pats buvo su
rašęs, dadėjo: “Dabar, bro
liai ir seserys, jūsų visų būvio 
pagerinimas randasi jūsų pa
čių rankose! Jeigu jūs, išėję 
ant streiko, stovėsite visi kaip 
vienas už šiuos reikalavimus, 
nesilenksite prieš poną ir ne
išbėgiosite kai avys vilką pa- 
mačiusios į visas puses, o sta-

i šaulyje — purvas, dulkės, 
į skurdas, alkis, ašaros, dejo- 

vjsj | nes, pelės, žiurkės, rupūžės 
—skriaudų praraja.

Sužvilgėjo palociaus stikli
nės durys ir pro jas išėjęs 
ūkvedis, - pykčio apmestu, o 
baimės ataustu balsu, pareiš
kė: “Ponas nori žinoti, ko jūs 
norite?”

(Bus daugiau)

Jis pasiryžęs savo kalba už
grūdinti dvaro darbininkus to
kiu pasiryžimu, kad tik vie
ningas, iki pergales streikas,

iš Prūsų jam parvežė? Aure.
grindis į. jo butą naujas su-į 
jo ii- stogą ties jo butu už-i 

lopė,” patėmijo viena iš mo-' 
toru.

ir
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Išpildai savo darbininkų į 

apsiskaitę ir : reikalavimus ? — dirbam. Ne'- į 
studentai, i išpildai ? — streikuojam ir! 

ų “jei dau-' streikuojam iki pergalės!” 
galėtum ' Vienok tarp šitų visų kal

ybų bei ginčų girdėjosi ir skar
dus dvaro ūkvedžio, stambiai 
vokieciuojantis balsas: “Ei, Į 
Jurai! Rytoj su griebike ateisi | 
pono rugius kirsti už karvės j

Riktelėjo už- 
* Jeigu aš 
kiek dur

tai yi- 
o k a iš
būčiau

kerta- 
tik ir traškėjo

, susitari-1 
tegul sau 
paskui jį 
neturėtų 

bėga kai
i nagaika plakamas pono pa-į 
Į glostytas, palepintas Juras, i

būt vienybė, 
tokie Jurai I 
Jeigu kiti 
tai ir jis

Petras, paskui tą į
—Tamošius ir visi 
tik ir
irius durnių vejasi, 
mašna pučiasi”,

Dienraščio LAISVES Paramai

Abu Įvyksta Tą Pačią Dien ą—Sekmadienį

LIEPOS 1 JULYmynui, Petrui, kad ir pats i 
ateitų ir griebikę atsivestų. Ei, 
Mikai’ Už palūkanas, ką esi 
skolingas ponui už karvę, žiū
rėk, kad rytoj ateitum rugių 
kirsti. Turi atsivesti ir grie
bikę, supranti?”

Ir tai]) ūkvedžio įsakinėjan
tis balsas graudeno visuose 
kampuose. Jis ragino prie po
no rugių kirtimo visus tuos 
plecininkus, kurie gale dvaro 
lauko lindėjo savo mažutėse 

po sklypelį žemes
turėdami, ir už vienokia ar 
kitokią pono “mielaširdystę” 
turėjo atidirbti pono nustaty
ta dienu skaičių, 
pono nustatytu 
čium už karvės 
pievos sklypelį,
vutė dvesia badu,

socialistus. sukilimus 
prieš carą, nesėkmingą Rusi
jos su Japonija karą ir kitas 
tų dienų naujienas. Moterė
les tik lingavo galvomis, ai- 
manuodamos: “Dievas mie
liausias žino, 
ale gero, 

Vyrai vėl 
das darė,, visaip spėliojo. D 
vienas stambaus sudėjimo, 
saulės nubučiuotu veidu, rūs
čios išvaizdos žmogus, garsiai 
ir drąsiai kalbėjo: “Aš slūži- 
jau vaiske ir žinau caro šylą. 
D/iUg lengviau su savo kakta, 
. ūkine, pramušti bažnyčios 
mūrinę sieną, nė kaip piktuo- vo vaikeliais , srėbk nebaltytą 
ju ką nors išgauti iš karaliaus. 
Ale ponams ragus aplaužyti, 
tai verkiant reikia. Dvarpo
niai jau ant tiek užrietė savo 
nosis, kad kumetį žmogum 
nelaiko. Pono kiaulės turi ge
resnius tvartus, ne kaip mū- 
s kumetynės! Sienojai išpu-
< pamatai išgriovę, stogai 
kiauri, krosnys sugriuvusios, 
& durys nesilaiko ant zovies- 
kų. Krosnys pilnos tarakonų, 
blakių, svirplių ir kitokio bru- 
do; sienos pilnos 
matai žiurkių ir 
kai pradeda lyti, 
sienas ir lubas, 
vėj supūsta, 
|ia, 
pavasaryje prūduose, 
sulytas iš dvaro, 
kus, per visus kraštus bėga Į

“Dievas
ko susilauksime, 

tai jau nebus”.
■savotiškas išva- grintelėse

Nesutikai su 
dienų skai- 
ganyklą ar 

lai tavo kar- 
o tu str sa-

bus 
d ne

lau- 
nuo 

sužvangė-

Brooklyn© Apylinkei e « 1. * v Bostono x4pylinkeje

pelių, o pa
mpu žiu. O 
tai bėga per 
Bulvės pa lo

žių rkės sugrau- 
o rupūžės kvarkia kaip 

Pareini 
stuba prirū-

putrą ir nei sviestelio šaukšte
liu, nei sūrio šmoteliu nepa
guosi nei savęs, nei vaikelių.

Varpų gaudimas nutraukė 
visas kalbas ir suginė žmones 
į bažnyčią. Iš bažnyčios išsi
veržė jaudinanti vargonų me
lodija ir pasigirdo suderinto 
choro giesmės melodija—“Pul
kim ant kelių visi krikščio
nys”.

žmonės kaip bažnyčioj, taip 
ir šventoriuj, tarsi lankstus 
kanapių, laukas, audrai užė
jus, p r i linko, prie žemės. Gi 
vargonų ir giesmininkų bal
sais harmoningai suderinta, 
sielą jaudinanti giesmės melo
dija skrido ir skendo snau
džiančių medžių lapuose.
Streikas!

Dvaro skambalui sutalanda-

o ponui to 
Mat, kaip dur

tai pono 
drąsiai pa

reiškė vakar ant šventoriaus 
kalbėjęs drąsuolis.

Tarp šių naginėtų ir klum
pėtų žmonių būrio^.J^jo dalgį 
ant peties užsimctęs^^Jęiau- 
rus kamašiukus įsistojęs ir vk 
kar ant šventoriaus matytas 
vaikinukas. Kas jis toks? Nie
kas nežinojo. Tik vakare ūk
vedis pasiteiraus, už kurį iš 
skolininkų jis dirbo, tam 
užrašyta ir ano atidirbta 
na.

Prisiartinus prie rugių 
ko ir ūkvedžiui parodžius 
kurio galo pradėt,
jo galastuvai į dalgių ašmenis 
ir pasigirdo dalgių šnarėjimas 
ir rugių šiužėjimas. Juras, di
deliais žingsniais matuoda
mas, guldė pradalgę pats pir
mutinis, nuo \jo neatsiliko ir 
kiti kirtėjai. Tik niekam ne-’ 
pažįstamas vaikinukas, sukly
pusių dalgiu švaistydamas, I 
yrėsi pats paskutinis ir niekas : 
nenugriebė jo nukirstos pra
dalgės.

Juras išvaręs pirmą pradal
ge, sugrįžo atgal ir radęs ne
nugriebtą pradalgę, riktelėjo 
į ant arklio sėdintį, kiek 
liau nutokusį ekonomą:

“Ei, ponas ekonomai, 
šią • čia vienas velnias 
griebikės!”

Nenųgriebta pradalgė sulai
kė visus 
prakaitą 
damasis

NATIONAL HOME & PARK Lietuvių Tautiško Namo Parke

to-

jok 
be

3 pusi. Laisve (Liberty) Aritrad., Birželio (June) 26, 1956

kertėjus. Atkulniavo 
nuo kaktos šluosty- 

ir pats kaltininkas, 
atsiskubinęs piktai

pasiteiravo: “Kuris čia toks, 
kad be griebikės atsivilko ?” 

“Ugi tas, ana va, varlio
kas, ponai”, parodė į vaikiną 
J tiras.

“Ko no tu ir už ką
“Už save, ponas”, 

užklaustasis.
“Tai kieno tu, 

iriais?!”

dirbi?” 
atsakė

po vel-

65-13 38th Ave., Woodside L. 1
(Arti Roosevelt Avenue)

AIDO CHORAS, VAI). M. STENSLER
Duos Gražią Dainų Programą

6 Kavalku Orkestrą
PIKNIKO PRADŽIA 1-MĄ VAL. POPIET

MUZIKA NUO 4-TOS VAL. POPIET

Įžanga prie varių $1.00. 13 ank perkant bilietą 
tik 50c. Įsigykite pikniko bilietą iš anksto.

Winter St. ir Keswick Rd., Montello, Mass.

Puiktą Dainų Programą Duos 
Chorai ir Mažesnės Grupės

Hartfordo Laisvės Choras
Taipgi dalyvaus programoje

Gera Muzika Šokiams

Įžanga 50c Asmeniui

Iš anksto įsigykite bilietą, nes prie iš anksto 
parduodamų bilietų skiriama dovanos.

Abiejuose piknikuose bus patarnaujama publikai valgiais ir gėrimais

Daug svečių bus šiuose piknikuose. Bukite ir jūs viename iš šių sąskrydžių, pasimatykite su svečiais. 
Tuom pačiu kartu prisidėsite prie išlaikymo dienraščio.

Nepamirškite, kad abu piknikai įvyksta tą pačią dieną—liepos 1-mą



Žinios iš Lietuvos
1 arprajonmis jaunųjų “Motinystės medalio“ I
Lteratų susitikimas laipsnio medaliu apdovanotos

AKMENĖ. —Rajono ViekJ 18 ll«llKiav‘'lik5s motinos ir 
nių kaimo kultūros namuose mellalio 11 'ai',s-
dvi dienas vyko tarprajoninis ~ <!augiavai-
viduriniu mokyklų literatų su-; 'es mo lnos- 
sitikimas. kuris buvo organi- ' z
duotas Židikų vidurinės mo . . ~
kyklos literatų iniciatyva, 
me dalvvavo

————■■ >nirv.^u-T»i ■ ■ AW nMSaC'fl J VlOTlU'.'.ZZ:"-U UI -K— ^.~.«U:u>uj—HWF PCJ^SM-au.~ *.

NwYoilo^/a^Zlnloi
Trys asmenys 

O/ 

serga šiltine
p* I Jaunųjų bibliotekininkystes 

Kil jaunasis Ii-! spcc!alis,y konferencija 'rys Bronxo mergaites, I I 
ir 11 metų amžiaus, apsir

čio, Žagari 
ir Akmenė 
mok y klu.

rajonų vidurinių

Susitikime 
eilė referatų, 
nes mokyklos mokinė Zigman
tu', ičiūtė perskaito referatą

buvo perskaityta
Viekšnių viduri-

Vilniaus V. Kapsuko vardo 
i; n i versi toto bibliotekininkys- 
tės katedra surengė pirmąja 
universitetą baigusių jaunųjų 
kibi iotek in inkyst ės special istų 
konferenciją. Apie jaunųjų, 
bibliotekų darbuotoju veiklą 
ir uždavinius pranešimą pada

bar Amerikoj’e
hga. Susirūpinta, kad tik tas 
nep r a d ė t ų c'pidem i jos ir 
sveikatos jiareigūnai veda 
nuodugnu tyrinėjimą.

Visi] pirma surasta, kad tos 
trys mergaitės turi viena ben-

Laisves pikniko žinios
remia dienraštį mųjų kolonijų dienraščio rė- 

i pikniko bi- mejams! Tikimės, kad ir pik- 
prie parko var- nike bus nemažai svečių iš to- 

Įtų 81. O iš anksto perkant bi-ilimesnių miestų.
lietą tik 50 c. Jau matėme vi
są eilę paskelbtų vardų asme
nų, kurie jau pardavė po 10 

I bilietų ir prisiuntė po $5:

.New Yorko
Visuomenč i 

j Laisvę Įsigydami!

Kuriem 
platinimui 
prašome a ts i sk a i t.y t i 
ne vėliau kaip ii-

esamo pasiuntę 
bilietu, 

už juos 
birželio

NEW YORK .
HELP WANTED FEMALE

į dock,
wood,
Youngstown., Ohio

I šieno, Rochester.

a.:

J

NURSE, R. N.

Infirmary home for the aged.
I Good salary, full maint. Perma- ' I 
j merit position, pleasant surround
ings. SA. 2-8897.

(121-124)

or-
sa-

spaudoje
New Yorko demokratų 

ganas “Democratic Star”
ko, kad demokratai lengviau
siai laimėtų, 
kyje stovėtų 
prezidentiniu

jeigu jų prieša- 
tai yra, jeigu 
kandidatu būtų, 
Ilarrimanas.

apie Viekšnių apylinkėje gi
musį ir čia pat palaidotą po
etą Leoną Skabeiką. įdomios 
biografinės medžiagos apie 

los gyvenimą su- 
vidurinės mokv-

patyrimu. pramogoje T’aradeen

rinko

Koresp.

Daugiavaikių molinu apdova 
nojimas TSRS ordinais 
ir medaliais

Lietuvos Aukščiausiosios Ta- Į 
bos Prezidiumo 1956 metų 
įgūžės 15 d. įsaku, sutinka-

vę studentai — Vilkienė — 
Šiaulių viešosios bibliotekos 
<1 irektorins, Pasvalio rajoni
nės bibliotekos vedėjas Kažu- 
kar.skas, Klaipėdos viešosios 
bibliotekos direktoriaus pava
duotojas Vaidinauskaite, Res
publikinės bibliotekos darbuo
tojai Tamoševičiūtė. Mikelin- 
skaitė, Vilniaus bibliotekųKo-

kur buvo švęstas vienos 
drauges gimtadienis. D 
policija ir sveikatos pareigū
nai tikrina visus, apie kuriuos 
žinoma, kad j'ie toje pramo
goje' dalyvavo.

jų Ma-!

tvtė Jurkevičiūtė ir kiti.

randasi

mai

ligoninėse. Bot /iškelta, kad 
jos apsirgo net mėnuo atgal. 
Daktarai tos ligos m'pažino iš 
karto. Pasirodo, kad liga da- 

reta, kad daugelis 
patingai jaunesnie- 
žvmėmis nėra susi-Ji. su

nm

dau-

Chicago, (II.

Visu taiihj festivalis

Visi žinokime ir kitiems pa
sakykime, kad Laisvės pikni
kas bus ši sekmadieni, liepos 
(July) !-mą dieną, National 
Home N Bark, 65-13 38th 
Avenue., Woodside, L. L, N. 
Y. Prasidės 1-mą

toli-1 dieną, muzika nuo vai.

piknikas liepos 4 d.
Kaip kasmet, 

Sveturgimiams 
tas rengia visų tautų pikniką

tai]) šiemet
Ginti Komite-

pačioje

metinis

į Reikalauja mdžionkšino 
j prieš kunigu

Kunigo Melish priešai dar 
vis nepasiduoda. Jie kreipėsi 
i teisimi su reikalavimu, kad 
teismas išduotų prieš IMelish 
pastovų indžionkšiną (už- 
draud imą ).

kad “Democra
tic Star” randasi Carmine 
DeSapio rankose, bet dar ne
rodo, kad dauguma vietinių 
demokratų stoja už Harrima- 
ną. Visa eilė Įtakingų demo
kratų, kaij) tai Lehmanas, Ro- 
oseveltienė, stoja už Steven
son ą. Majoras Wagneris sto
vi kur nors pusiaukelyjo —jis 
iš pradžios balsuosiąs už Ilar- 
rimaną, o paskui persimes 
Ste v e n so n o sto vy k 1 ą. 

* * *

Tas rodo,

Į

New Yorko “Times išmetė 
iš darbo Jake Shaferi, vieną 
savo daugelio taip vadinamų 
“kopijos redaktorių”. Jis iš

neš atrasta, kad jis

dovanota didelė grupė 
gia vai kiti motinų.

“Motinos šlovės’’ I 1 
ordinu apdovanotos ( 
vaikės motinos: Lazdijų rajo
no — V. Burčikienė. E. Sa- 
veikienė, Obeliu rajono —M. 
Rybakova. Telšių rajono —P.

pat Kultūros ministerijos at
stovai Bernotėnas, • Tamoševi-

NAUJA STATYBINĖ
MEDŽIAGA

los ta- 
plačiai

Lapšienč
Kvedarienė, Jiezno rajono— 
M. Jankauskienė ir kitos.

“Motinos šlovės*’ II laipsnio 
ordinu apdovanotos daugia
vaikės motinos: Klaipėdos ra
jono — G. Dirgėlienė, K. Gra- 
hienė, Radviliškio rajono—().

l’krainos ir Baltam 
r.vbinėse respubl ikose 
pritaikomi gyvenamų ir ūki
nių pastatų dengimui banguo
ti lapai. Naujos statybines me
džiagos gamybą šiomis dieno
mis Įsisavino taip pat Vilniaus 
“Krosnies“ čerpių - koklių fa-
briko kolektyvas. Banguoti la- 

j pa i stogams dengti gaminami 
• iš . cemento, smėlio, šlako ir 
pjuvenų mišinio. Vienas toks

šiltine kada 
iinga liga, nuo 
daug žmonių.

įso puvo pavo- 
kurios mirdavo 

ir labiau atsili- 
įi dar tebėra

:;sth

Reilcia, kad šiame 
j v įsu tautu piknike iv*...

and Park, 
te. Woodsi- 
tiktai $1. 
metiniame 

gerai ir 
pasirodytu lictu-

Teisėjas MacCra- mestas.
Įsakė abiems pusėms pri- kadaise buvo komunistu. I)i- 

dėl to “prarado 
pasitikėjimą juomi”.

Šeduvos rajono — S. Biliūne, 
b. Pocienė, Troškūnų rajono 
—J. Kazlauskienė. O Šileikie
nė ir kitos.

“Motinos šlovės” III laips
nio ordinu apdovanotos dau
giavaikės motinos: Kybartų 
rajono — O. Arlauskienė, l*. 
Baronienė, Klaipėdos rajono 
—E. Paulauskienė, K. Stapo- 
nienė, J. Stončienė, Šeduvos 
rajono — B. Baniene, I. Bu- 
davičienė, O. Stukonienė, Tel
šių rajono — Z. Šimkienė, P. 
Žukauskienė i) kitos.

t raktuojama antibioliškais 
vaistais ir mirties pavojaus 
nėra. Paskutini kartą New 
Yorke buvo šiltine susirgimas 
195 1-ais metais.

s kaiti ingai
viai. Visi yra kviečiami.

•Tautų festivalis rengiamas

statyti argu mentus
d. Jis tik tada išneš savo nuo- 

patenkinti ar atmes
imas kun. 
pareigas 

Trinity

liepos .19 Į <Iysis “Times

sprendĮ, 
ti reikalavimą. Kol
Melish tebeina savo
didžiulėje Brooklyno
Protestant Episkopai bažny-

Kad suprasti, koks netei
singas yra tas išmetimas, rei
kia atsiminti kelius dalykus:

Viena, niekas nekaltino 
Shaferio, kad jis dabar komu- 

■nistas. Jis tik buvo tokiu pra-

Aršus rasistas
Aršusis rasistas senatorius 

Eastlandas iš Mississippi, ku
ris yra vyriausias pietinių lin-

kai]) 10 čerpių.

Dar šiais metais Įmonės ko- j jam

tar.vbininkų globėjas, ti.k- 
r i ausiai — nepageidaujamas 

i svečias mūsų
kai p
būtu

minti daugiau kaip 3< 
tančių tokiu banguotų 
dengimo lapų.

Rimkom Mėgsti Kartelius.
Su Patyrimu.

šaukite FA. 4-5031.
4356 Katonah Ave., Bronx.

(121-124)

Registruota slaugė ar praktišk 'r 
slaugė reikalinga pilnam laikui R 
piūčio ir Rugsėjo mėnesiais: m:u 
malonus patarnaujantis Institutai 
motinoms ir kūdikiams, priemiesty■ 
je. Skambinkite larp 9 ir 5 v.

WAtkins 9-4960
(117-123)

SLAUGES 
į Registruotos ir ląisniuotos praktiš- 
| kos slaugės, N. Y. Alga •— $200 
Praktiškai slaugei. $270 Registruo
tai slaugei. Su patyrimu ir galin
čios dirbti operavimo rūmo ir prie 
Oftalmolgy. 9 E. 91st St. Hospital, 
N. Y. C.

(118-121)

MERGINOS 
PATYRUSIOS

Reikalingos prie Perlų mezgimo, 
darbas nuo kavalkų. Taipgi reikia ir 
patyrusių vėrėjų. Kew Gardens.

LI. 4-8700
(122-124)

IRENE HAHN AGENC Y 
147 E. 84thSt., N. Y. C.

Puikūs darbai. Pilnam ar daliai 
laiko. Guolis ant vietos ar na
muose. Slaugės, auklėtojos, virėjos, 
namų darbininkės, draugės. Kreip
kitės dabar. BU. 8-1635-6.

JUMS ČIA PATIKS

Interesinga, Nuolat ir 
Nemonotoniška!

DICTAPHONE OPERATORE
Birželyje užbaigusios mokyki:) bus 
priimamos; mokančios biskį trump- 
raštį Gera pradinė alga. Daug 
Kompanijos apdraudų.

PRATT & WHITNEY
4619 W. Fullerton.

HU. 9-1626. t
(123-129)

HELP WANTED-MALE

Stebėtinas išradimas

KVAILA POLICIJA!

Sperry Rail Service firma, 
iš Danbury, Conn., pagamino 
T prisiuntė New Yorkui ste
bėtiną išradimą. Tai tam tik
ras Įtaisas, kuris pažįsta ir už-

kelio relę. Prietaisas būsiąs iš
bandytas New Yorke ant po-

Kita, buvimas “kopijos re
daktorium” (copy editor) to
li nereiškia būti atsakomingu 
laikraščio štabo nariu, kuris 
gali paveikti laikraščio kryp
tį. “Kopijos redaktorius” did
žiame laikraštyje faktinai yra 
tiktai perrašinėtojas, kuris ne
turi teisės 
keisti. Jis 
patiektosdidmiestyje. Ir 

Mississippi ne
mažai reikalo 

n(daimei, East- 
mato saugumo ; 

i komiteto pij-mininkas ir kai|) 
itoks gali vesti tyrinėjimus ir 
i apklausinėj’imus bet kokio je

paga- 1 natoriui.

žinomasis politikierius - ka-

Londonan." Jis išvyko pasima-1 
tyti su Churchill. Abudu be
veik vienodo amžiaus ir seni

jau kelintas kartas,

Šiandien prie požeminių 
traukinių bėgių patikrinimo 
dirba 267 darbininkai. Šis vie
nas išradimas atliks jų visų 
darbą ! Kur dėsis šie darbinin
kai? Transit Authority pirmi
ninkas Patersonas sako, kad 
.jie nebus išmesti iš darbo, o 
tik pbykelti i kitas vietas- sub- 
vių sistemoje.

i “kamarotai”.

šiuo kartu j'is su savo komi- 
i tetų atvyko, kad tyrinėti 
“raudoną Įtaką” New Yorko 
uoste ir uostininkų unijose. 
Fkistlandas ieškosiąs Įrody
mų, kad komunistai ir padug
nių elementai (gengstoriai)“ 
“bendradarbiauj ą ’ ’ N e w' 
Yorko uoste. Pirmas apklau
sinėjimo liudininkas yra Vic
tor Riesel, tas laikraštininkas,

nieko esminio pa- 
faktinai yra tiktai 
medžiagos (žinių 

buletinių, laiškų ir
1.1.) korektorius. Jis tikriau- 

Isiai nenustato laikraščio po
zicijos. Ir pati “Times” vado
vybė pripažino, kad per ilgą 
metu eilę Shaferis gerai atliko 
savo pareigas, kaip tai iš jo 
reikalauta.

Tad, jis atleistas tik dėl 
nors pats

Supt. 6-šių aukštų, 60 šeimų na
mas. Rego Park. Pastatytas 1937. 
Automatiškas keltuvas, aliejus. Gaus 
4 rūmų apl. Reikalinga patyrimas 
ir paliudijimai. Nuo 10 v. ryto iki 3 
v. dieną skambinkite: UL. 5-8585.

Būkite Laisvės Prietelius.
Metinė duoklė tik $25.00

New Yorko policija sunai
kino pagrobto $268,000 opiu
mo. liet faktas yra, kad opiu
mas yra vartojamas vaistų 
daryme. Tad kam jį reikėjo 
sunaikinti ?

straipsniuose reiškė 
kad už tokius daly-

PRASIDĖJO VASARA

IM

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJI
Užrašykite Laisvę savo draugui

akis. Riesel, kuris rašo llears- 
to laikraščiui “Daily Mirror”, 
laikosi panašios nuomones tuo 
klausimu, kai]) Eastlandas.

S.

Ketvirtadieni oficial 
prasidėjo vasara. Pirmoji

PRAVES s M A!

TAI DIDELIS PATYRIMAS FILMOSE!
WILLIAM HOLDEN ** DEBORAH KERR

4 push Lahvč (Liberty). Antrad., Birželio (June) 26, 1956

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

THE UGLY DUCKLING
DANISH-AMERICAN 

RESTAURACIJA
Pietūs Cocktails, Vakarienė. Da

niška Sriuba su alum. Atskiras 
prieskonių bufetas. Kepta Antis.

82 W. 3rd St., GR. 5-0322 
šešt.-Sekm. 1—10 v. v.

Deborah Kerr ir Thelma Ritter kaip Raudonojo Kry
žiaus pagalbinės darbuotojos filme “The Proud and 
the Profane”. Rodomas Victoria teatre Broadway ir 
47th St., New Yorke Kitoje vadovaujančių rolių 
vaidina William Holden.

pik
ui'ga- 

Ivyks sekmadienį, liepos

1150
Nariai malonėkite da- 
ir kurie neužsimoke- 

prašome tai padaryti, 
Taipgi turime keletu 

tad nepasilkite 
(123-125)

apylinkės visus 
draugų, pralei- 
Rengimb Korn.

(123-125)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kuopos susirinkimas 

birželio 30 d., 7:30 vai. vak., 
No. 41h St. 
lyvauti laiku, 
jote duoklių, 
užsimokėti, 
klausimų aptarti, 
namie. Valdyba.

Art Mason’s 
gros šokiams, bus šauni 

programa, moterų stalas su 
gamintais valgiais. Turės 
šuniukų, kavos, piragų. Kvie- 
viefos ir iš 

sueisite
Su THELMA RITTER ir DEWEY MARTIN. Parašyta ir 

režisuota George Seaton’o. Pagaminta Wm. Perlberg’o.
Paramount Filmą Per Vistavision. Dabar rodoma

ASTOR Theatre, Broadway & 45th St.

Metinis dienraščio Laisve 
nikas, rengia Mass, lietuvių 
nizacijos.
1 d. Liet. 'I'aut. Namo Parke, Win
ter Si., ant Keswick Rd., Montello. 
Pradižzi 1 vai .dieną.
orkestrą 
dainų 
namie 
dešrų, 
čiame
dalyvaul i, 
site linksmai laiką.

praeities
“Times’’’
m uose
nuomonę
kus mėtinėti iš darbo neleis
tina.

Staliorius. Turintis nuosavus įran
kius. Nuolatinis darbas. Galintis 
prižiūrėti lavorą darbe. Patyręs 
prie šio darbo.

IN. 1-4300

(120-126)

Business Opportunity

B.

Maža mašinšapė, ideališka part
neriams. Gera Midtown vieta. 
$5000. Pilnai įrengta. Šaukite 11 

ryto iki 7 v. v. WA. 9-6056.

BODY & FENDER MAN. Paty
ręs, gera alga. Nuolatinis darbas.

Kreipkitės:
M AR AN AUTO SERVICE z T 

181-07 Jamaica Ave., Jamaica, N. ' |

(119-125)

MALE and FEMALE
(123-129)

Delikatesem - Grosernė. Ideališkai 
šeimai. Gera apylinkė. 3 rūmų 
apart ment as. Pilnai įrengta. Pir
kite tiesiai nuo savininko. Kiti in
teresai priverčia parduoti. 700 GW. 
Šaukite ST. 8-3943. Ar BU. 2-8900.

(123-129)

Ideališkas šeiniai biznis. Grosernė 
ir mėsinyčia. Pilnai įrengta. Tuojau 
užimama. Parduosime ar išnuomosi
me. Vokiški kostumeriai. CH. 2-2482

(122-128)

J E W E LR Y WORKERS

Experienced. Stoners, Pasters, 
tippers and claspers.

• CY. 5-8033.

(121-127)

REAL ESTATE

we all want 
a better America! W

We all want to vote for liberal, forward-looking’ candi
dates who believe in all the people, not in just the rich few.

And we all can IF . . , We are registered. Are YOU?

court house and see what the registration dates are.

Then BE SURE to register.
Published in the public interest by COMMITTEE ON POLITICAL EDUCATION, AFL-CIO 

815 16th Street, N.W., Washington 6, D. C.

Filinoje

THE PROUD AND THE PROFANE

Ideališkai šeimai. Delicalcssen- 
Grosernė. $950-$1000 j savaitę, 
teigta 25 m. Pilnai įrengta Tuoj 
mama. Vientik pirkėjams $9000.

IN. 2-8746.

Js- 
už-

(122-128)

Paint Store. $ for $. Terrific buy for 
painter. Asking price for stock on
ly. Oppt. to buy direct from own
er. $3,500. 3812 Ft. Hamilton
P’way, B’klyn. GE. 6-8420. Call 
7 A. M. to 7 P. M.

(120-126)

Smail Printing Business. 12x18 
Little Giant No. 4; 12x18 C. & P. 
Hand Feeder; 30 inch Hand Cutter; 
30x45 Stone. Approximately $1000 
Inventory—Sulphites, Rag Bonds, 
Ledgers, Envelopes, Office Equip
ment. Lock, Stock & Barrel and 
good will $5,500. 2 Stone St., N.Y.C. 
Bowling Green 9-8026.

(119-125)

Roslyn Hts. 77 Jefferson Ave. 2-j- 
šeimų šluba; bungalow jeigos. 3 ga- 
radžiai, gražus daržas. 100x100 kam
pinis plotas, rezidencijinė apylink 
5 minutos nueiti iki . mokyklos ir shin
ties. Karštas vanduo, aliejaus šilu
ma; vonia ir virtuvė iš grindinių ply
tų. komb. screen-storm langai. Su 
nuostoliu parduodame RO. 8-1407.

(122-128)
*— ■  ------------ — — ................ — I •'

Sunkiai nubausti 
jauni chuliganai r'

Astuoni jauni berniukai piT- 
sipažino, kad jie biauriai su
mušė ir paskui numetė ant b ė- 
gių požeminio traukinio stoty
je subvės darbininką. Teisėjas 
Maraco juos. smarkiai nubau
dė, pasiųsdamas nuo šešių iki 
penkerių metų kalėjimam Ke
turi gavo penkerių metų 
bausmę, o kiti trumpesnius 
terminus. Nubausdamas juodt 
teisėjas pareiškė, kad jis 
gailestauja, jog jam įstaty- > 
mai neleidžia uždėti dar su n- L 
kesnes bausmes!

I




