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KRISLAI
Apie tyrinėjimus.
Koks skirtumas.
Scott Nearing.

- Elizabeth Gurley Flynn.
Rašo R. Mizara

Per praėjusias dvi savaites 
pas mus buvo televizuoti tie 
apklausinėjimai, kuri u o s 
Washingtone atlieka senatims 
komitetas, paskirtas darbo 
unijoms tyrinėti.

Kai tik sugriebdavau laisvą 
valandą, skubėjau prie televi
zoriaus, kad galėčiau šiek 
tiek tuok apklausinėjimus pa
matyti ir išgirsti.

Jie labai įdomūs, čia ban
doma iškelti šelmystes, kurias 
darbo unijose atlieka visokie 
raketieriai ir gengsteriai.
. Kiek šimtų tūkstančių dole
rių, kuriuos sumoka unijistai, 
išeikvoja jų neva vadovai’

Iš unijų iždų paimtus pini
gus tie “vadovai” deda i viso
kius privatinius biznius, iš kur 
gauna didelius pelnus.

1 • 1
Bet man metėsi į akis ir ki

tas įdomus dalykas.
Pašaukti gengsteriai ir ra

ketieriai sęnatinio komiteto 
traktuojami kaip didžiausi 
džentelmenai. Su jais kalbo- 
masi mandagiai, gražiai.
L Na, o kai, pašaukia liudyti 

^komunistą ar šiaip ..sąa pa
žangų veikėją, tai tie p&tys 
komitetai visaip jį įžemina, 
niekina. Tai gerai žinau; nes 
man pačiam teko pereiti tą še- 
rengą.

Kodėl tokia dvilypė dora?!

Per ilgą laiką buvo nieko 
negirdėti apie žymų Ameri
kos sociologą, paskaitininką 
ir žurnalistą Scott Nearingą.

Bet štai praėjusio sekma
dienio “The Workeryje” tel
pa Nearingo straipsnis. Pasi
rodo, jis buvo Pasaulio Taikos 
Tarybos konferencijoje, įvy
kusioje Ceylono.sostinėje, Co
lombo mieste.

Scott Nearing rašo, Jog 
^konferencijoje buvo delegaci

jos iš 49 valstybių. Iš viso ten 
buvo 400 delegatų.

Konferencija, po ilgų ir vi
sapusiškų diskusijų, priėmė 
rezoliuciją, reikalaujant, kad 
būtų sulaikyti atominių bom
bų bandymai, kad būtų eita 
prie nusiginklavimo, šią rezo
liuciją konferencija priėmė 
vienbalsiai.

Bet kai buvo iškeltas klau
simas dėl padėties Alžyre, 
taipgi dėl Izraelio-Arabų san
tykių, sako Scott Nearing, tai 
iškilo karštų debatų. Prancū
zijos delegacija laikėsi vienų 

^pažiūrų, Alžyro delegacija— 
/■hitų; Izraelio delegacija sa
vaip dalykus aiškino, gi ara

biškų valstybių delegacijos 
savaip. Tačiau, padarius kom
promisus, visvien buvo prieita 
prie bendrų išvadų.

Džiugu, kad penuilstaipoji 
Elizabeth Gurley Flynn, tik 
nesebiai išėjusi iš kalėjimo,
stoja naujan darban.

Ji pasiryžo kandidatuoti į 
New Yorko miesto tarybą. 
Rinkiminis distriktas, kur ji
stato kandidatūra, yra 24-tas 
distriktas Manhattane.

Ji kandidatuos People’s 
Rights Party (Liaudies tcis’ų 
partijos) sąraše.

New Yorko -miesto tarybos

Kinija reikalauja, kad jos 
žurnalistai būtų įleis t iį 

Ameriką, kaip jankiai tenai

I lendersonas bando suteikti 
arabiškus kraštus s ą j u ngon 

prieš Siriją, taipgi Egiptą
Pekinas. — Kinijos vy

riausias laikraštis “Liau
dies laikraštis”, kuris pap
rastai reiškia Kinijos Liau
dies valdžios nuomonę, sa
ko, kad amerikiečiai žurna
listai dar negali vykti Kini
jon. Po ilgo dvejojimo ir a- 
bejojimo, sako tas laikraš
tis, sekretorius Dulles teikė
si duoti leidimą grupei A- 
merikos žurnalistų vykti į 
Kiniją. Bet tai vienpusiš
kas leidimas, nemandagiai 
įžeidžiantis Kiniją, nes pa
miršta, kad Kinija taipgi 
turi teisę reikalauti, kad jos 
žurnalistai būtų įleisti A- 
merikon.

“Liaudies Laikraštis” sa
ko, kad Dulles apsirinka, 
jeigu jis mano, kad Kinija 
apsidžiaugs vien dėl to, kad 
.Amerika duoda savo žurna
listams teisę vykti Kinijon 
— ir juos tuojau priims. 
“Mes norime įleisti ameri
kiečius”, sako tas laikraštis, 
“bet. taipgi reikalaujame, 
kad Amerika atsineštų ly
giai mandagiai ir įleistų 
mūsų laikraštininkus”.

Dalis jau išvyko
Wasingtonas. — Dalis a- 

merikiečių žurnalistų, ku
rie planavo vykti Kinjon, 
jau randasi Hong Konge ir 
tik laukia leidimo. Bet da- 
bas atrodo, kad jie taip jau 
greit nevyks Kinijon, nes 
mūsų Valstybės departmen- 
tas sako, kad negali būti 
kalbos apie Kinijos žurna
listų įleidimą’ Amerikon.

“Liaudies Laikraštis” sa
ko, kad Valstybės depart- 
mentas nori naudoti ame
rikiečius žurnalistus, ku
riems duoda leidimą, kaip

Apeliacijos teisinas įsake 
perteisti 7-is komunistus

Denveris. — Apeliacijų 
teismas išmetė septynių ko
munistų bylą ir įsakė juos 
teisti iš naujo. Apeliacijų 
teismas nusprendė, kad kal
tinimas, jog apkaltintieji 
organizavo Komunistų/par
tiją Colorado valstijoje, 
negalioja einant pagal Auk
ščiausio teismo nuosprendį 
Californijos Smitho akto 
byloje. iBet jie neišlaisvinti

narių rinkimai įvyks šių metų 
lapkričio 5 dieną.

Bet norint, kad Elizabeth 
Gurley Flynn įeitų į rinkiminį 
sąrašą, pirmiau reikia gauti 
tam > tikrą piliečių parašų 
skaičių. Darbas nemažas, rei
kalinga didelė, talka visų pa
žangių žmonių. Teks eiti pas 
žmones, raginti, prašyti, kad 
jie pasirašytų, kad jię suteik
tų teisę šiai žymiajai anierl- 
kiketei, darbininkų vadovei 
kandidatuoti į miesto tarybą.

Koks būtų laimėjimas, jei 
Miss. Flynn būtų išrinkta! 

įnagius kiršinimui, nes 
Valstybės departmentas dar 
vis skaito, jog JAV ir Kini
ja randasi pusiau kariniame 
stovyje.

Amerikiečiai Pekine
Tuo tarpu grupė jaunų a- 

merikiečių, kurie dalyvavo 
tarptautiniame jaunimo 
festivalyje Maskvoje, jau 
atvyko Pekinan praeitą sa
vaitgalį. 41 amerikietis at
vyko kartu su kitų kraštų 
jaunuoliais per Sibirą ge
ležinkeliu. Jaunieji'ameri
kiečiai tapo sutikti labai 
draugiškai. Kuomet vienas 
delegatas geležinkelio sto-, 
tyje iškėlė Amerikos vėlia
vą, aplink susirinkę kinai 
jaunuoliai uždainavo “John 
Brown's Body” — tradici
nę Amerikos anti-vergišką 
dainą.

Sakoma, kad dauguma 
amerikiečių nutarė pasilik
ti . Kinijoje visą rugsėjo 
mėnesį, kad galėtų stebėti 
Spalio šventę, tai yra, Kini
jos revoliucijos metines. 
' Amerikiečiai apgyvendin
ti gražiausiame Pekino 
viešbutyje. ■

Kuomet amerikiečiai išli
po Pekino stotyje, jie klau
sė britų žurnalistų (ameri
kiečių žurnalistų ten nebu
vo), kas girdėti Washing
tone, kaip valdžia atsįliepė 
į faktą, kad jie vis vierf, ne
paisant draudimo, važiavo 
Kinijon. Mat, per kelionės 
laiką važiuojant per Sibirą, 
jie mažai gavo žinių iš 
Amerikos. Jie buvo infor
muoti, kad pats Eisenhow- 
eris juos pasmerkė., Į tai 
vienas jaunuolis atsiliepė: 
“Nieko, jis dar pasimo
kins. . .”

galutinai, " nes apeliacijų 
teismas įsako juos perteis- 
ti po antru kaltinimu, kad 
jie . “konspiravo nuversti 
valdžią”, • • •

Apkaltintieji yra Patri
cia Blau, Anna Bary, Ar
thur Bary, Lewis M. John
son, Harold Žępelin, Joseph 
Scherer ir Mia Scherer.

Tokyo. — Policija prave
dė kratas keliose biznio 
firmose. Valdžia teigia, kad 
kai kurios industrijos ir fi
nansų įmonės Japonijoje 
yra slaptai vedamos Komu
nistų partijos, kuri pasii
ma tų biznių pelnus.

Deli/— Pakistano valdžia 
aną savaitgalį sakė, kad 
“visa Ifidija yra vienas di
delis tarybinis aerodromas”. 
Indijos valdžia dabar pa
skelbė, kad Indijoje nėra 
nei tarybinių^nei kitų šalių 
karinių ayiacijos bazių.

v

Sprogimai sukelia 
pavojų vaikučiams
Washingtonas. — 12 žy- ' šie mokslininkai padarė 

mių Amerikos moksliniu- savo pareiškimą kongresi-
kų sako, kad vandenilinių 
bombų sprogdinėjiniai su
daro pavojų ne tik toms A- 
merikos vietovėms, kur jie 
pravedami (kaip tai Neva
da!), bet ir tirštai apgyven
toms šiaurrytinėms sri
tims, tai yra, plotams tarp 
New Yorko ir Chicagos. 
0 ypatingai tie sprogimai 
pavojingą vaikams. Tarp 12 
mokslininkų randasi profe
soriai Libby, Dunham ir ki
ti plačiai žinomi ekspertai.

■Japonijos teismas 
jau teisia Girardą

Maebaša, Japonija. —Ja
ponijos teismas pradėjo 
svarstyti amerikiečio ser
žanto Girardo bylą. Kaip 
žinia, Girardas kaltinamas 
japonės moters nušovime. 
Dėl jo teisimo japonų teis
me Amerikoje buvo sukel
ta daug triukšmo, bet Ame
rikoj valdžia jautė, kad 
būtina leisti- patiems ja-/ 
ponams teisti. Girardą, nes 
kitaip Japonijoje dar la
biau pakiltų nepasitenkini
mas amerikietiška okupaci
ja.

Kaip žinia, Girardas nu-

Laose organizavosi 
pažangesnė valdžia
Hong Kongas. •— Iš Lao

so pranešama, kad parla
mentas įgaliavo Souvanną 
Phoumą sudaryti naują .ko
alicinę valdžią. Keli mėne
siai atgal Phouma atsista
tydino iš premjero vietos, 
nes parlamento dauguma 
nesutiko su jo pastangomis 
sudaryti vienybę su “Pa- 
thetų Lao” (“Laisvuoju La
osu”), kaip vadinamos ke
lios Laoso provincijos, kur 
valdžia randasi komunistų 
vadovaujamų liaudies jėgų 
rankose. \

Dabar, kaip' matyti, jė
gų santykis Laoso parla
mente persikristalizavo ir 

Manoma, kad 
rehabilituos 
Tuchačevskį

■ »

Maskva. K 1— Tarybinis 
jaunimo laikraštis “Komso- 
molskaja Pravda” paminė
jo i maršąlą Tuchačevskį 
kaip vieną revoliucijos did
vyrių. Iš to daroma išvada, 
kad maršalas Tuchūčevskis 
bus ’ rehabilituotas. Kitas 
maršalas, Bliucheris, jau 
rehabilituotas oficiališkai.

Tuęhačevskis/ kaip žinia, 
tapo sušaudytas 1937 me
tais, nuteistas kartu su 
grupe kitų aukštų karinin
kų kaip Šaliės išdavikas.

nio atominės energijos ko
miteto vardu, kuriame jie 
darbavosi. Jie sako, kad jei
gu sprogimai-bandymai bus 
tęsiami dar per keleris me
tus kaip dabar, tai vaikučių 
kaulai turės daugiau stron- 
tiumo, negu tai prileistina 
sveikatai, ir pasėka gali bū
ti baisi — augs susilpinin- 
tų kaulų karta, kurioje 
bus daug daugiau visokių 
iškrypėlių, invalidų.

šovė japonę, kai ji rinko 
metalo skeveldras . netoli 
jankių stovyklos. Girardas 
teigia, kad jis nekaltas, kad 
jis bandė tik “išgąsdinti” 
ją, bet yra davinių, kurie 
rodo, kad jis net tiksliai ją 
drąsino eiti arčiau ir paskui 
nušovė ją.

Teismo salė pilna žurna
listų, taip, kad beveik neli
ko vietos publikai. Jo gy--1 
nė j as yra japonas advoka
tas Hajaši, bet Girardas 
taipgi turi karinį ameri
kietį . patarėją, majorą S. 
Leviną.

sudaroma nauja koalicinė 
valdžia. Jon įeis dvi vyriau
sios Laoso partijos — Ne
priklausoma, kuri yra kon- 
servatyvė, ir Nacionalinė 
pažangos partija, kuri 
skaitoma artima komtinis- 
tams.

Atrodo, kad dabar cent- 
ralinė Laoso valdžia bandys 
įtraukti Pathet Lao ir suda
ryti vienybę šalyje. Pathet 
Lao jau senokai skelbė, 
kad pasirengusi įlieti savo 
karinius junginius į bendrą 
Laoso armiją, jeigu visame 
krašte įsisteigs koalicinė 
proliaudiška valdžia.

Shkoma, kad dabar rasta 
įrodymų, jog nacių žvalgy
ba tiksliai pasėjo gandus 
ir falsifikuotus įrodymus, 
jog Tuchačevskis tarnauja 
Vokietijai, kad tuomi su
silpninti tarybines karo jė
gas.

Belgradas. — Žinių agen
tūra Jugpress sako, kad šį 
rudenį Jugbslavija atidarys 
naujas prekybos derybas 
su Tarybų Sąjunga, Kini
ja ir kitais socialistiniais 
kraštais.

r - 'j

San Juam. — Puertorikie- 
čių emigracija Amerikon 
šiais metais yra ant 8 pro
centų žemesnė, negu pra
eitais.

Istanbulas. — Specialus 
Amerikos atstovas Arti
muose Rytuose Loy W. Hen
derson čia konferavo su 
Jordano karalium Husseinu 
ir Irako karalium Feisalu. 
Jis tapgi deda pastangas, 
kad atvyktų Saudi-Arabijos 
karalius Saudas arba .jo at
stovas. .

Šie pasikalbėjimai tarp 
speęilaus Eisenhowerio at
stovo ir kai kurių arbiškų 
kraštų valdovų iki šiol bu
vo laikomi slaptybėje. Pa
čiame Jord. arba Irake apie 
juos įki šiol nepaskelbta. 
Bet Amerikos ambasada 
Ankaroje patvirtino gan
dus, kurie buvo pasklydę 
Turkijoje apie tuos pasikal
bėjimus.

Sakoma, kad Henderso- 
nas gavo instrukcijų iš 
Washingtono žūt-būt suda
ryti tvirtesnę anti-komu- 
nistinę sąjungą, kuri stotų 
prieš Egipto ir dar labiau 
Sirijos neutralistines. val
džias. Apie Sirijos valdžią 
Amerika sako, kad ji yra 
komunistinė, kad armijos 
vadas gen. Birzi yra komu
nistas ir kad visk Sirijos 
valdžia dabar yra pro-sovie- 
tinė.

Prie tos anti-komunisti- 
nės sąjungos, sako gerai in
formuoti šaltiniai, Ameri
ka lengvai gali pritraukti 
Turkiją, kuri priklauso 
prie NATO ir Vidurinių Ry
tų pakto, Iraką, kuris, pri
klauso prie Vidurinių Rytų 
pakto ir taipgi Iraną. , Bet 
Turkija ir Iranas tai ne a-

Tarybų Są j ungos laikraštis 
aštriai kritikavo H. Fastą

Maskva. — Tarybų Są
jungos laikraštis “Litera
turnaja Gazieta” aštriai 
kritikavo Amerikos rašyto
ją Howard Fastą. Tas laik
raštis sako, kad Fastas yra 
dezertyras, kuris apleido 
kovos lauką po priešo ugni
mi.

Fastas, sako “Literatųr- 
naja ' Gazieta”, savo įpin- 
tis išreiškė per interviu su 
New York “Times” anti
tarybiniu šmeižtų specialis
tu Harry Schwartz ir tik 
paskui teikėsi aiškintis kai
riame žurnale “Main
stream”.

Apie devynis dešimtada
lius Fasto’ pareiškimų su
daro ne mintys apie Ameri
kos , Komunistų partiją, 
kurios nariu jis buvo, o a- 
pie Tarybų Sąjungą, prieš 
kurią jis dabar kiršinąs. 
Tuose kiršinimuose, sako 
“Literaturnaja Gazieta”, 
Fastas naudoja buržuazi
niai nacionalistinius ir re- 
akcįnius-sionistirtius kalti
nimus.

New Yorkas. — Fastas 
buvo klaustas, ką jis mano

rabiškos šalys. Ko Hendes- 
sonas nori, tai sudaryti an
ti komunistinę arabišką są
jungą, susidedančią iš Ira- \ 
ko, Jordano, Saudi-Arabijos j 
ir Jemeno. Pirmieji tryą /• 
lengvai prie. sąjungos pri—"A 
sidėtų, bet' Arabija ir Jeme
nas dvejoja.

Kuwatly jau sugrįžo t
Tuo tarpu Sirijos prezi

dentas Kuwatly jau sugrį
žo iš Kairo, kur praleido 
kokią savaitę tardamasis su 
Nasseriuz ir gydydamasis. 
Užsienyj buvo paskleista ži
nių, kad Kuwatly negrįš Si- 
rijon, kad jis atsistatydino J 
arba atsistatydins^ kad jis \ 
nesutinka su naujaja Sirijos 
valdžia. Taipgi buvo sklei
džiama žinių, kad Egipto 
prezidentas Nasseris nesu
tinka su paskutinėmis pa-1 
kaitomis Sirijoje, kad skai
to Sirijos posūkį “per daug 
kairiu”. Bet'Ku^ątly dabar 
grįžo ir Sirijos spauda sa
ko, kad atvežė su savirpį E- 
gipto prezidento Nasserio 
užtikriimą, kad jis pilnai so
lidarus su dabartiniu Siri
jos neutralistiniai-naciona- 
listiniu kursu.

Husseinas pas Franco
Jordano jaunas karalius 

Husseinas apleidęs Istnnbu- • 
lą išvyJko Ispanijon, kur bus 
priimtas paties diktatoriaus 
Franco. Husseinas pareiškė 
spaudos atstovams Romoje, 
kad jis didžiai gerbia Fran
co kaip “ispanų tautos kilnų

apie straipsnį “Literaturna
ja Gazieta” puslapiuose. 
Fastas atsakė, kad visi jo 
kaltinimai prieš Tarybų 
Sąjungą vienu ar kitu me
tu daryti ir kitų komunis
tų. Jis sako, kad jis vy
riausiai statė klausimus, o 
“Literaturnaja Gazieta” į 
nei vieną jo klausimų neat
sako.

Abi puses atsakingos 
už streiką Lodzėje '

. <

Lodz, Lenkija. —Valdžios 
komisija,' tyrinėjusi praei
tos savaitės transporto dar-, 
biiiinkų streiką, pripažino 
abi puses kaltas. <

Administravime trans- - . 
porto įmonių buvę per 
daug biurokratų; į teisėtus 
darbininkų skundus 'ne
kreipta domės. Ta# padėtis 
jau ištaisyta. • t

Panaudodami streiko 
priemonę dėl biurokdratų 
sauvalės darbininkai tačiau 
pasielgė neapgalvotai. Jei 
nebuvo galima susikalbėti 
su miesto valdininkais, rei
kėjo pirmiau .kreiptis 
aukštesnes instancijas.
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APIE TĄ “GARSIĄJĄ KNYGĄ”
NESENIAI Iš SPAUDOS išėjo anglų kalba knyga, 

pavadinta “The New Class” (Naujoji Klasė), kurią pa
rašė Milovan Djilas (rodosi, tariasi Džilas).

Kai ši knyga buvo dar spaustuvėje, apie ją kai ku
rie žurnalistai daug rašė, reklamavo. Buvo sakyta, jog 
tai dokumentas, kuris užduos “didelį smūgį komuniz
mui”. O kai knyga pasirodė, tai kai kurie komercinės 
spaudos bendradarbiai, knygų apžvalgininkai, ją labai 
išpūtė. Pavyzdžiui, New York Timeso bendradarbis Jack 
Raymond apie “The New Class”'' rąšė, būk tai esąs “one 
of the most compelling and perhaps most important so
ciological documents of our time”.

Kas gi tos knygos autorius? Kas tas Milovanas 
Džilas? '

Karo metu M. Džilas buvo artimas Tito bendradar
bis. 'Jis, matyt, neblogai kovojo prieš nacius ir Jugosla
vijos buržuazinius nacionalistus, kurie veikė kartu su 
naciais. Po karo Džilas ėjo svarbias pareigas Jugoslavi
jos valdžioje. Bet, nežinia dėl kurių priežasčių, Džilas 
pradėjo šiauštis prieš Tito, pradėjo nesutikti su juo, 
pradėjo Tito vadovaujamą valdžią kritikuoti, pradėjo 
kovoti prieš socializmą; rašė užsieninei spaudai, nu
kreiptai prieš socializmą, straipsnius, puolančius Tito ir 
jo bendradarbius.

Na, Džilas buvo pašalintas iš vadovybės ir iš Jugo
slavijos Komunistų sąjungos. Po to jis buvo areštuotas 
ir atiduotas tęsimui už priešvalstybinę veiklą. Teismas 
nuteisė Džilą trejiems metams kalėjimo.

Džilaso “The New Class” yra nukreipta prieš socia- 
listinę-komunistinę santvarką. Tai nėra tik šiaip sau kri
tika, o puolimas, niekinimas to, ką apie 900,000,000 žmo
nių kuria.

Galimas daiktas, jog ši knygiūkštė (ji teturi tik 214 
puslapių) vieną kitą lengvatikį paveiks, bet ji nepa
veiks galvojančio žmogąųs, ji nesuvaidins tos roles, ko
kią jai skiria buržuaziniai rašeivos. Socializmo tvirto
vė — Tarybų Sąjunga — šiemet švęs 40 metų gyvavimo 
sukaktį. Per tuos 40 metų Tarybų Sąjunga buvo puolama 
pasaulio imperialistinių šalių armijų, ? buvo boikotuoja
ma, buvo visaip drabstoma šmeižtų gniūžtėmis, jos di
delę dalį buvo nusiaubęs hitlerinių niekšų siaubas, ta
čiau, kas gali užginčyti, jog šiandien toji šalis nėra tvir
tesnė, negu kada nors ji buvo?

Prieš Tarybų Sąjungą ir visas kitas socialistines ša
lis yra parašyta tūkstančiai knygų, visaip “kritikuojan
čių”, visaip puolančių, pilnų melagysčių ir šmeižtų. Bet 
ar tai sulaikė socializmo! žygiavimą pirmyn? Žinoma, ne! 
Socializmas per daug jau tvirtas, kad jį galėtų koks nors 
“didelis žmogus” savo liežuviu ar plunksna pažeisti.

.Marksistiniame judėjime renegatų, atskilėlių buvo 
ir jų bus. Turime suprasti, jog kapitalistinis pasaulis, 
matydamas sau pavojų, nesnaudžia. Jis ieško sau talki
ninkų ir socialistiniame pasaulyje, kad su jų' pagalba 
būtų galima kaip nors sulaikyti socializmo: plėtojimąsi. 
Ir juo labiau socialistinis pasaulis tvirtės, tuo daugiau 
jėgų? kapitalistinis pasaulis dės, kad gautų “iš anos 
pusės” sau talkininkų.

Pamatysite, kaip greit šis “svarbiausias mūsų lai
kų sociologinis dokumentas” bus pamirštas.

Kas ką rašo ir sako
LIAUDIES BALSAS APIE 
SAVO SUKAKTĮ

Kanadiškis Liaudies Bal
sas rašo:

“Rugsėjo 22 d. sukaks 25 
metai, kaip eina mūsų 
laikraštis. Tai labai reikš
mingos mūsų judėjimo su
kaktuvės. Mes turimą jas 
atžymėti kaip galint pla
čiau. Ryšium su tuo turime 
stengtis sutvirtinti Liau
dies Balsą finansiniai. Fi
nansinė jo padėtis nuola
tos sunkėja. Priežastis to 
yra tame, kad už viską rei
kia mokėti brangiau, o pa
jamos nekyla proporciona- 
liai.

“Šios sukaktuvės suteikia 
mums progą suruošti ati
tinkamus vakarus, apkalbė
ti mūsų atsiekimus per tuos 
25 metus organizaciniame, 
kultūriniame ir visuomeni
niame gyvenime. Laikraš
tis nėra atskiras dalykas. 
Jis buvo ir tebėra tiktai į- 
rankis, kurio pagalba , mes 
galime sėkmingai atlikti sa
vo užsimojimus įvairiose 
srityse.' Paimkime, pavyz
džiui, tik salės didinimo 
klausimą. Laikraštis tar
nauja organizacijai mobili
zavimui narių ir simpatikų 
talkos.

’’Sukatuvės pripuola ne
labai patogiu laiku, ų kada 
susiėjimai ir vakarai sun
kiau suruošti. Jeigu kur ne
galima tuo laiku, galima 
suruošti vėliau. Nebūtina 
tą dieną, kada sukanka su
kaktuvės. Svarbu mums pa
naudoti sukaktuvių progą 
dėl apkalbėjimo praeities 
darbų ir sudarymo tolimes
nio veikimo programos.

“Būtų gerai plačiau išsi
reikšti ir per laikraštį. Ga
lima ta proga 
pagarsinti savo 
koks didesnis 
prisidės prie 
atžymėjimo.

“Reikšminga
kad minėdami savo laikraš
čio 25 metų sukaktį, Kana
dos lietuviai pasiuntė į 
Tarybų LietuVą savo dele
gaciją. Tai taipgi labai svar
bus reiškinys”.-

APIE GASĄ IR PELNUS
Dienraštis Vilnis rašo:
“Ghlingas^kongresinis ko

mitetas, vadinamas House 
Rules Committee, kuris ga
li užmušti bile bilių, jam 
nepageidaujamą, priėmė 
taip vadinamą ‘Natural Gas 
Bill”.

“Jei šis bilius bus pra
vestas įstatymu gaso nau
dotojams atsieis $800,000,- 
000 per metus, o aliejaus 
kompanijos padarys dar 
daugiau pelno.

“Šis bilius bus labai pel
ningas Sun Oil Co., kurios 
savininkai yra Pew šeima, 
Pennsylvanijos milijonie
riai iž republikonų partijos 
stambieji šulai.

“Pew šeima taipgi buvo 
stambiausi kontribu toriai 
republikonų partijos rinki
mų kampanijai. Jie aukojo 
net $216,000. Įstatymas 
draudžia vienam asmeniui 
ar. kompanijai aukoti dau
giau $5,000, bet stambieji 
kapitalistai suranda būdus 
daugiau aukoti — kiekvie
nas šeimos narys aukoj d po 
$5,000, taipgi kiti giminės. 
Taip, aukoja rinkimų kam-* 
panijai • Du Pont šeima, 
Pew šeima ir kitos.
' “Biliaus uolūs siūlytojai 
yra republikonai kongres- 
manai, ypač Hugh Scott. 
Scottas dėlei to pataikauja 
diksikratams, nes nori gau
ti jų balsus už šį bilių.

Sakoma, Philadelphia la
bai daug to gasa naudoja ir

pasveikinti, 
biznį. Bile 
aktyvumas 
sukaktuvių

pastebėti,

KAINOS TEBEKYLA
BUREAU OF LABOR Statistics praneša iš Wash- 

ingtono, kad liepos menesį dar pakilo gyvenamųjų pro
duktų kainos — pakilo jos puse vieno procento.

Daugiausiai kainoj pakilo ant maisto, reikalingiau* 
šio, būtiniausio žmogaus gyvenimui produkto.

Tas pats biuras skelbia, jog šis kainų pakilimas “re
guliariai ėjo” per pastaruosius vienuollką mėnesių. *

Kodėl kainos kyla? Ar permažai yra-Amerikoje 
maisto? Ar per maža yra kitokių reikalingų gyveni
mui produktų? Ne! Visko yra per daug.

Kainų kilimą galima išaiškinti tuo, kad plečiasi in
fliacija, dolerio atpigimas.

Tiems darbininkams, kurių kontraktuose su sam
dytojais yra įdėta skirsnys, jog kainoms kylant turi būti' 
ir algos keliamos; nieko dar baisaus. Bet kaip gi su mi
lijonais darbo žmonių, kurie tokių kontraktų su samdy
tojais neturi? Kaipgi bus milijonams tų žmonių, kurie 
gyevna “ant pensijų?” Kaipgi bus su tais, kurie gyvena 
iš savo ilgamečių sūtaupų? '

Ar gi nereikėtų suvaldyti tuos, kurie kelia kainas? 
Ar gi nereikėtų įvesti nors šiokią tokią kainų kontrolę?

Valdžia turėtų imtis bent kokių priemonių tam blo- 
gui kelią^užkirsti.
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J. Švedas pasakoja apie Lietuvės 
menininkų buvimą Lenkijoje

Mes jau rašėme, kad 
Lietuvos menininkų, dai
lininkų ir rašytojų apsi
lankymas Lenkijoje, o tuo 
pačiu kartu Lenkijos me
nininkų, dailininkų ir ra
šytojų apsilankymas Ta
rybų Lietuvdj-e. (tai, beje, 
įvyko š. ip. birželio 22— 
liepos 2 dd.) turi milži
niškos, istorinės svarbos 
lietuvių ir lenkų tautoms.

Be kitų, lenkai buvo pri
siuntė į Lietuvą savo liau
dies ansamblį “šlionsk,” 
o lietuviai buvo pasiuntę 
į Lenkiją Lietuvos Dainų 
ir šokių liaudies ansamb
lį. Žemiau telpa to an
samblio vadovo, J. žvedo, 
pasakojimas apie jo ir ki
tų lietuvių menininkų vi
zitą Lenkijoje. Mes ma
nome, jog kie k v i e n a s 
dideliu įdomumu jį per
skaitys.—Redakcija.

PIRMA PAŽINTIS'
Z

Tarybų Lietuvos nusipel
niusį valstybinį dainų ir šo
kių liaudies ansamblį prie 
TSRS - Liaudies demokra
tinės Lenkijos sienos su gė
lių puokštėmis pasitiko 
Balstogės vaivadijos, Len
kijos Jungtinės darbininkų 
partijos ir kultūros darbuo
tojų delegacija. Po kelioli
kos .minučių atvykome į 
Kuznicų geležinkelio stotį, 
kur mūsų jau laukė “šlions- 
ko” ansamblio kolektyvas. 
Pradžioje nedrąsūs .ir mes 
ir šlionskiečiai — stovime 
vieni prieš kitus nežinome, 
nuo ko pradėti . . . Netru
kus abu kolektyvai susiliejo 
į draugiškai besišnekučiuo
jantį būrį, užsimezgė pir
mosios pažintys,! prasidėjo 
p a s i k ei tingai suvenyrais. 
Šlionskiečiai Qp a d a i n a v o 
mums kantatą ir lietuviš- 
kai “Paleisk, tėveli, lankon 
žirgelį,” mes atsakėme “Su- 
batos vakarėliu” ir lenkiš
kai “Gegute/h Netrukus va
dovai kviečia šlionskiečius į 
mūsų autobusus, o mes su
sėdame į jų traukinį.
LENKIJOS SOSTINĖJE

VarŠuVa didelis miestas. 
Pravažiavome nuo- pirmo
sios stoties apie 20 kilomet
rų, kol pakvietė išlipti. Šir
dingi sveikinimai, gėlės, ir 
pro-nelabai apšviestus re
montuojamų ir naujai sta
tomų kvartalų *mūrus auto
busai atvežė į centrą — 
“Varšuvos” viešbutį.

Birželio 22 d. —* lietuvių 
kultūros dekados atidary
mo diena. Mes labai susi
rūpinę. Po pusryčių atvyks
tame į Kultūros rūmus re
peticijai. Kongresų salė—• 
TSRS dovani lenkų tautai 
nuostabi. Išplanavimu ji 
primena Maskvos Čaikovs
kio vardo salės koncertinę 
'salę, tik erdvesnė, puošnes
nė, ir akustika joje dar ge- 

' geresnė.
Po repeticijos papietavo

me ir, nors labai rūpėjo pa
sidairyti po miestą, ilsėjo
mės.

“STO LIAT”
Vakare koncertas. Prigu

žėjo svečių. Vyksta iškil
minga akademija — lietu
vių kultūros, dekados Len
kijoje atidarymas. Mes jau-

dinamės. Užkulisiuose vie
tos maža, o tai labai nedė
kinga situacija' kolektyvui, 
kai nervai įtempti, •— vie
nas .kitą dar labiau įelek
trina.

Akademija baigėsi. Scena 
paruošta. Keturį trimiti
ninkai išsirikiavę laukia 
ženklo ■ pradėti koncertą, 
kuris tpks reikšmingas de
kados sėkmei. Radijo, sce
nos technikos šviesų ir mos
tų signalai mirga lyg pro 
pervažą važiuojant trauki
niu, žiebiasi prožektoriai, 
gęsta salės šviesos ir, ker- 
džių trimitams aidint, 
skleidžiasi uždanga. Šis 
momentas yra visų reikš
mingiausias kiekvien ame 
koncerte. Kelių tūkstančių 
delnų plojimų audra, nu
stelbdama net skardžiuo- 
sius trimitus, pasveikina 
mūsų pirmąjį pasirodymą 
Lenkijoje. Aš nesu prieta
ringas, bet tai reiškia — 
sėkmė iš auditorijos pusės 
užtikrinta, visa kita pri
klauso-nuo mūsų pačių. 
Toliau jau nebesunkuj—vis
kas vyksta pagal tai, kaip 
surepetuota. Dirigentui be
reikią tik vairuoti koncer
tą ir gražiai lenktis. Bet 
šiame koncerte, kurį diri
guoti garbė teko man, susi
dūriau su dviem netikėtu
mais, kurių iš anksto nebu
vau numatęs: kolektyvas 
psichiškai per daug įsitem
pęs — nelankstus, auditori
ja nustebusi, nepaprastai 
jautri — labai juntamai ti
ria kolektyVą. Tai dirigen
tas pajunta ir iš kolektyvo 
akių ir betarpiškai — sayo 
visais nervais. Teko grieb
tis “specialių kolektyvo iš
judinimo priemonių” ir 
kantriai laukti, kol publika 
apsipras su jai neįprasto
mis lietuvių liaudies meno

.... --------------------------...............................

ypatybėmis. Po šeštojo pro
gramos x numerio — “Len
ciūgėlio” — santykiai tarp 
atlikėjų ir klausytojų atėjo 
į vėžes: kolektyvas atsikvo
šėjo, 'auditorija kiekvieną 
tolesni programos dalyką 
pradėjo priimti “su išanks
tiniu palankumu.” Prasidė
jo plojimai viduryje šokių, 
bisai. 7 Ansamblis laimėjo 
jautrių, bet kartu ir labai 
reiklių Varšuvos klausyto- 
jų-žiūrovų simpatijas.

Po koncerto apdovanojo 
mus nuostabiomis gėlėmis, 
ir plojimų audra išsivystė į 
gaivališką tautų draugys
tės demonstraciją, kurios 
metu, d r a u g i Š kiems šū
kiams aidint, suskambėjo 
nediriguojama lenkų liau
dies geriausių linkėjimų 
daių’a “sto Hat.” Vėliau 
lenkų spauda pažymėjo, 
kad ši daina buvo skirta 
lietuvių-lenkų tautų broliš
kai draugystei, ir didžiuo
jamės tuo, kad savo pir
muoju pasirodymu Varšu
voje prisidėjome prie tos 
nuotaikos pakilimo, kuri iš
siliejo į “Sto Hat.”

VARŠUVA STATOSI
Birželio 23 d. susipažino

me su atsistatančia Varšu
va. Visas miestas — ištisa 
statybos aikštė. Kai kurios 
gatvės ir garsioji “Senoji 
rinka” atstatyta lygiai to
kios, kokios jos buvo. Tik iš 
jų ir beįmanom'a susidaryti 
ankstyvesnės Varšuvos ar
chitektūros vaizdą. Ištisi 
kvartalai — visiškai nauji, 
dar statybininkų pastoliais 
apraizgyti. Ir kaip baisios 
tragedijos liudininkai tarp 
jų styro rūstūs sudažytų 
daugiaaukščių namų griau
čiai ir valomų griuvėsių 
plotai, žmonės apsirengę 
kukliai, bet švariai ir tvar? 
kingai. Žvilgsniai jų ra-

mūs, atviri. Užkalbinus — 
mandagiai atsako, parodo 
kelią, net pavedėja. Sužino- - 
ję, kad mes iš Vilniaus, dor * 
misi, klausinėja apie jį, ar 
išlikę Aušros varta;, kated- 
ra. Asfaltuotomis gatvėmis 
kursuoja troleibusai, auto
busai, tramvajai, automaši
nos labai įvairių markių^ 
bet jų mažiau, negu mūsų . j 
šalyje. Labai daug staliu
kų, iš kurių pardavinėja- • > 
mos uogos. Gausu krautu
vių, jose gana didelis pre
kių asortimentas, bet kai
nos aukštos.

SU PUNSKO 
LIETUVIAIS * '

Birželio 24 d. aps i gyveno- K 
me specialiame traukinyje 
po 2-3 asmenis vienoje kū- / 
pe. Atvykome į Balstogę. 
Čia į mūsų repeticiją atsw< 
lankė Punsko apylinkių lie
tuvių gyventojų grupė. Pa
pasakojome jiems apie an
samblio veiklą, jie pasipa
sakojo apie savo gyvenimą, 
padainavome keletą bendrų 
dainų, pasikeitėme prisimi
nimo dovanėlėmis, nusifo
tografavome, išsibučiavome 
ir atsisveikinome, pasižadė
dami vieni kitų nepamiršti. 
Vakare Balstogės sporto 
mokyklos salėje mūsų kon
certo klausėsi apie l,00(V i 
miesto ir apylinkių gyven- ; 
tojų. Po koncerto apkrovė * 
mus gėlėmis, sveikino įvąi—^ 
rių organizacijų atstovai, 
linkėjo Lietuvos liaudžiai 
laimės ir reiškė įsitikinimą, 
kad lietuvių-lenkų tautų 
draugystė augs ir stiprės. 
Ovacijos išsiliejo į gaivališ-' 
ką “Sto liat.” Naktį išvy
kome į Liubliną.

TEN, KUR DEGINO 
ŽMONES

Birželio 25 d. anksti rytą 
mus sveikino Liublino vi- 
s u o m e n inių organizacijų 
organizacijų atstovai. Po* 
pusryčių nuvykome . apžfū- •>. 
rėti hitle r i n in k ų įrengto 
žmonių naikininąo fabriko— 
Maidaneko. (Daugiau bus)

A
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JONAS KAšKAITIS

MEMUARŲ SERIJA
s Mokslo, darbo kovingi keliai
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pravedimas to biHaus to 
miesto žmonėms brangiai 
atsieitų. Scottas yra iš to 
miešto, bet jis balsavo už 
biliaus pravedimą.

“Taigi, žmonės renka 
kongresmanųs savo reika
lus atstovauti, bet išrinkti 
jie atstovaują' stambiųjų 
korporacijų Reikalus, Žino
ma, ne be naudos ėau”.

V. K. Račkauskas
/

Seminar’j a į krūvą suburė
Ir gabius jaunikaičius kelis:

Nemiela bus bereto kepurė, 
Kai altorių šešėlin įlįs...

Darnų klieriką Karolį Vairą —
Tai Račkauską mačiau pirmąkart —

Literatą gan uolų, apdairų,—
Teko tat su kitais pasitart.

Klierikai jau tad jį pirštais rodė, 
Kai. patvirtindavom juoda banga

Alėjas seminarijos sodo,
Iš narvų išsiveržę staiga.

Vertė Vairas tad didelę knygą,
Klaušė žodžių nebūtų, keblių,—, 

Dailus rankos jo raštas įsmigo —

Lai mūs’ rektorius sveikas gyvena, — 
Dovanėlę gal kokią išmes...

O Karosas, mūs’ rektorius dribšks,
Tik mirkt mirkt—ir tik trina rankas,

Ir pilkutės jo akys jau šypsos:
—- Tai arčiau gi, vyručiai, kai kas ...

Pasukai, drauge Karoli Vaire,
Į nežinomą kelią griežtai —

' Krašto svetimo veidą įvairų
Graibinėjai, nematęs prieš tai...

Ir tave per audringą Atlantą
Bloškė, perbloškė siaubo banga!

Miklia koja po pakraštį sklandų 
Žygiavai, kur tikra pažanga.

Mirguliuoja šilti atminimai, 
Tartum pieva žolynų, gėlių:

Po lentynas ranka ieškot ima 
Tavo raštų spalvingų kelių ...

r

Jau Amer’koj dažnai susitinkam,— 
Rėžia prakalbas karštas—-ilgai 

Katutes jam! Ir šnekam širdingai, 
Artimi pasidarom draugai!

Menu—drauge Račkauskai, galvoji 
Tuos vingiuotus erškėčių kelius,—

Kunigų, tų galer’ja, ilgoji...
Susitikt bent kurį gal dar klius...

Pranašus “vaidila* Palilionis — 
Greitas vyskupas, stačiai žynys...

Pilvu šliaužia jam—laižos malonės 
Kniubanosis Liaudanskis Žlibys...

> i ■ • ■■

Tai Liaudanskis, tu dieve mieliausias!
Tai profesorius7 — šnipas; ežys,, 

Lietuvedis — ir kitas dai* — Liaūsas —
Dabita, donžuanas ožys —

Teolog’jos profesorius aukštas,-— 
Jo sarkazmas—echidnos juokai...

Klierikėliai ją šąlinąs bauįštttš:
Kad surėks! Nerk, jei sveikas likai...

—•"7-^" v ■

Ogi atmeni “plurimos anuos”, -r
, Kad WdPoŽ^vom/ bva,' vardins: ,

Pulsą greitina “Karas — ko dėlei,” 
Karūna — “Hiavata” žavi!

Va/apsakyrtias — tartum novelė!
Va eilėraščiai — skambūs, savi!

Ogi kiek, drauge Karoli Vaire, 
Laikraščiuos’ tavo raštų skaičiau!

Vis nauja staiga sublizga gaire —
Švyti rašliavos pievoj skaisčiau!

Ir švytėk, drauge, virtines metų! , 
Aš .tau plurimos annos šaukiu!

Patvarumas ryžtus, kokio reta!
Platus laukas erelio akių ...

Tai ir verk savo raštų karolį — 
Iš vaiskiųjų spalvų įvairių.

‘ Ir gyvuok, drauge Vairai Karoli,-—
• Tikrą tėviškės sūnų žiūriu...
Tai kad vėl kaip sus’tikt, kad būt’ lemta!

Taigi būtų palaima tikra!
It šaltinio vandens pasisemtų 

Man ištroškusi sielos aistra...
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SENAS VINCAS .

REALAUS GYVE NIMO KELTO
Lietuvos balsas VI pasauliniame 

jaunimo festivalyje Maskvoje
Iš anksto galvokime, kaip 

kuo sėkmingiausiai pravesti Šį 
rudtenį Laisvės vajų gavimui 
naujų škaitytbjų.

y (Tąsa)
Numatant, kad Edis galės gauti dar

bą kasykloje, kad ir prie to paties Jova
ro, vaikinas apsigyveno pas Jovarus ir 
iš pirmo susitikimo, draugiškais ryšiais 
susinarpliojo su Jovarų penkerių metų 
sūneliu Jonuku. Tik visa kliūtis buvo 
ta, kad vaikutis tiek tegalėjo kalbėti 
angliškai, kiek Edis lietuviškai. Vienok 
juodu, vistiek, -vienas kitą pradėjo su
prasti, nebent tik, svarbesnes proble
mas rišant, turėdavo ar tėvas, ar Karve
lis ateiti jiems vertėju.

Vaikutis jau ir taip buvo pasižymėjęs 
lietuviškuose parengimuose su dainėlė- 

' <mis bei deklamacijomis. Jis labiausiai 
mėgo dainuoti ir ją gerai įtaisydavo į no
tą, tai — “Kas Auksą Žemėj Randa”. Jo 

« tėvas šiek tiek galėjo skambinti, ant gi- 
' taros, o Edžio pirštai gan vikriai lai

piodavo per gitaro stygas. Tad laikui bė
gant ir Edžiui gėjai įsiklausius melodi
ją dainelės “Kas Auksą Žemėj Randa” 
ir gitara pritariant prie jauno, švel
naus vaikučio balselio, juodu puikiai tą 
danelę pradėjo sudainuoti.

Lietuvių progresyvėms draugijoms 
rengiantis prie baliaus su koncertine pro
grama, tapo pakviesti prie koncertinės 
programos ir Edis su Joneliu. Juodviem 
sutikus dalyvaut ir gerai pasipraktika
vus, visus koncertinės programos laurus 
nusinešti* pavyko juodviems. Po kelis 
bartus publikai iuodu išplojus ir Jonu
kui jau pailsus, Edis įsidrąsinęs ir gita
ra sau prisitardamas sumanė bent vieną 

' tos dainelės punktą sudainuoti lietuviš
kai. Tačiau kiekvienas klausovas tučtuo
jau galėjo pastebėti, kad Edis tai ma
žojo Jonelio mokinys. Nes kaip Jonukas, 
truputį paveblendamas, ištarinėjo žo
džius, taip juos ištarė ir Edis, būtent:

”Kas žaltį blolzudį sutlys, 
Blolybės lūmus kas statys?

Tai valguolių milijonai, 
Dalbo milžinai, 
Dalbininkų milijonai, 
Benamiai valksai!”

Tik vėliau, Jovarui tuos žodžius iško- 
rektavus ir pamokinus, kaip juos reik 
ištarti, Edis savo gražiu balsu tankiai 

(’pūnktelį sudainuodavo:'’ ° '
x Laikas slinkč, dvi unijos tarpusavyje 
pjovėsi ir narpliojosi vis į keblesnius ir 
griežtesnius nesusipratimus. Gi anglies 
karaliui, suprantama, to tik ir reikėjo :■ 
juo unijos labiau tarpusavy pjovėsi, tuo 
bosai mažiau skaitėsi su unijomis, tuo 
daugiau išnaudojo darbininkus, tuo dau
giau pelno žėrėsi į savo aukso aruodus.

Savaime aišku, angliakasių padėtis pa
sidarė nepakenčiama ir, naujai unijai iš
vedus dalį darbininkų į streiką, senoji 
unija, kad sutrėkštų ne tik streiką, bet 
ir naująją uniją — siuntė savo narius į 
užstreikuotas angliaksyklas ir - padėjo 
laužyti streiką.

Nors naujos unijos draugai streikie- 
riai ir gan desperatiškai laikėsi kovos 
lauke, bet ... Po kelių savaičių atkaklios 

’ kovos, mušeikoms išprovokavus mušty
nes, Edį, Jovarą ir kitus vadus sumušus 
ir įkalinus — streikas tapo .sutriuškintas 
?r unija sudaužyta.

Šimtai streikierių neteko darbų, šim
tai šeimynų atsidūrė jau ir.taip skaitlin
gose bedarbių eilėse. Vieni kentėjo ka- 

'< Įėjimuose, antri badąyo sava lūšnose, 
treti išvažinėjo, išsiblaškė, tarsi šalnos 
pakąsti ir vėjo nuraškyti, gražiai žalia
vusio medžio lapai.

Nepaisant jokių protestų iš komunis
tų pusės ir didžiausių pastangų iš Tarp
tautinio Darb. Apsigynimo pusės iš
laisvinti nuteistuosius streiko vadus, E- 
dis, ištupėjęs aštuonioliką mėnesių už 
grotų, išėjęs ir neradęs savo draugų bei 

?Sužinojęs, kad jo mylimiausias draugas 
^Jovarų Jonelis, tėvą ir Edį suareštavus 

.J ir įkalinus, nesulaikomai pradėjęs verkti 
ir, besėdėdamas ant išlaukinių laiptelių 
ir belaukdamas sugrįžtant Edį, susir
gęs šalčiu, paskui plaučių uždegimas ir 
mirtis atplėšus jį nuo badaujančios mo
tinos krūtines. Edis tai išgirdęs ir ap- 
laikęs nei kiek ne minkštesnį smūgį, kaip 
po Mariutės mirties, nupuolė dvasioje ir 
sugniužo.

Paskui pasakotojas pasakė Edžiui, 
kad ir Jovarai, netekė sūnaus, taip su
gniužo, kad nepasakę nei vienam iš ar
timesnių draugų, išvažiavo ir niekas ne
žino kur. Edis, sugniaužtas sielvarto, pa

laužtas dvasioje ir susmukęs energijoje, 
Paspaudė pasakojusiam draugui ranką 
r galvą nuleidęs iškiūtino, nei pats ne

žinodamas kur ir kokio tikslo vedamas.

Jo dvasios nepalaužė kalėjimas bei 
žūtbūtinėj i, pralaimėtoji kova —streikas. 
Jį parbloškė Jonuko tėvų'vaitojančių šie- ♦ 
lų atbalsiai ir gailestis taip jam atsida- 
vusio draugo Jonelio netekus... Jis, nors 
ir vaitojančia siela, nors sugniužęs ir su
lamdytas gyvenimo audrų, bet ęidamas 
pro kasyklą; prie kurios ėjo sprendžia
moji kova, visgi užsidegė. Savaimi susi- 
gniaūžė jo kumščiai, pradėjo tvinksėti 
kraujas gyslose ir jo balsas išsiveržęs iš 
krūtinės, tarsi rūstus griaustinis, su
griaudė:

“Kas žaltį brolžudį sutrys, 
Brolystės rūmus kas statys?

Tai varguolių milijonai, 
Darbo mižinaij
Darbininkų milijonai,
Benamiai vargšai!”

Po tam jis užrepečkojo prieš uolus 
kalnelį, atsisėdo ir, žiūrėdamas į platų 
kelią, vedantį kasyklos link, pradeda pri
siminti, kas ant šio kelio dėjosi aštuonio
lika ifiėnesių atgal. Jis mato, kaip strei- 
kieriai, vyrai ir moterys, padarę gyvų 
žmonių grandines, ištvermingai laikosi } 
savose pozicijose, neleisdami tas grandi
nes sutraukyti, kad galėtų, prasimušti 
streiklaužiai ir atimti iš jų, jau ir taip 
menkutį duonos kąsnelį — darbą.

Jis mato, kaip mušeikos, kasyklų sar
gai ir valstijos kazokai, neva darydami 
tvarką, tik priekabių ieško,' kad tik iš
provokuotų muštynes, kad tik sutrauky
tų jų grandinę, kad tik sudaužytų strei
ką ir uniją. . . Mato ir girdi, kaip jie už
gaulioja streikierių žmonas ne tik bjau
riais žodžiais, bet graibstydami joms už 
krūtų bei. . .

Jis mato, kaip vienas p^jotžarga, neva 
streiklaužių stumiamas, atbulas prisiar
tina prie streikierių grandinės ir be jo-< 
kios gėdos stveria vienai moteriai už pa
pilvės. Čia ir prasideda kruvina kova: 
moteris, nepakeldama tokio pasityčioji
mo, spiria jam į sėdynę, o jis jai kumš
čiu į nosį. . . Ji apsipila kraujais ir su
drimba. Gi tuo tarpu, šalia stovįs italas, 
šauna kumščiu niekadėjui į akį ir pra
sideda kruvina, nelygi kova.. .

Raitininkai'su arkliąis puola tiesiai į 
streikierių minią, ir, trempdami arkliais 
bei mušdami per jų galvas paikomis, su
laužo jų frontą. . . Pasigirsta vaitoji
mai, riksmas ir dar bjauresnis, stačiai 
begėdiškas moterų išniekinimas.

Jis mato, kaip krinta nuo mušeikos 
smūgio ją artimiausias širdies draugas 
Jovaras. . . Mato, kaip vienas mušeika, 
nukirtęs Jovarienę, dar atkasoja jos si
joną dėl didesnio iš nelaimingos savo au
kos pasityčiojimo. . , Gi Edis kerta kum
ščiu tam ^niekšui į žandą, tas krinta,1 o 
jam tik nucypia per ausis^ ir jis neįsten
gia prisiminti, kas su juo atsitiko. Jis 
prisimena tik kalėjime kraujais apskre
tusius galvos plaukus, šilto kraujo sriu- 
vesį ir išlamdytus sąnariuš.

Jis čia, prisiminęs tą sceną, lyg ir pri- 
svaigsta. . . Paskui nusileidžia nuo Uolos, 
įstojo į vieškelį ir, juo tolyn eina, tuo da
rosi mažesnis. Ant galo palieka tik nyk
štukas, tik taškelis ir visai išnyksta. . ■:

Iš Amerikos carlstinio Sibiro
Vienoje iš Amerikos pietinių valstijų 

randasi amerikoniškas caristinis Sibiras. 
Skirtumas, galima sakyti, tik klimate: 
ant kiek Sibire šalta, ant tiek ameriko
niškame Sibire karšta.

Šio amerikinio Sibiro kaliniai, viso
kio amžiaus, tautų- bei rasių nutesiti 
į retėŽių brigadą, už visokius prasikal
timus, daugiausia ant viso amžiaus žmo
nės. Jų kojos įkalintos į geležinius pan
čius su didele rinke tarppanty, į kurią į- 
kabintas kitas retežis, kuriuo perjuos
tas patsai kalinys per liemenį, kad ei
nant kalinys galėtų pakelti kojinius pan
čius ir kad jie nesivilktų žeme. ' •

Kadangi šie prasikajtėli^į daugiau
sia dirba akmeniniuose kalnuose, kur 
kalnai ardomi dinamito pagalba, o kali
niai smulkina tuos akmenis, pila į iš lais
vės pribuvusius trokus, kurie veža juos 
į tam tikras melnyčias ir padaro juos 
tinkamus cemento, kelių pylimo ir kito
kiems darbams medžiaga. Kalinių bara
kai randasi kalnų daubose.

(Bus daugiau)

Nesivęlinkite, Laisves Prieteliai
\

Tuojau pasisakykite, kad stojate į Lais
vės prieteliy eilę, jei vienu kartu neišgalite 
įmokėti metinės duoklės $25, x pasisakykite, 
po kiek galite mokėti į mėnesį, ir pradėkite 
darbą. ’

šiomis dienomis Maskvoje 
virte verda, trykšte trykšta 
linksmybė: pasaulio jaunystė 
švenčia žmonijos didžiųjų ne
mirtingų brolybės, draugystės 
idėjų įtvirtinimą. Tikroji spal
vų, garsų, šokių puota atrodo 
VI Pasaulinis festivalis milijo
nams jo dalyvių: Ir tik vieno 
visi gailisi: negalima aprėpti 
vjso to, kas vyksta šimtuose 
koncertinių salių, teatrą, klu
bų, aikščių, parkų, skverų. 
Tenka rinktis. Nesuklysiu pa
sakęs, o 40 metų kritinio dar
bo neleidžia sumeluoti,, 'jog 
penktoji festivalio diena pasi
lieka atmntyje, išgirdus puikų 
lietuvių delegacijos kbncertą. 
Jis ne tik buvo paskelbtas 
kaip iškilmingas. Iš tikrųjų 
jis nuo pradžios iki pabaigos 
buvo iškilmingas, * didds savo 
liaudiškumu, nuo širdumu, 
meistriškumu, temperamentu, 
jaunatvišku įkarščiu.

Lietuvių koncertų progra
ma buvo plati ir įvairi.

Visasąjunginio jaunimo fes
tivalio- konkurso laureatas t 
Lietuvos Valstybinio Nusipel- 
niusioi dainų ir šokią ansamb
lio kamerinė grupė atliko B. 
Dvariono kūrinį “Prie ežero”, 
šiame kūrinyje sutelkta tiek 
žavumo liaudies melodijų, at
kurtų meniškai apibendrinta 
forma, kad norisi nuoširdžiai 
padėkoti ir puikiam meistrui 
ir atlikėjams už tai, kad šis 
garsų paveikslas buvo įtrauk
tas į programą.

Nuo , šio kūrinio neatsiliko 
du kuklūs, bet taip pat kupi
ni -žavingumo dalykėliai — 
A. Balčiūno “Biržiečių polka” 
ir P. Tamošaičio “Voverė”, 
kuriuos meistriškai atliko 
skudučiais Visa sąjunginio 
jaunimo festivalio konkursų 
laureatas Vilniaus Valstybi
nio V. Kapsuko vardo univer
siteto liaudies dainų ir šokių 
ansamblis. ,

... Puikų įspūdį paliko visa vo
kalinė koncerto 'dalis ir visų 
pirma visasąjųhginio jaunimo 
festivalio laureatas Vilniaus 
miesto jaunimo choras. Ypač 
gerai, jautriai, su dramatiniu 
išraiškumu atlikti du choro 
•dalykai: Marijano Kovalio 
“Lapai” ir Šumano “Svajonė”. 
“Lapai” — labai įdomus, su-' 
Petingas, sunkus interpretuoti 
kūrinys. Dirigentas A. Kro- 
gertas pasiekė reikiamą įspū
dį — choras skambėjo labai 
įtikinamai1, ryškiai. Šumano 
“Svajonėse” choras parodė 
puikų registrų išlyginimą, di
delį darnumą, subtilų niuan- 
savimą. Palinkėčiau chorui 
vieno — pasistengti elastin- 
giau pereiti iš mormorando” 
į atvirą garsą.

S. Vainiūno “Broliškas svei
kinimas” ir puikiai atlikta ru
sų kalba A. Novikovo daina 
“Stipri mūšų valstybė” buvo 
tikra dovana festivaliui., Vil
niaus miesto jaunimo choras
— kolektyvas, turįs nepapras
tą ateitį. Linkiu jam ir toliau 
kelti reiklumą savo meistriš
kumui ir atkakliai dirbti.

Vilniaus universiteto choras 
ir liaudies ' ansamblio orkest
ras (ansamblio meno vadovas 
Lietuvos nusipelnęs artistas V. 
Bartusevičius) taip pat pra
džiugino skambumo darnumu 
bei kompaktiškumu dainuo
jant “Studentišką ačiū”, “Stu
dentų, Valsą”. Tačiau norėtųsi 
lietuvių studentų dainose dau
giau pajusti nacionalinio folk
loro, , melodingumo ir harmo
nijos.

Daug solistų dalyvavo šven
tiniame koncerte. Visų solistų
— stiprūs, gražūs balsai. Kai 
kurių balsai dar nepakanka
mai pastovūs, tolesnis moky
masis sustiprins jų vokalinį 
mefetrškūmą. Bet apie du dai
nininkus "aš i turiu pasisakyti 
aiškiau, nes jie jau visiškai 
subrendę ir sudaro nepapras
tą reiškinį. Tai — Lietuvos 
Valstybinio akademinio ope
ros ir baleto teatro solistas V. 
Adamkevičius ir Lietuvos nu
sipelniusi artistė J. Čiudakova. 
V. Adamkevičiaus tenoras 
tikras “vagneriškas”, su lais

vomis, tartum “sklandančio
mis” viršūnėmis ir drauge 
gražaus tembro. Įdomioje, 
turtingoje Danilos arijoje iš 
kompozitoriaus V. Klovos 
operos “Pilėnai” ir ypač .ari
joje iš Dž. Verdi operas “Tru
badūras” dainininkas parodė 
savo nepaprastą vakalpį ta
lentą.

Puikauš tembro lyrinis-kolo- 
natūrinis E. čudakovos sopra
nas; kurį dainininkė puikiai 
valdo, žaviz savo minkštumu, 
garso grakštumu. Dainininkės 
fetas privalumas — mokėji
mas filiruoti, palaipsniui stip
rinti, plėsti balsą ir vėl jį “ge
sinti”. Labai muzikaliai ji at
liko puikią . B. Dvariono 
“žvaigždutę” 1 ir virtuozinę 
ariją iš*Delibo operos li‘Lak- 
mė”. t

Gerą įspūdį paliko Lietu
vos Valstybinio akademinio 
operos ir baleto teatro solistė 
E. Saulevičiūtė', atlikusi J. 
Tal-at-Kelpšos ’ “Mano sieloj 
šiandien šventė” ir ariją iš 
operos “čio-čio-san”. Još bal
sas gražus, ji gerai jį valdo, 
norsx kartais dėl pozicinio ne
tikslumo šiek tiek detonuoja.

Kauno miesto Kultūros na
mų studentų estradinis orkes
tras parodė keletą saviveikli
nių numerių ir jautriai akom
panavo akrobatiniam etiudui 
ir baletui.

Vilniaus universiteto dainų 
iš šokių ansamblis pasirodė iš 
tikrųjų esąs Jvairiaspalvis ko
lektyvas. Visi jame dainuoja, 
groja, šoka, ir šoka ne; bet 
kaip, o tikrai jaunuoliškaį — 
linksmai, ugnį sk,eidami.!

Neužmirštamas buvo, kon
certo finalas. Per visą salę 
nužygiavo jaunimo choro da
lyviai ir ..kartu su ansamblio 
kolektyvų sudanavo “Demo
kratinio jaunimo himną”. Vi
sa salė pritarė šiai dainai įvai
riomis kalbomis. Greta mūsų, 
dainavo libaniečiai ir prancū- 

j zai, korėjiečiai ir vokiečiai, 
vietnamiečiai ir suomiai. Visų 
akys spindėte spindėjo, o ran
kos pakilo viršum galvų, dar
niai plodamos į taktą dainai. 
Į taktą su daina plakėsi šir
dys tūkstančių žmonių, susi
rinkusių į Lietuvių įpieno va
karą, į vieną iš šimtų vakarų, 
kurie jungia milijonų žmonių 
siekimus taikos ir 'brolybės, o 
jų vardan ir skamba šeštojo 
festivalio dainos.

Gr POLIANOVSKIS

Švente Bartkuškių šile
ŠIRVINTAI. — Tiek žmonių 

ir mašinų sename Bartkuškių 
šile dar niekada nebuvo susi
rinkę. Sekmadienį rytą iš vi
so Širvintų rajono čia pėsti ir 
važiuoti skubėjo kolūkįečiai.

Tai buvo didžiulė šventė, 
Įdomi ir naujoviška; kolūkie
čiai nutarė, užbaigę pavasario 
lauko darbus, kasmet pirmą 
sekmadienį švęsti rajono že
mės ūkio darbuotojo dieną. 
Draugėn suėjus, galima geriau 
įvertinti atliktą darbą, ap
svarstyti visiems kartu ateities 
planus, pasilinksminti.

Dvylikta valanda, žmonių 
pilnas šilas, o iškilmės dar ne
pradedamos. Visi kažko lau
kia. Ir štai pamiškės kelio 
vingyje pasirodo dar viena 
mašinų vilkstinė. Į svečius pas 
kolūkiečius atvažiavo jų draip 
gai—respublikos sostinės dar
bininkai, moksleiviair tarnau
tojai. Jie, ne kartą padėję 
kolūkiečiams dirbti laukuose, 
atvyko kartu su jais ir pasi
linksminti/ O pasidžiaugti 
tikrai yra kuo. Kaip pažymė
jo rajono vykdomojo komite
to pirmininkas Kačinskas, Šir
vintų rajonas vienas iš pirmų
jų respublikoje baigė pavasa
rio sėją.

—-Džiugu šiandien pasvei
kinti kolūkinio darbo pirmū
nus, —- kalbėjo Kačinskas. — 
“Tarybinės vėliavos” kolūkio 
karvių melžėja Stefanija ša- 
taitė, “Galybės” kolūkio bri
gadininkas Juozas Bernotas, 
“Gintaro” kolūkio kalvis Vac
lovas Safronas ir daugelis ki
tų savo atkakliu darbu daug

prisidėjo, kad laiku būtų pa
sėtas vasarojus,* kad gautume 
vis daugiau pieno ir mėsos.

Rajono vykdomojo komite
to ir partijos rajono komiteto 
pereinamosios Raudonosios vė
liavos už sparčiausią pavasa
rio sėjos atlikimą įteikiamos 
ždanovo vardo kolūkio atsto
vams. /Už geriausius rezulta
tus didinant pieno gamybą 
pereinamąją vėliavą gavd 
“Tarybinės vėliavos” kolūkis, 
už geriausią kiaulienos gamy
bą — Dzeržinskio vardo'kol
ūkis. Vertingos dovanos įteik
tos geriausioms rajono kol
ūkiečiams — “Tarybinės vė
liavos” kolūkio kiaulininkei P. 
Bagdonienei, Puškino vardo 
kolūkio melžėjoms M. Žilins
kienei, S. Stankevičitei, Gelvo
nų MTS traktorinės brigados 
brigadininkui Rudeliui — iš 
viso beveik septyniasdešimt 
žmonių.

Smagu pasilinksminti, pail
sėti. Pušų paunksmėje sukal
toje estradoje smagiai sukasi 
“Darbo rezervų” klubo an
samblio — kandidato daly
vauti VI Pasauliniame jauni
mo festivalyje šokėjų poros, 
ilgai plojo kolūkiečiai Vil
niaus “Lelijos” fabriko cho- 
iu'i ir Vilniaus statybos tresto 
Nr. 1 saviveiklininkams. Mu
zikos' instrumentų garsai 
skambėjo visame šile. Užgro
jo kolūkiečių kapelos, šventė 
Bartuškių šile tęsėsi iki vėly
vos nakties. S. Krivickas s

Jungtines Tautos. --- Gen. 
sekr. Hammarskjoldas sa
ko, kad jis dar gal atlankys 
Vengriją, jeigu J. T. tą ras
tų reikalinga ir Vengrija 
sutiktų.

LAIKAS PLANUOTI
Kaip visuontet, taip ir šiemet 
Laisvės Vajus Gavimui

NAUJŲ SKAITYTOJŲ
bus vedamas ir Įvyks tuo pačiu 
laiku, kaip anksčiau. Prasidės 
su 1-ma diena spalių mėfttesto ir 
tęsis iki naujų metų—per tris 
mėnesius.

•
Dabar jau laikas galvoti, planuo
ti, kaip prądėtl vajų ir kaip j| 
tinkamai išvesti, kaip gauti kuo 
daugiausiai nauų skaitytojų.

1 | N '

•
Aišku, turėsime pramogas ir da
bar jau laikas samdytis svetai

nes, organizuoti programas va* 
jaus vakarams. Pasirūpinkime 1 
parengimus sutraukti kuo dau- f 
giausiai žmonių.

•
Prašome kolonijų veikėjus duoti P 
vajui iniciatyvos. Vajininkai, tu
rintieji daug gerų patyrimų iš 
savo darbuotės vajuose, pasidalirti. 
kite jais su kitais.

Laisvės Administracija J

M VirilEWA.I 
BUYUS 

:: (BuyauskaS)

LAIDOTUVIŲ
: • DIREKTORIUS

:: 4Ž6 Lafayette St.
Newark 5, N. J.
MArfiet 2-5172

Kas Skaito ir Rašo
» I

Duonos Neprašo
Tai išmintingas posakis, kuris yra taip senas, 

kaip senas yra pats raštas. Kas to posakio laidosi* 
niekad ųesigaili. Skaitykite šias knygas

Amerikos Demokratijos Steigėjai I ♦
Skaitykite ją! Susipažinkite su pagrindiniais įstatymais.
Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais 
pataisymais. Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklau
somybę. Puslapių 320, kaina $2.00. DABAR TIK $1.50.

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpo^ biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė 
Dr. A. Petriką, puslapių 320, kaina $1.50. DABAR TIK $1.

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietu
vis. Parašė Prof. PakArklis, puslapių 320, kaina $1.50, 
DABAR TIK $1.00.

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais paveiks
lais, sutaisė Dr. J. J. Kaškiaučius. Puslapių 240, kaina 
$1.50, DABAR TIK $1.00.

1

ŠLIUPTARNIAI
Amerikos lietuvių tautinio ir kultūrinio atgimimo laikų 
istorinis romanas. Parašė Algirdas Margerk* Knyga 
652 puslapių.. Kaina $5.00: Dabar tik $4.00.

/ ' 1 y

Kelias į Laimę
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartą 
giliai atsidusdamas nubrauksi ašaras nuo savo blakstieną* 
Parašė Rojus Mizara, puslapių 868, kaiha $1.50, DABAR 
TIK $1.00. ’ /

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS *
Kiekvieno kultūringo lietuvio namų knygyne turi būti 
šis žodynas. Rašyboje ar gyvo žodžio kalboje jame 
rasite patikrinimą. Tai yra mokytojas jūsų natnuosė* 
KAINA $5.50.

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

3 pusi. Laisve (Liberty) Aqtradien., rugp. (Ąug.) 27, 1957
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Cleveland, Ohio HELP WAITED MALE

SPAUDOS PIKNIKAS 
VISAI ARTI

Mūsų pažtfngiosios\spau- 
dos piknikas jau čia pat, se
kantį sekmadienį, rugsėjo 1 
d. Todėl, kurie dar nepilnai 
prisirengę dalyv a*v i m u i 
spaudos piknike, pasisku
binkite. Kurie neturite sa
vų automobilių, pra
šykite savo draugus, kad 
nuvežtų, o turintieji juos 
pasikvieskite savo draugus 
ir pažįstamus važiuoti. 
Duokime proga visiems da
lyvauti spaudos piknike, ir 
jie bus dėkingi už nuveži
mą ir sulyg išgale parems 
mūsų dienraščius Laisvę ir 
Vilnį.

Piknikas bus daugumai 
žinomoje vietoje, A. Jasiū- 
no (buvusiame Rūbo) pik
nikų darže, prie US 422 
kelio, tarpe Welshfield ir 
Parkman miestelių. Prie 
■pikniko vietos, ant žieminio 
kelio šono, yra užrašas 
“Picnic Grounds.” Tai bus 
lengvas suradimas ir pir
mu kartu važiuojantiems, 
taipgi ir iš kitu miestų at
važiavusiems, Manome su
silaukti svečių iš Chicagos, 
Detroito ir Pittsburgho.

Arti poros savaičių atgal 
pikniko komisija laikė susi
rinkimą ir nuodugniai ap
svarstė. kaip geriausiai pa
tenkinti pikniko svečius. 

į Nutarė pietums pariekti 
z paukštienos ir kitokios šil

tos mėsukės su įvairiais 
prieskoniais. Šokiams bus 
paimta Pleikio orkestras.

Malonaus pasimatymo su 
visais pažangiosios spaudos 
piknike.

SMAGUS BUVO 
DARŽELIO PAŽMONYS

Rugpjūčio 17 d. įvykusis 
Sveturgimių Gynimo orga
nizacijos pažmonys, prie 
kurio šurengimo prisidėjo 
Clevelande gyvuoj a n č i o s 
tautos, buvo pilnai paten
kinantis ir smagus. Pažmo
nys vyko Vengrų Darbinin
kų Fed. svetainės darželyje 
ir gal todėl vengrų tautos 
žmonių dalyvavo daugiau
siai. Paskui įvairių slaviš
kų tautų ir žydų. Lietuvių 
buvo mažiausiai, bet visgi 
kiek atsižymėjo: Mariutė 
Nikos atnešė iškepusi ska
nių mėsos bandukių su gry
bais, iškepusi strudelių ir 
padariusi skanių bulvių sa- 
lado. Juozas Petraus gan 
sunkiai dirbo už baro per 
visą vakarą.

Buvo ir programa: vienas 
jaunas žmogus pasakė 
trumpą prakalbėlę apie tai, 
kaip makartizmas pasikėsi
no susiaurinti Sveturgimių 

, Gynimo Komiteto veiklą. 
• , Kita kalbėtoja buvo Pauline 

Taylor, negrų rasės mote
ris iš Youngstowno, kuri 
labai atsidavusiai ir suga- 
biai veikia už išlaikymą pa
saulinės taikos, didžiumoje 
tarpe bažnytinių žmonių ir 
tai keli metai atgal apie 3 
bažnyčios bendrai pasiuntė 
ją į II Pasaulinės Taikos 
Kongresą, kuris įvyko Var
šuvoje, o Pauline Taylor 
kalbėjoi apie svarbą palaiky
ti Sveturgimių Gynimo Ko
mitetą, kuris tiek daug sve
turgimių apgynė nuo išde- 
portavimo, nuo atėmimo pi
lietybės bei nuo kitų per
sekiojimų. Pavyzdžiui, Pau
line pasiėmė Youngstowno 
plieno darbininką, L e o n 
Callow, iš Niles, Ohio, kuris 
gerai veikė plieno darbinin
kų unijoje. Callowo veiki
mas pasirodė plieno bosams 
pavojingu, paskundė Wal
ter McCarran komitetui, 
kuris nuteisė Callow išde- 
portavimui į Makedoniją, 

, kuri dabar randasi užimta

Graikijos, ir tenai Callowui 
grėsė amžinas) kalėjimas ar 
gal ir mirtis. Bet Šveturgi- 
mių Gynimo Komitetas ap
gynė Callowa nuo išvežimo 
į Graikiją ir jis dar tebegy
vena Amerikoje su savo 
gražia didele šeima, sakė 
Pauline Taylor.

Buvo ir trumpa muzikalė 
programa: vienas solistas 
sudainavo kelias liaudies 
dainas, kurias ir publika 
dainavo kartu. Paskiau dar 
du vyrai ir viena jauna mo
teris kartus sudainavo gra
žiai keletą dainų. J. N. S.

Binghamton, N. Y.
Ir vėl mirtis išskyrė du 

žmones iš gyvųjų tarpo. Mi
rė P. Šleinienė ir J. Zdane- 
vičius. Abu palaidoti rugp. 
12 d. su bažnytinėmis apei
gomis Kalvarijos kapinėse.

P. Šleinienė buvo našlė ir 
gana pagyvenusi moteris. 
Liūdesy paliko seselę Ven- 
cevičienę ir jos šeimą ir 
brolį Rubinską ir jo šeimą.

J. Zdanevičius buvo dar 
nesenas, galėjo dar ilg'ai gy
venti, bet jį ilgai kankino 
cukrinė liga. Liūdesy pali
ko žmona, dvi dukras •- ir 
žentus—Mr. ir Mrs. J. Mi- 
kelionis ir jų tris sūnus ir 
Mr. ir l\frs. Ėd. Kokalus ir 
jų 2 mergaites, taipgi daug 
giminių ir draugų.

Abejose laidotuvėse paly
dovų buvo nemažai.

Užuojauta velionių arti
miesiems.

— *
Ligoniai šiuo tarpu yra: 

L. Šimojūnas randasi. Wil
son Memorial Hospitaly, 
Johnson City, N. Y. Kalbė
jausi su jų 'dukra Alice per 
telefoną Ji man sakė, kad 
jis jaučiasi geriau, ir mano, 
kad gal parvažiuos į na
mus trumpam laikui, o vė
liau grįš atgal 3r bus ope
ruojamas. •

Ilgai serga Mrs. Veldžie- 
nė ir Ch. Blenkevičius', taip
gi Mrs. Vencevičienė.

Visiems ligoniams linkiu 
greitai pasveikti.

-- * 
9

Rugpjūčio mėn. aplankė 
mus iš Rochester, N. Y., S. 
Zdanienė ir A. ir’V. Bųrt- 
kūnų visa šeima. Lankėsi 
pas A. J. N a v a 1 i n s kus. 
Taipgi A. Valinčius iš Pitt- 
ton, Pa. ‘Džiugu buvo juos 
matyti -

Vajtacijas praleido Atlan
tic City, N. J., Mr. ir Mrs. 
Ma... (neįskaitoma — Re
da k c i j a ), Mr. A. černa, 
Mrs. Palionis ir Mrs. N. 
Yudeikaitienė, taipgi Regi
na Cherniūtė su savo drau
gėmis. O Mrs. Šmigelskie- 
nė net visą mėnesį ten iš
buvo. Visi sakosi turėję ge
rus laikus. Josephine

Dabartines Lietuvių kalbos

X I

Išleido Valstybinė Politinės ir Mokslinės 
Literatūros Leidykla Vilniuje, Lietuvoje

Stambi Knyga, 987 Puslapių, Kaina $5.00

žodynas yra mūsų namuose mokytojas ant lentynos. 
Ar jis randasi jūsų namuose? Jei ne, tai greit įsigy
kite jį. Gaunamas Laisvės knygyne. Užsisakydami 
adresuokite sekamai* . .

Laisvės
110-12 Atlantic Avė., RicĮfmond Hill 19, N. Y,

Kartu su užsisakymu prašome prisiųsti ir pinigus.

LIETUVIU TARPE
Ruoškimės rudeniniams 

darbams

Vasara jau baigiasi. Turė
jome nemažai veikimo atosto
gų. Tūjlos LDS ir LLD kuopos 
nei susirinkimų per porą karš
čiausių mėnesių nelaikė. Galė
jome ir pailsėti, į pajūrius 
nuvykti, laisviau laiką pra
leisti.

Bet dabar jau turime pra
dėti rūpintis didesniais naujo 
sezono darbais. LDS ir LLD 
kuopos jau turėtų šaukti savo 
susirinkimus ir aptarti apie 
savo rudeninį veikimą.

LDS 13 kuopos nariams

Noriu priminti visiems LDS 
13 kuopos nariams, kad šios 
kuopos susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, rugsėjo 5, Li
berty . Auditorijoje. Liepos ir 
rugpiūčio mėn’esiais susirinki
mų. neturėjome, tai dabar visi 
susirinkime rugsėjo 5 ir pasi
tarkime apie savo veikimą.

Paskutinis šiais metais 
piknikas

Aido Choras ruošia savo 
metinį pikniką rugsėjo 15 d., 
Kasmočiaus sode, Great 
Neck, N. Y.

Tai bus paskutinis šiais me
tais piknikas. Galėsime jame 
gražiai pasilinksminti, pasi
kalbėti. ir pasiruošti rudeni
niams parengimams. ,

Aidiečiai tikisi nemažai jų 
simpatikų šiame piknike. Jie 
smarkiai prie jo ruošiasi. Jie 
palinksmins mus gražiausio
mis dainomis. O prie lietuviš
ko orkestro galėsime pasišok
ti.

Tad visi pasižymėkime tą 
dieną.. Patys dalyvaukime ir 
kitus kvieskime. *
Rudeninio sezono atidarymas

Rugsėjo 29 d. turėsime’ pir
mąjį rudeninį parengimą Li
berty Auditorijoje. Tai bus 
suvaidinta graži operetė, ku
rios daugelis jau laukia.

Tad prašome ir šią dieną 
visiems dailės mylėtojams pa
sižymėti, kad kur nors kitur 
neišvažiuoti, o šiame gražia
me pobūvyje dalyvauti.

■ Girdėjau, vaidylos-daininin- 
kai vėl pradėjo praktikuoti, 
kad geriausia tam perstaty
mui -pasiruošti.

Rep.

Lokomatyvas nUpioVe 
darbininkui abi kojas

Newarkietis Fred Reddick, 
dirbdamas prie Lehigh Val
ley geležinkelio, pakliuvo po 
lokomotyvo rataisy kurie nu
plovė abi jo kojas,\

Reikia 30 milijonų » 
mokykloms statyti

Apšvietos taryba pridavė 
miesto planavimo komitetui 
reikalavimą skirti apie 30 
milijonų dolerių naujų mo
kyklų statybai.

Prezidentas nepriėmė Brooklyn© I 
kalinamo pacifisto motinos; ji 
tęs kovą už savo sūnąus laisvę
Brooklynietė Mrs. Eichel 

visaip bandė išsirūpinti, kad 
prezidentas Eisenhow^ris ją 
priimtų bent kelioms minu
tėms, kad išklausyti jos skun
dą: (jos sūnus Seymour, 26 
metų jaunuolis, sėdi kalėjime, 
nes kaip principinis * karo 
priešininkas - pacifistas, jis 
atsisakė registruotis karo tar
nybai. Ji taipgi nbrėjo prista
tyti prezidentui Eisenhoweriui 
apie 60 laiškų nuo žymių dva
sininkų .ir kitų asmenų, . ku
riuose prašoma prezidento iš
leisti jos sūnų iš kalėjimo.

Jis 
tams 
sius, 
.kuris 
tėvas

nuteistas vieneriems me- 
ir jau atsėdėjo 8 mėne- 
Įdomu, kad tai sūnus, 
seka tėvo pėdomis.. Jo 
Julius Eichel pirmo pa^

^Kalbesni, kaip kalbėjau
dar savo jaunystėj..?’

Elizabeth Gurley Flynn, 
kaip tai jau buvo pranešta, 
kandidatuos į miesto tarybą 
iš 24-to distrikto, tai—y^, že
mosios East Side. Ji kandida
tuos kaip nepriklausoma Liau
dies Teisių partijos kandidatė, 
bet taipgi pabrėžiant, kad ji 
komunistė. *

Apie savo kandidatūrą Eli
zabeth Gurley Flynn 1 sakė:

“Aš vesiu kampaniją 
riškoje 
dariau, 
nuolė...

Mat
Flynn, kuri dabar turi 67 me
tus, kaip 15 ’ metų mergaitė 
pasakė savo pirmą viešą pra
kalbą už socializmą East Si
dėje. • ; , ( ;

Flynn, kaip žinia, visą savo 
amžių kovingai Veikia už dar-

isto-
East Sidėje, kaip tai 

kai dar buvau- Jau-

Elizabeth Gurley

Socialistinis forumas 
skelbia ateities planą

' Amerikos forumo už socia
listinę apšvietą vykdomasis 
komitetas laikė posėdį ir nu
brėžė planus ateities veiklai. 
Kaip žinia, tas forumas įsi
steigė pavasarį. Jam vadovau
ja pacifistas - socialistas Muš
te. Prie forumo prisidėjo ko
munistai1, trockistai; pacifis
tai socialistai ir kelios kairiai 
•socialistinės grupelės. Foru
mas T/jau laikė' eilę atvirų de
batų. . '

Forumo Vykdomasis komi
tetas dabar nutarė atidaryti 
raštines eilėj'e kitų didmies
čių, pirmoje eilėje Chicago je. 
Taipgi nutarta aiškiau apibū
dinti forumo charakterį, štai 
kas pabrėžta: .

■ Forumas yra ne organiza
cija, ne “bendras' frontas“. 
Prisidėjusios grupės arba as-

Po miestą pasidairius
Štreikąę sulaikė vaisių 

pristatymą
Pirmas poliu susirgimas 

i 13 dienų

Sveikatos d e p artmentas 
praneša, kad vienas brookly- 
nietis 9 metų vaikas susirgo 
polio liga. Tai pirmas susirgi
mas 13 dienų bėgyje.

šiais metais tik 19 susirgi
mų buvo, kuomet 1956 m.; per 
tą laikotarpį buvo 63 susirgi
mai. Tai reiškia, kad Saiko 
čiepai žymiai sumažino susir
gimus. v ■ ;f

Nauji vaistai gelbsti nuo
! artrito ligos

Vietinė Winthrop Labora
tories vaistų išdirbystė prane
ša, kad jai pasisekė sėkmin
gai išbanyti naują vaistą prieš 
artritą. Naujas vaistas vadi
namas chloroąuinė ne tik. su
stabdo skausmus, 'bet laipsniš
kai patį artritą šalinai 

po'

yra
Kai
me-

saulinio k'aroi metu irgi atsila
kė registruotis karinei tarny
bai ir tada tapo nuteistas 20 
metų kalėjime. Bet bausmė 
jam tada buvo dovanota 
atsėdėjimo 26 įpenėsiąs.

Eicheliai, kaip matyti* 
tvirtų principų, j žmonės.. 
jaunasis Eichel 1948-ais 
tais baigė, vidurinę mokyklą, 
jis atsisakė pasirašyti po lo
jalumo liudijimu, kuris- buvo 
reikalautas, kad gauti diplo
mą. Bet mokykla jam paskui 
nutarė vis vien duoti diplomą, 
nes jis buvo vienas gabiausių 
mokinių.

Mrs. Eichel sako, kad ji 
kovą, ji rinks parašus po 
ticijomis, važinės po šalį, 
jos sūnus bus išlaisvintas.

tęs 
pe
iki

bo žmonių gerbūvį, už teises. 
Ji tik kėli mėnesiai atgal išė
jo iš kalėjimo, kur ji atsėdėjo 
S metų bausmę už komunisti
nę veiklą.

Jos kandidatūra dar neuž
tikrinta, nes pirmiausia reikia 
tame distrikte surinkti pakan
kamai parašų; jos uždėjimui 
ant'baloto, po to rinkimų ko
misija turi " 'jos kandidatūrą 
paitvirtintį. Dar gali būti da
roma įvairių kliūčių, bet 
Flynn tiki, kad kiūtos galės 
Imti nugalėtos.

Ji yra su East Side žmonių 
problemomis puikiai susipa
žinusi, sako ji, ir ves kampa
niją remiantis vyriausią! vie
tinėmis problemomis -L butų, 
diskriminacijos ir panašiais 
klausimais.

menysi nesutinka būtinai veik- 
tb kartu už kokius nors tiks
lus. Verčiau forumas yra tam 
tikra platforma, ^arena, kur 
įvairios so'cialistinės grupes 
pasikeičia nuomonėmis, dis- 
kusuoja. Kuri grupė socialis
tinė ir kuri ne, nustato ne fo
rumas —z tai kiekvienos gru
pės reikalas. Kas tik nori, gn- 
li prisidėti prie forumo, jeigu' 
tik pasižada rimtai ir nuošir
džiai laikytis forumo taisyk
lių, tai yra, atvirai, rimtai ir 
draugiškai’ diskusuoti klausi
mus. . ',

Forumo komitetas taipgi iš
reiškė savo liūdesį dėl veikė
jo McAvoy mirties. Jis buvo 
forumo, iždininku. Jo žmona 
Muriel 'McAvoy, kuri taipgi 
aktyve kairiame judėjime, pa
kviesta užimti jo vietą.

Du Bull Line laivai/ atvežę 
vaisius, paliko Brooklyn© 
prieplaukoje neiškrauti, nes 
4ą prieplauką jūreiviai pikie- 
tuoja.

Unijos atstovai tvirtina, 
kad apie 500 jūreivių ir tyms- 
terių unijų narių streikuoja. 
Jie reikalauja 20 procentų 
gas pakelti/

al-

Pranešimas
BROOKLYN, N. Y.

Siuvėjų Unijos Lietuvių 54-to 
skyr. mėnesinis susirinkimas įvyks 
rugp. 28 d„ 15:30 v. v. Unijos pa
talpose, 11-27 Arlon. PI., Brooklynfe. 
Bus svąrbių pranešimų. Kipras Sa
kalauskas, skyr. Sekf. (164-166) 
. ,i I   i «   R    -i i i ,
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Teatruose
šį ’ penktadienį, rugpiūčio 

30-ą Capitol teatre pradės ro
dyti naują filmą “Jeanne Ea- 
gels“. Tai pusiau biografinis, 
pusiau įsivaizduotas filmas 
apie garsią to vardo aktorę, 
kuri buvo plačiai žinoma 
Amerikoje apie 3,0 metų, at
gal. Jeanne Eagels pradėjo 
savo karierą kaip cirko šokė
ja ir vaidintoja ir paskui ta
po viena žymiausių scenos ir 
filmų aktorių. Bet ji baigė gy
venimą tragiškai, tapusi alko
holike ir narkotikų ėmėją.

Šioje Eagels rolėje vaidina 
Kim Novak, lenkų kilmės jau
na blondinė chicagietė, , kuri 
jau pagarsėjo tokiuose fil
muose kaip “The Picnic’’. Pir
muose savo filmuose Kim No
vak pagarsėjo labiau savo 
grožiu, jiegu vaidinimo suga- 
bumu. šiame, betgi, ji rodo 
daug didesnį sugebėjimą ir 
jau gali būti skaitoma gera 
aktore. Kartu su ja vaidina 
Jeff Chandler.

Vietiniai 24 distrikto pa
žangiečiai energingai darbuo
jasi, kad Flynn patektų ant 
baloto. Jos' kandidatavimas, 
sakoma, įnešė naują gyvybę į 
visą to distrikto pažangiečių 
veikimą. ,

Lenkų dipukas 
užmušė žmoną 
ir pats save...
Lenkas dipukas Ijloman 

Stankewitcz, 36 metų am
žiaus, du mėnesiai atgal atva
žiavo šion šalin, šeši mėnesiai 
atgal jo žmona Anna jį divor- 
savd ir kartu su dviem vai
kais atvažiavo šion šalin.
‘ Praeitos savaitės pabaigoje 
Stankiewitcz po ilgoko ieąko* 
jimo surado savo buvusią 
žmoną gyvenančią Brooklyn^, 
156 Grand Street. Jis bandė 
įkalbėti jai grįžti ir gyventi su 
juom, bet ji atsisakė. fniršęs( 

virtuvės peilį ir 
krūtinėn, paskui 
sau. Ją jis užpiu- 
ir pats irgi krito

jis griebė 
smogė jai 
smogė1 pats 
še vietoje 
negyvas.

Vaikai, du berniukai, 11 ir 
9 metu amžiaus, panikoje iš
bėgo gatvėn ir bandė išaiš— 
kinti, kas atsitiko, bet jie kal
ba tik lenkiškai. Ėmė kiek 
laiko, iki juos suprato. Kuo
met policija atvyko į butą, 
abu tėvai gulėjo ant grindų 
negyvi.

MALE and FEMALE
, ‘ ■ '' i

FOUNTAIN CLERKS

To replace summer employe, 
returning to school

Day or evening hours
Full or part time

HOWARD JOHNSON’S

Massachusetts Turnpike, West Side, 
Farmingham, Mass., direct access 

to store from Turnpike.
(166-172)

For Rent

Mamaroneck, N. Y.—Išnuomavi
mui apie 2,600 sq. ft., 131 Sheldrake 
PI. Dabar užimta < automobilių tai
symo biznio. Taipgi galima naudo
ti lotą šalia. Rerida už abu‘tiktai 
$150. Šalia R. R. Stoties. Skambin
kite savininkui TE, 4-0776, tarpe 8 
ir 10 v. ryto, ar vakarais. Ne sek
madieniais. ' (165-171)

REAL ESTATE

ROCKVILLE CENTRE
/Graži apylinkė, 2 blokai į mokyk

lą. 7 rūmai, 2% vonios. Erdvin
gas colonial riamas, skalinis stogas. 
Gražios žemės 80’xl00'. 26’ salionas, 
ugniavietė, lentynos knygoms. Di
delis valgymo kambarys, virtuvėje 
naujas GE dubeltavas pečius. 30’ 
eglinėmis sienomis skaitymo kamba
rys, 3 miegrūmiai, skiepas, žaislams 
kambarys, prijungtas garadžius. A- 
luminiai apsaugoti langai, sietai. 
Naujai ištaisyta, tuoj Užimama. 
$29,500. PrivatiŠkas sav. RO. 4-5502.

(165-166)

Reikalingas Virėjas 
Patyręs. Nuolat. Gera Alga.

PROSPECT HALL 
263 Prospect Ave., B’klyn.

ST. 8-0778.

1-rnos KLASES PRIE STALŲ 
DARBININKAI

Del machine tool perbudavojimų. 
Mokestis $2.10 j valandą ir viršaus. 
Morey Machinery, 4-27 26th Ave., * 
Astoria. L. I. _ , < Jįj

AStoria 8-8850, Mr. Bart

(166-172) 
------ - ...... ■ ------------ » ,

KITCHEN • J ‘ ,
UTILITY WORKERS

• also
DISH WASHERS

Work days’or nights. Steady job, 
'good conditions

HOWARD JOHNSON’S l'

Massachusetts Turnpike,, West Side, 
Direct access to store from 

the Turnpike '
(166-172)

INDŲ RŪMO OPERATORIAI 
PILNAM—DALEI LAIKO 

DIENOM—VAKARAIS

Valgis—Uniformos—Pašalpo 
HOWARD JOHNSON’S

Massachusetts Turnpike. West Side, ' ■'< 
Framingham, Mass. -

įėjimas nuo Turnpike tiesiai j 
krautuvę.

(166-172) \
---------------------------------------- i----------------------------------V
HELP WANTED—FEMALE

Merginos. Prie pertaisymo suplė
šytų /ir pagadintų medžiagų. Su** 
patyrimu ar be patyrimo. Mes jus 
išmokinsime. Tai puikus darbas. 
Puikios sąlygos.

MAFFE WEAVING CO. ’ 
153-27 Hillside Ave., Jamaica, L. I.

JA. 3-5678
(164-166)

Namų darbininkė. Abelnas namų 
darbas. Guolis vietoje, kambarys 
ir vonia. Vienas kūdikis, lankan
tis mokyklą. Mokanti kalbėti ang
liškai. Skambinkite Hunter 2-6235.

(165-166)

STALŲ PATARNAUTOJOS
Pavadavimui- vasaros darbininkų 

grįžtančių į mokyklą.
Gatišūš tipai (arbat-pinigiai)

Pilnam arba daliai laiko r 
Dienom arba vakarais .

Uniformos ir kitos pašalpos 
teikiamos.

HOWARD JOHNSON'S 
Massachusetts Turnpike, West Side, 

Framingham, Mass.
įėjimas nuo Turnpike tiesiai i 

krautuvę.
(166-172)

HOSTESS

Day—Full Time 
HOSTESS

Nights—Part Time
Experienced in busy dining room,
11 A.M.—8 P.M. & 5 P.M. to mid
night — Hostess dresses —‘ meals 

, furnished—plus other benefits—
HOWARD JOHNSON'S

Massachusetts Turnpike, West Side,
♦ Frdmingham, Mass. r.

Access to store from Turnpike
(166-172)

• BUSINESS OPPORTUNITIES

ATIDAI 
SCRAP IRON IR 
METAL’ VYRAMS

Aš turiu gerą biznį pardavimui, 
tai viso .amžiaus proga, del viso- am
žiaus progos šaukite: GE. 1-2011 
dienom, RO. 6-5427 vakarais.

, (166-172)

PARSIDUODA Atlas 10 inch F. Ser- , 
vice Lathe. Pirktas naujas, naudotas 
tiktai 5 ar 6 kartus. Taipgi keletas 
foot presų A-l sąlygose. Privatinis \ 
verslininkas parduoda labai prieina
mai. šaukite LO. 8-2350, N. Y. O.

>» ‘
(166-168)

/ t

Woodturning Shop Equipment for- 
pale, including machinery. Can be 
bought whole or individually. Fine 
equipment at a low price, owner 
retiring; project going up. Take 
advantage. MU. 5-1336, N. Y. C.

(163-169)

Boat Yard. City Island. 193’x365'; 
under water rights 193’x40(y. 2
apts.; 40x100 steęl shop insulated, 
hėated, wired. Steel locker build
ing 25x104; dock, 5 floats, beach. 
Owner leaving town. Must be seen! 
$85,000: half cash. Ed Hauptner, 
City Island 8-1480 or 1817.

NAUJAS 1957—18 PĖDŲ SHOUP 
BOAT, su viršum, užlaidos šopams 
ir užpakaliui. Nustatyta kaina 
$1,400. Dėl vėlumo sezono parduoda 
už $995 su viskuom. Daugeliui mėtų W 
malonumas. Cuilla's Motor Services, 
Tarrytown Rd., White Plains, N. Y. 
Tel. WH. 9-2992.

(166-172)




