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KRISLAI
Detroitiečiu piknikas. 
Rusai sukėlė $30,000. 
Dėl Poznanės.

L IVJilleris smerkiamas.
Rašo R. MizaraF

Sekamą sekmadienį, liepos 
15 d., Detroito Lietuviu Drau
gijų Sąryšis rengia didžiulį 
spaudos pikniką; kuris įvyks 
Beechnut Grove, Inkster, Mi
chigan.

Tenka palinkėti, kad šis 
piknikas visais atžvilgiais bū
tų sėkmingas, nes turbūt nie
kad mūsų spaudai parama ne
buvo taip reikalinga, kaip šie
met.

Neperseniai rusų kalba 
New Yorke leidžiamas dien
raštis “Ruskij Golos” paskel- 

Jįbė, kad jam būtinai reikia 
gauti $30,000; kitaip dien
raštis nebegales išeiti.

Sujudo sukruto pažangieji 
rusai, kur tik jų gyvena. 
Pradėjo rinkti aukas. Na, ir 
$30,000 kvotą jie sukėlė!

Sakoma, gausiausiai dova
nų gavo iš Chicagoje gyve
nančiu rusu darbininku. Bet 
daug aukojo ir newyorkieciai 
ir kitų miestų rusų dienraščio 
skaitytojai ir rėmėjai.

Vadinasi, šiemet šis dien
raštis galės išsiversti.

v Laisvė šiuo metu ryžtasi su
kelti $15,000 fondą dienraš
čiui palaikyti, . o Vilnis — 
$10,000.

Vadinasi, abudu mūsų dien
raščiai prašo mažesnės sumos 
negu vienas rusų dienraštis. 
Abiem mūsų dienraščiam ren
ka sukelti tik $25,000.

*** Ar padarysime tai ?
Ką jūs galvojate, draugo 

skaityto jau ?

Mums, rytiečiams, tenka 
galvoti ir apie tai: Ar nebūtų 
galima vienoje ar kitoje ko
lonijoje šią vasarą surengti 
kokį piknikėlį ar išvažiavimą 

. kur nors į parką ? Ar nebūtų 
jzalima tos pramogos pelną 

■sJįaskirti mūsų spaudai?

Kaip yra New Jersey vals
tijoje? Argi ten nebūtų gali- 

I ma surasti kokio parkelio ar
ba girioje vietelės tokiam pa- 
žmoniui padaryti ?

Pennsylvanijo^ų valstijoje— 
aplink Philadelphiją arba ap
link Šenadorį—ar nebūtų ga
lima padaryti tą p)įtį ?

Nereikia norėti, kad toks 
sambūrėlis būtų labai didelis 
—ne. Užtenka ir nedidelio. 
Kitą kartą mažesni išvažiavi
mai į kokią nors giraitę, jei 
jie ruošiami apdariai, duoda 
daugiau naudos, negu dideli. 
✓

Kadaise Lenkijos profesi
nės Sąjungos kvietė-amerikie
čius unijistus prisiųsti į Len
kiją savo delegaciją, kad ji 

Mnatytų, kaip naujoji Lenkija 
■yarkosi.

. y Reutheris tam priešinosi. 
Delegacijos nesiuntė.

Po to, kai Poznanėje įvyko 
riaušės, tas Reutheris nori 
pasiųsti delegaciją, kad ji su
sipažintų, kas dėl tų riaušių 
buvo kaltas!

Jei amerikinė darbininkų

Plieno streikas
Unijos ir kompanijif 
atstovai vėl tariasi

Aviacijos vadai sako, kad 
mūsų orlaiviai neskraidė 
virš Lietuvos ir Gudijos

Pittsburghas. — Jau try
likta diena, kaip vyksta vi
suotinas streikas plieno 
pramonėje . Streike daly
vauja apie 650,000 darbi
ninkų. Be to iš darbo at
leista apie 100,000 kitų pra
monių darbininkų, kurių 
darbai tiesioginiai surišti 
su plienu — geležinkelie
čiai, sunkvežimių vairuoto
jai ir taip .toliau.
Ketvirtadienį United Steel

workers of America unijos 
(AFL-CIO) ir kompanijų 
atstovai susitiko pirmu kar
tu po streiko pradžios. Juos 
suvedė federaliniai tarpi
ninkai su Finneganu prieš- 
akyje.

Federaliniai tarpininkai 
pačioje streiko pradžioje 
tarėsi su unijos ir kompa
nijos atstovais, bet su kiek-

Irano šachas išvyko; sako 
kad nepasirašė komunikato

Maskva. — Irano šachas 
jau apleido Tarybų Sąjun
gą, kurioje jis svečiavosi 
kelias savaites. Šachas prieš 
apleisdamas Tarybų Sąjun
gą sakė, kad jis nenori, jog 
Iranas įeitų į anti-tarybi- 
nius blokus. Iranas prie 
tokio bloko, taip vadinamo 
Bagdado pakto, faktinai 
priklauso, bet šachas teigia, 
kad tas paktas ne prieš 
Tarybų Sąjungą...

pachas nepasirašė po ben
dru komunikatu, kaip tai 
paprastai daro kiti valsty
bininkai, ' kurie apsilanko 
Maskvoje. Jis, betgi, daly
vavo kaip stebėtojas Aukš
čiausios tarybos posėdyje.

Londonas,—Tarybinis am
basadorius J. Malikas iš
reiškęs savo pasitenkinimą, 
kad prezidentas Eisenhow- 
eris vėl kandidatuoja.

Washingtonas. — Amba
sadorė Claire Booth Luce, 
kuri grįžo šion šalin gegu
žės mėnesį ir Yiuo to laiko 
gulėjo ligoninėje, jau pa
sveiko ir rengiasi grįžti 
Romon.

---------- 1--------------------------i

Būkite Laisvės Prietelius.
Metinė duoklė tik $25.00.

imijistų delegacija būtų buvu
si pasiųsta, kaip buvo prašy
ta, į Lenkiją, gal būt ji ten 
būtų viską mačiusi, • patyrusi 
ir žinojusi.

Dabar išeina nei šis, nei 
tas.

Na, pagaliau dramaturgas 
A. Milleris pasą (šešiems mė
nesiams) gavo. Bet jis “gavo” 
ir iš ne-amerikinio komiteto 
laišką, pranešant, kad yra 
smerkiamas “už Kongreso pa
niekinimą”.

Kaip rašytojas Kongresą 
paniekino ? Ogi taip: jis at
sisako' išdavinėti - skųsti kilus 
rašytojus!

viena puse atskirai. Da
bar abi pusės vėl suvestos.

Visi, betgi, nurodo, kad 
nėra vilties., jog streikas 
greitu laiku pa s i b a i g t ų . 
Unija sako, kad savininkai 
streiko iš viso nenori greit 
baigti. Viskas rodo, kad 
derybos ilgokai užsitęs.

Darbo imi j u 
kovos lauke
Asbury Park, N. J.—Au

dyklų darbininkų unijos 
(tekstilininkų) taryba laikė 
savo posėdį, kuriame buvo 
raportuota, kad ta AFL- 
CIO unija pagaliau prade
da platesnį pietinių darbi
ninkų organizavimo vajų. 
AFL-CIO štabas išsiuntė 
25 organizatorius, kurie 
tam vajui vadovauja.

Charlotte mieste, North 
Carolinoje, įvyko tekstili
ninkų unijos veikėjų-pasi
tarimas, kuriame ant vietos 
brėžiami planai, kaip rim
tai pradėti organizuoti ne
organizuotuosius. >

Pirmiausia bus kibinami 
35 didelės, audyklos, kurios 
priklauso prie Burlington 
Mills, Cannon Mills ir Pe-
perell Ine. korporacijų, ku
rios kartu turi apie 50,000 
darbininkų.

Organizavimui kiek kliu
do taip vadinamos Baltųjų 
piliečių tarybos, kurioms 
pasisekė suvedžioti kai ku
riuos darbininkus ir jiems 
įkalbėti, kad negalima eiti 
į unijas kartu su negrais. 
'Net kai kurie unijistai įsto
jo į tas rasistines organi
zacijas . Bet AFLyCIO uni
jos ruošiasi rasistus išgy
vendinti.

Washingtonas. — Civili
nių lakūnų unija ryžtasi 
reikalauti iš Kongreso, kad 
būtų įvestos griežtesnės 
saugumo taisyklės, kurių 
turėtų laikytis oro linijos.. 
Lakūnai reikalauja, kad 
būtų įsteigta speciali orinio 
saugumo taryba, į kurią 
įeitų valdžios, oro linijų sa
vininkų ir pačių lakūnų at
stovai.

Detroitas. — Auto-darbi- 
ninkų unija (UAW, AFL- 
CIO) praeitą mėnesį buvo 
sušaukusi konferenciją, kun 
rioje apart unijos atstovų 
dalyvavo keliasdešimt mies
to majorų iš vietovių, kur 
yra nedąrbo auto-industri- 
joje.

Dabar automobilių darbi
ninkų • unija šaukia konfe
renciją, į kurią kviečia ma
jorus iš 36 miestų, kur ne
darbas siaučia ūkio padar
gų fabrikuose. Konferen
cija prasideda penktadienį 
Rock Islande, Illinojuje.

Chicago. — AFL-CIO po
litinės akcijos komiteto Vi- 
durvakstrių konfe r e n c i j a 
čia įvyks liepos 16.

Washingtonas. — Ame
rikos aviacijos vadai neofi
cialiai paneigė tarybinį kal
tinimą, kad Amerikos kari
niai orlaiviai be leidimo 
skraidinėjo virš Rytprūsi- 
jos, Lietuvos ir Bielorusi- 
jos. Tarybinis ambasado
rius Zarubinas savo protes
te Valstybės departmentui 
sakė, kad tarybiniai žval
gybos orlaiviai matė Ame
rikos orlaivius skrendant 
virš Karaliaučiaus, Kauno, 
Vilniaus, Minsko, Pinsko ir 
Baranovičiaus. Kad pasiek
ti tas teritorijas iš Ameri
kos zonos Vokietijoje, tie 

1 orlaiviai turėjo perskristi 
per Rytų Vokietijos ir Len

Jauni vokiečiai pradeda pereiti 
J Rytus,, kad išvengt mobilizaciją

Berlynas. — Vis daugiau 
jaunų vokiečių pradeda pa
likti Vakarų Vokietiją ir 
pereiti į Demokratinę (Ry
tų) Vokietijos respubliką. 
Parėjimas prasidėjo dides- 
niu mastu kelios savaitės 
atgal, ’ kuomet /-paaiškėjo, 
kad Vakaruose bus įvesta 
visuotina karinė tarnyba, 
mobilizacija. Dabar pri
verstinos karinės tarnybos 
įstatymas Vakaruose jau 
galioja. Iš viso Vakarų Vo

Diktatorius Franco nutarė 
stiprinti savo fašistinės 
Falangos partijos vaidmenį

Madridas. —- Per pasku
tinius kelerius metus Fran
co buvo šiek tiek nustūmęš 
į užkulisius grynai - fašis
tinę Falangos partiją ir 
dažnai rėmėsi viešumoje 
pro-monarchistais ir kleri
kalais. Tai buvo bandymas 
stabilizuoti Ispanijoje pro
fašistinį reakcinį režimą, 
panašų kaip Salazaro re
žimas Portugalijoje. Bet 
dabar Franco, kaip matyti, 
nutarė, kad vėl reikia atvi
rai remtis Falanga.

Franco ir Falangos va
dai dabar paskelbė, kad 
partija ir jos jaunimo or
ganizacijos bus stiprina
mos,, kad bus keliamas par
tijos prestyžas ir bus ant 
kiekvieno žingsnio pabrė
žiama, kad Falanga yra 
vienintelė politinė partija, 
kuri vieša Ispanijoje.

Falangistinis jaunimas 
pradės dėvėti daugiau uni
formų, bus daugiau saliu- 
tavimo, ir t. t.

Ženeva.—Pasaulinis Rau
donasis Kryžius išleido at
sišaukimą į savo skyrius 
visame pasaulyje, kad būtų 
renkama pagalba nuo že
mės drebėjimų nukentėju- 
siems Graikijos salų gy
ventojams. Apie 12,000 
graikų liko be pastogės.

kijos teritorijas.
Valstybės departmentas 

protestą perdavė apgynos. 
departmentui, kuris oficia- 
liškai dar studijuoja klausi
mą. Bet aviacijos štabas 
sako, kad tokių orlaivių mi
sijų nebuvo. Amerikos avi
acijos štabas Vakarų Euro
poje išleido trumpą prane
šimą, kuris sako, kad joks 
orlaivis, kuris randasi po ta 
komanda, neskrido virš ta
rybinės teritorijos.

(Kai kas spėlioja, kad tai 
gal buvo orlaiviai, kurie 
“oficialiai” nesirado po 
aviacijos korhanda, o buvo 
“privatinių” organ i z a c i j ų 
pasamdyti.) 

kietijoj bus suorganizuo
ta pusės milijono vyrų ar
mija.

Rytų Vokietijos radijas 
paskelbė, kad kiekvienas 
jaunas žmogus, kuris neno
ri tarnauti karinėse Vaka
rų pajėgose, gali, rasti dar
bo arba taikingos studijos 
galimybės Rytuose. Rytų 
Vokietija, kaip žinia, turės 
tiktai 90,000 armiją, kuri 
susidės išimtinai iš savano
riu, v

Graikai skundžia Britaniją 
Jungtinėse Tautose, kaltina 
ją Kipro kapinių, niekinime

Jungtinės Tautos. — Ke
lios savaitės atgal britų 
kareiviai pravedė vandališ
ką aktą Kipre, Nicosijos 
graikiškose kapinėse — jie 
ten pravedė kratą, ieškojo 
ginklų ir sunaikino daug 
kapų, apvertė antkapius, 
išėmė net kai kuriuos gra
bus. x Tas aktas iššaukė di
džiulį pasipiktinimą visoje 
Graikijoje, lygiai, kaip pa
čiame Kipre.

Dabar Graikija apskundė 
Britaniją Jungtinėse Tau
tose. Graikija reikalauja, 
kad Jungtinės Tautos pa
smerktų barbarišką britų 
žygį.

Britai sako, kad jų žygis 
buvo pateisinamas, nes jie 
kapinėse rado 68 šovinius 
ir suėmė tris jaunuolius, 
kurie tuos šovinius ten slė
pė. •
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Maskva. — Mokslininkas 
Trofimas Lysenko, kuris 
praeitą pavasarį tapo pa
šalintas iš Žemės ūkio in
stituto vadovo vietos, da
bar vis vien išrinktas į in
stituto vadovaujantį komi
tetą.

Karači. — Smarkios se
zoninės liūtys siaučia zPa- 
kistane ir Karačyje potvy
niai apsėmė 500,000 gyven
tojų butus.

Tarybų Sąjungos 
seimo posėdžiai

Tarybines pramones gaminiai 
per metus padaugėjo ant 12 %
Maskva. — Tarybų Są

jungos Aukščiausia taryba, 
tai yra, parlamentas, tęsia 
savo posėdžius. Vyriausią 
raportą posėdyje patiekė 
premjeras Bulganinas. Jis 
sakė, kad—

Tarybinės pramonės ga
miniai nuo 1955-ų metų pa-

VĖLIAUSIOS 
žINlbS

Washingtonas. — Atsto
vų butas 284-ais balsais 
priėš 120 patvirtino $3.4 bi
lijonus užsienio pagalbai— 
žymiai mažiau, negu to 
prašė Eisenhowerio admi
nistracija.

Praha. — Čekoslovakijos 
vidaus reikalų ministerija 
paneigė Austrijoje pa
skleistą ir Vakarų Vokieti
joje spausdintą gandą, kad 
trys, asmenys tapo užmuš
ti ir daug sužeista “bado 
riaušėse Čekoslovakijoje.” 
Čekoslovakų valdžia sako, 
kad tas gandas yra “fan
tastiškas melas, kuris .iš 
piršto išlaužtas.”

New Yorkas. — FBI da
bar veda tyrinėjimą apie 
pagrobtąjį Weinbergeriu 
kūdikį, bet jokių pėdsakų 
dar nerado. Iš įvairių kraš
to dalių ateina visokie pra
nešimai nuo žmonių, kurie 
neva “matė” kūdikį vienur 
ar kitur, bet kiekvienu kar
tu pasirodo, kad tai tik įta
rimas arba tiksli sensacija.

Washingtonas. — Vice
prezidentas Nixonas jau 
grįžo sostinėn iš kelionės 
po Aziją. Jis taipgi buvo 
sustojęs Europoje, ypatin
gai Franco-Ispanijoje. Nix- 
opas konferavo su Dullesu.

Dulles paskui padarė pa
reiškimą, kad jis sutinka 
su Nixono nuomone apie 
neutralizmą.

Belgradas. — Visa Jugo
slavija pasirengusi iškiK 
mingai sutikti In d i'jo s 
premjerą Nehru.

Išsprogdino dar 
didesnę bombą?

Tokyo.-Japonijos moksli
ninkai sako, kad jie instru
mentais susekė, jog Eni- 
wetok-Bikini salų srityje 
tapo išsprogdinta dar vie
na vandenilinė (H) bomba. 
Tai esanti didžiausia ame
rikiečių išsprogdinta bom
ba Pacifike.

žinia apie tą sprogimą iš
šaukė nemenką išgąsti Ja
ponijoje, kur ir taip jau 
yra daug bėdų dėl radioak
tyvumo.

Užsiprenumeruokite Laisvę 
dabar, kaina vis dar $8.00. 

augo ant 12 nuošimčių;
Taikos perspektyvos da

bar yra geros, viskas rodo, 
kad taika bus apsaugota;

Vidujinės pakaitos Tary
bų Sąjungoje, Stalino kulto 
panaikinimas, turi plačių 
masių pritarimą ir pakai
tos neša gero šaliai, nepai
sant visokių priešų bandy
mo sėti neaiškumą ir ne
santaiką.

Parlamentas, taipgi svars
tys sekamus dalykus:

Pensijų padidinimą;
Japonijos parlamento pa

siūlymą, kad būtų uždraus
ti visi atominiai ir vande
niliniai bandymai pasauly
je;

Įstatymą, kad moterys 
nedirbtų prie pačių sun
kiausių fizinių darbų.

Tarybinis parjamentas 
taipgi svarstys Karelų-suo- 
mių tarybinės respublikos 
prašymą būti įjungtai į Ru
sijos. j* ederatyvę respubliką.

Karelijos klausimas
Karelai yra suomiams gi

mininga tautelė, gyvenanti 
į rytus nuo Suomijos. Jų 
yra keli šimtai tūkstančių. 
Karelija ilgai buvo autono
minė sritis Rusijos federa- 
tyvės respublikos sudėtyje. 
Po Sovietų-Suomijos karo, 
kuomet Tarybų Sąjungai 
teko dalis Suomijos terito
rijos, ta žemė tapo prijung
ta prie Karelijos. Sudary
ta savaiminga Karelų-suo- 
mių respublika, viena iš 16 
tarybinių respublikų, * kuri 
turi dabar 600,000 gyvento
ju.

Bet Karelų-suomių respu
blikos, teritorijoje yra dau
giau rusų, negu suomių ir 
karelų. Manoma, kad gal 
dėl to ta sritis nori įsijung
ti kaip autonominis viene
tas į Rusiją. Taipgi yra 
nuomonių, kad Tarybų Są
junga planuoja grąžinti 
Suomijai Suomių - karelų 
respublikos dalį ir dabarti
nis žingsnis tam lyg pri
rengia dirvą <— suomiai bū
sią grąžinti Suomijai, o ka
relai taps autonomine sriti
mi, nes vieni nėra pakanka
mai skaitlingi respublikai 
sudaryti'.

Gandai apie Chruščiovą
Sesijų pradžioje Chruš

čiovas nedalyvavo ir užsie
nyje tuojau paplito gandai^ 
kad jis pašalintas. Bet vė
liau jis atvyko į sesijas ir 
tie gandai išsisklaidė. Bri
tanijos sensaciniai laikraš
čiai keletas dienų atgal sa
kė, kad kiti tarybiniai va
dai planuoja pašalinti 
Chruščiovą, nes jis esąs 
girtuoklis.”

ORAS NEW YORKE • 
šilčiau ir tvanku
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EISENHOWERIS KANDIDATUOS
DABAR' JAU AIŠKU, kad prezidentas Eisenhow- 

cris tikrai kandidatuos antrajam terminui.
Pranešama, jog prezidentas esąs “sveikesnis negu 

kada nors yra buvęs,” jaučiasi puikiai ir todėl savo 
duotojo žodžio neatmainys: bus kandidatas prezidento 
vietai.

Tiesa, moderniška chirurgija tiesiog stebuklus da
ro. Operacijos paprastai esti sėkmingos ir po operaci
jų pacijentai greit grąžinami iš ligoninių namo.

Taip buvo ir su prezidentu Eisenhoweriu. Neseniai 
jam buvo padaryta operacija ant žarnų. Operacija buvo 
opi. Bet prezidentas greit po jos išėjo iš ligoninės ir 
šiandien, gyvendamas savo farmoje, Gettysburge, jau 
svarsto, sprendžia valstybinius reikalus ir rengiasi di
deliam žygiui.

Be to, reikia atsiminti, kad praėjusiais metais pre
zidentas buvo pavojingai susirgęs širdies liga.

Visa tai, mūsų nuomone, negali padalyti žmogaus 
“tvirtesniu negu kada nors,” ypatingai jei atsižvelgsime 
į amžių.

, Na, republikonai džiaugiasi. Jie esą tikri, kad rin
kimus laimės, jei tik Eisenhoweris, kuris yra popu
liarus, stovės įų priešakyje. Jie sakosi, kad rinkimus 
laimėsią net jei į vice-prezidento vietą kandidatuos’Nix- 
onas, kuris yrallabai nepopuliarus, nes reakcinis.

Demokratai lyderiai, iš kitos, pusės, skelbia, kad jie 
rinkimus laimėsią, nežiūrint, ką pastatys prezidento vie
tai kandidatu: Stevensoną, Kefauverį ar Harrimaną.

Matysime, kaip ten viskas bus.
Svarbu, kad piliečiai atsimintų, jog prieš, rinkimus 

reikia užsiregistruoti, nes be to nebus galima balsuoti. 
Svarbu, kad juo daugiau piliečių eitų balsuoti, atliekant 
savo pilietines pareigas.

Tai taikoma visiems, tai taikoma yaptingai ame
rikiečiams lietuviams, kurių didesnė pusė yra piliečiai.

APIE MIRTIES BAUSMĘ
KAIP SKAITYTOJAI jau bus pastebėję, mes esame 

pasisakę prieš smerkimą žmogaus mirti; mes pasisa
kėme prieš mirties bausmę.

Mes manome, kad mirties bausmę reikėtų panaikin
ti visame pasaulyje, nes d nieko neišsprendžia, o tik 
dažnai išvaro iš gyvųjų tarpo nekaltą žmogų.

Tenka .pripažinti, kad Anglijoje prie to einama. Ne
seniai Anglijos parlamentas priėmė įstatymą, kuriuo 
einant panaikinama mirties bausmė Anglijoje, britų sa
lose. Tiesa, tasai įstatymas dar tebėra svarstomas lor
dų rūmuose, bet pastarieji, net jei ir pasisakys prieš jį, 
įstatymo nepakeis, o tik suvėlins jo įgyvendinimą. *

Kitaip yra pas mus.
Štai neseniai Kongresas priėmė įstatomą, taikomą 

mirties' bausmę tiems, kurde pardavinėja jaunamečiams 
narkotikus (dope). Galimas daiktas, kad.prezidentas 
po įstatymu pasirašys. — taip bent jau spėjama.

Mes nemanome, kad šiuo įstatymu, mirties bausme, 
bus panaikintas narkotikų pardavinėjimas jauniems ar 
seniems. Ten, kur yra doleris, ten bus ir produktas, 
nežiūrint, kaip jis blogas ar geras.

Narkotikų platintojams suvaldyti reikėtų ieškoti ki
tokių priemonių ir būdų.

u NEGERAI
JAU NE KARTĄ buvo rašyta spaudoje, kad Jung

tinių Valstijų paštb viršininkai be jokios atodairos nai
kina literatūrą, siunčiamą Amerikos žmonėms iš kitų 
kraštų.

Naikinama literatūra, siunčiama iš socialistinių 
kraštų, pasirodo, naikinama ji ir iš buržuazinių kraštų, 
jei tik, pašto viršininkų nuomofte, ji jiems kuo nepa- 
tinka. " *

Štai, iškyla aikštėn, kad Jungt. Vąjstijų paštas nai
kina kveikeriu literatūrą, siunčiamą iš Anglijus į Ame* 
rikę, kur taipgi yra kveikerių organizacija—American 

’ Friends Service Committee.
?./ Kveikeriai, kaip žinia, yra karo priešininkai, yra 

paqifistai, tai, aišku, ir jų literatūra turi tą toną. Dėl 
to pašto viršininkai ją naikina, nepriduoda tiems, ku
riems yra siunčiama.

Kveikeriai pradėjo prieš tai kojoti. Būtų gerai, 
kad jie laimėtų savo kovą. Mums rodosi, paštas netu
rėtų teisės pasiimti sau cenzoriaus valią.

/ « . •

MŪSŲ $15,000 FONDUI, kaip skaitytojai matys 
iš atskaitų, dar reikia apie septynių tūkstančių dolerių.

Ką skaitytojai apie tai galvoja? Ką galvoja tie, 
• • kurie nori, kad Laisvė eitų dienraščiu?

Turime ką nors daryti, kad sukeltume visą sumą!

2 pu»l. Laisve (Liberty). Penktad., Liepos (July) 13, 1956

ĮVAIRUMAI
Šis tas is sen ir ten

LAUKINIAI ARKLIAI
Kanados Albertos provin

cijoje, Kootenay Flats sri-. 
tyje, didžiųjų Rockies kal
nų pašlaitėse, gyvena apie 
1,000 laukinių arklių. Jie 
vis dauginasi ir padaro ne
mažai žalos, taip, kad Ka
nados valdžia planuoja ką 
nors daryti — sugauti juos 
ar kaip nors panašiai.

Faktinai tie arkliai nėra 
tikrai laukiniai, o tik iš- 
laukėję. 1930-ais metais tū
las rančeris toje srityje pa
liko dievo valiai keliasde
šimt savo arklių ir visą sa
vo rančą, nes negalėjo ten 
finansiniai išsilaikyti. Tie 
arkliai pradėjo prisitaikyti 
prie gyvenimo laukinėse są
lygose, susidėjo su vietinių 
indėnų paliktais puslauki
niais arkliais, dauginosi, ir 
pagaliau pasiekė dabartinį 
skaičių—apie tūkstantį.

Nuo tikrai laukiniu ar
klių šie arkliai skiriasi vi
sų pirma savo dydžiu — jie 
dideli kaip naminiai, o ti
krai laukiniai arkliai, kiek 
jų dar liko kitose pasaulio 
dalyse, yra žymiai mažesni. 
Šiaip jie pilnai laukiniai, 
gyvena bandose, moka ap
siginti nuo plėšrių žvėrių, 
kaip tai nuo kalnų linksų 
ir vilkų, moka susirasti 
maisto, užuovėją ir t. t.

KROKODILAS JĮ 
ĮKANDO

Bogotoje, ’Kolombijoje 
(Pietų Amerikoje) vietįnio 
universiteto zoologijos pro
fesorius sako, kad netiesa, 
jog negyvi krokodilai gali 
kandžioti, kaip tai pasako
ja medžiotojai ir net kai 
kurie mokslininkai. Vie
nas toks “negyvas” kro
kodilas ir ■ jį pati įkando, I

er,” ir viskas jo viduje bus 
kaip senoviškame^ kelionei 
jis visgi naudos naujoviš
kus įtaisymus: radiją^ ra
darą ir kitus. Kai laivas 
atplauks, tie naujoviški 
priedai bus ant greitųjų iš
imti ...

KIRMINAS TURI 
ATMINTĮ >

Ar paprastas kirminas. 
turi tiek proto, kad gali at
siminti ką nors? Calif or
ui jos studentų grupė su tū
lu W. J. Coppock priešaky
je pravedė visą eilę ekspe
rimentų ir priėjo išvados, 
kad taip, kirminas turi tam 
tikrą sugebėjimą atsiminti.

Coppock pravedė sekamą 
eksperimentą. Jis įdėjo ke
turis kirminus į vandens 
stiklą, iš kurio tęsėsi stik
linis vamzdelis link kito sti
klo, kur radosi maistas kir
minams. Jis pastūmė kir
minus per vamzdelį, ir tuo 
pačiu laiku uždegė šalia 
šviesą. , Taip jis pakartojo 
per keletą dienų.

Ketvirtą dieną jis uždegė 
šviesą, bet nestūmė kirmi
nų. Vienok, jie patys, lyg 
atsimindami tą ženklą iš
plaukė per tą vamzdelį link 
kito stiklo. Kitaip sakant, 
jie parodė, kad “atsiminė.” 

Buvo pravesta ir daugiau 
panašių eksperimentų ir iš 
visų prieita išvados, kad 
paprastieji žemės kirminai 
yra gudresni, negu žmonės 
.juos iki šiol laikė.

NEBIJO GYVATĖS 
NUODŲ

William Faast yra žmo
gus, kuris daro pragyveni
mą iš to, kad laiks nuo lai
ko jis leidžia nuodingai gy
vatei jį įkąsti. Praeitą sa

kaitę nuodinga kobra jam 
tet"'ilgokas tyrinėjimas Pa^! įkando.' Didesnis negu pa
rodė, kad taj ne stebuklas. | prastai kiekis nuodų buvo 

: gyvatės įleista į jo kūną, 
bet jis atsigavo, nors per 
kokią dieną taip sirgo, kad 
buvo nuvežtas ligoninėn ir 
daktarai manė, kad tai jau

Nuo seniai eina/diskusi
jos klausimu asmens rolės 
istorijoje. Kapitalizmo ša
lininkai suveda didžius vi
suomeninius įvykius prie 
vieno ar kito asmens galy
bės, tartum nuo jo noro ir 
valios tas viskas priklauso. 
Marksistai pripažįsta as
mens vaidmenį, bet visuo
meninių įvykių pamatas 
yra , to laiko gamybiniai 
galimumai ir susidariusi 
visuomenėje padėtis yra 
priežastimi įvykių; o vadai, 
asmenys, tik ant tiek su
vaidina rolę, ant kiek jie tą 
gyvenimą teisingai supran
ta, pažįsta, moka mases 
pakreipti vienos ar kitos 
klasės gerovei. Dabarti
niu laiku plačiai diskusuo- 
jama Stalino rolė jo gady
nėje. Žemiau telpantis 
straipsnis apie asmens ro
lę istorijoje dėsto asmens 
rolę bendrai, o ne kokio 
vieno asmens ypatingai. Ja
me suminimi tūli asmenys 
tik kaipo pavyzdys atžymė- 
jimui to, kokią'rolę jie vy-

siauriausioje kilpos 
išsidėstęs Biršto- 
vienas žymiausių 
Lietuvos kurortų.

Dalykas tame, sako pro
fesorius, kad Kolombijos 
vandenų krokodilai turi 
savo burnoje nervų siste
mą, kuri tik dalinai sujung
ta su smegenimis. Apie 
pusvalandis po to, kai kro
kodilas užmušamas, ta ner
vų sistema burboje dar vei
kia refleksiniai, tai yra, jo 
burna kartoja įprastą ju
desį, nors likusis kūpąs, 
įskaitant smegenis, jau ne
gyvas. Ir burnos nervai po 
nekurio laiko miršta, nes 
stingstantis kraujas atima 
nuo jų gyvenimo galimybę.

NAUJAS MAYFLOWER
1620-ais metais puritonai- 

pilgrimai atplaukė Ameri
kon iš Britanijos laivu 
“Mayflower.” Jie atplaukė, 
į vietą, kuri vėliau tapo ži
nosią kaip Naujoji Anglija, 
ir sustojo prie Plvmouth 
Rock. Tai vis faktai, ku
riuos iš istorijos' žino kiek
vienas Amerikos mokyklų 
vaikas.

Dabar Brixname, Brita
nijoje, statomas laivas, ku
ris yra “Mayflowerio” ko
pija. Jis bus tokio pat dy
džio, atrodys visai pana
šiai (smulkmenos žinomos 
iš aprašymų ir taipgi iš se
nų piešinių). Tas laivas dar 
šiais metais bus pabaigtas 
ir atplauks į Provincetown, 
Mass. Laivas pasiliks nuo
lat Plymouthe, kur bus 
kaip ir muziejus.

Laivo statybą ir kelionę 
finansuoja Mayflower są
junga, organizacija, prie 
kurios priklauso palikuo
nys tų pirmų Anglijos imi
grantų Amerikon.

Beje, 'nors laivas bus se
noviškas (burinis, žinoma) 
kaip 1620 metų “Mayflow-

Tas buvo 58-as jo įkandi
mas.

Per ilgą laiką jo krau
jas tapo atspariu nuodams 
ir ne tik atspariu, bet pa
virto serumu, kuris pade
da ir kitiems, kuriuos ^gy
vatės įkando. Jo kraujas, 
įšvirkštas žmonėms, ku
riuos gyvatės įkando, jau 
išgelbėjo keliolika tokių ne
laimingų.
KARAS JAU PASIBAIGS

Vakarinėje New Yorko 
valstijos dalyje gyvena dvi 
indėnų gentys, senecai ir 
cąyugai. Tos dvi indėnų 
tautelės nuo 1919 metų nan- 
dasi karo stovyje, nors nei 
šautuvų kulkos nei strėlės 
tame kare nelakioja ore — 
tai tik karas iš vardo, nors 
ginčų (žodinių) tarp abiejų 
indėnų grupių yra daug.

"Karas prasidėjo 1919 me
tais, kuomet baltieji atėmė 
cayugų žemes ir apgyven
dino juos senecų rezervaci
joje. Nors senecai žinojo, 
kad cayugai ten buvo jėga 
perkelti, jie jiems paskelbė 
karą. Iki visai neseniai re
zervacija buvo padalinta 
kaip ir demarkacijos linija, 
per kurią niekas neperėjo, 
nebent paslapčia jaunas sė- 
necas indėnas, kuris įsimy
lėjo į kaimyninės gentės 
mergaitę...

Dabar pranešama, kad 
šią savaitę abiejų,, genčių 
nariai balsuos, ar paskelbti 
taiką. Beveik tikra, .kad 
taikos šalininkai laimės.

M. .

ASMENS ROLe
ISTORIJOJE

riausiai suvaidino, šį 
straipsnį imu iš Didžiosios 
Tarybinės enciklopedijos 
tomą 36, puslapiai 641-642, 
kuris buvo atspausdintas 
pabaigoje 1955 metų.

Asmens role istorijoje
‘ Asmens rolė istorijoje 
yra, kuris pirmiau, geriau, 
giliau ir pilniau kitų as
menų suprato naujas kryp
tis visuomenės vystymesi, 
reikalingumą esamų sąlygų 
pakeitimo ir drąsiau už ki
tus kovoja už tai, moka su
rasti ir nurodyti tas jėgas, 
kelią ir'*' būdus atsiekimui 
tų uždavinių, kurie stovi 
priešakyje visuomenės, 
liaudies ir klasės. Išspren
dime klausimo dėl asmens' 
rolės istorijoje marksistai- 
leninistaį vadovaujasi tuo, 
kad sprendžiamoji jėga ma
terialistiniame gy v e n i m e 
visuomenės — yra gamybi
nis būdas medžiaginių reik
menų. Kadangi vyriausioji 
jėga gamybos procese yra 
dirbantieji žmonės, tai to
dėl ir seka, kad visuome
nės istorija yra pirmiausiai 
istorija gamybinių jėgų

Birštono kurortui 
sukako 100 meta

Ties Prienais Nemunas 
daro didelį vingį. Dešinia
jame upės krante, beveik 
pačioje

nas — 
Tarybų 
Iš pietų jį juosia kalnas, o 
iš šiaurės ir rytų — miškai. 
Garsiam mūsų respublikos 
kurortui šiemet sukanka 
100 metų.

Truputis istorijos >
1794 m. Vilniaus universi

teto profesorius Jundila, 
1817 m. E. Liachnickis ir 
1823 m. kalnų inžinierius 
Ulmanas Birštono apylin
kėse atliko eilę tyrimų, ti
kėdamiesi rasti druskos 
klodų. Susipažinęs su šiais 
tyrimais, gydytojas Bene
diktas B i e 1 i n s k i s, kuris 
skaitomas ir kurorto įkū
rėju, padarė išvadą, kad 
Birštono mineraliniai šalti
niai tinka gydymui, pirmų
jų ligonių gydymas davė 
teigiamus rezultatus. 1856 
m. Birštone pastatomos vi
los, įrengiamos vonios. To
dėl šie metai ir skaitomi 
kurorto įkūrimo data.

Vietiniai dvarininkai 
Bartuševičiai, Kvintos ir 
kiti, pajutę, kad kurortas 
gali tapti stambiu pasipel
nymo šaltiniu, nupirko iš 
Vilniaus konsistorijos ku
rorto teritoriją, p r a dėjo 
statyti namus, restoranus. 
Gydymo reikalais jie visiš
kai nesirūpino. Minerali
niai .šaltiniai tebuvo prie
danga pinigams išvilioti.

Maža kas pakito ir Lie
tuvą valdant buržuazijai. 
Kurorte nuo tinginiavimo 
ilsėjosi įvairaus plauko po
nai ir poniutės. Darbo žmo
gui Birštono kurorte gydy
tis buVo ne spagai kišenę.

Tarybą valdžios metais
Naują puslapį Birštono 

kurorto istorijoje . atvertė 
tarybinė santvarka. Praū
žus antrojo pasaulinio ka
ro audrai, kurortas atnau
jintas ir išplėstas. Sure
montuoti sanatorijų pasta
tai, sutvarkyti įrengimai. 
Kurorte įrengti nauji gy
dymo kabinetai. Dabar čia 
yra fizioterapijos, gydomo
sios fizkultūros, saulės vo
nių ir stomatologijos kabi-

netai. Vien praeitais me- 
tais Birštone gydėsi ir il
sėjosi daugiau žmonių, ne
gu per ištisus ketverius 
1931-1934 metus kartu paė
mus.

Sanatorijos kasmet ple
čiamos. Šiemet sanatorija 
Nr. 2 gavo naujus gydymo 
įrengimus. Pastatytos sub- 
akvaliriės vonios, įrengti 
funkcionalinės diaemosti-1

vystymosi, istorija dirban
čiųjų masių, o ne isto
rija atskirų žymių as
menų, užkariautojų, carų, 
įstatymdavių, kari ninku. 
Ne atskiros asmenybės su
daro visuomenę, o klasės, ir 
jos iškelia asmenybes; ne 
didvyriai pagimdo liaudį, o 
liaudis iškelia didvyrius ir 
vysto istoriją p i r m'y n. 
Marksizmas pastato pirme
nybėm liaudį, visuomenę, 
klase atskiriems asmenims.

Subjektyviai idealistai 
tvirtina, kad marksistų pa
sirinkimas objektyvių reiš
kinių visuomenės gyveni* 
me, būk yra sumažinimas 1̂ 
ir atmetimas sąmoningų 
.žmonių veiksmu, asmens 
rolės istorijoje. V. L Le
ninas atmušė tą primetimą, 
įrodydamas, kad tik pri
pažinimas determi n i z m o, 
priežastimi aprėžimo žmo
nių veiksmų suteikia gali
mybę moksliniai atidengti 
masių, klasių, partijų ir at
skiru asmenų veikimo 
reikšmę ir parodyti, prici 
kokių sąlygų tam veiksmui 
užtikrintas pasi sekimas, 
galima prašalinti subjekty- 
viškumą, netikrą įkainavi- 
ma veiksmu. Tai laisvė 
pažinimui ir išnaudojimui 
gamtos įstatymų, yisuome* 
nes valios, o ne įsivaizduota 
asmens nepriklau s. o m y b ė. 
nuo tų įstatymų. Marksiz
mas, atidengdamas tuos 
įstatymus, rodo dirbantie
siems kelią į pilniausią lais
vę, į sąmoningąjį istorinį 
darbą. Marksizmas atme
ta, Lai]i subjektyvizmą, vo- 
luntarizmą, avantiūrizmą 
politikoje, taip ir fatalizmą, 
pasyviškumo ide o Lugi j ą, 
stichizmą, vilkimąsi uode- 

------------------ goję, automatiškumą istori-J 
kos- kabinetai, gauta nauja įjos supratime; jis skirias* 
rentgeno aparatūra. ; nuo visų kitų teorijų, ka^> 

: “pilniausiu 
apvienijimu mokslinio blai
vumo aiškinime tikrosios 
padėties dalykų evoliucijos 
kelyje ir didžiausiu griežtu
mu pabrėžia revoliucinės 
energijos reikšmę, revoliu
cinį veikimą, revoliucinę 

rentgeno aparatūra. ;__ ..... __ ,
Išskiriamos stambios lė-! Leninas mokė: 

šos mokslinio tyrimo’ dar
bams . Didelę paramą tei
kia žymiausieji Kauno kli
nikų specialistai. Kurorte 
šiuo metu dirba daug pri
tyrusių gydytojų.

Birštono kurortas turi 
puikias ateities pespekty- 
vas. Neužilgo antroje Ne
muno pusėje prasidės nau
jos sanatorijos statyba. Jai 
parinkta graži vieta pušy
ne. Parengiamieji sanato
rijos statybos darbai jau 
pradėti.

Naujas Birštono miestas- 
kurortas - išaugęs antroje 
Nemuno pusėje. Padaryti 
gręžimai ir surasti nauji 
mineraliniai šaltiniai. Iš
augs gyvenamieji namai, 
mokykla, klubas ir kiti pa
statai.

Mineraliniai šaltiniai
Plačiai' žinomas 

to” mineralinio saiuinu j 
vanduo. Jo galima gauti 
ne tik mūsų respublikoje, 
bet ir tokiuose kurortuose, 
kaip Soči ir Kislavodskas. 
“Vytauto” ir “Taikos” šal
tinių vanduo naudojamas 
gydant virškinamojo trak
to susirgimus, skrandžio 
rūgšties sumažėjimą ir ki-

gi, suprantama, atskirų as
menų, grupių, organizacijų, 
p arti j ų , sugebėjusių ap
čiuopti ir vesti linkui tiks
lo tos ar kitos klasės.”

Patys žmonės daro savo 
istoriją, ir tuo sėkmingiau, 
kuo geriau jie supranta is
torines sąlygas ir reikalus 
besivystančios visuomenės.

Didysis žmogus suteigia 
įvykiams savo individualilr 
kūmo antspaudą, bet ne ta
me jo svarbiausias reiški
nys. Jis didelis tuomi (kaip 
mokė Plechanovas), “kad 

“Vytau-; pas jį yra ypatybė, padar 
šaltinio l ranti jį daugiausiai tinka-

nių įvykių tvėrėjais 
“aristokratinės” 
bėMineralinių šaltinių Nu

merių 1-5 vanduo naudoja
mas angliarūkšties ir pu
šies ekstrakto vonioms. Jos 
gydomai veikia chroniškų 
reumatų, sąnarių, raume
nų, kraujo apytakos susir
gimus. Gera gydymo prie
monė yra durpių purvo 
kompresai.

Šjmtai darbo žmonių da
bar atvyksta į Birštoną gy
dytis ir pailsėti, pasisemti 
naujų jėgų kūrybiniam dar
bui. L. Žilevičius

mir pasitarnauti didiems 
visuomeniniams reikalams 
jo gadynėje, iškilusiems įta
koje bendrųjų ir ypatingų 
priežasčių.”

Reakcinės teorijos “did
vyrių ir minių” suveda prie 
to, kad vienatiniais istori- 

yra 
asmeny- 

kurios būk tai galin
čios pasukti istorijos įvy
kius pagal savo valią, kur 
tik sugalvos, o dirbančio
sios masės būk yra pasy- 
vės, šalutinė “medžiagtff* 
neorganizuota “gauja,” ne
turinti istorinės iniciatyvos 
ir galimybių savistoviam 
istoriniam kūrimui. Tokios 
yra teorijos reakcinių kla
sių ideologų...

Ir socialistai-svajotojai 
atmesdavo liaudies masių 

(Tąsa 3-čiam pusk J
i 1
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Istorija ir informacija
* •A' * (Tąsa nuo 2 pusi.)

rolę istorijoje. Stumiamoji 
jėga istorijoje pas juos bu
vo ne liaudies masės, o iš- 

į radėjai “visuomeninės sis-
* temos,” kurie būk vien sa

vo genijų jėga tinkami pa- 
liuosuoti visą pasaulį be is
torinės iniciatyvos, savisto- 
vio veikimo ir liaudies ma-

I šių kovos. Panašias teori
jas siūlė ir rusų liaudinin
kai.

V. I. Leninas numaskavo 
reakcines liaudininkų teori
jas “didvyrių ir gaujos,” 
taipgi oportunistų teorijas 
stichijos, atmetančias re
voliucinę rolę partijos, rolę 
atskirų asmenų, dalyvau

jančių judėjime. Marksiz- 
mas - leninizmas mokina, 
kad nei viena klasė istori
joje nepasiekė viešpatavi
mo, jeigu ji neiškėlė savo 
politinių vadų, savo pirma
eilių organizatorių, suge
bančių organizuoti ir vado
vauti judėjimui.

Marksistai - leninistai ri
ša klausimą kas dėl darbi
ninkų klasės vadų tampria
me junginyje su mokslu 
apie revoliucinę proletaria
to partiją. Marksistinė par
tija, kaipo aukščia u s i o j i 
forma proletariato klasinės 
organizacijos, jo pirmasis 

x organizuotas būrys, gink- 
*'■ guotas neklaidinga revoliu- 

rcine teorija, vadovauja 
veiksmus visų kitų dirban
čiųjų organizacijų ir nuro
do kryptį prie siekiamojo 
tikslo. Ji išauklėja ir iške
lia vadus, suriša juos su 
masėmis, neša i mases 
mokslinio komunizmo idė
jas, politiniai auklėja iv 
šviečia mases pasiremiant 
iš jų pačių klasinių kovų 
patyrimais. . Partijos vadų 
uždavinys yra tame, kad. 
suteikti darbininkų klasei 

v aiškią programą, kovųtiks- 
lą, nurodyti kovos kelius ir 

, formas.
Pasaulinė - istorinė K. 

Markso ir F. Engelso rolė 
yra tame, kad jie tapo ge- 
niališkais vadais ir moky
tojais tarptautinės darbi
ninkų klasės, kūrėjais di
džio marksistinio mokslo. 
K. Marksas ir F. Engelsas 
atidengė ir moksliniai iš
aiškino istorinę -darbinin
kų klasės misiją, kaipo 
kapitalizmo graboriaus ir 
įkūrėjo komunistinės visuo
menės, jie atidengė tikro
vę kapitalizmo atsiradimo, 
besivystymo ir žlugimo, pa
vertė socializmą iš utopijos 
į mokslą. Jie vadovavo pir
miems mūšiams darbinin
kų klasės, pamate moksli- 

. jptiio komunizmo sukūrė pir- 
> ^"mąsias proletariato revo-- 

liucines klasines organiza- 
« ei jas. 'V. I. Leninas—didy- 

U sis‘tęsėjas K. Markso ir F. 
I ' Engelso mokslo — išvystė 

jų mokslą toliau, pritaiky
damas prie naujų istorinių 
sąlygų — imperializmo ir 
proletarinių revoliucijų ga
dynėje; visapusiai nušvietė 

’ .teorijos, strategijos, socia- 
lės revoliucijos ir proletari
ato diktatūros klausimus, 
pakėlė marksistinį mokslą 
aukštyn, apginklavo ta teo- 

' rija jo paties suorganizuo
tą proletariato revoliucinę 
partiją, kuri atvedė darbi
ninkų klasę Rusijoje prie 
pergalės Didžioje Spalio 

į. revoliucijoje, kuri atidengė 
*j|įr-naują erą žmonijos istori- 
■*W|oje. I* Leninas pateikė 

^friipgi pagrindus planui so- 
(cializmo ir komunizmo bu- 
davojimųi ir vadovavo par
tijai ir Tarybų valstybei 

7 pirmame, labiausiai sunkia
me, socializmo budavojimo 
laikotarpyje. Komunistinė

partija, jos Centralinis Ko
mitetas, kurio priešakyje 
buvo J. V. Stalinas, prave
dė gyveniman leninistinį 
planą sukūrimui socializmo 
Tarybų Sąjungoje, apgynė 
visus socializmo iškariavi- 
mus prieš agresiją iš pa
saulinės imperializmo reak
cijos- pusės, pasiekė pama
tinio pasikeitimo visos pa
saulinės padėties naudai 
socializmo. ..Mokiniai ir ša
lininkai V. Į. Lenino plečia 
nenugalimą marksizmo-le
ninizmo mokslą, pritaiko 
jį prie naujų istorinių sąly
gų, prie tautinių ypatybių 
atskirai kiekvienos šalies 
besivystymo, sėkmingai ve-' 
da darbininkų klasę ir dir
bančiuosius prie socializmo 
ir komunizmo pergalės.

Vadai ir veikėjai. darbi
ninkų klasės skiriasi nuo 
pirmiau visų buvusių, pa
vergtųjų žmonių vadų tuo- 
mi, kad jie yra apsiginkla
vę teisinga, revoliucine 
moksline teorija, nenutrau
kiamai surišta su praktika 
revoliucinio veikimo, žino 
visuomenės besivystymo 
įstatymus ir todėl gali 
moksliniai numatyti, .kur 
neišvengiamai eina istori
niai įvykiai. Atstovaudami 
pamatinius darbo klases 
reikalus, dirbančiųjų ir ne
nukrypstančiai ginant juos, 
jie visados neatidalinamai 
susirišę su masėmis, todėl 
turi paramą masių; ištirda-1 
mi revoliucinį masių paty
rimą, jie mokosi iš masių 
ir tuo patim kartu moko 
mases.

Marksizmas - leninizmas, 
įvertindamas ^eikšilię di- ‘ 
džiųjų veikėjų, darbo kla- ' 
sės vadų, kartu numaskavo | 
ir išaiškino kenksmingą 
idealistinę teoriją ąsmens 
kulto. Asmens kulto (gar
binimo) teorija atiduoda Į 
garbę atskiriems asmenims' 
už tai, ką gyvenime galėjo į 
atlikti partija, darbininkų 
klasė, visa liaudis ir tuomi 
nužemina partijos rolę, rolę 
darbininkų klasės, rolę liau
dies masių. Kulto teorija 
auklėja masių pasyvumo 
dvasią, laukti to, kad visi 
nauji sumanymai turi atei
ti “iš viršaus,” kad' viską 
turi sumanyti vadai ir su
manytojai. Asmens kulto 
teorija nesutaikoma su le
ninizmo principais partiji- 
nio budavojimo ir vadova
vimo, ji stumia prie pažei
dimo principų viduje parti
jos demokratizmo ir kolek- 
tyvio vadovavimo, kaipo 
pačio pamatinio dėsnio par
tijos darbe vadovaujant 
darbininkų klasę ir dirban
čiųjų mases.

Marksizmas - leninizmas 
virš visko įkainuoja istori
nę iniciatyvą ir savistovu
mą darbe pačių liaudies 
masių. Akstinant iniciaty
vą ir masių aktyviškumą 
komunizmo statyboje Tary
bų Sąjungos Komunistų 
Partijos Centro Komitetas 
griežtai atmeta svetimą 
marksizmo - leninizmo dva
siai asmęns kulto teoriją, 
logiškai susirišusią .su sub- 
jektyviai-idealistine teori-' 
ja, atmetančia tikrąjį cha
rakterį bendroje ' Visuome
nėje, o ypatingai besivys- 
tyme socialistinės visuome
nės.

450,000 amerikiečių • šią 
vasarą aplankys Francūzi- 
ją. Eilinis, amerikietis 
Francūzijoje praleidžia 
apie 10 dienų. Didžioji dau
guma turistų dabar yra vi
dutinės klasės žmonės. Se
niau tik turčiai keliaudavo 
Europon.

------- --------- ----------------- -................. ...-...........V—■—
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Pittsburgh, Pa.
Pittsburgh o dipukai jau 

pradėjo aptilti. Nedaug jų 
gyvena Northsidėje, bet ir tie 
patys šaukdavo, kad Ameri
ka turi suvaldyti komunizmą, 
kitaip gali būti bloga. Dabar, 
pamatę, kad jų straksėsimas 
nieko, jiems nėdavė, tai ap
tilo. . Į

Jie manė, kad čia kas į jų 
labai paiso, kad ims Amėri-- 
ka ir grąžins juos lėktuvais 
Lietuvon ir ten atiduos turė
tus dvarus, kuriuos dabar tu
ri darbo žmonės. Jie manė, 
kad neužilgo galės Lietuvėje 
.žmonėms skūras lupti, kaip 
lupo prie Smetonos. I

Vienas dipukų užtarėjas 
man ėmė pasakoti, kad jis 
gavo laišką iš Lietuvos nuo Sa
vo sesers. Sako, ji rašo, kad 
Lietuvoj bloga, kad iš jos vis
ką atėmę, kad padarė kolū
kį, kad ji negauna ko valgy
ti, nors eina dirbti. :

I

Aš jam atsakiau: Kaip tai 
galėtų būti ? Aš skaičiau du 
laiškus, kuriuos gavo viena 
moteriškė nuo savo sesers, gy
venančios tik antrame kaime 
nuo tos vietos, apie kurią pa
sakoji. Ji rašo, kad gerai 
dirba kolūky, pažymi, jog kai 
kurių medžiagų, tiesa, dar Į 
trūksta, bet nieko neprašo 
prisiųsti. Taigi, kaip visa tai 
suprasti? Kurie rašo teisina 
gai ? Aš žinau, kad ši mote
ris rašo teisingai, bet nenoriu 
eiti su pasakotoju į polerųi- 
k a s, no rs ' j į gera i ž i n a u.

S. O. i

Bethlehem, Pa.
Tai ir vėl pas mumis strei

kas. Kaip jau skaitytojai ži
no plienininkai išėjo Į kovą su 
savo išmaudė to j a is 1-mą die ii a 
liepos. Bethleheme yra milži
nas steel mill, i kurią suva
žiuoja iš visų apylinkių mai- 
nieriai, farmeriai ir audėjai 
pelnyt sau duoną. Dirbančio
mis dienomis čion užsikimši
mas automobiliais didesnis 
kaip New Yorke. Dabar vis
kas tyku. Pas didžiausius var
tus, 3rd St. pasistatė kempes 
p i kieta i ir vaktuoja. Nežinią, 
kaip ilgai tęsis. Mano darbas 
Hotel Bethlehem. Dabar koti- 
stru’ktuoja didįjį k įeiną, tai 
aš gavau 9 dienas atostogų. į

30 diena birželio atvažiavau 
pas savo dukrą Adelę J. Smi- 
thą į Queens Village, L. L, 
N. Y. Pirmą dieną liepos du
kra su dviem anūkais ir aš 
atvažiavom pabaliayot aut 
dienraščio Laisvės pikniko. 
Piknikas buvo visko pilnas. 
Džiaugėmės suėję su seniai 
nematytais draugais ir drau
gėmis. Mano 3-jų metų anū
kė kad šoko tai šoko. Labai 
gražus buvo piknikas. Dabar 
lauksim kitų metų, jei būsim 
gyvi, gal vėl pasimatysim, i

Draugas Juozas W. Stan
kus praeitą mėnesį gavo 
“strok”, buvo išvežtas į St. 
Lukes hospitalį, Dabar namie 
gyvena, Center Valley, R. D.
I, ant gražios farmukės. Aš 
turiu Plymouth kariuką, tai 
G d. liepos paprašiau Joną 
Stase’vičių, kad nuvežtų pas
J. W. Stankų (dar neturiu 
leidimo vairuoti). Radom abu 
Stankus namie. J. Stasevičius 

' pasimokė,įo ten kiek .į L. A. 
Susivienijimą.- J. W. Stankus 
jau turėjo gatavą čekį $15.00 
ir sako: “Aš dar negaliu ra
šyt gal parašysi ir pasiusi 
Laisvei prenumeratą, o $7 į 
fondą”. Sakau, labai gerai 
mielas drauge, kad šitaip. Jis 
nuo 1929 metų nedirba (buvo 
mašinistas). Dabar ant pensi
jos ir ligonis, bet vistiek ne
užmiršta savo kelrodžio.

* * '

Dabar Bethlehemas — gra
žus miestas. Turim 4 bankus, 
4 teatrus, kelias dešimtis vi
sokių bažnyčių, šimtus restau- 
rantų, hotelių ir saliūnų. Tik 
neužmirškim savo dienraščio 
Laisvės!

/

Darsūniškio Bedievis

Alan Winnington .. _ _ ....

Bus lengva išmokti 
kiniečiu kalba «-• -

Užsieniečiai neužilgo ga
lės išmokti kiniečių kalbą 
taip lengvai, kaip ir kurią 
kitą kalbą — dar lengviau, 
negu kurias kitas, nes jos 
gramatika bus labai pa
prasta. •

Neužilgo nebereiks iš
mokti atskirti tūkstančius 
žodinių paveikslų, o tiktai. 
30 raidžių.

Tada kiniečių kalba bus 
taip lengva skaityti, kaip 
ir kalbėti, ir bus atidarytas 
naujas kelias ryšiams tarp 
Kinijos ir viso pasaulio.

Nekantrūs vizitoriai Ki
nijoj dažnai sako: “Kodėl 
jie nepakeičia tds kvailos 
kalbos ”, Be abejonės, ki
niečių rašyta kalba, turin
ti ištisinę 4,000 metų isto
riją, nėra kvaila, ir, jos pa
keitimas yra sunkiausias 
liaudiškos Kinijos uždavi
nys.

Kinų raštas yra tas pats 
po visą Kiniją, bet ne visi 
kiniečiai kalba viena kalba. 
Panašiai, kaip i n d i j o n ų 
kalbos Pacifiko pakraštyje.

Nėra prasmės daryti to
kias pakaitas, kurios atim
tų bendrą . susisiekimo prie
monę — rąšytą kalbą. Bet 
pakaitos turi būti padary
tos. Tokios formos rašy
ba tapo kliūtimi progre
sui Kinijoje ir barjeru Ki
nijos draugams.’

Kiniečių raštas visuomet 
buvo neprieinamas papras
tiems žmonėms. Tiktai dy
kinėtojai galėjo išmokti jo. 
Pradžioje kiniečių z raštas 
susidėjo iš gana paprastų 
braižinių, kurie išreiškė ob
jektus. Du objektai buvo 
sudedami kartu išreiškimui 
sąvokų. Tokiu būdu, saulė 
ir pusė mėnulio reiškia 
“ryškus.” i

Laikui bėgant; iš paveiks
lų išsivystė žodžių formos 
ir pasidarė dar komplikuo- 
tesnis. Jau negalima su
prasti žodžių reikšmės iš. 
pažiūros, o kai kurie ženk
lai turi virš 30) skirtingų 
brūkšnių. J

Šios sistem^ nepatogu
mas rimtas. Pradinės mo
kyklos išėjimas trunka dve
jus. metus ilgiau, negu ten, 
kur tautos turi alfabetą. 
Vietnamo valstiečiui užima 
tik ketvirtadalį laiko iš
mokti rašyti ir skaityti, ne
gu kiniečiui,

Kadangi kiekvienas žodis 
yra atskiras braižinys, o jų 
viso yra arti 50,000, iš ku
rių 5,000 kasd i e n i n i ame

naudoji me, mechaniškas 
raidžių rinkimas, morse te
legrafas ir paprasta rašo
moji mašinėlė Kinijoje ne
tinka.

Net po kelių nietų studi
javimo, labai mažai užsie
niečių gali paskaityti laik
raštį. O surasti žodį žody
ne, tai ne juokas. Reikia 
ilgai ieškoti ir skaityti 
brūkšnius.

“Mes gyvename greičio 
amžiuje,’L pasakė Kinijos 
Mokslų Akademijos prezi
dentas. “Mes turime eiti 
greitai, kad atsiekus socia
lizmo, bet mokinimasis ki
niečių rašto yra sunki naš
ta. '

Ekspertų komitetas dirbo 
ant šios problemos nuo pat 
Liaudies Kinijos įsikūrimo. 
Kalbos reformoj numatomi 
trys perijodai: suprastini- 
mas ženklų; įvedimas ben
dros kalbamosios kalbos; 
ir pakeitimas paveikslinių 
ženklų alfabetu.

Šimtai bendrai naudoja-' 
mų ženklų jhu suprastinta 
ir jau naudojama kaip fo
netiškas metodas mokant | 
senosios rašto formos.

Sekančiu 'ir pačiu svar-1 
biausiu šio proc$$Q. žings
niu ^ra, įvedimas tautinės, 
kalbos, paremtos Pekingo 
tarme. Ši bendra kalba jau 
naudojama ant radijo, ju- 
džiuose, teatruose ir žody
nuose, Bet perėjimas prie 
alfabetinės formos gali iš
sivystyti sykiu su žmonių 
sugebėjimu kalbėti bendra 
kalba ir savo dialektu.

Su 1958 metais mokyto
jai bus parengti mokyti 
bendrosios kalbos ir perėji
mas prie alfabeto bus pra
dėtas. Tuo tarpu alfabetas 
bus naudojamas, populiari- į 
zuojant universale kalba-' 
mąją kalbą.

Dar yra pasipriešinimų iš 
intelektualų, kurie bijo, kad 
naujas alfabetas pakenks 
kiniečiu kultūrai ir sulai
kys • studijavimą Kinijos 
klasikų. Sunkumai, kuriuos 
jie kelia, yra tikri, bet lai
mėjimai taipgi bus dideli, 
tad bus galima surasti prie
mones išsprendimui sunku
mų. (Iš “L. Balso”)

Atidarė bevaikiams 
patarimų kliniką

Long Island Jewish Hospi
tal atidarė kliniką, kuri tyri
nės bevaikystės priežastis "ir 
teiks patarimus ir pagalbą 
tiems, kuriems gali tai pagel
bėti. Klinika taikoma neišga
lintiems užsimokėti ar išgalin- 
tierns tiktai mažus mokesčius.

Lankymasis pagal sutartį, 
padarytą iš anksto paskambi
nus ligoninės raštinėm

25 milijonai amerikiečių 
užsiima laivininkystės (irk- j 
lavimo, buriavimo ir moto
rinio laivininkavimo) spor
tu, 'sako “Herald-Tribune.”

DETROIT, MICH
z

S P 4 V D O S
PIKNIKAS

RENGIĄ DETROITO DRAUGIJŲ SĄRYŠIS

Sekmadienį, Liepos-July 15
BEECHNUT GROVE

MIDDLE BELT RD. INKSTER, MICH.

Kas metai Detroito organizacijos rengia vie
ną iš didžiausių piknikų spaudos naudai. Todėl 
mes kviečiame visus, ne tik Detroito lietuvius, 
bet ir iš visų apylinkių dalyvauti piknike ir 
linksmai praleisti laiką.

Kalbės vienas iš “Vilnies” personalo

Gera Orkestrą Šokiams
t

KELRODIS: Iš Detroito geriausia važiuoti Michi
gan Ave. iki Middle Belt Rd., sukite po kairei, pava
žiavę apie mailę, rasite pikniko yietą.

Brooklyne šiemet atidary
tos 10 naujų žaismavieČių, po
rą tikisi dar atidaryti pirm ru
dens, o kitas 7 baigti iki ga
lo metų. Tas užbaigus, Broo
klyne bus 199 aikštelės vai
kams ir jaunukams žaisti.

Coney Islande narkotikų 
vartotojas plėšikas iš vaisti
ninko pagrobė dvi bonkutes 
su narkotikais, vertais $20, 
bet nelietė ant baro buvusių 
tuo tarpu skaičiuojamų virš 
šimto dolerių.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

Atidarytas Vasarnamis
J

Su visais patogumais vasarotojams ■
JŪRŲ MAUDYNĖS PRIE PAT NAMO

VIOLET’S OCEAN VIEW
GUEST HOME

Kainos nebrangios.. Tuojau užsisakykite kambarius 
arba apartmentus vasarojimui.

125 Atlantic Avė., Atlantic City, N. J.
Telefonas 5-^338

USNYNE
Moderninė Lietuvos Istorija Poemoje 

Tai žmogaus Sielą Jaudinantis'Kūrinys!

Parašė žymusis Lietuvos Poetas

Teofilis Tilvytis
f

Gyvai atvaizduojama kaip Lietuvai tapus ne
priklausoma, godūs ant turto elementai, po prie
danga patriotizmo, puolėsi ten išnaudoti liaudį. 
Lobo ir be žmoniškumo atodairos vis daugiau 
glemžėsi turto. . 1

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

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

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

' cialistinė santvai’ka.

Kas tada atsitinka sju spekuliantais, žemės, na
mų ir kitokio turto suktais būdais iš liaudies 
prisiplėšusiais? Apie tai , tikrai ir aiškiai su
prasi pasiskaitęs knygą ŪSNYNE,

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

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

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

160 Puslapių. Kaina tik $1.00
Užsakymus Prašome Siųsti:

LAISVE
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.
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New Yorko
spaudoje

Skaitytojų laiškuose, kurie 
kasdien telpa kairiečių “Dai
ly Worker’yje”, nemažai kri
tikos atkreipta prieš patį lai
kraštį ir jo vedamuosius 
straipsnius. Tuo , tarpu, 
vieni skaitytojai jaučia, 
aštrus savi-kritikos tonas 
raštyje geras, kai kurie
tytojai jaučia, kad laikraščio 
redaktoriai perdaug perdeda, 
perdaug atgailauja ir per-

kai 
kad 

laik- 
skai-

Noh'Yorfak/ztejafeyZlnlov

lik
turi atostogas ir

B9SMBH
A NEW YORK

HELP WANTED FEMALE

l’On
Ra- Namų darbininkė. Geri namai, 

geros sąlygos, nuolatinis darbas. 
Paliudijimai. Nuosavas kambarys. 
GR. 2-8568.

Viltys surasti pagrobtąjį 
kūdikį darosi silpnesnes

Dabar daugiau kaip savaitė 
po nusikaltimo, viltys surasti 
vaiką gyvą vis mažėja. Pa
prastai tokio amžiaus kūdi
kiai reikalauja specialūs prie
žiūros, ko kidneperis negalė
tų ir gal nenorėtų daryti. Bai
si mintis, kad kidneperis ar
ba kidneperiai gal jau atsi
kratė kūdikio, pradeda vis la
biau įsiskverbti pas tėvus.

Tuo tarpu FBI perėmė ty
rinėjimą jiuo Long Islando 
Nassau apskrities policijos. 
Yra toks įstatymas, kad FBI 
gali įsimaišyti į pagrobimo 

jei pagrobtasis asmuo
pervežamas per valstijos sie
nas arba, jei praslenka 
giair negu savaitė.

, »FBI oficiališkai 
ėda tyrinėjimą,

;i, gerai žinoma, kad neoficia- 
ir liai FBI agentai buvo įsiinai- 

šę į reikalą nuo pat pirmos 
dienos.

Teisėjai nepatenkinti 
vidurvasario darbu

Sužeidė jaunuolę ir 
papiovė jos motiną

Įdūkęs ant sūnaus už 
mansą, bronxietis Michael
dice, 56 m., peiliu apraižė sū
naus mylėtinę ir mirtinai su
badė jos motiną. Mirusioji 
yra Anna Togneri,-41 metų. 
Duktė Virginia, 18 metų, li
goninėje.

R'adice žmogžudystę papilu 
dė nuėjęs i tų moterų namus, 
586 Jackson Ave., Bronx. Tai 
padaręs, jis iššoko iš antrojo* 
aukšto per langą į kiemą. Po
licija jį .pagavo bandantį per
lipti tvorą, pabėgti. Jį areš
tuojantis policistas F. Weber 
taipgi tapo apraižytas.

Radice ir Togneri yra kai
mynai. Jis su šeima gyveno 
583 Jackson Ave.
Patrick, 23 m., su 
draugauja. Dėl to 
mo Radice patys
Mrs. Radice pasakiusi vyrui: 
“Eik lauk čia nerėkavęs!” Jis 
išbėgęs peiliu nešinas pas 
Tognerienę ir ją užpuolęs, o 
kai duktė pro langą pradėjo 
šaukti pagalbos, apraižė ir 
ją. Bet ji sužeista nepavojin
gai, pajėgė išbėgti ant gat
vės pagalbos šaukti.

Radice patalpintas ligoni
nėje po areštu. Sako, kad jis 
neseniai iš ligoninės buvo pa
leistas po tariamo “išgydymo” 
nuo nervų pakrikimo.

(134-136)

Jau daugiau kaip savaitė 
praslinko nuo to laiko, kaip 
kas tai pagrobė Weinbergeriu 
keturių savaičių kūdikį. Per 
tą laiką šeima gavo nemažai 
telefoninių atsikreipimų su nu
rodymais, 'kur palikti išpirki
mo pinigus. Weinbergeriene 
viena, sakoma, apie penkius 
kartus išvažiavo susitikti su 
kidneperiu, kelius kartus pa
dėjo pinigus į nurodytas vie
tas, bet tai vis buvo ne tikro 
kidneperio, o kitų) apgavikų 
darbai.

Ar tikras kidneperis kada
nors bandė susisiekti su Wein- bylą, 
bergeriais? Niekas netui’i ti
krų įrodymų. Bet manoma, 
kad bent pirmas atsikreipimas 
buvo nuo to kidneperio. Bet 

ė

jis išsigando, nes spauda pra- bar 
dėjo plačiai apie tą ra 
policija tuojau įsimaišė 
kidneperis tokiu būdu tapo iš

Mergina—narni) darbininkė. Bis- 
kj virimo. Privatiški namai. Nuosa
vas kambarys, $30 į savaitę. Visi 
įtaisymai. Geras, nuolatinis darbas.
MA. 7-4408.

Lankėsi rockfordietis
S. Šaltys

Praėjusį pirmądienį Kultū
riniame Centre ir Laisvėje 
lankėsi S. šaltys, veikėjas iš 
Rockford,

Svečias
jas naudoja taip sakant dides
niam apsidairymui. Jis buvo 

, buvo Penn- 
sylvanijoje pas savo gimines 
ir artimus. Pagaliau šaltys 
nusitarė vykti pas Seną Vin
cą, pamatyti jo farmukę 
pasikalbėti.

Bet jis dar vis nerimo, 
pamatęs New Yorko. Tad 
madienį sėdosi į savo mašiną 
ir atvyko pas mus. čia neil
gai pabuvojo; apžiūrėjo (pir
mą kartą jis jį mate) Lietu
vių Kultūros Centrą, apsikei
tė žodžiu; su1 sutiktais asmeni
mis, apžiūrėjo Laisvės leidy
klą. Na, po to viso Laisvei 
paliko $5 dovanų, o Kultūri
niam Centrui — $10.

Tuomet sėdosi mašinon ir 
vėl pasileido link Gibbstown, 

pas Seną Vincą. O iš 
ten grįš namo.

daug Unkšta į neatsakomingą Ohjo valstijoje,
kritiką.

Štai “Skaitytojas iš Astori- 
jos” sako, kad “Daily Wor- 
ker’io” vedamasis straipsnis 
apie Poznanės įvykius buvo 
negeras ir kenksmingas. Ta
me vedamajame straipsnyje, 
parašytame dieną po riaušių, 
“D. W.” pažymėjo, kad 
jnonstracijomis 
provokatoriai, 
demonstracijos

.narnos, nes darbininkai turė- 
<jo pamato protestuoti. Ir 
“D. W.” išreiškė savo apgai
lestavimą, kad tiek nekaltų 
darbininkų krito.

“Skaitytojas iš Astorijos” 
sako, kad “Daily Worker’io” 
redaktorius pamiršo tuos dar- N. J., 
bininkus, darbininkus - karei
vius ir darbininkus - policinin
kus, kurie krito kovodami 
prieš išprovokuotas riaušes. 
Tai tie, sako “Skaitytojas iš 
Astorijos”, buvo tikrai loja
lūs socializmui, o ne protes
tavusieji ir taip lengvai da
vusieji sukiršinami priešingų 
elementų.

Kitas skaitytojas kritikuoja 
Fosterio straipsnius, kuriuose 
jis pakartotinai lygino Stali
no kultą su Browderio kultu 
Amerikoje. Tas skaitytojas 
sako, kad judėjimas padarė 
sunkiausias klaidas jau po to, 
kai Browderis 
tas iš judėjimo.

*

de- 
pasinaudojo 

bet iš karto 
buvo pateisi-

tapo pašalin-

*
“Post” sako, 

jau nėra jokios

*
Demokratų 

kad dabar 
abejonės — jeigu Eisenhowe-
ris turėtų ir kitą širdies smū
gi, jeigu1 jis vėl pasiduotų 
operacijai ir nesvarbu, kas 
su juom atsitiktų, jeigu jis 
tik galės pastovėti ant kojų, 
republikonų politikieriai jam 
įkalbinės kandidatuoti, 
jie jam. įkalbinėjo šiuo

“Post” sako, kad po 
apsirgimo Eisenhowerio
ir artimieji į jį darė įtakos, 
kad jis nekandidatuotų ir jie 
dar dabar norėtų, kad jis pa
sitrauktų, bet galinga repub- 
likbnų mašina viską nušlavė 
šalin ir dabar Ike klausosi tik 
republikonų 
kierių.

kaip 
kartu.

pirmo 
šeima

profesinių politi-

komercinė spau-New Yorko 
da beveik lygiom pasidalino 
apie Advokatų sąjungos ko
misijos siūlymus, kad būtų 
sušvelninti taip vadinami lo
jalumo tyrinėjimai. “Times”, 
“Tribune” ir “Post” nąaždaug 
sutinka su komisijos nusista
tymu*, nors “Tribūne” su tam 
tikromis rezervacijomis. 
“News”, “Mirror”, “World - 
Telegram” ir Hearsto vakari
nis lapas stoja prieš. Ypatin
gai spiegia “News”, kuris sa
ko, kad advokatai siūlo “pa
daryti Ameriką subversyvių 
rojum”.

namų savi- 
prieš pakė- 
pakelta po 
šimto dole-

Brooklyniečiai 
ninkai protestuoja 
limą taksų. Jiems 
apie 12 centų per
rių vertybę, iki $4.11. Pakel
tieji taksai jėjo galion birže
lio 15-ą.

(134-13?)

ir

ne- 
pir-

ki-

su-

ina
Sveiki. Mes čionai smagiai 

ilsimės ir linksminamės. Ge
riausi linkėjimai visiems lais- 
viečiams.

Antanas Bimba
* * *

Antanas savo labai užpel
nytą atostogą, sykiu sir broliu 
Juozu ir jo šeima, leidžia 
Adirondack kalnyne.

Gerų dienų visiems laisvie- 
čiams iš Buffalo, New York, 
nuo Olgos ir Frank.

* * *
Qlga ir Frank, tai brookly- 

niečiams ir plačiai apylinkei 
pažįstamieji Reinhardtai dar
buotojai lietuvių 
joms ir įstaigoms,
vertingų lietuvių sueigų 
Rytoją i ir rėmėjai.

organizaci- 
nuolatiniai 

lan-

Sylvija Pužauskaitė 
Europoje

Ji 
Bet 
igy-

Prieš virš savaitę laikp į 
Europą lėktuvu išskrido Sylvi- 
ją Pužauskaitė, gyvenanti 
Richmond Hill, N. Y.

Sylvija yra mokytoja, 
gabi, daug studijuoja, 
mano, kad tik iš knygų
tas mokslas — ne viskas. 
Praėjusiais metais Sylvija Pu
žauskaitė buvo išvykusi į 
Meksiką atostogoms, o šiemet 
ji pasiryžo atostogas praleisti 
Vakarų Europoje: Francūzi- 
joje, Italijoje, Anglijoje 
gal kur kitur.

ir

Central Brooklyne pavojin- 
Igai sužeista 5 metų mergaitė, 
kai jinai pro pastatytus auto 
staiga išbėgo ant gatvės pa
gauti ten numestą sviedinį.

HELP WANTED—FEMALE

dau-

da- 
nors

Gal Harrimanas ir negražins i 
mirties nasrus negrą Crenshaw
Praeitu metu gruodžio mė

nesį į New Yorką iš Alaba- 
mos ' atbėgo Earl Grenshaw, 
negrais, kuris buvo kalinamas 
Alabamoje už balto asmens 
užmušimą. Grenshaw ' buvo 
nuteistas kalėjimui iki gyvos 
galvos ir jau atsėdė.jo 21 me
tus. Jis nebuvo laikomas re
guliariame kalėjime, bet, kaip 
dauguma negrų kalinių Pie
tuose, dirbo prie katarginių 
kelių tiesimo darbų. Tokiuo
se darbuose dažnai tenka 
dirbti Alabamoje gyvačių pil
nose pelkėse, dirbti po pri
žiūrėtojo bizūnu ir smūgiais, 
ir vilkti ant kojų grandines. 
Apie išlaisvinimą po parole 
negali būti ir kalbos.

Tad, kuomet Grenshaw ne
išgalėjo pakęsti tas kančias ir 
prie progos 
kė į šiaurę, 
toks negras 
prieglaudos.

Bet New Yorko gubernato
rius Harrimanas, kuris labai 
nori įgauti pietinių diksikratų 
•pritarimą, (kad jis būtų no
minuotas į prezidentus), pa
skutiniu. laiku palindęs patai
kauti rašistms. Jis jau išda
vė per paskutinius kelis metus 
tris tokius negrus, kurie 
įsakymu buvo grąžinti į 
tu s.

Buvo beveik tikra, kad 
grąžintas ir Grenshaw,
CIO, NAACP ir kitų organi
zacijų protestai* šiuo kartu pa
veikė. Hjarrimanas, kuris jau 
buvo pasirašęs išsiuntimo do-

pabėgo, jis trau- 
kur, kaip žinojo, 

kartais gauna

jo

bus 
bet

DOLPHIN
Deep Sea. Open Boat. 7:30 A.M.

Daily
McKINLEY’S DOCK

Island Park Vicinity. Accom
modates up to 40 people. CAPT. 
CHAS. HASTAVA. GE. 1-4805

kumentą, paskelbė, kad jis 
bylą iš naujo persvarstys.

Pats Grenshaw sako, kad 
grįžti į Alabama dabar reikš
tų grįžti į mirties nasrus, nes 
jis ten tikriausiai būtų žiau
riai užkankintas.

Brooklyno vyriausio teismo 
teisėjai kritikavo majorą ir vi
są miesto valdžią už tai, kad 
jvedė vidurvasarines teismo 
sesijas. Sako, kad tuo eikvo
jamas turtas ir erzinami žmo
nes.

Teisėjas Arkwright skundė
si, kad iš 240 šauktų į džiū- 
rimanus apie trečdalis neatė
jo. Ir apie pusė visų atėjusių
jų prašė paliuosuoti, nes turi 
su šeima suplanuotas atosto
gas ir kitokias problemas.

Panašiai išmetinėjo keli 
ti teisėjai.

Teisėjai, kurie stipriai
pyko ant majoro už pirmu 
kartu miesto istorijoje įsaky
mą vykdyti teismus vidurva
sariu, simpatizavo visiems no
rintiems išsisukti. Teisėjas 
Hart pašaipiai išsireiškė, jog 
“privalote džiaugtis gavę gar
bę būti teisėjais vienintelės to- 

I kios valstijos, kuri vykdo 
džiūrės teismus vidurvasariu”.

Gerbiamieji teisėjai, atro
do, nieko neturėjo pasakyti 
prieš vidurvasario teismus, 
kai politiniai darbininkų va
dai buvo (o tūli ir dabar yra) 
kamuojami Foley skvero teis- 

vietoj atidėti jų teis- 
įkalinimą keliems mė- 

majorui 
lygiai 
ir ne 
veikti 
veikia

kuriuose

M atom ai, 
pasirodė 

ir jis fsake 
teismams 

taip, kaip

Jo sūnus 
Virginia 

d ranga vi
su si b ar ė.

HAND SEWERS
For Dresses and Blouses

Experienced
Cali WI. 7-4570

(130-136)

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Piknikas, -Liet. Taut. Namo Par
ke, Wnter St., Keswick Rd. Įvyks 

; 15 d. liepos, 1 vai. dieną. Rengia 
Vienybės PaŠalpinė Dr-stė. 
jstengkitės dalyvauti, taipgi 
Čiame vietinius ir iŠ apylinkės da- 

* Jyvautl. Pamatysite gerus pažįsta
mus, ir smagiai praleisite laiką. 

' Komitetas. (133-135)

Įvyks

Nariai 
kvie-

Pirmos Klasės 
STENOGRAFISTfi

Kuri Moka Sekretorystę 
Reikalavimai:

Trumpraštj—90 žodžius į minutę. 
Ant mašnėlės—60 žodžių | minutę. 

40 valandų savaitė.
APDRAUDOS

Apmokamo atostogas už 24 
dirbančias dienas.
8 apmokamos šventės 
per metus.
Duosnlngos sirgimo atostogos; 
atsistatymo planas; ligoninės 
ir apdraudos programa.

Skambinkite: MR. C. E. DREW 
COLUMBUS 1-1278

SANDIA 
CORPORATION

(lokalinis ofisas)
Western Electric Kompanijos prie- 

dinis skyrius, kuriame išvysto ir 
tyrinėja nuclear ginklus.

Albuquerque, New Mexloc.

(134-40)

♦

*

*

4 imsi. Laisvė (Liberty). xPenk tad., Liepos (July) 13, 1956

t

Dviejų motų kūdikis užsi
mušė iškrisdamas iš Hotel Al
bert 6-ojo aukšto.

Business Opportunity

Laundry Workers. Exp. personnel.
Needed as folders, operatorsi 
pressers; vacation and ‘ sick leave. A,’ 
5 day week. Security necessary. ' 
HOLIDAY LAUNDRY, 764 Myrtle 
Ave., Brooklyn. UL. 5-1300.

(129-135)

Pukios Plunksnos. Patyrusios mer
ginos prie St ruso plunksnų garbi- 
niavimo, priklijavimo ir išskirstymo. 
Nuolatinis darbas.

POLLACK-FEATHER CORP.
29 W. 38th St.

(131-137)

CLEANING WOMEN
To work 6 P. M. to 12 P. M. Clean 

offices in large buildings. Up to ago 
45. Apply 9 A. M. all week. Please, 
do not telephone!

NATIONAL
CLEANING CONTRACTORS

9 W. 29th St., N. Y. C.
(132-138)

Teisme už palikimą
Praėjusį rudenį New Yorke 

mirusi Mrs. M. Č. Nahm pa
liko apie $750,000 turto. Tą 
turtą gauti, su testamentu, 
prisistatė buvęs Hyde Park 
Motelyje jai patarnautojas.

Testamentui pasipriešino 
Raudonasis Kryžius, Salva
tion Army ir Servants of Re
lief for Incurable Cancer. Sa
ko, kad ankstybesniame tes
tamente ponia Nahm buvo 
turtą: užrašiusi toms organiza
cijoms. Vėlesnis testamentas 
esąs neteisėtas, palikėja bu
vusi “nebetinkama” testamen
tą keisti. Ji mirė būdama apie 
80 motų.

m u ose, 
mą ir 
nesiams. 
visos bylos 
svarbiomis 
politiniams 
per vasarą
fed erai iai teismai, 
teisiami darbininkų vadai.

Teisėjai už' tą Įsaką dabar 
ant majoro pyksta.

Praeinančio tankerio sukel
ta banga ties Rockaways ap
vertė žvejų valtį. Tris suvers
tus vandenin žvejus ii 
kiti apylinkėje žvejoję 
nys.

Ideal for family. Grocery & butch
er store. Corner. Doing $1000 wkly. 
Cheap rent, lease. Completely eq
uipped, can be built up. Reason for 
sale-other bus. pressing. Buy from 
owner. 104 Nevins St., Brooklyn. 
MA. 4-2069.

BABY NURSES
3 yrs. experienced. New born. 

Modern approach. Full/or part tiem. 
Top salary. Please call UL. 9-4110 
—Agency.

HELP WANTED-MALE

(135-141)

šgelbėjo F 
ę asme-^K’

15

Šimtai įvykių su palikimais 
rodo, kad apdovanojimas pa
sirinktųjų įstaigų ar asmenų 
užtikrintas tik tiek, kiek tai 
apdovanojame būdami gyvi. 
O mums mirus daug testamen
tų vartomi visaip ir kartais 
apverčiami savaip, priklau
sant nuo veiksmų ir įtakos tų, 
kurie to turto nori.

Jaunuoliai sugrąžino 
vogtą grobi

Du Maspetho jaunuoliai,
ir 17 nretų, buvo prisitaikę 
pavogti $500 iš gazo stoties 
prie Flushing ir Grand Avės. 
Tačiair paskiau jie apsisvars
tė blogai padarę, vėl sudėjo 
krūvon pasidalintą grobį 
mažasis jį atnešė 
Trūko tik $2.

Nežiūrint to jų 
atitaisyti klaidą, 
areštuoti.
dė paskelbta spaudoje.

$400 Į Mėnesi, liuoslaikials.
Pripildyti mašinas riešutais ir iš- 
‘ diektuoti pinigus; High Grade Nut 

lachine. 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. Įeiga 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)

RUCK MECHANICS 
AND MAINTENANCE MEN

Experienced. Stegdy job.
Top wages.
WA. 4-9880.

(132-138)

Superintendent — prie pataisymų. 
Prižiūrėti 50 šeimų apartmen'tinį J 
namą. No. 6 Oil. Arti stoties Brook- 
lyne. Geras darbas. SckmadjeniaiA^ 
skambinkite nuo 12 v. dieną iki -V ’ 
v. v. Paprastom dienom—1C-3.

U L. 1-7604.
(132-138)

AUTO MECHANIKAS

ir 
savininkui.

bandymo 
jaunuoliai 

Vyresniojo pavar-

Pavojingai susižeidė 
lynietė A. Boyton, kai 
?š trečiojo aukšto džiaudama 
baltinius.

brook- 
iškrito

Ireal for Family. Grocery. Beer. 
6 rm. hse, 2 baths, 2 garages, pro
perty. Store & stock $15,000. Est. 
30 yrs. Equipped, refrig., ice cream, 
Hse h<|is kit., liv. rm, 3 bdrms. 
See to appreciate. Buy direct from 
owner. BA. 3-1024. (133-139)

Patyręs. Gera alga. Nuolat.
QUEENS HYDRA-MATIC 

EXCHANGE CORP.
218 St. & Hempstead Ave. 

Queens Village, L. I.
(130-136)

Ideališka šeimai. Grosernė ir De- 
likatessen. Įsteigta 15 m. .Sušaldyti 
valgiai, alus. Gyvenimui vieta. Pil
nai ištaisyta. Puiki kaiminystė. 
$1000 ir daugiau į savaitę. $2000 
rankpinigių. Skambinkite Franklin 
4-9817.

(132-135)

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Mechanics. Familiar with Mer- 
credes-Bcnz; Jaguar, Porscher, M. 
G. Do not apply unless experienced. 
Top salary.

BREWSTER AUTO CO. 
13 Berry HUI, Oyster Bay.

OY. 6-8484—Mr. Spara.
(129-135)

.. Superintendent. Prie 3-jų pastatų 
Brooklyne. 
sį ir 4-riųMATTHEW A

BUYUS
(BUYAU8KA8)

Gatavai Padaryta 
Awnings—Bamboo Firankbs 

' Insect Screens. , 
Sutemdyt kambarį firankos. 

Darome naujas, pertaisome ir 
sutaisome.

YONKERS SHADE & 
AWNING MFG. CO.

Įsteigta 1919. 34 Riverdale Ave., 
Yonkers 8-1822. Atdara penkt. 
iki' 9 v. Veltui pastatyti karą.

44 šeimos. $200 į mėne- 
rūmų apartmentas.
PEACE & SON k

ULster 7-1100 1
Klauskite Miss Schwetzke 1

(135-141)

*)mgaii iniiniiiimum

*

KONIGIN INSTITUTE
“Kur su maža pagalba paakstina • 

lankyti reguliavę mokyklą.
su pasitenkinimu.*'

DIENINIAI IR VAKARINIAI 
SKYRIAI—

Pagerinti Skaitymą.
Elementariški ir Aukštesni 

/ subjektai. 
Naujiems Amerikonams 
- išmokti Angliškai. 
Laisniuoti ir Kvalifikuoti

Mokytojai
32-50 86th St.

(Į šiaurę Northern Blvd.) 
ILIvnois 8-0808. /AVALON, N. J. PUIKI PROGA

Puiki Vieta Atostogoms bei Poilsiui
• i

Kambarys 2 asmenim $20, 4 asmenim $30

Valgis vienam asmeniui $2.00 į dieną. Jau
niems puse kainos. Jei kurie nori patys ga

mintis Valgį, turi privilegijas, yra visi 
' patogumai tam reikalui.

Liepos ir Rugsėjo menesiais kainos nupigintos
Čia yra gera vieta nevien atostogom, bet ir visados gyventi. 
Ypatingai pensionieriams ir šiaip senesnio amžiaus žmonėms. 
Nuolat gyvenantiems kambarių kaina nuo $20 iki $30 j mė
nesį. Antrašas: •

J. A. Bekampis, 147 13th St.
Avalon, N. J. Tel. Avalon 7-5983

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Adelphi kolegija išleido 
50 pirmąją laidą vakarinės di
vizijos klases baigusių studen
tų. Tarpe jų radosi baigusių 
su aukštais pažymiais. Dabar 
divizija jau turi tūkstantį stu
dentų.

New Yorko kirpėjų - barbe- 
rių AFL ir CIO organizacijos 
susiliejo j viena.

ĮSIGYKITE LIETUVIŲ KALBQS ŽODYNU
Nors kartą susilaukėme savo kalboje žodyną. Išlei

‘ knyga, stipriais apdarais. Tai naudingiausias dalykas turėti 
muose, ypač tiems, kurie rašo spaudai ir kitais reikalais.

s Lietuvoje. Didele 
savo na-

Kaina $5.50. t Persiuntimą Apmokame
Prašome kartu su užsakymu prisiųsti ir pinigus

Gaunamas Laisves Knygyne, 110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y




