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KRISLAI
Gal pasimatysime 

New Havene.
Skaičiau ir juokiausi.
Nugirsta naujiena.
Gražūs pažadai.
Masinė žmogžudyste.

Rašo A. Bimba

Aeinantį sekmadienį, birže- 
Jiii 19 d., Įvyks šaunus paren
gimu pagerbimui tėvu. Tai 
bus pietūs ir piknikas. Įvyks 
West New Haven, Conn., In
dian Grove, lietuviškame par
ke.

Parkas labai gražus ir pa-
rankus panašiems parengi
mams.

Mačiau, kad šitoje tėvų pa
gerbimui iškilmėje dalyvaus 
žmonės iš visos Connecticut 
valstijos.

Brooklyniečių grupė irgi 
ruošiamiesi dalyvauti. Tai, jei 
sveiki būsime, pasimatysime 
sekmadienį West New 1 lavo
ne.

Negalima nesijuokti pasi
skaičius apie atsitikimą North 
Dakotoje. Taip pat negalima 
ir nepykti.

Tai galvos, tai inžinieriai! 
Pastatė grūdams laikyti san
dėlį (svirną), išleido $390,000. 
Tupėjo sutilpti 800,000 buše
lių kviečių. Suvežė i.r supylė 
tikta^ 600,000, ir visas sandė
lis sugriuvo! Dar gerai, kad 
tuo tarpui nepasitaikė žmonių, 
būtų ir juos užgriuvęs.

Naujas pastatas sugriuvo! 
žulikos statė ir žulikiškai pa
statė !

Jau keletas metų Floridoj 
gyvena poetas Vilkelis. Girdė
jau, kad Lietuvių Meno Są
junga ruošiasi greitoje ateity
je išleisti jo eilėraščių rinki
nėlį.

Gera naujiena. Vilkelis yra 
davęs gražios lyrinės poezijos. 
Reikia, kad jinai pasirodytų 
rinkinyje. Pagerbsime seną 
poetą ir padidinsime grožinės 
literatūros lobyną.

Eilėraščių rinkinio prenumc- 
ta būsianti tiktai 50 centu. Pa
sižadu būti pirmuoju prenu
meratoriumi.

Koks Amerikos darbininki
joj sluoksnis yra mažiausia 
organizuotas ir labiausia ap
leistas ?

?5gi įvairiausi raštinių dar
bininkai. Jie vadinami “balt- 
kalnieriais” darbininkais. Jų 
yra daug, keletas milijonų.

z Man, labai patinka Walter 
Reutherio, CIO prezidento, iš
kilmingas pažadas. Jis sako, 
kad suvienytas darbo unijų 
judėjimas pirmon vieton pa
statys organizavimą neorgani
zuotų baltkalnieriu darbiniu- 
ky.

Lietuviškieji raketieriai iš 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
Vėl buvo nusidavę Washingto- 
nan “Lietuvos vadavimo rei
kalais.” Visa grupė jų pakon- 
feravo, paūžė, prašvilpė kele
tą tūkstančių iš visuomenės 
surinktų dolerių, ir viskas. 
Lietuva gi nė iš vietos nepasi
judina. Tikiu, jog ir po šios 

ir šimučio misijos ji 
nesutiks sugrąžinti smetoni- 
ninkams valdžią, o ponams 
dvarus. 

• ■
Francūzijoje automobilių

Jos akyse tai “socializmas”

Ponia Hobby prieš 
aisvą skiepijimąIs

Washingtonas. — Eisen- 
howerio sveikatos, apšvie- 
tos ir gerbūvio sekretorė, 
ponia Oveta Culp Hobby, 
pareiškė, kad ji griežtai nu
sistačiusi prieš, neapmoka
mą vaikų skiepijimą anti
podo skiepais. Toks neap
mokamas skiepijimas, sako 
sveikatos reikalų sekretorė,
būtų “socializmas,” dargi 
“socializmas, kuris bando 
įsigauti pro užpakalines 
duris.” Vietoje laisvo ne
apmokamo skiepijimo, se
kretorė Hobby siūlo laisvai 
skiepyti tik “vargingus vai
kus,” kitaip sakant, tėvai, 
kurie negali užsimokėti, tu
rės patiekti visokius liudi
jimus, dokumentus ir tt.

Neapmokamas skiepiji
mas su laiku privestų prie 
socializuotos medicinos, sa
kė ji, o to “laisvosios ini
ciatyvos” (kapitalizmo) sis
tema negali prileisti.

Sekretorė Hobby savo 
nuomones reiškė senatinei 
darbo ir gerbūvio reikalų 
komisijai. Su ja radosi ir 
daktaras Scheele, valdiška
sis medikas, kuris tvarko 
polio skiepų reikalą. Jis pa
rėmė jos nuomonę.

Demokratai yra išstatę 
reikalavimą, kad visi vaikai 
ir jaunuoliai iki 19 metų 
amžiaus būtų skiepyti lais
vai, valdžios kaštais. Sena
torius Hill patiekė tokio 
Įstatymo planą. Bet sekre
torė Hobby stoja prieš. Ji 
sako, kad tas valdžiai kai
nuotų anie $130,000,000. ša
lia to, ji sakė, tai visai ne
reikalingas dalykas.

Ginklavimuisi: 
$31 bilijonas 
Washingtonas. — Sena

to biudžetinė komisija nu
balsavo paskirti ginklavi
muisi virš 31 bilijono do
lerių—$31,836,521,336. Biu
džetiniai metai, kaip yra 
žinoma, prasideda liepos 1.

Šis karinis biudžetas yra 
ant $3,036,450,850 didesnis 
negu dabar besibaigiančių 
biudžetinių metų. Ypatin
gai daug daugiau pinigų 
skiriama tolimo skraidymo 
t ar p k on tinentiniams jet- 
bombonešiams. Senatoriai 
sako, kad to reikia, nes So
vietų Sąjunga dabar turin
ti bombonešius, kurie pri
lygsta mūsiškiams, o gal 
juos net pralenkia.

lenktynių nelaimėje užmušta 
virš aštuoniasdešimt nekaltų 
žmonių.

Ten tokios lenktynės labai 
madoje. Kasmet jos nusineša 
po keletą gyvybių.

Naudos gi nėra jokios. No
rint mašinos greitį nustatyti ir 
išbandyti, juk nereikia jokių 
lenktynių.

Gal ši tragedija padarys ga
lą tam kvailam “sportui.”

Tikslai $10J)00

Laisvės Fondo
Po riaušių numalšinimo

Argentina areštavo

Stojantieji už nemokamą 
skiepijimą nurodo, kaip 
sklandžiai ir puikiai visa 
programa buvo pravesta 
užsienyje. Kanadoje ir Da
nijoje skiepai buvo paga
minti pagal Saiko formulę 
po universitetų laboratori
jų priežiūra, visi skiepai 
buvo geri, visi buvo' skie-
pyti nemokamai, ir progra
ma jau baigta. 
.......... . .......... . ... .......... .... -

Molotovas jau 
atvyko į JAV
New Yorkas. — Tarybų 

Sąjungos užsienio reikalų 
ministras Viačeslavas Mo
lotovas trečiadienio rytą 
britų laivu “Queen ‘ Eliza
beth” atvyko New Yorkan. 
Laivas atplaukė anksti ry
tą, bet Molotovo prieplau
koje laukė daug laikrašti
ninkų ir radijo - televizijos 
komentatorių. Jis, betgi, 
atsisakė atsakyti Į klausi
mus, žadėdamas išleisti pa
reiškimą vėliau.

Iš čia Molotovas vyksta į 
San Francisco, kur daly
vaus jubiliejinėje Jungtinių 
Tautų sesijoje. Su Moloto
vu atvyko apie 40 tarybinių 
atstovų ir ekspertų štabas. 
Apart dalyvavimo J. T. se
sijoje, M'olotovas dar tarsis 
su Vakaru užsienio reikalu 
ministrais apie Keturių Di
džiųjų konferencijos smulk
menas.

San Francisce tarybinė 
delegacija apsistos specia
liai išnuomuotuose rūmuo
se.

Armija ragina pagal žodžius 
pažinti, kas yra komunistas

New Yorkas. — Ameri
kos Civilinių Laisvių Są
junga ( A C L U) išreiškė 
protestą karo reikalų se
kretoriui Wilsonui dėl bro- 
šiūraitės, kurią išleido Pir
mosios Armijos štabas. Tai 
brošiūraitė, kuri mokina, 
kaip pagal kalbą atpažinti 
komunistus.

Brošiūraitė sako, kad kas 
tai Įtartino yra, jeigu žmo
gus vartoja sekamus žo
džius arba išsireiškimus:

Avangardas, pažangietis, 
demagogiškai, materializ
mas, makartizmas, civilinės 
teises, rasine diskriminaci
ja, taika, karinis biudžetas, 
unijų teises, ir tt.

Išgirdę vieną tų žodžių, 
sako armijos, brošiurajtė, 
žinokite, kad kalbate su 
asmeniu, kuris gal komu
nistas.

Amerikos Civilinių Lais
vių Sąjunga sako, kad ši 
brošiūraitė turėtų būti iš
traukta iš apyvartos,' nes 
ji paneigia žmonių pilieti
nes teises, pastato juos pa- 
vojun vien už išsireiškimų 
vartojimą.

Vajaus Eigoje
v-

L. Prūseika, Chicago, Ill., prisiuntė .$42.00. Aukojo:
Z. Klibienė .......................................................... $8.00
V. Žemaitis .......................................................... 5.00
P. Zalkus .............................................................. 5.00
D. Grina (Detroit) ............................................. 5.00
K. Kairys .......................................................   3.00
Padjun ............................................... ................ 2.00
Matukaitis .......................................................... 2.00
Dabulskis .............■..........  2.00
Du Antanai ......................................................... 2.00
J. A. Shatkai .....................................................  2.00
A. Gable ....................................    2.00
E. Eddie .............................................................. 1.00
S. Misevičius ....................................................... 1.00
J. Pateckas ................................  1.00
K. Jokabaitis ....................................................... 1.00

J. Chulada ir S. Penkauskas, Lawrence, Mass., pri
siuntė $136.16. Aukojo:

Nuo banketo ................................................... $43.70
Methuen Draugai ................   15.00
P. Lipsevičia....................................................... 10.00
LLD 37 kp................................................................9.00
P. Aleksoms ......................................................... 5.00
Nežinomas ..........................................................  5.00
J. Ch....................................................................... 5.00
M. Vilkauskas ...................................................... 5.00
J. Zinkus ....................................  5.00
B. Chulada ..........................................................  5.00
S. Penkti s ........................................................  5.00
J. Milvidas ..........................................................  5.00
S. J. K..............................   5.00
Laisvės skaitytoja ....................................  2.00
F. Zulia.......................................................   2.00

(Tąsa 2-ram pusi.)

Paskutiniai
Washingtonas. — “Van

denilines bombos apsaugos” 
bandymas buvo pravestas 
šalies plotme. Prezidentas 
Eisenhoweris ir visas jo 
štabas tuoj po vidudienio 
nuskubinti i slėptuves užu 
miesto, iš kur “valdžia vei
kė po bombardavimo sąly
gomis.” Prezidentas išsi
skubino prieš teoretinį bom
bos kritimą ant Washing- 
tono, nes buvo “įspėtas 
apie besiartinančius priešo 
orlaivius.”

New Yorke bomba teore
tiniai krito ant Williams
burg©, Brooklyne, ir teore
tiniai sunaikino visą Man- 
hattaną, Brooklyino didžiau
sią dalį, dalį Queens ir tt. 
Dešimčiai minučių, po an
tros valandos, visas judėji
mas buvo sulaikytas.

Civilinio apsigynimo par
eigūnai vėliau sake, kad 
gyventojai buvo apatiški, 
nerodė didelio susidomėji
mo pratimu.

Washingtonas. — ILGW 
(siuvėjų) unijos vice-prezi- 
dentas Julius .Hoffmanas 
ragino Kongresą priimti 
$1.25 valandai minimumo 
įstatymą. Demokratai ir’ 
republikonai jau yra susi
tarę pravesti vieno dolerio 
minimumą, nors demokra
tai anksčiau žadėjo unijoms 
tvirtai stoti už $1.25.

Detroitas. — Antradienį 
apie 150,000 darbininkų 50-

pranešimai
tyje General Motors fabri
kų dar streikavo, nors 
UAW-CI0 vadovybė ragi
no juos grįžti darban. Tre
čiadienį, kaip pranešama, 
dalis pradėjo grįžti.

Washingtonas. — Apelia
cijos teismas parėmė že
mesnį teismą, kuris buvo 
atmetęs du pagrindiniu kal
tinimu prieš Owen Latti
more. Lattimore buvo kal
tinamas paneigęs, jog jis 
“sekė komunistine liniją.” 
Teisėjas Youngdahl tą val
džios kaltinimą atmetė 
kaip miglotą, nekonkretiš
ka. Valdžia apeliavo, bet 
apeliacijos teismas 4 balsais 
prieš 4 palaikė teisėjo 
Youngdahlo nuomonę.

Washingtonas. — Krišna 
Menonas, kuris tarėsi su 
prezidentu Eisenho w e r i u 
ir Dullesu, prieš apleisda
mas Šią šalį sų jais dar pa
simatys.

Paryžius. — Prancūzijos 
parlamento garbės pirmi
ninkas Eduard Herriot, Ita
lijos kairiųjų socialistų va
das Pietro Nenni, garsus 
Vokietijos pastorius Nie- 
moelleris, britų mokslinin
kas J. D. Bernai ir eile kitų 
svarbių asmenybių atsi
kreipė į amerikiečius įsu 
specialiu raginimu, kad jie 
dalyvautų pasauliniame tai
kos kongrese, kuris įvyks 
šio mėnesio 22-rą dieną 
Helsinkyje, Suomijoje.

2 aukštu dvasiškiu
Buenos Aires. — Argen

tinos policija pre z i d e n t o 
Perono įsakymu suėmė du 
aukštu kataliku dvasiškiu, 
kurie yra laikomi atsako- 
mingais už anti-valstybinių 
riaušių sukiršinima. Tie 
dvasiškiai yra Buenos Ai
rėse generalinis vikaras ir 
vyskupo pavaduotojas mon- 
sinioras Tato ir arkivysku
pijos kanauninkas Ramon

Geležinkeliečiai 
pabaigė streiką

Londonas. — Britanijos 
geležinkelių garvežių maši
nistai pabaigė streiką, ku
ris tęsėsi per 17 dienų. Be
veik visi šalies traukiniai 
buvo per tą laiką sustoję. 
Mašinistai ir pečkuriai rei
kalavo algų pakėlimo.

Jie dabar pabaigė strei- 
ką, nors neturi garantijų, 
kad reikalavimas bus at
siektas. Valdžia, kuriai ge
ležinkeliai Britanijoje pri
klauso, tik pažadėjo paskir
ti “bešališką teisėją,” ku
ris ginčą spręstų.

Dalis geležinkeliečių ne
patenkinti savo unijos nuo
sprendžiu, bet ir nepasiten
kinusieji grįžta darban.

20,000 uosto kroviku tuo 
Z C

tarpu dar streikuoja. Ju 
išrinkta delegacija lankėsi 
darbo ministerijoje.

Paryžius.—Kalbama, kad 
NATO štabas laikys savo 
konferenciją prieš Keturių 
Didžiųjų konferenciją.

Novoa, kuris per paskuti
nes kelias savaites ėjo ser
gančio senio kardinolo Co- 

'pelio pareigas. Novoa to
kiu būdu buvo vyriausiu 
Argentinos veikiančiu dva
siškiu.

Valdžia ne tik suėmė šiuo 
du, bet paskelbė, kad nuo 
jų atimamos bažnytinės 
pareigos. Bažnytinė hierar
chija su tuomi nesutinka, 
be^bArgentinos valdžia sa
ko; kad ji turi teisę dvasiš
kius šalinti, nes ji jiems 
moka dalį algos ir jos par
eiga dvasiškius patvirtinti.

Buenos Airese antradienį 
įvyko didelės demonstraci
jos, kurias valdžia surengė 
Perono paramai ir klerika
lų pasmerkimui. Demon
stracijose dalyvavo prie Pe
rono kontroliuojamų sindi
katų (unijų) priklausantie
ji darbininkai, kurie išėjo i 
streiką, studentai ir šiaip 
daug žmonių.

Peronistai taipgi išmetė 
iš šalies aukščiausiojo teis
mo teisėja Casares. Jis bu
vo apkaltintas padėjime kle
rikalams, bandyme sukir
šinti kariuomenę prieš po
liciją ir Perono valdžią. Ca
sares yra katalikų veikėjas.

San Francisco. — Vaka
rų pakraščio darbininkai 
patieks peticiją už taiką 
jubiliejinei Jungtinių Tau
tų sesijai. Peticiją patieks 
uosto krovikų ir sandėlių 
darbininkų unija (ILGW), 
kuriai vadovaujaC^H^rry 
Bridges.

Vakarą Vokietija kol kas nekels 
triukšmo dėl jos prarastą žemią

Bonna. — Iki šiol Vaka
rų Vokietijos valdžia teigė, 
kad ji prie pirmos progos 
reikalaus, kad taip vadina
mieji “prarastieji plotai” 
Rytuose būtų sugrąžinti vo
kiečiams. “Prarastais plo
tais” Adenauerio valdžia 
vadina Sileziją ir Pomera
niją (Šlionską ir Pomoržę) 
bei Pietinę Rytprūsių dalį, 
kurias valdo Lenkija, ir 
Šiaurinę Rytprūsių dalį, 
kurią valdo Tarybų Sąjun
ga.

Buvo manyta, kad Ade
nauerio valdžia dar šioje 
Keturių Didžiųjų konfe
rencijoje per amerikiečius 
reikalaus tų žemiu sugrą
žinimo. Bet Adenauerio 
užsienio reikalų ministras 
Von Brentano dabar pa
reiškė, kad kol kas tas rei
kalavimas nebus statytas. 
“Tas nereiškia, kad mes tu 
reikalavimų atsisakome,” 
sako Brentano.

Lenkija ir Tarybų Sąjun
ga laikosi nuomonės, kad 
tie plotai, kurie istoriniai 
yra slaviški ir tik paskuti
niais šimtmečiais buvo vo

kiečių apvaldyti, ant visuos 
met turi likti atskirti nuo 
Vokietijos. Vokiškai kal-^ 
bantie j i iš ten dabar iš
tremti ir nauji gyventojai 
ten įsitaisę.

Sovietai rems Indijos teisę 
išlaisvinti visą teritoriją

Maskva. — Keli tarybi
niai spaudos leidiniai išsi
reiškė, kad Indija turi pil
ną teisę išlaisvinti Goa ir 
kitas teritorijas, kurias dar 
valdo portugalai. Kaip yra 
žinoma, kelios mažos kęlo- 
jukės, kurios buvo francū- 
zų valdomos, jau Indijos 
rankose, nes francūzai su
siprato išsikraustyti. Bet 
portugalai dar laikosi.

Tarybinis žurnalas “New 
Times” (spausdinamas an
glų kalba) ir savaitraštis 
“Literaturnaja Gazeta” sa
ko, kad Indija turi teisę ne
toleruoti kolonializmo jos 
teritorijoje.

ORAS NEW YORKE 
Giedra, šilta.

I
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KAS KA RAŠO IR SAKO

STREIKAS BUVO IŠVENGTAS
PAGALIAU ir General Motors korporacija pasira

šė trejų metų sutartį su CIO United Workers unija.
Sutartis inima visus pagrindinius punktus, kurie 

anksčiau buvo įkergti į unijos sutartį su Fordo kom
panija. Reikia manyti, kad šias sutartis paseks ir ki
tos automobilių dirbimo kompanijos ir tuo būdu jau 
dabar galima sakyti generalinis automobilių darbinin
kų streikas išvengtas. F

Einant šiomis sutartimis, kai kuriems, aukščiau la
vintiems, darbininkams pakeliamos algos, pripažinta 
"‘union shop” sistema ir kompanijos pažada mokėti tam 
tikrą dalį per tam tikrą laiką darbininkams, kai jie bus 
nedarbo lauke, kai jie bus iš darbo paleisti dėl nebu
vimo darbo.

•• “Užtikrintos metinės algos” automobilių darbinin
kų unija reikalavo jau seniai, bet jos, žinoma, negavo. 
Tačiau patsai to dalyko principas yra įkergtas į su
tartis. O tame ir glūdi labai didelis dalykas,—laimė- , 
j imas.

Po metų laiko kompanijos pridės darbininkams tam 
tikrą dalį pinigų, kai darbininkai, ne dėl savo noro, bus 
paleisti iš darbo, — pridės prie gaunamųjų iš valstijų i 
iždiniu nedarbo mokesčiu, v v

Fordo ir General Motors korporacijos fabrikai yra 
išsimėtę po visą šalį. Kiekviena valstija šiandien turi 
tam tikrą darbininkams nedarbo mokėjimo sistemą, 
tačiau išmokamos sumos nėra visur vienodos: vienose 
valstijose' darbininkas, paleistas iš darbo, per tam tikrą 
savaičių skaičių, gauna vienokią sumą, kitose—kitokią.

Teks pasidarbuoti, kad valstijos pravestų tam ti
krus įstatymus, pagal kuriuos samdytojai galėtų damo- 
kėti nedarbe esantiems darbininkams pašalpų prie tų, 
kurias gauna iš valstijų. Teks daug pasidarbuoti, kad 
net ir tas nedarbe mokestis, kurį šios dvi korporacijos 
pasižada darbininkams mokėti, būtų galima gauti.

Bet šis jau yra kitas dalykas. Svarbu, kaip minė
jome, kad sutartyse yra įkergti punktai, verčią samdy
tojus prisidėti pinigiškai prie paleisto iš darbo darbi
ninko ir jo šeimos gyvenimo palengvinimo!

Po šių bendrų sutarčių sudarymo, dabar seks lokali
nės sutartys darbininkų su samdytojais. Jų sėkmingu
mas (darbininkų atžvilgiu), aišku, vyriausiai priklausys 
nuo to, kaip organizuoti darbininkai ir jų vadovai lai-

' šiuo metu tęsiasi plieno pramonės darbininkų unijos 
vadovų pasitarimai su plieno pramonės magnatais. Plie
no darbininkai taipgi reikalauja pakelt jiems algas, o jei 
samdytojai to nepadarys, tai kai baigsis sutarties ter
minas, jie streikuos.

Tenka spėti, kad po šitų sutarčių pasirašymo De- 
i troite, plieno pramonės magnatai taipgi bus sukalba

mesni !

Laisvės fondo vajaus eigoje
(Tąsa iš pirmo pusi.)

goti paskutinis ratifikavi
mo raštas. Lenkijos Liau
dies Respublikos Vyriausy
bė informuos kitas valsty
bes—Sutarties dalyves apie 
kiekvieno ratifikavimo raš
to atidavimą saugoti.

11 STRAIPSNIS
Ši Sutartis galios dvide

šimt metų. Susitariančioms 
šalims, kurios ligi vienerių 
metų prieš pasib a i g i a n t 
šiam laikui neperduos Len
kijos Liaudies Respublikos 
Vyriausybei pareiškimo 
apie Sutarties denonsavi
mą, ji galios dar dešimt 
metų.

Tuo atveju, jeigu Euro
poje bus sudaryta kolekty
vinio saugumo sistema ir 
šiuo tikslu bus sudaryta 
Bendraeuropinė Su tart i s 
dėl kolektyvinio saugumo, 
ko nenukrypstamai sieks 
Susitariančios Šalys, ši Su
tartis neteks savo galios 
nuo tos dienos, kai įsiga
lios BendraeUropinė Sutar
tis.

Sudaryta Varšuvoje 1955 
metų gegužės 14 dieną vie
name egzemplioriuje rusų, 
lenkų, čekų ir vokiečių 
kalbomis. Visi tekstai turi 
vienodą galią. Patvirtintus 
šios Sutarties nuorašus 
Lenkijos Liaudies Respu
blikos Vyriausybė nusiųs 
visiems kitiems Sutarties 
dalyviams.

Užtvirtindami tai, įgalio
tiniai pasirašė šią Sutartį 
ir uždėjo ant jos. antspau
dus.

jėgos panaudojimą. Valsty
bės—Sutarties dalyvės tuo
jau pat konsultuosis dėl 
bendrų priemonių, kurių 
reikia imtis, kad galima bū
tų atkurti ir palaikyti tarp
tautinę taiką bei saugumą.

Apie priemones, įvykdy
tas šio straipsnio pagrindu, 
bus pranešta Saugumo Ta
rybai sutinkamai su Suvie
nytųjų Nacijų Organizaci
jos Įstatų nuostatais. Šios 
priemonės bus nutrauktos, 
kai tik Saugumo Taryba 
imsis priemonių, reikalingų 
tarptautinei taikai ir sau
gumui atkurti bei palaiky
ti.

5 STRAIPSNIS
Susitariančios Šalys suti

ko sudaryti Jungtinę kari
nę Vadovybę vadovauti jų 
ginkluotosioms pajėgoms, 
kurios bus paskirtos pagal 
Šalių susitarimą tos, vei
kiančios bendrai nustatytų 
principų pagrindu, karinės 
vadovybės žinion. Jos im
sis taip pat kitų suderintų 
priemonių, reikalingų jų 
gynybiniam pajėgumui su
stiprinti, kad galima būtų 
apsaugoti jų tautų taikų 
darbą, garantuoti ju sienų 
bei teritorijų neliečiamybę 
ir užtikrinti gynimąsi nuo 
galimos agresijos.

6 STRAIPSNIS .
Šios Sutarties numato

moms valstybių — Sutar
ties dalyvių — konsultaci- 

i joms įgyvendinti ir klausi
mams, kylantiems ryšium 
su šios Sutarties įgyvendi- 

j nimu, svarstyti steigiamas 
Politinis Konsultacinis Ko
mitetas, kuriame kiekvie
nai valstybei — Sutarties 
dalyvei 
sybės narys arba kitas

VARšAVOS
PASITARIMO I 
SUTARTIS

Pas mus jau buvo rašyta 
apie tarybinio bloko valsty
bių atstovų pasitarimą Var- 
šavoje taikai ir saugumui 
Europoje užtikrinti. Tame 
pasitarime dalyvavo ir Lie
tuvos premjeras M. A. Ged
vilas; jis buvo tarybinės 
delegacijos, kuriai pirmi
ninkavo Bulganinas, sudė
tyje. Iš viso pasitarime da
lyvavo aštuonios valstybės: 
Albanija, Bulgarija, Čecho- 
slovakija, Lenkija, Rumu
nija, Tarybų Sąjunga, Ven
grija ir Vokietijos Demo
kratinė Respublika.

Mes gavome lietuvių kal
ba tosios sutarties tekstą, 
kurį čia ir paduodame mū
sų skaitytojams. Ji oficia
liai vadinasi “Draugystes, 
bendradarbiavimo ir savi
tarpio pagalbos sutartis” ii 
po ja pasirašo visų astuo
nių valstybių delegacijų pir
mininkai.

Sutarties tekstas toks:
1 STRAIPSNIS

Susitariančios Šalys įsi
pareigoja sutinkamai su 
Suvienytųjų Nacijų Orga
nizacijos Įstatais susilaiky
ti savo tarptautiniuose san
tykiuose grasinimo jėga ar
ba jos panau d o j i m o ir 
spręsti savo tarptautinius 
ginčus taikiomis priemonė
mis, tokiu būdu, kad nesu
sidarytų grėsmė tarptauti
nei taikai ir saugumui.

2 STRAIPSNIS
Susitariančios Šalys pa

reiškia,'kad jos pasirengu
sios dalyvauti nuoširdaus 
bendradarbiavimo dvasia 
visuose tarpta utiniuose 
veiksniuose, kurių tikslas 
yra užtikrinti tarptautinę 
taiką bei saugumą, ir pil
nutinai skirs savo jėgas 
šiems tikslams įgyvendinti.

Kartu Susitariančios Ša
lys sieks, kad susitarus su 
kitomis valstybėmis, kurios 
panorės bendradarbiauti 
šioje srityje, būtų imamasi 
efektyvių priemonių apsi
ginklavimui visuotiniu mas
tu sumažinti ir atominiam, 
vandeniliniam ginklui bei 
kitoms masinio naikinimo 
ginklo rūšims uždrausti.

3 STRAIPSNIS
Susitariančios Šalys kon

sultuosis tarpusavyje visais 
svarbiais tarpt autiniais 
klausimais, liečiančiais jų 
bendrus interesus, vado- 
vaudamosios tarptaut i n ė s 
taikos ir saugumo stiprini
mo interesais.

Jos nedelsdamos konsul
tuosis tarpusavyje kiekvie
ną kartą, kai, bet kurios jų 
nuomone, kils ginkluoto už
puolimo prieš vieną arba 
kelias valstybes — Sutar
ties dalyves—grėsmė, siek
damos užtikrinti bendrą gy
nimąsi ir taikos bei saugu
mo palaikymą.

4 STRAIPSNIS
Tuo atveju, jeigu kuri 

nors valstybė arba grupė 
valstybių įvykdys Europoje 
ginkluotą užpuolimą prieš 
vieną arba kelias valstybes 
—Sutarties dalyves, kiek
viena valstybė — Sutarties 
dalyvė, įgyvendindama in
dividualinės arba kolekty
vinės savigynos teisę, su
tinkamai su Suvienytųjų 
Nacijų Organizacijos Įsta
tų 51 straipsniu, suteiks 
valstybei arba valstybėms, 
patyrusioms tokį užpuoli
mą, nedelsiamą pagalbą, in
dividualiai ir pagal susi
tarimą su kitomis valsty
bėmis — Sutarties dalyvė
mis, visomis priemonėmis, 

- kurios jai atrodo reikalin
gos, įskaitant ginkluotos

• o

KONFERENCIJA ĮVYKS
DABAR JAU TIKRAI žinoma, kad Keturių Didžių

jų konferencija įvyks.
Į Ji prasidės š. m. liepos 18 d. Ženevoje, Šveicarijoje. 
AViėtą ir laiką sugalvojo mūsų valstybės departmentas su 

Anglijos ir Francūzijos valdžiomis; šį siūlymą užgyrė 
Tarybų Sąjungos vyriausybė.

Dėl šitos konferencijos jau buvo daug rašyta, daug 
kalbėta; bus dar daugiau rašyta ir kalbėta.

Kaip ten bebūtų, mums yra džiugu, kad tokia kon
ferencija įvyks, kad prezidentas Eisenhoweris, Edenas, 
Faure ir Bulganinas atsisės aplink vieną ir tą patį stalą 

, ir tarsis.
Mums nepatinka tik tai, kad mūsų valstybės de

partmentas jau dabar skeptiškai į tą konferenciją žiūri. 
Bijomės, kad Mr. Dulles dar nesugalvotų kokio nors 
triukio.

Ši konferencija vyksta vyriausiai dėl to, kad visų 
šalii>žmonės jos labai nori. Kiekvienas jaučia tai: jeigu 
konferencija ir nepadarys nieko gera, tai blogiau jau 
visvien nebus, kaip yra.

Stebuklų iš tos konferencijos, žinoma, nieks nesitiki, 
nesitikime ir mes.

Bet mes tikimės, kad po tos konferencijos įtempta 
tarptautinė padėtis gali būti, jei ne daug, tai nors tru
putėlį atveržta.

O jeigu būtų prieita prie ginklavimosi sumažinimo, 
tai konferencija tikrai atliktų didžiulės reikšmės dar
bus, kokių mūsų šalies ir viso pasaulio žmonės didžiai 
trokšta.

šiandien, birželio 16 d., kaip 8 vai. vak., Carnegie 
Hall, New Yorke, ‘įvyksta svarbus masinis mitingais. 
Kuriems tik laikas ir sąlygos leidžia, raginami jame 

% dalyvauti. '

3 pmL—Lahvi (Liberty)- Ketvirtu birželio (June) 16, 1955

f
.s

IŠ LAIŠKŲ
J. P. Chepulis, ilgametis 

dienraščio Laisvės skaitytojas,
; Southbury, Conn., 

atsiuntė LLD Centro sekreto- 
atskirai paskirtas atstovas, riui Jonui Grybui laišką. Ja- 

Komitetas gali steigti pa-j me jis reiškia džiaugsmą gau- 
galbinius organus, kurie'ta knyga “Amerikos preziden- 
bus reikalingi.

7 STRAIPSNIS
Susitariančios Šalys 

pareigoj a nedalyvauti 
kiose koalicijose arba 
jungose ir nesudarinėti 
kiu susitarimu, kuriu tiks- 

V C 7 V

lai prieštarauja šios Sutar
tiems tikslams.

Susitariančios Šalys pa
reiškia, kad jų įsipareigoji
mai pagal galiojančias tarp
tautines sutartis nepriešta
rauja šios Sutarties nuosta
tams.

8 STRAIPSNIS
Susitariančios Šalys pa

reiškia, kad jos veiks drau
gystės ir bendradarbiavimo 
dvasia, siekdamos toliau 
vystyti ir stiprinti savo 
ekonominius ir kultūrinius 
tarpusavio ryšius, sekda
mos jų savitarpio nepri
klausomybės bei suverenu
mo gerbimo ir nesikišimo į 
jų vidaus reikalus princi
pais.

9 STRAIPSNIS
Ši Sutartis atvira pri

sijungti kitoms valstybėms, 
nepriklausomai nuo jų vi
suomeninės ir valstybinės 
santvarkos, kurios pareikš, 
kad jos pasirengusios da
lyvaudamos šioje Sutartyje 
prisidėti prie taikingųjų 
valstybių pastangų suvieni
jimo taikai ir tautų saugu
mui užtikrinti. Toks prisi
jungimas įsigalios, jeigu su 
juo sutiks valstybės —- Su
tarties dalyvės, atidavus 
Lenkijos Respublikos Vy
riausybei saugoti dokumen
tą apie prisijungimą.

10 STRAIPSNIS
Ši Sutartis ratifikuotina, 

ir ratifikavimo raštai bus 
atiduoti saugoti Lenkijos 
Liaudies Respublikos Vy
riausybei.

Sutartis įsigalios ta die-jpas ™us I svečius, 
ną, kai bus atiduotas sau-

atstovaus Vyriau- gyvenąs

.]o- 
są- 
jo-

I tai,” taipgi prisimena Laisves 
reikalus. Greta to visko, jis 
praneša:

“Sveikstu labai povaliai, daf 
tik viena koja galiu 
sistoti...**

Linkime Chepuliui 
galėti nesveikatas ir
miau gyventi. Sykiu linkėtina, 
kad draugai ir pažįstami jį 
palinksmintų atlankymu.

greit nu- 
vėl links-

Hartford, Conn.
MŪŠŲ NAUJIENOS

Pereitame LDS 79 kp. susi
rinkime buvo nutarta daly
vauti piknike, kuris įvyks bir
želio 19 d. New Haven, Conn. 
Tai bus tėvams pagerbti pa
rengimas. Rengiatės visi daly
vauti, turėsite smagų laiką. 
Mūsų kuopa prašo tų, kurie 
turi automobilius, kad jie va
žiuodami į New Haveną, su
stotų Laisvės Choro Klube, 
157 Hugerford St., ir galėtų 
paimti iš čia tuos, kurie norės 
važiuoti, bet kurie neturi sa
vo automobilių. Nuvažiuoti 
ima apie valandą laiko. Nepa
mirškite: pikniko vieta Indian 
Grove Park, West Haven, 
Conn.

Taigi iki pasimatymo!

PASTABA.

Smulkiomis .
B. Morkevičia

K. Morkūnas ..
T. Dražalauskas
M. Verbiekienė
L. Barauskienė
J. Supetris ....
J. Chulada ....

1.46’)*
1.00 i
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

K. Naravas, Shenandoah, Pa., prisiuntė blanką ir 
$37.00. Aukojo:

A. Zalenka (Frackville)
Senas Shenandoahrietis
Senas Draugas ...........
K. ir A .Naravai .......

J. N. Geras Draugas .............
Pranas Pikunas (Connerton) 

Senas Draugas ........................

$10.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 4.00 

. 2.00 
.. 1.00

J. Bridgeportietis, Conn., prisiuntė blanką ir $66. 
Aukojo:

A. Jocis .....................
J. M. .. .........................
Mr. & Mrs. M. Arison
A. Pudimas................
Schiling ....................
Stefans ............. .........
Rose Shimkus ...........
M. Valacka ...............
Helen ........................
Vincas ........................
Domicėlė ....................
Anufras ....................

Amelia, Fairfield

$10.00 
10.00 
10.00

. 5.00
. 5.00
. 5.0Q
. 5.00
. 5.00
. 2.00
. 2.00
. 2.00

. 2.00 
. 2.00
. 1.00

J. Purtikas, Pittsburgh, Pa., prisiuntė blanką ir 
$41. Aukojo: 
' Patriotų Kliubas

J. Purtikas.........
M. Katilius .........
J. Briedis ...........
J. Miliauskas ...
Laisvės Patriotas
E. Kašlauskas ...
J. Lasdikas .......
M. Budnikas ....

J. Kentra

$10.00 
10.00- 

. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
.. 1.00

Nuo atskirų asmenų ir grupių gauta sekamai: T 
J. M. Karsonas (vardai koresp.),

Lowell, Mass........................................
LLD 198 kp. (per Karosienę), 

Oakland, Calif.............................
LLD 153 kp. (per Alviną), 

San Francisco, Calif..................
LLD 97 kp. (nuo pikniko, per Žilinską), 

x Plymouth, Pa. L..........................
Julius M. Herman, Arlington, Mass........
B. K. Stupelis, Philadelphia, Pa.............
B. Zmitraitė, Johnson City, N. Y.........
M. Klimas, Fairlawn, N. J.......................
Marta Jodaugienė, Plymouth, Pa. ... 
Frank Obrekes, Shamokin, Pa...............
Mary Stolpin, Flint, Mich.........................
C. Stashinsky, New Kensington, Pa. ....
S. Rakštys, Sudbury, Canada ...............
Dr. K. Pautiehius, Cleveland, Ohio .. 
Andrew Stenes, New York City .........
Vincent Stroll, Freehold, N. J........ 
Anthony Dulsky, Detroit, Mich.............
Natalija Lenigan, St. Petersburg, Fla. . 
M. Palilionis, Cleveland, Ohio..................
Martin Pond, San Francisco, Calif..........
J. Barčas, Toronto, Canada ....................

$60.00

50.00

25.00

20.00
15.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.00 '
4.00
3.00
3.00
3.00
2.00
2.00
2.00

. 2.00
2.00
1.00
1.00

Iš anksčiau gauta $6,725.76. Dabar suplaukė $541.1% 
Viso gauta $7,266.92. Dar reikia $2,733.08.

Širdingai ačiū viršminėtiems rėmėjams už puikią 
paramą. Laisves Administracija

Nuomotojai padeda žmogui 
įgyti butą

Grupė baltųjų gyventojų 
Waverly, Iowa, valstijoj, 
greitai veikė pasipriešinti 
įvykusiai diskriminacijai jų 
miestelyje. Jie įteikė ne
grui Oro Jėgų karininkui 
raktus buto, kada jie suži
nojo, kad jis nenorėjo įsi- 
kraustyti dėl “rasines prie 
spaudos.0

Kapitonas Virgil A. Da
niels, Korėjos karo vetera
nas, dirbantis radaro stoty
je netoli Waverly, nuėjo į 
valdžios finansuojamą bu
tų projekto įstaigą išnuo- 
muoti butą savo žmonai ir 
trims vaikams. Projekto 
viršininkas užgyrė aplika-

ciją ir karininkas ketino už 
poros dienų įsikraustyti. 
Už keliu dienu šis viršinin
kas jam paskambino ir sa
kė, kad gali įsikraustyti, 
bet to nepatartų, nes jis ga
vęs keturis skundus prieš 
negrą ir kaikurie nuomuo- 
tojai pranešė, kad jie 
kraustys, jei negras 
įleistas.

Miesto gyventojai
sušaukė susirinkimą ir įteL 
kė Kapitonui Daniels hųjto 
raktą. Taip pat jam'tefy 
kė peticiją, visų kitų gyven
tojų pasirašytą, ragindami 
jį su šeima įsikraustyti.

Common Council

Laisvės Cho- 
važiuoti į New 

Y orką dalyvauti piknike lie
pos 3 ičhą. Tad kurie norite 

 

važiuoti, užsiregistruokite 
Laisvės Chore, kad turėtumė
te buse užtikrintą vietą,

Antanas Kiškiūnas

jas rengi

WORCESTER, MASS.
Pranešimas—Pakvietimas

Pranešamo visiems gražios gam
tos ir dainos mylėtojams, kad sek
madienį, biržclio-June 19 d. gražia
jame Olympia Parke įvyks Aido 
Choro metinis piknikas. Tad šiąja 
proga prašome ir kviečiame visus 

Į gražios dainos mylėtojus atvykti 
. Būsite svetin- 

| gai, širdingai pavaišinti, palinks
minti. AIDO CHORAS

• v • išsi
bus

tuoj

i



IĮ Mikas Detroitietis.

Iš Norių iki Cubos

I

T (Tąsa)
Vist, kurie nuvažiavo Flo

ridon ir ten apsigyveno, nei 
vienas nerūgoja dėl savo li
kimo; visi jie gražiai gyve
na ir džiaugiasi, kad ten 
sveikiau gyventi. Tačiau 
vėl tenka pabrėžti, kad va
žiuojant Floridon reikia tu
rėti pinigų; industrijos-dar- 
bų ten nėra, ir “plikas” nu
važiavęs ten neįsikurs! ir 
nepragyvensi. Laimingi tie, 
.kurie galėjo įsikurti, t. y., 
galėjo ką nors nusipirkti ir 
turi kokius nors darbelius. 
Daug žmonių gal norėtų 
važiuot į Šautus, kur at
mosfera šiltesnė, sveikesnė, 
bet dėl ekonominių sąlygų 
negali to padaryt ir turi 
gyventi ten, kur užsidirba 
duoną ir druską. Visi dar
bininkai negali važiuoti 
Floridon ar Arizonon ir ten 
gėrėtis saulės spinduliais...

5 Apvogė
Kai Aįasytė atvažiavo su 

savo Plymotuku, tai nusi- 
samdėm (pasirendavojom) 
trijų kambarių apartmentą 
vienai savaitei; sumokėjo
me $35.00. Tai pigus apart- 
mentas. Kitose vietose už 
panašius apartmentus plė
šia daug brangiau. Yra ir 
pigesnių toliau nuo vidurio 
miesto apsigyvenant ilges-1 
niam laikui. j

Pradėjome rengtis va
žiuot į Key West ir į Cuba. 
Po paskutinės nakties ryte 
išėjome iš apartmento prie 
savo Plymotuko ir, žiūriu,!

kad jis jau “aprabavotas”: 
iš vieno šono nuo abiejų 
ratų nuimtos kepurės. Tik 
“dėkui” tam rabušninkui, 
kad nenumovė abiejų ratų 
su tajeriais. Gal jam ne
reikėjo, o gal kas nors su
trukdė, nesuspėjo atsukt 
šrubų? Kadaise Detroite 
atradau savo Forduką sto
vintį be rato.

Gera tokiems gaivalams, 
kurie moka taip gyventi: 
reikia kepurių ant ratų ar
ba viso rato - tajerio, tai 
nusiėmė nuo kito karo ir 
užsidėjo ant savo, arba gal 
parduoda kokiems “pedlio- 
riams” ir užsidirba kelioli
ka dolerių. Taip gyventi 
aš nemoku.

ami miesto, prasideda siau
ro sausžemio ir tiltų ruo
žas. Mat, vieškelis išvestas 
per mažas salas, o nuo vie
nos salos iki kitos pabuda- 
voti tiltai. Sakoma, kad tų 
tiltų yra apie 115 mylių il
gio, kol pasieki Key West. 
Nuo sausžemio iki Key 
West, pagal visą tą vieš
kelį ir pro tiltus yra 
nutiesta storoka metalinė 
ryna (“paipa”). Bet nete
ko sužinoti, kas toje ryno- 
je yra: geriamas vanduo, 
aliejus, ar gesas.

Nuo Miami iki Key West 
yra apie 165 mylios. Key 
West tai jau miestas. Čia 
yra viešbučių, motelių tu
ristams, krautuvių ir kito- 
kiu bizniu. Randasi Suvie- v- L-
nytų Valstijų orlaivių sto
tis, daug laivų ir visokių 
žuvininkų. Gyventojų yra 
26,433; ir tik 22 pėdos aukš
čiau jūrų lygio. Atmosfe
ra čia šiltesnė negu Mia
mi; saulė aštriai šildo. Key 
West ir tasai vieškelis su 
visais tiltais priklauso Jung-

Key West
Key West—tai sala tarpe 

vandenų ir nelabai toli nuo 
Cubos. Plymotukas, paval- 
gidintas ir pagirdytas, trau
kė gerai, bet man atrodė, i 
kad važiavimas į Key West! 
yra nuobodus, nes važiuoji 
tarpe vandenų per saliukes 
ir tiltus. O tų tiltų daugy- j tinėms Valstijoms, o Cuba 
bė, vieni pusėtinai ilgi, ki-1 jau yra atskira respublika, 
ti trumpesni, pav., vienas; Keleivius iš Key West į Cu- 
tiltas yra suvirs 7-nių my-l.bą ir iš Cubos į Key West 
lių ilgio, važiuoji virš jū-| stropiai kontroliuoja: per- 
ros; kitas tiltas pabūdavo-j žiūri imigracijos viršinin- 
tas 75 pėdų virš vandens. Į kai abiejose pusėse. Iš Key 
Iš abiejų pusių matosi tik West iki Cubos per vande- 
jūrų vanduo ir vietomis sa- į nį yra 90 mylių. Iš Flori- 
liukės. Ant kai kurių mažų | dos Gubą galima pasiekt 
salų matosi pastatai, tenI laivais arba orlaiviais. Key 
gyvena žmonės; privažiavi-' West viskas biskį pigiau, 
mas tik laivu. | negu Miami, ir ten dar ne-

Kiek pavažiavus nuo Mi-1 važiuoja daug turistų. Ta-

V. VARGUOLIS

Surado žalmargę
Rudenio niūri pilkuma jau spėjo iš

tiesti savo liūdnų vaizdų uždangą taip, 
kad vasaros skaistumo ir žymės jau ne

Rytas šiandien labai niūrus ir nuo
bodus, nes tamsūs, kaip švinas ir žemai 
nugulę debesiai jau kelios dienos kaip 
laiko užgulę, lyg ir koksai dangstis, šį 
visą ilgą ir platų klonį, kuris panašus į 
stebėtinai didelį, lėkštais ir dantuotais 
kraštais lovį. Debesiai šiandien taip 
žemai nugulę, kad net atsirėmę ant kal
nų kuprotos nugaros, kurie, rodos, kaip 
sargai, saugo šį klonį abiemis jo pusė
mis. Ir gal todėl šiandien šis klonis, 
ypatingai jau jo taip vadinamas vidur- 
klonis, tik primena savo panašumu mil
žiniškai didelį ir labai suterštą cirko 
balaganą. Na, o gal gi gyvenantieji 
žmonės šiame vidurklonyje ir nėra nie
kas daugiau, kaip tik lošėjai ir žiūro
vai tos painios ir sudėtingos gyvenimo 
dramos, kuri čionai vyksta kiekvieną 
dieną? Ir taip jau kelios dienos, kaip 
saulė visai užsiskleidusi užu storų, juo
dų debesių ir nepasirodo su savo skais
čia ir žavėjančia šypsą. O gal gi ji gė
dinasi pažvelgti į šio kadaise buvusio 
vaizdftlgo vidurklonio murziną veidą?

Šiandien dvelksena smulkutė, kaip 
miglai purkšna ir viskas: žemė, namai 
ir pilki medžiai, o jau ypatingai gatvės, 
atrodo suprakaitavę, suniurę ir labai 
peizoti, purvini. Na, o šis visas klonis 
jau ir taip begalo labai yra murzinas, 
it kaminkretis, nuo anglinių dulkių ir 
anglinių atmatų, kurių čia tiek daug 
yra sus i kopę per ilgą metų eilę, tik dar 
labiau šiandien atrodo purvinesnis; ro
dos, kad viskas, lyg ant paniekos, purvu 
aptepliota; rodos, kad tik ir lemta šiam 
kloniui purve merdėti jau ant visados. 
O betgi senoje praeityje šis vidurklonis 
buvo labai vaizdingas su savo puikiomis 
panoramomis, kurios taip ir traukė 
kiekvienam žiūrėtojui akį. O jau ypa
tingai rudenio dienomis, kada šis vi
durklonis suliepsnodavo skaisčiomis 
vaivorykštės spalvomis, tai taip ir ža
vėdavo kiekvieną sielą, it kokiais bur
tais. Dar ir šiandieen yra keliolika se
nelių, kurie papasakoja daug įdomių 
datyktf ^jie šį vidurklonį iš jo praeities. 
Ir tikrai taip turėjo būti, nes dar ir 
Šiandien, kur akys tik pažvelgia, taip ir 
matos kai kur tų gražių liekanų: taip 
ii* matos kalnai, kalneliai, pašlaitės, lo
melė ir pievos. Ošė gražūs pušynėliai,

žaliavo lapuočiai miškai; čiurleno upe
liai ir gausūs šaltinėliai; sirpo uogos ir 
išdidingai kėlė savo galvas įvairiausi 
grybai. Gi pačiu klonio viduriu, viso
kiais vingiais ir krivūlėmis tykiai teka 
stambesnė j i Lackawanna upė, kuri, lyg 
motina savo vaikelius, susiėmusi visus 
tuos šaltinėlius ir upelius į savo globą, 
plaukia į jūrų platybę gal ieškodama 
sau laisvės.

Bet šiandien jau visai kitoks vaizdas 
ir kitoks reginys matos, pasidairius po 
šį kloni; šiandien tik priklu darosi, pa
mačius taip subjaurotą kada tai buvu
sį gražų vaizdą. Tie gražūs pušynai 
išgainioti, iš žalialapių miškų tik brūz
gynai telikę; pievos užpiltos anglių at
matomis, o kalnai, kalneliai nūdien tik 
vėpso palikę- bjauriomis “strippings” 
kasyklomis. Išdžiūvo upeliai ir šalti
nėliai, o pati Lackawanna upė, ta buvu
si tyro vandenėlio ir žuvinga upė, šian
dien tik dvokianti srutų sriauna.

Senoje praeityje visas klonis buvo re
tai apgyventas pirmųjų pionierių, kolo
nistų, iš kurių buvo išaugę keliolika ir 
gana stambių ūkininkų, stambių žem
valdžių su puikiomis sodybomis. Gi apie 
kietos anglies didžius klodus žemės gel
mėje tada dar nieko nežinojo: tada ir 
šis klonis tikrai buvo vaizdingas. B-et 
kada atrado anglių klodus — ke- 
lioliką jų — kaipo nepavaduojamą ku
rui medžiagą, kada pradėjo atidarinėti 
kasyklas, nuo tada ir šio klonio išvaiz
da pradėjo, keistis ir nykti tas grožis. 
Ir taip su laiku pridygo daug anglių ka
syklų ir anglims malti ir šortuoti lau-

Aplink kasyklas plito anglinės dulkės 
ir šiukšlės, ir taip viską apipurvino, ap
teršė: išnyko gražūs miškai ir pušynai; 
ten, kur buvo pievos ir vaizdingos kal
vos, lomelės — išaugo, kaip egiptiečių 
piramides — anglių atmatų kalnai. Ne 
vienas iš tų kalnų per didelį susislėgi- 
mą ir savyje turinčias anglių dujas 
(gasus), užsidegė ir degė, ir šiandien 
dar k'aikurie dega, skleisdami nepaken
čiamą sieros smarvę. O kurie jau išde
gę, tai tik primena vulkaninės lavos kal
nus bei riogsančius kreiterius.. Ir taip 
šis klonis ėmė keistis: gražios sodybos 
pradėjo nykti, o jų vieton pradėjo dygti 
kaimai ir miesteliai, ypatingai apie an
glių kasyklas bei arti kasyklų pridygo 
daug, kaip kurmynų, anglies kasėjų na-

' (Bus daugiau}

čiau ir ten randasi “byčiai,” 
geros maudynės jūrų van
denyje, ir tt.

1822 m. Commodore Da
vid Porter įsteigė čia lai
vyno stotį ir vartojo ją kaip 
bazę mūšiams prieš jūrų pi
ratus iš Gulf of Mexico ir 
iš Carribbean jūrų. Laike 
karo su Meksika Key West 
buvo militariška vieta ir 
laivyno bazė. Architektū
ra kombinuota visokio sti
liaus, bet daugiausia ispa
niška. Kai kurios senesnės 
stubos pabudavotos laivų 
dailydžių (carpenters), be 
vinių, bet su mediniais kuo
liukais, iš cedar ir maho
gany medžio. Keturi mili
jonai svarų žuvies išveža
ma iš Key West kiekvienais 
metais. Šrimpų (shrimps, 
vėžiukų rūšis) išleidžia jui 
milijonus svarų. ■ Čerepokų ’ 
(turtles) sriuba ir mėsa yra 
kenuojama ir išvežama į 
Nortus. Tūli čerepokai 
sveria su virš 500 svarų. Tai 
bent gyvūnas! Iš jo daro 
sriubą ir “steiką.”

Miesto kapinėse yra pa
laidoti žuvę kareiviai nuo 
U. S. S. Maine laivo, kuris 
buvo paskandintas laike Is
panijos - Amerikos karo. 
Susisiekimui su Cuba yra 
Cubos orlaivių linija (Cu
ban airline), ir vežioja ke
leivius kiekvieną dieną.

Orlaivyje
Nusitarėm skristi orlai

viui Savo Plymotuką pa
likome Key West prie or
laivių stoties ant “parking 
lot”; ten visuomet būna 
sargas, kuris prižiūri visus 
paliktus automobilius; mo
kestis už “parkinimą” žmo
niška, nebrangi. Prasidėjo 
“ceremonijos” imigracijos 
įstaigoje: kiekvieną keleivį 
išklausinėja, kur esi gimęs, 

■ iš kur atvažiavęs, ar esi j 
šios šalies pilietis, ir tt. | 
Viską surašo, peržiūri as-f 
mens dokumentus. Jei turi! 
kokį čemadoną, tai pasve
ria ir sukrauna orlaiviu. 
Keleivių nemažai, tai ilgo
kai reikia palaukti, kol vi
sus surašinėja. Paskui tam 
tikras valdininkas išveda 
visus sykiu link orlaivio, 
bet prie užtvaros vartų čia 
vėl stovi du asmenys ir ne
leidžia eiti pro vartus orlai
vio be iššaukimo tavo pa
vardės. Čia vėl reikia pa
stovėti, iki iššaukia tavo 
vardą, tuomet jau eik ir 
lipk orlaiviu. Nesuprantu, 
kam tokios didelės, stro
pios “ceremonijos,” išlei
džiant keleivius? Gal yra 
nuožiūra, kad kas nepabėg
tų? Važiuojant Kanadon 
arba Meksikon taip nekon
troliuoja. Gal tik orlaivių 
keleivius taip stropiai 
žiūri.

(Bus daugiau)

WORCESTER, MASS.

Birželio 16 d. sukanka du 
metai kai mirė mano 

mylimas vyras

Kazimieras Kibirkštis

noriuJo atminčiai šias eilutes 
pasakyti:

Anksti j poilsį žengei, 
Bet gi ne savo noru — ne! 
Liaudies gerovei aušrą siekt —• 
geidei savąja krūtine.

Ant kelio mirtį sutikai...
Darbai paliko nebaigti.
Ir nesuspėjai pasakyt, 
kad juos dirbtų kiti, kiti!

Po darbo našta tu palūžęs.
Čia poilsio vietą radai, 
Tu grožį mokėjai branginti. 
Težydi margieji žiedai!
O darbas, kurį tu kasdieną 
Ir dirbai ir kvietei/kitus. 
Gabens, gal visai neužilgo, 
Mūs žemei malonius laikus!

Mirtis užgesino tavuosius jausmus, 
Ir tu jau negrįši pas mus.
Nors geso, išnyko vilionių sapnai, 
Bet liko gi žymės, kad tu gyvenai.
Tos žymes—ne ledas ne nutirps, 

nepražus,—
Drauguos atminimas paliko 

Gražus! Gražus.
Ona Kibirkštienė

Plymouth, Pa.
LIŪDNA ŽINIA

Iš linksmai praleisto pikni
ko parvažiavęs, radau tele
gramą nuo švogerio John 
Paknis, iš Kearny, N. J., kad 
jų, mano sesers Marijonos ir 
Jono Paknio, dukrelė Lilija, 
po vyru Kordowski, mirė 
1955 m. gegužės 29 d. ryte.

Mano giminaitė, Lilija Pak- 
niūtė-Kordowski, ' vos pasie
kus 32 metus amžiaus, mirė 
nuo širdies ligos operacijos! 
Paliko dideliam liūdesy: tė
velius, vyrą. Kordowski ir tris 
mažus vaikelius: sūnelį 8 m., 
dukrelę 5 m. ir jauniausią sūne
lį nepilnai 2 metų amžiaus, ir 
broliuką Ed. Paknis; taip pat 
iris dėdes: Julių Paknį, Joną 
ir Vincą Žilinskus ir tetą, Oną 
Titanienę, ir kelis pusbrolius 
bei puseseres ir daug tolimes
nių giminių.

Pašarvota buvo J. M. Bu- 
yausko šermeninės koplyčioje, 
22 Davis Ave. Kearny, N. J., 
kur pagerbimui mirusios Lili- 
jos daug gražių gėlių vainikų 
buvo.

Laidotuvės įvyko birželio 2 
d., su bažnytinėmis apeigomis, 
kuriomis aptarnavo trys kuni
gai, — Kearny’s lietuvių baž
nyčioj, kuri tik keli mėnesiai 
pabudavota, taip pat gražioj 
vietoj. Iš minėtos bažnyčios 
mirusi mūsų giminaitė tapo 
palydėta į švento Kryžiaus 
Kapinyną, North Aldington, 
N. J., ir Čionai, po paskutinių 
ceremonijų, palydovai tapo 
užkviesti ant pietų į naują, 
gražią lietuvių klubo svetainę, 
kuri randasi ant kampo Davis 
Ave. ir Dukes St., Kearny, 
New Jersey.

Abelnais šermenų reikalais 
rūpinosi mirusios Lilijos dėdė 
ir krikštotėvas, Julius Paknis 
(mirusios tėvelio brolis), ku
ris Lilijos pagerbimui ir minė
tus gerus pietus davė, kuriuos 
paruošė Juliaus žmona Pak- 
nienė prigelbstint Bujauskie- 
nei. Nors darbo diena buvo, 
bet Liliją į kapus palydėjo 13 
pilni karai žmonių.

Pakilių, Žilinskų, Titanių ir

dowskiui, jos likusiems trims 
vaikeliams, jr jos tėveliams, 
Marijonai ir Jonui Pakniam ir 
jo motulei Kordowskienei, ku
rie turite pergyventi skau
džius širdgėlos smūgius!

Bet gamtoje visokių prie
puolių bei nuotykių įvyksta,— 
laimių ir nelaimių, smagumų 
ir liūdesių, kurių niekas nega
li sulaikyti, neigi išvengti.

Taigi, lai būna mūsų buvu
siai mielai giminaitei, Lilijai 
Pakniutei-Kordowskienei, am
žina atilsis! O mums visiems, 
kol gyvi esame, 
mas tebūna!

susiramini-

pri-

Youngstown, Ohio
Pasimirė Marijona Piisu- 

kienė, sulaukusi 77 metų am
žiaus. Prieš 55 metus ji atvy
ko iš Lietuvos į Thomas, W. 
Va., ir čia ištekėjo už Tho
mas Pilsuko. Susilaukė 8 vai
kų, šešių dukterų ir dviejų 
sūnų. Visus gražiai išauklėjo. 
Vienas jos sūnus mirė prieš 
kelerius 
town 
1922 
mirė 
joną

metus. Į Youngs- 
PiĮsuku šeima atvyko 
metais; prieš 7 metus 

jos vyras. .Velionė Mari- 
labai sunkiai sirgo.

S. J. E.

Brockton-Montello, Mass.
Piknikas, Liet. Taut. Namo Par

ke, Winter St. ir Keswick Rd. Įvyks 
birželio 19 d., 1-mą vai. dieną. Ren
gia LLD 6 kp. ir Liet. Taut. Namo 
Knygynas. Taipgi 3-čią vai. popiet 
bus Komitetų iš kitų kolonijų pasi
tarimas apie Laisvės pikniką, kuris 
jvyks Liepos 3-4 dd. Prašome vi
sus dalyvauti. Birželio 26 d. čia pik
niką rengia svetimtaučiai, galėsime 
nuvažiuoti į piknikus kitur.

(116-11$)

Hartford, Conn.
Kapų puošnos šventėmis te

ko būti pas d.d. šilkus. Ten 
dar pribuvo dvi poros ir tiek 
pat pavienių, šeimininkai ska
niai svečius pavaišino ir taip 
atvirame ore prie balto beržo, 
tarpe gėlių, praleista gražiai

l diena.
Kažin kas pasiūlė atžymint 

kapų puošnos dieną, privalu
mas atsižvelgti ir į gyvųjų rei
kalus — sukėlimas 10,000 do
lerių Laisvės fondam Visi j Pauliukonių šeimos bei gimi- 
karštai tam pritarė, ir aukavo, j nes reiškiame gilią simpatiją,

Du metai atgal, 
venant Kearny, N. 
bos girdėjosi, kad 
klubas statysis nauja svetainę, 
ir parapijiečiai statysis naują 
bažnyčią. Bet po dviejų metų 
teko matyti savo akimis tikre
nybę. Į tą trumpą laiką, Kear- 
ny’ės lietuvių kalbos pilnai iš
sipildė. Ypatingai klubo nau
ja didelė, su vėliausiais įtai
symais svetainė gražiai mo
derniškai pabudavota. Ir kiek 
žinau, visos apylinkės lietuvių 
kolonijos tokios svetainės ne
turi ir vargiai kada beturės.

. Dar daugiau. Julius Paknis 
pavadino mane, mano brolį 
Joną ir S. Titanį apžiūrėti dar 
vieną Kearny’ės lietuvių, jau 
gana seną, bet naujoj vietoj, 
naujai moderniškai pabudavo
ta įstaigą, kuri randasi 24 Da
vis Ave., Kearny, N. J. Ši įs
taiga vadinasi Schuyler Sa
vings and Loan Association, 
kuri gyvuoja jau 30 metų, ku
rios prezidento pareigas eina 
pats Julius Paknis. Daug pa
ra šių įstaigų depresijos lai
kais
mos daugelio žmonių sutau
pąs, bet ši įstaiga išsilaikė to
dėl, kad joje nebuvo įsileista 
žulikų, ir biznis buvo veda
mas teisingai. Taip Julius Pak- 
nis sakė. Ir šiandien ši įstaiga, 
su namais ir grynais pinigais 

j turi arti milijono dolerių ver
tės, ir vis kyla aukštyn, Ju
lius P’aknis sako. Reikia pri
minti, kad Julius Paknis be
ne bus turtingiausias lietuvis 
šioje apylinkėje ir turįs gabu
mų bei pasisekimų toje sri
tyje. V. Žilinskas

mums gy
ti., tik kai- 

lietuvių

bankrutavo, nusinešda-

Ona ir Jurgis pradėjo su 
20 dol. Vic ir Eva Valley, mi
nint 20 metų vedybines, nuo 
metų po dol. Elena Kalvaitie- 
iiė 16 dol. Viena dalis už pre
numeratą, antra — prisimi
nimas gyvenimo draugo mir
ties. M. ir J. Lukštai 
M. ir J. Margaičiai 2 
ii’ pirmiau yra davę, 
džinskienė 2 dol.

Vėliau A. Dagilienė 
5 dol.,
rimą kapų 
proga. Viso 
linkės.

10 dol. 
dol. Jie 
O. Ru-

mirusios vyrui Kor-

New Haven. Conn.
✓

'I evu Dienos Pietūs

davė 
prisimindama vyro mi- 

puošimo dienos 
susidarė 75 ža- 

Vikutis

Montello, Mass.
9 d. mjrė Christina 
sulaukusi 62 metų 
gyvenusi po num. 
St. Sirgo širdies li- 
pašarvota Yakavo-

Birželio 
Sk Intienė, 
mžiaus ir 
106 Ames 
ga. Buvo
uis Funeral Home; palaidota 
birž. 13 d. Melrose kapinėse. 
Paliko nuliūdime savo vyrą 
M. Skintą, sūnų Howard ir 
vieną anūką. Amerikoje išgy
veno apie 42 metus. Skaitė 
dienraštį Laisvę ir priklausė 
pašalpinėms draugijoms.

George Shimaitis

Naujavedi įtarė 
prievartavime

Brook lyne areštuotas 27 
metų vyras, prieš ketvertą 
mėnesių vedęs. Jį įtaria, kad 
jis būdamas svečiu vestuvėse 
susipažino 17 -metų merginą, 
prie jos atvirai lįsdamas susi
pyko su žmona, o kai žmona 
viena išėjo namo, jis pasisiū
lė naują pažįstamą pavėžinti 
ir ją išprievartavo.

Policija sako, jog vyras pri
sipažino buvęs įsigėręs, prie 
merginos meilinęsis, bet gina
si, jog neprievartavo.

• •

t

A.L.D.L.D. 32 kuopa rengia Tėvų Dienos Pietus 
ir tai bus tikrai puikus pavaišinimas dalyvių 
gerų gaspadinių gamintais geriausiais valgiais 

kainą tik $1.50.ir uz

Įvyks Sekmadienį, 2-rą Vai. Dieną

Birželio-June 19-tą d
Kviečiame visus atsilankyti, paviešėti ir pasi
linksminti tyrame ore pačiu gražiausiu vasaros 
sezonu. Kviečiame ir iš tolimesnių kolonijų at
silankyti.

VIETA DAUGELIUI GERAI ŽINOMA:

Indian Grove
West Haven, Conn.

prašome visų įsitėmyti dieną ir vietą ir lauksi
me malonaus pasimatymo tėvų dienos proga.

Tėvų Dienos Proga 
Paremsime Spaudą

Pelnas nuo šio pikniko yra skiriamas paramai dien
raščio Laisvės. Iš visos Amerikos matome bruzdėji
mą išlaikymui dienraščio. Tad ir mes norime prisi- 
dėti prie to gražaus apšvietos darbo.

Rengimo Komisija
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Jau žada New Yorkui 
20 centą fėrą

Theodore W. K h eel, New 
Yorko važiuotės privatinėms 
linijoms bešališkasis pirminin
kas, sako, jog numatoma, kad 
New Yorko subway fėrai bū
sią pakelti iki 20 centų seka
mais vieneriais ar dvejais me
tais. Dėl to, sako jis, automo
biliais važiuojančių skaičiai 
daugės ir trafiko padėtis 
mieste pavirs į tikrą suįrutę.

Jis savo raporte devynioms 
privatinių busų kompanijoms 
ir tų kompanijų darbininkų 
unijų lokalams sako, jog va
žiuotojai miestiniais gelžke- 
liais, taipgi miestiniais ir pri
vatinių ko. busais mažėja kas 
metai nuo panaikinimo 5 cen
tų fėro.

Mr. Kheel įspėja, kad kėli
mas fėro neišgelbės linijų nuo 
nuostolių, nes sir kožnu kėli
mu fėro mažėja keleiviai. Fė- 
ras gelbsti tik laikinai.

Mažinimas patarnavimo, 
kaip kad darė išeinantysis iš 
tarnybos Transit Autoritetas 
(uždarinėjimas linijų, retini- 
mas traukinių ir busų) taipgi 
neteikia tikro taupymo, nes 
taip pat mažina keleivių 
skaičių.

Savo Įspėjimą Mr. Kheel 
paremia gausiomis skaitlinė
mis to, kiek keleivių važiavo 
linijomis pirm pakėlimo fėro 
ir kiek važiuoja dabar: 1947 
metais, tebesant 10 centų fė- 
rui, bėgiu vienerių metų lini
jas naudojo keleiviai 2,050,- 
000,000 kartų, o paskiausiais 
laikais per vienerius metus be- 
sumoka tiktai 1,350,000,000 
fėrų. Jis sako, kad iki vasa
ros 1959 metais linijoms pra
žus dar 230,000,000 keleivių, 
jeigu nebus kas nors rimtai 
daroma apsaugai masinio va
žiavimo priemonių ir apsau
gai miesto nuo užspringimo 
auto trafiku.

Prekyvietės gaisre 
daug sužeistų

Massapequa miestely, Long 
Island, praėjusį sekmadienį 
įvyko gaisras uždaroje preky
vietėje — Farmers Market. 
Įvyko pora sprogimų, nuosto
lio padaryta apie pusė milijo
no dolerių.

Gaisro gesinime buvo subė
gę visi vietiniai, taipgi iš Bell
more, Merrick, Seaford ir 
.Wantagh miestelių. Virstanti 
siena ir stogas vos neprislėgė 
būrį žmonių. Kai kurie susi- 
piaustė kojas, rankas lakstan
čiais ar jau sukritusiais stik
lais, turint pro juos praeiti, 
per juos vaikščioti.

Kadangi šis gaisras yra jau 
trečias panašiose apyylinkės 
prekyvietėse, o dar vis pasi
taikantis sekmadieniais, kada 
prekyvietė uždaryta, įtaria 
esant padegėjo darbu.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

Jubiliejinis LDS

P I K N I K
Sekmadienį, birželio 19

KASMOČIAUS SODE
89-91 Steamboat Rd., Great Neck, N. Y. 

Pradžia 1 vai. po piety
Dainuos AIDO CHORAS, Mildred Stensler vadovybėj 

Bus ir kitų pamarginimų.
Šokiams gros Jurgio Kazakevičiaus orkestras.

Šį pikniką rengia LDS 1, 13, 24 ir 46 kuopos, kad 
bendrai paminėti 25 metų sukaktį nuo Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo susikūrimo.

Rengėjai kviečia visus ir visas dalyvauti.
BUSAS išeis nuo 280 Union Avė. 12:30 ir nuo 

Liberty Auditorium 1 P. M.

Jau laikas turėti 
vietą pikniko buse

Linksmai važiuosime busu į 
LDS kuopų pikniką birželio 
19-tą, 91 Steamboat Rd.,
Great Neck, -New York.

Busas išeis nuo Piliečių Klu
bo, 280 Union Ave., Wiiliams- 
burge, lygiai 12:30, prie Li
berty Auditorijos sustos 1 va- 
iadą. Visa kelionė kainuos 
$1.50. Vietą reikia užsisakyti 
iš anksto.

Piknike dainuos Aido Cho
ras ir bus lietuvių orkestras 
šokiams. Rengėjai

Širdinga padėka
Man sunkiai susirgus, 11 

gegužės padaryta sunki ope
racija ant gallbladder (tulžia- 
pūslės). Jūs, mano brangūs 
prieteliai, jausdami mano 
sunkią ligą, suskubote su už
uojauta, siųsdami laiškus ir 
atvirlaiškius, velidami man 
greitos ir tvirtos sveikatos. 
Gal jūsų gausi užuojauta pri
sidėjo prie mano greitesnio su
stiprėjimo.

Todėl, dėkui jums visiems, 
mano brangūs prieteliai, už 
taip gausią užuojautą. Nesiti
kėjau tokios gausios užuojau
tos.

Dėkui vietiniams, ir iš toli
mų miestų, kurie atsiliepė su 
užuojauta. Gauta iš sekamų 
miestų: San Francisco, Balti
more, Binghamton, Boston, 
Seymour ir Bridgeport, Conn., 
iš New Jersey ir Long Island 
miestų.

Sveikata eina geryn. Turiu 
viltį sustiprėti. Ligoninę aplei
dau 7-tą birželio.

Thomas Lisajus

Pažadėjus derėtis, 
sustabdė streiką

Dviejuose puošniuose res- 
tauranuose New Yorko mies
to centre darbininkai sugrįžo 
dirbti, savininkams prižadėjus 
su jais derėtis. Apie 100 dar
bininkų streikavo visą mėnesį 
laiko prieš Turf and Jack 
Dempsey restauranus. Abu 
randasi prie Broadway ir 49th 
St., teatrų distrikte.

Darbininkai sutiko baigti 
streiką su ta sąlyga, kad de
rybos bus užbaigtos ne vėliau 
liepos 11-tos, o jei kas dar 
būtų likęsi nesusiderėta, pa
duoti arbitracijai. Vyriausiu 
reikalavimu yra pakėlimas 
algos.

E. Orange, N. J., areštuo
tas Yonkers gyventojas Ray
mond J. Barry, 51 m. Jį kal
tina, kad jis iš užvydo nužu
dė 33 metų divorsantę už tai, 
kad jinai išėjo su kitu, kai jis 
šventadienį leido su žmona ir 
dukterimi namie. Jis taip gy
venęs su dviemis pastaruo
sius ketveris metus.

S

Tūkstančiai auto 
dirbėją streikuoja

Keturi tūkstančiai General 
Motors darbininkų Tarry
town miestelyje išėjo į strei
ką, nežiūrint unijos pasirašy
tos sutarties su centraiine fir
mos viršenybe. Jie sustreika
vo už specialius savo reikala
vimus.

Algų priedo reikalauja vi
siems skyriams. Taipgi, reika
lauja išlyginti esamus skirtu
mus: skirti daugiau priedo, 
kur nedamokama.

Įvesti valandinę mokesti.
Kantroliuoti paskubą, eilės 

kitų pagerinimų darbe, po 12 
minučių pertraukos pasilsiui 
du kartus per dieną ir 5 minu
čių apsiprausimui.

Įsakė parvežti jauną 
kalinį iš Sing Sing

Teisėjas Leibowitz įsakė 
prokuratūrai gauti iš Valsti
jos vyriausiojo teismo leidimą 
pargabenti iš Sing Sing mir
ties kameros 16 metų berniu
ką Holley. Sako, jis privalo 
būti tame posėdyje, kuriame 
bus svarstomas klausimas, leis
ti ar neleisti vykdyti jam nau
ją teismą.

Holley tebebuvo 15 metų, 
kai jis nužudė kitą 15 metų 
berniuką savitarpiniame jau
nukų gaujų kare.

Išrinkta džiūrė teisti Cami
lo W. Leyra, kaltinamą nužu
dyme tėvų 1950 m. šis yra jau 
trečiasis jo teismas.

BOSTONO APYLINKĖJE
Z

Dienraščio Laisves Paramai
U

Nuo Laisves įstaigos į šį pikniką vyksta 
Katrina Petrikienė, Jonas Grybas ir kiti

Per Dvi 
Dienas

Liepos 
cJ II 71 Ju,y

Gražią Liaudies Dainų Programą Duos:

Aido Choras
.r

iš Worcester, Mass. *
Vadovaujamas J. Dirvelių

Vyrų Choras
iš South Boston

Vadovaujamas S. Pauros

Art Mason’s Orchestra Šokiams
Sekmadienį nuo 5 iki 9 P. M. Pirmadienį nuo 4 iki 8 P. M.

Lietuviu Tautiško Namo Parke 
4^

Winter St. ir Keswick Rd. Brockton (Montello), Mass.

PERTEKLINGAI BUS GERŲ VALGIŲ IR ĮVAIRIŲ GĖRIMŲ

Radarinis auto grei
čio kontroliuotojas

Birželio 15-ta didmiesčio ri
bose pradėjo veikti radariniai 
trafiko greitumo registrato
riai. Tose vietose, kur jie pa
statyti, motoristai yra įspėti 
šalikelėse pastatytomis iška
bomis su užrašu: “Speed 
Checked by Radar.”

Štai, kaip jie veikia: Vie
noje policijos mašinoje apa
ratas čekiuoja ir registruoja 
praeivių auto greitį. Priešaky
je, kur nors toliau, stovi poli
cijos štabas, pasiruošęs prasi
kaltėlį čiupti. Kad toks prasi
kaltėlis atvažiuoja, užpakaly
je esantysis aparatas, galimas 
pavadinti telefonu, priešaki
niam yra jau pranešęs taip 
greit, kaip greit prasikaltimas 
buvo papildytas.

Argumentai nieko negelbės, 
nes čia jau ne policisto akis, 
bet radar mechanizmas bus 
“matęs” ir užregistravęs pra
sikaltimą, pergreit važiavimą.

Iš pradžių veiks tiktai du 
toki aparatai, kilnojami kas 
dieną kiton vieton. Tai išban
domieji. Kai viskas šių dviejų 
vartojimo srityje bus ištirta ir 
išspręsta, statys daugiau.

Valstijinės laivyninkystėi 
kolegijos. 350 kadetų išplaukė 
laivu1 Empire State į treniruo
tę, kurioje žada apkeliauti 
10,000 mylių. Sustoję sveti
muose kraštuose, jie turės pa
rodyti, koks saldus pas mus 
gyvenimas. Išsivežė toną sal
dainių išdalinti vaikams.

Suffolk apskrities trys ban
kai— Huntington, Islip ir Lin
denhurst — susijungė į vieną.

Dr. DuBois ragina 
gauti Sobelliui 
naują teismą

Dr. W. E. B. DuBois pareiš
kė, jog mūsų šalis nebus, ne
gali būti demokratija iki Mor
ton Sobell negaus teisingo 
teismo.

Paskelbusysis istorikas ir 
visuomenininkas tai pareiškė 
sąryšyje su rengiamuoju So- 
belliui apginti ir Rosenber- 
gams paminėti masiniu mitin
gu.

Rosenbergams paminėti mi
tingas, kurio vyriausiu siekiu 
yra reikalavimas Sobelliui 
naujo teismo, įvyks jau šio 
ketvirtadienio vakarą, birže
lio 16-tą. Jis bus didžiojoje 
New Yorko koncertų salėje— 
Carnegie Hall, 7th Ave. ir W. 
57th St., New Yorke.

Mitinge bus nepaprasta pro
grama. Grupė žymių aktorių 
pastatys scenas iš veikalo 
“The Innocents.” Speciales, 
įvykiui pritaikytos dainos. Pa- 
skilbę kalbėtojai, tarpe tų 
artistas Rockwell Kent, Mrs. 
Morton Sobell, įkalintojo So- 
bellio žmona.

Narkotikus skleidė 
ne iš vargo

Areštuotas John Zanca, 23 
metų, Ozone Park gyventojas. 
Jį įtarė pardavinėjime narko
tikų. Kad jį galėtu susekti, 
detektyvai persirengdinėjo 
statybininkais ir jį stebėjo 
prie darbo.

Zanca yra statybininko sū
nus. Tėvas jį samdydavęs prie 
darbo, mokėdamas po $4 už 
valandą. Gyveno $30,000 ver
toje rezidencijoje, 135-55 126- 
th St., So. Ozone Park.

Darbininką spaudos 
piknikas 19-tą

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker skelbia, 
jog jo piknikas šį sekmadienį, 
19-tą birželio, įvyks, nežiū
rint oro. Originaliai rengtas 
12-tą, dėl buvusio lietingo oro 
tą dieną, piknikas tapo atidė
tas į 19~tą. Šį kartą atidėjimų 
nebus. Rengiamas toje pat 
Midvale Camp, N. J.

Piknikan specialiai busai iš
eis 9 ryto, nuo University Pla
ce ir 13th St., New Yorke. Ta
čiau norint užsitikrinti buse 
vietą,reikia užsisakyti iš anks
to, dienraščio raštinėje. Kelio
nė (round trip) $1.50, pikni
kan įžanga $1. Rep.

THE PRODIGAL . . . Edmund 
Purdom, as he appears in the 
title role of “The Prodigal,” 
M-G-M's thrilling drama based 
on the Biblical Parable of the 
Prodigal Son. Purdom climaxes 
his sensational rise to stardom 
with the new role, which follows 
his successes in “The Student 
Prince” and “The Egyptian.” 
Lana Turner and Louis Calhern 
co-star in “The Prodigal,” hailed 
as one of the most spectacular 
pictures ever made.

Hunter kolegiją šiemet bai
gia virš 800 studentų.

RANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA RŪMAI

Pasirandavoja 5-4-2- rūmų apart- 
mentai. Taipgi pasirandavoja po 1 
fornišiuoti rūmai. Randos labai pa
tenkinančios pasirandavojantiems. 
310 Devoe St., Brooklyn, N. Y. Te
lefonas STagg 2-1454.

Taipgi turime pardavimui namą 
už patrauklią kainą .Atsikreipusiem 
asmeniškai suteiksime informacijas.

(116-118)

REIKALINGAS PUSININKAS

prie namų taisymo biznio, turi būti 
dailydė-carpenter. Daug biznio, ge
re? jeigos. Telefonuokite:
STagg 2-1454.

(116-118)

F*westhaveJT I 
;• Beer & Ales, Inc. ::
• •
•• Pristatytojai geriausios rūšies J*
• < importuoto ir vietos gaminimo o 
J J alaus, ėliaus ir Stouts. Aptar- K
• • naujame restaurantus, sales, ••
J* vestuves ir pares. C
’J 146-152 So. 1st Street, R 
J J Brooklyn, N. Y. L
.. Telefonas EVergreen 7-5471 4* 4* T
-9- ~9- -9^ ^9^ .9+ fcVa -9- .9- *1* A* afL * »9^ *2* a a•J* •j* *4* *4* *4* *4* "J* *4* *4* *4* "J* -Jr "į, *4 i 4 1

TOXY'S ;
UP-TO-DATE

BARBER SHOP į
ANTANAS LEIMONAS

l Savininkas

306 UNION AVENUE i!
BROOKLYN, N. Y.

.4 'i
Gerai Patyręs Barberis j

♦4^4^4^«M«i-*******+*++*į

■■MATTHEW A.ii
BUYUS

I ; (BUYAUSKAS) •
II * *

: ■ laidotuvių ::
■ ■ direktorius ::;; < •

:: 426 Lafayette St-
;; Newark 5, N. J. i i
Į; MArket 2-8172 '•

«♦•♦♦♦♦♦e***************** •

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

NURSES-RN’S '
Practical Nurses. Visiems šiitams. 
Pasitarimui valandos: nuo 10 vai. 
ryto iki 1:30 v. dieną. Kreipkitės: 

HACKENSACK HOSPITAL 
Hackensack, N. J.

. HU. 7-4000. Ext. 216
(113-119)

Nurses — RN. (2) Dienom. Pra
leiskite vasarą 7 mailių nuo jūros, 
110 lovų ligoninė. Abelnai 1 ar 2 
lovose ligoniai, skyriuje 18 lovų, 
Pilnas užlaikymas; linksma aplinka. 
Nuolat jei pageidaujama, šaukite ar 
rašykite Supt. Alien Wood Tubercu
losis Hospital, Allenwood, N. J.

FArmingdale 5-6861
(108-121)

REAL ESTATE

Dėmesio! — Kings Point. 4 rūmų 
namas, uždari porčiai, garadžius, 
aliejum šildomas, lotas 50x200. Vai
siniai medžiai ir shrubs. $8,500.

Šaukite: Kings Point 2-4620
(115-118)

Parduoda Savininkas — Valley 
Stream, kostumerskai statytas 
kampinis namas, 8 rūmų, 1 % mau
dynių, ekstra dinette, ištaisytas 
skiepas, central hall, patio, aliejum 
šildomas, plesteriuotos sienoj Pil
nai insulated. Daug ekstra dalykų. 
Arti mokyklų ir bažnyčią.'^ Ant 100X 
112 žemės ploto. Parduodama su 
nuolaida už $29,990. VA. 5-3684 (jei 
neatsiliepia) VI. 9-9191.

(116-119)

Parduoda savininkas — Clason 
Point (interracial), dideli 6 rūmai, 
3 miegrūmiai, namai su sun po."- 
čiais, naujas oil burner. Rusco, 
screens ir storm windows. Labai 
patogu j mokyklas ir bažnyčias. 
Greitam pardavimui tik $11,000.

Tel. TY. 8-6884.
(117-120)

Parduoda savininkas. North Yon
kers (Woodstock Park), upės vaiz
das iš visų rūmų, moderninis gry
nų plytų, slate stogas. 9 rūmai, 5 
miegrūmiai, 3 Vi maudynės, žaislų 
rūmas, ant didelio loto. Labai pa
togu į parapijines mokyklas ir baž
nyčias. $45,000. Šaukite: YOnkers 
5-4874.

(117-120)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

Tikra proga kam nors su mažais 
pinigais. Savininkas turi parduoti. 
7 mėnesių senumo, maliavų ir abel- 
nai tos rūšies krautuvė. Puikiau
sioje Staten Island sekcijoj*?. Šir
dyje šapinimo centro, su ilgu lysu 
ir option atnaujinti lysą. Vfisi nauji 
rakandai ir tavoras. Abelnai $8,000. 
Labai lengvas išmokėjimas. Šauki
te tik darbo dienomis GI. 2-7949 
(12—9 P. M.)

(117-120)

Parduoda savininkas — Yonkers 
dry cleaning krautuvę. įsteigta 5 
metai, centralinėje vietoje. Žema 
randa, 6 dienas atdara, neša $100 
į savaite. Ideališka dėl poros. Grei
tam pardavimui tik $2,500. Kvie
čiame pamatyti. Šaukite:

YO. 9-8587 (po 3:30 P. M.)
(117-119)

Mokyklą ekskursijoms 
fėras nemokamas

Miestinė jaunimui taryba 
skelbia, jog vykdančios vaikų 
ekskursijas į miesto įstaigas ir 
į pajūrius mokyklos ir pripa
žintos labdaringomis įstaigo
mis gaus vaikams nemokamą t 
transportą miesto subway li
nijomis. Bet ekskursijos turi 
būti tų įstaigų prižiūrimos, su 
atsakingais palydovais. -•įstai
gos gauna toms ekskursijoms 
ir nemokamo fėro liūdimus. 
Tas praktikuojama jau šešti 
metai.

Nušovė sustojus prie 
trafiko lempos

Bronxietis Pedro Cruz, 25 
m., tapo nušautas jam susto
jus su' auto prie trafiko lem
pos. Su juomi buvusi jo žmo
na ir jo giminaitis Arthur 
Cruz, sako, kad jie šovikų ne
pažino, tik išgirdo kokius 
jiems nesuprantamus tarp jų 
argumentus ir šūvį.

New Yorke užvesta išban
domoji byla prieš tris taria
mųjų “nešvarių” knygų ir 
žurnaliukų par d a vi n ė to j u s. 
Pirmajai drausmei ^K^ūnkta 
knygelė “Nights of Horror.” 
Uždraudė ją parduoti ir įsa
kė likusias sunaikinti.

4 pusi. Laisve (Liberty) Ketvirt., birželio (June) 16, 1955




