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KRISLAI
Piknikaustme 
Tautininkų mostas.
Nori išėsti M. L. Vasilių.
Jų kermošius.

Rašo R. Mizara

Didieji m ūsu dienraščio pik
nikai, kaip žinia, bus srk- 
niodieni, liepos I-a dieną.

Vienas bus čia pat, Wood
side įe, toje pačioje' apskrity
je. kur išeidinėja Laisve.

Kitas — Brocktone-Montel- 
loje, Mass. ,

Visus, kurie tik išgalite, pra
šome būti piknike, pasiren
kant, kur jums arčiau ar 
praktiškiau.

Nelabai gera, kad abudu 
piknikai įvyksta ta pačią die
ną, bet nieko nepadarysime.

Su liepos 2 d. Detroite pra-Į
sides SLA se imas• I

Tautininkai rengiasi ten kai! 
kam “kirsti galvas”. Jiems1
nepatinka, kad SLA nariai 
referendumu išrinko savo or
ganizacijos iždininku Norą 
Gugienę. Tautininkai galvo
ja, kad reikėtų šiame seime 
Gugienės neužtvirtinti: jie la
bai nori pastatyti savo žmo
gų, p. Trečioką iš Newarko.
r •

Bet tai ne viskas.
Tautininku šulas Juozas Ma

čiūnas galvoja ir apie tai, kad 
reikėtų Tėvynei duoti kitą re
daktorių.

Dabar Tėvynę redaguoja 
M. L. Vasilius. Vasilius Tė
vynę surenka (jis — senas li
notipininkas) ir redaguoja. 
Vasilius, tautininkai mano, 
per daug pataikau ja menševi-
kams, ypatingai P. Grigai-į 
čiuų . |

Bet SLA seimuose kandida- j 
tą į redaktoriaus vietą nomi- | 
nuoja “Apšvietus komisija”, i 
kurion įeina P. Grigaitis. Ką ; 
daryti, kad Vasilius nebūtų I 
seimo užguląs redaktorium ? I 

Ponas Bačiūnus mano: rei- j 
» ketų ir pačią “Apšvietus ko- | 

misiją“ likviduoti, o red akto-j 
riaus samdymą palikti’ Pildo- I 
majai Tarybai, kurią daugu
moje sudaro tautininkiško 
plauko žmonės.

Ar tai, ką p. Bačiūnus siū
lo, bus padaryta ar ne, ne

ri užilgo matysime.
• i

Mes jau ne kartą esamo pa
sisakę dėl SLA organo turinio. 
Mes,manomo, kad p. Vasilius 
pop daug duoda savo reda
guojamame laikraštyje vietos 
(tiesa, pastaruoju laiku ma

giau) visokiems Lietuvos liau
ki ies priešams, kurie visaip 
purvina mūsų tėvų kraštą.

SLA organas turėtų būti ne- 
pąrtyvus laikraštis. Tėvynė

* turėtų, Lietuvos atžvilgiu, lai-Į 
• kytis bešališkumo. SLA juk 

nėra menševikų ai- tautininkų 
partija.

Tan neatrodo, kad tauti- 
Tiinkai galės šiame seime sa
vo pasimoj imtis gyvenimai! 
pravesti.

Girdėjau, kad p. Vasilius 
yra tokios nuomonės: jei jo 
neišrinks SLA organo redak
torium, tai jis pasitrauks ir 
iš spaustuvės, palikdamas li
notipininku Stilsoną,. kuris 
SLA spaustuvėje dabar dirba 

. paikinai.

< Tautininkų kermošiuje, ku- 
ris buvo suruoštas Washington

Kruvina priespauda
siaučia Guatemala;
Krašte įvestas apgulos stovis; 
mirė kitas pašautas studentas
Guatemala. — Generolo 

‘Armaso diktatūrinė valdžia I
Į numetė šalin visas demo- 
i kratinio valdymo pretenzi- 
| jas ir atvirai valdo per kru- 
| viną priespaudą. Šalyje 
. Įvestas karinis stovis, ofi- 
! daliai vadinamas apgulos 
stoviu. Konstitucija suspen
duota 30 dienų, ir suspen
davimas galės būti atnau-

I jintas.
Tuo tarpu pranešama, 

kad mirė dar vienas stu
dentas, kurį policija pašo-

vė per demonstraciją. To
kiu būdu fašistinė policija 
jau nušovė keturis studen
tus ir sužeidė 18, tarp jų 
vieną mergaitę.

Suimta arti 200 asmenų. 
Studentai bandė minėti 
Ubico diktatūros nuvertimo 
metines ir tai todėl policija 
į juos šovė.

Krašte įvesta griežta 
spaudos cenzūra. Užsienio 
korespondentams uždraus
ta pranešti apie visą eilę 
įvykių.-

300,000 Okinawos žmonių Įvykdė 
protesto mitingus prieš karines 
amerikiečių bazes ir okupaciją

Okinawa. — Okinawos 
sala Pacifike turi 800,000 
gyventojų. Praeita savaitę 
net 300,000 jų dalyvavo ma
siniuose protesto mitinguo
se. Jie reikalavo, kad ame
rikiečiai neplatintų savo 
karinių bazių ten, kaip tai 
jie planuoja daryti, taipgi, 
kad jie pradėtų galvoti apie 
kraustymasi iš tos salos.

Okinawos gyventojai yra 
japonų kilmės. Jų protesto 
mitingai vyko po unijų, ko
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Brooklyno Apylinkėj
Liepos 1 July

Nat. Home and Park 
65-13 38th Avenue

Woodside, L. L, N. Y.

Singapore. —Buvęs Sin
gapore premjeras David 
Marshall sako, kad Ame
rikos dominuojamas 
Pietrytinės Azijos paktas 
(SEATO) yra tik vakarie
tiško imperializmo įnagis, 
kad palaikyti Azijos kraš
tus kolonialiniame stovyje.

Londonas. — 85 metų am
žiaus senelis Amerikos po
litikierius Bernard Baruch 
atvyko paviešėti pas savo 
seną draugą 82 metų am
žiaus Churchillą. Jie tapo 
draugais dar 50 metų atgal.

ne birželio vidury (fašizmo 
šlugimo Lietuvoje 16 meti] 
sukakties paminėjimui) buvo 
gerai pabaliavota.

Sandara rašo, kad visas tas 
“pasirodymas” tautininkams 
kaštavo apie $15,000.

Kas tuos pinigus sudėjo?
Sakoma, “didžiausią dalį 

jų sudėjo keletas asmenų . . .”

Baliams tautininkai dolerių 
nesigaili!

munistų ir kairiųjų socialis
tų vadovybe. Japonijos so
cialistai ir komunistai re
mia Okinawos gyventojų 
reikalavimus. Kai' kurie 
Okinawos žmones stoja už 
salos grąžinimą Japonijai, 
kiti dar nėra apsisprendę 
tuo klausimu, bet didi dau
guma nori, kad amerikie
čiai baigtų savo okupaciją 
ten.

Maskvos radijas šiomis 
dienomis sakė, kad Okina
wa virsta “Pacifiko Kipru.”

Bostono Apylinkėj
Liepos 1 July

Liet. Taut. Namo Parke 
Winter St .ir Keswick Rd.

Montello, Mass.

Pakistanas nori 
būti tarpininku 
Šiaurės Afrikoj

Karači. —• Pakistano vai- 
dzia paskelbė, kad ji norė
tų būti tarpininke Alžyre, 
tai yra, tarpininkauti tarp 
frZncūzų ir Alžyro nacio
nalistų. Pakistano valdžia 
jauęia, kad jų šalis yra kaip 
tik tinkama tai rolei: iš vie
nos pusės Pakistanas yra 
vakarietišku blokų narys 
(SEATO ir METO), iš ki
tos pusės musulmoniškas 
kraštas ir tuomi artimas 
arabams.

Ar Pakistanas bus priim
tas, dar klausimas. Alžyro 
nacionalistai jaučia, kad 
Pakistanas, kuris yra po 
Am. ir Britanijos įtaka, bus 
perdaug palankus francū- 
zams. Alžyro nacion. jaučia 
daugiau simpatijos Indijai 
ir norėtų, kad ji tarpinin
kautų, nors Indija ne mu
sulmoniška šalis.

Rumunija nėra 
satelitas, sakė 
Tito Bukarešte

I

Bukareštas. — Jugosla
vijos prezidentas Tito jau 
išvyko namo. Prieš apleis
damas Rumuniją jis pasira
šė su ja draugingumo su
tartį. Bendrame Jugosla
vijos - Rumunijos komuni
kate kalbama apie abiejų 
šalių bendradarbiavimą so
cialistinėje statyboje ir tai- 

• kos pastangose, lygiai, kaip 
bendrame Sovietų-Jugosla- 
vijos komunikate.

Spaudos konferencijoje, 
kuri įvyko po komunikato 
pasirašymo, vienas Vakarų 
laikraštininkas paklausė:

•“Ar jūs manote, kad jū
sų kelionė padės satelitams 
tapti labiau nepriklauso
mais nuo Maskvos?”

Tito atsakė:
“Kodėl jūs juos vadinote 

satelitais? Mes čia Rumu
nijoje. įsitikinome, kad Ru
munija yra nepriklausoma 
šalis, kuri daro savo nuta
rimus . Taip yra ir su ki
tomis Liaudies respubliko
mis. ..”

Gubernatoriai 
nori, kad Ike 

j kandidatuotų 
i BET NEMINI NIXONO 
I

Atlantic City. — čia kon- 
feruoja 20 republikoniškų 
gubernatorių. Jie priėmė 

i nutarimą kreiptis į prez. 
i Eisenhowerį su raginimu, 
kad jis vėl kandidatuotų į 
prezidentus. Bet jie nemi
nėjo vice-prezidento Nixo- 
no. Iš to daugelis daro iš
vadą, kad dauguma tų gu
bernatorių stovi prieš Nix- 
oną. Tai būtų nemenkas 
smūgis jam, nes tie guber
natoriai turi žymią įtaką 
savo valstijų partijinėse 
mašinose.

Bet republikonų partijos 
nacionalinio komiteto pir
mininkas L. Hali tikrina, 
kad tai tik “neapsižiūrėji
mas.” Esą, gubernatoriai j 
tik norėjo išreikšti savo pa
sitikėjimą sergančiu prezi
dentu ir visai pamiršo Nix- 
oną, bet tas nereiškia, kad 
jie prieš Nixona stoja.

Tuo tarpu pranešama, 
kad Eisenhoweris šį savait
galį apleis ligoninę ir vyks 
į savo farmą Gettysburge. 
Kiek laiko jam teks ten 
praleis, dar nežinia. Šiaip 
jis jaučiasi gerai, sako ko
munikatai.

Vatikanas. — Popiežius 
priėmė Maroko princą Mu
lai Al Hasaną ir užsienio 
reikalų ministrą Hadj Ah- 
medą Balafrei.

Londonas. — Prezidentas 
Trumanas ir žmona pieta
vo pas karalienę.

Washingtonas. — Senato
rius Knowlandas yra tikras, 
jog Eisenhoweris kandida
tuos.

Duodama aviacijai 
daugiau negu, nori
Tiek nereikia — sako valdžia; 
imkit daugiau—sako Senatas

Washingtonas. — Sena
tas nutarė 48 balsais prieš 
40 pridėti prie orlaivyno 
biudžeto dar 690 milijonų 
dolerių, nors prezidentas 
Eisenhoweris sakė, kad to 
nereikia. Aviacijos reikalų 
sekretorius net prašėsi, kad 
daugiau nebūtų duodama 
aviacijai, kad užtenka, kiek 
nustatyta anksčiau, bet se
natoriai, demokratų vado
vaujami, užsispyrė duoti 
daugiau. Jie nurodinėjo, 
kad aviacijos dienos para-

McCarthy vėl rėkauja...

Teisėjas Warrenas jo akyse 
“Daily Workerio herojus”
Washingtonas. — Ilgai 

tylėjęs Joe McCarthy vėl 
prabilo savo rėksningu bal
su. Šiuo kartu jis savo pa
giežą atkreipė prieš vyriau
sia Aukščiausio teismo tei
sėją Earl Warreną. Jo aky
se tas teisėjas, kuris fak- 
tinai konservatyvus repu- 
blikonas, yra “Daily Work- 
erio herojus.” Esą, komu
nistams labai patinka teisė
jo Warreno žygiai ir jie 
juomi didžiuojasi.

Kas taip įerzino McCar
thy, tai Warreno nuomonė, 
kad valdžia neturi teisės at
leisti iš darbo “saugumo ri
zikos” (šiek tiek nepatiki
mus politiniai) asmenis, ku
rie dirba nesvarbiose parei
gose. Warrenas mano, kad 
koks nors valdžios įstaigos

Senatorius Flanders siūlo, kad 
Bonna užvestu dervbas su T. S-ga 

u J
Washingtonas. —< Sena

torius Flanders pasiūlė se
nate, kad Amerika skatintu 
Vakarų Vokietiją užvesti 
tiesiogines derybas su Ta
rybų Sąjunga dėl Vokieti
jos vienybės. Flanders sa
kė, kad jis žino, jog jo siū
lymai prieštarauja dabarti
nei Amerikos užsienio poli
tikai, bet jis visvien jaučia, 
kad kancleris Adenaueris 
turėtų kreiptis į Tarybų 
Sąjungą su siūlymu, kad 
abi Vokietijos dalys būtų 
suvienytos ir taptų neutra
lia, neginkluota Vokietija.

Flanders neminėjo fakto, 
kad Tarybų Sąjunga atsi
sako derėtis apie Vokieti
jos vienybės klausimą, jei
gu ignoruojama Rytų Vo
kietijos valdžia. Maskva 
laikosi nuomonės, kad būtų 
neteisinga derėtis su Bon
na, neįtraukiant Demokra
tinės XRytu) Vokietijos 
respublikos valdžios į tas 
derybas.

Flanders pabrėžė, kad 
negalima suderinti Vokieti
jos vienybę su ginklavimu. 
Kuo labiau mes ginkluoja
me Vakarų. Vokietiją, sakė 

das Maskvoje parodė, jog 
Sovietai yra mus pralenkę 
daugeliu atžvilgių, ir mes 
turime juos pralenkti.

Senatas taipgi nubalsavo 
vienbalsiai patvirtinti ben
drą $34,700,000,000 karinį 
biudžetą. ,

Už aviacijos išlaidų didi
nimą balsavo 43 demokra
tai ir 5 republikonai (Case, 
Malone, McCarthy, Smith 
ir Welker), prieš 37 repu
blikonai ir trys demokra
tai (Byrd, Holland, Long).

šlavėjas arba pašto pakuo- 
tojas nebūtinai turi būti 
ant šimto nuošimčių sutin
kantis su valdžios politika.

Tai didelis nusidėjimas, 
sako McCarthy. Warrenas 
neturi pakankamai juridi
nio patyrimo, sako jis, o be 
to jis praleido didesnę da
lį savo politinio veikimo 
“kairiuose rateliuose.” Ko
kie “kairūs” tie rateliai yra, 
Joe nesakė.

McCarthy savo balsą pa
kėlė senatinio saugumo 
sub-komiteto posėdyje. Tai 
jis kadaise buvo to komite
to pirmininku. Dabartinis 
pirmininkas, Eastland as, 
jam karštai pritarė. Jam 
pritarė ir senatorius Mund- 
tas, senas jo sėbras.

jis, tuo labiau mes tolina
me Vokietijos vienybę.

Senatorius. Flanders yra 
liberališkas republikonas iš 
Vermonto. 
s ■ I I

Twilling matė 
TS akademiją 
ir pagyrė ją

Maskva’.—Generolas Twi
ningas, vyriausias Ameri
kos aviacijos vadas, aplan
kė Žukovskio vardo oro 
akademiją Maskvoje, kur 
lavinasi tarybiniai aviaci
jos inžinieriai. Generolas 
Twiningas paskui pripaži
no, kad tai geriausia oro 
akademija, kokią jam teko 
matyti. Jis sakė, kad Ame
rikoje aviacijos inžinieriai 
lavinasi universitetuose ir 
pačioje tarnyboje, bet nėra 
tokios akademijos, kur lavi
nimas būtų taip koncen
truotas.

^Londonas. — Britanija 
paskelbė, kad ji sumažins 
savo karinį biudžetą ant 
$141,000,000.

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

Meka. — Saudi-Arabija 
uždraudė streikus. Paskelb
ta, kad už streikavimą val
džia baus kalėjimu. Taip 
Saudi-Arabijos valdžia ban
do užbėgti už akių AMCO 
(Amerikos-Arabijos) žiba
lo kompanijos darbinin
kams, kurie rengiasi strei
kuoti.

Lima, Peru. — Peru ap
imtas generalinio streiko. 
Valdžia ivedė karo stovi.

Nauioji Meksika. — Nu
krito karinis benziną vežąs 
orlaivis ir žuvo 11 įgulos 
nariu, v

Jungtines Tautos. —Sau
gumo Taryboje tik Tarybų 
Sąjunga ir Iranas balsavo 
už tai, kad būtų svarstytas 
Alžyro klausimas. Ameri
ka, Britanija ir kiti balsa
vo kartu su Francūzija 
prieš.

Tunisas. — Tunisijos 
premjeras Biurguiba atsi
sakė pasirašyti paktą su 
Francūzija, kol Alžyre ver
da karas ir Francūzija ne
daro nuolaidų tenykštiems 
nacionalistams.

Forest Park, Pa. — So
cialistu vadas Norman Tho
mas sako, kad Amerika tu
rėtų pripažinti Liaudies Ki
niją. Jis sakė: “Negali būti 
kalbos apie Čiango gražini
mą Kinijon — jis net nega
li valdyti Formozos. . .”

Reykjavikas. — Konser
vatoriai, labai nepatenkinti 
Islandijos rinkimų 'rezul
tatais, teigia, kad keturi 
socialdemokratiniai depu
tatai išrinkti neteisėtai. Jie 
jų išrinkimą kontestuoja.

Atėnai. — Šiandien, ket
virtadienį, čia atvyksta Ta
rybų Sąjungos užsienio rei
kalų ministras Šepilovas..

Alžyras. — Francūzai. 
skelbia, kad jie per vienos 
,dienos mūšius nukovė 60 
alžyriečių. Smarkiausieji 
mūšiai vyko Tlemceno sri
tyje.

Kairas. — Nasseris pa
neigė paplitusią žinią, kad 
jis norėtų tapti visų arabiš
ku kraštu valdovu, t- C- \

Paryžius. — FrancūzijO^ 
komunistų vadai Thorezas 
ir Duclos informavo Bel
gradą, kad jie norėtų at
vykti Jugoslavijon pasita
rimams su Tito. Kuomet 
Tito lankėsi Paryžiuje, jie 
norėjo jį matyti, bet jis at
sisakė juos priimti.

Bukareštas. — Tito sakė, 
kad jis sutinka su Italijos 
komunistų vado Togliačio 
kalbos turiniu.

San Francisco. — Čionai 
prasidėjo nacionalinis NA- 
ACP suvažiavimas. Įvadi
nėje kalboje NAACP se
kretorius Roy Wilkins sa
kė, kad valdžia pasyviai 
stebi rasistinius nusikalti
mus ir nusižengimus kon
stitucijai ir nieko nedaro.

ORAS NEW YORKE
Kiek vešiau, sausesnis oras

t
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KĄ DARYTE KAD ATEITY 
TO NEBŪTŲ?

ITALIJOS KOMUNISTŲ vadovas Togliatti jau kele
tą kartų pasisakė—del Chruščiovo kalbos, kurioje buvo 
iškelti J. Stalino blogi darbai.

Togliatti, kaip ir kitų šalių marksistai, aišku, nėra 
pasitenkinęs Chruščiovo kalba. Jis'mano, kad Chruščio
vas turėjo duoti išsamesnę apžvalgą darbų visų tary
binių vadovų, bendradarbiavusių su Stalinu, jį gyrusių, 
ji liaupsinusių. Viską suversti ant vieno Stalino, žino
ma, negalima, nes su juo tame pačiame Centro Komitete 
dirbo ir kiti.

Tačiau, iš kitos pusės, J. Stalinas visvien yra kal
čiausias už klaidas dėl to, kad jis buvo vadovas, jis buvo 
ne .tik generalinis Komunistų partijos sekretorius, bet 
ir šalies premjeras. Jeigu Stalinas buvo labiausiai gar
binamas, tai jis, aišku, turi panešti ir kaltę už atliktas 
baisias klaidas.

Mums rodosi, kad Togliatti turi teisę pykti ant 
Chruščiovo ir už tai, kodėl jis, Chruščiovas, neinformavo 
kitų Šalių komunistinių partijų vadovybių apie Stalino 
padarytas klaidas; kodėl jis savo kalbos kopijų nesuteikė 
komunistinių partijų kituose kraštuose vadovybėms tuo
jau, kai toji kalba buvo pasakyta. Marksistai sako: 
Ąrgfyra natūralu tai, kad komunistinių partijų vado
vybės kitose šalyse tegalėjo apie J. Stalino blogus dar
bus sužinoti tik iš to, ką paskelbė Amerikos valstybės 
departmentas? Italijos, Francūzijos, Amerikos ir kitų 
šalių marksistai, mums rodosi, turi teisę už tai pykti 
ant Chruščiovo.

Kitas dalykas, kurį Togliatti iškėlė, tai šis: Kame 
yra garantija, kad Tarybų Sąjungoje tokios klaidos, ko
kias atliko J. Stalinas, nepasikartos?

Tai svarbus klausimas, į kurį galima duoti visokių 
atsakymų.

Mūsų nuomone, garantiją, kad tokios klaidos dau
giau nepasikartos, gali duoti patys Tarybų Sąjungos va
dai, atsieidami socialistine demokratiją visose tarybinė
se respublikose, atsteigdami socialistinį humanizmą.

Juk kiekvienam šiandien aišku, kad Tarybų Są
jungoje, Stalinui esant valdžios ir partijos priešakyje, 
socialistinė demokratija buvo palaužta. Socialistinis 
humanizmas buvo žiauriai pažeistas. Jeigu tai buvo 
galima pateisinti civilinio karo metu, arba Antrojo pa
saulinio karo metu, tai jokiu būdu tai nebuvo pateisina
ma po karo, kai priešas buvo jau nugalėtas, sumuštas,— 
ypatingai po to, kai įsikūrė Kinijos Liaudies Respublika.

Mes, kurie esame toli nuo Tarybų Sąjungos, vis lau
kėme, vis tikėjomės, kad greit, greit socialistinė demo
kratija ir humanizmas Tarybų Sąjungoje pilnai užtrium- 
fuos, kad civilinės žmonių teisės bus pilnai atsteigtos. 
Deja, tai buvo pradėta vykdyti tik po J. Stalino mirties!

MUMS RODOSI, kad J. Stalino didelių klaidų šal
tinį aiškiausiai atidengė žymusis Amerikos, komunistų 
veikėjas Steve Nelsonas savo straipsny, tūpusiame pra
ėjusio sekmadienio “The Workery.”

Nelsonas mano, kad visos didžiosios Stalino ir kitų 
tarybinių vadovų klaidos parėjo iš sekamo klaidingo nu
sistatymo: Socializmui laimint, klasių kova privalo ne 
silpnėti, o aštrėti.

Šiuo dėsniu besivadovaujant, ir buvo taikomas
žiaurus režimas visiems, kurie su tuo nesutiko. Jie buvo 
apskelbiami liaudies priešais; Berija su savo šaika to
kius žiauriai puolė ir likvidavo, o Stalinas tai užgyre!

Ryšium su tuo, Steve Nelsonas ir kelia klausimą: 
ar dabartinė Tarybų Sąjungos vadovybė sutiko su tuo 
klaidingu dėsniu? Ar ji tarė žodį prieš jį?

Tiesa, Chruščiovas savo kalboje dabar sako, kad tas
dėsnis netinka. Kada klasinis priešas socialistinėje šaly
je nugalėtas, tai ir klasių kovą (su priešo likučiais) pa
laipsniui reikia švelninti, palaipsniui šalinti iš gyvenimo. 
Klasinis priešas — fabrikantai •,dvarponiai —- juk seniai 
lividuotas. Veikia tik jų likučiai, dar vis galvoją apie 
anuos “geruosius” (kapitalistams ir dvarponiams) lai
kus, apie jų atgaivinimą. Bet kovai su šiais likučiais 
nereikia naudoti žiaurias, nepaprastas priemones; ši- 

-tieTrkuciai bus nugalėti demokratiniu būdu.
Jei šitaip socialistiniuose kraštuose bus,—o mes ma

nome, kad taip neišvengiamai turės būti,—tai ir bus ga
rantija, kad ateity tokios klaidos, kokias atliko Stalinas, 
niekad nepasikartos.

Tik pilna socialistine demokrūtija pastos kelią bet 
kokiam asmeniui patapti šalies diktatorium. \

Dėl to ir Amerikos marksistai griežtai reikajaųja, 
kad tokia demokratija socialistiniuose kraštuosi tūrėtų
viešpatauti.

Bonna. — Vakarų Vokie- 
' tijos valdžia pasiuntė pro

testą Maskvai. Bonna sa
ko, kad tarybinė policija 
įsiveržė į Vak. Vokietijos 
ambasados kiemą Maskvoje

ir suėmė du zhiones. Jie 
buvo Vokietijos piliečiai, 
nors gyveno Sovietuose, sa
ko Bonna. Maskva sako, 
kad tai buvo tarybiniai pi
liečiai.

APIE LIETUVOS 
VYSKUPUS

Brooklyno pranciškonų 
laikraštis rašo, kad jis su
žinojęs, jog neseniai į Lie
tuvą grįžo vyskupas T. Ma- 
tuilionis. Jis buvo senelių 
prieglaudoje netoli Mask-] 
vos. Laikinai. T. Matulio
nis apsistojo Panemunėje. 
Jis jau 83 metų amžiaus.

Na, o vyskupas Paltaro
kas, sakoma, išvyko į pie
tinę Rusiją gydytis. Palta-] 
rokas taipgi jau senas žmo
gus.

GRĄŽINA TAI, KAS 
LIETUVAI PRIKLAUSO

Klerikalų Drauge skaito
me’:

“ Tzviestijų’ nr. 140 pra
neša, kad į Vilnių grąžin
tos senovės knygos, pa
veikslai, ginklai, kurie 1915 
metais buvo išvežti į Rusi
jos gilumą. Grąžinamus 
dalykus padėjo atrinkti Le
nino bibliotekos ir Valsty
binio Istorinio muziejaus 
tarnautojai Rusijoje.”

“ISTORINĖ TIESA”
L. Prūseika Vilny rašo:
“N. Chruščiovas, savo 

i istorinėj kalboj, gerokai ap
genėjo Stalino liaurus, kai
po ‘genialaus karvedžio.’ 
Titaniškoms karo operaci
joms ne jis vadovavo,; bet 
Žukovas, Konevas, Timo- 
šenko ir kiti maršalai. Tai 
jiems, ir jų vadovaujamoms 
ginkluotoms jėgoms pri
klauso pergalės liaunai. Tai 
buvo Tarybų Sąjungos liau
dies pergalė.

“Per visa karo laika Sta
linas tik vieną kartą pasiro- 

I dė fronte ir tai nereikš
mingam fronte.

“Gerai, kad blofą ir vie
no asmens išsigarbinin^ą 
pakeitė isterine teisybe.”

vyste.” Ir dabar JAV val
džia gyvena didelę baimę. 
Laimė, kad pasitenkinama 
tiktai moraliu žudymu; so
dinimu į kalėjimus. t

“Tie, kurie dabar smer- 
i kia Stalino reakciją, bet 
užgiria amerikiečių, paro
do tik tai, kad jiems svar
bu ne reakciją ąsmerkti, 
bet socialistinę bę. 
Jei taip būtų daręs Kere|ns- 

 

kis, ar kuris kitas genęjpb- 

 

las, tai būtų viskas tvarkoj. 
Hitlerio pasiutimas visiems 

i gerai atmenamas, bet ar 
daug kur girdime apie tai 
kalbant? Ar nedaroma vis
kas, kad tik pamiršus tą 
niekadėją?

“Reikia atiduoti kreditą 
komunistams. Jie nesitaiks
to. Jei kas negerai jų tar
pe, jie be gailesčio smerkia. 
Blogiui negali būti 
ties.”
kazysTaršaitIš

’ LAIMĖTOJAS
i Neseniai Lietuvos dvira
tininkai dalyvavo lenktynė
se su Latvijos dviratinin
kais. Jie važiavo iš Vil
niaus į Rygą po to —į Kau
na, o iš Kauno—vėl į Vil
nių. Lenktynės buvo įdo
mios.

Lietuvos spauda rašo, kad 
laimėtojas buvo Kazys Par
kaitis, 1,300 kilometrų nu
važiavęs (savo dviračiu) 
per 37 vai. 19 m in. 16 se
kundžių. Antrasis buvo lat
vis — A. Aninšas, nuva
žiavęs 1,300 kilometrų per 
37 vai. 24 min. 4 sekundes.

Kiti laimėtojai: G. Marti- 
| novsas, A. Klaužsas, V. Aiz- 
I purvsas, A. Mikalopas, A. 
Indrelė, V. Vencius.

STALINO KRITIKAMS 
PASISKAITYTI

išim-

Vargas, vargas tam vargšui 
mirusiam J. Stalinui! Dabar 
visokį “išminčiai,” dideli ir 
m a ž y čiai plunksnabraižos, 
įdomybių ieškotojai, pletki- 
ninkai, apie jį kalba, apie jį 
rašo - kritikuoja, diskusuoja-- 
vieni jį pasmerkia, kiti tiesiog 
prakeikia. Tai vis naujo pa
saulio visokie išmatos, pabė
gėliai, save vadiną “tremti
niais,” kapitalistinės santvar
kos mylėtojai, tėvynėse palikę 
Šiltas vieteles, — dvarelių 
centrus, bankus, fabrikėlius, 
teisėjų, ministerių kėdes. Da
bar šitie visi nelemti gaivalai, 
redaktoriai ir jų koresponden
tai, iš Tarybų Sąjungos Ko
munistų Partijos 20-ojo suva
žiavimo gavo labai daug med
žiagos savo piktiems raštams 
ir kalboms, šmeižti ir biaurioti 
naujo pasaulio vadovus. Tą 
jiems suteikė Chruščiovo ir 
Mikojano sakytos prakalbos.

šitie visi — juodieji — ark
liai Staliną keikė ir prakeikė ] 
dar jam gyvam būnant; kad 
jis buvo toks ir toks žmogžu
dys, savo geriausių draugų 
1 i k v i duotojas, savanaudis, 
bankų plėšikas ir 1.1. O man 
atrodo, kad šitie visi “išmin
čiai”, apie Staliną neverti ne 
tiktai kalbėti, rašyti, bet ne
verti nė jo vardo minėti. Ba, 
jie Stalino nesuprato jam gy
vam tebebūnant, 
tesupranta jam 
Stalino išmintis, 
drąsa vadovauti 
niškai šaliai, 
bų Sąjunga;
;r revoliucijų 
dovauti ant 
nio priešų

organizaciją, nebuvo lengva 
susekti kad ir pačiam Stalinui. 
Juk Berija po Stalinui buvo 
antras svarbiausias x jwstas. 
O, žinoma, laike Tėvynės ka
ro, aišku, jo postas, rolė kaipo 
vidaus 
galėjo 
besnė 
Ir jei

KANADIŠKJS LAIKRAŠ
TIS APIE J. STALINĄ
Kanados lietuvių savait

raštis Liaudies Balsas ra
šo:

“Spaudoje pasirodė N. S. 
Chruščiovo raportas, duo
tas slaptoj sesijoj. Ar jis 

. pilnas, ar jis gerai išvers
tas, ar nėra iškreipimų, 
negalima pasakyti, nes ir 

[JAV valstybės departamen- 
Itas nenori garantuoti. Bet 
tame raporte yra ir tai, kas 
jau žinoma. Tad galima 
manyti, kad tenai yra apy
tikriai tas, ką Chruščiovas 
sakė.

“Raportas, be abejonės, 
| kelia šiurpą. Nelengva įti
kėti, kad J. Stalinas taip 
savivališkai elgėsi ir toks 

! užsispyrėlis, begailestingas 
buvo. Žodis “diktatorius” 
nėra per aštrus. Buvo klai
da, kad Tarybų Sąjungos 

] lyderiai nepaklausė Lenino 
įspėjimo. Nuo 1937 metų 
jis pradėjo krypti blogoj on 
pusėn ir krypo iki mirties. 
Tiesa, tai buvo sunkus lai
kotarpis, bet ir tuo negali
ma pateisinti jo politikos.

“Bet būtų neteisinga, jei 
įsivaizduotume, kad Tarybų 
Sąjunga buvo išimtis. Kas 
skaitė knygas, aprašančias 
reakcinius 1 aik o t a r p i u s 
Jungtinėse Valstijose, taip
gi žino, kad buvo baisių už
sipuolimų ant žmonių. Ne-

tuoj sunaikinus. Užtenka 
prisiminti Palmerio reakci
ją. ’ Bet tas ne viskas. Mo
nopoliai, kapitalistai, kovo
dami prieš unijas, prieš 
darbininkus, yra atlikę bai
sių nusikaltimų, nu
kentėjusių visai nekaltų 
žmonių. Kas nori turėti 
daugiau faktų, turėtų pa
skaityti A. Kano knygiį,KU- 
ri, rodos; užsivadina ^Išda

Farmeriams rūpi 
nesaugi ateitis 

farmeriai 
mechani-

Mūsų šalies 
seniai suprato 
zuotos farmos naudą. At
sipeikėję nuo didžiosios de
presijos, Naujosios Daly
bos metais gavę užtikrini
mą savo produktams pre
kyvietės ir kainų, jie metė
si į darbą plėsti apdirba
mąjį plotą, gerinti jo ap
dirbimą, didinti derlių.

Kas tik išgalėjo, pirkosi 
naujovines mašinas. Kas 
neišgalėjo užmokėti, pirko
si ant išmokesčių. Štai, 
kaip daugėjo mašinos:

1910 metais farmose tu
rėjo mažiau tūkstanties 
sunkvežimių, o 1953 me
tais jau du ir pusę milijo
no. Keleiviniai farmerių 
auto tuo pat laiku padau
gėjo nuo 50,000 iki apie 4 
ir pusės milijono.

Kertamųjų ir kuliamųjų 
kombainų padaugėjo nuo 
1,000 iki 887,000.

Kukurūzams surinkti

dar mažiau 
mirus. Nes 
pasiryžimas, 
tokiai milži-

kokia yra Tary- 
vadovauti karų 
laikotarpiu, va- 

kiekvieno žings- 
apsuptai naujai

santvarkai, iš svetur visur pri
lindus visokių šnipui, liaudies 
priešų, ypač Tėvynės karo 
metu, tai nebuvo taip jau ne
klaidinga. Stalinas tuoj po Le
nino mirties 1924 metais, dar 
Leninui tebegulint karste, pri
siekė, jis sakė: ‘“aš prisiekiu 
tau, drauge Lenine, kad sau
gosiu Tarybų Respubliką nuo 
vidurinių ir išlaukinių priešų 
ir neleisiu nukrypti nuo tavo 
idėjos pakol tik mano sveika
ta tarnaus.”

apsaugos ministerio, 
būti net du kart .svar- 
už paties Stalino rolę. 
Stalinas, neturėdamas

ganėtinai vidaus policijos pri
tarimo ir apsaugos, būtų Beri
ją apkaltinęs išdavystėje, tai 
galimas daiktas, kad būtų su
silaukęs nužudytų draugų li
kimo. Ir būtų nei laputė nesu- 
io jus.

Berijos darbeliai jokiu bū
du negalėjo būti susiję su Sta
linu, jo žinia. O, betgi, teisin
gumo ranka niekšą pasiekė. 
Pasiekė ir likvidavo, nors Sta
linas jau buvo miręs. Bet gal 
Berijos darbai buvo pradėti 
tyrinėti dar Stalinui gyvam 
tebebūnant. O gal jo paties 
įsakymu. Galimas daiktas, 
kad toki žmogų sukrečianti 
įvykiai ir. mirtį priartino. Juk 
Berija nebuvo taip sau iš ku
rio draugo kišenės ištrauktas 
ir padėtas į tokį svarbų postą, 
vadovauti milžiniškos šalies 
vidaus apsaugos 
jai. Jis buvo to 
turėjo draugų 
ir paties Stalino.
20-asis Kom. part, suvažiavi
mas išvilko viršun tas visas 
padarytas klaidas, išvystė pla
čią savikritiką. Savikritika tu
rėtų tęstis nuolat. Tai būtų 
sveika pačiai Kom. partijai ir 
valdžios organams. Bet nesu
versi visų padarytas klaidas 
tik ant vieno Stalino. Juk ta
me suvažiavime buvo pasaky
ta, kad kai kada Stalinas ne
siskaitė, neklausė net paties 
Kom. partijos Centro vyriau
sio komiteto patarimų. Jeigu 
taip, tai kodėl komitetas jo 
neprašalino? O jis tatai galėjo 
padaryti. Juk Stalinas 
prieš didįjį Tėvynės karą 
rėjo kelis postus. O kilus 
rui jo pareigos keleriopai

lo. čia paduosiu1 tik Šeštą 
punktą. Ten rašo: “prieš ant>i 
ra pasaulinį karą Stalinas 
daug patikėjo paktu su hitle
rine Vokietija ir iki pat karo 
pradžios ignoravo įspėjimus, 
kad naciai rengiasi pulti. Jis 
net ignoravo Įspėjimus, ku
riuos siuntė tarybiniai karinės 
žvalgybos žmonės iš užsienio. 
O karui prasidėjus ir naciams 
pradėjus laimėti, jis tūlam 
laikui buvo pasidaręs visai 
pesimistinis ir manė, kad arti
nasi galas Tarybų Sąjungai. 
Karinis strategas iš jo buvo 
nekoks.”

Šitie paskutiniai šeši žod
žiai pasako ir patvirtina tų vi
sų Stalino kritikų ir patL' 
Chruščiovo (jei iš tikrųjų ji 
taip sakė) kalbų ir raštų ne
teisingumą. Gėda. Tik pagal
vok, mielas skaitytojau, Sta
linas su Leninu vadovavo, nu
vertė despotišką Caro monar
chiją, laimėjo pilietinį karą, 

Tarybų Respubliką, 
vadovaujant laimėjo

prieš kotrrevoliuciją, sumu
šė visus baltagvardiečius, iš
taškė įsiveržėlius iš užsienio, 
Japonus ir kitus Tarybų vald
žios priešus; po tam sulaužė 
geležinę blokodą, su kuria 
kapitalistinės šalys buvo ap- 
juosusios jaunutę Tarybų Res-

organizaci- publiką, kad ją numarinus 
užsitarnavęs, badu. Stalinui vadovaujant ta- 
pasitikėjimą
Gerai, kad

įsteigė 
Jiems

dar
tu- I

po supliekti suomiai, anglai ir 
kiti jos globėjai.

O Tėvynės kare Stalinui va- ’ 
dovaujant buvo sutriuškintos 
nenugalimos visą Europą nu
siaubusios Hitlerio gaujos, 
anot Stalino: “sutriuškintos 
pačiame jų urve.” Sakyti, kad 
pradžioje karo Stalinas buvo 
pesimistinis ir kitoks, taip sa
kyti galėtų dar tik suvis men
ko proto kūdikis. Juk mes pa
tys gerai atsimename pirmą 
Stalino prakalbą, jo atsišau
kimą į piliečius, kaip tik Hit
leris iš pasalų puolė Sovietų 
Sąjungą. Dar pirmą mėnesį 
Stalinas sakė: “Draugai, bro
liai karinio laiv.yno, orlaivyiirĄ^ 
ir armijos vyrai, Hitleris ifc 
pasalų užpuolė mūsų bran-

Tėvynę! Bombarduoja

I

Ir Stalinas tos priesaikos 
laikėsi. Tar. Resp. vedė ir iš
vedė į teisingą komunizmo 
kelią, į kurį ir dabar ji drą
siai žygiuoja. O tos jo klaidos, 
klaidelės, kurias dabar taip 
žiauriai smerkia, smerkia net 
ir buvusieji jo gerieji drau
gai, tai tik mažytis vandeiįs 
lašelis didžiuliame vandenyj 
ne. ] 
būtų padarę kiti, būdami Sta
lino vietoje - poste. Kritusių 
per baisią apgaulę desėtkas 
kitas ištikimiausių liaudies 
sūnų brangių gyvybių ant Tė
vynės aukuro, bet jie savo 
kraujui gal atpirko milijonus 
savo brolių ir sesių tarybinių 
piliečių, o gal ir visas tarybi
nes respublikas? Nes, jeigu 
prieš kelis metus arba tuoj 
kaip tik prasidėjo hitlerininkų 
užpuolimas ant Sovietų Są- 

mašinų anais metais T dar} jungos, Stalino postą būtų pa- 
visiškai neturėjo, o 1953 m. 
jau turėjo 588,000.

Pieno farmu mechani- 
zavimas taip pat tebėra 
naujas. 1910 metais maši
nomis melžiančiu karves 
farmų visame krašte buvo 
tik 12,000, o 1953 metais 
jau 686,000.

Nežiūrint tos techniško
sios pažangos, farmeriai 
skundžiasi, kad jų gyveni
mas sunkėja ir kad juos 
baugina neaiški, nesaugi 
ateitis dėl kapojimo kainų ‘ 
už jų produktus, dėl įsakų 
mažinti sėjos plotus, dėl I 
pakilusių kainų mašinų da
lims ir viskam, ką farme-

Londonas. — čia suvažia
vo 300 vyrų, kurie turi 
aukščiausią Britanijos drą
sos pažymėjimą, Victoria 
kryžių.

pa- gią 
didėjo. Jis buvo ministerių pir- Vilnių, Kauną, Minską, Smo- 
mininkas, vidaus reikalų mi- 
nisteris ir vyriausias karo ka
li i and ier i us. O tuos visus pos
tus ne pats Stalinas pasiėmė, 
pasisavino. Jis buvo centro 

I komiteto išrinktas. Išrinktas 
gal vienbalsiai. O laike Tėvy
nės karo jis gal nei vieno iš tų 
postų negalėjo atsisakyti, nes 
kiti draugai būtų palaikę tė
vynės išdaviku.

O antra, tai tokis didelis jo 
kulto garbinimas per drau
gus, iki pat saulės išaukššti- 
nimas galėjo žmogų išvesti iš 

„ _________  v savisviros. Atsimename, kaip
Palyginus, kokias klaidas ^laike antrojo karo kaip prog

resyvių, taip komunistų prie
šų spaudoj pamatęs Stalino 

viską mesdavome ir 
griebdavome skaityti: ką rašo 
apie Staliną, ka sake Stali
nas? O jei rasdavome, kad tą 
ir tą dieną Stalinas arba F. D. 
Roseveltas sakys prakalbą, 
tai tos dienos laukdavome 
kaip dangaus. O sulaukę tos 
valandos išsižiodavome kelio
mis minutėmis pirm jam pra
dedant. Na, o dabar? Dabar 
patys “Laisvės” ir “Vilnies” 
redaktoriai, lyg koki dipukai, 
puola tą vargšą Staliną, 
dai R. Mizara krisluose ir ve
damajame rašė: 
buvome tos nuomonės, kad jo-1 
kį žmogų nereikia gerbti dar | lentynose . 
gyvam būnant; miestų, gatvių 
pavadinti jo vardu; tik jam 
mirus pagerbti.” Tai daugiau 
nei biauru! Toki raštai nele
mia gero. Tie žmonės, kurie 
negaili savo spėkų nei gyvas
ties, viską aukoja dėl kitų, to- Į poemų, 
kie turi būti pagerbti dar j apysakų knygelės, 
jiems gyviems tebebūnant. O ! 
kai numiršta, tai lai pabučiuo
ja jam... O 
Žėlio 
k o s 
kalbos 
antgalviu:
čio mintys dienos klausimais*', 
pasirašo Stebėtojas. Tilpo net 
trys ilgos špaltos, ten paduota Mykolaičio 
net 7-ni punktai. Bet visų kar-> lovos ir . 
toti nėra galimybės nei veika- vičiaus.

lenską ir kai tuoj pasieks ir 
Maskvą, Leningradą, aš atsi
šaukiu į jus, broliai ir sesės, 
kas tik pakeliate ginklą, visi 
ruoškitės į Tėvynei apginti 
karą, neklausykit, kas ką sa
ko, kad Hitlerio armijos liesu
mu ša mos ! 
armijų ir 
sumuštos 
Berlyne!”

Nebijokit, draugučiai, Sta
lino geri darbai atsvers jo 
klaidas.

Nėra nesumuŠamų 
Hitlerio gaujos bus 
pačiame jų urve

S-ky Jurgis

Mokinio biblioteka” 
1956 metais

vardą

toks 
tai 

link būtų 
Sąjungos 
laimėjęs 

gal visus 
nusinešęs

sigrobęs į savo rankas 
Berija ar jam panašus, 
niekas nežino kur 
pakrypusi Tarybų 
politika. Kas būtų 
Tėvynės karą ? O 
karo laurus būtų
Hitleris? O kas tada?... Tada 
būtų kritusi didesnė pusė ta
rybinių piliečių, hitlerininkai 
juos būtų žudę be jokio pasi
gailėjimo, kaip elgėsi su žy
dais.

Betgi dabar, kaip skaitai 
tų Stalino kritikų raštus, klau
saisi jų kalbų, pasikalbėjimų 
visokių plunksnabraižų, įdo- 

jmumo ieškotojų, tai iš tikro iš 
gailesčio ir piktumo net verk
ti norisi... Tai žmonės, kurie 
verti pasigailėjimo. Dabar 
gal visiems bus aišku, kad ap
kaltinimai ir žudymai geriau
sių draugų buvo niekšo Beri
jos darbeliai. Savaime aišku, 
kad toks bestija savo ranko
se turėjo vidaus apsaugos vie- 

) šosios ir slaptosios policijos

Vilnius. — Valstybinė pe
dagoginės literatūros leidyk
la numato šiemet žymiai iš-' 
plėsti knygelių iš serijos “Mo
kinio biblioteka” leidimą. Jo
se dedami vidurinėse mokyk
lose nagrinėjami žymiausi li
teratūros kūriniai bei ištrau
kos iš jų.

Jau išėjo iš spaudos 10-ties 
tūkstančių egzempliorių tira
žu pirmosios šios serijos kny
gelės. Jos yra skirtos A. Reg- 

An-l.račio, A. Maginsko, Jovaro, 
Butkų Juzės, J. Biliūno ir J. 

mes visada j Tilvyčio kūrybai. ,
Šiame ketvirtyje knygynu 

Mokinio bibliote
kos” serijoje pasirodys J. že
maitės, K. Donelaičio, Lazdy
nų Pelėdos, Vaižganto, V. 
Kudirkos, Mačio - Kėkšto, J. 
Janonio, P. Cvirkos, A. Vie
nuolio kūrinių, Lermontovo 

Gogolio ir Nekrasofi

l

1 o-ą 
iš

už

“Vilnyje” už bir- 
tilpo neva ištrau- 
čhruščiovo p r a- 
uždarų durų, po 
“Vieno pažangie-

Leidykla numato iki metų 
pabaigos dar išleisti “Moki
nio bibliotekos” serijoje šių 
autorių kūrinius: S. Stanevi
čiaus, D. Poškos, A.' Strazdo, 
Pr. Vaičaičio, K. Jasiukaičio, 
Bitės - Petkevičaitės, V. Kap
suko - Mickevičiaus, .S. Nėries,

V. Montvilos, V.
io - Putino, A. Vencys 
A. Gudaičio - Guz/i i

2 pusi. Laisvė (Liberty). Ketyirt., Birželio (June) 28,



Senas Vincas

*• VINCAS KAPSUKAS
nesu jums rei- 
laimėję streiką, 

laimėjimus ir 
niekados neuž-

savo užduotį, 
kalingas. Jūs 
mokėsite tuos 
apginti. Tik
mirškite to, kad vienybėj ran
dasi darbininką galybė”.

Vyrai, vieni vadindami jį 
ponaičiu, antri— draugu, tre
ti — tamsta, griebė jam už 
rankos, sveikino ir dėkojo su 
džiaugsmo ašaromis akyse. O 
komiteto narys, kuriam buvo 
įteiktas dokumentas, apsika
binęs pabučiavo ir su džiaugs
mo ašaromis akyse maldavo: 
“Neikite dar, drauge. Tuoj 
bus pietūs, tai maniškė nors 
sūrio šmoteliui ar pieno lašeliu 
pavaišins jus... O kaip mums 
būtų malonu, kad nors valan
dėlę galėtume su j ūmi pasi
kalbėti . .. Neikite.”

“Labai ačiū. Ir aš norėčiau 
su jumis pasikalbėti, bet ne
turiu laiko. Manęs laukia ir 
kitų dvarų darbininkai”

“Kad nors pavardę draugo
reikalavimus, žinočiau,

(Pabaiga)
Ant kiek kalbėtojo žodžiai 

. ir vieningas streikierių pa
siryžimas buvo padarę poną 
bejėgiu, ant tiek šis apmąsty
mas iššaukė pas jį bajorišką 
pasipūtimą, išdidumą bei jo 
valios ir galios nepalaužiamą 

i nepaliečiamybę. Pas jį nubu
do dar nuo tėvo paveldėtas 
baudžiavos laikų žiaurumas...

“Argi aš, ponas Gau-skis, 
nusilenksiu prieš tą slieką, 
kurį traiškė mano tėvo čeba- 

^vi?! Ne, ir dar kartą—ne! 
jeigu aš nusilenkčiau prieš 

^zumečius, tuos tinginius ir tą 
valkatą, tai mano tėvas 

j kniūpsčias apsiverstų grabe!” 
Jis sugniaužė kumštis ir 

pašoko nuo krėslo, bet ant 
pievelės sėdinčių streikierių, 
atsimušę per langą į jo akis 
nušvitę veidai, dar labiau ji 
uždegė. “Ar tai galima da- 
leisti”, klausė pats savęs jis, 

■’ “kad purvini kumečiai, išsta- 
b tę kokius ten

dar dantis rodytų savo po
nui?! Pasirodysiu, kaip save 
gerbiamam ponui pridera pa
sirodyti ir atliktas kriukis!“
Jis pagriebė nuo stalo reika

lavimus ir pasinešė durų link. 
Jis buvo pasiryžęs išdidžiai, 
krūtinę atstatęs išeiti ant prie- 

N'angio ir suglamžęs saujoje po
pietį tėkšti vadui į veidą ir 
nė žodžio netarus, 
palociaus duris. Bet tuom 
pu jo ausyse pasikartojo 
džiai:

“Kol nebus išpildyti šie 
kalavimai,

Į gių/ pėdas
’ Nekalbi su 

tai kalbėsi 
ponas, kad 
bėtis tada, 
kviečiai jau bus 
varpų ’” 
..Jis vėl atpuolęs į pirmąją 

AJėgystę, sudribo i krėslą ir 
Aar kartą perleidęs per akis 
reikalavimus, pradėjo apmąs
tyti. Pirmiausia buvo reika
laujama, kad tuoj būtų išmo
kėtos užvilktos darbininkų al
gos. Kad už praeities dirses ir 
kūkalius tuojau būtų atmie- 
ruota po du pūru pirmaeilių 
rugių kiekvienai šeimai ir pir
maeiliai rugiai turi būt duo
dami ateityje. Kad būtų nau
ju stogu uždengtos kumety- 
nės, užtaisytos skylės pama
tuosi bei sienose; sudėtos 
naujos grindys kambariuose, 

j sutaisytos krosnys, durys ir 
sudėti langų stiklai.

Paskui sekė darbo dienos 
laikas, pakėlimas algų ir kiti 
smulkesni reikalavimai. Tai 
perskaitęs ponas, sunkiai at
sikėlė iš krėslo, perėjo kelis 

/•.kartus išilgai salioną, sėdo 
prie raštstalio ir pasirašė po 
reikalavimais. Išėjo į kitą 

- kambarį ir sugrįžo abu su ūk
vedžiui ant gonkų. Streiko va-' 
das, paėmęs iš pono reikala
vimus su pono parašu, 
džiaugsmingai šūktelėjo:

“Garbė -dievui ant aukšty
bių ! Streikas laimėtas!“

“Valio! Valio” Atgarsiuvo 
streikierių balsai.

Po tani ponas atsivertęs 
iššaukinėjo visus dar

bininkus pavardėmis, o ūkve- 
diį išmokėjo jų užvilktas al
fas. Streikierių ne tik lūpos 
Apsojosi, bet ir iš akių spin
duliavo džiaugsmo pragiedru
liai. Kada algos tapo išmokė
tos, ponas atsigrįžęs į ūkvedį, 

< garsiai-pareiškė: “Dabar ves
kis juos į sandėlį, atmieruok 
no du pūrus rugių, lai nešasi, 
kepasi duoną ir valgo”.

Moterys prote k i nes lapsėjo 
į ametynes, kad atsinešti 
maišus rugiams supilti. Vyrai 
sveikino streiko vadą, dėkojo 
už padarytą jiems geradarys
tę, juokaudami ir džiaugda
miesi—žingsniavo paskui ūk
vedį. Kuomet visas būrys atė
jo prie sandėlio durų, streiko 
vadas Įteikė vienam iš komi
teto pono pasirašytą doku

mentą, paspaudė jo ranką ir 
padėjo:

“Sudie, broliai. Aš atlikęs

veidą 
užtrenkti 

tal
žo-

rei-
r titol nė vienas 

nebus sukirstas!
mumis šiandien, 

rytoj. Bet atmink, 
bus po laikui kal- 
kada rugiai ir

išbyrėję iŠ

jei galima?’’
“Mano vardas—Vincas. O 

kaslink pavardės, tai .. . ap- 
sižiūrėktite, kap jus ponas 
suks”,

Tai pasakęs, užsimetė 
klypusį dalgį ant peties, 
sakęs dar kartą sudie ir 
traukęs dainelę 
laikas geras, 
letaras”, — nutraukė savais 
keliais. Vyrai lyg užhipnoti
zuoti, spoksojo į atsitolinan
tį vaikiną. O kada jis dingo už 
dvaro trobesių, vienas iš jų 
pasiteiravo: O ką jis 
ruoni pasakyti — žiūrėkite, 
kap jus ponas suks?
“Tai ar tik nebus Kapsuks?” 
“Kapsuks! Kapsuks!” šū

kalojo atskiri vyrų balsai.
Kada rugiai tapo išdalinti, 

taš pats vyrų ir moterų būrys 
vėl traukė į rugių lauką. Ėjo 
tie patys žmonės, blizgėjo tie 
patys daigiai, vilniavo vasaro
jus, lingavo rugių varpos. Tik 
žmonių veidai dabar buvo nu
švitę didžiulio džiaugsmo pro
švaiste. Jų akys sveikinosi 
džiaugsmo žvilgsniais, jų šir
dis kuteno šilto jausmo dirks- 
niai, o lūpos nešinos iššauktą 
iš gilumos sielos šypseną.

“Ot jums ir pasikąsti cici- 
listais—cicilistai šioki, cicilis- 
tai toki. O atėjo vienas cicilis- 
tas ir nušluostė visiems aša
ras”, čiauškėjo viena moteriš
kaitė.

“žiūrėkite, ir ponas ekono
mas .joja nei musę kandęs ir 
tyliai kai žado netekęs“, pa
stebėjo kita. }
“Ir pono bajoriška skiautUrė 

nuleipo”, įsikišo vienas iš vy
rų.

“Pasakė, kad paėmęs už 
nosies poną pastatys Į kampą 
ir pastatė”, pajuokavo kitąL 

“Ale kas jam tuos reikala
vimus padiktavo? Iš kur jis 
galėjo žinoti, kokios mūs ku- 
metynės, kokius rugius ponas 
mums duoda ir»kad algų ne
išmoka ?”

“Tam jie ir socialistai, kad 
I žinoti, kaip dvaro kumečiai 
gyvena, ot kaip”.

Paskui šitą linksmai čiauš- 
kinajfteią žmonių būrį, kiūtino 
ir aivą nuleidęs Juras,, o pas

 

kui JLir jo griębikė. Kada jie 

 

prisiartino prie jau pradėtų 
kirsti rugių ir pradėjo galąsti 
dalgius, vienas pastebėjęs Ju
rą, garsiai riktelėjo: “Nugi va 
ir Juras atsirado!”

“Tai ar ir vėl bėgsime 
durniai paskui jį?“

“Ei, ponas ekonomai! 
vienas punktas neišpildytas. 
Mes Jurą išmetam, kaip... iš 
mėsos! Jeigu jis dirbs, tai mes 
nedirbsime“, drąsiai pareiškė 
vienas iš komiteto narių.

“Šalin Šimu o d eg is iš darbi
ninkų tarpo!”

“Tai ką sakai ant to, po
nas ?”

“Dirbkit, vyrai Kerdžius 
apsirgo, tai Juras eis bandos 
ganyti”, rimtai atsakė ūkve- 
dis.

Jo atsakymą palydėjo gar
sus, pasiganėdinantis vyrų ir

su- 
pa- 
už- 

Dabar vyrai
visur bunda pro- 

n u traukė

moterų juokas ir dalgiai pra
dėjo guldyti rugių pradalges.

* * *
Ant kiek darbininkai 

linksmėjo, 
ūkvedžiu 
minkštėjo, 
leidęs ant 
ujęs juos 
tarsi žade

pra- 
ant tiek ponas su 
subejėgėjo ir su- 
Ūkvedys, pirmiau 
darbininkų gerklę, 
kaip šunis, dabar, 

netekęs, tylėjo.
Nuo kumetynės stogo pradėjo 
ristis supuvę, dulkių pilni, pe

 

lėsiais dvokianti šiaudai, o jų 
vietoj plėtėsi nauj šiaudų 

aktukai įstogas. Tauškėjo 
naujų grindų| vįfiis, 
pušų sakai ir Šviežias molis 

 

nuo naujai permūrytų kros
nių.

Kas nušluostė skriaudžiamų 
kumečių ašaras ir nulaužė 
dvarponiams ragus? Tai visą 
savo gyvenimą darbo žmonių 
gerovei paaukojęs, šiandien 
Sovietų žemėje besiilsįs, 
cas

Kapsukas.
Vin-

Chicago’ 111
Gražiai palaidota
Veronika Vaičikoniene

Lietuviui Tautinėse Kapinė
se trečiadienį, 
tapo supiltas 
Ten amžinai 
Vaičikoniene (Waite). i

Kaip 1 :30 vąl. popiet J. P. I 
Ridiko šermeninei! susirinko 
veliones artimieji ir draugai. 
Jų buvo pilna šermeninė. Lai
dotuvių apeigos prasidėjo pa
sigirdus vargonų balsui. Ant j 
vargonų griežė Genovaitė Gie
draitiene. Atlikus vieną nu
merį ant vargonų, ji pati sau 
akompanuodama sudainavo 

Dainai nutilus, A. 
Jonikienė pasakė atsisveikini
mo kalbą. Dar vieną liūdesio 
dainą sudainavus^ solistei 
Giedraitienei, Ridikas papra
šė susirinkusių atsisveikinti su 
velione Veronika Vaičikonie
ne. Pro karstą einant dauge
lis šluostėsi ašaras nuo veido.

Daugybė gyvų gėlių vaini
kų ir bukietiĮi^puošė karstą. 
Šermeninė iš abiejų pusių bu
vo jais nuklota. Velionė, kaip 
matyti, turėjo labai plačią pa-į 
žintį Chicagoje ii- buivo visų 
gerbiama. Jei laidotuvės bū
tų įvykusios nedarbo dienoje, 
vargiai visi, kurie būtų daly
vavę. būtų sutilpę Į šermeni
nę.

Laike Ceremonijų prie kars
to stovėjo Moterų Kultūros 
Klubo garbės sargai ir Ex- 
Mainierių Klubo grabnešiai. 
Mat, velionė buvo tų organi
zacijų narė.

I kapines lydėjo apie tris
dešimt automobilių. Gale ka
lto kaip kareiviai stovėjo 
grabnešiai ir Moterų Kultūros 
Klubo garbės grabnešės, ku
rias suorganizavo Lucille Ma- 
tv.zienė.

Tinkamą atsisveikinimo kal
bą kapinėse pasakė laidotu
vių direktorius J. P. Ridikas 
anglų kalboje. Baigdamas 
kalbą išreiškė šeimos ‘padėką 
visiems, kurie palydėjo į ka
pines, kurie pirko gėles ir ku
rie išreiškė užuojautą spaudo
je. Varde šeimos užkvietė pa
lydovus ant užkandžių į Mil
dos klubą. 
. Labai didelis 
dovų susirinko 
bą ir visi buvo 
užkandžiais ir 
.mais.
' Lai būna amžina atmintis 
velionei Veronikai Vaičikonie
ne i. Drauge

birželio 20 d., 
naujas kapas, 

ilsėsis Veronika

n orėj o I Avė Maria.

skaitlius paly- 
j Mildos Klu- 
vaišinami su 
įvairiais gėri-

nei

Dar

I NAUJĄ GYVENVIETĘ

Skaudvilė. J kolūkinę gy
venvietę keliasi “Gegužės Pir
mosios” kolūkio nariai. Kolū
kiečiai VI. Ivanauskas, Šmitie
nė, A. Kvietkus ir kiti jau 
persikėlė j naujus gyvena
muosius namus, šiais metais į 
naują gyvenvietę numato per
sikelti kolūkiečiai J. Valaus-

A. Lembutis, I. Skarba- 
ir kiti — viso daugiau 
15 šio kolūkio šeimų.

> J. ŠIMKUS

kas, 
liūs 
kaip
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Bostonas ir apylinkė f

Visi 
įlinkai 
mokas 
prastu

Muzikai griežiant šokiams,Liaudies Choro daini- 
malonękite ateiti į pa- virpės pavilionas; pirmą kar- 
birželio 29 dieną pa- tą išves šokti Mariutę Jonas, 
laiku. Mes turėsime 

dainuoti spaudos piknike, tai bus šį pikniką lankyti 
privalome tikrai pasirodyti 
ką mes galime.
• į \ Chorvedys

O kaip linksma ir malonu, 
iš ar

ti ir toli dar kąną gyvus 
draugus matyti!

Jaunutis

Matomai,/ šiemet Laisvės 
piknikas bos įvairesnis už ki
tus buvusius, nes jau gauta 
žinių, jog iš tolimesnių vaisti

nių ketina atvažiuoti svečių ir 
pas mus praleisti gerus laikus. 
Aišku, svečiai užkliuvę mū
sų piknike, klaidos nepada
rys, o turės progą skanių val
gių) netik paragauti, bet ir 
sočiai jų prisivalgyti, žinant, 
kad South Bostono šeiminin
kės, ketina pasirodyti su įvai
riais valgiais. Iš kalno turiu 
pastebėti tiems, kurie ir ku
rios važiuosite į pikniką, tai 
tą dieną nieko namie nega- 

| mykite ir nevalgykite, nes ( 
kam kamuotis iV eikvoti savo ) 
sveikatą, kuomet kiti tuo rū
pinasi.

Pirma liepos jau atėjo, visi 
piknikausim; sutiksime senus 

| draugus ir naujus gausim.
Kaip užtrauksim mes dai

nužes, net pušynas suskam
bės; dainų aidai toli skris, 
imt Montellas įuos girdės.
\Skanių valgių prisivalgius, 

visų ūpas padidės ir tas šal
tasis alutis, prie sveikatos 
prisidės.

Iš istorijos
*

Auginami karpiai

Sedos rajono “Gegužės Pir
mosios” kolūkyje talkos būdu 
įrengti trys tvenkiniai karpių 
auginimui. Talkoje dalyvavo 
daugiau kaip 130 kolūkiečių, 
kurie per pustrečios dienos 
užtvenkė bėgantį iš Kalčių 
ežero upelį. ( Bendras tvenki
nių plotas - sudaro daugiau 
kaip 12 ha ploto vandens re
zervuarą, kuriame įrengti mo
tininiai, žiemos bei ganykli
niai tvenkiniai. Tvenkiniuose 

(įruošti kanalai vandens 
dim ui ir reguliavimui.

Įrengiant užtvanką,

nulei-

talki- 
tra Is

torinės brigados mechanizato
riai. Kolūkis į žuvininkystės 
tvenkinius netrukus paleis 
motininius karpius, kuri ^pa
telės dar šiemet paleis ikrus j 

Rudenį šimtus tūks- 
karpių, sverian- 
kg, bus galima 
rinkoje. iš to 

nemažas paja- 
auginimu rūpi-

vandenį.
ta učių jaunų 
čių 0.5—0.7 
jau parduoti 
kolūkis turės 
mas. Karpių
naši kolūkietis Juzumas.

Tai jau antras kolūkis ra-• paveikslai

PASEKA

Tariu širdingą padėką visiems draugams ir 
draugėms, kurie liūdnoje valandoje, dėl mano 
vyro Gregory Passon mirties, vienokiu ar ki
tokiu būdu pagelbėjo man.

Ačiū drg. P. Keršiui už kalbą koplyčioje 
ir kapinėse. Taipgi giminėms ir draugams u!^ 
prisiųstas gėles.

Ačiū už atsilankymą į šermenis ir už skait
lingą palydėjimą Į kapus.

Anna Passon, žmona.
Sūnus ir šeima.
Duktė ir šeima.

—Cleveland, Ohio.

jone, vystantis žuvininkystę.

Kaimo mokykloje

‘ ŠIAULIAI. Gegužės 28 d. 
Meškuičių vidurinėje mokyk
loje šiemet išleidžiama pirmo
ji abiturientų laida. Egzami
nus brandos atestatui gauti 
laiko 17 abiturientų. Daugu
ma jų — “Raudonosios vėlia
vos” žemės ūkio artelės kolū
kiečių vaikai. Lietuvių kalbos 
ii literatūros rašomajam dar
bui jie daugiausia pasirinko 
tema “Valstiečiu kovos už ko
lūkinę santvarką atvaizdavi
mas poemoje “Usnyne”.

“Šeduikio ir Jono Usnynio 
yra pavyzdys ir

šiandien mūsų kaimo žmo
nėms, kuriantiems naują ryto
jų. Mes, baigę mokyklą, turi
me aktyviai prisidėti prie sta
tybos. Baigusi vidurinę moky
klą, galvoju stoti į žemės ūkio 
akademiją”, — rašo abituri
entė Ona Varanauskaitė.

Abiturientai Zenonas Vil- 
čiauskas, Gražina Baltulytė, 
Genė Rudytė ir eilė kitų jau
nuolių ir merginų taip pat iš
reiškė norą savo darbu prisi
dėti prie savo gimtojo krašto 
suklestėjimo.

Didesnė abiturientų 
Gruzdžių ir Bazilionių 
nių mokyklų; lietuvių 
ir literatūros rašinių
tai. pat pasirinko susijusias su 
kolūkiniu gyvenimu.

dalis iš 
viduri- 
kalbos
temas

2 = PIKNIKAI = 2
Dienraščio LAISVES Paramai

Abu Įvyksta Tą Pačią Dieną--Sekmadienį

LIEPOS 1 JULY
C

Brooklyno Apylinkėje

NATIONAL HOME & PARK
65-13 38th Ave., Woodside, L. L, N. Y,

(Arti Roosevelt Avenue)

AIDO CHORAS, VAD. M. STENSLER
Duos Gi’ažią Dainų Programą

6 Kavalku Orkestrą
PIKNIKO PRADŽIA 1-MĄ VAL. POPIET

MUZIKA NUO 4-TOS VAL. POPIET

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

Bostono xlpylinkeje
Lietuvių Tautiško Namo Parke

t- -,S

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

Puikią Dainų Programą Duos 
Chorai ir Mažesnės Grupės

Hartfordo Laisvės Choras
Taipgi dalyvaus programoje

Gera Muzika Šokiams

{žanga 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. Būkite ir jūs viename iš šių sąskrydžių, pashnatykite su svečiais. 
Tuom pačiu kartu prisidėsite prie išlaikymo dienraščio.

Joehannėsburgas. — Ra
sistinė Pietų ^Afrikos poli
cija nušovė du negrus, kū- 
rie dalyvauja sėgreguotiį 
autobusų boikote.

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

SSWWSSw ws3sa



Huntington N. Y.
Gašakuskai buvo nelaimėj

Prieš kiek laiko nugirsta, 
kad huntingtoniečiai Gaš- 
kauskai buvo ištikti auto
mobilių susikūlimo.

Praėjusį sekmadienį nu
sprendžiau juos aplankyt. 
Juos sutikęs sakau: “Ma
tau, kad gvvi, bet ar svei
ki?”

a Nw¥>rto^/a^fcr21nloi
New Yorko

spaudoje .
lily News” peckeliams,

Jš teismo salės
Tarp šešių komunistų vadų, Įtapo aukštu Jung

nelaimę. Abu išliko pavir
šutiniai nesužaloti, bet Gaš- 
kauskienė sakosi buvusi la
bai sutrenkta ir dėl tos

kaip matyti, labai nepatinką 
faktas, kad Marilyn Monroe 
;šteka už dramaturgo Arthu- 
)•() Millerio. Nors Millen’s tik
rina. kad jis ne komunistas 
ir daro anti-komunistinius pa
reiškimus, “Daily News” žmo
nėms labai nepatinka, kad jis 
atsisakė pasirodyti in ferme
riu

ehi išbuvusi ligoninėj. Gaš- 
• kauskas niekuo nesiskundė.

Gi jų automobilis dar te-

kurie teisiami Foley Skvere 
teismabūtyje po Smith aktu, 
randasi žymus negras veikė
jas James E. Jackson, 12 me- 
tių energingas vyras, kuris gi
mė Pietuose ir ten praleido di
desnę dali savo kovingo gyve
nimo.

Praeitą pirmadieni kaip an
tras gynybos liudininkas teis
mo kalbėjo jaunojo Jacksono 
tėvas, 77 metu James Jack- 

iš Richmondo,

'pareigūnu) Carnegie fundaci
joje. tyrinėdamas negru pa

tai per tuos tyrinėjimus ir stu
dijas jaunasis Jacksonas prie

kio išvados, kad neužtenka 
Į moksliniai studijuoti. rašyti 
raportus ir sudaryti statisti
ką, kad už negrų teises rei- 

; ieškojo, kas 
is teises kovo- 
kad tai komu-

Ieško pabėgusio 3 vai
kų tėvo 13-je valstijų

New Yorko policija išlei
do atsišaukimą į trylikos 13 
valstijų policijas. Prašo jai

Kelrodis j Laisvės 
pikniką liepos 1-ą d.

Piknikas įvyks National Hali 
ir Parke, kampas 65th St. ir 
38 Ave., Woodside, L. I.,N. Y.

SUBWAY TRAUKINIAIS:
IRT FLUSHING traukiniu 

iki 69 St. (Fisk Ave.) stoties. 
Eiti vienas blokas iki 38 Ave.

NEW YORK
HELP WANTED FEMA!

IREN’E HAHN AGENCY 
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-' 
kites dabar. BU. 8-1635-6.’

do,

Malonu buvo matyt Gaš- 
kauskus linksmus.

Gaškauskienė pasiteiravo, 
ar atvažiuos šią vasarą į 
New Yorka Zmitraitė. No-

SULAIKĖ VEIKĖJĄ

ręsta vo Paul Paschalidis, 
Federation of Greek Mari- 
tiem Unions veikėją. Val
džia nori jį išdeportuoti. 
Pirmas apklausin ėjimas 
įvyko antradienį.

Tad. tas laikraštis ieško vi
sokiausiu priekabių prieš 
Pa v y z d ž i u i, nurodo m a, 
namas Connecticute, kur
dabar su Marilyn randasi, 
kadaise priklausė tūlam Phi
lip Jaffe, o tas Jaffe redaga
vo žurnalą “Amerasia”. o tas* 
žurnalas buvo leidžiamas 
Amerikos Pacifiko instituto, 
su kuriuom bendro turėjo 
Owen Lattimore, kuris paskui 
tapo apkaltintas komunistu. . . 
Kaip matome, “įtartinas siū
las” veda nuo Marilyn Mon
roe per Milleri, Jaffe, “Ame
rasia” į Lattimore, o iš ten 
dar toliau ....

'son. dakt
Virginijos.

Drąsusis senukas nepabijo- 
jo atvykti iš Richmondo.

jis sistinių Pietų širdies, ir liudy
ti už savo komunistą sūnų. Jis 
pasakojo teismui apie savo 
sūnaus vaikystę ir jaunatve, 
kaip .jis pasidarė susipratusiu | gan turtingai, 
komunistu. Ir buvo aišku 
kad senukas savo sūnumi di

ra- nyhinistu parl įjos

senojo

geriausiai 
ja. ir siu 
nista i.

Prokuroras klausė 
Jacksono, ar jis pats y 

nariu.
Kad ne, bet neneigė, 

džiuoj’asi savo sūnumi. 
;akojo, kad, kaip (tak
tikas, jo sūnus gyveno, 

bet tapus skau-

tingu negrų butus. Jis jau ta
da. pradžios mokyklos ber- 

sū-j ninku būdamas, pasakojo sa
lius su pagyrimu baigė Virgi-jvo tėvui, kaip jis sukrėstas to 
nijos universitetą, kai)) .jis matyto vargo ir yra pasiryžęs 
1939-ais metais, dar būdamas I ką nors daryti, kad tą vąrgą 
visai jaunas, darbavosi su Dr. j pašalinti.

kaip .jo

B.

Policijos k o misijonierius

Tai pit
mas 
siekti tokią aukšta vietąi poli
cijoje. Jis gaus $9,450

negras

per

Teatruose
gan

•* * *
Nepatinka tos vedybos ir 

Hearsto laikraščiams. kurie 
sako, kad Marilyn, kuri yra 
“tikra Amerikos institucija”, 
neturėtų Įsivelti nei su raudo
naisiais, nei su ružavais. Mil- 
leris, kaip matyti, jų akyse

Kongresmanas Powell 
protestuoja

i Uostininkų unijos va

New Yorko kongresma
nas Powell griežtai protes
tuoja prieš išmetimą iš ko-

I; o s t i n i n k ų u n i i. j o s (T IA)

* * *
Apart savo nuolatinių dvie- 

korespondentų, laikraš- 
“Times” dabai' Mask- 

Įo turi ir savo karinį eks- 
rtą Hanseną W. Baldwina, 

kuris, kaip matyti, ton nuvy
ko kartu su mūsų -avi 
karininkais, kad stebėti

studentu. Jis sako, 
ši visa reikalą kels

turės eiti kalėjimai! ant T5 
dienų. Taip patvarkė teis
mas. Jis baudžiamas už 
vadovavima u o s t i n i n k u

.i ų nia, studentai išmesti
ži
li/. ragina narius

Metz, kuris paspruko iš jos 
rankų. Metz 26 metų am- 

Ižiaus, gyvena po num. 34-01 
! Parsons Boulęvard, Flush
ing, L. I.

Pabėgęs nuo policijos 
Metz buvo užbėgęs namo 
pasakyti “sudiev” žmonai ir 
vaikams. Jis žmonai pasa-

daryti. Jeigu jie mane pa
gautų, tai pasodintų kalėji
mai! visam amžiui. Bet jie 
manęs gyvo nepaims.”

Metz jau turi tris, vaikus, 
o jo žmona laukia ketvirto.

GUDRUS ŠMUGELIS
Mrs. D. Herbert, new- 

vorkietė, 24 metu, buvo su- 
areštuota ir gabenama po
licijos automobiliu į kalėji
mą. Ten pat važiavo ir ki
tas sulaikytas kriminalis-

opiumo. Policijai nema
tant, tas opiumas iš ano 
kalinio atsidūrė pas. Mrs. 
Herbert. Tik daug vėliau 
apie tai sužinota.

MATTHEW A

BMT ASTORIA traukiniu 
iki Queensboro Plaza, ten pat, 
ant tos pačios platformos per
sėsti Į FLUSHING traukinį. 
Išlipti 69th St. stotyje.

INDEPENDENT GG trauki
niu iki 65 th St. Eiti 2 blokai 
iki 38th Avė.

AUTOMOBILIAIS:
Iš Jersey atvykus Holland 

tuneliu, imti Williamsburg til
tą. Už tilto imti QUEENS EX
PRESWAY iki 69th St., sukti 
kairėn, važiuoti apie 4 blokus 
iki parko.

Iš Woodhaven, Richmond 
Hill, Jamaica, QUEENS BOU- 
LEVARDU privažiavus 69th 
St. sukti dešinėn.

Iš Connecticut imti WHITE
STONE tiltą. Pervažiavus lai
kytis po dešinei. Tas boule* 
vardas Įveda tiesiai j NOR
THERN BLVD, kuriuo reikia 
važiuoti iki 69th St. Ton suk
ti kairėn.

Parkas randasi prie 
Ave. ir 65th St.

38th

SLAUGES 
SU DIPLOMOM 

AI? LAISNIUOTOS PRAKTIŠKOS

Pilnam laikui ar daliai. Visi 
šiftai, bile dieną. Generalinė li
goninė, 200 lovų. Patogi transpor- 
tacija. Malonios sąlygos, draugiški 
bendradarbiai. Kreipkitės j Nursing 
Ofisą.

ST. ELIZABETH HOSPITAL* 
104 South Broad St.

Elizabeth, N. J.

JUMS ČIA PATIKS

Interesingą, Nuolat ir 
Nemonotoniška!

DICTAPHONE OPERATORE <
Birželyje užbaigusios mokyklą bus 
priimamos: mokančios biskj Irump- 
raštį Gera pradinė alga. Daug 
Kompanijos apdraudų.

PRATT k WHITNEY
<• 4619 W. Fullerton.

HU. 9-1626. '

(123-129)

HfTuseworker. Plain cook. Caro of 
child. Wonderful Countrified set
ting. AH appliances. Room and bath. 
$50 per week. Call WIL 5-4982.

“Times” filmų kritikas 
palankiai atsiliepė apie doku-j 
mentinį tarybini filmą “Ato-, 
mai už Taiką” (“Atoms for 
Peace”), kuris dabar rodomas 
New Cameo teatre (44th St. į 
ir 8th Avenue). Paprastai į 
“Times” apie tarybinius fil- | 
mus bendrai atsiliepia šaltai, 
o apie dokumentinius tarybi
nius filmus visuomet sako, 
kad jie “sunkūs, neįdomūs, Į 
grynai propagandiniai”. Bet, gjns< ]<UTj pagarsėj 
“Atoms for Peace” ii 
kritiko akyse yra Įdomus ir 
įspūdingas filmas. rodantis, 
kaip toli Sovietai yra pažen
gę moksle ir technikoje.

Antrasis filmas, kuris ro
domas toje pačioje programo
je New Cameo teatre, yra ga
mintas Lenkijoje. Jis irg 
k u menti n is, vaizduojantis 
eitais metais Varšuvoje 
kusį tarptautini jaunimo

* * *
“Post” bendradarbis 

dinas užsukę Maskvon,

lių raportažą nuo- dar 
korespondento. “Tribūne

avia-

< I a-

Hig- 
‘ėjos 

“I imes” j karo metu kaip vienintele mo- 
I toris korespondente fronte, ir
gi dabar buvo nuvykusi Mas
kvon. Iš viso matvti, kad 
kiekvienas žurnalistas, kuris 
tik nori ir išgali, Įleidžiamas 
i TSSR. Net ultra-anti-tarybi- 
nio menševistinio žydų “For- 
versts’o” korespondentas ren
giasi vykti Maskvon. Vienas 
to laikraščio korespondentas 
ši pavasari .jau 
vietuose keletą

pra- 
jvy-

# * * 
praeitų metų 

Amerikos filmas, kaip tai su
tiko visi kritikai, buvo “Mar
ty”, filmas apie paprasto dar
bininko - mėsininko gyvenimą 
New Yorko Bronxe. To filmo 
autorius buvo Paddy Chayefs- 
ky, kuris staigiai pagarsėjo 
kaip žymus rašytojas.

Ir štai dabar pasirodė ant
ras Chayefskio filmas, pava
dintas “The Catered Affair”. 
Tai irgi veikalas apie eilinius 
žmones New Yorko neturtin
gose apylinkėse, apie vedybas 
neturtingų airių šeimynoje ir 
kokias problemas vedybų iš
kasėtai sukelia (iš to pavadi
nimas “The Catered Affair”). 
Bet kažkodėl šis filmas su 
“Marty” lygintis negali —at
rodo, kad autorius čia netu
rėjo tiek įkvėpimo, tik bandė 
pakartoti tą, 
mame filme.

Vaidintojų 
me randasi
(kuris lošė Marty rolę), Bar
ry Fitzgerald, Betty Davis 
ir Debbie Reynolds. Tai gan 
stiprių aktorių ketvertas, tik 
bėda, kad 
ji bando 
bronksišku 
prieskoniu,
Naujosios Anglijos 
te, kokia ji yra.

ką sukūrė pir-

tarpe šiame fil- 
Ernest Borgnine

Betty Davis, nors 
kalbėti 
akcentu 

visvien

liaudišku- 
su airišku 
lieka ta 
aristokra-

M.

savaičių.
•* #

Per k ei erių
“Times” perspausdino pilnus 
Nennio, Togliačio pareiškimų 
tekstus, beveik visą Amerikos 
Komunistų partijos pareiški
mą. Niekad pirmiau komerci
nė spauda tiek necitavo iš 
komunistų šaltinių, kiek da
bar. Cituoja, žinoma, norint 
parodyti, koks “sukrėtimas” 
viešpatauja komunistų tarpe.

Bet nėra abejonės, kad tas 
citavimas nepakenks, o padės 
kairiečiams, nes šimtai tūks
tančių žmonių, kurie niekad 
arba beveik niekad neskaitė 
tiesioginių komunistų citatų, 
pradės susidaryti visai kitokį 
vaizdą apie juos.

Mongolija pagerbė Džengis 
than 729 m mirties sukaki

(au- j
tonom inejc

monijos, minint Džengis 
Chano (Gengis Khan) 729 
metų mirties sukaktį. Dzen 
Horoo vietovėje prie Gel
tonosios upės pastatytas 
Chano vardo mauzoliejus ir 
muziejus.

nia, vadovavo mongolų-to
torių kariuomenėms, kurios 
ll-o šimtmečio pabaigoje ir

PIRMA TOKIA
PAŠTO STOTIS

*
dienų tarpą laukė pirmos kontroliuoja

mu oru pašto stoties. Ji 
r a n d a s i po num. 1990 
Broadway, Manhattune. 
Manoma, kad ’ valdžia rū
pinas panašią oro kontrol- 
lę įvesti ir į kitas stotis, 
kad pagerinus pašto darbi
ninkų sąlygas..

New Yorko miestas susi-

Amatininkai, pajieškodami

ir gausite pasiūlymų. Kaina už 
paskelbimą žema.

PRANEŠIMA!

SUŽ.EISTAS
BEIZBOLININKAS

Nors dar jaunas, bet 
žymus Brooklyn Dodgers’ 
lošėjas Zimmer tapo gerokai 
sužeistas, kai Cincinnati ko
mandos lošėjas pataikė į 
veidą bolę. Zimmer randa
si ligoninėje ir laukia ope
racijos. '

jau

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.

4 pu*!, Laisvi (Liberty). Ketvirt., Birželio (June) 28, 1956

troikų. Jis sako, jog tai 
;ali būti valdžios agentu 
danas išprovokuoti uosti- 
linkii streikus ir paskui 
id a u žyli pačią uniją.

Dainininkas Inez Adrian 
Johns tapo smarkiai su-

i atimta 325,000 vertės brang- 
j akmenių. Policija plėšikų

BUYUS
(BUYAU8KAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

fc - ------------ --------------
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PHILADELPHIA, PA.

ELD 10 kuopos susirinkimas įvyks 
birželio 30 d., 7:30 vai. vak., 
No. 4th St. 
lyvauti laiku, 
joto duoklių, 

j užsimokėti.
klausimą aptarti, 
namie. Valdyba.

7:30 vai. va k.. 1150 
Nariai malonėkite da- 
ir kurie neužsimoke- 

prašome tai padaryti, 
'Kaipgi turime keletu 

tad nepasilkito

BROCKTON, MASS.
Metinis dienraščio Laisv 

nikas, rengia Mass, lietuvių orga
nizacijos. Įvyks* sekmadieni, liepos 
1 d. Liet. Taut. Namo Parke, Win
ter St., ant Keswick Rd., Montello. 
Pradižci 1 vai .dieną. Art Mason’s 
orkestrą gros šokiams, bus šauni 
dainų programa, moterų stalas su 
namie gamintais valgiais. Turės 
dešrų, šuniukų, kavos, piragų. Kvie
čiame vietos ir iš 
dalyvauti, sueisite 
site linksmai laiką.

GOING
PLACES

Deborah Kerr ir William ’Holden naujausiame Pa
ramount VistaVision filme “The Proud and the 
Profane”. Filmas dabar rodomas Victoria Teatre, 
Broadway ir 47th St., New Yorke.

apylinkes visus 
draugų, pralei- 
Rengimo Kom.

(12.3-125)

PE
/-

GIVE $1 
HELP ELECT 
LABOR S FRIENDS

■Vi

Unijistai pikietuoja
Skaitlingai ir smarkiai 

pikietuojama L o w s t e i n 
and Sons firmos raštinė. 
Pikietuoja tekst i 1 i n i n k ų 
unijos, nariai. Dalykas, 
mat, tame, kad šios firmos 
3,400 darbininkų streikuoja 
nuo birželio 11 d. Kompa
nija atsisako skaitytis su 
darbininku reikalavimais, c

Šios firmos užstreikuotas 
fabrikas randasi Rock Hill, 
South Carolina.

Abelnain namų darbui.—Virėja. 
Guolis vieloje. Vėliausi paliudijimai, 

savaitę, nuosavas kambarys, 
įtaisymai. Ketvirtadieniais ir 

Pu i kiis na-
Visi 
kas antrų sekm. laisva 
mai. Nuolatinis darbas.

Rye 7-0882.
(125 128)

Business Opportunity

Bargain! Auto Radiator 
shop. Gd loc. Fully equpt.- 
rent. Asking $1,000. Imm. 
cy. Call FL. 2-3974 on 
Ja. 6-5383 Mon-Fri. 8:30 
Sold by owner.

repair 
Very low 
occupan- 
Sat.-Sun.

(124-12'” *•

Užrašykite Laisvę savo draugui

HELP WANTED-MALE

Prie rakandų 
tas prie spalvų 
Tikri senoviški 
pilnai patyręs 
ANTIQUE FURNITURE 
ERS, 235 42nd St., ar : 
3-0551.

užbaigimo. Eksper- 
ant rankų darbo, 

dalykai. Turi būti 
vyras. Kreipkitės: 

E RESTOR- 
šaukite MU.

(125-131)

Auto Mechanic Thoroughly exp. 
Dodge-Plymouth preferred. Opp. for 
right man. Must know automatic 
trans. Also hiring comb, metal & 
pain't man, exp. Call New Rochelle 
6-8585. Ask for Mr. Baker.

(125-131)

SHEET METAL 
MECHANIKAS

Taipgi prie stogų-kopėčių darbo.
Gera alga. Nuolatinis darbas.

ROTHMAN & WERLING
/ ROOFING CO.

24(2 E. 10th St. OR. 7-7941
(124-130)

SHEET METAL WORKERS (2)

Also Helpers for Air-Conditioners 

(Metal Work). GoocI. Salary. Stea
dy. 366 W. 25th St. CH. 2-6280.

(124-127)

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

Kreipkitės:

MARAN AUTO SERVICE 
181-07 Jamaica Ave., Jamaica, N.Y.

(119-125)

MALE and FEMALE

JEWELRY WORKERS
X ’ 

Experienced. Stoners, Pasters,
tippers and claspers.

CY. 5-8033.

(121-127)

REAL ESTATE

Roslyn Hts. 77 Jefferson Ave. 2-j- 
šeimų stuba; bungalow jeigos. 3 ga- 
radžiai, gražus daržas. 100x100 kam
pinis plotas, rezidencijinė apylinkė; 
Šminutos nueiti iki mokyklos ir sto
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)

o

Ideal for family. Delicatessen— 
Grocery. 5 1 room apt. $950 week 
gross. Asking $8,500. Half cash. Buy 

from owner. LA. 5-9383.

(124-1301*

$400 | Mėnesį, liuosIaJkiais.
Pripildyti mašinas riešutais ir iš- 
kolektuoti pinigus; High Grade Nut 
machine. Nereikia nieko parduoti. 
Kvalifikuoti šiam darbui, reikalinga 
mašina, paliudijimai, $640 pinigais. 
Galite 6 vai. į savaitę praleisti biz
niui, jūsų nuošimtis nuo sukolek- 
tuotų pinigų bus $400 į mėnesį. 
Yra progų perimti darbą pilnam 
laikui. Jeiga didinas pagal pelną. 
Dėl pasitarimų rašykite: QUEEN 
DISTRIBUTING CO., 251 W. 42nd 
St., New York 36, N. Y. Praneš
kite savo telefoną aplikacijoj.

(121-123)

Delikatesen - Grosernė. Ideališkai 
šeimai. Gera apylinkė. 3 rūmų 
apartmenlas. Pilnai jrengta. Pir-^ 
kito tiesiai nuo savininko. Kiti in
teresai priverčia parduoti. 700 GW. 
Šaukite ST. 8-3943. Ar BU. 2-8900.

(123-129)

Ideališkas šeimai biznis.—Grosernė 
ir mesinyčia. Pilnai įrengta. Tuojau 
užimama. Parduosime ar išnuomosiu 
me. Vokiški košt emeriai. CII. 2-248?

(122-128)

Ideališkai šeimai. Delicatessen- 
Grosernė. $950-$!000 j savaitę. įs
teigta 25 m. Pilnai jrengta Tuoj už- 
mama. Vieni ik pirkėjams $9000.

IN. 2-8746.

(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. io 7 P. M.

(120-12(p

Small Printing Business. 1
Little Giant No. 4; 12x18 O. & 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)

Ideališka partneriams. Gasolino' 
stotis. 25,000 galionų. Pataisymo,,
šapa, aliejavimas. Įsteigta 6 rdj 
Galima padidinti biznį. Klausia^
$28,000. IšmokesČiai. Pirkite priei
namai nuo savininko. ES. 2-9184.

r 4
________  . - (125-131)




