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KRISLAI
Neužmiršiu.
Dvigubas melas.
Ir vėl geras sumanymas.
Bėgdami plėšė.
Naujas raketas 

per televiziją.
Rašo A. Bimba

Pažangioji Amerikos spau
da plačiai atžymėjo 40 metu 
sukakti nuo tos dienos, kai 
Thomas Mooney ir Warren 
Billings buvo sufremuoti ir 
nuteisti.

Niekados nepamiršiu to 
liūdno vaizdo San Francisco 
ligoninėje, kai pamačiau, jau 
jam išėjus iš kalėjimo, Tdrn 
Mooney ant mirties patalo. 
Pasisveikinome, dar pasikal
bėjome. Dar jis kalbėjo apie 
ateitj. apie darbo žmonių ko
vas, bet jau matėsi, kad šio 
drąsaus kovotojo gyvenimo 

įdienos jau suskaitytos.

Pranciškonu Darbininkas 
neiškenčia nemelavęs apie 
darbininkus. Jis, pavyzdžiui, 
kalbėdamas apie streikus, sa
ko : “Amerikoje auką parei
kalauja pačiu streikininkų iš- 

' sišokimai. Ju buvo daugiau, 
kai prie streikų savo nagus 
pr i k i šd a vo k om u nista i ”.

Čia turime didelį dvigubą 
melą.

Viena, melas, kad streikų 
metu už aukas (užmuštus bei 
sužeistus) kalti patys streikie-

Antra, melas, kad komu
nistai kalti už tokius kruvinus 
susikirtimus.

Amerikos klasių kovos isto
rija byloja, kad aštriausių ir 
kruviniausių streikų metu susi
kirtimu Įvykdavo, kai Ame
rikoje komunistų dar nebuvo.

Štai keletas pavyzdžių.
1875-1876 metais kietosios 

anglies apylinkėje buvo pa
karta pora tuzinų main i erių.

1877 metais geležinkeliečių 
streiko metu buvo paskersta 
keli tuzinai streikierių.

1886 metais visuotino strei
ko metų žuvo daug darbinin
kų.

Na, o kaip žinia, Ameriko
je organizuoti komunistai at
sirado tiktai po 1917 metų 
skilimo socialistų partijoje.

\ •
Noriu karštai pasveikinti 

sumanymą išleisti Seno Vinco 
poezijos rinkinį. Būsiu vienas 
iš pirmutinių užsiprenumeruo
ti. Raginu ir visus kitus lais- 
viečius padaryti tą patį.

Gerai padaryta, kad išleis
tas Jono Vilkelio poezijos rin
kinys. Kurie pasimokėjome 
po dolerį, savęs nenusiskriau- 
dėme. Panašiai džiaugsimės 
prisidėję prie Seno Vico e’lė- 
raščių išleidimo.

Pasirodo, kad čiango kli
ka, bėgdama iš Kinijos į For- 
moza, baisiai apipiešė visas 
šalies kultūrines - istorines įs
taigas. Geriausi ir garsiausi
meno kūriniai esą paslėpti 
Formozoje. čiangas pradė- 

/jsiąs juos pardavinėti finansa-
mui savo režimo

I Praėjusio sekmadienio vie
tiniame “Sunday Mirror” 
skaičiau labai įdomų straips
nį apie naują raketą. Rake- 
tui panaudojama televizija 
formoje visokių- stambių pry-

PLIENININKŲ STREIKAS JAU EINĄS PRIE PABAIGOS
Islandija 
jau prašė 
išsikelti

Reykjavikas. — Naujoji 
Islandijos valdžia jau pa
reikalavo oficiališkai, kad 
Amerika ištrauktų visas 
savo karines jėgas iš tos 
šalies, taipgi, kad ji ištuš 
tintų Keflaviko bazę. Pre
mjeras Jonasonnas savo 
pirmoje kalboje pareiškė, 
kad Islandija be dvejojimų 
ir atidėliojimų nori atsikra
tyti svetimų karinių pa
jėgų. Jis sakė, kad Islan
dija reikalaus pabaigti 1951 
metais pasirašytą sutartį, 
pagal kurią amerikiečiai 
turi teisę tas jėgas palaiky
ti.

Jonasonno kalba iššaukė 
šiek tiek nusistebėjimo. Bu
vo laukta, kad naujoji Is
landijos valdžia, kuri yra 
progresyvių, socialįstų ir 
komunistų koalicija, pra
šys Amerikos Ištraukti sa
vo karines pajėgas, bet ne
buvo manyta,, kad tas rei
kalavimas ateis taip stai
giai ir tokioje gan griežto
je formoje.

Britai nuteisė pakarti J.A.V. 
kareivi; Senatas tyrinėsiąs

Washingtonas. — Praeitą 
savaitę britų teismas Leeds 
mieste nuteisė mirti kartu
vėse amerikietį kareivį 
James C. Jordan. Jordanas 
nudūrė mirtinai britu uos
tininką - kroviką. Jorda
nas yra pirmas amerikietis 
kareivis, kuris nuteisiamas 
užsienyje kitos šalies teis
mo mirti. Iki šiol patys 
amerikiečiu kariniai teis- / V
mai teisdavo tokiusk nusi
kaltėlius.

Keli senatoriai dabar 
prašė apgynos departmen- 
to, kad jiems būtų prista
tytos visos smulkmenos, 
apie tą bylą. Jie nori pra
vesti nuodugnų tyrinėjimą.

zų arba prekijų už “gabu
mus”.

Pasirodo, kad viskas suda
roma ir paruošiama iš anksto. 
Tie “smarkuoliai”, kurie pa
sirodo scenoje ir atsakinėja į 
klausimus, yra atsargiai pa
rinkti ir ištreniruoti. Progra
mų vedėjai iš anksto žino, kas 
ką atsakys, kaip atsakys.

Iš kelių dešimtų tūkstančių 
aplikantų per 'visą Ameriką 
pasirodymui išrenkami tik ke
li, gerai ištyrus jų'praeitį, jų 
gyvenimą, jų gabumus, jų 
paklusnumą. Su; jais pasira
šoma tam tikra sutartis.

Kiek iš tų išmokėtų sumų 
sugrįžta tokių programų spon- 
seriams, niekas nežino. Vi
sas raketas, pasirodo, yra 
apsuptas didžiausia slaptybe.

Valdžia gi nesikiša, šiam 
naujam raketui nekliudo. 
Duodama suprasti, kad visas 
biznis yra legalus ir teisin
gas. . .

Atrodo, kad Nixonas liks kandidatu .
Stassen prieš Nixoną nominuotu Her te rį, 
bet Herteris planuoja nominuoti Nixona
Wtishingtonas. — Dieną 

anksčiau Stassenas paskel
bė, kad jis remia Massa-, 
chusetts gubernatorių Her- 
terį į vice-prezidentus. Jis 
ragino atsikratyti Nixono. 
Bet Republikonų partijos 
vadovybė smarkiai ir sku
biai pasidarbavo užkuli
siuose ir štai kas paskelb
ta: Herteris ne tik nepri
taria Stasseno pasiūlymui, 
bet jis pats partijos kon
vencijoje Chicagoje nomi-

Nasseris sako, kad Aswano 
užtvanka būsianti pastatyta

Kairas. — Egipto prem
jeras Gamelis Nasseris pa
reiškė, kad Egiptas visvien 
pastatys didžiąją Aswano 
užtvanka, ant Nilo — nežiū
rint, ar Amerika duos fi
nansinę pagalbą, ar ne, 
Nasseris nieko nesakė apie 
finansinės pagalbos gavimą 
iš Tarybų Sąjungos. Kaip 
yra žinoma, TSRS užsienio 
reikalų ministras Šepilovas 
praeitą Savaitę sakė Mask
voje,- kad Sovietai pasiren
gę duoti finansinės pagal
bos Egiptui, bet jam atro
do, kad Egiptui fabrikai 
reikalingi labiau, negu už
tvanka ir jėgainė.

Nasseris savo pareiškimą 
padarė atidarydamas Sue- 
zo-Kairo naftos vamzdžio 
liniją. Nuo dabar nafta, 
benzinas ir gazolinas tuo 
vamzdžiu bus tiesioginiai 
pristatyti iš Suezo, kur at
vežamas laivais į sostinę 
Kaira. c

- ’ 
Kad išsisukti iš bausmės- 
jaunuolis nušovė policininką

Chicago. — Policininkas 
Robert Giovannoni Mc
Cook priemiestyje sulaikė 
17 metų jaunuolį Henry 
Westley. Jis. kaltino jau-, 
nuolį, kad perdaug skubino 
automobiliu, pe r v a ž i a y o 
raudoną šviesą ir taip to
liau.'

Policininkas nusivedė jau
nuolį į stotį. Pastebėjęs, 
kad stotyje nieko kito'nė
ra, jaunuolis pagriebė pis
toletą ir nušovė policininką, 
tikėdamasis, kad tuomi da
lykas pasibaigs — jis pa
bėgs,- neteks atsakyti už 
neteisingą vairavimą ir vis
kas bus gerai. 2 valandos 
vėliau, betgi, Westley bu
vo suimtas, nes kas tai ma
tė juodu įeinant stotin, gir
dėjo šūvį ir viskas išsiaiš
kino.

Manila. — Mindanao uos
te ' Filipinuose apsivertė 
motorinis laivelis ir pasken
do 9 asmenys.

nuos Nixoną. Sakoma, kad 
tam labiausiai pasidarbavo 
partijos nacionalinio komi
teto pirmininkas Leonard 
Hall.

Stassenas nenusileis
Kuomet buvo sužinota, 

kad Herteris nominuos 
Nixona, Stassenas paskel
bė, kad jis nenusileis, kad 
jis suvažiavime vis vien 
stos už Herterio kandida
tūrą. Stassenas aiškina, 
kad statistiniai apskaičia
vimai rodo, jog su Herte- 
riu republikonai gautų 6% 
daugiau balsų, negu su 
Nixonu.

Tuo tarpu dešinysis re
publikonų sparnas., kelia -----------1------------ 4---------

Vėliausios žinios
Iš viso pasaulio

Washinglianas. — Nors 
atstovų butais parėmė civi
linių teisių bilių, demokra
tų vadovybė Senate, misi- 
lenkdama pietiečiams ra
sistams, deda pastangas ne
prileisti, kad bilius būtų 
balsuojamas. Atrodo, kad 
per šią sesiją bilius jau ne
bus patvirtintas.

Washington's. — Tary
bų Sąjunga prašė Ameri
kos sueiti į tiesiogines de
rybas dėl nusiginklavimo.

Lonfdonas. — Britanijoje 
prasidėjo auto-darbininkų 
streikas.

Roma. — Geležinkeliečių 
streikas, kuris turėjo tęs 
tis tik 24 valandas, užsitę

J. A. V. nesiųs Jugoslavijai 
daugiau karinės pagalbos

Washingtonas. — Senatas 
balsavo patvirtinti $4,110,- 
920,000 pagalbos užsieniui. 
Tas nubalsuota 60 balsų 
prieš 30. Senatorius Know- 
landas pridėjo pataisymą, 
kad Jugoslavijai nebūtų 
duodama jokia nauja kari
nė pagalba, tik atskiros 
dalys pataisymams, tai yra 
pabūklų dalys jau praeity
je duotiems tankams, orlai
viams ir t. t.
\Tas pataisymas praėjo 50 

balsų prifeš 42. Senatas to
kiu būdu faktinai pasisakė 
prieš karinės pagalbos da
vimą Jugoslavijai. Senato
rius McCarthy reikalavo, 
kad būtų sulaikyta bet ko
kia pagalba Jugoslavijai, 
kuri, sakė jis, yra “Sovie
tų satelitas?’ Apie McCar- 
thy’o siūlymą neteko bal
suoti, nes jo siūlymas bu
vo nusektas, balsiniu būdu. 

balsą už tai, kad Stassenas 
būtų nubaustas už savo iš
sišokimą išmetimu iš admi
nistracijos.

Prez. Eisenhowerio role
Prezidento Eisenhowerio 

rolė tame ginče ne visai 
aiški. Tuoj po Stasseno pa
reiškimo, kuomet Eisenho- 
weris dar radosi Panamo
je, jis ant greitųjų padarė 
pareiškimą, kad Stassenas 
kalba tik savo vardu, o ne 
administracijos. Iš to da
roma išvada, kad Eisenho- 
weriui. Stasseno pareiški
mas nepatiko. Iš kitos pu
sės iškelta, kad Stassenas 
apie savaitę atgal informa
vo prezidentą, kad jis pa- 

sė ir dar tebeina.
Americos, Ga. — Georgi

jus kukluksai - rasistai iš
sprogdino dinamito bom
bą kobperatyvinėie krau
tuvėje, kurią išlaiko reli
ginė grupė. Rasistams ne 
patinka, kadi prie koo
peratyvo priklauso kartu 
balti ir negrai.

Jeruzalė. — Scopus kal
ne prie Jeruzalės du Jung
tinių Tautų prižiūrėtojai, 
paliaubų komisijos nariai, 
tapo sužeisti, kai užvažia
vo ant karinės minos. Tas 
kalnas randasi izraeliečių 
kontrolėje, nors yra iš vi
sų pusių apsuptas Jorda
no teritorijos.

Bet tuo tarpu apie $100,- 
000,000 vertės karinė pa
galba Jugoslavijai jau ran
dasi “pakelyje” — tai yra, 
jau išsiųsta arba prirengta 
siuntimui. Apie tą pagal
bą yra neaiškumų. Vieni 
valdžios pareigūnai sako, 
kad ji siunčiama regulia
riai, bet Pentagono karL 
ninkar teigja, kad pagalba 
“sulaikoma, lėtinama, nes 
laukiame.”

--- ,-------U. • :
Amerikos aviacija d Uos 
Filipinams saberjetus

Manila. — Filipinų pre
zidentas Magsaysay paskel
bė, kad Amerikos aviacija 
įteiks Filipinų orlaivynui 
30 naujausių saberjetų, tai 
yra, sprūsminių kovos or
laivių. Tie orlaiviai bus 
įteikti Filipinams ateinan
čiais emtais.

darys tokį pareiškimą prieš 
Nixona. Eisenhoweris jam 
tada sakęs, kad tai jo, 
Stasseno, reikalas, bet ne
prašė jo pareiškimo neda
ryti. Kitaip sakant, Eisen
howeris nebandė įtikinti 
Stasseno, kad jis nepultų 
Nixono . Kai kurie komen
tatoriai mano, kad tas ro
do, jog Eisenhoweris ne 
taip jau priešingas Stasse
no planui nominuoti Her- 
terį.

Irano premjeras sako, kad 
santykiai su T. S. geresni

Teheranas.—Irano prem
jeras Huseinas Ala sįtko, 
kad Šacho kelionė Maskvon 
išlygino visus nesutikimus 
tarp Irano ir ir Tarybų Są
jungos. Iranas ir Tarybų 
Sąjunga, sakė jis, dabar ne
turi jokių konfliktų ir ga
li sugyventi kaip geri kai
mynai. Ala neaiškiho, ko
kie tie nesutikimai anks
čiau buvo ir kaip jie iš
rišti.

Ala taipgi norėjo užti
krinti, kad nebūtų supras
ta, jog Iranas linksta į ta
rybinį bloką. Jis pakarto
tinai pabrėžė, kad Irano 
santykiai su Amerika ir ki
tais Vakarų kraštais irgi 
lieka draugiški. Jis nieko 
nesakė apie Irano pasitrau
kimą iš METO, Vidurryčių 
pakto, kuris nustatytas 
prieš TSRS ir į kurį įeina, 
apart Irano, Irakas, Turki
ja, Pakistanas ii’ Britanija.

M. McKeon buvęs nemenkas 
rasistas, sako liudininkai

Parris Island, S. C.—Ma
rinai liudijo, kad teisiamas 
seržantas McKeonas ne tik 
žiauriai traktavo naujokus, 
bet darė ir užgauliojančius 
rasistinius pareiškimus. 
Vienam italų kilmės naujo
kui jis kartą sakė, kad jis 
“itališkas varlė.” Jis darė 
panašius užgaulioj a n č i u s 
pareiškimus ir prieš kitų 
tautinių arba rasinių ma
žumų naujokus .

McKeonas dabar staiga, 
lyg atgailaudamas savo nu
sikaltimus, pavirto labai 
pamaldžiu kataliku. Jis ei
na mišių kas rytą ir teismo 
salėje dažnai čiupinėja ro
žančius.

Londonas. — Viena fa
sonų ekspertė pareiškė 
spaudoje, kad Marilyn 
Monroe nežino, kaip apsi
rengti gražiai. Marilyn at
sakė per laikraštininkus, 
kad steigiasi įtikti “ne fa
sonų ekspertėms, nei ki
toms moterims.”

T Bosai sutinka 
su kontraktu 
trims metams

New Yorkas. — Trečia-
dienio rytą čia susitiko plie- 
nininkų unijos (USW-AFL- 
CIO) ir plieno kompanijų 
atstovai. Dar antradienio 
vakare unijos prezidentas 
McDonaldas ir bosų atsto
vas Stephens pareiškė, kad 
einama prie susitarimo.

Laikraščiui einant span 
don dar nebuvo oficialiai 
paskelbta, kad susitaria, 
bet žymės rodo, kad strei
ko galas netoli.

Bosų nusileidimas
Sužinota, kad bosai nusi

leido svarbiausiu klausimu 
— kontrakto ilgio. Iš karto 
jie reikalavo beveik penke- 
riu metu kontrakto ir to 
reikalavimo laikėsi iki šios 
savaitės. Bet dabar sako
ma, kad jie jau sutinka su 
trijų metų kontraktu. Jie 
taipgi sutinka kiekvienais 
metais pakelti algas ant 
maždaug 10 centų valan
dai. Unija, iš savo pusės, 
pasižadės per tuos trejus 
metus nestreikuoti.i

, Unijos atstovai sakė 
spaudai, kad jie optimistiš
ki ir jie skaito streiką lai
mėtu, nors neatsiekė visų 
reikalavimu. Buvo numa
tyta, kad unijos algų ko
misija susirinks šiandien, 
ketvirtadienį, kad patvir
tinti susitarimą, — jeigu 
susitarimas tikrai bus . pa
siektas.

Nehru perėmė finansų 
ministerijos vadovybę

Deli. — Premjeras Neh
ru, kuris yra ir užsienio 
reikalų ministras, perėmė 
ir kitą ministeriją — finan
sų. Ligšiolinis finansų mi
nistras Deshumkh, kuris 
tas pareigas ėjo per šeše
rius metus, atsistatydino.. 
Jam nepatiko, kad valdžia 
nenori priskirti Bombėjaus 
prie Marahastros srities.

Washingtonas. — Maisto 
kainos per vieną mėnesį 
(birželio) pakilo ant septy
nių dešimtadalių nuošimčio 
(0.7%).

Mirė
Vladas Barštis, 70 metų/ 

amžiaus. Mirė Liepos 24 d/, 
Pattenburg, N. J.

Kūhas bus pašarvotas 
koplyčioje, 12 Center St., 
Clinton, N. J. Pažįstami ir 
artimieji prašomi dalyvau
ti šermenyse.

Laidotuvės įvyks šešta
dienį, 10 vai. ryto.

Šią žinią pranešė telefo
nu velionio švogeris Kazys 
Čiurlis, elizabethietis.

ORAS NEW YORKE
Giedra ir šilčiau
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STASSENO BOMBA
HAROLD E. STASSEN praėjusį pirmadienį palei

do savotišką bombą į republikonų abazą. Jis, sušaukęs 
spaudos ir radijo korespondentus, sakė, kad jo ir kai 
kurių kitų republikonų partijos vadovų nuomone, bū
tinai reikia atmesti Nixono kandidatūrą vice-prezidento 
vietai.

Jis taip samprotauja: Jei republikonų partijos su
važiavimas nominuos Eisenhowerį (o kad taip bus, nėra 
nė kalbos) kandidatuoti antrajam terminui, o prie jo, 
vice-prezide{ito vietai, kandidatu nominuos Nixona, tai 
republikonų kandidatai gaus 6.procentais mažiau balsų 
negu jie gautų, iei vieton Nixono būtų nominuotas Mas
sachusetts valstijos gubernatorius Christian A. Herter.

Su Nixonu Eisenhoweris, Stasseno nuomone, būtų 
išrinktas antrajam terminui, bet republikonai negalėtų 
išrinkti daugumos savo žmonių į Kongresą. O jei re
publikonų suvažiavimas nominuotų vice-prezidento vie
tai Herterį, tai republikonai laimėtų ir daugumą Kon
greso narių.

Šitaip samprotauja Stassenas, kuris įeina į Eisen- 
howerio kabinetą, kuris yra Eisenhoweriui patarėjas 
nusiginklavimo reikaluose.

Turime atsiminti, kad Stassenas nėra jau visai pa
prastas asmuo. Jis yra buvęs Minnesotos gubernatorius; 
jis dviem atvejais bandė pats kandidatuoti prezidento 
vietai. Jis yra žymus republikonų šulas.

Kodėl jis taip dabar sako?
Jis taip sako todėl, kad neseniai jis su kai kuriais 

kitais republikonais pravedė šalyje tam tikrą atsiklaųsi- 
mo anketą ir surado, kad daugelis tų pačių republikonų 
ir nepriklausančių partijai balsuotojų Nixono neapken
čia/jo nenori, už jį nebalsuos!

Reakciniams republikonams šis Stasseno pareiški
mas buvo lyg kokia bomba, mesta i jų tarpą. Jie visi, 
kaip žinia, stoja už Nixoną, Republikonų lyderiai (re
akcininkai)-jaučia, kad Eisenhoweris yra silpnos, svei
katos. Išrinktas, jis gali pasitraukti, užleidžiant pre-, 
zidento vietą Nixonui,

Tenka žinoti ir tai: reakciniai republikonai Eisen- 
howerio nemėgsta; jis jiems atrodo perdaug kairus. Jie 
nori matyti prezidento kėdėie tokį, kaip Nixonas, kuris 
vykdytųjų troškimus, kuris griežčiau pultų darbininkus 
ir aštresnę poziciją užimtų tarptautinėje plotmėje. Na, 
ir jie sugalvojo tokiu būdu, “per užpakalines duris,” įkiš
ti į Baltąjį Namą Nixona.

Netenka nė sakyti, kad šis Stasseno sumanymas re
akcininkams labai nepatinka. Ir jie jau pradėjo reika
lauti, kad Eisenhoweris išmestų Stasseną iš savo kabine
to, kad Stassenas už tokią drąsą būtų pabaustas.

Ką į tai pasakys prezidentas Eisenhoweris, kaip jis 
į tai reaguos, šiuos žodžius rašant dar nežinome. Už
tenka pasakyti, kad ne viskas tvarkoj ir pas republi- 
konus.'

Ar demokratų partijos vadovai mokės iš tų niauty- 
nių pasinaudoti, liekasi palaukti ir pamatyti.

i

dalykus.

turėjo

daug1

vasarą

Laisvoji Sakykla
DAR DĖL STALINO ROLĖS kulto

mede-

|)OrOS " n.cvvo.o.
i s I rybų žmonės ir ta kalba virto

pa- Drg.

ne

to žalą,

2 pusi. Laisvė (Liberty). KetvirtacL, Liepos (July) 26, 1956

kad 
gruo- 
potvi-

sa- 
esti 
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kartoj o 
priešai.

kad pirm 
tūli tary- 

kad jei-

burn'ą — 
tvirtino, 

perserge
warning”,
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pa

1941
Bet

nusako viso karo
K io k vie-

gali- 
prieš 
aš ir

Išpuikus priešas greitai tame 
persitikrins. . . Pirmyn už mū
sų pergalę!”

Tai buvo kalba žmogaus, 
ne “netkusio galvos”, bet tei
singai permalančio
SENA PASAKA

Chruščiovas sakė, 
Hitlerio užpuolimo 
bu žmonės kalbėjo, 
gu priešas užpuls, tai karas
bus perkeltas Į priešo terito- 

karas prasidė- 
armija

pataisyti. Stu- 
ko- 

ir

st ubą 
kaipo 

ir vėjo, o 
nepralci-

kad geriau 
negu kur važi- 
bet aš ant 
kad labai 
kada gauni

kasdieninį darbą, o 
naujų dalykų.

mes buvom pasi- 
birželio mėnesį, 

mažiau žmonių

is irioj e Russ

Pavažiavus apie 300 mylw 
i šiaurę Oregono valstijos, 
pasiekėm savo senus pažįsta-

Chruščiovas 
prie tų, kurie 
kapitalizmą, 
aišku,

Kas dėl Chruščiovo kalbos, 
tai aš 
yra tikra.

ir matosi puikūs 
kur randasi visokių 
stirnų, briedžių ir 

Drg. Russ skundėsi,
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GEORGE BERNARD SHAW 
šianlien, liepos 26-tą dieną, visas pa 

ratilis mini šio didžio rašytojo gimimo 
šimto metų sukaktį.

“Laisvėje” iš 17 d. liepos 
tilpo ilgas straipsnys A. Šile
lio, kuriame jis mane “tėviš
kai” mokina. Nieko, aš pasi
mokyti visada sutinku. Su 
daugeliu Žilėno klausimų ga
lima sutikti, bet su daugeliu 
ir ne. Jis sako, kad Rusijos 
revoliucijos metu būk Trockis, 
Zinovjevaš, Kamenevas ir Bu- 
charinas buvo artimesni 
nu i, kaip Stalinas. Tai 
!ė netiesa! Patarčiau 
“mokytojui” geriau su 
ja susipažinti. Kas dėl
jie vėliau buvo išdavikai, 
tik opozicionieriai, 

juos
norėjo grąžinti
Tai turi būti 

jie buvo.

Leni- 
d ide- 
rn ano 

i st o ri
to, ar 

ar
tai net 
priskaitė

nežinau, ant kiek ji 
Žinau, kad ji pati- 
žmoniii: priešams, 
savo gaz tetos net 
puslapyje ją taso- 

Manau,

riją, Bet kada 
jo, tai Sovietu 
trauktis.

Kaip 
metais 
visi jie 
Armija 
z uotą,
nizacija. 
aukščiausio 
p a prasto 
turi 
gos,

Iš San Francisco j Seattle. 
' Washington, ir atgal

kad kritikoje asmens 
turi būti ribos.

A. šilėnas mano, kad per
eito karo vadovavimas mažas 
dalykas. Aš manau, priešingai. 
Kad tik dėka to, kad Tarybų 
Sąjunga atsilaikė, buvo su
muštas baisusis hitlerizmas, ir 
tik todėl pasaulyje nėra bai
siausio darbo žmonių terioji- 
mo — eina išsilaisvinimas vie
nos šalies po kitos, ir 
rna sėkmingai kovoti 
karo, agresijas. Todėl
noriu tais klausimais dar pa
kalbėt).

tik tą 
Tarybų 
apsilenkė su teisybe, 
yra geriausiai organ i- 
kaip bent kokia orga- 

Jau taikos metu nuo 
komandieriaus iki 

kareivio jos nai^ni
žinoti, kokios jų pafei- 
karui prasidėjus, ir žino

ti savo pareigas kiekvienu 
klausimu, kiekvienu pasisuki
mu.

Raudonosios Armijos Įstatas 
(P. U.—36), priimtas 1936 
metais, kuris sudaro apie 300 
puslapių! knygą, turi arti 400 
paragrafų ir apie tiek sub- 
paragrafų, savo pirmame pa
ragrafe sakė:

“Bent kokis užpuolimas ant 
darbininkų ir valstiečių vals
tybės bus atmuštas visomis 
mūsų ginkluotomis jėgomis ir 
perkelta karo veiksmai ant 
užpuoliko teritorijos”.

Keliones įspūdžiai

Dėka to, kad dabartiniu 
laiku darbininkai yra išsiko
voję vieną dvi ir kaip'kur ir 
tris savaites apmokamų vaka- 
cijų, todėl, sulaukę vasaros, 
keliauja kur nors aplankyti 
savo gimines, draugus, ar į 
valstybinius parkus, kur yra 
didelis šaltinis gamtos reginių 
ir kitokių įvairumų, k

Ta proga ir mes pasinaudo
jam, ir jau keletas metų. Kaip 
kuriems atrodo, 
pabūti namie, 
nėti ir vargti, 
vęs patyriau, 
ant sveikatos, 
miršti 
matai

pri-
žu-
pa-
virš

10
tik

EDENAS MATO KĄ KITĄ
TUOMET, kai mūsų šalies valstybės departmentas 

dar vis tebesilaiko šaltojo karo politikos ir tebeskelbia, 
kad šaltasis karas dar tęsis mažiausia dešimt metų, tai 
Didžiosios Britanijos valdžia pradeda kitaip į tai žiūrėti.

Štai šiomis’ dienomis Didžiosios Britanijos parla
mente tęsėsi keletą dienų debatai dėl valdžios užsieninės 
politikos. Debatuose buvo pareikšta visokių minčių, bet 
daugumoje buvo pasisakyta prieš šaltąjį karą.

Iš tų debatų išvadas padarė ministrų pirmininkas 
Edenas. Jo išvados tokios: karo pavojus sumažėjo, 
pastarųjų dvejų metų bėgyje tarptautinė padėtis, pa
gerėjo, sušvelnėjo, todėl Didžiosios Britanijos valdžia 
yra pasirengusi tęsti tolimesnius pasitarimus su Tarybų 
Sąjungos valdžia dėl ginklavimosi sumažinimo.

Tiesa, Edenas priminė ir tai, kad Britanijos valdžia 
nedarys nieko “drastiško” savo politikoje be pirmesnio 
pasitarimo su savo talkininkais.

, Kaip ten bebūtų, tačiau Britanija keičia savo poli
tiką. Keičia ją atsargiai, bet keičia.

Na, o mūsų valstybės departmentas “kaip kokia 
uola” tebestovi savo vietoje, nepaisant to, kad pasaulinė 
politika juda, kruta, keičiasi.

Gal visa tai yra dėl to, kad lapkričio mėnesį įvyks 
rinkimai, o gal dėl kurios kitos priežasties Mr. Dulles 
atsisako ką nors, drąsesnio ir geresnio atlikti tarptau- 
tiniuose santykiuose.

Galimas daiktas, jog demokratų partijos šulų—ypa
tingai Harrimano ir Stevensono—nuolatiniai-užpuldinė
jimai ant Eisenhowerio administracijos (dėl jos “nusilei
dimo komunistams”) Dullesui sudaro kiek įtakos. Mes 
to nežinome, j

Užtenka pasakyti tai: šaltąjį karą reikėtų atmesti ir 
pradėti naują, sarųbūvišką sugyvenimo politiką. Tai 
eitų naudon Amerikos žmonėms, tai eitų naudon visam 
pasauliui.

Grigaitis 
pirmame 
mis p e r s i s p a u s d i n o. 
kad to turėtu pakakti ir Žilė
nui, kad suprasti, juk Gri
gaitis tą daro ne gero vėlin
damas darbininkų judėjimui 
ir Tarybų Sąjungai.

Toki dalykai, kaip žala 
asmens kulto, kaip blogumas 
varžymo liaudies laisvių ir ki
ti, jais nėra skirtumo, tai ne
reikia ir kalbėti. Aš kalbu 
tik tais klausimais, kurie ne
išlaiko kritikos, kurie kraipo 
istoriją, apsilenkia su. tiesa. 
Kas dėl kitų Žilėno kritikų, 
tai palieku spręsti patiems 
skaitytojams. Jie skaitė mano 
straipsnį, skaitė jo ir lai’da
ro savo išvadą.

Paimkime viduje organiza
cijos demokratiją—puiku. Bet 
buvo rašyta, kad Chruščiovas 
“prakaitavo” dvi dienas, sa
kydamas tą. kalbą. Baigė ir 
delegatai turėjo skirstytis. 
Jeigu jis tam panaudojo dvi 
dienas, tai kodėl dėl r 
tūkstančių delegatų nedavė 
nors dvi dienas klausimams ir 
diskusijoms? Tai būtų buvę 
nors kiek demokratijos.

Alano supratimu, tą kalbą 
atmetė darbininkiškas judėji
mas. Vienur buvo “džentel
meniškai” paprašyta dau
giau paaiškinimų. Amerikos 
partija tiesiai pasakė, kad 
kaip klaida vienam asmeniui 
už atsiekimus kreditą, atiduo
ti, taip “lygiai klaida^ uždėti 
visus nusikaltimus prieš socia
listinius principus vienam as
meniui” — .Stalinui.

Gi Tarybų Sąjungoje parti
jos centras išleido rezoliuciją, 
kurioje išaiškino asmens kul- 

bet nei žodelio ne- 
apie tą Chruščiovo 
New York Times”,

KARO REIKALAI

Chruščiovas kaltino Staliną, 
kad pastarasis neparuošė Ta
rybų Sąjungos atrėmimui hit
leriškos Vokietijos atakų. 
Ant kiek tai tiesa, tai istori
ja parodys. Bet reikia žinoti, 
kad ginklus galima pagamin
ti tik iš plieno, čigūno ir kitų 
metalų. Gi Vokietija 1937 
metais pagamino į metus 16,- 
000,000 tonų čigūno ir 19,- 
000,000 tonų plieno. Tais pat 
metais Tarybų Sąjunga pasi
gamino mažiau, būtent Lik: 
14,500,000 tonų čigūno. ir 17,- 
^00,000 tonų plieno. Net ir 
1940 metais dar Sovietai tų 
metalų pagamino mažiau, 
kaip Vokietija 1937 m. O ką 
kalbėti apie gamybą ir indus
triją Vokietijos ir jos paverg
tų šalių, kada Hitleris puolė 
Sovietus? Gi kiekvienas są
moningas žmogus turi žinoti, 
kad ginklus negalima iš molio 
pagaminti.

Chruščiovas, kaltino Staliną, 
sakydamas, 1 kad būkj kada 
Hitleris užpuolė Tarybų Są
jungą, tai Stalinas “neteko 
galvos”, nežinojo ką ir dary
ti. Amerikoje tam daugelis 
patikės, bet! ne Tarybų šaly
je; Dešimts dienų po Hitlerio 
užpuolimo, būtent 3 d. lie
pos, Stalinas pasakė istorinę 
kalifą. Jos* klausėsi visi Ta

Tai nereiškia, kad pirmą 
dieną karo tas bus padaryta, 
įstatymas 
laikotarpio periodą,
nas tarybinis kovotojas, kada 
ii1 traukėsi, Jis žinojo būsimą 
savo pareigą, kad atmušus 
priešą reikės jį varyti į priešo 
žemę ir ten pribaigti. Arne 
taip įvyko? Ar nebaigė Tary
bų armija pergalingai karą 
Berlyne?

KIJEVAS ar LENINGRADAS

Chruščiovas pasakojo, kad 
karo pradžioje Sovietams sto- 
kavo ginklų, nes kada jis iš 
Kijevo reikalavo, kad jiems 
jų prisiųstų, tai iš Maskvos 
buvo atsakyta, kad apsirūpin
tų iš savo vietinių sandėlių, 
nes Maskva turi ginklų siųsti 
Leningradu i.

Šalis yra padalinta i kari
nius distriktus ir taikos lai^u 
jie turi apsirūpinti ginklais ir 
amunicija. Jeigu Kijeve jų 
buvo stoka, tai kaltas patsai 
Chruščiovas, kuiris ten buvo 
vadovas.

Tiesa, 
ii
blausiai yra 
vas, tai tik 
lygiai, kaip 
Minskas —

iš centro privalo bū- 
uteikta pagalba, kur ji la- 

reikallnga. Kije- 
politinis centras, 

Vilnius. Ryga,- 
neprilyginsi karo

kalbą.
kuris laukė tos kalbos ten 
paskelbimo, po to, 8 d. liepos 
rašė, kad “Komunistų vadai 
uždarė Chruščiovui 
‘clampdown’ ”. Ir 
kad būk jam davė 
jima — “note of

karo laimėjimo programa. 
Joje Stalinas išdėstė Hitlerio, 
kaipo tautų, pavergėjo tikslus. 
Jis išaiškino!, ant kiek Sovie
tams pasitarnavo nepuolimo 
sutartis su Vokietija 1939 me
tų. a Jis nurodė, kad 
sant Hitlerio armijos 
k i m ų k aro pra d ž io j e, 
ji bus sumušta, kaip 
sumušta Napoleono

nepai- 
pasųse- 
vėliau 

buvo 
arnųja.

Jis išdėstė ką turi daryti ta
rybiniai piliečiai priešo pa
vergtoje teritorijoje — orga
nizuoti partizanų karą ir nai
kinti priešo jėgas, ką turi da
ryti visi Tarybų žmonės karo 
laimėjimui, ir nurodė Sovietų 
armijos ir laivyno uždavinius. 
Jis numatė, kad , bus sudaryta 
Sovietų, Amerikos iv Anglijos 
koalicija karui prieš hitleri
ninkus. Ir jis išdėstė, kad 
Europoje pavergtų šalių žmo
nės Sovietų karo bus paaks- 

 

tinti \sukilimus pries hitleri- 

 

ninkus.\lr baigė pareiškimu

Mūsų jėgos neišsemiamos.

ningradas tai didmiestis ir šir
dis darbo žmonių ^evoliucijos, 
turi galingą karo industriją. 
Jis yra užnugaryje Baltijos 
karo laivyno. Jeigu hitlerinin
kai būtų paėmę Leningradą, 
tai jie būtų susivieniję su fi
nais. Jų frontas būtų'apvieny- 
tas nuo Juodųjų iki šiaurės 
Jūrų. Būtų žuvęs Sovietų Bal
tijos Laivynas. Gal būti ir 
Maskva. O kada Leningradas 
atsilaikė, tai buvo išgelbėtas 
laivynas, neleista priešams 
sujungti jų frontą. Vėliau Le
ningrado galingoji industrija 
gamino ginklus, net didžiuo
sius “Klim Vorošilov” tankus 
ir siuntė į kitus frontus kovai 
prieš užpuoliką.
AR STALINAS PAGROBĖ 
KITŲ GARBĘ

Kaltino Staliną, kad jis bu
vo garbėtroška. Gal ir taip. 
Nors garbę pirkti nereikia, jos 
gali visiems, kas tik užsitar
navo, pakakti. Bėt štai didy
sis veikalas, apie 300 pusla
pių, kuriame surinkta Stalino 
kalbos ir įsakymai laike 19- 
41—1945 metų karov: “Stali
nas Apie Didįjį Tarybų Są
jungos Tėvynės Karą”. Knyga 
geriausia karo istorija, nuo 
Hitlerio užpuolimo ant Tary
bų Sąjungos iki jo sumušimo 
Berlyne, ir iki Japonijos im
perialistų parbloškimo.

(Tąsa 3-čiame pusi.)

Šią 
rinkę 
kuomet dar 
važinėja. Nors mums Kalifor
nijoj atrodė labai puikus oras, 
lietaus nėra, tai atrodė, kad 
ii1 kitose valstijose bus taip 
pat. Bet pradėję kelionę ir 
pavažiavę apie 300 mylių į 
Oregon valstijos pusę, pali
kom lietaus. Kadangi Kali
fornijoj, Oregono ir Wash in g- 
tono valstijose yra keletas 
(valdiškų) nacijonalių parkų, 
tad mūsų planumas būva pa
kelėje apsilankyti ir Į parkus. 
Kadangi netikėtas lietus suga
dino mūsų kelionės planą, tad 
prisiėjo važiuoti tiesiog vieta 
nuo vietos.

Mūsų vyriausias tikslas bu-; 
vp nuvažiuoti į Seattle, Wa-1 
shington, ne tik aplankyti tū
lus draugus, bet ir pamatyti 
naujų miestų, kuriuose dar ne
buvom buvę, ir patirti sąly
gas, kaip ten žmonių gyveni
mas. Pasiekti Scattlę į vie-1 
ną dieną buvo .neįmanoma, j 
nes kelionė būtu buvusi apie’

I 900 mylių į-vieną pusę, tad, 
turėdami pakelėje gerų drau-j 
gų lietuvių; kelionę padali-l 
nom į tris dalis.

Pirmą dieną apsistojome 
pas Antaniną ir Juozą RUSS 
—Pvuseckus Grants Pass, Ore. 
Tai buvo 430 mylių nuo San 
Francisco. Apsilankymas pas 
drg. Russ buvo labai malonus, 
ir mus suįdomavo jų tokia ne
paprasta vieta. Pro šalį vin
giuojąs] plati ir srauni Rogue 
upė, pagal ją eina dideJis US 
99 vieškelis^, kuris tęsiasi nuo 
Meksikos iki Vancouver

Kanadoj. Jų tuom laikina 
sodyba yra ant gerokai aukš
tos vietos, apie pora šimtų 
pėdų nuo upės, užpakalyje 
stubos už kokių 500 pėdų di
deli kalnai 
miškai, 
žvėrelių, 
kitokių.
ka^ į jų sodybą-sodelį ateina 
stirnos ir nuėda ne tik 
lių šakas, bet ir gėles.

Stuba, 
ha, padaryta sulyg vėliausiu 
stylim, ir dideli kambariai: ne 
tik vietos turi dėl savęs, bet 
ir atvykę svečiai būna priimti 
ant nakvynės. Aplink 
dideli milžinai medžią,], 
apsauga nuo audros 
kada karštos dienos, 
džia saulės karščio.

Drg. Russ'gyvena 
vyzd ingai, ir, matosi, 
turto nešto kuo j a. Juozas 
siskundžia jokiuf nuobodumu, 
matyt jam visur gerai, bet jo 
draugė Antanina daug jaut
resnė, ir ji taip pasiilgus lie
tuvių sueigų ir organizacijų 
parengimų, kaip žuvis van
dens, Ji taip norėtų su lietu
viais sueiti nors retkarčiais, 
nes ji turi savo darbo visokių 
puikių drabužių, ji gera siu
vėja, myli sueigas ir galėtų 
tuos parėdus 'išnaudoti, ‘ bet 
neturi niekur progos. Jikisi 
parduoti savastis Grants Pass 
ir persikelti arčiau prie did
miesčio, kur randasi daugiau 
lietuvių pramogėlių.

Drg Russ pasakojo, 
praeitų pietų pabaigoje 
džio mėn. jų apylinkėje

niai ant Rogue upės buvo tik
rai šiurpulingi, ir ne tik žmo
nes privargino, nuostolių 
darė, bet ir daug gyvasčių 
vo. Ta upė gana gili, bet 
kilus vandeniui 30 pėdų 
normos, apsėmė vieškelį 
pėdų aukščio, kad kas
buvo arti upės, viskas buvo 
nušluota, nunešti namai, biz
nio įstaigos, ir su namais žu
vo daug žmonių ir žmonių 
turtas, kurie turėjo sutaupę 
per eilę metų.

Grants Pass miestas ir apy
linkės sudaro Jackson ir Jo
sephine Countys, ir yer tuos du 
apskričiu vingiuoja • ta srau
nioji upė, rodos, siekia Pacifi- 
ko vandenyną. Kada pakilo 
vanduo, per tris dienas in 
naktis žmonės neturėjo švie
sų, vandens, net negalėjo iš- 

krautuves pasipirkti 
ką turėjo savo namuo
se tuom ii* turėjo ap- 
Automobiliai, kurių 
šalia kelio arčiau į

eiti į 
maisto, 
se, tad 
sieiti. 
stovėjo

žemumą, visų buvo sugadinti, 
kad negalėjo
bas 'nešė į vandenį kaip 
kias malkas su rakandais 
kas tik jose buvo.

Josephine ir Jackson 
{-kirčiuose sunaikinta iki
matų 143 pramonės vietos, biz
nio įstaigos, 58 gyvenimo stu- 
bos su rakandais ii- 1.1. 1,287

be pastogės ir maisto, 
ja ir Red Cross turėjo teikti 
maistą su pirma diena. Laike 
potvynių, visur buvo tamsu, tik 
žmonės šaukėsi pagalbos, bet 

; mažai ką galėjo pagelbėti, 
i nes tik valstijos sargyba važi
nėjo su stipriais laiveliais, ir 
km- buvo galima prieiti, teikė 
pagalbą. Toks mūsų pasikal
bėjimas labai mus suįdomino.

Mes puikiai pernakvoję ir 
gerai pavaišinti mūsų myli
mos draugės Russ su visokiais 
namie darytais valgiais, ant- 
la diena rengėmės pasiekti 
Oregon City, ir tos apylinkė 
lietuviškus farmerius, tad 
draugai prašė, kad jeigu va
žiuosim tuo pačiu keliu at
gal, tai kad būtinai vėl susto
tum pas juos ant kiek laiko. 
Mes jų prašymą išpildėm ir 
grįždami iš Seattle vėl pas 
juos pasižmonėjome.

Oregon City apylinkėje

Važiuojant nuo Grants Pass 
; Oregon City, prisiėjo prava
žiuoti per daug miškų, ir ke
letą didmiesčių, kur matėsi 
daug įvairumų.

Kadangi Oregon v alsti.įoje 
lietus dažnai lyja, tai važiuo
jant per laukus ir miškus, it* 
miestelius. matėsi malonus 
žaluma., laukų, miškų ir mies
tų sodybų, vietoms, rodos, tik

Nellie Valaičius, Canby, Ore. 
Jie mūs laukė su vakariene, ir 
maloniai ten apstnakvojom 
per porą naktų ; buvo smagus 
susitikimas ir pasikalbėjimas 
apie įvairius dalykus.
Valaičiai turi didelę ir gra
žią farmą, tik keturios my
lios nuo Candy miestelio; ge
ra žemė, visokių javų ir uogų, 
tik skundėsi, kad buvo vėly
vas pavasaris, tad vėlai galė
jo laukus pasėt, ir šaltoka 
žiema padarė nemažai nuos
tolių. Draugai mus ne tik ge
rai vaišino, bet dar ant iš
leistuvių surengė svečių pa
gerbimo puotą, ir sukvietė 
daug svečių iš visos apylinkės, 
lietuvius; buvo pora šeimynų 
iš Portland, Ore. Tad čia kaili 
tik ir buvo vėl proga pasim’ĮT 
lyti su senais ir naujais susi
pažinti. Tai didelė padėka 
draugams, kad taip moka sve
čius vaišinti ir pagerbti.

(Ęus daugiau)
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Guy de Maupassant

Ponios Telje namai
(Tąsa)

Tuo akimirksniu Roza, 
susiėmusi rankom kaktą, 
staiga prisiminė savo moti
ną, bažnyčią gi m t a j a m e 
kaime, savo pirmąją komu
niją. Jai pasirodė, tarytum 
grįžo ta diena, kada ji, to
kia mažytė, skendėjo savo 
,baltoj suknelėj. Ir ji pra
virko. Iš pradžių ji verkė' 
tyliai: ašaros palengva rie
dėjo iš po blakstienų, bet 
paskui, kylant jos atsimini
mams, augo ir jos susijau
dinimas: jai gniaužė gerk
lę, širdis jai smarkiai pla
kė, ir ji ėmė raudoti. Ji iš
sitraukė iš kišeniaus ske- 
pečiukęH šluostėsi akis, už- 
siėmė ja sau nosį ir burną, 
kad nepravirktų balsu. Bet 
veltui. Išjos gerklės ver
žėsi kažkoks šnirpimas, ku
riam pritarė du gilūs, siel
vartingi atodūsiai: abi Ro- 
zos kaimynės, sukniubusios j 
greta jos, Luiza ir Flora, 
apimtos tokių pat tolimų 
atsiminimų, irgi dūsavo, 
apsipylusios ašaromis.

Bet ašaros užkrečiamos; 
tad veikiai ir madam paju
to, kad jos blakstienos drėg
nos; atsigręžusi į brolienės 
pusę, ji pamatė, kad visas 
jos suolas taipgi verkia.

Kunigas ruošė komuniją. 
N Vaikai, dievybės baimės 

parblokšti ir netekę bet ko
kios nuovokos, parpuolė ant 
aslos plytų, o bažnyčioj tai 
šen, tai ten moterys, vai
kučių motinos (ar seserys, 

rauge sir
kūčių motinos (ai 
pergyvendamos xl 
jais aštrų jų susijaudinimą, čia: 
be to, sugraudintos šių gra
žių 
konvulsingai kukčiojo, vil
gė ašaromis languotas kar
tūnines skareles ir spaude; 
kairiąją ranką prie smar-1 
kiai plakančios širdies.

f. Kaip kibirkštis uždega 
.prinokusių javų dirvą, taip

* Rozos ir jos draugių aša
ros vienu akimirksniu už
krėtė visą minią. Vyrai, 
moterys, seniai, jaunuoliai 
naujomis bliūzėmis — visi 
ūmai ėmė raudoti, ir rodė
si, kad virš jų galvų pleve
na kažkas nežemiška, dvel
kia stebuklingas nemato
mas • ir visagalės būtybės 
kvėpavimas.

Bet štai prie grotelių pa
sigirdo silpnas, sausas bar
benimas: tai vienuolė, stuk

sėdama į maldaknygę, da
vė ženklą eiti komunijos. 
Ir vaikai, šventojo drugio 
krečiami, artinosi prie die
viškojo stalo.

Visa virtinė suklaupė. Se
nnas klebonas, laikydamas
♦ rankoje paauksuoto sida

bro cimboriją, slinko ties 
jais, teikdamas jierhs dviem 
pirštais šventąją o s tn j ą, 
Kristaus kūną, pasaulio at-

' pirkimą. Vaikai, .išbalę, už
simerkę, pražiodavo burną, 
nervingai krūpčiodami, per
kreiptais veidais; ir ilga 
drobulė, ištiesta po jų sma
krais, virpeno kaip tekan
tis vanduo.

Staiga per bažnyčią per
bėgo lyg koks pamišimas 
paklaikusios minios ūžesys, 
raudojimų ir slopinamų 
klyksmų audra. Tai pra- 
s”:K)ė kaip viesulas, lenkiąs 

žemės ištisas girias;
kunigas nejudėdamas 

su ostija rankoje, 
iš susijaudinimo 

tarydamas sau pačiam: 
dievas, dievas tarp 

mūsų; tai dievas, mano šau
kiamas, nužengia prie savo 
klūpančių žmonių?’ Ir ku
nigas, ekstazės pagautas, 
neberasdamas žodžių, ėmė

o, sugraudintos šių gra- 
klūpančių\damų, kurios

šnibždėti kažkokias padri
kas maldas, maldas sielos, 
aistringai besiveržia n č i o s 
dangun.

Jis taigė dalyti komuni
ją su tokiu tikėjimo įkarš
čiu, kad jam lenkės kojos, 
ir, pagaliau patsai išgėręs 
savo viešpaties kraujo, pa
skendo karštoje padėkos 
maldoje.

Užpakaly jo minia pama
žu rimo. Giesmininkai, ku
riems jų baltos kamžos tei
kė kažkokio didingumo, vėl 
užtraukė, bet šįkart vis dar 
sugraudinti jų balsai skam
bėjo minkščiau ir nebe taip 
tvirtai; netgi vargonai at
rodė lyg užkimę — tartum 
ir jie būtų randoję.

Bet štai kunigas, iškėlęs 
rankas, choristams davė 
ženklą nutilti ir, praėjęs 
tarp dviejų eilių vaikų, pri
ėmusių dievo kūną ir pa
skendusių palaimingoj eks
tazėj, prisiartino prie pat 
grotelių.

Parapijiečiai jau sėdosi, 
triukšmingai judindami kė
des, ir visi dar1 garsiai 
šnypštėsi nosis. Kunigui at
sigręžus, visi nuščiuvo, ir 
jis prabilo labai tyliu, vir
pančiu, dusliu balsu:

—Brangūs broliai, bran
gios seserys, mano vaike
liai, iš visos širdies jums 
dėkoju. Jūs tik ką su
teikėte m a n didžiausia 
džiaugsmą mano gyvenime. 
Aš pajutau dievą, kurs nu
žengė į mus, mano šaukia
mas. Jis atėjo, jis buvo 

tai jis pripildė jūsų 
širdis, patvindė ašaromis 
jūsų akis. Aš esu pats se
niausias kunigas šioj diece
zijoj, o šiandieną ne tik se
niausias, bet ir pats laimin
giausias. Tarp mūsų įvyko 
stebuklas, tikras, didis, ne
išpasakytas stebuklas. Tuo 
tarpu, kai Jėzus Kristus 
žengė pirmusyk į šių ma
žyčių kūną, šventoji dvasią, 
dangiškoji balandėlė, dievo 
kvėpavimas nusileido ant 
jūsų, užvaldė jus, pagavo 
jus, palenkė jus, kaip ve j aš 
lenkia ųendres.

Paskui, atsisukęs į tuos 
suolus/ kur sėdėjo staliaus 
viešnioj, jis pridūrė ryš
kesniu balsu:

—Ypač dėkui jums, bran
gios sesės, iš taip toli atvy
kusios, nes jūsų buvimas 
mūsų tarpe, jūsų karštas 
tikėjimas, jūsų toks gilus 
maldingumas buvo visiems 
išganingu pavyzdžiu. Jūs 
esate mano parapijai sek
tinas paveikslas; jūsų susi
jaudinimas sušildė širdis; 
be jūsų ši didžioji diena gal 
nebūtų buvusi tokia tikrai 
dieviška. Kartais užtenka 
vienos išrinktosios avelės, 
kad viešpats nužengtų į vi
są savo kaimenę.

Balsas jam sudrebėjo. Jis 
pridūrė:

—Dievo malonė tebūnie 
su jumis. Amen.

Dabar kiekyienas sten
gėsi ko greičiau išeiti. Net
gi vaikai sujudo, nuvargin
ti tokio ilgo dvasinio įtem
pimo. Be to, jie buvo iš
alkę, ir jų tėvai, nelaukda
mi paskutinės evangelijos, 
pamažu skirstėsi baigti 
ruoštis pietums.

Ties išėjimu ' prasidėjo 
spūstis, triukšminga kam
šatis, baisus klegesys rėks
mingų balsų su dainuoja
mu normandišku akcentu. 
Minia išsirikiavo dviem ei
lėm, ir kai pasirodydavo 
vaikai, kiekviena šeima pul
davo prie savojo.

Konstanciją pagriebė, ap

3 pusi. Laisve (Liberty). Ketvirtai, Liepos (July) 26, 1956

Laisvoji sakykla
| įdeda visas savo jėgas perga- 
Įlei!!- — gamindama ginklus.
Mūsų inteligentija drąsiai ei
na išradimų srityje, kaip tech
nikoje ir kultūroje, taip pa
sekmingai vysto pirmyn mok
slą, praktikoje tatai pritai
kant apginklavimui Raudono
sios Armijos., Tarybinė inteli
gentija savo nuolatiniu triusu 
Įnešė neįkainuojamą įdėlį į 
mūsų] darbą sutrėškime prie
šo. Armija negali kariauti ir 
pergalėti be moderniškų gin
klų. Bet jr negali taipgi ka
riauti ir pergalėti be duonos, 
be reikmenų”. .Jai duoną da
vė tarybiniai kolchozninkai.

“Amžiams įrašyta Į istoriją, 
—sakė jis toliau, —pasišven
timas tarybinių' moterų ir mū
sų garbingojo jaunimo,, nešan
čių ant savo pečių patį di
džiausią sunkumą fabrikuose, 
dirbtuvėse, kolūkiuose, sovie
tiniuose ūkiuose.................

“Dabai-, kada Tėviškasis 
karas jau eina prie pergalįn- 
gbs pabaigos, tai visu didumu 

Į iškyla istorinė rolė tarybinės 
liaudies. Dabar, jau visi pri
pažįsta, kad tarybinė liaudis 
savo didžiausiu pasfaukavimu 
kovoje išgelbėjo Europos .civi
lizaciją nuo fašistinių po- 
gromščikų. Tame yra didysis, 
užsitarnavimas tarybinių žmo
nių istorijos eisenoje”.

Ir išdėstęs, kad karo lai
mėjimas užtikrintas, nurodė/ 

. kad ateityje bus išvengta ka
ro, jeigu Vokietija bus nugin
kluota, kaip militariniai, taip, 
ir industriniai, jeigui ir po ka
ro bus išlaikytas susitarimas 

'tarpe Anglijos, Jungtinių 
Valstijų ir Tarybų Sąjungos. 
Jis iškritikavo buvusią Tautų 
Lygą ir išdėstė uždavinius

Į naujai gimstančios taikos pa
laikymui organizacijos—Jung
tinių Tautų.

Kada hitlerinė Vokietija 
buvo parblokšta ir pasirašė 

| besąlyginį pasidavimo aktą' 
tai Stalinas padėkojo visiems i išpūstą burbulą prieš tarybi 
raudonarmiečiams, 
kovūnams, seržantams, 
loms, generolam: 
lams, maršalams, 
aukavimą ir veiklą pergalei.
Kreipdamasis į liaudį, 1945 
m., 0 d. gegužės, jis sakė:

“Didysis Tėviškasis karas 
užbaigtas mūsų pilniausia per-

(Tąsa nuo 2 pusi.)
Ir niekur Stalinas nesisavi- 

rxo sau garbės už pergales. 
Jis išdėsto, kiekvienu kartu, 
uždavinius. Jis iškelia visu 
tvirtumu tai, kad tik tarybi
nis surėdymas galėjo atlaiky
ti tokias baisias priešo jėgas 
ir priešą sumušti. Jis išdėsto, 
kad tik dėka to, kad Tarybų 
šalyje visų tautų žmones yra 
vieningi, sugyvena broliškoje 
šeimoje, tai pergale buvo ga
lima. štai kelios citatos:

“Tėvyniškojo karo dienose, 
—sakė jis 1943 Jo., lapkr. 6 
d., —partija apsistojo prieša
kyje mūsų, kaipo įkvėpėjas ir 
organizatorius, visaliaudiškos 
kovos prieš fašistinius užpuo
likus. Partijos organizacinis 
darbas apvienijo į 
pakreipė tarybinių 
gas prie bendrojo 
mušimui priešo.”

Ant rytojaus, ___
j Raudonojoje Aikštėje, 
sakė:

“Mūsų oficieriai ir 
gabiai vadovauja 

greitai jie įgauna 
vadovauti ginkluotas

Raudonoji Armija tapo 
galingiausia ir kovingiau- 

armija”.

daiktą ir 
žmonių jė- 
tikslo—su-

kalbėdamas
.jis vėl

nas bus žmonijos istorijoj įžy:- 
rm^asmnnybė.---------  }

Baigdamas, turiu pasakyti, 
kad gal būti laikas baigti dis
kusijas dėl tos kalbos. Ge
riau bandyti teisingai suprasti, 
kodėl tos klaidos buvo pada
rytos. Chruščiovas suvedė 
kaltinimus vyriausiai tik prieš 
Staliną. Ta mintis, mano su
pratimu, marksistų buvo ne
priimta. Tarybinės santvar
kos priešai bando daryti iš
vadą, kad dėl tų klaidų būk 
kalta pati tarybinė santvarka, 
žinoma, tai didžiausia netie
sa !

Tarybų Sąjungos partija iš
leistoje rezoliucijoje , klaidų 
priežastis gerai išaiškino. Sta
linas klaidas darė ne kaipo 
tos tvarkos priešas, be.t ją 
gindamas. Mat, Tarybų Są
junga buvo apsupta iš visų 
pusių priešų, kurie sūokalbia- 
vo, darė visokias , karines są
jungas užpuolimui 
nes šalies, šiuntė 
šnipus ir agentus, 
vo . organizuojami
kalbiai kenkti gamybai, 
dyti žmones, 
tos budėti, 
kovoti, kad tą atremti. Na, o
čia Į VIDAUS KOMISARO 
VIETA ĮSIGAVO 
IMPERIALIZMO 
Beria, kuris, savo 
rodamas policiją,
ir naikino nekaltus 
Stalinas čia padarė 
klaidą tam elementui pasiti
kėdamas ir nesiskaitydamas 
su kitais draugais.

Tai tokios vyriausiai aplin
kybės ir privedė prie klaidų, i 
Dabartine vadovybe atžymi, 
kad nepaisant ant kiek buvo 
padaryta didelių klaidų, tas 
negalėjo sulaikyti Tarybų Są
jungos nuo progreso, kaip 
kultūroje, taip industrijoje ir
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i kiečiau pabrėžė 19 I I metų 
Raudonosios Armijos kirstus 
priešui smūgius., kurie išmetė 

, priešą iš Sovietų žemės ir už 
I t ai vėl atiduoda pagarbą dar
bininkams. kolchozu inkams, 
inteligentams, visiems tarybi
niams žmonėms, kurie sun
kiai dirbo dėl fronto, dėl per
galės. Tarpe kitko sakė:

i “Mūsų darbininku klasė
I v v

supo, bučiavo visos jų na
mo moterys. Ypač Roza 
niekai}) nenorėjo nuo jos 
atsitraukti. Pagaliau ji pa
ėmė ją už vienos rankos, 
ponia Telje nusitverė už ki
tos; Rafaelė ir Fernanda 
pakėlė jos ilgą muslino suk
nelę, kad nesivilktų per dul
kes; Luiza ir Flora drauge 
su ponia Rive atsidūrė pa
čiame šios eisenos gale; ir 
mergaitė, susikaupusi, dar 
tebe j ausdama savyje dievą, 
nužengusį į ją, keliavo na
mo, garbės sargybos apsup
ta.

ruošti dirbtuvėje, ant ilgų

Pro atidarytas Į gatvę 
duris čion veržėsi visas kai- 
mo džiūgavimas. Visur 
puotavo. Pro kiekvieną 
langą buvo matyti užusta
lėj šventadieniškai pasipuo
šę žmonės, ir linksmi bal
sai skambėjo iš namų. So
diečiai, nusimetę švarkus, 
stiklinėmis gėrė gryną si
drą, ir kiekvienoj tokioj 
dviejų šeimų kompanijoj 
sėdėjo po du vaikus — vie
nur dvi mergaitės, kitur du 
berniukai. Retkarčiais šioj 
tvankioj vidurdienio kait
roj per kaimą trinksėdama 
pravažiuodavo didelė pus- 
karietė, seno kuino tempia
ma, ir žmogtis , su mėlyna 
bliuze, laikąs vadeles, mes
davo pavydų žvilgsnį į visas 
šias lyg parodai išstatytas 
vaišes.
' Staliaus namuose links
mumas atrodė kiek prislo
pintas po visų šio ryto įspū
džių. Vienas tik Rive bu
vo smagus ir gėrė be sai
ko. Ponia Telje kas minu
tė žvilgčiojo į laikrodį, kad 
tuščiai nepraleistų dviejų 
dienų pagret: joms reikėjo 
3 v. 55 min. sėsti į traukinį, 
kuris vakarop jas nugabens 
į Fekaną.

Stalius nėrėsi iš kailio, 
kad tik nukreiptų jos dė
mesį LddKą pusę ir užlaiky
tų svečius ligi rytojaus, bet 
madam. spyrėsi: į savo rei
kalus ji žiūrėjo rimtai.

(Ęus daugiau)

m spyrėsi: į savo rei-

ant tarybi-
i ją savo 
viduje bu- 
visoki šuo-1 

žu-
Prisiėjo nuola- 

prisiėjo nuolatos
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bas jiems, instituto įnamiams, 
esąs duodamas tik dėl smagu
mo. Nors ta įstaiga ir yra ga
na toli nuo Cleveland©, bet 
tėvai kas antra savaitė nuva
žiuodavo Albino atlankyti, pa
guosti ir pavaišinti, tikėda
miesi,' kad. jų sūnelis ten vbū- 

r damas pasveiks ir galės grįž
ti į namus. Bet pagydymui to
kių ligoniui turi būti patogios, 
smagios aplinkybės, kurių Al
binas ir kiti esanti toje įstai
goje neturėjo, ir Albinas, ten 
išvargęs arti 9 metus, susirgo 
plaučių uždegimu ir tik sa
vaitę pasirgęs mirė, sulaukęs 
vos 39 metus amžiaus.

visose kitose šakose. Manomu-! Albino kūnas tapo palaido^ 
pratimu, buvo pergyventy di-Įias su bažnytinėmis apeigomis 
džiausi sunkumai, o yflabar Kalvarijos kapinėse liepos 17 
bus dar greičiau užj/y(lytos dieną.
žaizdos.

Tie, kurie

Už'SlENlO 
AGENTAS 

rankose tu- 
persekiojo 

žmones, 
didelę

Dabar Albinui reikia palin- 
iš tu klaidų daro ! keti amžino atilsio po jo sun- 

i-1 kaūs, vargingo gyvenimo, o jo 
laivyno j nę santvarką, pamiršta, kad , tėveliams 4r sesutei Ruth Mac- 

viršy-ikiek tik buvo pasaulyje sočia-j ko, kurie tiek daug jį mylė- 
admiro-j lių pakaitų, tai nei viena iš J jo, reiškiu širdingiausią užuo- 

už jų pasi-Įjų nėjo sklandžiai, be klaidų, ! jautą jų liūdesio valandoje.

gale. Laikotarpis karo Euro-1 sistai iš 
poje pasibaigė. Prasidėjo lai
kotarpis taikaus sugyvenimo. 
Sveikinu su pergale visus, tė
vynainiai! Garbė mūsų did
vyriškai Raudonajai Armijai, 
apgynusiai mūsų tėvynės ne
priklausomybę ir laimėjusiai 
pergalę! Garbė visai tarybi
nei pergalėtojų liaudžiai! Am
žinoji atmintis didvyriams, 
kritusioms ■ kovoje su priešu, 
ai.idavusiems savo gyvybę už 
laisvę ir laimę mūšy liaudies!’’

Ar tai taip Stalinas “pasi
savino” nuo kitų garbę už ka
ro laimėjimus? Ir kaip ta se
na rusų .patarlė ■ sako : “Kas 
Įrašyta plunksna, to neiška
posi ir kirviu”.

STALINAS, KRUŠČIOVAS 
IR “KRITIKAI”

be kliūčių, ir net be išsišoki
mu tūlų asmenų. Tas atsitiko 
ir su nauja santvarka Tarybų j 
Sąjungoje. Daug lengviau jau ! 
yra kitose šalyse^, nes mavk- 

daidų mokosi 
vengs jų pakartojimo.

D. M. Šolomskas

Vienas iš Draugu

Brockton, Mass.
atsibuvusio Laisvės naudai

Cleveland, Ohio
Mirė Andrew’s 
sūnus Albinas

pažinti 
nes jo 

Ona And- 
priklau^o ir veikia Lie- 

inėje

A. šilėnas mano, kad Chruš
čiovas “nepasivijo” Stalino 
veikime tik todėl, kad jis 
jaunesnis 15 metų. Aš girna-1 
nau, kad tam buvo kitos prie
žastys, ir štai dar vienas pa
lyginimas.

Stalinas, būdamas dar tik 
17-kos metų,' jau buvo darbi
ninkų judėjime. Chruščiovas 
tik 21 metų amžiaus, būtent 
.jau po revoliucijos, atėjo
partiją. Stalinas buvo 33 me
tų, kada jį išrinko į partijos 
Centro Komitetą. * Chruščio
vas į tą įstaigą pateko tik 
būdamas 40 metų. Stalinas 
partijos sekretoriaus vietą už
ėmė'' būdamas 43 metų, 1922 
metais. Chruščiovas į tą v.iėtą 
pateko jau net 59 metų am
žiaus. A

Aišku, kad Stalinas padarė 
klaidų. Padarė blogo ir
lais klausimais su savo užsi 
spyrimu.K Bet nepaisant,

Albiną man teko 
nuo jo jaunų dienų, 
tėvai Antanas ii 
lew’s,
tuvių Darbini 
Draugijoje ir, ateidami į susi
rinkimus bei pažmonius, visa
da atsivesdavo Albiną. Albi
nas nuo kūdikystės buvo silp
nų minčių, bet jis buvo labai 
rimtas, tykus ir matėsi, kad 

Ijis mylėjo muziką. Kada tė- 
atsivesdavo į pažmo- 

jis sėsdavo arti muzi-1 
ir tykiai sėdėdamas, 

ir dome d a-i

Iš 
pikniko liepos 1-ą dieną

Dovanų davė moterų stalui 
sekamai:

Moterų Apšvietus Klubas 
(Montello) $10.00.

V. Vaškienė, Quincy, Mass. 
$5.00.

K. Gabriūnienė $5.00
J. Shukis $5.00.
V. Mineikienė $5.00.
Po $2: M. čuladiene, 

šiene,' O. Daugintas, J. 
kevie,
Kazlauskienė, 
Vilkauskienė (iš N. H.), 'M. 
Dambrauskiene, H. Thomas.

J. Stigienė aukojo k valdo
kus ir pati pasidarbuodama 
padarė $6.00.

Iš Cambridge draugės V. 
Kvietkas, P. Turauskienė, M. 
Stašienė, O. Gricienė, N. Gri
galiūnienė — tris dideles blė- 
tes kugelio. Nuo Sudbury 
draugu Povilo ir Magdalenos 
Aleksandru keturi dideli sū
riai. V. Mineikienė dvi kvor
tas slinkos, dvi kvortas vyno, 
tris mėlynių uogų pajus; B. 
Chuberkienė — keturis tuzi
nus bundelių; U. Kavaliūnienė 
— du* didelius tortus. Traki-, 
movičienė — pyragą; M. Va
lant — sūrį; P. Žukauskienė 
—kugelį. 'A. Cokaitienė —py
ragą; H. Thomas — du pyra
gus; P. Jasinskas šukų kum
pį ir didelį baksą grūzdų. Ti-* 
kiu, kad tai draugių worces- 
teriečių dovana (vardų'nepri- 
davė).

Taipgi kas nors aukojo pie
no, bet vardų irgi nepridavė.

Kaip ten nebūtų su vardais 
ar be vardų, kurie tik kuo 

•Į nors prisidėjo prie moterų sta- 
į lo su dovanomis, tiems visiems 
Įtariame širdingiausią ačiū!

Už Moterų Stalo komitetą
H. Thomas

HELP WANTED—FEMALE
CHICAGO, ILL.

Top Notch
STENOGRAPHER

vai ji 
nius; 
kantu 
klausėsi muzikos i
vosi.

Ki- 
Mic- 

Mavytė, S. Shu kis, M.
H. žekonienė,

Who has Secretarial Aspirations. 
Requirements: Shorthand 90 words 

Į per min. Typing 60 words per min. 
40 hour week.

Benefits: 24 working days paid 
vacation. 8 paid holidays per year. 
Generous sick leave, retirement 
plan, hospital and insurance pro
gram. Phone MR. C. E. DREW — 
COLUMBUS 1-1278. . Local office 
of —

SANDIA CORPORATION
A subsidiary of the Western El

ectric Company, engaged in research.
Po $1: E. Lekienė, D. Bu p I e-j development of nuclear weap 
nienė, A. Sabulienė, Domb- j ons. 
rauskas, A. Milėnienė.

South Boston, Mass

(143-149)-

PIKNIKAS
Rengia Liet. Darbininku Susivienijimo 62 Ku. •u > e <

Beaugdamas, Albinas pasi
darė sugabus atlikti visą na
mų ruošą, net ir skalbinius 
sugebėjo gražiai suprosinti, 
nors ir būdamas silpnų min
čių. Tik subrukus arti 30 me
tų amžiaus, pasidarė neramus

Į Į ir tas jo neramumas daėjo 
iki tokio laipsnio, kad tėvams 
prisiėjo atskirti jį nuo savęs 
ir atiduoti savo mylimą Albi
ną į Apple Tree Institutą,— 
manant, kad ten Albinui bus 
rami vieta ir jis galės pa
sveikti. Institutas yra įsteig
tas ant labai didelės farmos 
ir gražioje vietoje. Bet insti
tuto įnamiai privalo dirbti 
ant farmos, kad pagamintų

tū- visą maistą' ten esantiems 
žmonėms ir gyvuliams. Albi- 

ar nas irgi dirbo. Bet visvien te
kąs jį myli, ar kas neapken-1 vams dar reikėjo brangiai pri- 
čia, ar kas atiduoda jam gar- mokėti .ir duoti sūnui visą ap- 
bę už jo didžius darbus ir rengimą, o prie darbo apren- 
kritikuoja už klaidas—Stall- girnas greitai nusidėvi. O dar-

Įvyks Sekmadienį

Liepos 29 July
Lietuvių Tautiško Namo Parke

Winter St. ir Keswick Road Montello, Mass.

)... ■

Į šį pikniką važiuoją So. Bostonas ir kviečia 
kitus miestus atvažiuoti- Čia būsite pavaišinti 
su mūsų garsiais kilbasais ir kitais įvairiais 
gardėsiais. O alaus, tai ir Panevėžyje garbes
nio nerasite.

Maloniai kviečiame visus,
Renginio Komitetas



»

Pasikalbėjimas su žymiu 
veikėju iš Vidur vakarių

Šią savaitę Laisyės leidy
kloje lankėsi žymus veikė
jas iš Chicagos, “Vilnies” 
redakcijos narys Jonas Ma
žeika. Mažeika dalyvavo 
delegatu LDS suvažiavime 
Worcesteryje, paskui pra
leido kokią savaitę aplan
kydamas lietuviškas koloni
jas N a u j o j o e Anglijoj^ 
New Yorko ir New Jersey 
srityje savo laikraščio rei
kalais. Čia jis gavo kelioli
ka naujų skaitytojų “Vil
niai,” atnaujino senas pre
numeratas ir taipgi sukėlė 
gražią sumą laikraščio fon
dui.

Prie progos pasikalbėjo
me su svečiu ir jam pasta
tėme keletą klausimų.

—Kaip dalykai Chicago- 
je?

—Pažangieji Ch i c ag o s 
lietuviai, sakė svečias, da
bar gan atktyvūs. “Vilnies” 
vajus iš pradžios ėjo neper
geriausiai, bet paskui pa
smarkėjo, ir dabar aišku, 
kad bus prieita prie pasek
mingo rezultato. Visuome
ninė veikla gyva, politinės 
diskusijos labai gyvos. 
Kuomet L. Prūseika skaitė 
paskaitą apie pakaitas 
Tarybų Sąjungoje, pu
blika taip gausiai ėmė 
balso, kad tik maža dalis 
spėjo išsireikšti, nors susi
rinkimas ilgai užsitęsė. Vi
si išreiškė pageidavimą' tu
rėti daugiau tokių diskusi
jų.

—Kokius. įspūdžius išsi- 
nešėte iš LDS seimo?

—Geriausias seimo rezul
tatas, tai pašalpos pakėli
mas ant 30%. .Tai žymus 
atsiekimas ir jis bus visų 
narių sveikintas. Kaslink 
organizacijos ateities, tai 
galimas dalykas, kad kuo
met nors ateityje visi Ame
rikos lietuviai, kokių pa- 
žvalgų jie nebūtų, turėtų 
pagalvoti apie fraternalę 
vienybę.

—Nejaugi tai jau aktua
lus klausimas?

—Gal ne visai aktualus, 
bet nėra abejonės, kad pa
žangiečių izoliacija prade
da baigtis. Įtempimas tarp 
srovių mažėja, ypatingai 
tarp kai kurių. Kaip simp
tomą galima paminėti Pir
mosios Gegužės minėjimą 
Lietuvių Auditorijoje Chi- 
cagoje, kurį surengė social
demokratai. Reikia pasa
kyti, kad P. Grigaitis, vy
riausias to mitingo kalbė
tojas, šiuo kartu mažiau 
puolė kairiečius arba TSRS, 
o daugiau kalbėjo apie Pir
mąją Gegužės..

n
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jiems labiausiai

rūpi, žinoma, tie 
kurie liečia visus

to? Kas 
rūpi ?

—Jiems 
klausimai, 
amerikiečius — taika, ger
būvis, civilinės laisvės, ir 
taip toliau. Kadangi aš 
juos lankiau kaip pažan
gaus lietuviško laikraščio 
atstovas, tai pasikalbėji
mai, aišku, dažniausiai kry
po į specifinius lietuviškus 
reikalus.

Reikia pasakyti, kad dau
guma žmonių, su kuriais 
kalbėjausi, reiškia susirū
pinimą rėl mūsų dviejų 
dienraščių ateities. Ypatin
gai susirūpinimas reikštas 
dėl “Laisves,” nes apie “Vil
nį” Rytuose, kaip matyti, 
yra jausmas, . kad “chica- 
giečiai mokės išsiversti.” 
Nepaisant to, “Vilniai” au
kos duotos gausiai ir mūsų 
laikraštis populiarus ir 'tu
ri prestyžo rytiečiuose. 
Daugelis sakė, kad verta 
skaityti abu laikraščiu, nes 
jie turinio atžvilgiu gan 
skirtingi ir vienas kitą pa
pildo.

—Kaip einasi “Vilnies” 
redakcijoje arba “štabe,” 
kaip jūs ją Chįcagoje va
dinate?

—Pas mus du redaktoriai 
dar vis randasi po deporta
vimo persekiojimu ir jie to
kioje padėtyje bus, iki 
Amerikos žmonės atmes 
Walter - McCarrano ragan- 
gaudišką aktą. Tie patys 
du redaktoriai negalauja. 
'Nesveika ir redakcijos na
rė, turime ir daugiau sun
kenybių, dirbame gan sun
kiose sąlygose. Bet nuo
taika pas mus, viltinga, mes 
darbuojamės, kovojame, 
esame tampriai suaugę su 
Chicagos darbo žmonių ju
dėjimu ir dar tikimės il
gai leisti mūsų pažangų 
'dienraštį, — ko linkime 
jums! — baigė svečias.

Rep.
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“Freiheito” vedėjas 
lankėsi T. Sąjungoje

Iš Tarybų Sąjungos nese
niai sugrįžo ir paskaitas apie 
tenykštį gyvenimą skaito dien
raščio “Freiheit” vedėjas Ch. 
Suleris. “Freiheit” (Laisvė) 
yra žydų kalbos darbininkiš-

i kas laikraštis.
Suleris lankėsi Rusijoj, Uk

rainoj ir Bielarusijoj, kur. jis 
labiausiai domėjosi savo tau
tiečių žydų gyvenimu. Sako
ma, kad jis išsinešė įspūdį, 
kad visos pasakos apie antP 
semitizmą po Stalino režimu 
yra iš piršto išlaužtos. Jis sa
ko, kad kiek buvo persekiota

70 žymių asmenų pasisakė 
prieš McCarrano įstatymą

Sveturgimių Gynimo komi
tetas paskelbė, kad 70 žymių 
asmenų pasiuntė laišką prezi
dentui Eisenhoweriui, kad jis 
paveiktų Kongressą Walter- 
McCarran įstatymo panaikini
mui. Dauguma pasirašiusių 
yra iš New Yorko 
linkės.

arba apy-

ma prieš tą taip 
“priežiūros parolę 
deportavimui

pasisa ko
va di namą

, po kuria 
paskirti svctiir-

gimini, kurie neturi, kur bū
tų deportuoti, faktinai yra 
praradę visas teises — jie tu
ri kas mėnesį registruotis, jie 
neturi teisės keliauti, neturi 
teisės veikti politiniai, ir taip 
toliau.

Tarp žymių asmenybių, ku- 
laišku prezi- 
eilė protes- 

dvasininkų, 
švietėjai, dai-

uni- 
Mc-

rię pasirašė po 
dentui, randasi 
fantų ir žydi; 
taipgi rašytojai, 
linin kai.

Green ir Winston 
apeliuoja bausmes

Kovo 26 dieną Gilbertas 
G re e n as ir Henry Winstonas 
abu buvo nuteisti federalinio 
teisėjo Archie O. Dawsono po 
tris metus kalėjimo už panie
kos parodymą teismui. Ta 
panieka, aiškino teisėjas, tai 
jų n e prisistatymas teismui, 
kuomet turėjo prasidėti jų ka
linimas po Smitho aktu. Po 
tuo aktu jie tada buvo nu
teisti po penkeris metus kalė
jime. Jie

rčjo teises
Green a s

metams.
Šiomis

US apeliacijų teismui prieš 
antrą nubaudimą. Jų advoka- 

kad teisėjas netu- 
juos už tai bausti, 
ir Winstonas yra

paskutiniai du originalių Ko
munistų partijos nacionalinio 
komiteto narių, kurie 1949- 
ais metais buvo teisėjo Medi
nos nuteisti. Dennis, Gates, 
Davis, Williamson, Stachel, 
Winter ir Potash jau atsėdėjo 
savo. bausmes. Green, Wins
ton, Hall ir Thompson dar 

I kalinami. Iš jau paleistųjų
John Williamson deportuotas 

dienomis Winstonas Britani.jon, o Potash Lenki-
padavė apeliacijas jon. ■*

Unijos prezidentas 
pribuvo deryboms 
su samdytojais

United Steelworkers 
jos prezidentas, David
Donald lėktuvu atskrido 
New Yorkan. Sakoma, kad 
jis gavo pakvietimą nuo 
plieno kompanijų naujiems 
pasitarimams. Spė j a m a, 
kad kompanijos turi nau
jus unijai pasiūlymus.

Šis plieno kompanijos pa
kvietimas buvęs nenumaty
tas ir nesitikėtas. McDo
nald buvo pasirengęs leistis 
su maršrutu į plieno cen
trus, aiškinti plieno darbi
ninkams streiko padėtį. Bet 
prieš išvyksiant kelionėn 
gavo žodį, kad jis turi pri
būti į New Yorką. Iki šiol 
unijos vadai kaltino kom
panijas, kad jos nenorin
čios rimtai su unija tartis 
ir susitarti.

| PANAUDOJO SPĖKĄ
Iš pasmerkto namo York

ville sekcijoje superinten
dentas nenorėjo kraustytis. 
Pribuvęs būrys . policistų 
spėka išmetė laukan. Tuo 
protestantu buvo 58 metų 
A. R..Taylor, pirmojo karo 
veteranas. Jis sako, kad jis 
neturi kur kraustytis. Gal 
bus nubaustas už pasiprie
šinimą policijai. Surakin
tomis rankomis nugabentas 
kalėjimam

Norėjo slapta atvažiuoti 
Amerikon

Mrs. Sylvia Raibaut ban
dė pasislėpusi laivu “He de 
France” iš Paryžiaus pa
siekti Ameriką. Ji čionai 
turinti vyrą amerikietį, ku
ris jai nieko seniai nebera
šo. Deja, jos pastangos ne
pavyko: laive tapo užtikta 
ir vežama atgal Francūzi- 
jon.

MALE and FEMALE

REAL ESTATE

tokiu būdu abu da
ilute isti astuoniems

Atsinaujins kova už Naujas pavadinimas salai,
fluoridavimą vandens kur rant'asi I'a,sves stah!,a

Saliukė prie New Ydf’ko, 
Spėjama, kad New Yor-j 

ko mieste bus atnaujinta I 
kova už dėjimą į vandenį 
fluorido. Sakoma, kad 
moksliškai tapo įrodyta, 
jog fluor i duotas vanduo la
bai sumažina ypač vaikams 
dantų gedimą. Po to, kai 
tapo paskelbta, kad Grand 
Rapids, Mich., ištirta ir pa
tirta, kad fluoriduotas van
duo sumažino vaikų dantų 
gedimą ant G4 procentų, vi
sur pasmarkės kova už 
vandens fluoridavimą, Kaip 
ir paprastai, tam priešina
si kunigai. Jie sako, kad 
čionai mokslas nori pasi
rodyti gudresniu už dievą, 
kuris mums davė vandenį!

Laisvės 
vadina- 
Dabar 
nutari-

kurioje stovi didžioji 
statula, iki šiol buvo 
ma Bedloe ' Island. 
Kongrese pravestas
maš pakeisti salos pavadini
mą į labiau tinkamą — Liber
ty Island. Kitaip sakant, Lais
vės statula nuo dabar stovi 
Laisvės saloje.

Liberty sala turi tik 13 su 
puse akru ploto. Kadaise ji 
buvo žinoma kaip Love Island 
(Meilės sala), bet britų gu
bernatorius ją atidavė tūlam 
Isaac Bedloe, kuris ją pava
dino savo vardu. Vėliau sa
los pavadinimas tapo pakeis
tas į Kcnnesy Island, o dar 
vėliau į Corporation Island, 
dar vėliau į Fort Wood, o 
lu gale vėl į Bedloe,—iki 
kartinės pakaitos.

ga- 
da-

OPERATORES. Patyrusios prie 
suknelių. Gera alga. Nuolatinis dar
bas apskritiems metams.

CAREDEN MFG.
815 W. 39 th St., N. Y.

(143-145)

Operatorės. Patyrusios. Prie mo
teriškų koatų ir kostiumų. Rango
vinės ir pamušalų darbininkės.

854 Troutman St., Brooklyn
(143-145)

Maži 
kambarys ir vonia.

Namų Darbininke—Jauna, 
namai; nuosavas 
Visi įtaisymai.

Nuolat. Gera
BO.

alga. Skambinkite: 
3-4953.

(143-146)

Namų Darbininkė—25—-50 m. Pa- 
I prastas virimas, namai priemiestyje, 
i Arti subvių. Kambarys ir vonia. Ge
ra alga. Nuolatinis darbas draugiš-- 
kuose namuose. Skambinkite papra
stom dienom. HA. 6-2229.

U43-145)

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

CH. 2-5511.

dabar kalbėjotės žydų rašytojų ir kitų veikėjų, 
SU šimtais lietuvių koloni-’tiek buvo persekiota Bcrijos 
jose . Kokios jų nuotaikos? policijos ir kitų tautybių seni 
Kokius klausimus jie sta- komunistai ir veikėjai.

Pakeliama Laisves kaina
A

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. rugpiūčio (August), su
taupys $2.00. 

t

Nuo rugpiūčio pirmos dienos, mokėdami už 
prenumeratą atsiminkite, kad kaina metams 
$10.00, pusei n) etų $6.00.

Naujai užsisakydami dienraštį Laisvę ar at
sinaujindami adresuokite:

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

Baltimore. — Prezidento 
brolis Dr. Miltonas Eisen- 
howeris tapo p a s k i r t a s 
John Hopkinso universite
to prezidentu. .. .

PRANEŠIMAI
PIKNIKAS

Lietuvių'Kriaučių 54-to loka
lu metinis piknikas įvyks šį še
štadienį, liepos 28 d., 2 vai. 
dieną. Jamaica Polish National 
Hall/ Inc., 108-11 Sutphin Bou
levard, Jamaica, N. Y.

apy-
pra-

Kviečiame vietinius ir iš 
įlinkės dalyvauti, linksmai 
leisti dieną su lietuviais kriau- 
čiais. Bus skanių užkandžių, 
įvairių įsigėrimų, o smagiausia 
tai puiki orkestrą gros lietuviš
kus ir amerikoniškus, šokius, 
atėję gerai pasilinksminsite. 
Įžanga 75c .(su taksais) asme
niui < • Rengėjai.

(143-146)

CLEVELAND, OHIO
LLD 22 kp. pusmetinis susirin

kimas įvyks liepos 27 d., 8 v. v., 
LDS Klubo salėje, 9305 S t. Clair 
Avo. Nariai prašomi dalyvauti, nes 
bus išduodamas raportas nuo pik
niko, kurį surengė 15-ta Apskr. ir 
kuopos 22 ir 190. Po susirinkimo 
turėsime vaišes. Valdyba.

(144-145)

Laisve (Liberty)Ketvirtad., Liepos (July) 26, 1956

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

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

REIKALAUJA DAR
MILIJONO DOLERIŲ

New Yorko miesto civilinio 
apsigynimo direktorius gen. 
čondon pripažįsta, kad nėra 
jokio sėkmingo apsigynimo 
nuo atominės bombos. Nežiū
rint to, jis reikalauja, kad 
miestas civiliniam apsigyni
mui pridėtų dar vieną milijo
ną dolerių.
VIETInės naujienos iš NY

Roma.—24 valandų strei
kas buvo sulaikęs visus 
Italijos geležinkelius.

PARDAVIMAI
Parduodame fa*mą. 72 akrų že

mes, geras pastatas; du -arkliai, 8 
galvos galvijų. Vištų, mašinerija. 
Kaina $5500. Kreipkitės pas Wm. 
Rogers, R. D. No. 1, Nineveh, N. Y.
’/ '(143-145)

Ozone Park. 2 šeimų kampinis. 
115x120; tuoj užimama su nupirki
mu; 4 rūmai viršuj, 5 apačioj; 2 
maudymosi prūdai (1 vaikams);! 
porčiai, alum, langų sietai ir durys; 
daug ekstra dalykų. Cyclone tvora. 
Arti transp. mokyklų, bažnyčių; 
puiki apylinkė. Turi pamatyt įverti
nimui. Sav, parduoda su nuost. Vy
ksta Kalif. $23,000. Privatiška. —

VI. 8-1169.

Patarnautojas ar suaugusi patar- Į 
nautoja. Patyrę. Darbas vasarą.' 
Nuo 12 v. nak. iki 8 v. ryto. Penk
tadienio ir Šeštadienio vakarais. 
Geri tipai. Skambinkite 10 v. ryto 
iki 12 v. doną. WH. 8-4544.

(144.-150)

((141-147)

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

(143-146)

Namų Statytojo išpardavimas. Jis 
turi palikti Queens apskr., ir pradė
ti kitą projektą kitur. Nužeminta 
kainos: Brick Ranch $15,690. Over- 
sied Cape Cod $15,990. Miesto ka
nalizacijos. Busas į subvę. Krautu
vės, bažnyčios. 22Ust St. ir 146th 
Ave., Laurelton, L. I. LA. 8-0553.

(143-146)

2-family house for sale. 8 rms— 
5 & 3. Cement block, lot 63x100. 
2 car garage. Close to churches, 
schools. Residential section. Call 
DObbs Ferry 3-4767J, after 8 p. m. 
38 Moulton Ave., Dobbs Ferry, N. 
Y. (141-147)

Ijicksvllle,— Cape Cod. 2 bdrms, 
liv. rm., 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)

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

(139-145)

Baldwin. Naujas split level, 3 
miegrūmiai, salionas, vakarieniauti 
rūmas, virtuvėlė, 1 2 vonios, gara
džius. Utility kamb. Viskas iš- 
pleisteriuota, viskas iš cedro šinge- 
liuota. 60 x 100. Latvis budavoto- 
jas. $14,750., Galima gauti $12,000 
mortg. Baldwin 8-8475.

(139-145)

Flushing. Kampinis plotas. Field- 
stone ir mūro, 7' kamb. 4 mieg- 
rūmiai; ištaisytas skiepas; ekstra 
išvietė, 1 aliejaus šiluma, spalvuota 
vonia. S. & S. garadžius; 60x100 
puikus daržas. Arti krautuvių, mo
kyklų, transp., St. Kevins bažny
čios. $24,800. Sav; BA. 4-5052.

(142-144)
o ■»

Handy Man Special. 1 fam., 5 
rms, 2 Ige porches, handyman, 
some repairs; 3 bedrms, liv. rm., 
kitchen, utilities, oil heat; nr. St. 
Arithony. Shopping. Best possible 
price giyen directly by owner. Sac. 
FA. 4-2528.

(142-148)

Atidarytas Vasarnamis
Su visais patogumais vasarotojams

JŪRŲ MAUDYNĖS PRIE PAT NAMO

VIOLET’S
Kainos nebrangios.^ Tuojau 

arba apartmentus

OCEAN VIEW
QUEST HOME 

užsisakykite kambarius 
vasarojimui.

125 Atlantic Avė., Atlantic City, N. J.
* Telefonas 5-2888

HELP WANTED-MALE

MAŠINISTAI

Prie Eksperimentiško darbo 
J. V. pilietybė nereikalinga. 

Bi amžiaus.

Turi būti pirm'ps klasės lathe hand 
ir patyręs prie Bridgeport ir 

Hardinge Miller.

Nuolatinis Darbas. Ne šapo j Dirbti.
Ne Valdiškas Darbas.

Apmokamos Atostogos.
Veltui Apdrauda—Blue Cross.

DOWNTOWN MANHATTAN
100 6th Avė., 16-tos lubos

TEL. J. B. PHILLIPS:
WA. 5-3045.

Mašinistai, visame kame. Techni
kai. Mokiniai. Interesingas įvairus 
darbas Aukštos algos ir apdraudos 
Skambinkite paprastom dienom 8— 
5 v. v. Glen Cove 4-7300. Vakarais 
šešt. ir Sekm. Oyster Bay 6-3110.
HANSON-GORBILL, BRIAN, INC. 

83 Hazel St., Glen Cove, L. I.
(143-149)

PRIE GONTŲ DARBININKAI
Siding Vyrai, Patyrę. Nuolat.

RALPH & ROCKY’S 
894 Graham Ave., B’kiyn.

ST. 2-4626
(143-149)

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 
pen'ktad., nuo 11 vai. ryto iki 2 vai. 
dieną. Mr. Corell, MO. 9-8898.

(141-147)

Auto Mechanic. For one of West
chester’s busiest service stations. 
Excellent working conditions. Please 
call Mr. A. F. Burse, service Mgr. 
Between 8—5 P. M. WH. 9-4800.

(140-146)

Medžio Išpiaustinėtojas. Su pa- 
tyrihiu prie modelių. Gerai įsteigta 
kompanija, šiaurėse, New York. 
Nuolat. Gera alga. Skambinkite. 
MU. 9-1)970 ar rašykite: Box J-17, 
Room 880, 11 W. 42nd St., N. Y. C.

(139-145)

(141-144)

Merrow Operatorės. Patyrusios A , 
prie geresnių moteriškų megstinu- ' 
kų. $2.00 į valandą ar darbas nuo 
kavalkų.

CASUAL SPORTSWEAR
502 Onderdonk Ave., Ridgewood. 

HE. 3- 2868.
(141-147)

Unattached, 35-50. Honest, 
Plain meals, cook for ap- 

small chidren’s Institution. 
Musi live

Call WH. 9-0665 for appt. 
(144-150)

Cook.

reliable, 
prox. 60
Salary, room ankl board, 
in.-

be
Slauge. Praktiška, laisniuota ar 
laisnių, Dirbti Senelių Namuose.

WARTBURG ORPHAN 
FARM SCHOOL 

Mt. Vernon, N. Y.
Guolis vietoje. MO. 8-9188.

(144-149)

Prie lempų uždangalų darbininkės. 
Padaryme ir užbaigime, šilko me
džiaga. Nuolat, gera alga, oro vėdi
nama šapa, muzika. Galima pasiga
minti pietus. (D train, Ind. to De
laney).

HENRY LEWIS 
LAMPSHADE CORP.

80 Forsyth St., N. Y. C.
(144-145)

• NURSES '
Registered and L.

R. N. all- shifts; Salary $270 mon’th.
L. P’s, all shifts, salary $180 month. 
Meals laundry included.

SEASIDE NURSING HOME 
EL. 1-5020.

(144-147)

P.-r-licensed.

Business Opportunity

Ideališka šeimai. Restaurantas jse 
teigtas 20 m. Vietos dėl 20 žmonių 
prie stalų, 6 stalai prie baruko. VisJ 
kas pilnai įtaisyta. Nori $3000 pini
gais. Parduoda savininkas. Skam
binkite iflV. 2-9796 arba ateikite 
po 2 vai.' dieną. 714 Seneca Ave., 
Ridgewood.

(143-149)

Ideališka šeimai. Del-Groserne. 
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 mažas 
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

Rakandų 
įtaisytą. Pui- 
nuo savinin- 
v. v.

(140-146)^

Near Blessed Skcrament. 4^ yrs, 
brick, veneer bungalow; expart. at
tic, insul. 5 rms., Irge liv. rm., din. 
rm., 2 bedrms, kitchen, colored tile 
bath with glass enclosure . Sun 
porch, patio, built in garage. Beau
tifully landscaped. $27,700. Sold by 
owner. GI.7-8780. Eves—<31. 7-6142.

(144-147)




