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KRISLAI
Taikos troškimo ženkle. 
Fordo triksai.
Blofas apie lėktuvus.
Darbiečių suklupimas.
Nelaukime stebuklų.
Kam jiems jie reikalingi?

Rašo A. Bimba

j Visur buvo dar kaitą prisi
minti ir pagerbti žuvusieji 
Amerikos karuose. Papubšėme 
jų kapus, pagyrėme juos, did
vyriais juos pavadinome.

Taip būdavo ir kasmet. Bet 
svarbu tas, kad šiemet Memo
rial Day praėjo aiškiame tai
kos troškimo ženkle. Net pik- 
Čiausieji žmonių priešai šiemet 
neišdrįso kalbėti už naują ka
rą.

Per šventes visi pusėtinai 
pavargome. Nežinau nei vieno, 
kuris sakytų, kad per tas tris 
dienas jis gerai pailsėjo. Labai 
daugelis amerikiečių iš to 
“good time” nė gyvais nebe
sugrįžo. Tokia, mat, mūsų mo
derniškojo gyvenimo mada...

O dabar, draugai, k’’ek pa
silsėję, vėl labai rimtai pagal
vokime apie Laisvės dešimties 
tūkstančių dolerių fondo vajų. 
Dar labai didelis darbas tebe- 

'rtCyi prieš visus laisviečius.

G^rai, kad Fordo kompani
jos bosai neprigavo automobi
listų unijos vadovybės. Gerai, 
kad unija jų triksą suprato ir 
atmetė.

Fordo kompanija unijistams 
pasiūlė: mes prispausdinsime 
Šerų, jūs jų pasipirkite, ir ta
da jums nebereikės nė sapnuo
ti apie aukštesnes algas!

Unija laikosi gerai ir ruo
šiasi kovai. Tiktai greitas ir 
geras pasiruošimas vėl, kaip 
ir anais metais, paklubdys 
Fordo kompaniją ant kelių.

Mūsų šalies militaristai yra 
labai gudrūs politikieriai. 
Jiems prireikėjo daugiau pini

ngų, tai jie pradėjo Ameriką 
gązdinti Sovietų lėktuvais. So
vietai jų turį daugiau ir geres
nių. Kongresas išsigando ir 
tuojau tų pinigų jiems davė.

Britanijos darbiečiai šiuose 
rinkimuose smarkiai suklupo. 
Vį|aip ta jų nesėkmė dabar in- 
terprituojama (aiškinama). Iš 
tajp toli sunku uždėti pirštą 
ant tikrojo pulso.

Tik vienas dalykas aiškus: 
Edenas puikiai mokėjo išnau
doti taikos sentimentą. Jis net, 

/ prieš pat rinkimus, pakritika
vo prez. Eisenhovverį už norė
jimą tiktai trijų dienų Ketu
rių Didžiųjų konferencijos.

Torių partijos obalsis buvo: 
“Edenas darbuojasi už taiką!”

Tuo tarpu darbiečių vyriau
sias ir kvailiausias obalsis bu
vo: “Jūs galite pasitikėti Mi*. 
Attlee.”

Nusivils tie, kurie tikisi bei 
laukia stebuklų iš Keturių Di
džiųjų konferencijos. Eisenho- 
werio, Edeno, Bulganino ir 
Faure susitikimas tokių stebū- 
kl^uos.

Tds konferencijos didžioji 
svarba, man atrodo, bus tame, 
kad pirmu kartu bėgiu pasku
tinių kelerių metų didžiųjų.jė
gų galvos vėl susės aplinkui 
vieną stalą ir vėl tarsis. Tas

Keturi lakūnai 
Hawaii salvne
Honolulu. — Keturi jan- 

I kiai lakūnai, kuriuos kinai 
išlaisvino ir leido vykti na
mo, jau atskrido čia. Juos 
atskraidino specialiu kari
nes aviacijos orlaiviu. 
Hong - Konge, kur ameri
kiečiai juos pasitiko, jiems 
nebuvo leista kalbėti laik
raštininkams. Čia juos 
klausinės karinės žvalgybos 
agentai.

Nurodoma, kad bent vie
nas jų Kinijoje pasirašė po 
prisipažinimu, kad jis skri
do virš Mandžiurijos. Ame
rikos valdžia teigia, kad 
jie buvo pašauti virš Šiau
rinės Korėjos ir neteisėtai 
nuvežti Kinijon.

Amerikos aviacija savo 
kaštais į Hawaii atskraidi
no tų lakūnų gimines, kad 
juos sutikti.

Kefauveris pakeitė nuomonę: 
’ai teks ir kandidatuoti...

Washingtonas. — Kefau
veris, kuris kelios dienos 
atgal griežtai pareiškė, kad 
nekandidatuos li956-taiš 
metais i prezidentus, apsi
galvojo ir pakeitė pareiški
mą. Jis dabar sako, kad 
dar peranksti daryti nuta
rimus. Jis, mat. neturįs 
patraukimo kandidatu o t i, 
bet gali būti, kad jis turės 
pasiimti tas pareigas, jeigu 
to jo bus prašyta, jeigu to 
reikalaus šalies gerbūvis, 
jeigu demokratų partija to 
pageidaus, ir tt.

Kefauveris skaitomas an
truoju galimu demokratų 
kandidatu į prezidentus, 
kuris neslepia fakto, kad 
jis rengiasi kandidatuoti.

Teis senelių Dorą kaip 
policininkų žudytojus

Ocala, Fla. — 73 metų 
amžiaus Edward Samuel 
Lindley ir jo žmona Ber
tha, 70 metų amžiaus, .trau
kiami teisman už dviejų po
licininkų nušovimą. Abu 
seneliai medžiokliniais šau
tuvais apšaudė policiją, ku
ri bandė prisiartinti prie jų 
namo, kad pravesti tyrinė
jimą.

prisidės prie šaltojo karo be
protystės sumažinimo.

Savo piktąją kakarinę pla
čiai atidarė ir VLIKo raketie- 
riai. Jie reikalauja, kad joks 
lietuvis pabėgėlis negrįžtų tė
vynėn pas savuosius.

Kodėl jiems taip svarbu, kad 
tūkstančiai tų žmonių kankin
tųsi ir žūtų išsiblaškę po visus 
pasaulio kampus?

Atspėti visiškai lengva: pa
bėgėliai reikalingi jų biznio 
palaikymui. Tegu tik daugu
ma pabėgėlių susipranta ir tė
vynės meilę ir savo ateitį pa
stato pirmoii vieton, tegu tik 
jie atsisako būti melžiamais 
klajokliais, Krupavičių, žal- 
kauskų, Kaminskų ir Bieliniu 
raketas, kaip bematant, turės 
užsidaryti.

Tai aišku, kaip diena.

Aukščiausias teismas nusprendė lėtinti
rasinės segregaciįos

Washingtonas. — Aukš
čiausiasis teismas vienbal
siai nutarė perduoti moky
klų desegregacijos reikalą 
distriktu teismams. Tas 
reiškia, kad pietinių valsti
jų distriktiniai teismai pa
tys spręs, kada rasinė se
gregacija bus baigta. Dau
gumoje pietinių valstijų 
mokyklos iki šios dienos lie
ka segreguotos, — negrai 
lanko vienas mokyklas, bal
tieji kitas. Vietiniai teis
mai dabar galės segregaci
ją pratęsti ilgam laikui, gal 
metams ir metams, sako 
spauda.

Kaip yra žinoma, aukš-

Aukščiausias teismas 
svarstys KP apeliacija 
Nagrinės McCarrano akto 

konstitucini legališkumą
Washingtonas. — Aukš

čiausiasis teismas patenki
no komunistų partijos ape
liaciją ir sutiko nagrinėti 
McCarrano akto konstitu
cini legališkumą. Pagal tą 
aktą apeliacijos ‘ teismas 
įsakė komunistų partijai 
registruotis kaip “svetima 
ągentūra.” Partija atsisa
ko tai daryti ir apeliuoja.

Aukščiausiasis teismas 
klausimą nagrinės ateinantį 
rudenį.

Tuo tarpu generalinis 
prokuroras ištraukė savo 
reikalavimą, kad komite
tas, kuris padėjo anti-fa- 
šistiniams tre m t i n i a m s, 
ypatingai ispanams - loja- 
listams, registruotųsi kaip 
“komunistų frontas.” Ge
neralinis prokuroras sako, 
kad tas nereikalinga, nes 
organizacija jau neegzis
tuoja.

Taip vadinama Subversy- 
vio Veikimo Kontrolės Ta
ryba tuo tarpu išnešė pana
šų sprendimą apie Tarptau
tini Darbininkų Ordiną 
(IWO), nes ta fraternalę 
organizacija uždarė New 
Yorko valstija. Ta pati ta
ryba nusprendė, kad Lin- 
colno batalijono veteranai 
ir Jeffersono mokykla re- 
gištruotųsi kaip komunistų 
frontai.

Viena.—AFL vadas Geo. 
Meany sako, kad labai ga
limas dalykas, jog anglia
kasiai ir geležinkeliečiai 
prisidės prie suvienyto CIO- 
AFL. Angliakasių ir gele
žinkeliečių atstovai dalyva
vo, kartu su CIO ir AFL 
atstovais, pasauliniame de
šiniųjų unijų suvažiavime.

Taipei. — čiangas labai 
nepatenkintas, kad Liau
dies Kinija išlaisvino ketu- 
rius amerikiečius lakūnus. 
Jis sako, kad tas “užmig
dys Ameriką, padarys ją 
neatsparia komunistams.”

pabaigiu* Pietuose
Pagal generalinio prokuroro Brownellio 
pasiūlymą, galia perduodama vietiniams

čiausiasis teismas 1954 meų 
17-tą dieną išnešė sprendi
mą, kad rasinė segregaci
ja mokyklose laužo konsti
tuciją, yra nelegališka. Nuo 
to laiko segregacija buvo 
baigta eilėje vietovių Šiau
rėje, kur jos dar buvo, ir 
eilėje valstijų Pietų pa
kraštyje, kaip tai Kansase, 
Marylande ir pačioje sos
tinėje, Washingtone, bet 
“Giliuose Pietuose,” Geor- 
gijoje, Alabamoje, Caroli- 
nose, Floridoje, ir kt. se
gregacija lieka.

Dabartinis aukščiausiojo 
teismo sprendimas neduoda 
jokios datos, kuomet segre
gacija turi būti baigta.

Rasistiniai nusiteikę pie
tinių valstijų pareigūnai iš
reiškė savo pasitenkinimą 
aukščiausiojo teismo spren
dimu. Georgijos gubernato
riaus padėjėjas Ernest Van
diver pasakė, kad “Aukš
čiausiasis Teismas išnešė 
protingą sprendimą.” Aukš
tas North Carolines parei
gūnas pasakė, kad aukš
čiausiasis teismas nutarė, 
“maždaug ko mes reikala
vome.”

Buvęs Georgijos guberna
torius Herman Talmadge, 
kraštutinis rasistas, užti
krino, kad “segregacija pas 
mus niekad nebus panaikin
ta.

Nehru ragino Amer. tiesioginiai 
vesti derybas su Liaudie^ Kinija

New Delhi. — Indijos 
premjeras Nehru pareiškė, 
kad keturiu amerikiečiu iš- 

ir i,

laisvinimas Kinijoje yra 
tiktai pirmas žingsnis, kad 
kinai darys daugiau tokių 
žingsnių. Bet Amerika, sa
kė jis, iš savo pusės irgi 
turi daryti žingsnius, ku
rie rodytų, kad ji nori san
tykių normalė jimo. Ameri
ka turėtų užvesti tiesiogi-

nes derybas su Liaudies Ki
nija, sakė Nehru, nes tai 
yra vienintelis būdas iš
spręsti ginčus tarp šių dvie
jų šalių.

Kalbėdamas apie savo ke
lionę Tarybų S a j u n g o n, 
Nehru sakė, kad jis va
žiuoja ne specialiai stebėti 
tą ar . kitą, bet “susidaryti 
bendrą įspūdį.”

Eisenhoįveris pradeda 
mėgti prezidentavimą

Washingtonas. —• Praei
tą savaitę senatorius Ke
fauveris iškėlė mintį, kad 
prezidentas Eisenhow e r i s 
taip nemėgsta eiti savo par
eigas, taip bando iš jų iš
sisukinėti atostoga u j a n t, 
pavedant kitiems užduotis, 
kad jį visai reikėtų atliuo- 
suoti nuo tos kankynės.

Šį antradienį, spaudos 
konferencijoje, Eisenhowe
ris atsiliepė. Jis jau pra
deda prie prez i d e n t i n i ų 
pareigų priprasti. Jis ne 
tik gali jas eiti,be didelio 
skausmo, bet net mėgsta 
jas, “išskyrus politinę da
lį.” Kodėl jis ima tokias il
gas atostogas, jis nesakė. 
Laikraštininkai buvo pa
kankamai mandagūs ir jo 
to neklausė.

Daktaras-psichiatras 
areštuotas už vogimą

Piermont, N. Y. — Čia 
tapo suimtas d a k t a r a s | 
Price Adams Kirkpatrick, į 
gydytojas - psichiatras, ku
ris veikė kaip New Yorko 
miesto teismo psichiatras - 
patarėjas. Jis tapo suim
tas už vagišiavimą.

Pasirodė, kad šis dakta
ras jau senokai pradėjo va
gišiauti senienų - antikų 
krautuvėse ir galerijose. Jo 
raštinėje rasti seni šautu
vai, laivų modeliai, skulp
tūros.

Daktaras Kirk p a t r i c k 
prisipažino vogęs. Jis sako, 
kad turėjo nesuvaldomą no
rą tuos dalykus įsigyti, bet 
jie jam buvo perbrangūs.

Madridas. — Franco Is
panijos valdžia skelbia, kad 
Amerika nutarė duoti jai 
karinį laivą, minų valytoją. 
Tas laivas trečiadienio po
pietį Brooklyno karinėje 
prieplaukoje turėjo būti 
perduotas Ispanijos amba
sadoriui Amerikoje ir ispa
niškai kalbančiai įgulai, ku
ri jį nuplukdins Ispanijon.

Šis laivas Ispanijos fa
šistams duota?) kaip dova
na, be jokio aįlyginimo.

žaidė su bomba ir užsimušė
Rangoonas, Burma.^-Sep

tyni jauni vienuolyno mo
kiniai žaidė mortario bom
ba, nežinodami, kas tai per 
dalykas. Kai bomba jų 
rankose sprogo, visi septy
ni buvo užmušti, šeši to
liau stovėję vaikinai susi
žeidė.

Windsor, Ont. — Kana
dos unijos, TLCC ir CCL, 
kurios prilygsta Amerikos 
CIO ir AFL, nutarė susi
vienyti, panašiai, kaip susi
vienys CIO ir AFL.

Aukš č i a u s i o j o teismo 
sprendimas, kurį perskaitė 
vyriausias teisėjas Warren, 
sako, kad žemesnieji teis
mai turi užtikrinti, jog se
gregacija mokyklose bus 
baigta “tinkamu laiku.” 
Kadangi laikas neaprube- 
žiuotas, rasistiniai nusitei
kę teisėjai galės dalyką 
vilkinti, kiek tik norės, sa
ko stebėtojai.

Teismo nutarimas iššaukė 
didelį nepasitenkinimą ne
gruose, nors kai kurie 
k o n s e rvatyviai nusiteikę 
N A A C P vadai bandė aiš
kinti, kad tai šioks toks lai
mėjimas.

Sovietų vadai lankėsi 
Slovėnijoje, Kroatijoje
Derybos tarp jugoslavų ir 
Sovietų jau arti pabaigos

Belgradas.—Chruščiovas, 
Bulganinas ir Miko j a n a s 
lankėsi Slovėnijos sostinėje 
Liublianoje ir Kr o a t i j o s 
(Chorvatijos) sostinėje Za
grebe. Abi šios respubli
kos, kartu su Serbija, Juod
kalnija ir autonomine Ma
kedonijos sritimi, sudaro 
federatyvę Jug o s 1 a v i j o s 
respubliką.

Abiejose sostinėse tarybi
nius vadus sutiko didžiulės’ 
žmonių minios. Su svečiais 
radosi Jugoslavijos vice
premjerai Kardeli j ir Ran- 
kovičas.

Tito liko Brioni saloje. Su 
juom liko Gromyko, kad 
apdirbti susitarimo tekstą. 
Ketvirtadienį tarybiniai va
dai ir Tito turėjo atvykti 
į Belgradą, kur bus laiko
mos." paskutinės pasitarimo 
sesijos. Manoma, kad ben
dras komunikatas bus iš
leistas ketvirtadienio vaka
rą arba penktadienio rytą. 
Po to įvyks atsisveikinimo 
banketai ir tarybiniai vadai 
išvyks namo.

Vaikų skiepijimas atidėtas 
iki rudens Newarke, kitur

Newark, N. J. — New- 
arko miestas nutarė atidėti 
vaiku skiepijimą prieš po
lio Saiko skiepais iki ru
dens. Tas padaryta todėl, 
kad skiepijimas vis užsivel
ka, o čia artinasi polio se
zonas. Newarko pareigū
nai jaučia, kad geriau lauk
ti rudens, po polio sezono, 
negu skiepyti prieš pat se
zoną, kuomet vaikai nuo 
paties skiepijimo gali ap- 
sikrėsti.

Mat, buvo iškelta, kad 
skiepai gali paakstinti ligą 
pas tuos, kuriuose ji jau ra
dosi vystymosi formoje.

Apart Newarko, skiepiji
mas atidėtas eilėje kitų 
New Jersey vietovių, kaip 
tai Hackensacke, Ridge
field Parke, Bogotoje, Som- 
merville. Iš viso reikalas 
liečia 20,000 vaikučių.

Paskutiniai 
pranešimai
Londonas.— Geležinkelie

čių streikas tęsiasi. Kara
lienė įgalino valdžią pa
skelbti nepaprastą stovį, 
kad palengvinti valdžiai 
streiką laužyti.

Detroitas. — Masinis mi
tingas įvyko prie Fordo fa
briko vartų. Dalyvavo de
šimtys tūkstančių darbinin
kų. ’ Kalbėjo UAW - CIO 
prezidentas Reutheris ir 
pažangiečių vadovaujamo 
600-to lokalo pirmininkas 
Stellato. Darbininkai pa
sisakė už streiką. Jeigu 
streikas kils, jame dalyvaus 
142,000 Fordo darbininkų. 
Iš jų 48,000 priklauso prie 
600-to lokalo .

Saigonas. — Kovos atsi
naujino Pietiniame Vietna
me, šiuo kartu tarp Diemo 
kariuomenės ir Hoa - Hao 
sektos. Tos sektos kariniai 
daliniai laiko didelius plo
tus prie Mekongo upes. 
Panašiai kaip Binh Xuyen 
sektą, tai Hoa-Hao remia 
francūzai.

Hanoi. — 50,000 vietna
miečių dalyvavo masiniame 
Ho Chi-minho .65-to gimta
dienio šventime.

Jakarta, Indonezija. — 
čia įvyko Mala jos naciona- 
lių partijų ir jaunimo or
ganizacijų suvažiavimas, 
kuriame buvo nutarta su
daryti vieninga frontą už 
Malajos nepriklaus o m y b ę 
nuo britų. Suvažiavimas 
negalėjo įvykti pačioje Ma
lajo ie, nes britai tam nebū
tų davė leidimo. Delegatai 
pasiekė Indoneziją nelega
liai.

Bostonas.— New Bedfor- 
do Wamsuttos audykloje 
darbininkai susitarė su 
kompanija ir grižta prie 
darbo. Ten dirba 1,300 dar* 
bininku. Naujosios-Angli
jos audyklose dar lieka 13,- 
000 streikierių.

Ar Airijos nacionalistai 
užims vietas parlamente?

Belfastas. — Du Airijos 
nacionalistai buvo išrinkti j 
Britanijos parlamentą 
Šiaurinėje Airijoje (Ulste- 
ryje), kuri priklauso prie 
Britanijos. Tie du nacio
nalistai, betgi, sėdi kalėji
me už anti-britišką kovą. 
Konservatoriai sako, kad 
jie neprileis šių dviejų “kri
minalistų” patekimo j par
lamentą.

KLAIDOS PATAISYMAS
Vakardienos laidoje buvo 

pasakyta, kad per Memori
al Day savaitgalį auto ne
laimėse užsimušė 259 žmo
nės, o turėjo būti 359.

ORAS NEW YORKE
Giedra^ šilčiau.
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STEVENSONAS KANDIDATUOS
KOMERCINĖ SPAUDA ir politikieriai jau pradėjo 

spekuliuoti, kas bus kandidatais prezidento vietai se
kamais rinkimais, 1956 metais?

Republikonai politikieriai prisimygę reikalauja, kad 
prezidentas Eisenhoweris būtinai tuojau paskelbtų, ką 
jis darys: apsiims kandidatuoti dar vienam terminui 
ar ne? Daug republikonų reikalauja, kad Eisenhoweris 
apsiimtų kandidatuoti, nes, jie sako, jei jis neapsiims, tai 
joks kitas republikonų kandidatas negalės rinkimus 
laimėti. O tai reikš, kad juos laimės demokratų partija.

Bet Eisenhoweris delsia, dar vis nieko aiškaus nepa
sako. Jis, matyt, žiūri, kas bus, kaip dalykai vystysis. 
Jis, aišku, bijosi apsiimti, nes jei apsiimtų ir nebūtų 
išrinktas,—didelė sarmata!

Kaip žinoma, einant Junytinių Valstijų konstituci
jos pataisymu, šalies prezidentas tegali būti išrinktas 
tik dviem terminam.

Republikonas, prezidento Eisenhowerio oponentas, 
William F. Knowland, pats ryžtasi kandidatuoti prezi
dento vietai. Bet vargu ar Knowland savo pasieks. Jį, 
mat, žmonės skaito Čiang Kai-šeko žmogumi, Formozos 
senatoriumi” dėl to, kad jis nuolat triūbija už Čiang 
Kai-šeką ir už karą prieš Kinijos Liaudies Respubliką.

Ligi šiol vis nieko tuo klausimu nesakė demokratų 
šulas, Adlai E. Stevenson, buvęs 1952 metais demokratų 
partijos kandidatas prezidento vietai.

Adlai E. Stevensonas dažnai išstodavo su švelnia 
kritika prieš Eisenhowerj, pakalbėdavo ir vėl nutildavo; 
nedrįso pasakyti viešai, ką jis mano daryti 1956 metais.

Bet šiomis dienomis Adlai E. Stevensonas pareiškė, 
i kad* jis sutiks- būti kandidatu prezidento vietai sekamais 
! metais. Girdi, republikonai neturį sugabumų šalį val- 
| dyti, neturį sugabumų vairuoti šalies vairą painiuose 
I tarptautiniuose reikaluose, todėl jis apsiimsiąs ir šalį 
•’išgelbėsiąs.

Taigi, atiodo, kad Stevensonas nuo dabar ir bus 
^ruošiamas kandidatūrai, nes kito sugabesnio ir žymesnio 
i veikėjo demokratai neturi.

Prof. Juozas Balčikonis 
įžymus kalbininkas 

*

ir pedagogas

kalbai

Prof. Juozas Balčikonis 
—įžymus tarybinis lietuvių 
kalbininkas ir pedagogas, 
kuriam š. m. kovo 25 d. su
ėjo 70 metų amžiaus. Po 
didžiųjų lietuvių kalbinin
ku — J. Jablonskio ir K. 
Būgos paskutiniųjų dešimt
mečių lietuvių kalbotyros 
srityje jis savo veikla už
ima vieną iš ryškiųjų vietų.

Kilęs iš mažažemių vals
tiečių šeimos ir vaikystę 
praleidęs kaime, J. Balčiko-1 
n is karštai pamilo savo 
gimtąją kalbą. 1 
gimtajai lietuvių
ypač dar sustiprino pažan
gi rusų lingvistinė moky
kla, kurios auklėtinis yra 
Balčikonis. 1911 m. baigęs 
Peterburgo universiteto is
torijos - filologijos skyrių, 
Balčikonis atsidėjo lietuvių; 
kalbos tyrimui ir jos dėsty
mui.

Pedagoginį darbą J. Bal
čikonis pradėjo dirbti mo
kytojų kursuose, kur dėste 
lietuviu kalba. 1915 me
tais jis evakuavosi į Voro
nežą, kur iki pat karo pa
baigos dėstė lotynų ir lie
tuvių kalbas lietuvių gim
nazijoje. li?18 m., grįžęs į 
Lietuvą, buvo paskirtas Pa
nevėžio gimnazijos direkto
rium, o nuo 1919 m.—Pa
nevėžio mokytojų seminari
jos direktorium. 1924 m. 
buvo išrinktas Kauno uni
versiteto Humani tariniu 
mokslų fakulteto docentu. 
1930 m. pabaigoje jam ten
ka organizuęti lietuvių kal
bos žodyno redagavimo dar
bą, kuris po K. Būgos mir
ties buvo visiškai sustojęs. 
Žodyno redagavimui J. Bal- 
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vo gyvenimo metų, neati- 
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Kai kurie mano gyvenimo prietykiai 
didmiestyje

Rašo P regresą s 
iš vidaus. Dirbtuvėje mes ■ 
kai kurie net rizikavom sa
vo darbus prarasti. Nors 
valdiški įstatymai leidžia 
laisvai darbininkams orga
nizuotis, be jokių kliūčių iš 
kompanijos pusės, tačiau 
kompanija savo gudrumu 
moka apeiti federališkos 
valdžios įstatymus: Bosai, 
pajutę, kad plieno darbinin
kų unija ima viršų, stojo 
žūtbūtinėn kovon! Prisi
dengę savos unijos skraiste, 
paleido dirbtuvėje daug sa
vo riebiai apmokamų agen
tų, agitatorių, visokių šni
pų, kurie patikrino kiek
vieną darbininką, kuriai 
unijai jie pri jaučia. Už 
keturių mėnesių laiko, iš 
keturių tūkstančių dirban
čių, į plieno uniją buvo 
prisirašiusių ■ 2,852 nariai. 
Plieno uniijos vadai padavė 
prašymą federališkai dar
bo komisijai, kad pravestų 
balsavimus. Kompanija nu
sigando ir be tam tikrų 
priežasčių per dvi savaites 
paleido iš darbo tris šim
tus darbininkų. Parinko 
ypač tuos, kurie turėjo plie
no unijos korteles. Už ki
tos savaitės vėl atleido iš 
darbo porą šimtų.' Ir taip 
kompanija paleidinėjo dar
bininkus, kol suprato, ka3 
kompanijos unija turi dirb
tuvėje daugumą \ narių.

Didelis komphnijos 
smurtas L i i

Kuomet kompanija apsi
stojo paleidinėti darbinin
kus nuo darbo, paskelbė, 
kad likusiems
kams pakels mokestį po 10 
centų į valandą. Ir tokiu 
savo išgalvotu smurtu kom
panija suardė jaunutę, vos 
s u s i o r g anizavusią plieno 
darbininkų uniją. Nes kuo-' Įėję.

(Tąsa)
Dirbtuvėje buvo kompa

nijos unija. Tadgi ir už
mokestis daug žemesnė ne
gu kitose dirbtuvėse, kur 
darbininkai organizuoti sa
vose unijose. Besikalbant 
su kai kuriais darbininkais 
apie unijas, paaiškėjo, kad 
randasi didelis skaičius pa
žangių darbininkų, kurie 
pageidauja tikros darbinin
kų unijos — U. Steel Work
ers of A. (CIO). Aš susi
tariau su kitais dviem drau
gais, ištikimais darbininkų 
reikalams. Vakare, eidami 
nuo darbo, mes trise užė
jome į United Steel Work
ers of America (CIO) raš
tinę. Išdėstę jiems savo 
reikalus, paprašėme, kad 
jie atsiųstų prie mūsų dirb
tuvės savo organizatorius. 
Jie su mielu noru pasiža
dėjo mums patarnauti. Už 
savaitės laiko atvyko pas 
dirbtuvę du gerai prasila
vinę ir prityrę organizato
riai.

Jie pradėjo savo organi- 
z a t y v j darbą, dalindami 
spausdintus lapelius rytais 
ir einant iš dirbtuvės na
mo pavakariais. Su kiek
vienu agitaciniu lapeliu 
duodavo išpildyti narystės 
aplikacijas, kurias norin
tieji išpildydavo ir pasiųs
davo į unijos raštinę. To
kiu būdu unijos pareigūnai 
sužino, kiek fabrike turi 
narių. O kada gauna dau
gumą, tuomet pasikviečia 
federališką komisiją, kad 
pravestų teisingus rinki
mus. Tada darbininkai, darbinin

met įvyko balsavimai, kom
panijos unija laimėjo 34 
balsų daugumą.

Nespėjus unijų balsavimo 
įkarščiui atkalti, kai kom
panijos juodoji rykštė vėl 
pradėjo plakti darbininkus, 
—dar aršiau, negu kada 
nors seniau plakdavo: kož- 
nam darbininkui bosai pri
sakė padaryti daugiau šmo
tų darbo, negu kad seniau 
padarydavo. Kai kurie bai
lūs darbininkai, nenorėda
mi darbus prarasti, paklus
niai pildė bosų prisakymus. 
Jie skubėjo dirbti iš visų 
jėgų. Jų rankos virpėjo ir 
kūnai raitėsi prie mašinų. 
Gerai, kad jie buvo dar jau
ni ir miklūs.
tokių, kurie nepaisė bosų 
prisakymo: 
normališkai, kaip darbinin
kui pridera dirbti. k

Tą pamatę, bosai griebė
si kitokių priemonių suži
nojimui tikrai, kiek darbi
ninkas per dieną gali šmo
tų padaryti. Ūmai dirbtu
vėje atsirado du jauni po
nai, niekad mums nematy
ti. Jie prastovėdavo prie 
kožno darbininko mašinos 
po keturias valandas arba 
daugiau. Vis tėmijo darbi
ninko kožną pasijudinimą 
ir, žiūrėdami i laikrodį, už
sirašydavo laiką.

(Bus daugiau)

Daug buvo ir

jie dirbdavo

Roma. — Italijoje lankosi 
Francūzijos užsienio 
lų ministras Pinay, 
matėsi su premjeru 
ir popiežium.

reika- 
kuris 

Scelba

pargus liberalas.” Jis skaitosi demokratų partijos va
ldovu, bet jo vadovybė nėra užtenkamai griežta, kad 
demokratų partiją pastatyti griežtoje republikonams 
opozicijoje.

Demokratų 
sisakę viešai ir

- nėms teises, už
"valstijose, pataikauja pietinių vals
• ir senatoriams, aiškiems diksikratams, rasistams. 

Stevensonas nieko dėl to viešai nesako.
*• Norint demokratų partiją padaryti gyva ir pa- 
■ trauklia plačiosioms žmonių masėms, reikėtų pradėti ko

vą prieš rasistus pačiame Kongrese, nepaisant to, ką 
jie darys 1956 metais.

Žinoma, būtų gera, jei Amerikos organizuoti dar
bininkai, unijistai sudalytų savo partiją, liaudies parti
ją, irl956 metais išstotų rinkimuose su savo kandidatais. 
Deja, to padaryti kol kas negalima, nes ADF ir CIO 
vadovai atsisako sudaryti nepriklausomą darbininkų- 
farmerių politinę partiją.

partijos vadovai Kongrese, užuot pa
griežtai už civilines Amerikos žmo- 
jų gynimą, už negrų teises pietinėse 

tiju kongresmanams 
Ir

VETERANAI NESIREGISTRUOS
AMERIKOJE VEIKIA buvusios Abrahomo Lincol- 

no brigados veteranų organizacija.
Kas ją sudaro?
Ją sudaro tie amerikiečiai, kurie buvo Ispanijoje 

ir padėjo Ispanijos respublikos vyriausybei kariauti 
prieš fašistus — Mussolinį, Hitlerį ir Franko.

Daugelis tų veteranų, grįžę iš Ispanijos, įstojo į 
Amerikos kariuomenę ir didvyriškai kariavo antrajame 
pasauliniame kare. Daugelį mūsų kariuomenės vadovy
bė apdovanojo aukštais medaliais už narsumą.

Pradėjus siautėti Šaltajam karui, makartistai, pul
dami komunistus, įvairius pažangius darbininkų veikė
jus bei darbininkiškas organizacijas, puolė ir šitų vete

ranų organizaciją” ir, einant Mr. Brownellio įsakymu, 
nutarė reikalauti, kad ši organizacija registruotųsi, 

« kaip subversyvė organizacija.
t Registravimasis reiškia organizacijos uždarymą.

Na, ir šiomis dienomis Milton Wolf, minėtos vete
ranų organizacijos komandierius, vadovas, pareiškė, kad 
veteranai atsisakys registruotis.

Mr. Wolf pareiškė, kad šitie veteranai buvo apskelb
ti subversyviais pasiremiant melagių-šnipų “liudijimais” 
—tokių, kai John Lautner, Louis Budenz, ir kt. Vetera- 

' nų organizacija nėra jokia subversyvė organizacija, sa
ko komandierius Wolf, todėl ji nemato reikalo regis
truotis.

Ką dabar darys valdžia, liekasi palaukti ir pamatyti.

S ptule-Laiavi (Liberty)* Ketvirtad., birželio (June) 2,1955

metu.
Po Didžiojo Tėvynės ka

ro J. Balčikonis skiriamas 
Vilniaus Valstybinio uni
versiteto lietuvių kalbos 
katedros profesoriumi ir 
jos vedėju. Kartu jam pa
vedamos Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos Lietu
vių kalbos instituto atsa
kingos pareigos. 1946 m. 
išrenkamas LTSR Mokslų 
akademijos tikruoju nariu.

Perėmęs žodyno palikimą 
ir tęsdamas Būgos tradici
jas, Balčikonis ypatingą dė
mesį paskyrė žodyno me
džiagos rinkimui iš gyvo
sios liaudies kalbos. Jeigu 
šiuo metu Lietuvių kalbos 
ir literatūros institutas tu
ri kartoteką, yra išleidęs 
Dabartinės lietuviu kalbos 
žodyną ir įteikęs spaudai 
jau III didžiojo lietuvių 
kalbos žodyno tomą, tai žy
mus nuopelnas čia priklau
so J. Balčikoniui.

Kitas reikšmingas J. Bal
čikonio darbo baras yra 
lietuvių kalbos istorijai ir 
praktikai reikšmingų raštų 
redagavimas.
guoti penki J. Jablonskio 
raštų tomai.
su didele meile 
kalbiniu palikimu šio įžy
miojo lietuvių literatūrinės 
kalbos normuotojo, su ku
riuo jis ilgą laiką artimai 
dirbo. Dabartiniu metu 
Balčikonis suredagavo 1653 
metų D. Kleino pirmosios 
lietuvių kalbos gramatikos 
vertimą iš lotynų kalbos, 
tokiu būdu atlikdamas ta
rybinės santvarkos metais 
tą reikšmingą lietuvių kal
bos istorijai darbą, kurio 
ketino kadaise imtis K. Bū
ga. Šiuo metu, TSRS Moks
lų akademijos Kalbotyros 
instituto pavestas, jis reda-

Jo sure d a-

J. Balčikonis
rūpinasi

guoja praktinį lietuvių kal
bos vadovėlį.

Labai svarbi J. Balčiko
nio veiklos sritis yra verti
mai. Iš jo vertimų aiškiai 
matyti ne tik tobulas ver
tėjo lietuvių kalbos mokė
jimas, bet ir rimtas litera
tūrinis sugebėjimas, sti
liaus niuansų pajautimas. 
Balčikonio atlikti Anderse
no, Haufo, brolių Grimų, 
Pero pasakų vertimai yra 
gražūs lietuvių literatūri
nės kalbos pavyzdžiai, iš 
kurių praktiškai mokosi 
taisyklingos, gyvos ir liau
diškos kalbos tiek jauni
mas, tiek ir suaugę skaity
tojai. Šiais vertimais Bal
čikonis prisidėjo prie lietu
vių literatūrinės kalboj kul
tūros pakėlimo.

J. Balčikonis yra parašęs 
nemaža straipsnių lietuvių 
kalbos ir kalbotyros istori
jos, o taip pat lietuvių li
teratūrinės kalbos klausi
mais. Be to, pažymėtini dar 
ir neišspausdinti jo darbai, 
turintieji nemažą reikšmę 
lituanistikai ir bendrajai 
kalbotyrai. Visų pirma tai 
kolektyviniai tikriniu var
du (asmenvardžiu ir vieto
vardžių) tyrinėjimai. Bal
čikonis daug triūso yra pa
dėjęs rinkdamas ir tirda
mas lietuvių kalbos tikri
nius vardus, kurių turtin
gus fondus kartotekos ir 
rankraščių pavidalu turi 
Lietuvių kalbos 
ros institutas.

Kalbant apie 
nio pedagoginę
kia paminėti jį kaip jaunų balsuodami, pasisako, ku- 
kadrų ugdytoją. Per 40 sa- rią uniją jie pageidauja tu- 
vo pedagoginio darbo metų 
Balčikonis yra išugdęs daug 
gerų lietuvių kalbos moky
tojų. Ypač reikšminga jo 

į pedagoginė veikla tarybi- 
' nės santvarkos metais, istei- 
gus universiteto ir Mokslų 
akademijos Lietuvių kalbos 
ir literatūros instituto aspi
rantūras. Jo vadovaujami, 
mokosi daugelis lietuvių 
kalbos specialybės aspiran
tų, iš kurių jau yra agynu- 
sių kandidatines disertaci
jas ir sėkmingai dirbančių 
pedagoginį bei mokslo ti
riamąjį darbą. Tiek vado
vaudamas aspirantams, tiek 
dėstydamas dabartinės lie
tuviu kalbos kursą studen
tams, Balčikonis pasižymi 
dideliu reiklumu, sugebėji
mu įdiegti savo mokiniams 
gimtosios kalbos meilę.

Komuništų partija ir Ta
rybinė vyriausybė aukštai 
įvertino J. Balčikonio mok- 

' slinę bei pedagoginę veiklą 
ir jo nuopelnus lietuvių 
liaudies kultūrai. Jis yra 
apdovanotas Darbo Raudo
nosios Vėliavos ordinu, jam 
suteiktas Lietuvos TSR nu
sipelniusio mokslo veikėjo 
vardas.

Profesoriaus Juozo Balči
konio darbai yra rimtas in
dėlis i lietuvių kalbotyrą ir 
iškelia jį kaip vieną įžy
miųjų tarybinių lietuvių 
mokslininkų. Linkime jubi 
liatui tolesnės sėkmės dir
bant tarybinės liaudies la
bui svarbų mokslininko-pe- 
dagogo darbą.

J. Palionis,
J. Senkūs,
K. Ulvydas

rėti už savo atstovę su fa
brikantais.

Organizatyvis darbas ėjo 
sėkmingai iš lauko pusės ir

Pekinas.—Čia įvyks svar
būs Azijos komunistų vadų, 
pasitarimai. *

Santiago. — Naujai- ka
binetas buvo sudarytas Či-

Dar apie velionį R„ Židžiūną

V

Washingtonas. — Ameri
kos ambasadorė Romoje 
Claire Booth Luce grįžo 
namo. Ji paneigė gandus, 
kad jai siū.bmas sveikatos 
reikalų sekijetorės Ho.bby 
postas. J

Nemaniau rašyti apie po-i mirs, negu teisingai eilės 
etą židžiūną, bet šiomis • parašys. Jis taip perpyko, 
dienomis gavau keistą laiš
ką, tai priverstas tai da
ryti. Laiško autorė nepa
duoda savo vardo, pavar
dės, nei antrašo, o tik pasi
rašo “Onutė.” Gi pašto ant- 
spauda rodo Cambridge, 
Mass. Laiškas nelabai 
sklandžiai parašytas, bet 
išvada gaunasi maždaug 
tokia:

—Jūsų pirmutinės eiles 
man labai patinka, mato
mai paimsi iš velionio Ži- 
džiūno biznį, bet kai nu
mirsi, tai kas tave apgins— 
pačios neturi? Netinka se
nam žmogui pasirašyti Jau
nučiu. Laisvę seniai skai
tau, bet negramatna, ne
galiu viešai rašyti,—pagie
dokite tankiau.—Onutė.

Laiškas neilgas, bet nai
vus, paliečia mane, velionį 
Židžiūną, R. M i z a r ą ir 
dienraštį.

Pirmutinės mano eilės pa
sirodė “Dilgėlėse” 1919 kie
tais. • Tuomet Marcinkevi
čius (Lakštingalos Vaikas), 
Vincas Rimkus ir aš rašė
me' eiles, o Juozas Baltru
šaitis taisė jas. Kartą Bal
trušaitis taip ištaisė Mar
cinkevičius manė, kad aš iš- 
negalėjo atpažiriti. Mar
cinkevičius manė, ad aš iš
taisiau ir patalpinau “Dil
gėlėse”; perpykęs, atvažia
vo man dantis išmušti, bet 
manęs nerado namie, tik 
rado Petrą Mataucką, ku
ris parodė Baltrušaičio laiš
ką, kuriame pasakyta, kad 
Marcinkevičius pirma nu-

jog išsitraukė plunksną ir 
sulaužė vietoj, ir daugiau 
jo eilių pasaulis nematė. •

Kai aš dirbau “Keleivyj,” 
tai velionis židžiūnas dirbo 
“Sandaroj” ir, tiesą paša 
kius, aš tuomet nė nežino
jau politinio jo nusistaty
mo. Tik vėliau, kuomet ži
džiūnas redagavo - spausdi
no “Tarpininką,” o dar vė
liau “Išmintį,” jau pažinau 
velionį visą. Daug padėjau 
jam; rašiau įvairiomis te
momis straipsnelius ir ei
les, pavesdamas jo valiai; 
mažai jų tilpo originalių: 
velionis nukreipdavo, kad 
kiekvienas rašinys pataiky
tų į dolerį. Neatmenu, ke
lintais metais židžiūnas ve
dė South Bostono skyrių 
“Laisvėje”; jis ir mane pri
sikalbino, o gautus pinigus 
už raštus pusiau dalinda- 
vomės. Vėliau jis mane 
prikalbino, kad per ketu
rias savaites vienas užpil- 
dyČiau minėtą skyrių. / 
apsiėmiau ir \ 
vau Jaunutis, duodamas ve
lioniui suprasti, jog pildy
siu tik nustatytą laiką. Jau
nutis buvo Lietuvos kuni
gaikščio Gedimino sūnus ir 
Lietuvos kunigaikščiu išbu
vo tik keturias savaites, tai 
ir aš nemaniau minėtą sky
rių vesti ilgiau. • Tačiau, iš
sibaigus laikui, velionis at
sisakė nuo skyriauss ir da
lies pinigų. Aš nė nežinau, 
dėl kokių priežasčių numa
rinau minėtą skyrių. Reiš
kia, buvo laikai,, kad “Lais
vė” už mano raštus mokė
jo pinigus, o dabar aš

11
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ku “Laisvei,” kad ji spaus
dintų mano raštus. Ir ar 
žinote, jog tūkstantį kartų 
dabar geriau jaučiuosi, 
šydamas ir aukodamas 
vo dienraščiui?

Kartą parašiau gana
kusias eiles Musolinio var
du. židžiūnas perskaitė ir 
rankraštį suplėšė. Girdi: 
“yra žmonių, kurie Muso
linį myli.” Nors vėliau ban
dė klaidą atitaisyti, bet nuo 
čia mes daugiau į draugiš- x 
ką nuotaiką nesuėjome. Tas 
tik parodo, kokioj despe- > 
racijoj tuomet velionis gy
veno. Kaip Mizara rašė 
apie velionį, tai vargiai^ar 
kuris kitas taip švelniai\4r 
mandagiai būtų parašęs.'

Kas aukščiau yra pasa
kyta, manau, kad iš to 
Onutei bus aišku, jog ma
no eilės nėra pirmos, ir iš 
jų biznis nepelningas. Jau
nutis nejaunina nieko, o 
reiškia tą, kaip: Pilipavi
čius, Jenkevičius, Jokubavi- 

Aš čius, Jenuškevičius ir tt.... 
pasirašyda- Nemanau, kad mirę žmonės

paiso, kad juos kas apgin
tų, — nepaisau nė aš. La
bai, Onute, klysti sakyda
ma, kad negali viešai išsi
reikšti dėl stokos rašybos. 
Jeigu aš jus supratau, ta1’ 
manau, jog redakcija dar 
geriau būtų supratus. Pa
galiau, kaip tik ir yra skai
tytojų pareiga pasisakyti 
viešai per 
jiems geriausiai tinka 
tyti, o redakcija 
bendradarbiai
pagal išgalę savo skaityto
jus patenkinti.

. ..Jaunutis.

dienrašti, įkas* • 
1-

ir jos 
pasistengs •



Mintys apie aiškumą rašte
(Iš mano užrašų knygutės)

X Tikriausias žodis
Didieji protai pasižymi 

tuomi, jog keliais žodžiais 
daug dalykų pasako, men
kieji gi proteliai pasižymi 
vartojimu daugybės žodžių, 
kad nieko nepasakyti.

La Rochef auka aid.
•

Vienas žodis kartais pra
randa arba laimi visų im
periją. Richelieu.

•

Kas nori įtikinti, privalo 
remtis ne tinkamiausiuoju 
argumentu, bet taikliau
siuoju žodžiu. Duokit man 
taiklų žodį ir aš visą pa
saulį juomi pajudinsiu.

Joseph Conrad.
•

Skirtumas tarpe tiksliau
siojo ir veik tiksliausiojo 
žodžio—tai skirtumas tarp 
žaibo ir šviečiančiosios pe- 
t&iškės. Mark Twain.

4 ___ •___•

Mintys yra taip lygiai 
daugiaspalvės ir sparčiai 
keičiasi, kaip saulėlydis. Jos 
esti taip beribės ir įvairios, 
kaip ir patsai gyvenimas. 
Žodžiai gi tai pėstininkai ir 
jų skaičius apribotas; jie 
klampoja paskui minčių, 
stengdamiesi jas pasivyti. 
Tačiau, norint bile idėjas 
tinkamai išreikšti ir ki
tiems perduoti, reikia susi
rasti tiksliausiuosius žo
džius, tokius žodžius, kurių 
prasmė vaizdingiausiai idė
jų mintis išreiškia. Tiks
liausiuosius žodžius pasi
rinkti labai pagelbsti sino
nimų ir antonimų žodynas. 
Sinonimai tai giminingos 
reikšmės žodžiai, bet jų 
prasmės anaiptol ne vieno
dos. Antonimai tai prie
šingos reikšmės žodžiai, bet 
taipgi skirtingomis pras
mėmis. J. B—us.

Jokie du žodžiai neturi 
lyginai tos pačios prasmės 
minčių turinyje; jeigu jų 

PASKUTINES HITLERIO DIENOS
(Pagal vokiško karininko Gerhardo Boldto apsakymą)

(Tąsa)
Šiaip taip įsitaisęs, ėmiausi darbo. 

Reikėjo paruošti žemėlapį rytiniam pra
nešimui Hitleriui. Tai buvo nelengva 
todėl, kad per paskutines dienas pasi
keitė trys Berlyno komendantai ir visas 
aparatas. Kreipdamasis netarpiškai į 

• aštuonis rajono komendantus, o ne j 
miesto komendantą, aš radau išeitį iš 
padėties. Iš rajonų pranešė, kad vaka
rop pasidarė ramiau, o temstant beveik 
visai aprimo.

Apie pusę šeštos ryto mane truputį 
nešvelniai pažadino 5 ar 6 rusų artileri
jas sviedinių sprogimai, šeštą valandą 
.sviediniai ėmė kristi tiksliai kas 3 minu
tes, kaip ir išvakarėse. Aš dar nebuvau 
apsirengęs, kai atėjo Giunšė, Hitlerio 
asmens adjutantas, gauti žinių apie pas
kutinius įvykius. Paskui aš paskambi
nau generalinio štabo karininkams Ber
lyno ir Potsdamo rajonuose. Visi pra
nešė tą patį. Vos pradėjus brėkšti, ru
sai po trumpo artilerijos paruošimo ėmė 
pulti. Po kelių valandų sužinojome, kad 
rusai perkirto paskutinį likusį kelią į 
šiaurės vakarus. Berlynas buvo apsup
tas iš visų pusių. Su išoriniu pasauliu 
mus rišo tik požeminis telefono kabelis. 
Šis rašys išliko iki balandžio 26 di-enbs. 
Bemdas kalbėjo telefonu su štabo būsti
ne, kuri anksti rytą buvo evakuota j 
Reinsbergą ir tuo būdu išvengė apsupi- 

' mo. Iš ten jam pranešė taip pat smulk
menas apie mūšius Vokietijos šiaurėje 
ir pietuose. Pateikę raportus genero
lui Krebsui ir dar kartą patikrinę atžy- 
ws mūsų žemėlapiuose, mes apie pusę 
VjKidPliktos nuvykome trise į fiurerio 
slėptuvę.

Mūsų kelias vedė per požeminį gara
žą, kuris buvo sujungtas su Fosštrasės 
gatvės judamu lentų tilteliu, ir per ke
lis perėjimus, kurie baigėsi ilgame kori

doriuje, buvusiame po vidujiniu kance
liarijos kiemu.

Ploną betono sluoksnį kai kuriose vie
tose pramušė bombos, ir blogai apšvies
tame koridoriuje telkšojo vanduo. Kad 
neperšlaptų kojos, mes turėjome balan
suoti siūbuojančiomis lentomis, Šis ke
lio tarpas buvo visuomet ypatingai ne
malonus. Praėję pro kareivių bufeto 
virtuvę ir du kambarius, mes nusileido
me į fiurerio slėptuvę. Visas kelias tru
ko apie 5 minutes. Per tą laiką doku
mentus ne mažiau kaip 6 kartus tikrino 
dvigubi ir trigubi postai. Jie buvo ap
ginkluoti automatais ir rankinėmis gra
natomis. Bufete prie ilgo stalo sėdėjo 
“SS” karininkai ir puskarininkiai, gėrė 
degtinę ir gilių kavą ir. valgė storus 
sviestainius nuo didelių padėklų. Šie 
ponai vos tesiteikė pasisveikinti su mu
mis, sausumos kariuomenės karininkais. 
Prie fiurerio slėptuvės mus pasitiko 
Giunšė. Jis pasakė mums, kad Hitleris 
tuoj baigs pusryčiauti, teks truputį luk
terėti. Šitas Giunšė taip pat buvo pa
našus į sunkaus svorio imtininką ir at
rodė, kad ginčytis su juo neverta. Pla
čiame koridoriuje prie priėmimo kam
bario taip pat stovėjo 4 gerai ginkluoti 
“SS” karininkai. Aš nenoromis atsimi
niau, kad vakar Fosštrasės gatvėj-e ne
buvo nė vieno sargybinio. Kur gi prie
šas? Berlyno gatvėse ar čia apačioje, 
fiurerio slėptuvėje?

Priėmimo kambario dydis tik 3 met
rai iš 7 metrų. Dešinėje visu sienos il
giu stovi rudas suolas, viršum jo šeši 
senųjų Italijos meistrų nedideli geri 
paveikslai. Priešingos sienos viduryje 
stovi valstietiško stiliaus stalas, suolas 
ir keturios kėdės. Į dešinę pasitarimų 
kambario durys, kairėje durys į Hitle
rio kambarį.

(Bus daugiau}

prasmė būtų vienoda, tuo
met nereikėtų dviejų žo
džių. Rašytojas negali iš
traukt iš sakinio vieną žo
dį, o įkišti kitą, lyg mūri
ninkas, kraudamas vienodo 
dydžio, svorio bei spalvos 
plytas. Rašytojas privalo 
kuoątsargiausiai ž o d ž i u s 
pasirinkti.

Sugebėjimas tiksliausiuo
sius žodžius pasirinkti daž
nai pats savaimi rašytoju
je pasireiškia, bet kai jis 
savaimi neatsiranda, tai 
rašytojas būtinai privalo 
tiksliausiojo žodžio ieškoti, 
nes tinkamoje vietoje ir 
tinkamu momentu pavar
totas tiksliausias žodis ga
li jo naująją mintį padary
ti nesunaikinama.

Fr. Leiber, Jr.
•

Tai keleto žymiųjų rašy
tojų bei kalbininkų nuomo
nės apie tai, kaip svarbu 
rašte ir kalboje pasirnkti 
tiksliausiuosius ir ryškiau
siuosius žodžius. Kalboje 
tobulas žodžių pasirinkimas 
dar ne tiek svarbu, kiek 
rašte; nes raštas juk vis
gi patvaresnis daiktas ne
gu kalba. Raštas tai yra 
autoriaus minčių atspindis, 
todėl rūpinkimės padaryti 
tą atspindį kuoaiškiausiu, 
idant skaitytojas aprašo
muosius dalykus suprastų 
kaip tik taip, kaip pats au
torius juos rašydamas su
prato.

♦

O kaip tą aiškumą at
siekti? Tam kiekvienas ra
šantis asmuo, paprastai, sa
votiškas priemones išsidir
bą. Dauguma autorių po 
kelis kartus savo raštą 
pertaisinėja, net jau spaus-' 
tuvėje surinktą tekstą nuo
traukose - korektūrose vėl 
keičia, taiso, dapildo. Su
prantama, taip daryti gali 
tik jau labai paskilbę auto
riai, kuriems spaustuvės 
turi nusilenkti. Papras
tiems gi laikraštinių straips

nelių rašytojams korektū
rose taisymas nepasiekia
mas daiktas, todėl tenka 
rūpintis pirm laikraščiui 
siunčiant rašinį kiek galint 
sutvarkyti.

Aš, paprastai, štai kaip 
darau: Rašydamas ar iš 
kitos kalbos versdamas, 
nors ir trumpą dalykėlį, 
pirmiausiai rašau paišeliu 
ant bile popierio, nelabai 
bodamas kalbos bei sintak
sės smulkmenų, bile tik tei- 
singai padavus savo arba 
kito autoriaus mintį. Pa
rašęs tą pradinę kopiją, pa
dedu dienai kitai į šalį. Pa
skui tą paišeliu rašytą ko
piją atydžiai perskaitau, 
tėmydamas, ar visa kas pri
minta, kaip buvo planuota. 
Dabar galima sakinius pa
pildyti, išsireiškimus page
rinti, dažnai ir naujų smulk
menų įrašyti. Vis tai pai
šeliu, žodį kitą ištrinant, 
naują įrašant; galima jau 
ir gramatikos bei sintaksės 
taisykles tinkamiau “iš- 
prosyti.” Po to vėl pade
du į šalį, o po dienos kitos 
jau imuosi plunksna perra
šyti, dar atydžiau tėmyda
mas ir šį tą taisydamas - 
gerindamas. (Žinoma, kas 
turi rašomąją mašinėlę —■ 
tą paskutinįjį nuorašą pri
valo mašinėle daryti.) Tai 
padarius rašinys jau tinka 
laikraščio redakcijon va
žiuoti. ..

Suprantama, paprastas 
korespondencijas bei' miri
mų ar gimimų pranešimus 
taip nerašoma, nes nauja
gimiai ir naujamiriai su 
kalbos taisyklėmis veik vi
siškai nesiskaito, tik reika
lauja, kad greičiau būtų 
apie juos paskelbta.

J. B. Pranašas.

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas. 
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa* 
šaulio.

Ar jau rengiate ką Laisves 
paramai?

Ballston Spa, N. Y.
MIRĖ KAZYS MEILŪNAS
Kazys Meilūnas, 67 m., stai

ga mirė gegužės 20 d. Palai- 
dotasi 23 d. Park View kapinė
se, Schenectady, N. Y. žmonių 
atsilankė ir į kapines palydė
jo nemažai.

Palydovai, ypač jo žmona, 
vaikai, gentys ir artimieji, ver
kė ir liūdėjo. Visi palydovai 
tapo užkviesti į Mary ir John 
Rozinskų svetainę (buvusį Lie
tuvių Apšvietos Klubą). Vi
sus skaniai pavaišino. Pavalgę 
visi nuliūdę išsiskirstė.

Kazys Meilūnas kilęs iš Mei- 
žių kaimo, Bogoslaviškių par., 
Vilniaus vedybos. Iš amato bu
vo siuvėjas. Po rusų su japo
nais karo, revoliucijai kilus, 
teko ir Kaziui joje dalyvauti. 
Buvo caro valdžios areštuotas.

į Ameriką atvykęs apsigy
veno Amsterdam, N. Y. Vė
liau persikėlė Į Schenectady. 
Buvo progresyvių draugijų na
rys ir geras muzikantas. Grie
žė armoniką ir skambino par- 
tafijoną. Sutvėrė mišrų chorą 
ir buvo jo mokytojas.♦

Susipažinęs su Konstancija 
Žukauskaite, apsivedė. Vėliau 
persikėlė gyvent į Ballston 
Spa, N. Y. Susilaukė ten šei
mos.

Meilūnai išgyveno 37 motus 
Ballston Spa, New York, šis 
yra gražus miestukas, arti pa
garsėjusio Saratoga Springs.

Meilūnas laikydavo rūbams 
siūti ir taisyti įstaigą.

Tie, kurie turėjo su juo pa
žinti ir pasikalbėjimus, ilgai 
jo neužmirš.

A. Gudzin

Skaitytojų Balsai
Jeigu būsiu gyvas, atva

žiuosiu liepos 3-čią į Lais
vės pikniką. Dabar aukoju 
$10, o tada duosiu daugiau 
ir užsimokėsiu už prenu
meratą. Jau jeigu miners- 
villietis senelis Vincas Ra
manauskas, bedarbis; pa
siuntė $6, tai mum, bethe- 
hemiečiams, gėda aukoti 
tik po 50c. Leono Prūsei- 
kos žodžiais: po tiek duo
dant, mes nesurinktume 
$.10,000 iki graikiškų kalė
dų. 4r

Frano ir Adelės Žavių vy
riausia duktė, Frances Erd- 
mam, S. Allentown, Pa., ge
gužės 17 d. susilaukė nau
jagimio sūnaus. Tėvas ir 
motina labai džiaugiasi.

Ir man smagu!
Frank Zavis 

Bethlehem, Pa.

Montello, Mass.
Mūsų piknikai, kurie ateina į Lie

tuvių Tautiško Namo Parką:
Pačios Namo Draugoves piknikas 

bus dvi dienas: gegužės-May 29 ir 
30.

Vienybės Draugystės piknikas į- 
vyks birželio-Jųne 5 d.

O Birželio 12 d. vėl Tautiško Na
mo Draugovė rengia pikniką.

June-birželio 19 d. bus piknikas 
meno ir spaudos reikalams.

Liepos 3 ir 4 dd. tai bus didysis 
piknikas paramai dienraščio Lais
vės, kurį rengia visos Massachu
setts valst. lietuvių organizacijos.

June 26 d. pikniką rengia sve
timtaučiai Labianis Organizacija.

Geo. Shinialtis

Iš pamišėliams daboklės, 
Matteawail, N. Y., ištrūko 
Burton Gailavau, 52 m., skai
tomas pavojingu. Virš šimtas 
asmenų buvo išėję jo ieškoti 
po krūmus, bet pirmosios ke
lios valandos nedavė pasėkų.

helpwTnted-male

masinistas
Laukia

Pinuos Klasės. Marinė Darbas.
Tuojau Kreipkitės 

RTC SHIP BUILDING CORP.
Delaware Ave,, & State St.,

Camden, N. J.

(107-109)
♦ I

Lietuvos pramones stambūs 
laimėjimai

Rašo KAZYS MEŠKAUSKAS
Pokarinį laikotarpį api

būdina spartus visų Tary
bų Lietuvos pramonės ša
kų augimas. ' Nežiūrint ka
ro padarytų didelių sugrio
vimų, respublikos pramonė 
ne tik visiškai atkurta, bet 
dabar duoda keturgubai 
daugiau produkcijos, negu 
prieš karą. Palyginti su 
prieškariniu laiku daug 
kartų išaugo durpių gavy
ba, statybinių medžiagų ga
myba iš vietinio molio ir 
smėlio padidėjo 5-6 kartus, 
sukurta stambi cemento ir 
gipso gamyba vietinių kar
bonatinės žaliavos išteklių 
bazėje.

Per Tarybų valdžios me
tus elektrinių pajėgumas 
Lietuvoje padidėjo daugiau 
kaip tris kartus, o elek
tros energijos gamyba — 
daugiau kaip penkis kar
tus. Prie daugelio respu
blikos upių — Nevėžio, Šeš
upės, Šventosios, Strėvos ir 
kt. — pastatytos hidroelek
trinės. Greitu laiku prasi
deda Kauno hidroelektri
nės prie Nemuno statyba. 
Hidroelektrinė teiks žymiai 
daugiau elektros energijos, 
negu visos prie š k a r i n ė s 
Lietuvos elektrinės.

Respublikoje su k u r t o s 
naujos pramonės šakos — 
mašinų gamyba, laivų sta
tyba, elektrotechnikos pra
monė. Pastatytos stam
bios gamyklos — “Žalgi
rio” staklių gamykla Nau-
joje Vilnioje, “Elfos” elek
trotechnikos gamykla Vil
niuje, turbinių gamykla 
Kaune, laivų statykla Klai
pėdoje, dviračių fabrikas 
Šiauliuose ir daugelis kitų. 
Dabar Lietuvoj gaminamos 
aukštai kokvbinės metalo 
pjovimo staklės, turbinos, 
elektromotorai, elektros1 
prietaisai ir elektros apara
tūra, jūrų ir upių laivai, 
uostų įrenginiai, statybi
niai mechanizmai, durpių 
kasimo agregatai, dažymo 
aparatai ir kt. Statomos ir 
greitai pradės veikti naujos 
stambios gamyklos, kaip, 
pavyzdžiui, suren k a m ų j ų 
gelžbetoninių konstrukcijų 
gamyklos Vilniuje ir Kau
ne ir kitos.

V a rto j imo reik m en y s
Lietuvoje sėkmingai vys

tosi vartojimo reikmenų 
gamybos pramonė. Respu
blikoje pastatyti stambūs, 
didžiai mechanizuoti avaly
nės, tekstilės ir konditeri
jos fabrikai, didelės duonos 
ir pyragų kepyklos, pieno 
produktų gamyklos ir kitos 
lengvosios ir maisto pro- j 
dūktų pramonės įmonės. 
Daug šių pramonės šakų 
įmonių yra statybos stadi
joje, tame tarpe statomi 
mėsos kombinatas Vilniuje 
ir linų kombinatas Panevė
žyje.

Lietuvos pramonės vysty
masis vyksta galingos tech
nikos pagrindu. Elektrifi
kavimas, mechanizavimas 
ir automatizavimas įdie
giami visose pramonės ša
kose. Pavyzdžiui, sukur
tos aukštai mechanizuotos 
durpių įmonės, kuriose ran
kų ■ darbas minimaliai 'nau
dojamas. Šiam tikslui res
publikoje z gaminami pato
bulinti durpių kombainai, 
durpių klodų kasimo maši
nos. Pastatytos visiškai me
chanizuotos staiųbios plyti
nės, kaip, payyzdžiui, Vil
niaus silikatinių plytų ga
mykla, kurios pajėgumas 
siekia 60 milijonų plytų per 

metus. Šioji gamykla duo
da daugiau produkcijos, ne
gu duodavo visos prieška
rinės Lietuvos plytinės.

Statybinių medžiagų reik
mė labai didelė, nes respu
blikoje vis labiau plečiama 
fabrikų ir gamyklų, gyve
namųjų namų, mokyklų, li
goninių, teatrų, kinoteatrų 
ir kt. statyba. Lietuvos 
kolūkiniame kaime stato
mos mechanizuotos gyvu
lių fermos ir kitos gamy
binės paskirties patalpos, 
gyvenamieji namai, klubai, 
mokyklos, vaikų lopšeliai ir 
t. t.

Plačiai išsivystė statybi
nių darbų mechanizavimas. 
Sukurta galinga statybos 
industrija. Visose stambio
se statybose veikia ekska- 
vatoriai, keliamieji kranai 
ir juostiniai transporteriai, 
mechanizuoti tinkavimo ir 
dažymo darbai. Nemaža 
statybinių mechanizmų — 
kranų, transporterių, dažy
mo aparatų ir kt. dalis ga
minama Vilniaus ir Naujo
sios Vilnios gamyklose.

Greitomis ir žymia dalimi 
automatinėmis mašinomis 
bei staklėmis aprūpintos ne 
tik visos respublikos nau
jos mašinų gamyklos ir 
elektrotechnikos įmonės, 
bet ir anksčiau veikusios 
gamyklos ir fabrikai. Taip, 
pavyzdžiui, gelumbės pra
monėje verpimas nuo self-

NORWOOD, MASS.

Atminčiai metinės sukakties mano vyro

JONO CASPER
Mirusio Birželio 2-rą dieną, 1954 m.

Nors jau prabėgo metai laiko nuo tavo mir
ties, bet tavo vaizdas dar neišnyko iš mano akių 
ir mano širdis pasilieka su tavim iki paskutinio 
mano atsikvėpimo.

ANNA CASPER

i DIDIEJI PIKNIKAI
I Paramai Dienraščio Laisvės

Prašome visuomenę įsitėmyti ir kviečiame atsilan
kyti į juos, kuriems distancija nekliudys. 
Prašome kitų organizacijų tomis dienomis 

nieko nerengti.

o Brooklyn© Apylinkė 
LiepOS J National Hall & Park
July 65-13 38th Avenue

Woodside L. L, N. Y.

Bostono Apylinkė \
Liet. Taut. Namo Park 

Keswick Rd. ir Winter St.
Montello, Mass.

Šie piknikai 'bus puikiausia proga pasilinksminti laike 
, jūsų vakacijų. Į kurį tik nuvyksite, ten rasite daug sa
vo gerų pažįstamų, seniai matytų. O taipgi įsigysite ir 

naujų pažinčių.

E^Ęj 
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8 psi.—Laisvė (Liberty)-Ketvirtai., birželio (June) 2,1955

atkorių perkeltas į nuola
tinio veikimo žiedines ver
pimo masinas. Tekstiles 
pramonėje įrengtos auto
matinės audimo staklės, 
mechanizuotas audinių da
žymo procesas. Visiškai 
mechanizuota avalynes ga
myba ir ji pervesta į kon
vejerinį - srovinį gaminimo 
būdą. Didžiai naši apara
tūra įdiegiama maisto pra
monės įmonėse.

Pramonės vystymąsi Lie
tuvoje lydi nuolat augantis 
darbininkų klases kultūri- 
nis-techninis lygis. Platus 
fabrikinio - gamyklinio ap
mokymo, technikumų ir 
aukštųjų mokyklų tinklas 
atlieka didelį darbą vigų 
pramonės šakų specialistų 
kadrams parengti.

Techninės pažangos ir ka
drų kvalifikacijos augimo 
pagrindu sparčiai kyla dar
bo našumas, kuris viduti
niškai jau viršijo prieška
rinį lygį daugiau kaip du 
kartus. Nuolat auga Lietu
vos darbo žmonių materia
linė gerovė. Vien per pasta
ruosius 4-rius metus realu
sis darbininkų ir tarnauto
jų darbo užmokestis palti- 
lo daugiau kaip vienu treč
daliu. f;’

Lietuva tarybų valdžios 
metais virto socialistine in
dustrine - agrarine respu
blika.

Carl Rasmussen, 68 metų, 
nusižudė iššokdamas per lan
gą nuo septinto aukšto White
hall Hotel, 250 W. 100th St., 
Manhattan. Nusižudymo prie
žastis neatidengiama, paliktas 
raščiukas neskelbiamas.

gEE3Ž3E
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Aido Choras dainuos 
IDS piknike birželio 19
Bušu važiuosime j Great Nec- 

ką; šoksime prie lietuviškos 
muzikos

Birželio 19 diena bus New 
York o apylinkės LDS nariams 
iškilminga diena. KeturiosLDS 
kuopos, mat, ruošia 25 metu 
nuo LDS įsikūrimo sukakties 
minėjimą.

Šis jubiliejinis minėjimas bus 
Kasmočiaus sode, Great Neck, 
New York.

Aido Choras, Mildred Stens- 
ler vadovybėje, apsiėmė pikni- 
kierius gražiomis dainomis pa
linksminti. Taipgi bus ir dau
giau i vairumu.

Lietuviška orkestrą šokiams 
taipgi užsakyta. Galėsime vi
si iki valios pasišokti.

Rengėjai ruošiasi, kad visus 
atsilankiusius pilniausiai pa
tenkinti. Bus užtektinai valgiu 
ir gėrimų.

Kad parankiau būtų visiems 
nuvažiuoti, tai didelis busas 
tam yra pasamdytas. Busas 
išeis nuo Lietuvių Amerikos 
Piliečių Klubo, 280 Union 
Ave., Williamsburg, lygiai 
12:30 vai. dieną. Jis sustos 
prie Liberty Auditorijos, Rich
mond Hill, 1 vai. po pietų. Nu
važiavimas į pikniką ir grįži
mas namo kainuos tik $1.50.

Visiems patartina jau iš 
anksto įsigyti kelionei bilietus. 
Juos galima gauti pas rengė
jus.

Tad visi ruoškimės dalyvau
ti šiame jubiliejiniame pikni
ke. Kvieskime savo kaimynus, 
pažystamus. LDS Narys

Aido Choras
* r '

Aidiečiai prašomi atvykti į 
pamoką birželio mėnesio vi
sais penktadieniais. Atostogų 
dar negalime imti, nes choras 
yra pasižadėjęs dainuoti LDS 
kuopų piknike, Great Neck, 
birželio 19-tą, ir Laisvės pik
nike liepos 3-čią. Privalome 
garbingai pasirodyti. Pamokos 
būna paprastoje vietoje, pra
sideda 8 vai. Valdyba

TARP LIETUVIU
Aidsietyno narys Jonas Gry

bas sako, jog jie visi sugrįžo 
iš Baltimorės linksmus. Dainos 
sekėsi. Svečių buvo gražus 
būrys, draugiškai pasilinksmi
no. Oras dieną buvo geras, va
karą užėjusi audra nebegalė
jo daug pakenkti. Jie parve
žė gražų pluoštą Laisvei para
mos, kuri bus paskelbta va
jaus reikaluose.

Brooklyniečiai smalsiai lau
kia Moterų Klubo rengiamos 
Tėvų Dienai pramogos. Tiki
masi įdomios programos, gerų 
vaišių ir bendrai smagaus po
būvio. Jis įvyks birželio 11-tos 
Vakarą, Liberty Auditorijoje. 
Kviečia visus, ne vien tiktai 
tėvus.

Buvusieji šventėmis Roches- 
teryje sako, jog ten įvykusiai 
Laisvės naudai pramogai pa
kenkė šventės ir žaibų-lietaus 
audrelės, užeidinėjusios kelis 
kartus tą popietį ir pačiu pra- 
mogon ėjimo laiku.

Moterys pagamino labai ge
rą vakarienę, už visiems pri
einamą kainą. Nedidelė grupė 
draugų ir draugių nuoširdžiai 
pasidarbavo. Tūli dalyviai 
duosniai parėmė dovanomis. 
Rengėjai žadėjo luktelti su 
išsiuntimu aukų. Tikisi, kad 
sugrįžę iš kelionių ir nedaly
vavusieji pramogoje skubiai 
pamatys komisiją ir prisidės 
pagal išgalę.

Komisija sakė, jog roches- 
teriečių garbė ir dienraščio 
Laisvės padėtis reikalauja tą 
siuntinį Laisvei padidinti.

ž* R.

Scena studijoje, kurioje filmas ‘"Oklahoma” buvo padarytas.

Stadium koncertai 
prasidės birželio 20

Stadium Concerts 38-sis me
tinis sezonas prasidės birželio 
30-tą ir tęsis 6 savaites, bai
giant liepos 30-tą. Jie vykdo
mi Lewisohn Stadiume, prie 
138th St. ir Amsterdam Ave., 
New Yorke.

Programoje visuomet daly
vauja New Yorko miesto or
kestras, kuinam vadais (kon
duktoriais) dalyvaus 14 skir
tingų orkestrų vadų. Veik vi
sais vakarais dalyvauja vienas 
ar daugiau žymūs muzikos ir 
dainos solistai, viso 48. Iš tų 
30 yra paskilbę operos ir kon
certų dainininkai.

Programas vykdys pirmadie
nių, trečiadienių, kctvirtadie- 
nių ir šeštadienių vakarais. 
Penktadieniai ir sekmadieniai 
paliekami liuosais toms svar
biosioms programoms, kurios 
dėl lietaus būtų negalėjusios 
įvykti minėtais vakarais. Sta- 
diumas yra atviro oro teatras.

Sezoniniai bilietai (nupigin
ta kaina, tinkami vartoti bile 
kuriam iš šeimos ar grupės as
menų) jau parduodami. Vien
kartiniai bilietai bus gaunami 
koncertų vakarais prie durų.

Hollywoodo aktorė Jeanette 
MacDonald šaukiama į teismą 
New Yorke atsiimti pabaudą 
už “nešvarą.” Kaltina už ne- 
pataisymą čia esančių namų. 
Sakoma, kad jinai prieš šeše
tą metų namą išrendavo, ir 
nuo to laiko nematė, kas ten 
darosi. Tuo tarpu rendaunin- 
kai išrendavo kitiems, tie dar 
kitiems.

Bartenderį pašaukė 
pas teisėją

New Yorke pašauktas į 
teismą bartenderis tos aludes, 
kurioje įsigėręs kandidatas į 
paratruperins šoko nuo tilto į 
upę parodyti savo narsą.

William Olivar, 17 m., pri
imtas į paratruperius, įsigėrę. 
Po įsigėrimo norėjo savo drau
gams parodyti, kad jis ir be 
parašiuto galįs nušokti 180 
pėdų. Nušokti jis galėjo, bet 
užsimušė.

Sumušė unijistą
Teamsterių Unijos Lokalo 

202 viršininkas Charles Ull
rich buvęs žiauriai sumuštas 
unijos raštinėje. Mušeikas jis 
paskaitęs' unijos įstaigos kito 
skyriaus darbininkais, įleido 
raštinėn pats. Unija paskyrė 
$500 atpildo už informaciją, 
kuri padėtų blogdarius areš- 
tuodinti ir nubausti.

Brooklyno 14-kos mokyklų 
12,500 mokinių darbavosi sper 
cialėje miesto švaros kampani
joje. Miesto valdžia, oficialėse 
apeigose, 28-niems vaikų at
stovams įteikė garbės pažy
mius,

Pagerbs Taikos 
Krusados vadą

Thomas Richardson, vienas 
visašališkosios Taikos Krusa
dos direktorių, bus pagerbtas 
bankete birželio 10-tos prieva
karį, Nola Studio, 1657 Broad
way, tarpe 51 ir 52nd Sts., New 
Yorke. Vakarienę duos vaka
rienės laiku, tuojau po darbo, 
6-tą vai.

Rengėjuose yra paskilbęs 
dainos artistas ir visuomeni
ninkas Paul Robeson, Aktorė 
Karen Morley, Dr. Phillip Mo
rrison ir Dr. Willard, Uphaus.

Laike ketverių metų direk
toriuose jis vadovavo veiklai 
už taiką Korėjoje, už didžiųjų 
valstybių pasitarimus taikai, 
už uždraudimą pragariškųjų 
bombų. Taipgi yra pasižymė
jęs daugelyje kitų veiksmų, 
tarpe kitų ir valdinių įstaigų 
tarnautojų unijoje.

Transportininkai nėra 
patenkinti jungtinėms 
unijoms čarteriu

Transport Workers Unijos 
vykdančioji taryba priėmė re
zoliuciją, kurioje aštriai kriti
kuoja C1O-AFL vieningumo 
konstituciją. Sako, kad ji ne
garantuoja pilnutine vykdymo 
CIO principų ir kad dėl to 
negalės būti nariuose visuoti
no pasitenkinimo.

Taryba pareikalavo “darbi
ninkų vieningumo su. garbe.” 
Ir ragina unijistus darbuotis 
už išsaugojimą CIO principų 
sujungtoje su AFL organizaci
joje.

Transportininkai yra dalimi 
CIO. TWU prezidentas Micha
el J. Quill kalboje už kritikuo
jančią rezoliuciją sakė, jog 
“mes tapome praryti, bet jei
gu mes kovosime, mes galime 
atsiekti kai kurių pagerinimų 
CIO konvencijoje. Mes toliau 
kovosime AFL konvencijoje...”

Auto nelaimės jiems 
buvo permaža

New Yorke prie Grand St. 
ir Bowery susidūrė du auto
mobiliai. Išsėdę, pradėjo argu-, 
mentus, kuris kaltas. Argu
mentai nuo žodžių, išsivystė j 
kumštynes. Sukruvintą lūpą 
įsigijęs, miesto gaisragesys Jo
seph Porus, 28 m., apskundė 
kito auto dalyvius. Sako, kad 
jie pradėjo muštynes. John 
Guarnieri ir William Cottone, 
abu jau pagyvenę vyrai, šau
kiami į teismą.

Privatinių busų linijų atsto
vai sako, kad antplūdis auto
mobilių veda privatines, o 
taip pat ir miestines važiuotės 
linijas į bankrūtą. O gatves 
taip užkemša, jog, nežiūrint 
visų) pastangų, trafiko proble
mos vis didės, ne mažės.

Į spaudos pikniką 
važiuos busai

Angliškosios darbininkų 
spaudos pikniko rengėjai pra
neša, jog ir iš Brooklyno eis 
busai į pikniką, kuris įvyks 
Camp Midvale, N. J., birže
lio 12-tą. Kelionė iš Brookly
no yra apie 30 mylių. Norin
tieji informacijų, prašomi pa
skambinti į darbininkų dien
raščio raštinę: AL 4-7954.

K-<nas

Sako, kad Transit 
Autoritetas delsia

CIO Transport Workers Uni
ja, kurioje priklauso miestinių 
važiuotės linijų darbininkai, 
stipriai kritikavo linijos kon
troliuojantį Transit Autorite
tą. Sako, jog jis tiksliai delsia 
susiderėjimą su unija dėl dar
bo sąlygų ir unijistąms pri
klausomo pakėlimo algų.

\ Unija sako, jog po nutrau
kimo pirmesnio deryboms po
sėdžio, sekamą posėdį taryba 
teikėsi sušaukti tiktai už mė
nesio.

Unija reikalauja po 17 cen
tų mokesties priedo 35 tūks
tančiams linijų darbininkų. 
Transit Autoriteto viršininkas 
Casey unijai tikrinęs,kad prie
dui nėra ištekliaus. Tačiau, sa
ko unija, ne už ilgo po to Au
toritetas pasigyrė, kad savo 
tarnybą jisai baigiąs su šešiais 
ir pusė milijono ižde.

Buvusio gubernatoriaus De
wey uždėtasis miestui Autori
tetas savo tarnybą baigs bir
želio 30-tą. Važiuotės linijų 
reikalus vesti paims guberna
toriaus Harrimano ir majoro 
Wagnerio paskirtiniai, trijų 
asmenų komisija.

Pelham Bay Parke įvykęs 
nesusipratimas vos neišsivystė 
į masinės muštynės vienai ir 
kitai susivaidijusių grupei vis 
gaunant pritarėjų. - Policijos 
raiteliams įjojus į minią, mi
nia prasiskirstė. Tikrosios to 
priežasties kol kas neskelbė.

Apgavo ir apvogė
Sekmadienio vakarą kas 

nors paskambino į garažą, kad 
prie kampo Flatbush Ave. ir 
Queens Blvd, sugedo iš Kleins 
garažo išsiųstas taksikas. To
kio kampo x visai nebuvo, tad 
išvažiavęs jo ieškoti garažinin
kas ilgokai užtruko. Sugrįžo 
gerokai supykęs ir ėmėsi su
trukdyto darbo. Tik už poros 
valandų, eidamas uždaryti 
saugiąją šėpą pirm išėjimo na
mo, pastebėjo, kad šėpos jau 
nėra. Apsižiūrėjo, kad apgavi
kai šėpą išsivežė jo lote buvu
siu pastatytu sunkvežimiu.

Sako, kad šėpoje buvę 
$3,000.

Tiria žmogžudystės 
priežastį

Policija tyrinėja, kas, kaip 
ir dėl ko mirtinai sumušė 
Aquebogue, L. I. gyventoją 
Stanley Kominski. Jo žmona 
Annie sakė policijai, kad vy
ras parsvyravo namo sukru
vintas sekmadienį vėlai vaka
rą, krito ir tuojau- mirė. Pirm 
mirdamas dar pasakęs, kad 
“jie bandė mane nudėti,” bet 
nepajėgęs pasakyti, kas tie 
“jie..”

Pirmutiniu tyrimu nustaty
ta, jog jam sudaužyta galvos 
kaulai, sutruškinta nosis, 
sprandas ir veidas suraižytas 
aštriu- įrankiu.

Susan Hayward su Clark Gab
le vaidina vadovaujančias ro
les filme “Soldier of Fortune,” 
Roxy Teatre, New' Yorke. Sce
nos filmuoto# Hong Kong 
krašte.

Užgyrė sales taksus 
ir kitiems metams

New Yorko miesto budžeto 
taryba nusprendė taksus ant 
pirkinių palaikyti ir toliau to
kius pat, kaip buvo—tris pro
centus. Biznio taksus pakelia. 
Buvo penktadalis vieno pro
cento nuo visų pajamų, ims 
vieną ketvirtadalį 1 procento. 
Finansinėms įstaigoms taksus 
pakelia iki 1 procento—buvo 
4 penktadaliai 1 procento.

Miestiniai budžeto metai 
prasideda liepos 1-mą. Tą die
ną prasidės ir tie pakeistieji 
taksavimai.

Auto užmušė kūdikį
Smarkiai einantį auto staiga 

stabdant ties gatvių sankryža, 
auto sužvigo, pašoko į šoną ir 
ant tarpkelio, ant kurio su ve
žimu niekas neturėtų patekti. 
Auto smogė ten stovėjusią | 
Mrs. Rosario su kūdikiu, jau
ną jos giminaitę ir kitą mergi
ną. Kūdikį užmušė. Nėščią 
Mrs. Rosario apibraižė ir su
laužė kojos riešelį. Merginos 
taipgi nuvežtos į ligoninę.

Auto vairuotojas Blas Ve
gas, gyvenantis 98 WycIcoff 
Ave., Brooklyne, buvo tardo-
mas. Dar nebuvo žinios, kokia 
bus jo bylos užbaiga. Policijos 
raporte sakoma, kad jo auto 
jau buvo numušęs kelis me
chaniškus trafiko sargus pirm 
to, kai jis zujo prieš raudoną 
šviesą ir staigiu stabdymu ma
šiną užšokdino ant “salos,” 
skiriančios abipusį trafiką.

Bombos nebuvo
Koks nors kvailų “štukų” 

mėgėjas ar norėjęs kam nors 
nemalonumo, padėjo dėžutę 
prie 4 aukštų namo 138 Pros
pect PI., Brooklyne, paskam
bino į Eric Saarna butą ir nu
bėgo.

Radęs prie durų tą dėžutę, 
buto savininkas ją nunešė nuo 
laiptų ant gatvės ir pašaukė 
policiją. Policija atitvėrė visą 
bloką, kad žmonės neeitų ar
tyn. Tada bomboms tirti eks
pertai apžiūrėjo viską. Rado 
dėžutėje du tubus, su užra
šais “TNT”. Prie jų prijung
tas pigus laikrodis. Tačiau tū
buose buvę tik du pagaliai, ne 
parakas.

Karo laiku atitarnavęs ket
verius metus marinuose pieti
niame Pacifike, William J. 
Quinn šiomis dienomis baigs 
mokslą St. John’s Universite
te. Jis dienomis dirbo, vaka
rais mokinosi. Tuo pat laiku 
jis prisigyveno 7 vaikus, kurių 
vyriausias yra 9 metų, o ma
žiausias 3 mėnesių.

mokyklos pastate užtiktas gin
kluotas nežinomas vyriškis. 
Jis išsisuko nuo 4 jį gaudančių 
policistų, pagrobė 5-jį ir ištrū
ko į Newarka mašinoje. Ten 
policistą paleido neužgautą ir 
neapiplėštą.

Militariški būriai, veteranų 
ir kitos grupės Atminimų die
ną įvykdė paradus-paradėlius 
visose miesto apskrityse. Daly
vavo ir aukšti valdininkai.

Susirinkimas
LDS 13 kuopos svarbus su

sirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
birželio (June) 2 d., 8 vai. 
vak., 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y.

Visi nariai malonėkite daly
vauti šiame susiėjime, nes jis 
yra svarbus todėl, kad turėsi
me pranešimą apie pikniką, 
kuris įvyks birželio (June) 19 
d., Kosmočiaus parke, 91 
Steamboat Rid., Great Neck, 
New York.

Kad piknikas būtų sėkmin
gu, bus paranduotas busas, 
kuris į pikniką nuveš ir, pasi
baigus piknikui, vėl parveš.

Daugiau pranešimų apie 
pikniką tėmykite Laisvėje ir
Tiesoje.

NEW YORK
HELP WANTED—FfeMALE

NAMŲ DARBININKE
Guolis vietoje. 4 kambariai; 1 

moteriškė, kūdikis, einantis mokyk
lon. Lengvas skalbimas. Prie marių 
vasarą. $40. Turi kalbėti angliškai.

RH. 4-4092
(105-107)

NAMŲ DARBININKE—AUKLE, 
daktaro namams, guolis vietoje, yra 
kiti darbininkai. .Turi kalbėti ang
liškai. $50 j savaitę. Pradžia darbo 
Liepos 1-mą. Fair Lawn, N. J.

šaukite: WAdsworth 3-1982
(102-104)

Reikalinga tarnaitė katalikiškai kle
bonijai. Namų ruošai. Guolis vietoje, 
turi kalbėti kiek nors angliškai. 30 
—35 metų amžiaus. Reikalingi pa
liudijimai. $125 j mėnesj. Our Lady 
of Mercy Rectory, 90 Froelich Farm 
Ed., Hicksville, Long Island.

HI. 8-4351.
(107-109) I

HELP WANTED MALE

SUPERINTENDENT
20 šeimų namas. Varinės vamz

dys. Anglies šiluma. Turi būti geras 
mechanikas. Gera kaimynystė. 4 
rūmų apartmentą, pridedant $50 j 
fnėnesj. 1826 Trafalgar PI., arti E. 
175th St. ir So. Blvd., Bronx.

TV. 3-6417
(107-109)

B LIETUVOS
VIIRŠIJA UŽDUOTIS

Šiauliai.— Dviračių gamyk
los kolektyvas sėkmingai virši
jo vasario ir kovo mėnesių 
bendrosios produkcijos išleidi-1 
mo planus, sutaupė 21 tūks
tantį rublių valstybinių lėšų. 
Per pirmąjį šių metų ketvirtį 
gamykla pagamino tūkstantį 
puikios kokybės dviračių vir
šum plano.
Pradėjo naują gamybos sezoną

PLUNGĖ.— Gerai pasiruo
šė naujam gamybos sezonui 
Plungės plytines kolektyvas. 
Remontininkai atremontavo 
agregatus, sutvarkė ir išmėgi
no įmonės jėgainę.
Vakaras Vilniaus universitete
'Vilniaus Valstybinio univer

siteto Aktų salėje įvyko pro
fesorių, dėstytojų ir studentų 
susitikimas su TSRS Aukščiau
sios Tarybos delegacijos, kuri 
neseniai lankėsi Lenkijos Liau
dies Respublikoje, nariu M. 
Kaunaite.

M. Kaunaite papasakojo 
apie Lenkijos Liaudies Res
publikos seimo šeštosios sesi
jos darbą, apie lenkų tautos 
kovą už socializmo pastatymą 
savo šalyje. Ji pasidalino savo 
įspūdžiais iš Varšuvos, Naujo
sios Hutos metalurgijos kom
binato, Veličkos druskos ka
syklos, papasakojo apie tary
binės delegacijos susitikimus 
su lenkų darbininkais, mokslo 
ir meno veikėjais.

Karštais plojimais buvo su
tikti Kaunaitės perduoti Len
kijos Liaudies Respublikos 
Jungtinės darbininkų partijos 
Centro Komiteto pirmojo sek
retoriaus Boleslavo Bieruto 
linkėjimai lietuvių tautai nuo 
lenkų tautos. (ELTA).

A TONY’S
ur-TO-DATE

BARBER SHOP :
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE :
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

^MATTHEW A J;
BUYUS

! ; (BUYAUSKAS) • •

■: laidotuvių ::
•: direktorius ::
< I • •

:: 426 Lafayette St-
;; Newark 5, N. J. ::

MArket 2-5172 ••

KdniiteUs 4 jnuL Laisvi ([Liberty) Ketvirtad., birželio (June) 2,1955

NEW YORK
REAL ESTATE

Rinktiniai medžiais apaugini..lo
tai, 2 ir 3 miegrūmių namai. Idea
liški atsistatytojams. $6,950 ir ankš
čiau. Maži {mokėjimai. 80% mort
gage. Shells, nuo $3,200 aukštyn, 
pabudavoti. Prie vandens nuosavy
bės, Peconic Bay. Marių maudynės 
už 5 minučių. Žuvavimas. Mes lai
kome atdarą visada. Ofisas ant Sag 
Harbor, Bridgehampton Turnpike. 
SAG HARBOR 5-0224 —SAG HAR
BOR 5-0748.

(87-108)

Farma. Arti University of Conn.- 
Wilbur Cross Parkway. 100 akrų, 6,000 
dedančiųjų vištų, patalpa 15 rūmų 
namas. Didelė barn, 700 vaisinių 
medžių. Registruotas žuvavimui prū
das. Viskas ant U.S. Highway. Len
gvi išmokėjimai, prieinama kaina, 
rašykite: John Slowick, West Wil
lington, Conn. Tel. Storrs GA. 9- 
9844.

(103-109)

Parduoda Savininkas — Westbu
ry (išvažiuoja j California birže
lyje). 2 aukštų, 4 miegrūmiai, dide
lis gyvenamasis rūmas, moderninė 
virtuvė, skalbykla, išklota divonais. 
Apdaryti porčiai. Ant kampo, gra
žiai medžiais apaugta. Arti krautu
vių, naujų mokyklų ir stoties. Tin
kama profesionalui. $27,500. Kvie
čiame pamatyti. EDgewood 3-2405.

(104-110)

Eastchester — Būdavot ojo spėr
ias, mūro ir akmens, 3 miegrūmiai, 
IV2 maudynių, garadžius, skiepas, 
Lawrence Ave. ir Leewood Drive.
$25,750. SP. 9-6614.

(106-108)

Parduoda savininkas — Grasmere, 
Staten Island. Akmeninis namas, 8 
rūmų, ant kampinio loto, profesio
nalų sekcioje. 2 tile maudynės, jbu- 
davotas garadžius. Darykite pasiū
lymą. Arti mokyklų. Pamatymas 
pagal sutartj. GI. 7-7101.

(106-109)

RICHMOND HILL, N. Y.
2 Apartmcntai, 10 kambarių, ant 

loto 55x100, 2 karam garadžius.
$13,500. Tiktai $650 {mokėjimas GI.

ALBERT DI CICCO
159-08 Hillside Ave., (prie Parsons 
Blvd.).

AX. 7-9595

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

Parduoda savininkas. Valymo, da
žymo ir pertaisymo krautuvė (Tai
loring). Gera vieta. Greitam pėnda- 
vimui tiktai $2000. \
Yonkers 5-0728—9 A. M. — 6 P. M.

(105-107)

Parduoda Savininkas—Staten Island. 
Luncheonette, saldainiai, ice cream, 
soda fountain, laikraščiai. 7 rūmų 
apartment as. (Pilna randa tiktai 
$130 { mėnesj). 60 metų kai {steig
tas. Priešai Staten Island ligoninę. 
Tiktai $6,500. šaukite GI. 7-9298.

(105-107)

Parduoda Savininkas — Cleaning 
plant-krautuvė — Richmond Hill, 
N. Y. $550 savaitinių jeigu. All drop. 
Be manadžerio. Kiti interesai verčia 
parduoti už $12,000. Lengvas išmo
kėjimas. Šaukite: VI. 8-5567.

(105-107)

Parduoda Savininkas. 2 šeimų na
mas su pilnai {rengta dirbtuvė: 
“House Coats” išdirbystė. Su 22 
mašinom. Turi parduoti iš priežas
ties nesveikatos. 283 Prospect Ave., 
Brooklyn. Šaukite savininką šešta
dienį, sekmadienį arba darbo dieno
mis del pasimatymo: ST. 8-8261.

(105-108)

RESTAURANTAS. Up State New 
York. Pilnai {rengtas. 50 sėdyjffA). 
Prie stalų ir counter’io patarnavi
mas. Kartu ir 4 rūmų apartmcCjfas 
su bizniu. Tiktai $175 j mėnesj Dėl 
greito pardavimo $10,000.

Port Jervis 4-4164.
(106-112)

MEDUS
Su Lemonadu—

Tai Gėrimas Karščiuose i;
•

Ttiojau įsigykite medaus ir 
sveikatai naudingai atsivė
dinkite šaltu lemonadu karš
tomis dienomis.

•
Bitininko Končiaus Medus

KAINA $1.25 Už KVORTĄ

UŽ PUSĘ GALIONO $2.50

• <4 iGaunamas

Laisvės Įstaigoje




