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KRISLAI
Draugui Californijoje. 
Kovingumas praktikoje. 
Gal neišsipildys.
Dulles ir Egiptas.
Neamžini.
Kitaip nebus.

Rašo A. Bimba

Štai laiškutis: “čia prisiun- 
čiu $10 dėl Laisvės. Jeigu vi
si lietuviai iš Californijos 
(luotų, tai būtu gerą pagalba 
Laisvei. čia randasi mūsų 
progresyvių turtingų žmonių, 
bet turbūt jie gaili tą vargšą 
dolerį išleisti iš kišenės, kad 
pagel bė j us d arb in i n k iš k am
laikraščiui. — A. A. Buddy, 
Los Angeles,- Gali f.“

Ačiū tau, drauguti, iš toli
mosios Californijos. Dešimti
nę perdaviau administracijai.

Prašau ne tik kaliforniečius, 
bet visus laisviečius atkreipti 
dėmesį į šią d. Buddy pasta
bą. Iki šio] mūsų vajus ėjo 
šlubuodamas. Todėl jis tapo 
pailgintas. Visi privalome iš 
naujo mestis darban.

Kai kurie draugai labai 
energingai ilgomis špaltomis 
ir karštomis frazėmis šaudo 
Staliną ir Chruščiovą —vieni 
vieną, kiti kitą.

Kovingi žmones man labai 
patinka. Su jais mes bėdos 
turime tik tada, kad jie to
liau už frazių nenužengia.

Štai eina Laisvės finansinis 
vajus. Padėtis rimta ir kritiš- 

jĮj>a.
Stebiu ir stebiuosi: kai ku

rie tų draugų nė žodžio nesu
rado vajaus reikalais, nė pirš
to nepajudino vajaus padary
mui pasekmingu.

, Jie, matyt, ne nepagalvoja, 
jog nei tiems jų “apsišaudy
mams” nebūtų vietos, jeigu 
neturėtume Laisvės?

Kaip atrodo, tai labai 
smarkios komunistiniame ju
dėjime pakaitos šį sykį praeis 
be susiskaldymo. O tai reikš
tų, kad visų to judėjimo prie
šų giliausi troškimai neišsipil
dys.

Beveik visi radijo komen
tatoriai ir laikraščių kolumnis- 
tai smerkia valstybės sekreto
rių; Dulles už pasitraukimą 

(^Egipto klausimu. Jie mano, 
kad jis tuo savo žygiu privirs 
baisiai daug košės visuose Vi- 

į dūriniuose Rytuose. Egiptas 
/ dabar tikrai pulsiąs į Tarybų 

Sąjungos ekonominę globą.

Vengrijos komunistų lyde
rio Rakosi pasitraukimas iš 
vadovybės išeis ant gero. Jis 
buvo perdaug “susidievinęs”, 
susirgęs “vadizmo” liga.

Kodėl partijų vadai turėtų 
būti amžini? Neturėtų būti, ir 
gerai, kad pakeitimai ir pasi
keitimai įvyksta.

Mūsų šalies prezidento svei
katos padėtis žada būti karš
tai diskusuojama visoje rinki
minėje kampanijoje. Kitaip 
nė būti negalės. Visiems aiš
ku, kad jis kandidatuoja tik 

J todėl,. kad išgelbėti republi- 
ę** konų partiją nuo pralaimėji-

•mo.
Kokiais kitais sumetitnais 

žmogus su taip smarkiai pašli- 
sveikata siektų tokios 

aukštos, tokios atsakomingos 
ir sunkios vietos?

Negalima dasileisti tos min
ties, jog Eisenhoweris įsivaiz- 

ja, kad be jo visas šis di-

Du komunistai Įėjo 
Islandijos valdžion 

Tai pirma NATO šalis, kurioje 
komunistai i traukli i kabinėta
Reykjavikas. — Islandi- nistai vėl įeina valdžion. 

Tuoj po karo beveik visos 
šalys, kurios dabar priklau
so prie NATO, turėjo ko
munistus valdžioje — Ita
lija, Francūzija, Belgija ir 
t. t. Bet šaltajam karui pra
sidėjus jie laipsniškai tapo 
išstumti.

Jau beveik tikra, kad 
naujoji valdžia reikalaus iš 
Amerikos, kad ji ištrauktų 
savo karines jėgas iš Islan
dijos, ištuštintų Keflaviko 
bazę. Bet Islandija, kaip 
manoma, kol kas liks NA
TO dalimi. Užsienio reika
lų ministru paskirtas deši
nus socialdemokratas, ku
ris stoja už NATO.

Socialde- 
ir Liau- 

Paskutinė

joje susidarė nauja valdžia 
—liaudies fronto valdžia. Į 
ją įeina trys partijos: Pro
gresyvių partija, 
mokratų partija 
dies Santarvė, 
yra komunistinė.

Kadangi Islandija yra 
maža šalis, tai jos kabine
tas turi tik šešis minis
trus. . Kieki vena koalicijos 
partija turi- du ministru. 
Komunistai gavo gerbūvio 
ir žūkles bei prekybos mi
nisterijas . Premjeras yra 
Hermanas Jonasonnas, pro- 
gresyvis.

Islandija yra pirma tarp 
NATO šalių, kurioje komu-

Republikonai nori slėpti,

Pats Eisenhoweris prisipažino,

Panama. — Republikonų 
nacionalinis- komitetas, 
spaudos' atstovas sekreto
rius Hagerty, republikoniš- 
ki daktarai — jie visi ban
do įtikinti Amerikos žmo
nes, kad Eisenhoweris se 
tik sveikas, bet dar sveikes
nis, negu prieš operaciją, 
pilnas’energijos ir norįs įsi
mesti į priešrinkiminę kam
paniją.

Bet kai prez. Eisenhow
eris praeitos, savaitės pa
baigoje atvyko čia į Ame
rikos prezidentų konferen
ciją, jis pasakė visai ką ki
tą. Paklaustas, kaip jis 
jaučiasi, Eisenhoweris pa
sakė, kad jaučiasi neperblo-

Parris Island, S. CX-Ser- 
žanto McKeono gynėjai sa
ko, kad jie pašauks bent 
200 liudininkų. Pauguma 
tų liudininkų bus marinai, 
kurie liudys, kad naujokų 
siuntimas į pelkes buvo 
įprastas dalykas šioje , tre
niravimo stovykloje.

Washingtonas. — FBI di
rektorius J. Edgar Hoover 
pakartojo kaltinimą, kuris 
buvo keltas keli dešimtme
čiai atgal:, kad Vbrošilovas 
atsakomingas už 11,000 ca- 
ristinių karininkų sušaudy
mą Ukrainoje civilinio karo 
metu.

Varšuva.—Lenkijos Dar
bininkų partijos pirmasis 
sekretorius Ochabas sako, 
kad artimoje ateityje Len
kija pradės mažinti savo 
karines pajėgas.

delis kraštas arba pasaulis nu
eitų velniop.

Pavojus, labai didelis pavo
jus yra tame, kad išrinkimas 
Eisenhowerio antram terminui 
reikš išrinkimą reakcionie
riaus Nixono prezidentu. Tuo 
labiausia rūpinasi visa Ameri
ka. Ji nebijo Eisenhowerio, 
bet bijo Nixono.'

bet— 

giausiai, bet jis silpnas ir 
jam trūksta jėgų. Jis sa
kė, kad neturi pajėgų, bet 
“aš stengiuos neatsilikti.”

Prezidentas padarė tą pa-’ 
reiškimą asmeniškiems pa
žįstamiems, bet aplink sto
vėjusieji laikraštininkai tai 
išgirdo. Vėliau, kuomet ta 
žinia paplito spaudoje, pre
zidento spaudos sekretorius 
Hagerty atrodė tikrai susi
rūpinęs. Jis bandė atitaisy
ti reikalą, sakydamas, kad 
Ike puikiai jautėsi per visą 
kelionę. “Jis pilnas ener
gijos...” jis pradėjo saky
ti, bet, susilaikė, kai paste
bėjo ironiškas šypsenas ant 
laikraštininku veidu . c V

Vengrijos komunistai išmetė 
iš savo eilių gen. M. Farkasą

Budapeštas. — Vengrijos 
Darbininkų (Komunistų) 
partijos centralinis komite
tą nutarė pašalinti iš par
tijos buvusį krašto apsau
gos ministrą generolą Mi- 
haly Farkasą. Taipgi nu
tarta rekomenduoti val
džiai, kad nuo Fąrkaso būr 
tų atimtas generolo laips
nis.

Farkasas apkaltintas, kad 
po jo priežiūra Gabor Pete
ro vadovaujamą policija 
nusidėdavo socialistiniam 
legališkumui. Rezoliucijo
je tarp kitko sakoma:

“Centralinis komitetas' 
konstatuoja, kad ' Mihaly 
Farkasas yra didžiai atsa
kingas už socialistinio le- 
gališkumo paneigimą, už 
nepateisinamą senų vado
vaujančių partijos kadrų 
persekiojimą^, už nepasiti
kėjimo atmosferos kūri
mą”.

Jeruzalė.—-Į vakarus nuo 
Jeruzalės įvyko susišaudy
mas tarp izraeliečių ir jor- 
daniečių pasienio sargybi
nių. X

.. ........................  .H—- I ■ .......... ..

Vėliausios žinios
Iš viso pasaulio

New Yorkas.. — Nors de 
r y bos tarp unijos ir plieno 
kompanijų tapo nutrauktos 
praeitą savaitgalį ir saky
ta, kad jos greitu laiku ne
atsinaujins, pirmadienį įvy
ko naujas posūkis: derybos 
atsinaujina šiandien, antra
dienį, ir jos iš Pittsburgh© 
Perkeltos New Yorkan.

Tuo tarpu plienininkų 
unija išleido pareiškimą, 
kuriame sako, kad per ilgąx 
metų eilę kompanijos kėlė 
savo pelnus tokiu būdu: 
kiekvienu kartu, kai dėl al
gos pakėlimo plieno tonas 
pabrangėjo doleriu, kompa
nijos kainą pakėlė trim do
leriais.

Tokyo.—Japonijos moks
lininkai sako, kad jų in 
štrumentai registravo du 
atominiai - vandenilinius 
sprogimus Bikini srityje, 
kur amerikiečiai praveda 
bandymus. Tokiu būdu, sa
ko jie, jau 10 išpr^gimų pra
vesta nuo gegužės 15-os d.

Washingtonas. — Kon
gresas deda palstangas pa
baigti darbą šią savaitę ir 
išvykti atostogoms.

Indijoje įvyko didis žemės 
drebėjimas,—daug žuvusių
Bombėjus. — Didelis že

mės drebėjimas įvyko Indi
jos provincijoje tarp Bom
bėjaus ir Pakistano rube- 
žiaus. Anžaro (Anjaro) 
miestas tapo beveik visai 
sunaikintas. Taipgi daug 
žalos pridaryta Ahmadaba- 
de ir kitose vietovėse.

Žmonių žuvo daug, bet 
kiek, dar nežinoma. Iš pra
džios buvo skelbta, kad 117 
asmenų užmušta (nes tiek 
lavonų,surasta) ir 800 din
go. Bet paskui paaiškėjo, 
kad dauguma dingusių 
taipgi yra užmušti.

Anžaro miestas, kuris

Plieno streikas tęsiasi,- 
dervbos vėl nutrauktos

Pittsburghas. — Praeitą 
savaitgalį antru kartu po 
streiko prasidėjimo vėl ta
po nutrauktos derybos tarp 
12 didžiųjų kompanijų ir 
plieno darbininkų unijos. 
Valdiškieji tarpininkai su 
Finneganu priešakyje su
grįžo į Washingtoną. Jie 
pareiškė, kad “Gal derybos 
gali atsinaujinti ir be mū
sų, bet mums atrodo, kad 
taip nebus.”

\

Jeigu derybos atsinau
jins šią savaitę, jos vyks 
ne Piftsburghe, o Washing
tone. Jos tapo tapo nutrauk
tos, nes nei Viena pusė ne
turėjo pasiūlymų.

Tuo ‘ tarpu kalbąma apie 
galimą dalyką, kad strei
kas prasidės ir aluminumo 

k Mfaskva. — Tarybų Są
jungos užsienio reikalų mi
nistras šepilovas sakė, kad 
ne visai tiesa, jog Sovietai 
yra pasirengę pilnai finan
suoti Aswano užtvankos 
statybą Egipte. Ta užtvan
ka kainuotų $1,300,000,000. 
Jis sakė, kad, ant kiek jis 
žino, Egiptui pirma reikia 
paramos industrijos staty
boje.

Čiangininkai

Čiangininkai sakosi pašovę 
keturis L Kinijos lėktuvus

Taipei.
skelbia, kad įvyko orinis 
susirėmimas tarp jų ir ki
nų liaudiečių Matsu salos 
srityje. Esą, čiangininkų 
saber j etai ir thunderboltai 
pašovė keturis Kinijos mi- 
gus . Esą, visi čiangininkų 
orlaiviai sveiki sugrįžo į 
savo bazes.

Toje kovoje dalyvavo 30 
Liaudies Kinijos orlaivių, 
sako čiangininkai, ir tai 
buvęs didžiausias orinis su
sirėmimas tarp nacionalis
tų ir liaudiečių nuo pilieti
nio karo pabaigos.

sunkiausiai nukentėjo, turi 
16,000 gyventojų. Ten ma
žai pastatų liko stovinčių.

Drebėjimas, bent kiek pa
lietė ir paties Bombėjaus 
apylinkę. Premjeras Nehu, 
kuris tik ką grįžo iš Euro
pos, išsiskubino į drebėji
mo paliestas provincijas ir 
konferavo su vietiniais pa
reigūnais.

Drebėjimas buvo jaus
tas ir Pakistane, bet iš ten 
dar nėra žinių, kiek žalos 
pridaryta. Visose drebėji
mo paliestose srityse, sako 
pranešimai, buvo kilusi pa
nika.

di- 
turi

industrijoje. Alcoa ir 
nolds Aluminum, dvi 
džiosios kompanijos, 
25,000 darbininkų . Apie 
trečdalis jų priklauso prie 
plienininkų unijos, ir užu 
kokios savaitės pasibaigia 
kontraktas. Derybos jau 
pradėtos, bet sakoma, kad 
aluminumo kompanijos, ku
rios surištos su didžiomis 
plieno korporacijomis, ne
nori susitarimo.

Washingtonas. — Ameri
koje dabar lankosi toriškas 
Australijos premjeras Men
zies. Šį trečiadienį jis iš
vyksta Kanadon, o šešta
dienį grįš šion šalin, pavie
šės dar kelias dienas ir iš
vyks Japonijon, iš kur vyks 
namo.

Amerika prezidentai 
išleido deklaraciją

Pasirašiusių dauguma atstovauja 
šalis, kurios nėra demokratinės

Panama. — Prezidentas 
Eisenhoweris ir 16-os. Loty
nų Amerikos šalių prezi
dentai pasirašė po penkių 
punktų deklaracija: Dekla
racijoje sakoma, kad Ame
rikos kontinentų šalys turi 
užduotį įsteigti kilnią civi
lizaciją, kad tos civilizaci
jos kertinis, akmuo yra 
žmonių, gerbūvis, kad svar
bu palaikyti kontinento 
saugumą ir solidarumą, kad 
tame svarbią rolę lošia 
Amerikos šalių organizaci
ja, kad Amerikos šalys sto
ja už individualinę laisvę, 
kad visi amerikiečiai, ne
paisant rasinių skirtumų, 
turi būti vieningi. Po de
klaracija tarp kitų pasira
šė tokie žinomi diktatoriai 
kaip Domininkų respubli
kos Trujillo, . Venezuelos 
Perez Jimenez, Nicaraguos

A. Sniečkus atvyko su Bulganinu 
į Lenkijos sukaktuviu minėjimą

Varšuva. — Į Lenkijos 
liaudies režimo 13 metų su
kakties paminėjimą iš Ta
rybų Sąjungos atvyko pen
kių * atstovų delegacija, į 
kurią įėjo premjeras Bul
ganinas, krašto apsaugos 
ministras maršalas Žuko
vas, Ukrainos premjeras 
Koročenko, Lietuvos Komu
nistų partijos gen. sekreto
rius Antanas Sniečkus ir 
Tarybų Sąjungos ambasa
dorius Lenkijoje Ponoma
renko.

Lietuvos ir Ukrainos at
stovai, kaip matyti, įėjo į 
delegaciją, nes tai dvi tary
binės šalys, kurios turi ar
timiausius istorinius ryšius 
su Lenkija.

Bulganiną, Žukovą, Snieč-

Miko j anas pas 
maršalą Tito

Ppla, Jugoslavija. — Ta
rybų Sąjungos vice-premje- 
ras Anastas I. Mikojanas 
buvo atvykęs Jugoslavijon, 
kur Brioni saloje turėjo il
gokus pasikalbėjimus su 
maršalu Tito. Po pasikal
bėjimų Tito pareiškė spau
dos atstovams, kad Miko
janas atvyko tik kaip as
meniškas svečias poilsiui.

“Vienos dienos poilsiui 
jis atvyko taip toli?” klau
sė vienas žurnalistas.

“Taip”, atsakė Tito, ir 
paskui kreipėsi į Mikoja- 
ną:
- “Ar ne, tiesa, drauge Mi
ko j ane?”

Mikojanas tik šypsojos ir 
lingavo galvą.

Mikojanas atvyko Jugo
slavijon iš Vengrijos, kur 
jis praleido kelias dienas.

Samoza ir Guatemalos Ar
mas.

New Yorkas. — Vietinis 
“Times” praeito sekmadie
nio laidoje pripažino, kad 
dauguma šalių, kurios da
lyvavo Panamos konferen
cijoje, neturi demokratinių 
režimų. “Times” sakė, kad 
apart Jungtinių Valstybių 
tik Meksika, Urugvajus, Či
lė ir Ekvadoras turi de
mokratinius režimus, o- visi 
kiti kraštai diktatūrinius 
(kaip tai Kuba, Nicaragua, 
Domininkų resp., Venezue
la ir kt.) arba “nepasto
vius” (tai yra, pusiau-dik- 
tatūrinius) kaip Brazilija, 
Argentina. Guatemala pri- 
skaityta prie “nepastovių” 
režimų.

Washingtonas. — Pirma
dienio vakare prez. Eisen
howeris iš Panamos išskri
do namo.

kų ir^kitus delegacijos na
rius Varšuvos geležinkelio 
stotyje sutiko prezidentas 
Cyrankevičius ir kiti aukšti 
Lenkijos vadovai. Bulga
ninas sakė, kad tarybinė 
delegacija atvyksta pasvei
kinti lenkų tautą su jos 
liaudiško režimo įkūrimo 
sukaktimi.

Liaudiškas režimas įsi
steigė 1944-ais metais Lu- 
bline, kuomet dalis Lenki
jos dar buvo po nacių oku
pacija. Tuo laiku Londone 
sėdėjo kita Lenkijos val
džia, dešiniųjų vadovauja
ma. Vėliau, po karo, kai 
kurie Londono lenkų atsto
vai, kaip tai Mikolaičikas, 
prisidėjo prie liaudiško re
žimo. Bet Mikolaičikas vė
liau pasitraukė.

New Yorkas. — Smarkios 
liūtys ir audros pridarė 
daug žalos Marylande, New 
Yorke, Pennsylavnijoje ir 
kitose vietose Rytiniame 
pakraštyje. Baltimoreje bu
vo potvynių.

Belgradas. — “Borba” ir 
“Politika” sako, kad Rako- 
ši, Vengrijos Darbininkų 
partijos ilgametis vadas, 
pasišalino iš vadovybės ne / 
savo valia, o po partijos ka-/ 
drų spaudimu. /

Le Havre. — Thorezas, 
Duclos ir kiti Francūzijos 
K. P. vadai tapo vienbal
siai išrinkti į partijos cen
tro komitetą.

Teheranas. — 40 asmenų 
prigėrė potvynyje Isfahano 
srityje.

ORAS NEW YORKE
Giedra ir šilčiau
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KLASTA, ATLIKTA PRIEŠ 40 METŲ
1916 METŲ LIEPOS 22 dieną San Fraūcisco mieste 

buvo suruoštas paradas—paradas už ginklavimąsi, pa
radas už' karą.

Į tą paradą buvo mesta bomba, kurios ekspliozijoje 
žuvo 11 nekaltų žmonių.

Tuojau policija pradėjo areštus—bėt tai rūpėjo su
rasti ne tuos, kurie metė bombą; jai rūpėjo pulti dar
bininkų veikėjus. Ir prokuroras juos puolė: suareštavo 
penkis asmenis—jų tarpe Tom Mooney, kovingą gat- 
vekarių tarnautojų organizatorių, ir Warren K. Billings, 
jauną avalų darbininką.

Ilgainiui prokuroras klastingais būdais visą kaltę 
sumetė ant dviejų — Mooney ir Billingso.

Jie tapo paskelbti kriminalistais. Surasti “liudi
ninkai,” kurie “liudijo,” surasti asmenys džiūrei, kurie 
teisme sprendė kaltinamųjų nenaudai.

Tom Mooney buvo nusmerktas mirti. Prieš tai visos 
šalies ir pasaulio darbininkai kėlė protestus. Tai pa
galiau privertė valdančiąją klasę mirties bausmę pa
keisti amžinu kalėjimu. Tom Mooney buvo San Quen
tin kalėjime 21 metus. Pagaliau, reikalaujant darbo 
žmonėms, kovojant už jo laisvę, Kalifornijos gubernato
rius Olsen jį išleido iš kalėjimo kaip nekaltai nuteistą!

Įdomu tai, kad vienu iš energingųjų kovotojų už 
Tom Mooney laisvę buvo Elizabeth Gurley Flynn, kuri 
pati šiuo metu nekaltai sėdi kalėjime!

Tom Mooney, išleistas iš kalėjimo su palaužta svei
kata, neužilgo mirė.

Daug pamokų iš Tom Mooney bylos ir teismo Ame
rikos žmonės gali gauti. Visa eilė progresyvių žmonių 
darbininkų yra nekaltai nuteistų mirti arba įkalintų. 
Sacco ir Vanzetti—kitas didžiulis ir baisus pavyzdys. 
Rosenbergai ir Morton Sobell—dar vienas.

Tom Mooney daug nekaltai kentėjo ir tai pasku
bino jo mirtį. Amerikos žmonės turėtij daboti, kad atei
tyje neįvyktų tai, kas įvyko prieš 40 metgų su Tom Moo
ney, Billingsu ir kitais. •

TAI KIENO GI JIE BUVO?
TĄRYBŲ SĄJUNGOS vyriausybė protestavo Ame

rikos vyriausybei dėl to, kad š. m. birželio mėn. pabai
goje virš tarybinių respublikų teritorijos—virš Lietu
vos, Latvijos ir Baltarusijos—skraidė amerikiniai 
tuvai.

Į tą protestą mūsų šalies vyriausybė atsako, 
jokie amerikiniai lėktuvai tuomet virš tarybinių 
publikų neskraidė, nelekiojo.

, Na, ir kaip visa tai dabar suprasti?
Jeigu ten ųebuvo ^merikiniai lėktuvai, tai kieno? 

Gal Vakarų Vokietijos? Bet argi ji turi savo aviaciją, 
ir jei turi, argi ji dasileistų prie tokių provokacinių žy
gių?

Kaip matome, dalykas tebekabo miglose. O visgi ka
da nors tai išaiškės !

lėk-

kad 
res-

Darbo unijos socialistiniuose kraštuose
MUMS PATINKA Lenkijos darbo unijų organo 

‘<Glos Prace” kritika, pareikšta darbo unijoms.
Laikraštis nurodo, kad darbo unijos Lenkijoje pil

nai nesirūpina darbininkų būkle; jos dažnai praleidžia 
pro pirštus įvairių fabrikų direktorių nelėistiną elgseną 
su darbininkais, dirbančiais tuose fabrikuose.

Mums rodosi (aišku, ne viską mes matome ir žino- 
,me, kas darosi socialistiniuose kraštuose), kad, jei darbo 
unijos būtų budėjusios, tai provokatoriams nebūtų pa
vykę išprovokuoji riaušes Poznanėje.

Tarybų Sąjungos Komunistų partijos XX suvažia
vime buvo pabrėžta, kad ir ten, Tarybų Sąjungoje, pro
fesinės sąjungos neužtenkamai kreipia dėmesio į savo 
narių būklę.

Aišku, socialistiniuose kraštuose, kur pramonė yra 
suvisuomeninta, darbo unijų rolė yra skirtingesnė ne
gu kapitalistiniuose kraštuose, kur pramonė priklauso 
privačiams asmenims. Bet yra ir socialistiniuose kraš
tuose darbo unijoms darbo, nes fabrikų direktoriai, no
rėdami juo daugiau pagaminti produktų, neretai pažei
džia jlarbininkų reikalus. Apie tai neretai skaitome ta-

< grybinėje spaudoj^ žinias.
Poznanės riaušės, mums rodosi, turėtų būti didele 

pamoka visų socialistinių šalių profesinėms sąjungoms.

EISENHOWERIS PANAMOJ
PANAMOS' respublikos sostinėje vyksta abiejų 

Amerikos kontinentų šalių konferencija, kurioje daly
vauja šalių vyriausios galvos, daugiausia prezidentai.

Tik keletos amerikiečių respublikų prezidentai ten 
neatvyko.

Įdomu tai, kad prezidentas Eisenhoweris, nepaisy-

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
AR TAI BLOGA?

Viename laikrašty 
tome-
'“Jau keli Lietuvos

skai-

Vilniu- 
malonė-

kad M. 
vaidinti

akto< 
riai yra pavilioti į rusų 
kalba teatrus. Pradžią yra 
padariusi žinoma aktorė 
Monika Mironaitė, šiuo me
tu komunistinio rašytojo 
Baltušio žmona, vaidinanti 
rusiškame teatre 
j e. Ji yra apiberta 
mis.”

Reikia džiaugtis, 
Mironaitė pradėjo
rusiškoje scenoje. Vadinasi, 
jai atsidarė platesnės du
rys į aktorišką karjerą. M. 
Mironaitė — viena įžymių
jų Lietuvos meno 'artisčių. 
Per daug metų ji vaidino 
Vilniaus valstybiniame dra
mos teatre.

Kokiomis “malonėmis” 
Mironaitė tapo apiberta, 
kai ji pradėjo vaidinti rusų 
dramos teatre, Vilniuje, tas 
laikraštis nepasako. “Ma
lonės” yra tos pačios, 
žiūrint, kur vaidini: jei 
gerai savo roles atlieki, 
pagerbtas. ,

“O ‘Sandara,’ nepasitikė
dama Valstybės depart- 
mento pranešimu, palieja 
baršius ir maudosi juose, 
ūžgirdama tos rūšies pro
vokacines ekskursijas į sve
timas teritorijas.

“ ‘Draugas’ su ‘Naujie
nom’ suprato kame dalykas 
ir paslėpė savo džiaugsmą. 
O ‘Sandaros’ durneliai išsi
plepėjo.

“ ‘Sandara’ purškia, kad 
reikėtų šaukti. schodą ‘lais
vinimo veiksnių’ ir dar kar
tą surikti valio. Šiuo kartu 
ir valdžia jiems įsakys už
sičiaupti, nes jie perdaug 
jau žioplai kenkia jos lini
jai.”

ne
tik 
esi

VYSKUPUI BRIZGIUI ' 
PASTABA

Philadelphijoje išeinan
čio laikraštuko “Lietuvių 
Naujienos” leidėjas J. Gu- 
stis rašo:

“Sako, Ką Dievas Kovoja, 
Tam Protą Atima

“O kaip dabar su Vysku-. 
pu Brizgiu, kuris vietoj 
maldų ir poterių, ragina 
lietuvius rašyti rezoliucijas 
ir sukilimus daryti” dvasio
je, ir sako:

“Tokias rezoliucijas siųs- 
kime Rusijos ir kitų komu
nistinių kraštų atstovy
bėms ar misijoms savam 
ar kituose kraštuose, Sovie
tų Rusijos vadams Krem
liuje, UN atstovams, 
krašto Vyriausybės 
riams.

“Laisvojo pasaulio
nes sukilkime ir nenurim- 
kime, kol nebus panaikinta 
vergija...-”

“Jeigu Vyskupas Brizgys 
tokį paraginimą būtų pada
ręs 16 metų atgal, kai Hit
lerininkų gaujos ėjo į Lie
tuvą, tai gal Dievas būtų 
padėjęs...”

Mes jau ne kartą esame- 
pastebėję, kad vyskupas 
Brizgys neretai nukalba 
juokingiau už kun- Balkū- 
ną! Kodėl jis taip daro, 
mums tiesiog nesupranta
ma.

savo
na-

zmo-

DĖL ŽIOPLIŠKŲ 
PLEPALŲ

Vilnis rašo:
“Šiuo kartu ‘Sandara’ su

mušė visus žioplumo rekor
dus.

“Į pranešimą ir Tarybų 
Sąjungos protestą prieš pa
sirodymą kelių Amerikos 
lėktuvų virš Vilniaus, Kau
no ir Minsko ‘Sandara’ re
agavo džiaugsmu, kad' da
bar tai yrą puiki proga su
doroti Lietuvą. Žioploj eks
tazėj ‘Sandara’ išbiplepėjo: 
‘Kaip ten nebūtų, bet mūsi
škių j orlaivių pasirodymas 
anoj pusėj geležinės uždan
gos... negalėjo nesukelti 
džiaugsmo ir vilties.’

“Valstybės departmen- 
to galva sako, kad jo de- 
partmentas apie tai nieko 
nežino. Paprastai apie to- 
ki'as orines ekskursijas 
‘nieko nežinoma-’ Tai ofi
cialia išsiaiškinimas ir taš
kas;

Laisvoji Sakykla
Mažiau kalbėkime 
apie mirusius

Paprastai žmogui mirus bū
na aprašomi jo ar jos geri 
darbai, visuomeniniai nuopel
nai, malonus charakteris ir 
kitokį geresnieji veiksmai. 
Labai retai tenka skaityti pe
riodinėje spaudoje apie pras
tus asmenų darbus bei pasiel
gimus jiems mirus. žinoma, 
čia kalbama apie paprastus ir 
visuomenei mažai žinomus as
menis.

DĖL RIAUŠIŲ - 
POZNANĖJE

Kanadišky Liaudies Bal
se skaitome:
, “Lenkijos mieste Pozna- 
nyje įvyko, maištas. Aiškių 
žinių, kaip ten buvo ir ko
kie nuostoliai padalyti, dar 
neturime. Aišku tik tas, 
kad buvo maištas- Kaip 
didlapiai ir radijas rapor
tavo, maištininkai puolė 
valdžios įstaigas, komunis
tų raštines, kalėjimą. To 
pasėkoje buvę arti 50 už
muštų (iš abiejų pusiu) ir 
nemažai sužeistų. (

“Kyla klausimas; kb tie 
maištininkai siekė ią ko jie 
pasiekė? Spauda ir radijas 
skelbė, 
šaukė: 
laisvę”, 
nieko nepasako, 
na, kad tie žmonės turėjo 
daugiau duonos ir laisvės 
prie Pilsudskio režimo. Tie, 
kurie prie pilsudskininkų 
režimo gyveno geriau, šian
dien blaškosi po užsienį. 
Padorūs darbo žmonės, 
kaip jau visiems yra žino
ma, negerumus riša per 
unijas, tardamiesi su sam
dytojais. O jei to neužten
ka, eina į streiką. Atrodo, 
kad tas maištas turėjo ki
tą tikslą,, tik buvo prideng
tas ‘duonos ir laisvės’ obal- 
siu, ' j

“Jeigu maištininkai tikė
josi, kad tuomi jie iššauks 
suirute 
dar ir 
trauks, 
Lenkijos 
sipiktino 
elgesys jokių būdu nesude
rinamas su Lenkijos įmo
nių interesais.

“Galima daryti išvadą, 
kad\ Poznanio darbininkai 
ir kiti, kurie buvo įtrauk
ti į tą maištą, buvo suagi
tuoti blogos valios žmonių. 
Greičiausiai jie yra ’aukos 
Vakarų Vokietijoj sėdinčių 
‘vaduotojų,’ kurie linkę ge
riau matyti Lenkiją sunai
kintą, negu kylančią mate
rialiai ir kultūriniai. Jų 
siekius mes matome iš jų 
spaudos. Jie visi, neišski
riant nei lietuviškų ‘vaduo
tojų’,' nori sukurstyti krau
jo praliejimą, atominį susi
naikinimą.

“Lenkijos liaudis dėl blo
gų vadovų yra labai daug 
nukentėjusi- Atrodo, kad 
dar atsiranda tokių, ku
riems tų pamokų neužten
ka. Jiems neužtenka to 
vargo, tų kančių, kurias 
Lenkija pernešė netolimoj 
praeityj.”

kad maištininkai 
‘Duokit duonos ir 

Šis šūkis, tačiau, 
Abejoti-

visoj šalyj, o gal 
intervenciją už

tai labai apsigavo- 
darbo žmonės pa
jų elgesiu. Toks

Redakcijos Atsakymai
J. Vilkeliui - Bijūnui. — 

Straipsnis gautas ir bus iš
spausdintas.

damas to, kad neseniai po operacijos*išėjo, iš ligoninės, 
taipgi ima dalyvumą konferencijoje. ' ,

Ką ši konferencija konkretaus nutars, liekasi pa
laukti ir pamatyti.

Kada rašoma apie daugiau 
pasižymėjusius ir plačiau ži- 
npmus visuomenininkus ar bu
vusius aukštus valdininkus, 
tuomet jau pareina to rašto 
kokybė nuo to, kas jį suku
ria. Dažnai būna ir taip, kad 
priešingos idėjos žmonės tik 
pasidžiaugia (kas yra labai 
prasta) jų idėjos priešo mirti
mi, pasitenkindami spėlioji
mais, kas užims jo vietą atei
tyje. O apleidusio šį pasaulį 
veikėjo ar kokio vadovo ben
dradarbiai ir jo šalininkai 
dažniausia pabrėžia tiktai ge
rąją pusę iš to asmens atliktų 
darbų, 
keliant 
klaidas,

pamiršdami, kad iŠ- 
a i kštė n j o d ary tas 

gyvenantieji galėtų 
gal ir nemažai iš jų pasimo
kinti, kaip tokias klaidas iš
vengti ateityje. Bet aprašy
mas jo buvusio charakterio ir 
asmeninio gyvenimo poelgių 
neturi jokios visuomeninės 
vertės.

Svarbu apdiskusuoti ir pa
rašyti apie bile žymų asmenį 
prieš jo išrinkimą ar paskyri
mą į kokią nors svarbesnę, 
visuomenę liečiančią vietą, ir 
tai nekišant į apkalbėjimus jo 
asmeninių reikalų.

Mąno supratimu, gilus tyri
nėjimas ir smulkmeniškas ap
rašymas mirusio asmens nu
dirbtų darbų ir atliktų veiks
mų yra nereikalingas. Jeigu 
žmogus gyvendamas užrašė 
tą, ką jis veikė, kaip ką su
prato ir ant kiek sugebėjo iš
sireikšti, tiek ir teturėtume 
apie išsiskyrusį iš šio pasaulio 
kalbėti bei rašyti. Bet tari p 
nėra...

ro charakterio asmeniui išsi
auklėti sau kultą gyvenant di
delėj šaly, toks žmogus gali 
nuveikti nemažai gerų darbų 
dėl žmonijos labo. Pavyz
džiui, buvusis J. A. Valstijų 
prezidentas F. D. Rooseveltas, ■ 
jis nemažai pagelbėjo papras
tiems žmonėms.

Nors Rooseveltas buvo įgi
jęs aukštą autoritetą, bet jo 
kultas nebuvo taip Agarbina- 
mas, kaip Stalino ^Pastaroj o 
pasekėjų buvo ir Tokių, ku
riems jo “saulė“ švietė. Tų 
didelių asmens garbinimų šių 
laikų susipratę žmonės turėtų 
vengti. Akli kokiam nors as
meniui pasitikėjimai turėtų iš
nykti, nes dauguma jų veda 
prie nusivylimo. Pavyzdžiui, 
darbo unijų vadai dažnai pa
sinaudoja eilinių narių žioplu
mu, aklu vadan^s pasitikėji
mu, jų veiksmų nekontrolia
vimu. Yra sakoma: 
padėjimas ir geram 
akis pagadina. Kas 
jei mokėdamas unijai
duokles visai nepaisėsi, 

daroma,

<

visuomenei yra 
ką mes iš tos N.
pasakytos ilgos 
Staliną ir jo pa-

apra- 
ylsuomeneį 
bet ir apie 
reikalus su 
ir kaip jis

Imkime žymųjį Amerikos 
laikraštininką - išradėją Ben- 
jamin’ą Franklin’ą, gyvenusį 
apie pustrečio šimto metų at
gal. Sakoma, kad yra net ke
liolika knygų ■ išleistų, kuriose 
aprašyta jo gyvenimas. Tas 
asmuo yra pasakęs, kad žmo
nės neturėtų leisti, eikvoti lai
ką be reikalo, be naudos, nes 
jų- gyvenimas ant šio pasaulio 
yra labai trumpas. Matote, 
kaip mažai po jo mirties žmo
nės pasimokino. Jis liepė ne
leisti laiko be reikalo, o jie 
prirašė' visą eilę knygų, 
šydam i ne tik jo 
naudingus darbus, 
asmeniškus turėtus 
kokia ten mergina
su ja susitiko; apie tai, kaip 
jis auklėjo “nelegališką“ vai
ką ir taip toliau.

Ypač dabartiniu laiku 
labai madoje paimti, bile 
kį atsižymėjusio žmogaus 
rašus, priskaldyti iš jų dide
les stirtas raštų, išleisti po 
kelius tomus knygų, gerai jas 
išrekliamuoti, o jūs vargšai 
žmogeliai skaitykite dubiltus 
akinius užsidėję.. . Gerai dau
giau skaityti jauniems, bet 
per daug skaityti niekam ne
gerai. Viskam yra vieta, lai
kas ir saikas. Rasenusiems 
įgautą žinojimą nebėra kada 
sunaudoti. Perduoti jaunie
siems sunku1, nes jie patys 
moka pasiskaityti, ne bent 
šventam Petrui prie “dangaus 
vartų“ papasakosime.

Kuomet buvau dar mažas 
savo gimtinėje Lietuvoje, re
liginiai žmonės, savieji bei 
giminės, drausdavo mums vai
kams daug šnekėti apie žino
mus neseniai mirusius žmo
nes ir jų atliktus, ypač blo
gus darbus. Liepdavo geriau 
sukalbėti po “Sveiką Mariją“ 
už jųjų dūšias.

Dabar išėjo nauja mada 
kalbėti ištisas valandas aukš-

yra 
bis- 
už-

blogai 
žmogui^ 
reiškia: 
narines

kas 
su tais pinigais daroma, tai 
visko su jais gali ir atsitikti. ..

Iš to visko aš darau išvadą, 
kad yra reikalingas kontro
liavimas kiekvienos organiza
cijos vadų. žmogus nieko 
bloga neplanuodamas, jis ne
bijos būti eilinių narių kont
roliuojamas. Yra išimtys, kur 
nėra reikalo sekioti vadų 
veiksmus, ir ne visur galima 
tai padaryti. Įvyksta daug 
apgavysčių, tas pateisina bu
vimą atsargiais.

’ Pažvelgus į pasaulį, kaiut 
jis šiandien yra, kartais tenka/ 
supykti ant savų žmonių. Mi
lijonai jaunų žmonių žūsta 
kovoje už idėją, o tuom pa
čiu laiku, neva tos pačios idė
jos, kur nors koks senis, įsi- 
lindęs Į darbo žmonių orga
nizaciją, kraunasi sau turtą, 
rodosi, . kad į “antrąjį gyveni
mą.“ nusineš Į grabą susidė-

to mokslo žmonių susirinkime, 
—pašvęsti penkias ar šešias 
valandas vienai ištisai prakal
bai, kuri paliečia beveik tik 
blogumus mirusio žmonių va
dovo. Mana supratimu, yra 
svarbesnių temų, kurioms iš
silavinę prakalbininkai - poli
tikieriai galėtų tą brangų lai
ką sunaudoti. Aš netikiu, kad 
reikia už Juozo Stalino “dū
šią“ sukalbėti “Sveika Mari
ja“, bet nemyliu; klausyti ar 
skaityti ir tokių smulkmeniš
kai analizuotų jo blogų pasi
elgimų. Sutinku pasmerkti pa
darytas klaidas, ypač, jeigu 
tos klaidos sąmoningai įvyk
dytos — neatsižvelgiant į ga
limybę jas išvengti. Daugiau 
sutinku ieškoti metodų niek
šiškų darbų išnaikinimui.

Ar prieš Stalino valdymo 
•laikus nebuvo aprašymu apie 
žiaurius valdytojus? Aišku, 
kad buvo. Ir, manau, kad 
didelė dalis Sovietų valdžioje 
su Juozu buvusių vadovų bu
vo skaitę žmonijos istorijoje 
apie buvusius niekšiškus žiau
rius. valdovus; kodėl jie ne
mokėjo to išvengti? Išvengti 
tų padarytų blogumų, kurie 
yra primetami J. Stalinui po 
jo mirties....

Kaip yra žinoma, policijos 
viršininkas Beria už dalyvavi
mą su Juozu bloguose .veiks
muose atsimokėjo mirČia. Ma
nau, kad yra ir daugiau kal
tininkų, apie kuriuos mes ma
žai žinome. Apie tai muips 
nėra reikalo galvas sukti, tai 
yra tos šalies žmonių reika
las. Mums ir viso pasaulio pa
žangiajai 
svarbu tas, 
Chruščiovo 
kalbos apie
sekėjų darytas klaidas gali
me pasimokinti. Svarbu tas, 
ant kiek progresyvinė visuo
menė supras tikrąją tos pra
kalbos reikšmę ir ant kiek 
sugebės pasipriešinti asme
nims, norintiems iškilti į vir
šų ir įgyti stalinistinį kultą.

Yra tokių žmonių, kuriems 
atrodo, kad nėra galimybės 
prieiti prie žmoniškos — pa
čios liaudies tvarkos pasauly. 
Daugeliui atrodo taip, kad jei 
ne vienos, tai kitos rūšies ti
ronai sugeba atsisėsti į vals
tybinį sostą. Ištikrųjų ne vi
sai taip yra.

Imkime, kad ir buvusią Sta
lino diktatūrą. Mano suprati
mu, ji jau nebuvo tokia bai
si, kaip Chruščiovas ją piešia. 
Jei nebūtų milijonai rusų tu
rėję Stalinu pasitikėjimą, jie 
nebūtų atmušę veik viso pa
saulio kapitalistų puolimus su- 
žlugdinti, nušluoti nuo žemės 
paviršiaus Sovietų tvarką. Jei 
ne Stalinas ir jo pasekėjai, o 
kita grupė būtų vairavusi So
vietų valdžios ratą, mes ne
žinome, kaip dalykai dabar 
stovėtų. Iš to, ką pergyveno
me, ir matydami dabartyje be
sisteigiančią naujovišką dau
giau demokratiška. grupinę 

. Sovietuose vadovybę, galime 
tikėtis, kad mes ir jie iš pra- 

. cities galime vis daugiau 'ne 
tik pasimokinti, bet ir įgy
vendinti ta, ka išmokstame.

Nėra reikalo iškelti į pa-. 
; dangę vieno bent kurio as

mens kultą. Dar mažiau rei- 
, ketų ašmeninį kultą auklėti 

daugiau kultūringuose ir aukš- 
. čiau civilizuotuose kraštuose, 
i Tarp mažiau išsimokslinusių 

žmonių, man rodos, yra svar- 
■ bu turėti autoritetingus vado- 
: vus. Atsilikusiose šalyse, kur 
; yra organizacijų trūkumas, 
į neturint žmonių su aukštu 

kultu, norint ką nors pažan
gesnio nuveikti — reformas 
įvykdyti, būti] sunku. Pavyz
džiui, kaip Kinijoj ir kituose 
Azijos bei Afrikos kraštuose. 
Išauklėjimas asmeniui per 
daug aukšto kulto yra blogas 
dalykas. Juk ir popiežius Va
tikane besėdėtų ant auksinio 

. sosto, jei neturėtų milijonus 
fanatikų, kurie garbina jo 
aukštą kultą; Pasitaikius ge-

A. K.

šią savaitę ir kitą
Balsas neišeis.

Kanados Liaudies Balso* 
personalas kasinėtai vassJI 
ra sulaiko savo laikraščio 
išleidimą dviem savaitėm 
atostogoms.

Taip buvo padaryta ir 
šiemet: 
Liaudies
Atostogas gauna laikraščio 
personalas ir skaitytojai.

Mes, Laisvėje, to padary
ti negalime. Mūsų perso
nalo nariai gauna vieną 
savaitę atostogų ir jas jie 
ima, kada susidaro palan
kesnės aplinkybės—kai ga
lima išeiti.

IŠ LIETUVOS
Baldai .nedideliems butams t

Vilniaus baldų kombinatw? 
pagamino bandomąjį sekciji
nių sudedamu baldų komplek
tą nedideliems butams. J nau- ’ 
jų baldų komplektą įeina dra
bužinė spinta, rašomasis sta
las, dvivietė lova-sofa, vien
vietė lova-krėslas, kėdės, ko
moda. bufetas, 
turns, lentynos

stalas pie- 
ir kampinės

įsigyti baldųPirkėjas galės 
komplektą pagal atskiras ar
chitektūriškai užbaigtas sek
cijas. Sekcijinių baldų gamy
bos technologija labai papras
ta. Jiems pagaminti sunaudo
jama mažai plautinės miško 
medžiagos. Nauji baldai pa
togūs, pigūs ir gražūs.

Saviveiklininkų spektaklis

PRIENAI. — Išlaužo kultu-, 
ros namų saviveiklininkai ne? 
seniai pastatė Solodario vodėt 
vilį “Alyvų sode“. Spektaklis 
susilaukė nemažo pasisekimo. 
Jį saviveiklininkai numato pa
rodyti ir kaimyninių rajonų 
darbo žmonėms.

A. Jakštys

1

t.

2 pusi. Laisvė (Liberty). Antrad., Liepos (July) 24, 1956 1
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Guy de Maupassant

Ponios Telje namai
(Tąsa)

Seniai išlipo Montevilyje 
su savo pintine ir su skėčiu, 
ir buvo girdėti, kaip žmo
na atsitolindama tarė vy
rui:

—Pabaldos! Ir vis dan
ginąs į tą velnišką Paryžių!

Linksmasis komivajažie- 
rius taip pat išlipo Ruane, 
pagaliau pasirodęs toks 
storžievis, kad madam bu
vo priversta jį griežtai su
drausti.—Ji pridūrė lyg ko
kį pamokymą:

—Dabar žinosime, kaip 
leistis į šnekas su kiekvie
nu, kas pasipainioja.

Uasely jos persėdo į kitą 
Raukinį, ir sekančioj stotyj 
jas pasitiko Žozefas Rive su 
dideliu vežimu, kurs buvo 
pristatytas kėdžių ir pakin
kytas baltu arkliu. Stalius 
mandagiai išbučiavo visas

,1

čiuoti negalėjo. Valgė dirb
tuvėje, iš kurios buvo iš
kraustyti varstotai, nes čia 
rytoj turėjo pietauti.

Skani kiaušinienė, po jos 
kepta dešra su puikiu šnypš
čiančiu sidru visiems grą
žino linksmą nuotaiką. Ri
ve pasiėmė stiklą, norėda
mas sudaužti su viešniomis, 
o žmona patarnavo, gami
no valgius, nešiojo lėkštes, 
paskui vėl jas nuimdavo, 
kiekvienai šnibždėdama į 
ausį:

—Ar soti, tamstele?
Krūvos lentų, sustatytų 

pasieniais, ir šūsnys, druož- 
lių, sušluotų į kertes, sklei
dė obliuoto medžio aroma
tą, tą dervos kvapą, kuris 
skverbiasi ligi pat plaučių 
gilumos. į

Svečiai užsimanė pama- 
_______________ tyti mergaitę,4 bet ji buvo 

damas ir padėję joms įlipti į į bažnyčioj ir turėjo grįžti

few •
. v.,v.,k .

Baltimore, Md.

MIRUS

J. ANCICKAICHII

4‘The letters received in the 
Unite d** States TJiarged“ ‘ that 1 
foreigners are ruling in West 
Germany, with the help of 
their Bonn lackeys. Letters 
received here said Germans 
do not waut to be your door
mats any more”.'. .

Atrodo, kad atnerikonams 
Vokietijoj karpetas smunka iš 
po kojų, kur sukišo bilijonus 
dolerių ' Vs.

Binghamton, N. Y.

Dirbkite Arti Namų
Sutaupykite $104 į Metus ant Karferų

ORO-VEDINAMI
Naujai Išdekoruoti Ofisai!! 

Puikios Aplinkybes .
Arti Namų!

MES REIŠKIAME GILIĄ UŽUOJAUTĄ 
JO SŪNUMS IR DUKTEREI.

iš gyvųjų
3 vyrai ir

mire Anta-

vežimą. Trys Susėdo ant 
trijų kėdžių užpakaly; Ra- 
faelė, madam ir jos brolis 
Roza, neturėdama kur sės
ti, šiaip taip prisitaisė ant 
augalotos Fernandos kelių. 
Ir ratai nuriedėjo. Bet 
tučtuojau nelygi arklio ris- 

v*Ua taip baisiai ėmė kratyti 
vežimą, kad kėdės pradėjo 

; šokinėti, mėtydamos kelei- 
T^'es čia aukštyn, čia deši- 
'^Tiėn, čia kairėn. Jos skery

čiojo, lyg marionetės, darė 
išgąstingas grimasas, klykė 
siaubingais balsais, staiga 
nutrūkstančiais nuo dar 
smarkesnio krestelė j i m o . 
Jos kabinosi į vežimo gar
dis, jų skrybėlės nučiuožda- 
vo joms tai ant nugaros, 
tai ant nosies, tai ant pe
čių, o baltas arklys vis bė- 
go ii’ bėgo, ištiesęs kaklą, 
atkišęs uodegą, trumpą ir 
nušiurusią lyg žiurkės, ku-

tik vakarop.

Nedi-

J. ir' C. Deltuvai A. Yanavičia
M. ir P. Kučinskai J. Kasparavičius
K. ir V. Lopattai J., ir U. Staniai
Mr. ir Mrs. V. Arminai K. ir O. Jacobs
Mr. ir Mrs. V. Kičai A. ir O. žemaitis
Mr., ir Mrs. J. Kothe V. ir E. Stankevičia
Mr. ir Mrs. J. Skuvski F. ir J. Pivariūnai
Mr. ir Mrs. J. Gričiunai J. ir F. Deltuvai
Mr. ir Mrs.. B. Mulhollan Draugas iš Penu.
P. ir K. Kupriai Vietinis Draugas
Mr. J. Vilkas P. ir O. Paserskiai
M. Seimis

išėjo 
del į bažnytkaimį kirto pu
siau platus vieškelis. De
šimt namų, nusitiesusių pa
gal šią vienintelę gatvę, 
priklausė vietos prekybi
ninkams ir amatininkams: į 
mėsininkui, krautuvininkui, 
staliui, smuklininkui, kur
piui ir kepėjui. . Gale gat
vės, vidur siaurų kapinių, 
stovėjo bažnyčia. Keturios 
milžiniškos liepos, augusios 
priešaky, dengė ją visą tirš
tu savo šešėliu. Ji buvo pa
statyta iš tašyto akmens, ! ved 
be jokio stiliaus, ir apvaini-; nuo \ i»u kviuzul 

kuota skalyno varpine. Už nijų pakėlimo 2£ 
bažnyčios traukėsi laukai, 
juose šen ir ten žaliavo ku
petos medžių, už kurių slė
pėsi fermos.

Rive, kad ir su darbinėm 
_ i drapanom, ceremo n i n g a i 

ria laiks nuo laiko • plieke paėmė seserį už parankės ir 
iškilmingai nusivedė ją. Jo 
žmona, susižavėjusi Rafa- 

.elės apdaru su auksiniais 
blizgučiais, ėjo tarp jos ir 
Fernandos. Storulė Roza 
gureno užpakaly su Luiza i — 
Vištyte ir Flora Siūbuokle, i , ■ 
kuri visai nusika m a v u s i 
šlubavo užpakaly visų.

Gyventojai išeidinėjo ant 
slenksčio, vaikai pamesdi- 
nėjo žaislus, ir iš po pakel
tos užuolaidos šen ten pasi
rodydavo kieno nors galva 
su kartūniniu kyku; kažko
kia pusaklė senė ant ra
mentų persiž e g n o j o, lyg 
prieš bažnytinę procesiją, 
ir visi ilgai sekė akimis 
puošnias miesto damas, ku
rios iš taip toli atvyko į 
Žozefo Rive dukrelės pir
mąją komuniją. Begalinė 
pagarba gaubė stalių.

Eidamos pro bažnyčią jos 
išgirdo giedant vaikus: į 
dangų kilo maldą, klykiama 
plonais spiegiančiais balse- ' 
liais; bet madam niekam 
neleido įžengti vidun, kad 
nesudrumstų šių kerubinų 
maldos.

Pasivaikščiojęs po laukus 
ir suminėjęs vi e šnip m s 
stambiausius ūkius, apskai
čiavęs jų pajamas iš žemės 
ir gyvulininkystės, Žozefas 
Rive parsivedė būrį moterų 
atgal ir apnakvino jas savo 
namuos.

Kadangi vietos buvo ne- 
perdaugiausia, tai jas su
talpino po dvi kiekvienam 
kambary.

Rive šį kartą turėjo gulėt 
dirbtuvėj, ant (įruožlių, jo 
žmona vienoj lovoj su svai
ne, o gretimam kąmbary — 
Fernanda drauge su Rafa- 
ele. Luiza ir Flora buvo pa
guldytos virtuvėj ant čiuži-

Baltimore, Md.
Ar bus kitas didelis streikas?

Aš, kaipo buvęs geležinke
lio darbininkas, vis dar teini* 
ju mano brolių uūijistų, kurių 
turiu 80,000, kurie kovoja ir 
turės kovot už geresni gyve
nimą. Dabar ,iau matau, kad 

į “non-operating” unions, “ser- 
notice” reikalaudamos 
visų geležinkelių kompa- 

25 centų i va- 
Tai geležinkelių 

nelaukė, 
proposals”

kad 
iš 

iš-

* sau į šlaunis.
Žozefas Rive, vieną koją 

atrėmęs į sieną, o antrąją 
parietęs po savim, aukštai 
iškėlęs alkūnes, laikė va
džias, ir iš jo gerklės kas 
minutė veržėsi lyg ir kaž-

• koks kvaksėjimas, nuo ku
rio arklys patempdavo au
sis ir ir greitindavo šuolį.

Abipus kelio traukėsi ža
li laukai. Vietomis žydin
tis rapsas tiesėsi geltona 
vilnijančia skraiste, ir iš 

A ten dvelkė sveikas, stiprus 
ę kvapas, aštrus ir saldus, vė

jo sklaidomas toli toli. Jau 
gana aukštuose rugiuose 
kėlė savo mėlynas galvutes 
rugiagėlės, ir moterys no
rėjo jų pasiskinti, bet Rive 
Atsisakė sustoti. Tipais 

.ištisas laukas atrodydavo 
lyg krauju užlietas — taip 
jį būdavo užtvindžiusios 
aguonos. Ir šiose lygumo
se, nuspalvintose laukų gė
lėmis, ratai su baltu arkliu, 
vežusieji, rodos, dar lieps- 
ningesnių spalvų gėles, čia 
dingdavo už aukštų kokios 
sodybos medžių, čia vėl iš
sinerdavo iš po lapų ir vėl 
riedėdavo tarp geltonuojan
čių ir žaliuojančių dirvų su 
šia marga kupeta moterų, 
skriejančių saulės spindu
liuos.

Mušė pirmą valandą, kai 
privažiavo prie staliaus na
mų.

Moterys po kelionės buvo 
nuvargusios ir išblyškusios 

alkio, nes nieko neturė- 
burnoj nuo pat išvykimo.

Rive išbėgo jų pasi- 
išlaipino jas vieną po 

kitos, kiekvieną apkabinda
ma, kai tik toji paliesdavo 
kojomis žemę. O su savo 
svaine, kuriai norėjo prisi
gerinti, tiesiog ir atsibu-

landą algų.
: kompanijos nieko
> davė “counter - 
' nųmušt darbininkų 
I centus i valandą.

Tai kas dabar atsitiks? Ar 
nebus tas, kas buvo 1922 me-* 
tais, kur išstreikavome du 
pusft mėnesio? žinoma, 

„ku pasakyt, kas rytoj 
bet galima spekuliuot, 
bus tas, kas yra

ir i 
sun- 
bus, 
kad 

su plieno

darbininkais. Darbininkai ne
leis šiuo laiku algų kapot.

Baltimorės laikraštis SUN 
rašo žinią iš Vokietijos, kad 
ten taip vadinama organiza
cija “Fighting Association for 
an Independent Germany” 
siuntinėja laiškūs generolams 
ir aukštiems aficieriams, 
amerikonai išsikraustytų 
Vokietijos, čia paduodu
trauką tik vieno paragrafo:

The patience of the German 
nation is at its end. Go home 
now, before it is too late. 
Our call will be followed by 
deeds. We are resolved to 
use whatever means possible 
in our holy struggle”.

‘ ,Ne tik Vokietijoj grasinan
ti laiškai buvo išsiuntinėti 
aukštiems militaristams, bet 
ir Amerikoj toki laiškai pasi
pylė. Kitas paragrafas šitaip 
rašo

Ir vėl išsiskyrė 
tarpo 4 lietuviai, 
moteris.

Gegužės 24 d.
, pas Svirplis, 65 metų amžiaus. 
Palaidotas į Glenwood kapi
nes. Kadangi artimų giminių 
neturėjo, tai Victor Gaidis 
šeima rūpinosi Jo laidotuvė
mis. , ' •

Birželio 19 d. mirė Justinas 
į Misevičius. Jo laidojimu rūpi
nosi brolienė Natalija Misevi
čienė ir jos dukra Helen. Pa-į 

laidotas Į Glenwood kapines,
Birželio 22 d mirė Mrs. Ma

ry Kars-Keršienė. Nuliūdime 
paliko dukrų ir žentą Craw
fords ir ju mažiukes dvi mer
gaites, sūnų, marčią ir seselę 
Helen Wachick, kuri gyvena 
Boston, Mass., brolį Knizike- 
vičių, taipgi daug artimų (gi
minių ir draugų. Palaidota su 
bažnytinėmis apeigomis Į Kal
varijos kapines liepos 7-ą d.

Mirė Charles Tinkūnas, 68 
metų amžiaus. Nuliūdime pa
liko žmoną Elzbietą, dukrą 
ir žentą M. Grodickį, sūnų 
Walter, marčią ir du anūkus, 
seselę ir švogerį Joną Kra
sauskus, brolį Joną Tinkūną 
ir jo šeimą. Taipgi kitus jo 
artimus gimines ir draugus.

Palaidotas su bažnyčios 
apeigomis.

Visų laidotuvėse buvo ne
mažai palydovų. Taigi į Kiške
lį'daugiau1 kaip pusę metų ne
tekome 12 lietuvių.

Mirusių artimiesiems %reiš
kiame užuojautą!

A ir J. Navalinskai

Ar neieškojote tokių gerumų?
Mes ttfrime jums NUOLATINĘ vietą. 

•
(Moteriškės)

STENOGRAFISTĖS
TELETYPE-DICTAPHONE OPERATORĖS 

TVARKYMO DARBININKĖS

Kodėl nepašaukti mane—RAvenswood 8-1000' 
Arba ateikite asmeniškai pamatyti mane

COMBINED INSURANCE
COMPANY OF AMERICA
5316 Sheridan Road, Chicago, Ill.

Henry Covyeau—Personnel

yra kur ji išbuvočiuška yra “milkman”, taigi Atlantic City,
jo kostumerių katė ir apkram- daugiau savaitės. Ji ten paši
lė jį.

Susirgo Povilas Kaminskas, J. Pine ir jų mažiukėmis duk- 
yra išvežtas į Wilson ligoilinę. relėmis. L. čeponienė pralei-

Ligoniams veliju greit pa- do vakacijas pas dukrą Jene- 
sveikti.

Teko sužinoti, kad serga 
Mrs. N. Simonaitienė. Pergy-, 
veno vidurių operaciją. Al. j 
Marčiuškai sukramtė ranką j 
katė. Jis yra po gydytojo 
priežiūra. Katė yra “Sama- 
jų’’ veislės. Alfonsas Mar-

matė su dukra ir žentu Dr.

3 pust Laisvė (Liberty). Antrad., Liepos (July) 24, 1956

Vakacijas leidžia daug žmo
nių. H. žukieąė sugrįžo iš

ir žentą Harry Jump ir jų du
krelę. Ji išbuvo mėnesį laiko 
Baltimorės, Md., apylinkėje.

Josephine

LAISVĖS SPAUSTUVE DARO
BIZNIERIAM KALENDORIUS

k

BIZNIERIAI — duokite savo kostumeriams ap
skritų metų atmintiną dovaną — GRAŽŲ KA
LENDORIŲ. Tai naudingiausias daiktas kos- 
tumeriui ir biznieriui

Kalendorius bizniui yra puikiausias pasiskelbi- 
mas, nes jis kasdiena kabo ant sienos šeimai 
prieš akis, kasdiena skaitomas jūsų vardas, ant
rašas ir telefonas. Ne tik jūsų kosturneriai, bet 
ir jų svečiai per kalendorių susipažįsta su jū
sų bizniu

nio, patiesto asloje, o Rozą 
vieną patalpino mažutėj 
tamsioj kamarėlėj po laip
tais, prieš įėjimą į ankštą 
landynę, kur šiąnakt buvo 
paklota* ir staliaus dukrelei.

Kai mergaitė sugrįžo na
mo, ją apibėrė bučiniais; 
visos moterys norėjo ją pa
glamonėti, išlieti savo švel
numą, traukiamos to nesu
valdomo įpročio myluoti, 
kuris vagone jas visas buvo 
pastūmėjęs bučiuoti antis. 
Kiekviena sodinosi ją iš ei
lės ant kelių, glostė jos 
minkštučius geltonus plau
kus, spaudė ją savo glėbyje' 
staigaus aistringo jausmo 
pagautos. Mergaitė, pa
klusni, visa pu stendu si 
savyj ė po išrišimo, kantriai 
ir ramiai davėsi glamonė
jama.

Per dieną visi buvo bai
siai išvargę, todėl atsigulė 
tuojau po pietų. Bekraš- 
tinė laukų tyla, beveik mal
dos kupina, apsiaubė mažą 
bažnytkaimį, tyla nebyli, 
apglobianti viską, net pa
čias žvaigždes. Merginas, 
pripratusias prie triukš
mingų vakarų viešuose na
muose, jaudino ši glūdi 
miegančio kaimo ramybė. 
Jos šiurpčiojo visu kūnu, 
bet šiurpčiojo ne dėU šal
čio, o dėl vienatvės, ir jų 
sudrumstos širdys nerimo.

(Bus daugiau)

Y t

Pagerbkime Ilgametį Rašytoją
Seną Vincą-Jakštj

Išleiskim Jo Poezijos Knygą

Dienraščio Laisvės bendrovės direktorių taryba 
kviečia visuomenę pagerbti ilgametį liaudies rašy
toją Seną-Vincą. Laisvė .kviečia visuomenę išleisti 
Seno Vinco poezijos knygą. Nes pats dienraštis ne
turi finansų vienas tai padaryti, reikia visuomenės 
paramos-

Yra nutarta išleisti 128 puslapių knygą, dailiais 
apdarais ir kaina nustatyta $1.00. Išleidimas bus 
prenumeratos būdu. Taigi kviečiame visuomenę 
prisidėti prie išleidimo Seno Vinco poezijos knygos.

Išleisti tokią knygą už vieną dolerį, prie dabarti
nės brangenybės, yra nęgalima. Bet leidėjai nori, 
kad ir sunkiai finansiniai besiverčianti asmenys ga
lėtų įsigyti savo mylimo poeto eilėraščių knygą ir 
kad jie turėtų progos išreikšti rašytojui pagarbą, 
prisidėdami prie knygos išleidimo. Todėl kaina yra 
nustatyta tik $1.00.

Prašome visų apšvietą branginančiųjų tuojau 
užsiprenumeruoti Seno Vinco poezijos knygą. Tų, 
kurie finansiniai geriau pasilaiko, prašome stam
besnė suma negu doleriu paremti knygos išleidimą. 
Visų, kurie užsiprenumeruos knygą, vardai bus kny
goje atspausdinti.
| Prašome be atidėliojimo išrašyti, iškirpti ir su 
pinigais prisiųsti Laisvei šią formą.

11.0-12 ATLANTIC AVE., RICHMOND HILL 19, N. Y.

Suomi užsiprenumeruoju Seno Vinco Poezijos 
knygą ir prisiunčiu $----------- ■ *

I

Vardas ..............J................................ ,.... ................. ,........................

Tuoj pradėtsime spausdin
ti V. Mykolaičio-Putino ro 
marią “SUKILĖLIAI.”
.............. .. .......................... ..... . ............ ■.>

Antrašas

Miestas

Iš aukšto užsisakykite kalendorius sekantiems 
duetams. Dabar laikas užsisakyti dabar gausite 
geriausią pasirinkimą paveikslų įr į laiką — 
PRIEŠ KALĖDAS — bus išpildytas jūsų užsa
kymas i?

Laisvės spaustuvė tinkamai patarnaus jums ka
lendorių reikalu, nes Laisvės spaustuvė turi di
delį pasirinkimą gražių paveikslų kalendoriams. 
Jūs turite pamatyti tuos paveikslus, kad įvertin
ti jų gražumą

Parašykite ar patelefonuokite Laisvei, o Laisvės 
atstovas greit pribus pas jumis su sampalais. 
Jus stebins turiningas pasirinkimas iš Laisvės ■ 

-sampalų paveikslų bei vaizdų kalendoriams

Prašome be atidėliojimo kreiptis:
LAISVE

110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.
Telefonas Virginia 9-1827

niciiiiiiiiiiuunnnm |

AVALON, N. J. PUIKI PROGA
Puiki Vieta Atostogoms bei Poilsiui 

KambaiU s 2 asmenim $20, 4 asmenim $30

Valgis vienam asmeniui $2.00 į diefią. Jau
niems pusė 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:

Avalon,*^!.J.SA. Bekampis, 147 13th St.
Tel. Avalon 7-5983

i



Žinios iš Lietuvos ■MM

Naujas ^chromavimo būdas

pa-

KAUNAS. — Automobilių 
Įmonėje sėkmingai pritaikytas 
naujas susidėvėjusių detalių 
restauravimo būdas jas chro
muojant. Galvanizatorius A. 
Skerstonas po ilgų eksperi
mentų paruošė labiau tobulą 
šio proceso technologiją. Į 
įprastinį elektrolito sąstatą jis 
pridėjo du procentus magnio 
oksido ir boro rūkšties.

Chromavimo procesas
greitintas du kartus. Sunau
dojus tą patį elektros energi
jos kiek?, galima restauruoti 
dvigubai daugiau detalių. Jų 
paviršius darosi lygesnis ir 
atsparesnis trynimuisi. Atli
kus nlotorų, kompresorinių 
žiedų chromavimą nauju bū
du, jie naudojami trigubai il
giau.

Gamykla gavo daug miesto 
tekstilės įmonių užsakymų 
restauruoti įvairias detales, 
turinčias sudėtingą vidinę 
konfigūraciją.

drobėje išsiuvinėtas Vladimi
ro Iljičiaus Lenino portretas. 
Jį meniškai atliko tarnautoja 
T. ševcova. Savo raižinius me
dyje ir inkrustacijas parodo
je eksponuoja stalius P. Šin
kūnas. Peizažinius paveiks
lus pateikė dailininkai - sava
moksliai B. Kazlauskas ir J. 
Zibolis. Rokiškiečiai susido
mėję apžiūri originaljas tau
tiškų juostų audimo stakles, 
kurias sukonstruavo A. Pipi- 
nis. Savo ilgametį patyrimą 
audžiant daugiaraščius rank
šluosčius, staltieses, antklo
des jis perdavė jaunimui. Pa
rodoje eksponuojami kolūkie- 
tės J. Vaičiuvienės, namų 
šeimininkės G. žvirblytės ir 
daugelio kitų A. Pipinio moki
nių darbai.

Pirmosiomis dienomis liau
dies dailės parodą aplankė 
šimtai darbo žmonių. Jie šil
tai atsiliepė apie rajono liau
dies dailininkų darbus.

A. Matiukas

NeHYorko^/Wa2liilOT
New Yorko

NEW YORK
HELP WANTED-MALE

Rajoninis aktyvo pasitarimas

. VARĖNA. Neseniai įvyko 
rajoninis kolūkių pirmininkų, 
gyvulininkystės ir paukštinių-'* 
kystės fermų vedėjų, žemės 
ūkio specialistų, apylinkių ta
rybų pirmininkų, partinio bei 
tarybinio aktyvo pasitarimas 
gyvulininkystės produktų pa
ruošų klausimu.

Pranešimą padarė LKP Va
rėnos rajono komiteTo sekre
torius drg. Purlys. Pasitari
mo dalyviai išnagrinėjo padė
tį rajono kolūkiuose vykdant 
gyvulininkystės produktų pa
ruošas.

Leidinys dramos 
saviveiklininkams

J. Sakalas

Respublikiniai liaudies kū
rybos namai išleido “Dramos 
meno saviveiklai rekomenduo
jamų veikalų sąrašą”. Šiame 
leidinyje nurodomi beveik visi 
pokario metais išleisti lietuvių 
kalba dramos kūriniai, skirti 
meno saviveiklos scenai Lei
dinyje pateikiamos trumpos 
šių kūrinių anotacijos — ne
rodomi veikėjai, siužetas ir 
kt., o taip pat yra duomenys, 
kur išleisti šie veikalai, kur 
juos galima r^sti ir t. t.

Koresp.

Pionierių sąskrydis

‘ KYBARTAI. Prie Vištyčio 
ežero įvyko komjaunimo ra
jono suorganizuotas rajoninis 
pionierių sąskrydis. Sąskry
dyje dalyvavo apie 150 jaunų
jų.

Po to Įvyko sportinės var
žybos, meninės saviveiklos pa
sirodymai.

Rekonstruojamos gatvės

ne
sutvarkant

t Dideli darbai atliekami 
Konstruojant ir 
Vilniaus gatves.

Prieš kelias dienas pradėta 
Aguonų, gatvės rekonstrukci
ja. Lygiu asfaltu išsiliejo iš 
miesto į Valakumpius vedan
tis kelias. Baigiamas visos An
takalnio gatvės asfaltavimas, 
šia gatve už kūno laiko pra
dės kursuoti pirmieji Vilniuje 
troleibusai.

Šiais metais numatyta dar 
išasfaltuoti Pionierių gatvę iki 
Jaunimo sodo,\ beveik visą 
Mindaugo gat^ę, Kauno gat
vės dalį ir kį/

L. Remeikis

Premjeros Kauno teatruose z

KAUNAS. Kauniečiams bu
vo parodyti du nauji spektak
liai. Muzikinio teatro dramos 
trupė parengė aktualios tema
tikos G. Nikolajevos ir S. Ra- 
dzinsko pjesę “Pirmasis ^pa-( 
vasaris”. Ją pastatė maskvie-į

• lis režisierius J. Oriniauskis.!
Dekoracijos — dailininko J Y 
Jurkevičiaus. Svarbiausią —g 
Anastazijos vaidmenį atliko? 
jauna aktorė D. Juronytė

Jaunojo žiūrovo teatras pa
statė Tarptautinės taikos pre
mijos laureato V. Diubua pje
sę “Haiti”. Veikalą režisavo 
V. Jasinskąs. Dailininkas — 
M. Labuckas. Pagrindinius 

, vaidmenis atlieka aktoriai — 
LTSR nusipelnęs artistas Ku- 
bertavičius, Kurmytė, Iva
nauskas.

Teatrai išvyksta tradicinių 
gastrolių, šiuos spektaklius 
turės progos pamatyti dauge-

• lio rajonui darbo žmonės.

spaudoje ,
. “Times” rašo apie newyęr- 
kietį advokatą Emile Zola 
Permaną," kurio vahdas dabar 
dažnai mirga spaudoje, ka
dangi jis yra gynybos advo
katas seržanto McKeono by
loje South Carolinoje.

Daugelis žmonių klausia,, 
kaip tas žmogus gavo tą var
dą Emile Zola( garsaus fran- 
cūzų rašytoio) ir kai kas jį 
ne pašiepia, kad jis taip pa-1 
sivadino. 4Bet “Times” išaiš
kina, kad jeigu tai kaltė, tai 
ne jo, o tėvų. Jo tėvai jį pa
vadino Emile Zola, nes jautė 
didelę pagarbą tari) francūzų 
rašytojui už jo rolę kapitono 
Dreifuso gynyboje.

Bermanas gina 
seržantą, sako 
atlyginimo, 

v * *
“News” labai 

kad dabar į įstatymus įrašy
tas to laikraščio jau senokai 
statytas reikalavimas, kad 
mirties bausmės būtų duoda
mos heroino, opiumo ir kitų 
svaigalų - vaistų platintojams. 
Įstatymas, kuris dabar jau 
prezidentQi Eisenhowerio pasi
rašytas, numato mirties baus
mę tiems, kurie tuos svaiga
lus - vaistus platina jauna- 
mečių tarpe. Platintojai tarp 
suaugusių irgi gaus sunkias 
bausmes, bet ne mirties.

* * *
“Greek-American Tribune” 

sako, kad komerciniai New 
Yorko laikraščiai, pradedant 
“Tirnesu” ir baigiant rytmeti
niais sensaciniais dienraščiais, 
Kipro patriotus vadina “tero
ristais”. Net kalbant apie tuos

Komunistui vadui bylos 
sprendimas jau baigiasi 

šešių komunistų vadų by
los sprendimas eina prie pa
baigos. Jau netoli nuospren
dis. Gynyba jau baigė pra
vesti savo liudininkus. Sekan
tį trečiadienį, liepos 25-ą gy
nybos advokatai pradės su
vesti išvadas, ką jie darys per 
dvi dienas. Penktadienį 
bes prokuroras, o paskui 
madienį liepos 30-tą pats 
sėjas Pick. Paskui byla 

, perduota džiūrei, kuri

kal- 
pir-

bus 
visą

.v laiką bylos eigos klausėsi.

apkaltintą
“Times”, 'be

* 
patenkintas,

^patriotus kartais su tam tikru 
g prielankumu, laikraščiai vis 
g vien naudoja terminą “toro-

l.š viso prokuroras pristatė 
28 liudininkus, tarp jų tokius 
profesinius informerjus kaip 
John Lautner, Barbara Har
tle, J. B. Mathews., Mary 
Mark ward Stalcu p ir kt.

Gynybos liudininkų tarpe

radosi senas negrų mokslinin
kas profesorius DuBois, mark
sistinis teoretikas’ Doxey Wil
kerson, ne komunistas, bet 
marksizmo dėstytojas univer
sitetuose profesorius John So
merville ir eilė kitų svarbių 
asmenų. A
Tarp gynybos advokatų ran

dasi buvęs Progresyvių parti
jos prezidentinis kandidatas 
Vincent Hallinan ir senukas 
liberalas Royal-France. Tarp 
teisiamų komunistų yra Alek
sandras Trachtenbergas, Geo. 
Blake Charney, James E. 
Jacksonas Jr. ir kt.

Teismo nuosprendžio
kia su: dideliu susidomėjimu 
ne tik New Yorke ir visoje 
šalyje, bet taipgi užsienyje.

Traukinys link Rockaways 
nuo dabar bus greitesnis

Praeitą mėnesį atsidarė nau
joji subway traukinių linija 
Įįnk Rockaways maudynių- 
pliažų. Tie traukiniai rieda 
požemyje iki Jamaicos įlan
kos, o per ją tam tikru žemu 
tiltu - kelitr vandens paviršiu
je. New Yorko gyventojai 
džiaugiasi ta nauja linija, nes 
tas reiškia, kad galės pasiek
ti Atlanto pakraščio didelę 
dalį greitu traukiniu, vietoje 
vilktis brangiai kainuojančiu 
ir lėtu; autobusu.

Superintendent. Vanest Sek., su 
patyrimu. 22 šeimų namas, lengvi 
pataisymai. 3 rūmų apartmentas, . 
priskaitant $50. Anglies šiluma, ge- 
sas, elektra. Taipgi 25 šeimų na
mas, 3 rūmų apt., $55 priskaitant \ 
anglies šilumą, gesą, elektrą, šau
kite pirm., antrad., ketvirtad. ar 
penktad., nuo 11 vai. ryto iki 2 vai. 
dieną. Mr. Corel!, MO. 9-8898.

(141-147)

MALIAVOTOJAI
A-l Vyrai ant žegllonių

1473 Webster
Bronx, N.

t least 25 yr’s, 
id vacations, in- 

alization. Neces- 
furnished. Must 

Call RE. 2-8298 
Saturday 9-12.

Watchmen.
old. 6 day wk, 
surance & hospj 
sary equipm 
have clea record, 
weekday, 9-5.

lau-

Transp. darbininku unija feako. 
kad ATU yra tik bosų agentūra
Transporto darbininkų uni

ja TWU (Transport Workers 
Union), kuri priklauso 
AFL-CIO, pradėjo 
kovą prieš naujai 
gru pę, 
can
pa i ATU. 
ja James

prie 
smarkią 

išaugusią 
kuri vadinasi Ameri-

Transport Union, trum- 
Tai grupei vadovau- 
J. Donegan. Jis tei-1 
turi 11,000 
autobusų irypatingai 

nių mašinų ir pataisų 
vėso.

narių, 
trauki- 
dirbtu-

lapelį,TWU dabar išleido 
kuriame pajuokia ATU. TWU 
sako, kad jeigu, Donegąno 
grupė turi tiek narių, “tegul 
ji parodo savo jėgą”, tai yra, 
•iššaukia juos nors į trumpą 
streiką. TWU sako, k;ad Do- 
negano ATU faktinal yra tik
tai bosų agentūra, kur sten- 
g si skaldyti organizuotus pritarimą.

New Yorko transporto darbi
ninkus. ,

Bet ATU dalykus aiškina 
kitaip. Dpneganas sako, kad 
jo unija laimėtų rinkimus 
transporto darbininkuose, jei
gu būtų laisvi. Jis teigia, kad 
Quill valdo Transporto darbi
ninkų uniją teroro pagalba. 
Jis taipgi sako, kad„ geriau
sias įrodymas, jog jis nėra 
bosų agentas, yra, kad jis, 

 

pats neseniai tapo išmuštas iš 
darbo

Taigi, New Yorke abar 
apart didžiosios ~ 
darbininkų unijos 
Quill vadovybe, 
kitos, dvi grupės: 
riai vadovauja Doneganas 
taip vadinama Motormanų 
asosiacija, kuri sakosi turinti 
subvių motormanų1 daugumos

Trans 
(TWU) 

yra 
ATU,

rto 
0 
ir 

ku- 
ir

ristai”.
Graikų laikraštis sako, kad 1 

graikų kilmės skaitytojai tu- | 
retų dėl to protestuoti, rašyti 

redakcijoms protesto

TEATRUOSE
d id lapių 
laiškus.

* * * 
protestantų pastorius

Jones “Times’e” rašo,
Tūlas 

Stanley 
kad tarpkontinentinės oro li
nijos žymiai prisideda prie 
girtuokliavimo. Skrendant or
laiviu į Europą, Tolimuosius 
Rytus arba Afriką keleiviai 
gauna kiek tik nori stiprių 
gėrimų — ir be atlyginimo. 
Jis sako, kad daugelis kelei
vių išlipa iš orlaivių girti.

52nd St. Translux teatras 
pradėjo rodyti itališką filmą 
“La Strada” (“Gatvė”). Nuo
monės apie tą filmą maišytos. 
Kai kurie kritikai išsireiškė, 

filmas stiprus ir realisti- 
bet gal perdaug realisti
nes centralinis charakte-

uis, 
n is, 
ris yra vaizduojamas “bruta-
liškai” ir “perdaug atvirai”.

Kai kurie “Daily Worker” 
skaitytojai laiškų skyriuje sa
ko, kad tas filmas labai ge-

; VAIRUOTOJAI GAUS
(algų pakėlimą

Kaip .atroclo, tai šiemet sun
kvežimi^ vairuotojų streiko 
New Yorke nebus. Jau priėjo 
prie laikino susitarimo Tyms- 
terių unija, kuri atstovauja 
12,000 - darbininkų, ir 1,000 
firmų. Darbininkai gauna 
apie 18 centų į valandą algų 
pakėlimo. Kontraktas tęsis 
ketverius metus.

MILIJONO PALIKIMAS

Ma-

Liaudies kūrybos paroda

ROKIŠKIS. Rajono krašto
tyros muziejuje buvo atidary
ta liaudies kūrybos paroda. 
Eksponuojama apie 300 dar* 
bų, kuriuos pateikė 80 liau
dies dailės meistrų.

Lankytojų dėmesį patraukė |

Vertingas patobulinimas
•

Vilniaus “Raudonosios žvaigž
dės” pakinktų - galanterijos 
kombinato mechaniniame ce
che pradėjo veikti rekons
truotas presas - automatas. Jį 
patobulinti pasiūlė šaltkalvis 
Berlovas.
pasiūlymo įdiegimas 'gamybo
je pakeitė 3 
cecho darbo 
du kartus.

Racionalizatorinio

žmonių darbą ir 
našumą pakėlė

iKoresp.

Nepasistenge pabėgti, 
tapo išžaginta

Teisėjas Tierney nusprendė, 
kad F. Cullen, 42 metų am
žiaus, iš White Plains, yra 
nekaltas. Jis buvo kaltinamas 
išprievartavime moteriškės iš 
Greenwich, Conn. . Teisėjas 
surado, kad moteriškė turėjo 
progą pabėgti, bet nebėgo, 
todėl tapo išprievartauta. O 
tai reiškia, kad jinai “užpuo
likui” pasidavė, o tik, paskui, 
apsigalvojus, pasiskundė 
licijai.

po-

• A

Pakeliama Laisves kaina TIESIAI KALĖJIMAN

Su pirma diena rugpjūčio Laisvės kaina' pa
keliama $2.00. Vietoje dabartinės kainos $8.00 
metams bus $10.00.

Kurie naujai užsirašys ar atsinaujins pre
numeratą ik 1 d. rugpjūčio (August), su
taupys $2.00.

Nuo rugpjūčio pirmos dienos mokėdami už 
prenumeratą atsiminkite, kad kaina metams 
$10.00, pusei metų $6.00.

Naujai užsisakydami dienraštį Laisvę ar at
sinaujindami adresuokite:

Salvatore Turchina, 19 
tų, ir Frank Lewery, 24 metų, 
pasiųsti tiesiai ant penkių die
nų kalėjimai! už pergreitą 
važiavimą. Teisėjas Malbin 
dar pridūrė: Jeigu kitą kartą 
būsite sugauti p'ergreitai va
žiuojant, gausite patupėti 
džėloje po 30 dienų

me-

* * *
Capitol -teatre Manhattan© 

dabar rodomas filmas “Tra
peze”. Tai filmas, kuris buvo 
suk am as F ranc ū z i j o j e, 
riausias roles vaidina 
kiečiai Burt Lancaster 
ny Curfis, italė Gina 
brigida.

Filmas vaizduoja cirko ar
tistų’gyvenimą.

# * *
Greitu laiku Ameriką pa

sieks dalinai Italijoje, dalinai 
Francūzijoje ir dalinai Jugo
slavijoje filmuotas “Karas ir 
Taika“, filmas, kuris parem
tas garsaus Tolstojaus kla
sikiniu kūriniu.

Vyriausias roles vaidina 
Henry Fonda, Audrey Hep
burn ir Mell Ferrer.
• Jugoslavijoje filmas dalinai 
suktas todėl, kad turėtų pa
kankamai “slaviškų charakte
rių”. ‘

o vy- 
ameri- 
ir To-
Lollo-

International Business 
chines Corp, pirmininkas Wat
son mirdamas paliko “labda- 
rybėms” visą milijoną dolerių. 
Iš jų Salaveišių armija gauna 
$200,000 ir skautai $200,000.

**♦+**♦♦+«♦♦*♦♦**+♦*****♦«

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAU8KAB)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

*0<J**00*

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

Laisvė

Alžyras.—Prancūzai skel
bia užmušę 30 alžyriečių 
nacionalistų. Kovos vyko 
Tlemceno srityje.

PRANEŠIMAS

* * #
Metropolitan opera jau skel

bia, kad susitarė su savo sam
dinių unijomis ir sekantis se
zonas bus.

V

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

4 gusi* Laiivi (Liberty) AntrMd., Liepos (July) 24, 1956

S. BOSTON, MASS.
Liet. Darb. Susivienijimo 62 

rengia pikniką, kuris įvyks liepos 
29 d., Liet. Taut. Pušyne, Montel
lo, Mass. (-Winter St. ir Keswick 
Rd.) Kviečia visus dalyvauti. Ko
mitetas. (142-144)

kp.

NUŽUDĖ Iš PAVYDO

Sęptyriiadešimt keturių me
tų Loperizo Mannarano iš pa
vydo nužudė namo savininką 
ir Verą Birmingham, 39 metų 
amžiaus, motiną penkių vai
kų. žmogžudis pirmiau yra 
buvęs kalėjiihe. Jis prisipaži
no peiliu nudėjęs savo aukas.

Bet pasirodė, kad tos. nau
jos linijos traukiniai buvo ne
paprastai lėti, kad kartais 
ėmė ilgiau nuvažiuoti trauku j Auto Mechanic. For one of West> 
niu, negu autobusu. I Chester’s busiest

Dabar Transporto Autorite
tas skelbia, kad tas taisoma. 
Sakoma, kad dėl Westinhouse 
streikų negalėta gauti tam 
tikrų: elektros įtaisų, kurie pri
statyti tik šiomis dienomis. 
Įjungus tuos įtaisus, trauki
niai link Rockaways pradės 
riedėti žymiai greičiau.

service stations.
Excellent working conditions. Please 
call IVJr. A. F. Burse, service Mgr. 
Between 8—5 P. M. WII. 9-4800.

(140-146)

Furniture Finisher. Experienced 
man to take over shop. Also help
er. With driver’s license. With 
furniture finishing exp. preferred. 
B & A Furniture, 430 E. 10th St., 
N. Y. C. CA. 8-2890.

Ar Tamsta jau gavai L»is< 
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

HELP WANTED FEMALE

Nurses, R. N.j For Clinic work. 
9-12 and 1-4. 5 days. Salary $200 
a month. Light duties. Pleasant 
conditions.

CH. 2-5511.
((141-147)

Kambarių Tvarkytoja. Vasaros 
metu. Patyrimas nereikalingas. 
Taipgi reikalinga patyrusi stalų pa
tarnautoja. Skambinkite: General 
1-3097. ~

(141-144)

Merrow Operatorės. Patyrusios 
prie geresnių moteriškų megstinu- 
kų. *$2.00 i valandą ar darbas nuo 
kavalkų.

CASUAL SPORTSWEAR
502 Ohderdonk Ave., Ridgewood. 

HE. 3- 2868.
(141-147)

(137-143) 
I

Prio pataisymų vyras. Pilnai me
chaniškai patyręs. 5 dienos, 40 vai. 
savaitė. Alga $63.60. Kreipkitės 
pas Chief Engineer, Fifth Ave. 
Hotel, 24 Fifth Ave., prie 9-tos 
gatvės.

?6-14 ’̂

<TAXI VAIRUOTOJAI
Dieniniai ir Naktiniai Šiftai. Vai

ruoti 1956 Plymouth-powerflight.
ESSEX MAINTENANCE' CORP.

1850 Inwood Ave., Bronx
JErome 6-9000

(136-142)

Medžio Išplausiinėtojas. 
tyrimu prie modelių, 
kompanija, šiaurėse, 
Nuolat. Gera alga.
M U. 9-0970 ar rašykite: Box J-17, 
Room 830, 11 W. 4 2nd St., N^Y.C.

(139-145)

Su pa
kerai jsteigta 
New York. 
Skambinkite.

REAL ESTATE

2-family house for sale. 8 nns= 
5 & 3. Cement block, lot 63 x 100. 
2 car garage. Close to churches, 
schools. Residential section. Call 

nuosavas kambarys, gera alga, DObbs Ferry 8-4767J, after 8 p. m. 
Puiki proga nuola- 38 Moulton Ave., 1 ‘‘ “

Namų darbininkė—virėja. Patyru
si, 
visi įtaisymai, 
tiniam darbui draugiškuose namuo
se Great Neck. HU. >7423.

(139-142)

Business Opportunity

Ideal for Fam. or cple. Deli. Ex
cel. loc. Est. 30 yrs. Terrific inc., 
sac. Kitchen in! back for prepara
tions. All new equip. Deep freeze. 
Walk-in refrig. 24 chicken bar-b- 
que. Sold by owner. Great Neck 
2-1197.

(142-148)

Ideališka šeimai. Del-Grosernė. 
įsteigta 40 metų. Geras skaičius 
kostumerių. Biznį galima padidin
ti. Virtuvė pagaminti valgius.
EVergreen 1-5510.

(142-148)

Ideališka porai. Delicatessen. 
Gerai įsteigta kampinė krautuvė. 
Virtuvė užpakalyj, taipgi 
kiemas su daržu. $1200 j savaitę 
Jeigos. Parduoda savininkas, žema 
/kaina $7,200. Šaukite nuo 9 v. ry
to iki 10 v. v. PE. 8-8377.

(141-147)

Ideališka partneriams, 
užbaigimo šapa. Pilnai 
ki, proga pirkti tiesiog 
ko. BU. 8-5836. 9—5

Dobbs Ferry, N.
(141-147)

Hicksville,— Cape Cod. 2 bdrms, 
liv. I'm., kit., bath, expansion attic 
with dormer. Full basement, blinds, 
garage, aluminum comb, windows 
& doors. Near Plainview shopping 
center, "schools, churches. Call 9 A. 
M. to 9 P. M. ED. 3-8433.

(138-144)

Įeigų darytojas. 3 šeimos, lega- 
liška. 6, 7, 4 rūmų apartmentai. 
2, 3, 2 miegrūmiai apartmente. 4 
mašinų garadžius, 2 atviri porčiai. 
Po v<5nią apartmente. Ištaisytas 
skiepas, aliejinis pečius, garas. Daug 
įeigin'ių nuosavybių. Parduoda sa
vininkas. UL. 1-6907.

(139-T45)

mažas •

Massapequa. 3 bdr, center Null, 
ranch, 80 xT00, 14 x 26 liv.-din., eaXx 
in kitchen. Full basement, oil, h*»" 
water. Beautifully landscaped plot, 
hse finished in cedar shingles, field
stone. notty pine cab. in kitchen. 
Owner PY. 9-8760. PY. 8-6503. x 

( (139-145)

Naujas split level, 3 
vakarieniauti 

vonios, gara- 
Viskas iš-

Baldwin.
miegrūmiai, salionas, 
rūmas, virtuvėlė, 2 
džius. Utility kamb.
pleisteriuota, viskas iš cedro Šinge-
jiuota. 60x100. Latvis budavoto- 
jas. $14,750. Galima gauti $12,000 
mortg. Baldwin 8^475.

(139-145)
Rakančių 

Įtaisyta. Pui- 
nuo savinin- 
v. v.

(140-146)

Flushing. Kampinis plotas. Field- 
stone ir mūro, 7 kamb. 4 mieg- 
rūmiai; ištaisytas . skiepas; ekstra 
išvietė, aliejaus 
vonia, 
puikus
kyklų, transp 
Čios.Atidarytas Vasarnamis

Su visais patogumais vasarotojams
JŪRŲ MAUDYNES PRIE PAT NAMO

VIOLET’S
Kainos nebran ios. Tuojau 

arba\apartmentus

OCEAN VIEW
GUEST HOME 

užsisakykite kambarius 
vasarojimui.

125 Atlantic Ave., Atlantic City, N. J
Telefonas 5-2338

šiluma, spalvuota 
S. & S. garadžius; 60x100 

daržas. Arti krautuvių, mo
st. Kevins ‘hažny- 

$24,800. Sav. BA. 4-5IM52.
(142-144)

Handy Man Special. 1 fam., 5 
rms, 2 Ige porches, handyman, 
some repaire; 3 bedrms, liv. rm., 
kitchen, utilities, oil heat; nr. St 
Arithony. Shopping. Best possibjS 
price given directly by owner. Sai 
FA. 4-2523. ?

(142-148)

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kai* 
dieną atneš jums į namus

šaulio.




