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LAISVĖ—LIBERTY

KRISLAI
V. M. Molotovo vizitas. 
Muziejuje ir Stokjarduose. 
Peronas laimėjo?
Pučistai — žiaurūs.

Rašo R. Mizara

V. M. Molotovas buvo pir
mas iš keturių didžiųjų pasie
kęs San Francisco, kur šituos 
žocjžius rašant, prasidėjo 
Jbaigtiniu Tautų seimas.

Net ir komercinės spaudos 
rašytojai pripažįsta, kad Ta
rybų Sąjungos užsienio reika
lų ministras, keliaudamas 
skersai Jungtines Valstijas, 
‘‘elgėsi labai korektiškai/’ Vi
sur jis buvo sutiktas pagar
biai.

Būdamas New Yorke, Mo
lotovas aplankė turtingąjį Me
tropolitan Dailės Muziejų.

Stebėjo jis amerikinių daili
ninkų abstraktinį meną, kurio 
Molotovas nesuprato. Bet tai 
ne jis vienas toks “ignoran- 
tas.” Aš nežinau, ar koks ki
tas asmuo, teisingas sau, ga
lėtų pasakyti, kad jis supran
ta abstraktinę paišybą.

Chicagoje, Molotovas, pa
važinėjęs po pietinę to miesto 
dalį, kur, beje, gyvena nema
ža lietuvių, sustojo garsiuo
siuose Stokjarduose.

Nežinau, ar Molotovas, ste- 
bėdafnas sudėtingąjį ir skubu ' 
mėsos gamintojų darbą, pri
siminė, kaip ten prieš 50 me
tų dirbo Jurgis Butkus.

Šiandien, beje, darbo saly- 
gos Stokjarduose yra skirtin
gos nuo tų, kokios buvo prieš 
50 metų. O jos skirtingos dėl 
to, kad darbininkai ryžtingai 
kovojo ir tebekovoja už tai, 
kad jas pagerinti.

Kai traukinys, gabenęs Tary
bų Sąjungos delegaciją, susto
jo Wyomingo valstijoje, tai 
Vieno Denverio dienraščio re
porteris apdovanojo Molotovą 
didžiule kaubojaus skrybėlė.

O traukiniui pasiekus San 
Francisco miestą, tarybinę de
legaciją, kuriai Molotovas va
dovauja, pasitiko net ir prezi
dento Eisenhowerio pasiunti
nys.

Kam aš šituos dalykus čia 
suminėjau ?

- Tam, kad parodyti, jog pa
laipsniui pradeda “pūsti geres
ni vėjai,” draugiškesnė atmos
fera. O tai tarnauja taikos 
reikalui. '

Visa rodo, kad Peronui pa
vyko nugalėti ginkluotas kle
rikalų pučas Argentinoje.

Tai buvo žiaurus pučas. 
Pagalvokime: dvasiškijos su
kurstyti aviacijos karininkai 
be niekur nieko pradėjo mes
ti iš oro bombas ant Buenos 
Aires miesto!

Nepaisė jie, ką užmuš ir 
kiek nekaltų žmonių užmuš.

Pučistai visų pirmiausiai, ži
noma, taikė į Casa Rosada, 
Argentinos “baltąjį namą,“ 
kuriame yra prezidento būsti
nė. Tačiau Peronas, suuodęs 
pavojų, iš ten jau buvo pasi
dalinęs.

Daug, daug žmonių gyvybių 
klepkalų įkvėptas pučas pasi-

'Vatikanas dabar teisinasi, 
būk jis nieko bendra su šiuo 
ginkluotu puču1 neturėjo. Bet

(Tąsa 4—tame puslap.)

PRASIDĖJO JUBILIEJINE JUNGTINIŲ TAUTŲ SESIJA
Armijos junta Argentinoje,-
Peronas nustumtas nuošaliu?

Lietuvški pabėgėliai irgi 
šiaušėsi prieš Molotovą

Prezidentas Eisenhoweris 
pasakė sveikinimo kalbą

Buenos Aires. — Nors 
Perono valdžia armijos pa
galba užgniaužė klerikalų 
įkvėptą sukilimą, bet praei
tą savaitgalį įvykiai pasuko 
kiek skirtinga linkme. Pra
nešama, kad armijos minis
tras Franklin Lucero vis 
labiau suima galią j savo 
rankas . Peronas oficialiai 
perdavė armijos vadovybei 
galią, bet, sakoma, jis tą pa
darė ne gera valia, o įvy
kių priverstas. Generolas 
Lucerno, esą, jau veda de
rybas su laivyno ir aviaci
jos vadais, kad sudaryti 
bendrą junta. Tokiai jun- 
tai įsisteigus, Peronas no
minaliai liks šalies prezi
dentu, bet jo galia bus žy-

Tuo tarpu pranešama, 
kad generolo Lucero įsa
kymu dauguma suimtų kle- 
rikališkų riaušininkų jau 
paleisti iš kalėjimo. Pats 
generolas Lucero draugiš
kai klerikalams nusiteikęs.

Šalyje tuo tarpu ramu, 
nors karo stovis lieka. Bu
enos Airese kareiviai • su 
durtuvais ant šautuvų pa
truliuoja visas gatves. Ci
viliniams gyventojams 
griežtai uždrausta pasiro
dyti arti valdiškų įstaigų, 
įsakyta vėl atidaryti krau
tuves ir restoranus, nors 
teatrai lieka uždaryti, 

i
Ankstyvesnis pranešimas, 

kad kariniai laivai “25 de 
Mayo” ir “Pueyrredon” nu
plaukė į Urugvajų, pasiro
dę esą neteisingi. Jie te
bestovi netoli Buenos Ai- 
reso, nors ne pačiame uos
te. Manoma, kad ant jų 
randasi pro-klerikališki ka
rininkai, su kuriais Lucero 
dabar veda derybas.

Argentinos komunistai iš
leido pareiškimą, kad jie 
neatsakomingi už bažnyčių 
deginimą. Kaip yra žino-

Pabaltijo pabėgėliai 
kritikavo F. Dullesą

New Yorkas. — Lietuvių, 
latvių ir estų reakciniai pa
bėgėliai sekmadienį, birže
lio 19, surengė protesto mi
tingą prieš Pabaltės įsijun
gimą į Tarybų Sąjungą. 
Kaip praneša “Times,” mi
tinge dalyvavo tiktai 300 
žmonių būrelis. Vyriausiu 
kalbėtoju buvo Michael A. 
Feighan, menkai žinomas 
Kongreso narys, demokra
tas iš Ohio. Jis smarkiai 
kritikavo sekretorių Dulle
są už “neveiklumą Pabalti
jo laisvinimo pastangose.”

Roma. — Vatikano orga
nas “Osservatorė Romano” 
sako, kad Vatikanas “nieko 
bendro neturi su sukilimu 
Argentinoje.”

ma, pro-peronistinės minios 
praeitą savaitę padegė dau
gumą Buenos Aireso baž
nyčių. Peronas paskui ra
dijo kalboje tame kaltino 
komunistus.

Generolas Lucero 1947- 
tais metais buvo argenti
niečių karinis atašė Wash
ingtone, vėliau savo šalies 
delegatas Jungtinėse Tau
tose.

Belgij katalikai 
sukėlė riaušes
Ostendas, Belgija.—Flan

drijos provincijos Belgijoje 
■ katalikiški klerikalai sukė

lė naujas riaušes prieš val
džios nutarimą neremti pa
rapijinių mokyklų. Osten
de susirinkusios katalikų 
minios pravedė demonstra
ciją. Demonstrantai paži
no kavinėje sėdintį socia
listinio premjero Ackerio 
sūnų Frans van Ackerj. Pa
matę jį, jie pasileido link 
jo ir bandė jėga priversti 
žengti su jais demonstra
cijoje. Policija vos jį iš
gelbėjo.

Keliose kitose Flandri
jos vietovėse klerikalai su
rengė neramias demonstra
cijas, mušėsi su policija ir 
atsisakė išsisklaidyti.

Naujasis socialistų pra
vestas įstatymas tik sulygi- 
valstybinėmis, pasaulietiš
komis. Iki šiol parapijinės 

I mokyklas gaudavo dvejo
pas pašalpas: iš bažnyčių ir 
iš valdžios.

New Yorkas. — Kuklios 
dviejų metų mirties sukak
ties paminėjimo ceremoni
jos buvo atliktos prie Ro- 
senbergų kapo Wellwood 
kapinėse.

Adenaueris tarės su Edenu 
apie Vokietijos vienijimą

Londonas.— Pakelyje na
mo iŠ4 Washingtono į Bon- 
ną, kancleris Adenaueris 
priėjo išvados, kad reikia 
siekti suvienytos Vokieti
jos per laisvus demokrati
nius rinkimus visoje Vokie
tijoje. Edenas pasakęs 
Adenaueriui, kad jo kelio
nė Maskvon. būsianti geras 
dalykas. Washingtone, kaip 
yra žinoma, Eisenhowerio- 
Dulleso - Adenauerio pasi
tarimuose apie Vokietijos 
vienybę perdaug nekalbėta.

Edenas atvyko į aerodro
mą, kad išlydėti Vakarų 
Vokietijos kanclerį.

Londonas. — Bevanistinė 
frakcija pradėjo naują va
jų už partijos vadovybės 
perėmimą, sako “Daily Mir
ror.”

v

New Yorkas. — šeštadie
nį spaudoje buvo pranešta, 
kad Omahos (Nebraskos) 
geležinkelio stotyje būrys 
fašistiniai misi teikusiu 
latvių pabėgėlių sukėlė 
triukšmingą demo n s t r a - 
ciją prieš Molotovą. Mo
lotovas buvo pakelyje į 
San Francisco, kur kartu 

j su Dullest! ir kitais užsie- 
į nio reikalų ministrai vyko 
dalyvauti Jungtinių Tautų 
jubiliejinėje konferencijoje.

Latvių pabėgliai, sakė 
pranešimai, iškėlė visokias 

Liūdinai buvo pripažinę, kaip jie 
buvo pasiusti j šiaurę nuo Jalu

j Washingtonas. — Aviaci
ja iškelia, kad Ficheris ir 
trys kiti kinų išlaisvinti la
kūnai jiems buvo pripažinę, 
kad jie skrido į šiaurę nuo 
Jalu upės, tai yra, virš Ki
nijos, o ne Korėjos terito
rijos. Jie taipgi pripažino, 
kad nepaklydo, o buvo savo 
viršininkų įsakyti ten skris
ti.

Keturi amerikiečiai lakū
nai, kaip yra žinoma, ke
lios savaitės atgal buvo ki
nų liaudies teismo nuteisti

Sovietai pašiepia Amerikoje 
pravestą atominį “gynimąsi”

Maskva. — Tarybų Są
jungos spauda pašiepia 
Amerikoje pravestus atomi
nio apsigynimo manievrus; 
“Pravda” sako, kad tie ma- 
nievrai rodo Amerikos val
dovų norą palaikyti karine 
isteriją, .tuo tarpu, kai li- 
kusis pasaulis nesulaikomai 
juda link taikos. “Pravda” 
pabrėžia, kad jokioje kito
je šalyje pasaulyje tokių 
išbandymų dabar neprave
dama. '

“Pravdos” koresponden
tas Amerikoje D. Kramino- 
vas aprašo, kaip jis to iš
bandymo buvo sugautas 
New Yorko centre, netoli 
Times Square aikštės. Jis 
girdėjęs slėptuvėje esan
čius' amerikiečius pajuo
kiant visą bandymą, išsi
reiškiant skeptiškai ir ci
niškai apie visą dalyką.

(New Yorko “Times” ko- 
respndentas Maskvoje, 
Clifton Daniel, sako, kad 
Tarybų Sąjungoje nėra jo
kių civilinio apsigynimo or
ganizacijų, nėra slėptuvių 
ir nėra tokių manievrų.)

Hanoi.—Vietnamo (Šiau
rės) liaudies respublika dar 
kartą kreipėsi į Pietinį 
Vietnamą su raginimu pra
dėti bendrus prisirengimus 
viso krašto rinkimams.

anti-tarybines iškabas ir 
prie pat traukinio šaukė 
prieš Molotovą, nors tas 
tuo metu, kaip paskui pasi
rodė, miegojo savo privati
niame vagone.

Vėlyvesnį pranešimai ro
do, kad latviai sudarė tik 
dalį triukšmaujančių pabė
gėlių, kad likusieji buvo lie
tuviai. Kai kurie jų buvo 
iškėlę nesklandžioje anglų 
kalboje parašytus užrašus, 
kuriuose ragino Molotovą 
“vykti į peklą, ne į San 
Francisco”...

ištrėmimui iš šalies, kas 
faktinai reiškė — išlaisvi
nimą.

Aviacijos štabas sako, 
kad lakūnai už prisipažini
mą nebus teisiami. Stebė
tojai sako, kad tuomi pri
pažįstama, jog lakūnai ti
krai pagal įsakymus skrido 
virš Kinijos teritorijos. 
Anksčiau aviacijos štabas 
vis teigdavo, kad, jeigu 
a m e r i k i e č iu orlaiviai ir 
skraidydavo virš Kinijos 
Korėjos karo metu, tai per 
klaida, c

Trys Kinijoje likę jankiai 
[įlanuoja sugrįžti j J. A. V.

Pekingas. — Trys buvę 
amerikiečiai belaisviai, ku
rie nutarė likti Kinijoje, 
planuoja grįžti namo. Iš vi
so 24 amerikiečiai belaisviai 
pasikeitimo metu Korėjoje 
nutarė negrįžti namo. Du 
jų savo nuomonę pakeitė 
pasimainymui dar nepasi
baigus. Jie, Claude Bache
lor ir Edward Dickinson, 
sugrįžo namo, bet buvo 
teisti kaip išdavikai, pirmas 
gaudamas kalėjimą iki gy
vos galvos, antras—10 me
tu, v

22 išvyko Kinijon, bet 
trys jų, William Cowart, 
Lewis Griggs ir Tho Bell, 
dabar nori grįžti. Cowart 
nori pirmiausia vykti Japo- 
nijon, kur jis turįs japonai- 
tę meilužę. Kinijos valdžia 
sako, kad jiems duos lei
dimus išvykti.

Sovietai prašo Amerikos 
padėti išgauti tankerį

Washingtonas. — Sovietų 
Sąjunga jau šeštą kartą 
kreipėsi į Amerikos valdžią 
su raginimu, kad ji padėtų 
jai išgauti iš Čiango rankų 
tankerį “Tuapse.” Sovietai 
sako, kad Čiango laivynas 
1954 metų birželio 23 pira
tiškai tą laivą su visa įgula 
suėmė ir iki šiol laiko.

San Francisco. — Pirma
dienį, birželio 20 dieną, čia 
atsidarė Jungtinių Tautų 
10 metų jubiliejui pašvęsta 
iškilminga sesija. San Fran
cisco buvo parinkta kaip 
jubiliejinės sesijos vieta, 
nes čia lygiai 10 metų atgal 
buvo pasirašytas Jungtinių 
Tautu čarteris.

Į jubiliejinę sesiją yra 
atvykę 38 kraštų užsienio

Paskutiniai 
pranešimai

Washingtonas. — Kongre
so atstovų buto komisijos 
republikonai bando nepri
leisti, kad Kongresas svars
tytų demokratų patiektą 
socialio saugumo pagerini
mo planą. Republikonai rei
kalauja, kad būtų praves
tas1 ilgas apklausinėjimas 
prieš tai, kaip klausimas 
perduodamas balsav i m u i. 
Demokratai sako, kad re
publikonai siekia tik atidė
liojimo.*.

Washingtonas.— Kongre
so narys Adam Clayton 
Powell Jr. sako, kad rasis
tai stengiasi atsteigti gry
nai balta armiją, <o prezi
dentas Eisenhoweris jiems 
nusileidžia.

New Yorkas.—Nors CIO 
jūrininkų unija (NMU) pa
siekė susitarimo su savinin
kais praeitą penktadienį, 
streikas tęsėsi iki sekma
dienio, nes radijo-mechani- 
kai ir mašinistai pastatė 
savininkams savo reikalavi
mus. Šeštadienį ir tie rei
kalavimai buvo patenkinti 
ir streikas New Yorke bei 
kituose Rytų ir Meksikos 
įlankos uostuose baigtas.

De Gaulle partija prarado 
keturius deputatus senate

Paryžius. — Rinkimai į 
senatą parodė, kad kraštu
tiniai dešinieji vis labiau 
silpnėja. De Gaulle pase
kėjai prarado keturius de
putatus ir kiti dešinieji dar 
vieną deputatą. Rinkimai 
buvo ne dėl viso senato 
(320 narių), o dėl 160 de
putatų, kurių terminas bai
gėsi. Komunistai prarado 
vieną deputatą, bet jo vie
toje buvo išrinktas naujai 
kandidatavęs nepartijinis 
kairietis. Socialistai laimė
jo vieną ekstrą senatorių.

Wagneris jau Italijoje
Roma. — Čia atvyko New 

Yorko burmistras - majo
ras Wagneris, kuris prieš 
tai lankėsi Londone, Dubli
ne ir Paryžiuje. Iš-Romos 
Wagneris vyks į Atėnus ir 
Jeruzalę.

reikalų ministrai, tarp jų 
mūsų šalies valstybės se
kretorius Dulles, Tarybų 
Sąjungos Molotovas, Brita
nijos Macmillanas ir Fran- 
cūzijos Pinay.

Visi 60 kraštų delegacijų 
viršininkai sakys prakal
bas. Sveikinimo kalbą pir
madienio popietį pasakė 
prezidentas Eisenhoweris,. 
kuris sveikino Jungtinių 
Tautų delegatus Amerikos 
valdžios ir gyventojų var
du. San Francisco miesto 
vardu trumpą sveikinimo 
kalbą pasakė miesto galva.

Prezidentas Eisenhoweris 
į San Francisco atskrido 
sekmadienio vakare, apie 
pusę po devintos valandos. 
Aerodrome jį sutiko visi 
delegacijų vadai, įskaitant 
Viačeslavą Molotovą, taipgi 
Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius Dag Ham- 
marskjoldas.

Jubiliejinė sesija bus ne 
vienintelis įvykis SanFran- 
cisce. Keturių Didžiųjų jė
gų užsienio reikalų minis
trai laikys savo pasitari
mus, kad padaryti galuti
nius prisirengimus prie Ke- 
turiu Didžiųjų konferenci
jos, kuri įvyks liepos 18 d. 
Ženevoje, Šveicarijoje.

Molotovas yra su savimi 
atsivežęs virš 40 asmenų 

| diplomatini ir technišką 
štabą, kuris su amerikie
čiais. britais ir francūzais 
išdirbs Ženevos konferenci
jos smulkmenišką planą.

Tuo tarpu pranešamą, 
kad J. T. Saugumo Taryba 
bus sušaukta svarstymui 
Izraelio - Egipto ginčo Ga
zos srities klausimus. Pra
eitos savaitės pabaigoje ten 
vėl įvyko susišaudymų.

Philadelphia, Pa.
Sam Kovalchuk, gyvenęs 

4628 N. Tampa St., mirė 
birželio 20-tos rytą, išsir
gęs apie pusmetį vėžiu. 
Apie šermenis sužinoti vie
toje. žinią pranešė brook- 
lynietė Helena Feiferienė, 
išvykdama i šermenis savo 5 
tetą Barbora Kovalchukie- 
nę paguosti, jai pagelbėti.

Reiškiame užuojautą Mrs. 
Kovalchuk ir kitiems velio
nio artimiesiems.
Naujas golfo čempijonas -
San Francisco. — Nacio

nalinėse golfo rungtynėse 
visai nežinomas sportinin
kas, Rack Fleck iš Iowa, 
nugalėjo lygšiolini čempi- 
joną Ben Hoganą69-72 ir 
perėmėr-^e^npijonatą. Ko
ganas pYipažinp^ kad “tokio 
puikaus žaidimo nematė sa- 
vo gyvenime.”

ORAS NEW YORKE 
šilta, tvanku, gali būti 

lietatys.
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ŠIĄ SAVAITĘ
ŠIOMIS DIENOMIS San Francisco mieste praside

da Jungtinių Tautų konferencija ar seimas atžymėji- 
mui dešimt metų nuo šios organizacijos gyvavimo.

Dalyvaus ten ir prezidentas Eisenhoweris. Sakoma, 
dalyvaus ir buvęs prezidentas Trumanas. Be to, bus ten 
Keturių Didžiųjų užsienio reikalų ministrai, kurie, gre
ta Jungtinių Tautų seimo, turės dar ir savo paskyrą 
pasitarimą svarbiaisiais klausimais.

Smagu, kad Jungtinės Tautos išgyvavo dešimt metų. 
Nežiūrint tūlų amerikiečių karštakošių riksmo ir rei
kalavimo Jungtines Tautas išardyti, jos išsilaikė.

Nieko didelio, tiesa, Jungtinės Tautos savo gyveni
me neatliko, bet tai vyriausiai parėjo dėl visos eilės prie
žasčių. Tarp jų bus toji, kad mūsų šalis, Jungtinės Vals
tijos, ten palaiko bloką šalių, kurios balsuoja tik taip, 
kaip joms Įsakyta. Lotynų Amerikos respublikos vi
suomet šoko pagal mūsų valstybės departmento muziką. 
Dėl tos priežasties Jungtinės Tautos nesulaikė karo Ko
rėjoje, nesulaikė karo Indokinijoje. Teko ieškoti kito
kių priemonių tiems konfliktams sulaikyti..

Kita Jungtinių Tautų neefektyvumo priežastis bu
vo ta, kad i jas kol kas neįsileista tokia pasaulio milži
nas kain Kinijos Liaudies Respublika.

Turėkime vilties, kad ilgainiui Kinija bus įsi
leista ir jos ten buvimas suteiks organizacijai ryškumą 
tarptautinių reikalų sprendime.

Visvien reikia pasidžiaugti, kad Jungt Tautos iš
gyvavo dešimt metų. Ta pačia proga tenka palinkėti 
joms ilgiausio amžiaus!

BIRŽELIO 22 d., daug maž tuo pačiu laiku, kai pra
sidės San Francisco konferencija, Suomiios sostinėje, 
Helsinkiuose, atsidarys Pasaulinė Taikos Asamblėja, pa
saulio taikos šalininkų kongresas.

Tai bus milžiniškas sambūris tų, kurie sielojasi tai
kos išlaikymu.

Kaip matome, į San Francisco ir Helsinkius bus nu
kreiptos pasaulio akys. Abiejuose miestuose bus tartasi 
dėl taikos, o ne dėl karo. Visa tai džiugina mus, nes | 
taiką mes skaitome švenčiausiu žmonijai dalyku. į

Ar Helsinkiuose bus daug Amerikos žmonių atsto
vų? Nežinome. Nežinome dėl to, kad tie, kurie ten 
vyko, vyko pusiau slapta, neoficialiai. Mūsų šalies ne
laimei, valstybės departmentas dar vis judėjimą už tai
ką skaito subversyviu, ir tiems, kurie viešai nori vykti 
į taikos šalininkų sambūrius, atsisako duoti pasportus!

FRANCŪZIJOS NUSIVYLIMAS
Iš PARYŽIAUS praneša tie, kurie stebi žmonių 

nuomonę, kad francūzai pradeda labai rūpintis pasta
raisiais tarptautiniais reikalais.

Jie rūpinasi, jie tiesiog nuogąstauja dėl to, kad 
Francūzija šiandien nustumiama į Vakarų Vokietijos 
užnugarį.

Washingtono vyriausybė, sako francūzai, pirmuoju 
savo talkininku stato Vakarų Vokietiją, o Francūzija, 
ilgametę Amerikos talkininkę, ji skaito netvirta, nepa
tikima, ir tt. Francūzai mato, kad iškilmingai buvo 
priimtas Amerikoje Adenaueris, V. Vokietijos kancleris. 
Jie mato,- kad prezidentas Eisenhoweris, kalbėdamas 
apie “atramą” Europoje, pirmon vieton stato gerai gin
kluotą Vakarų Vokietiją, kurioje vyrauja naciai, buvę 
hitlerininkai.

Tiesa, sako pranešimai iš Paryžiaus, Francūzijos 
valdžia ramina savo tautiečius, sakydama, kad dalykai 
nesą tokie blogi, kaip žmonės įsivaizduoja. Bet tai žmo- ; 
nių neįtikina.

Na> o kas gi kaltas dėl to, kad V. Vokietija šian
dien pastatyta į tokią “galingą” poziciją? Kalti patys 

‘francūzai, leidę savo parlamentui užgirti Paryžiaus su
tartis, pagal kurias V. Vokietija turėtų būti apginkluota.

Tačiau vilties francūzai neturėtų pamesti: Adenau- 
eris nėra juk amžinas, o tuo pačiu kartu Vakarų Vo
kietijoje vyksta judėjimas už tai, kad Vokietija būtų 
apvienyta ir neutrali.

Francūzijos žmonėms belieka vienas dalykas: eiti su 
tuo pasaulio žmonių judėjimu, kuris ryžtingai kovoja 
už taiką, eiti su Vakarų Vokieti jos žmonėmis, kurie ko
voja prieš savo valdžią, besiryžtančią šalį ginkluoti, 
įuosti ją karui.

Washingtonas. — Federa
linis teismas atsisakė grą
žinti valdišką tarnybą Ve
teranų Administ racijoje 
Jamesui Kutcheriui, vete
ranui, kuris kare prarado 
abi savo kojas.

Kutcheris buvo išmestas 
iš tarnybos, nes jis priklau
so prie taip vadinamos So

2 puil.—LaUvš (Liberty)-Antrad., birželio (June) 21, 1955

Canada and Brazil, per year $9.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.00 
Foreign countries, per year $10.00 
Foreign countries, 6 months $5.50

cialistinės Darbininkų Par
tijos (trockistų). Ta orga
nizacija randasi ant sub
versyviu sąrašo.

Taipei.—čiangininkai sa
ko, kad kinai liaudiečiai ar
tilerijos sviediniais apšaudė 
mažąją. Quemoy saliukę.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
MOKSLINIS BENDRA

DARBIAVIMAS
Neseniai Varšuvoje pasi

baigė aštuntoji Tarybų Są
jungos ir Lenkijos moksli
nio-techninio bendradarbia
vimo sesija. Spauda skel
bia, kad:

“Sesijoje buvo nutarta, 
kad Tarybų Sąjunga per
duos Lenkijos Liaudies 
Respublikai tipinius šilu
minių elektrinių projektus, 
betono ir šlakbetonio dirbi
nių gamyklų projektus, 
energetinių įrengimų, že
mės ūkio, elektros ir kitų 
mašinų gamybos brėžinius 
ir technologinę dokumenta
ciją, atskirų chemijos pro
duktų ir medicininių pre
paratų gamybos dokumen
taciją.

“Be to, Tarybų Sąjunga 
priims Lenkijos specialis
tus susipažinti su pasieki
mais kalnakasybos, energe
tikos, geologijos, statybos, 
lengvosios pramonės, že
mės ūkio, geležinkelių 
transporto srityje, o taip 
pat komandiruos į Lenkiją 
savo specialistus konsultuo
tis Įvairiais mokslo ir .tech
nikos klausimais.” 

“Aš, Aš!...”.
Bostone taipgi buvo pa

minėtos “baisiosios birželio 
dienos” — fašizmo nuverti
mas. Keleivis, kuris taipgi 
apverkia tas dienas, rašo, 
kad tuo klausimu suruošta
me mitinge pranešimą pa
darė K. Škirpa, smetoni- 
n in kas diplomatas. Kelei
viui nepatiko jo kalba, bet 
ne dėl to, kad Škirpa de
javo dėl fašizmo žlugimo 
Lietuvoje, — jis, beje, dėl 
to šiltos vietos neteko. Ne. 
Keleiviui štai kas nepatiko:

“Daug ką, atrodo, apvy
lė pranešėjas. Nemalonu 
buvo tokia proga klausytis 
kartojant ‘Aš, aš, aš.’ Su
sidarė įspūdis, lyg tas ‘Aš’ 
būtų galėjęs visus įvykius 
pasukti kita kryptimi...”

Bostonno lietuvių kryžio
kų padangėje, “baisiųjų 
birželio dienu” 15 metu su-

V V-

kakties proga, verkė anio- 
lai, verkė dvasios šventos, 
verkė ir socialdemokratai.

Žinios iš
PRODUKCIJA VIRŠUM 
PENKMEČIO PLANO

Vilniaus “Laisvės” siuvimo 
fabrikas vienas pirmųjų res
publikoje įvykdė penktojo 
penkmečio planą:

Iki metų pabaigos viršum 
penkmečio plano bus išleista 
produkcijos už dešimtis mili
jonų rublių. (ELTA).

Pavasario-vasaros sezonui

Kauno “Drobės” vilnonių 
audinių fabriko kolektyvas pa
vasario-vasaros sezonui siekia 
pateikti daugiau, geresnių ir 
gražesnių audinių vyriškiems 
ir moteriškiems drabužiams. 
Lenktyniaudami Gegužės Pir
mosios garbei, įmonės darbi
ninkai per balandžio mėnesio 
15 dienų pagamino viršum pu
sės mėnesio plano daugiau 
kaip 7 tūkstančius metrų au
dinių. Be to, pavasario-vasa
ros sezonui fabriko kolekty
vas paruošė naujo asoitimen- 
to minkštavilnių audinių.

Fabrike netrukus bus pradė
ta gaminti nauja grynavilnes 
medžiagos rūšis “Būklė.” 
“Drobės” fabrikas iki šiol 
“Būklė” medžiagos negamino, 
nes tam reikalingi specialūs 
įrengimai. Fabriko inžinieriaus 
Varžos iniciatyva rastas bū
das turimais įrengimais išgau
ti sudėtingą verpalų sukimą 
“Būklė” medžiagai gaminti. 
Suderinant įvairių sukimų ver
palus, įmonėje jau pagaminti

SMERKIA ADENAUERĮ
Savaitraštis “The Catho

lic Worker” išspausdino il
gą atvirą laišką Vakarų 
Vokietijos kancleriui Ade
naueriui. Laišką parašė tū
las katalikas profesorius 
Ude. Jis griežtai smerkia 
Adenauerį už tai, kad pa
starasis stoja už Vokietijos 
ginklavimą ir karą. Do
ram katalikui tai netinka, 
sako prof. Ude.

Bet jei profesorius Ude 
paskaitytų lietuviškų kata
likų —f pranciškonų ir ma
rijonų— laikrašičus, jei jis 
išgirstų lietuviškų klerika
lų kalbas, prašančias Dievo, 
kad jis priartintų naują 
karą, tai profesorius para
šytų jiems kur kas tvir
tesni atvirą laišką.

APIE NORĖJIMĄ 
IŠVAŽIUOTI

Kanados Liaudies Balsas 
rašo:

“Čekoslovakai nacionalis
tai Toronte daro viską, kad 
suvilioti bent viena Čeko
slovakijos žmogų, kurie 
randasi čia ryšium su pra
monine paroda. Jie įsivaiz
duoja, kad būtų stebuklas, 
jei atsirastų tokių, kurie 
panorėtų pasilikti.

“Kad Jungtinės Valstijos 
ir Kanada yra turtingiau
sios šalys pasaulyje, nerei
kia nė abejoti. Daug kas 
norėtų atvykti į šias šalis. 
Šimtai tūkstančių vokiečių, 
italų ir kitų norėtų patekti 
į Ameriką ar Kanadą, nors 
tenai valdo krikščionys de
mokratai.

“Ar yra socialistinėse ša
lyse žmonių, kurie norėtų 
patekti į Ameriką? Aišku, 
kad yra. Vieni dėl politi
nių išrokavimų, o kiti dėl 
ekonominių. Pavyzdžiui, iš 
Lietuvos, kada ją valdė 
krikščionys demokratai, iš
važiavo dešimtys tūkstan
čių lietuvių. Jei būtų bu
vę galima, būtų išvažiavę 
kelis kartus daugiau.”

Prie to galima pridėti: 
Lotynų Amerikoje ir Jung
tinėse Valstijose yra tūks
tančiai lietuvių, kurie no
rėtų grįžti Lietuvon, bet 
negali.

Lietuvos 
lt

“Būklė” medžiagos pavyz
džiai.

Jaunųjų literatų vakaras

Vilniaus V. Kapsuko vardo 
universitete įvyko respublikos 
aukštųjų mokyklų jaunųjų li
teratų vakaras. Pranešimą pa
darė LTSR Tarybinių rašytojų 
sąjungos atsakingasis sekreto
rius Slu'ckis. Po to savo kūri
nius skaitė universiteto litera
tai Astrauskas, Juškaitis, Kau
no Politechnikos instituto stu
dentai Rudokas, Petraševičiū- 
tė, Klaipėdos mokytojų insti
tuto auklėtinė šileikaitė ir kt.
PLYTOS VIRŠUM PLANO

Prisiimdami įsipareigojimus 
Gegužės Pirmosios garbei, ply- 
tininkai buvo pasižadėję ketu
rių mėnesių gamybos planą 
įvykdyti pirma laiko ir paga
minti viršum plano 400,000 
plytą. .

Savo žodį kolektyvas tesi. 
Balandžio 26 dieną įvykdytas 
keturių mėnesių gamybos pla
nas ir dabar gaminamos ply
tos gegužės mėnesio sąskaita.

Socialistiniame lenktyniavi
me puikius darbo rodiklius pa
rodė ekskavatorininkas Megi- 
nis, kuris kasdien išdirbo nor
mą viršijančią 40 procentų. 
Po pusantro karto daugiau iš-t 
krauna plytų per pamainą ply
tų iškrovėjai Dovidovičius ir 
Azevičius. S. Apanavičius

Seni planai su nauja 
iškaba

Tie, kurie remia Pary
žiaus susitarimus, įteisinan
čius Vakarų Vokietijos re- 
militarizavimą, paleido apy
varton naują politinį ter
miną: “Europos saugumo 
konvencija.” Jie vis tvir
tina, kad Paryžiaus susita
rimai, arba, . naujoviškai, 
“Europos -saugumo, kon
vencija,” turi užtikrinti 
Europos šalių saugumą.

Dar Taleiranas sakė, jog 
diplomatas turi liežuvį tam, 
kad galėtų paslėpti savo 
mintis. Matyti, šia taisy
kle seka Vokietijos remi- 
litarizavimo šalininkai, kai 
jie vadina Paryžiaus susi
tarimus “Europos saugumo 
konvencija.” Bet vargu ar 
skambus pavadinimas gali 
suklaidinti pasaulio visuo
menę. Dar labai gerai at
menami netolimos praei
ties įvykiai. Hitlerinės Vo
kietijos ir jos sąjungininkų 
agresyvus paktas, kuris bu
vo panaudotas agresijai vi
sų pirma prieš Vakarų ša
lis sukelti, jo įkvėpėjų bu
vo pavadintas “antikomin- 
terno paktu.” O Hitlerio 
sąjunga su Mussoliniu ofi
cialiai buvo vadinama 
dviejų, “idealų bendrumu” 
susietų valstybių “gynybine 
sąjunga.”

Kas gi slypi už nekalto 
pavadinimo “Europos sau
gumo konvencija”?

Visų pirma, Vakarų Vo
kietijos apginklavimas. 
Protokolo Nr. 2 “Dėl Va
karų Europos sąjungos 
ginkluotųjų pajėgų” pir
mas straipsnis numato, kad 
Vokietijos federalinė res
publika gauna teisę sudary
ti tokio dydžio ginkluotą
sias pajėgas, kuris savo lai
ku buvo numatytas sutar
tyje dėl “Europos gynybi
nės bendrijos” sudarymo.

j šis straipsnis 
Paryžiaus susitarimų leidi
nyje iššifruojamas šitaip: 
“Vokietijos indėliui į gyny
bą yra nustatyti tokie ro
dikliai: armija — 12 divi
zijų, karinės oro pajėgos— 
taktinė aviacija, susidedan
ti maždaug iš 1,350 lėktu
vų, karinis jūrų laivynas-— 
lengvi kranto gynybos lai
vai ir eskortiniai laivai.” 
Armijos karių skaičius nu
statytas 500-520 tūkstan
čių žmonių. Ši armija sa- 

Į vo dydžiu penkis kartus 
viršija vadinamąjį reichs- 
verą, kurio sudarymas bu
vo numatytas Versalio su
tartyje.

Vokietijos remilitarizavi- 
mo šalininkai siekia nura
minti Europos šalių visuo
menę, kuriai kelia nerimą 

' ginkluotųjų pajėgų sudary- 
] m as Vakarų Vokietijoje. 
Jie tvirtina; pirma, kad 
esą Vakarų Vokietijos gin
kluotosios pajėgos niekad 
neviršysiančios 12 divizijų. 
Tačiau, jeigu pažiūrėsime į 
faktus, tai lengvai galima 
įsitikinti, kad Vakarų Vo
kietijos militaristai 12 di
vizijų laiko tik busimosios 
armijos branduoliu. Jau 
dabar faktinė Vakarų Vo
kietijos karinė ministerija 
— “Blanko, žinyba” — su
rinko nuo buvusių fašisti
nių ginkluotųjų pajėgų ka
rininkų 150 tūkstančių pa
reiškimų su p r a š’y m u 
įtraukti į armijos sudėtį. 
Tokio karininkų skaičiaus 
pakanka tam, kad galima 
būtų aprūpinti vadų . ka
drais mažiausiai vieno mi
lijono žmonių armiją. Kar
tu su tuo Blanko žinyba 
parengė planą įvesti visuo
tinę karinę prievolę Vaka
rų Vokietijoje, šis planas

numato privalomą karinį 
apmokymą vyrams nuo 18 
iki 4.4 metų amžiaus, o bu
vusiems karininkams ir 
puskarininkiams — iki 60 
metų amžiaus. Neseniai Va
karų Vokietijos laikraštis 
“Ziudvest rundšau” prane
šė, kad Blanko žinyba keti
na, suformavus Vakarų Vo
kietijos armiją, surengti 
privalomus trumpalaikius 
mokomuosius pratimus vi
siems asmenims, kurie da
lyvavo kare.

Tuo būdu, Vakarų Vokie
ti jos militaristai anaiptol 
neketina pasitenkinti 12 di
vizijų. Jie jau dabar kal
ba, kad turi žmonių rezer- 
vus 4-5 milijonų žmonių ar
mijai sudaryti. Jie kalba j 
apie reikalą sudaryti ne 12, i 
o 60 Vakarų Vokietijos di
vizijų.

Ko gi po to yra verti Va
karų Vokietijos remilitari- 
zavimo šalininkų pareiški
mai apie tai, kad šios armi
jos skaičius niekad nevir
šysiąs 12 divizijų?

Toliau. Vakarų Vokieti
jos remilitarizavimo šali
ninkai tvirtina, antra, kad 
pagal Paryžiaus susitari
mus sudaromoji vokiečių 
armija būsianti visiškai 
nauja, “demokratinė armi
ja.” Šį tvirtinimą panei
gia pačių Vakarų Vokieti
jos militaristų pasisaky
mai.

Oficialūs asmenys Bono
je visiškai atvirai kalba 
apie busimojo vermachto 
pobūdį. Antai, Rūro land
tago deputatas nuo laisvo
sios demokratų partijos Lo- 
taras Š t e j e r i s pareiškė: 
“Mes norime vėl įskiepyti 
vokiečių tautai senąją dva- 
šią, japonų, prūsų ir spar- 
tiečių dvasią... Kalbos apie 

oficialiame] demokratinę armiją — nie
kai... Reikia atgaivinti 
Prūsijos sistemą.” Tuo bū
du, Vakarų Vokietijos ar
miją norima atgaivinti pa
gal* fašistinės armijos pa
vyzdį, kuri, kaip yra žino
ma, buvo pagrįsta “Prūsi
jos sistema.” O ši sistema 
gerai žinoma Vakarų Eu
ropos tautoms. Lordas Pa
sėlis savo knygoje “Svasti
kos prakeikimas” teisingai 
aprodė ją — per 1939-1945 
metų laikotarpį fašistinė 
armija nužudė koncentraci
jos stovyklose 12 milijonų 
europiečių.

Kas gi vadovaus naujo
sioms karinėms formuo
tėms, kurių sudarymas to
kiu mėšlungišku skubotu
mu . ruošiamas Bonoje? 
Naujajam vermachtui va
dovaus fašistinės armijos 
veteranai — tie patys fa
šistiniai generolai, kurie 
pakankamai “užsirekomen
davo” per agresyvų karą 
Vakaruose ir Rytuose. Gin
kluotųjų pajėgų vyriau
siuoju vadu numatoma pa
skirti buvusį Romelio štą- 
bo viršininką — generolą 
pulkininką Liudvigą Kriu- 
velį. Į štabo viršininko pos
tą pretenduoja generolas 
Adolfas Hoizingeris. Oro 
pajėgoms turi vadovauti 
fašistinis pulkininkas Mez- 
jeris, o kariniam jūrų lai
vynui — Cenkeris. Tuo bū
du, mes matome tuos pa
čius pažįstamus veidus — 
karinius nusikaltėlius, ku
rių rankos suteptos Euro
pos tautų krauju. Būtų nai
vu manyti, kad šie genero
lai auklės Vakarų Vokieti
jos armiją “demokratine 
dvasia.”

Paryžiaus susitarimai ne 

tik sankcionuoja Vakarų 
Vokietijos * ai’mijos sudary
mą, bet ir visiškai atpalai
duoja rankas vokiškiesiems 
militaristams neribotai ga
minti ginklus. Atvirai 'at
kuriama karinė pramone 
Vakarų Vokietijoje ir ypač 
Rūro sunkioji pramonė. 
Dar labiau, pagal Pary
žiaus susitarimus Vakarų 
Vokietijos ginkluotosios pa
jėgos gauna veikimo laisvę 
atominio, bakteriologinio ir 
cheminio ginklo atžvilgiu.

Paryžiaus susitarimų pro
tokole Nr. 3 tiesiog nuro
doma, kad Vakarų Europos 
sąjungos dalyviai greta 
atominio ginklo atsargų su
darys ir bakteriologinio bei 
cheminio ginklo atsargas. 
Paryžiaus susitarimų pro
tokole Nr. 4 numatyta, to
liau, didinti šias atsargas 
tiek organizuojant masinę 
cheminio bei bakteriologi
nio ginklo gamybą šios ša
lies teritorijoje, tiek ir per-
kant užsienyje ir gaunant 
pagal vadinamąją “užsienio 
paramą karinėmis medžia
gomis.” >

Visas šitos Paryžiaus su
sitarimų sąlygos neleistinai 
prieštarauja 1925 metų bir
želio 17 dienos Ženevos 
protokolui “Dėl uždraudi
mo naudoti kare troškina
mąsias, nuodingąsias arba 
kitas panašias dujas ir bak- 
t e r i o 1 o g ines priemones,” 
kuris savo laiku buvo pri
pažintas visų Vakarų Eu
ropos sąjungos dalyvių.

Atominis, bakteriologinis 
ir cheminis ginklas vokiš
kųjų militaristų rankose— 
štai į kokias niūrias pasek
mes atves Paryžiaus susi
tarimų patvirtinimas. Vo
kiškiesiems militaristams, 
jeigu bus patvirtinti Pary
žiaus susitarimai, bus atvi
ras kelias atominėms bom
boms gaminti. Koventrio 
ir Varšuvos, Roterdamo* ir 
Londono gyventojai dan ge
rai atmena barbariškus fa
šistinių bombonešių ant
skrydžius antrojo pasauli
nio karo metu. Duoti Hit
lerio įpėdiniams Vakarų 
Vokietijoje atominį ginklą 
reiškia sudaryti grėsmę vi
sų Europos šalių milijonų 
žmonių gyvybei.

Tuo būdu, Paryžiaus su
sitarimai neužtikrina sau
gumo Europoje, o pakerta 
taikų Europos tautų gyva
vimą. Pastarojo laiko įvy
kiai rodo, jog šį faktą su
prato milijonai visų Euro
pos Šalių žmonių. Tautos 
supranta, kad jų saugumas 
gali būti užtikrintas tik at
metus Paryžiaus susitari
mus ir sudarius tikrą ko
lektyvinio saugumo sistemą 
Europoje. M. D.

(Šis straipsnis mus pasie
kė suvėluotai.—Redakciją.)

Minersville, Pa.
Gegužės 30 d. pas mus at

silankė draugė Žilionienė iš 
Kearny, N. J. Aplankė sa
vo senąją buveinę ir senus 
draugus. Buvau labai links
mas pasimatęs su d-ge Ži- 
lioniene, nes kai ji gyveno 
Minersvillėj, tai mes buvo
me labai geri draugai. 
Daug kartų teko linksmai 
praleisti, nes jie—ji ir Ži
lionis— buvo linksmo būdo 
ir pirmeiviai žmonės.

D-gė Žilionienė atrodo la
bai gražiai.

Labai smagu pasimatyti 
su senais savo draugais. 
Dėkui už atsilankymą pas 
mane. . . <

Draugė Deltuvienė parėjo 
namo iš ligoninės, ten išbu
vusi 3 savaites.

V. Ramanauskas



Lawrence, Mass.
Kaip piknikas paverstas 
į bankietinj pažmonj

Visa Massachusetts pažan
gioji visuomenė stropiai ren
gėsi prie birželio 12-tos die
nos pikniko — Maple Parke. 
Bet kas įvyko?

Jau išvakarėje pradėjo lie
tus lašnoti. Visa padausė ap
sitraukė storais debesiais ir 
lašnojo beperstojo. Plačiau 
apsidairius, galinta buvo 
spręsti, jog rytojus bus pras
tas ir gali būt labai prastai su 
mūsų pikniku.

Ankstyvam poryty j lietus 
pila dar smarkiau. Ir negali
ma buvo nei kiek tikėti tą 
dieną prasigieorinimo. Ką gi 
daryti? Iš vakaro, mes, dau
giau entuziastiški lowellieciai, 
nusitarėm, kad nežiūrint, kas 
bus rytoj, bet dvi pilnos maši
nos — važiuojame į Maple 
parką. Juk tinime žiūrėti, kas 
įvyks ir ką daryti toliau, jei 
šis piknikas neįvyktų, kaip 
i eikia.

Galima buvo tvirtai tikėti, 
jog taip pat mano ir kitų ko
lonijų atsakomingieji drau
gai: jr.< nesuliaunies nė prieš 
jokį oro žiaurumą! Reikia va
žiuoti.

Apie 2-rą valandą mes jau 
Maple ptfrke. Oras niūrus: 
taip pat tynoja; matome jau 
desėtką mašinų, pastatytų po 
apsirasojusiais medžiais. Di
dingų klevų ir ąžuolų tamsiai 
žalių šakų platoki lapai, pri
sisiurbę ilgo ir gausaus lie
taus, nusvirę į žemę viską 
gaubia po savim. Atrodytų 
lyg ir jie liūdi, kad taip šau^ 
niai rengt,asi prie pikniko, bet, 
ve, šiandien piknikas negalės 
įvykti! Ir, rodosi, jie norėtų 
paklausti mūs: Na, ir ko jūs 
šiandien čia atvažiavote klam
poti permirkytą mūsų žalią 
dirvonėlį

O, žalias gojali, mes turi
me didelį tikslą! Mums rūpi 
matyti ant kiek palaidi gain- 
tužė sudarkė mūsų gražų pa- 
sibrėžimą.

Einame toliau nuo vartų —• 
žiūrime, gražus būrys žmonių ; 
iš Worcester, Nashua, Montel
lo, Boston, Norwood, Haver
hill; na, ir mes, lowellieciai, su 
visa audencija susiliejom. 
Kiek vėliau ir kiti lowellieciai 
atvažiavo ir kartu sudarėm 16 
žmonių iŠ lowellio. Valio Lo- 
wellis; neblogai pasirodyta! 
Apie šimtas žmonių. Visi susi-

kuopę jaukiame Maple Park 
Pavilione. Lawreneiskiu suma
nymu patvarkyta ir visų sve
čių pritarta paversti rengiamą 
pikniką geru bankietu. Visą 
supirktą maistą gabiosios gas- 
padinės du tvarkė į gerų pietų 
lėkštes ir taip buvo įvykdytas 
labai puikus pažmonys. Pen- 
kauiskui pirmininkaujant, bu
vo pravesta geri svečių išsita
rimai.

Laisvei surinkta aukomis 
virš $20.00.

Komiteto, nariams vietoje 
pasitarus, nutarta, vietoj šio 
sulyto, rengti kitą pikniką 
rugpiūčio (Augus) 7 dieną 
tame pačiame Maple Parke.

Taipgi gerai apkalbėta ren
giamas spaudos piknikas lie
pos 3-4 d.d., Montello-Brock
ton, Mass. Reikia visur dar
buotis gerai. J. M. K.

BIZNIERIAMS
Būti kokiame nors biznyje 

ir nesiskelbti — tai tas pats, 
kaip mirksėti gražiai mergi
nai tamsoje. Tu pats žinai, 
ką darai, bet niekas kitas to 
nežino . . . Nori apie savo biz
nį žmonėms pranešti, — pasi
skelbk ir nuolat skelbkis Lais
vėje!

Užrašykite Laisvę, savo draugui

V. VARGUOLIS

Miami, Ra.
Floridoj pradėjau gyven

ti su savo prietelka nuo 
1946 metų. Tai yra, čia gy
vename per žiemą ir vasa
ra, c*

Šį pavasarį pas mus bu
vo didelė sausra; saulutė 
kepino per kokias penkias 
savaites. 0 birželio 11 ir 
12 dienomis lietus pylė kaip 
iŠ kibiro, tai tas taipgi ne
buvo gerai, nes perdaug 
išplovė-išskalbė žemę.

Vasara pas mus paken
čiama, temperatūra daž
niausia būna 88 laipsniai ir 
aukščiau. Sėdint pavėsyj 
prakaituot netenka. O prie 
darbo, daugumoje barber- 
šapių ir kitokių įmonių, 
būna įtaisyti šaldytuvai — 
air conditioning, tai kar
tais būna net ir peršalta. 
Bet kam reikia darbuotis 
“ant saulės,” ypač prie sta
tybos namų, tai jau neko
kie pyragai.

Dabar mes turime vasa
rą, didelės spūsties nėra, 
bet miestas anaiptol nėra 
tuščias, visur pilna žmonių 
ir auto-mašinų; kur tiktai 
žvilgsnį mesi, visur judėji
mas, skubėjimas su viso
kiais reikalais. Sužaliavi-

Michigan valstiją vasaros 
laiku. Tai, esą, neprilygin- 

'■ ti prie jūsų Floridos pasi- 
šiaųšiusių palipu.

Ne už jūrų - marių yra 
Michiganas ir Detroitas. 
Saulutei patekėjus, “puška- 
rį” pasišmaravus, na, ir 
marš į šiaurę! Jeigu tai 
tik nebus svajonė.

V. J. Stankus

Surado žalmargę
(Tąsa)

Ir štai jis mato save kareivio mundi-e- 
roj ir tą visą šėtoniškai karišką kvaitu
lį, tuos baisius verpetus, sūkurius, į ku
riuos ir jis, Antanas, tapo įtrauktas ir 
baisiai blaškomas, kankinamas visų tų 
pakvaišimų ne tik fiziniai, bet ir dvasi
niai. Ir jį net šiurpas nudiegia, kada 
jis, rodos, mato tuos baisiai nuteriotus 
Francūzijos laukus, išgriautus kaimus 
ir miestus, karo lauką su visomis jojo 
baisenybėmis. Jis girdi net ir dabar tą 
pasiutusį triukšmą, tratėjimą ne maši
nų prie tilto statybos, bet kanuolių per
kūniškus trenksmuus ir šautuvų tratė
jimą*; jis girdi vaitojimą, dejones ir 
Šaukšmą pagalbos sužeistųjų ir mirš
tančiųjų; mato jis tuos pūvančius lavo
nus, baisiausiai suriaustą, sukruvintą 
žemę, apkasus ir kareivių purvinus vei
dus ir jųjų kruvinus durtuvus. Jis ma
to puolimą, tą aršiausią, neapsakomą, it 
laukinių pakvaišimą, kuriame tūkstan
čiai jaunų vyrų didžiausiu įtūžimu vie
ni kitus žudo, kaip draskūnai žvėrys, ir 
už ką....

Bet štai jam vėl žybtelia šviesos spin
dulėlis pro debesiuose praplyšusią pro- 
švaistėlę—karo pabaiga. Džiaugsmas.... 
Viltis... Linksma šypsą žaidžia visų vei
duose... Užkimo kanuolės, paspringo 
šautuvai: mirtis paliovė savo puotą; pa
liovė šokti ir kvatotis visiems į veidus... 
Momentaliai tyla nusiaubė karo laukais. 
Ir ve, Antanas, rodos, mato visus tuos 
šypsos nušviestus veidus; štai jis, ro
dos, mato tą vokietį kareivį, kuris iš 
džiaugsmo šokinėja, it vaikas, gavęs dū
delę bei lenktinį peilį, ir rodo kiekvie
nam amerikiečiui kareiviui savo žmo
nos, tos bavarietės juodplaukės ir dviejų 
dukrelių paveikslą. Jis tiesiog dega 
džiaugsmu: jam nesvarbu kas karą lai
mėjo, ar pralaimėjo. Jam tik neapsako
mas džiaugsmas, kad jis greitai jau ga
lės jomis džiaugtis, jas myluoti ir bu
čiuoti, kaip vyrui ir tėvui pridera. Jau 
ketveri metai, kaip jis jomis nesidžiau
gia, jų nemyluoja; jo visas džiaugsmas 
ir susiraminimas, tai tas mažas, jų pa
veikslėlis, kurį jis dabar visiems rodo. 
Antanas irgi džiaugėsi kartu su visais, 
kad ir jis išliko gyvas ir sveikas: šiaip 
jį daugiau nieks nedžiugino. Vienok, 
nustojus kanuolėms baubti ir užviešpa
tavus tylai, Antano mintyse pradėjo 
reikštis klausimas: Už ką ir kam šito
kia baisi, žvėriška žmonių žudynė? 
Kam, iš viso, reikalingas tas visas pra
gariškas karo kašmaras? Ką gi mes lai
mėjome ir ką mes pargrįžę namo turė
sime parodyti? Didvyrio vardas — kvai
lystė! Šiandien didvyris, rytoj — val
kata... Čia Antanui dar daug kas nebu- 
buvo aišku, miglota, kad susirasti tei- 
sing^atsakymą.

Antanas ir vėl mainierio rūbuose, o 
ne kareivio mundieroj; jis ir vėl giliai

žemėje riausiasi, pelnydamas sau duo
ną ir, visgi viltingai svajoja, žiūri į sau 
skaistesnę ateitį, pamiršdamas tuos vi
sus baisius pergyvenimus.* * *

Buvo puikus vėlyvos vasaros popietis. 
Plati, kaip aksominis kilimas, išsitiesu
si pieva palei krištoliniai tyrą upeliuką, 
kuris, rodos, kvieste kviečia pas save 
kiekvieną piknikautoją pasiklausyti jo 
tykiai monotoniško čiurlenimo. Po dide
liais ir plačiais išsišakojusiais ąžuolais 
gražus būrys žmonių — senų ir patinų 
— linksmai, piknikauja. Čia Antanui, 
lyg džiaugsmo Vilnelė perbėgo veidu, 
lies tai čia buvo tas pirmas, malonus ar
timai susitikimas tos šviesiaplaukės, 
žydriai mėlynų akių, apvalaino ir malo
niai simpatingo veido, gražiai nuaugu
sios Juliukės, kuri Antanui giliai įstri
go į jo širdį: nuo čia jiedu artimai su
sidraugavo. 0 vėliau?... Vėliau meilės 
žaizdras suliepsnojo visu įkarščiu ir jie
du paliko ištikimiausi viens kitam am
žini draugai. Čia Antanas prisiminė 
daug tų saldžių valandų ir dienų, taip 
gi ir daug ūkanotų tarpų. Vienok jų
dviejų širdingas ir šventas viens kitam 
atsidavimas, nugalėjo visokias kliūtis ir 
sunkumus. Ir nors jųdviejų saulutė ir 
pradėjo jau ristis į popietį, bet padan
gė, jiems rodėsi, dar tik ima ryškėti, 
skaidrėti, ir džiaugsmo viltys glostė jųjų 
širdis. Bet... B-et žiaurioji mirtis išplė
šė jam ją; išplėšė jam širdį, sudraskė 
venimą, taip saldų, malonų gyvenimą, 
kuris dar tiek daug, rodos, jiems žadė
jo! Ir Antanas čia vėl labai susijaudi
no, akys ėmė rasoti ir nerimo siaubas jį 
vėl kratė, kankino.

Ir vėl jam baisios mintys veržte ver
žiasi į galvą ir kelią baimingą klausi
mą: ar verta net ir...? Ar verta iš viso 
net gyventi, kad tik gyventi, kada gyve
nimas taip beviltiškai užtemęs, kada 
tik. tamsi, gili praraja atsivėrusi prieš 
akis? Jam rodos, net ir tas purvinas 
Hull upelis, kuris kaip padusęs šniokš
damas neria patiltėn ir tarsi sako, ne, ne
verta gyventi, štai, eik į mano glėbį ir 
tu viską užmirši. Bet čia Antanas net 
kruptelna, rodos, ko nusigąsta, rodos, 
štai ji, jo mylima Juliukė, ateina prie 
jo ištiesusi savo rankas, it ko maldau
dama bei siekdama jį apkabinti; jis net 
tarytum jaučia jos šiltą kvapą prie pat 
savo veido, ir ji jam sako: Nepamesk 
proto ir nebūk bailys! Kovok už gyveni
mą, o ne nuo jo bėk. Nuo gyvenimo tik
rovės niekur nepabėgsi. Aš atidaviau 
tau mano širdį ir palikau tau savo sie
lą. Vienas mes turėjome pirma skirtis. 
Atmink, kad tu gyvenai dėl manęs, kai 
aš buvau su tavim: gyvenk ir dabar, ka
da mano tik siela su tavim. .Susirask 
sau naujus draugus ir pradėki iš naujo 
gyvenimą kurti, ir atmink, kad mano 
siela visados yra ir bus su tavim!

(Bus daugiau)

mas pievų ir laukų yra 
dvigubai gausesnis, negu 
žiemą. ' Klaidingai šiaurie
čiai mano, būk čia vasarą 
saulutė viską nusvilina. 
Nieko panašaus!

Laisvę ir Vilnį mes gau
name nenormališkai: ot, 
antkart paštorius atneša 
penkius numerius, o po ke
liu dienu atneša viena nu
merį, ir taip kartojasi vi
są laiką, tačiau nė vienas 
numeris neprapuola, — kad 
ir už mėnesio laiko užkliu
vusį numerį atneša.

! Skaitau Miko Detroitie-; 
I čio kelionės įspūdžius “Iš | 
Nortų iki Cubos.” Parašy
ti sklandžiai, skaitosi leng
vai ir suprantamai. Bet* 
skaitant vieną jo posmą pa-. 
sidarė kiek nesmagumo, j 
nes draugas Mikas nusi-, 
skundė, kad jį Miamės kir
pykloj per daug brangiai! 
apskuto. Unijinėse šapose 
nukirpimas plaukų —$1.25, 
barzdos nuskutimas—75 c., 
Viso pareina $2, jei barbe- 
rys nieko ekstra neįperša.

j Neunijinėse šapose aptar
navimas 25 centais piges
nis. Laikraščiuose mes pa
siskaitome, kad Chicagoje 
norima pakelt už plaukų 
nukirpimą iki $2, San Fran
cisco — $1.75, Brooklyne— 
$1.50. Tokios kainos, aiš
ku, unijinėse šapose.

PriM porą metų dažnai 
parašydavau apie barberių 
darbo sąlygas ir kainas. 
Prieš tai išstojo per Laisvę 
W. Laskys ir Susninkų Jur
gis. Jie rėkė, šaukė, kad 
mes, barbenai, perdaug di
deli plėšikai. Susn inkų 
Jurgis “pradėjo 
Laisvę, mokyt,
muose plaukus galima pa
čiam su mašinka nusikirp
ti, ranką pakreipiant šiaip 
ir kitaip. Bet vargiai kas 
jo receptą priėmė.

.Neseniai Laisvėje pasi
baigė rašinys draugo Pre- 
greso. Buvo patrauklus 
skaitymas, ypač man, gy
venusiam Philadelphijoje. 
Jei Pregresas būtų ne ma
šinistas, o barberys, tai aš 
jam pasiūlyčiau atvažiuot į 
mūsų saulėtąją Miamę, nes 
barberiams Čia į dantis ne
žiūrima, kiek kas metų tu
ri, bile tik darba atlieki 
sklandžiai. Pregresas pa
slankus ką nors parašyti 
į spaudą ką nors patrau
klaus.

Nelabai seniai Mikas De- 
troitietis per spaudą kvie
tė floridiečius ir kalifornie- 
čius atvažiuot pamatyt jų

Binghamton, N. Y.
LDS 25-kių metų sukakties 

paminėjimas

Atžymčjimui LDS 6-tos kp.
25 metų gyvavimo sukakties 
yra rengiamas pasilinksmini
mo išvažiavimas, kuris įvyks 
sekmadienį, birželio (June)
26 dieną pas draugus L ir E. 
Vėžius.

šiuo išvažiavimu turėtume 
rūpintis kiekvienas LDS 6-tos 
kuopos narys ir pasidarbuoti 
pagal savo išgalę, kad jis bū
tų vienas iš pasėkmingiausių. 
Taipgi yra kiekvieno nario pa
reiga dalyvauti jame. Daly
vaujant šiame išvažiavime, 
pasikalbėsit su draugais, bus 
svarbu ir gražu prisiminti mū
sų garbingą. ir svarbų LDS, 
kuris per tuos 25-kius metus 
išaugo į tvirtą organizaciją ir 
daug, daug prisidėjo prie su- 

■'šelpimo tų, kuriems pašalpa 
buvo' būtinai reikalinga. ,

Kiekvienas LDS 6-tos kuo
pos narys gausime tikietą, ku
ris kainuoja $1.00. Dalyvau
dami šiame išvažiavime galė
sime jį sunaudoti dėl pasivai- 
šinimo. Būtų labai gražus ir 
pagirtinas dalykas, kad už 
minėtus tikietus nariai užsi
mokėtų iš anksto, tada rengė
jams būtų didelis palengvini
mas dėl prirengimo maisto ir 
tam panašiai. O kad mūsų 
rengėjai bus pilnai prisirengę 
sutikti ir pavaišinti visus da
lyvius, tai nėra abejonės.

Kaip nuvažiuoti į pasilinks- 
minimo-išvažiavimo vietą ? Rei
kia važiuoti Court Strytu iki 
privažiuosite STRATT MILL 
RD. Ten ir surasite Vėžių ūkį 
ir išvažiavimo vietą.

Išvažiavimo rengėjai yra di
džiai susirūpinę su prisirengi
mo darbu ir deda visas pas
tangas, kad dalyviai būtų pil
nai patenkinti. Dėl šio išva
žiavimo pasėkmingumo dau
giausiai darbuojasi: U. Šimo- 
liūnienė, B. Zmitraitė, M. 
Kazlauskienė, A. Žemaitienė 
ir N. Strolienė. Reikalui esant, 
pagelbės L. Mainionienė ii’ V. 
Vinskūnienė. Taipgi F. Zobo- 
ris, J. Kaminskas, J.. Sadaus
kas ir A. Mainionis. Visi mi
nėti rengėjai yra daug pasi
darbavę LDS 6-tos kuopos 
pasilinksminimų rengime ir 
visuomet ir kiekvienas jųjų 
rengtas pasilinksminimas bū
davo pasekmingas. Tad yra 
vilties manyti, kad ir šis išva
žiavimas bus pasekmingas ir 
gražus.

Visus vietos ir apylinkės lie
tuvius širdingiausiai užprašo
me dalyvauti.

Varde rengėjų, sek r.
O. Wellus

Hartford, Conn.
A

Yra smarkiai susirgusi Ma
ry Ramoškienė, motina žy
miosios dainininkės Birutės 
Ramoškaitės. Randasi St. 
Francis ligoninėje. Ligonė bu
vo operuota ant inkstų prieš 
beveik porą savaičių. Dar ne
žinia, kada galės sugrįžti na
mo. Labai gaila, kad vietos 
draugai tuojau nepranešė 
Laisvėje apie šios malonios 
pažangietės susirgimą. Linki
me jai greito ir pilno susvei- 
kimo. Svečias

Padėkite savo vajininkams 
gauti Laisvei naujų skaitytojų. 
Laisvės kaina $8.00 metams.

AUKSINĖ PROGA 
ATSAKANČIAM ŽMOGUI

Paieškau partnerio arba parduo
du visą biznj. Atsakančiam žmogui 
tame biznyje duosiu ant Royalty. 
Aš išdirbu 5 rūšių svarbias gyduo
les—mostis, kurios pagelbsti nuo 
daugelio ligų. 13 metų kaip po val
džios priežiūra legališkai parduodu 
Amerikoje, Canadoje ir kitose šaly
se. Siunčiu per paštą ir ekspresu. 
Hartforde daugelis vaistinių par
duoda jas. Būtų daug geresnis biz
nis, jei visur vaistinėse būtų galima 
išdėti jas. Bet aš to negaliu pada
ryti, reikia daug pinigų įdėti ir rei
kia sveikatos. Tad aš vienas ir ne
bejaunas, neturiu giminių nė gerų 
draugų, to negaliu padaryti. Taigi 
aš norėčiau perleisti lietuviui, re
gistruotam vaistininkui ar chemi
kui, kuris tokį biznį suprastų. Aš 
turiu medžiagų “herbs” už kelioli
ka tūkstančių dolerių. Kuris eis su 
manim į partnerius ar pirks biznį, 
aš nurodysiu kaip padaryti gyduo
les ir iš ko jas padaryti. Mostys 
labui greit gelbsti, kurios sudarytos 
mano patyrimais bei išradimais. 
Priimnai kvepiančios mostys. Kurie 
jau vartojo, tie gerai žino.

No. 1, nuo įvairių odos ligų. Nuo 
užsivėtrijimo, odos trūkėjimo, išbė
rimo, vočių (boils), ‘Athlete’s Feet*, 
sinus, nudegimo, susižeidimo, no
nų (tik ne nuo vėžio). Taipgi nuo 
įvairių kitokių ligų.

No. 2, nuo paviršutinių skausmų: 
romatiškų, kaip tai sąnarių ir mus
kulų skaudėjimo.

No. 3, nuo dantų skaudėjimo ir 
sustiprina smegenis (“gums”).

No. 4, nuo poison ivy, rash, ir 
niežėjimo odos.

No. 5, labai svarbi mostis nuo 
hemorrhoid, piles. Greit sustabdo 
kraujavimą ir skaudėjimą. Ją var
todami išvengia operacijų, jei dar 
nėra išsivysčiusi vėžio liga. Kad ir 
kelių metų užsisenėjusi ta liga bū
tų, vis tiek pagelbsti.

Svarbu tai, kurie interesuojatės, 
kad tuojau atvyktumėte, nes nuo 1 
d. liepos-July turėsiu atnaujinti 
laisnius. Laisniai $50. Rašydami 
adresuokite:

Mat. J. Švilpa, 
597 Broad St., Hartford, Conn. 
(Prašau kreiptis registruotais laiš
kais).

(119-122)

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

BOSTONO APYLINKĖJE
Dienraščio Laisves Paramai

PIKNIKAS
Per Dvi Liepos
Dienas qj Į Į July

r ,

8 psl.—Laisvė (Liberty) Antrad., birželio (June) 21, 1955 
/

rašyt per 
kad ir na-

Gražią Liaudies Dainų Programą Duos:

Aido Choras
iš Worcester, Mass.

Vadovaujamas J. Dirvelių

Vynj Choras
iš South Boston

Vadovaujamas S. Pauros

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

Lietuviu Tautiško Namo Parke
Winter St. ir Keswick Rd. Brockton (Montello), Mass.

PERTEKLINGAI BUS GERŲ VALGIŲ IR ĮVAIRIŲ GĖRIMŲ

Nuo Laisvės įstaigos j šį pikniką vyksta 
Katrina Petrikiene, Jonas Grybas ir kiti

1T*T* lyiNRHi I IJH nyE



Neh Yorto^/W^Ziiilot
Kovoja prieš vertimą 
mokytoją tapti 
informeriais

Birželio 15-tą keturiose did
miesčio apskrityse įvyko ma
siniai mitingai, kuriuose stip
riai pasisakyta kovoti prieš 
Vertimą mokytojų tapti infir- 
meriais, vieni kitų, šnipinėto- 
jais, skundikais.

Pirmu kartu Emergency Ci
vil Liberties Komitetas. įvyk
dė vienu vakaru visose atski
rose miesto dalyse mitingus. 
Dar neseniai buvo laikai, kad 
vienam .mitingui sušaukti rei
kėdavo mobilizuoti viso mies
to jėgas. Gi dabar kožname iš 
keturių teisių apgynimo šali
ninkai susirinko šimtais. Net 
.Queens, kur planuota turėti 
tik 50 dalyvių, susirinko 160.

Visuose mitinguose priėmė 
rezoliucijas, raginančias ma
jorą Wagnerj pavartoti savo 
įtaką, kad miestinės švietimo 
tarybos įsakas versti mokyto
jus tapti informeriais 
tuojau sustabdytas.

buvo
Newprieš

Reikalavo 
išlaiky-

Kalėjime uždirbo 
$112,291

Louis Hoffner, 41 m., 
beužvedąs bylą 
Yorko valstiją.
$521,520 atpildo už 
mą jo kalėjime 12 metų, kaip 
neteisingai nuteistą.

Hoffnerį paleido iš kalėji
mo 1952 metų lapkričio mėne
sį, bet tuomet nebuvo įstaty
mo, kuriuo einant jis galėtų 
atpildo reikalauti, šiemet gu
bernatorius Harrimanas tokį 
Įstatą pasirašė.

Civilinių ieškinių teisėjas 
Frederick A. Young pareiš
kė, jog Queens prokuroro 
raštinė “turėjo parodymų, ku
riuos turint Hoffnerio advo
katas būtų galėjęs apsaugoti 
jį nuo nuteisimo,”Hs£t tų pa
rodymų Hoffnerio advokatui 
tuomet nedavė. Teisėjas nu
sprendė, kad valstija turi duo
ti Hoffneriui virš 112 tūks
tančių atpildo

būtų

KRISLAI

New

Išbuvę savaitę po kaltinimu 
kaip dalyviai jaunuolių muš
tukų gaujos, du 16 ir 18 metų 
vyrukai tapo išteisinti. Sako, 
kad jie pataikė tik praeidami 
pro šalį sustoti pažiopsoti lai
ke masinių areštų ir tapo su
imti sykiu su kaltais.

Kailiasiuviai atidė- 
. jo rnkimus

Birželio 15-tą įvykusi
Yorko kailiasiuvių unijos lo
kalų ir šapų atstovų konferen
cija nutarė valdybos rinkimus 
atidėti. Tuo klausimu daug 
pasikalbėta: buvo minčių už 
ir prieš. Pagaliau, sutikta, 
kad visuose derybų jungimui
si su kitomis unijomis ir ki
tuose reikaluose kailiasiuvius 
tebeatstovaus esamoji valdy
ba.

Vienu didžiausiųjų šios uni
jos rūpesčiu tebėra nedarbas. 
Tik apie 6,000 narių dirba 
pilną laiką, 1,000 dirba dalį 
laiko, o apie 800 yra bedar
biai.

Naujasis vizitoriams 
macijų centras randasi 
42nd > St., prie 
Square. Jis veiks nuo 9
iki 6 vakaro kas dieną.

infor- 
90 E. 

Pershing 
ryto

Kreipėsi j teismą, 
kad išlaisvinti) 
redaktorių

Narkotikas užmokėjo 
savo gyvastimi

John J. Antonioli, 27 m., ta
po nušautas New Yorke, kai 
jis bandė ištrūkti po apiplėši
mo, nešinas 
gų. Jis ką 
apiplėšimą 
Broadway,
vedė Deana Panzer pradėjo 
spiegti. Grupė žmonių 
ji 
jis 
tas 
Vė.

$4,051 algų pini- 
tik buvo įvykdęs 
koridoriuje 326

Apiplėštoji knyg-

šoko 
gaudyti. Atsišaudydamas, 

sužeidė 3 asmenis. Policis- 
De Filippi, 28 m., jį nušo-

Cedric Belfrage, progresy
vių savaitraščio National Gu
ardian redaktorius, jau išbu
vo penkias savaites New Yor
ko West St. esančiame fede- 
raliame kalėjime, nors jis nė
ra nuteistas. Nėra net kaltina
mas bent kokiu prasikaltimu.

Belfrage yra atvykęs iš 
Anglijos ir, kaip sveturgimis. 
sulaikytas deportavimui. Jo 
persekiojimas prasidėjo, kai 
jis atsisakė nusilenkti makar- 
tistams.

Jį ginantieji advokatai bir
želio 15-tą įteikė dokumentus 
visasai iškajam 
mui, 
leisti

Įspūdingai paminėti 
Rosenbergai; parėmė 
Sobellio bylą

Birželio 16-tos vakarą, Car
negie Hali, įvyko nepaprastai 
įspūdingas mitingas paminėti 
1953 metų birželio 19-tą nu
žudytus Ethel ir Julius Rosen- 
bergus ir pastiprinti kovą už 
Sobellio išlaisvinimą.

Programa buvo taip graži, 
kaip ir patsai jos tikslas. Jau 
įeinančius prie durų pasitiko 
merginos su raudonomis rožė
mis, prašydamos ją prisisekti 
atminčiai ir pagarbai Rosen- 
bergų. Rožes davė visiems 
tiems keliems tūkstančiams 
dalyvių, nežiūrint, ar kuris da
vė už jas atpildui! auką, ar 
nedavė. Gi programos pra
džioje, solistei Marthai Schla- 
mme jautriai dainuojant jiems 
atminimą, už teisėtumą Sobel- 
liui kovojančių organizacijų 
atstovai nešė rožių puokštes 
pastatyti, ties Rosenbergų pa
veikslais.

Nuostabioji Martha suteikė 
daug jaudinančių dainų apie 
Rosenbergus ir bendrai kovos 
draugams pagerbti skirtas, ji 
dainavo keliais išstojimais.

Vyriausias kalbas pasakė 
artistas Rockwell Kent ir .įka
lintojo Morton Sobellio žmo
na Helen. Greta trumpos kal
bos, jinai skaitė kopiją savo 
laiško prezidentui Eisenhowe- 
riui, kuriame jinai prašė pre
zidento išlaisvinti jos vyrą. 
Laiške jinai parodė, jog jos 
vyras buvo nuteistas būdamas 
nekaltu, vadovaujantis sam
dytų melagių liudymais. Pen- 
keri metai žiauriame Alcatraz 
kalėjime jau yra kupinai per
daug nekaltam 
k ė ji.

Mrs. Sobell ir 
bėtojai stipriai'
faktą, kad Sobellį galima iš
laisvinti, tik reikia smarkiau 
padirbėti. Amerikos žmonės 
šiandien yra ryžtingesnį stu
dijuoti, atrasti tiesą, bet tie
są žinantieji privalome jiems 
tą informaciją suteikti. O tam 
reikia daugiau tokių 
Įmygu, lapelių.

Užvedimui naujos 
kia kalnų pinigų,
linkliavinę kalbą sakiusi dak
tarė Annette Rubinstein. No
rint paduoti prašymą, prašy
tojai turi atspausdinti praėju
sios bylos visus rekordus. Jų 
atspausdinimas kainuoja po 
$3.50 už puslapį vietiniam 
teismui, o einant i Aukščiau- 
sįjį teismą puslapis jau kai
nuoja po $4.50. Gi iš tų mė
nesiais užsitęsusių teismų susi
daro šimtai puslapių rekordo, 
kainuoja daug 
leriu.

Rinkliavoje 
viena $500

(Tąsa iš pirmo pusi.) 
kas jam tikės?

Be abejojimo, buvo į šį 
čą įkišę savo nagus ir tie, 
rie prieš vienerius metus
naikino Guatemalos liaudies 
valdžią.

pu
lt u- 
su-

tų.

žmogui, sa-

visi kiti kal- 
atžymėjo tą

mitingų,

bylos rei- 
pareiškė

ateinan- 
pajamų 
sąmatą,

Tikisi pakėlimo taksą 
ant nuosavybių

Pradėjus planuoti 
tiems metams miesto 
ir būtinų išmokesčių
aprokuota, kad nejudamojo 
turto taksai turėsią būti po 
$3.85 per $100 vertybes. Tai 
reikštų pakėlimą po apie 17 
centų ant šimto.

Dar nėra žinios, kurį būdą 
vartos tiems taksams surink
ti. Galimybė yra dvejopa:

Gali nustatyti aukštesnį įkai
navimą milijoninių nuosavy
bių ir iš ten gauti milijonus 
dolerių daugiau taksų. Yra 
parodymų, kad daugelio tur
tingų korporacijų taksai nėra 
buvę kelti nuo depresijos lai
kų, nors tų nuosavybių kaina 
šiandien yra daug milijonų 
dolerių aukštenė. Arba:

Jeigu tas nedataksuotas mi
lijonų vertės nuosavybes pa
liks nedataksuotas ir toliau, 
turės kelti visų, net ir bied- 
niausių bakužių taksus.

Ponai per laikus nemėgsta 
ponams taksus kelti. Tie pro
testuoja, į teismus eina. Daug 
iengvau paimti iš mažiuko, 
tad ir ima, kol tie nekelia pro
testų. Tik masiniai organizuo
ti veiksmai tegali mažiukus 
apsaugoti nuo pertaksavimo.

Man rodosi, labai nerimtai 
Peronas pasielgė, skelbdamas, 
būk bažnyčias padegė komu
nistai.

Jas veikiausia padegė tie, 
kurių artimieji buvo užmušti 
bombų, mestų ant miesto su- 
lyg katalikų aukštosios dvasi
ninkijos nurodymais.

Aukštoji katalikų dvasinin
kija yra labai žiauri. Istorija 
rodo, kad ji visur prikišo savo 
nagus prie pačių žiauriausių 
darbų, nukreiptų prieš pro
gresą.

MIRE
Mirė Marta Matažinskienė, 

gyvenusi 444 Greenwich St., 
New York, City. Per daugelį 
metų priklausė prie LDS 159 
kuopos. Pašarvota William 
Stachurski Funeral Parlor, 
667 Blake Ave., Brooklyne. 
Bus laidojama 10 vai. ryto, 
trečiadienį, birželio 22-rą.

Madridas.—Ispanijos teis
mai išnešė sprendimą, kad 
katalikai turi teisę vesti ne- 
katalikę.

apeliacijų teiš
prašydami Belfrage iš- 
po kaucija ir kad patį 
jį deportuoti panaikin-

New Yorke buvo užsidegęs 
apartmentinio namo stogas. 
Sako, kad jį padegė sugedę 
elektros laidai.

New Yorkas. — Kalėjime 
sėdintis komunistų vadas 
Bob Thompsonas minėjo 
savo 40-tą gimtadienį.

Leningradas. — čia atvy
ko Nehru.

New Yorke 24 metų mergi
na nuteista 7^2 metų ' kalėti 
kaip suokalbininke grasini
mais išgauti nuo daktarų pi
nigų. Ji baugino juos apskųs
ti kaip abortų darytojus.

Miesto centre busas pavo
jingai sužeidė 72 m. moterį 
einančią skersai gatvę.

Bronx parko ežerėlyje pri
gėrė 12 metų berniukas, nuė
jęs ten pasimaudyti.

Mary Ellen Sneedon, 41 
užsimušė nušokusi nuo 5 aukš
to iš savo sesers buto.

m

Pradeda antruosius čiepus
Šią savaitę pradeda antruo

sius čiepus prieš polio. Pir
mieji juos gaus tie apie 19,- 
000 vaikų, kurie buvo čiepyti 
pernai, bandymuose čiepų vei
klos. Tikrovėje, šie čiepai 
jiems bus pirmieji, nes ta gru
pė nebuvo duota serumo, tik
tai nereikšmingo vandenėlio.

Miesto parkų, komisijeme
rius Moses ir Rockaways biz
nierių organizacija susikirto 
už žemės gabalą. Moses nori 
žemės praplėtimui Jacob Riis 
parko, o biznieriai nori ten 
statyti apskritiems metams 
apartmentus ir biznio pasta
tus.

New Yorke areštuoti ir bus 
teisiami 4 asmenys, įtarti, kad 
jie gavo auto vairuoti leidi
mus per apgaulę. Jie atsiuntė 
savo vieton ekspertus, kad už 
juos atliktų bandymus.

NEW YORK
HELP WANTED-lFEM^i\E

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. Allen Wood Tubercu
losis Hospital, Allenwood, N. J.

FArmingdale 5-6361
(108-121)

REAL ESTATE

Parduoda savininkas — Clason 
Point (interracial), dideli 6 rūmai, 
3 miegrūmiai, namai 
čiais, naujas oil burner,
screens ir storm windows, 
patogu j mokyklas ir 
Greitam pardavimui tik

Tel. TY. 8-6884.

su sun por- 
Rusco, 
Labai . 

bažnyčias.
$11,000.

(117-120)

Parduoda savininkas. North ATon- 
kers (Woodstock ark), upės vaiz
das iš visų rūmų, moderninis gry

 

nų plytų, slate Stogas. 9 rūmai, 5 

 

miegrūmiai, 3’# maudynės, 
rūmas, 
togu į 
nyčias. 
5-4874.

žaislų 
ant didelio loto. Labai pa- 
parapijines mokyklas ir baž- 

$45,000. Šaukite: YOnkers

(117-120)

Lynbrook.Parduoda savininkas
De Luxe Customs, 2 šeimų Cape 
Cod Rancher, 5 metų senumo. Ply
tų ir akmens. Erdvūs rūmai, ugnia
vietė'. 19x16 salionas. Aluminum 
screens, storms. Indų plovimuivma- 
šina, daug kitų ekstra dah’kųj Sa
vininkes persikelia kitur. Greitam 
pardavimui $27,500.

Lynbrook 9-7608.
(118-121)

Parduoda savininkas — Staten Is
land. Stationery, candy krautuvė. 
Sodės fontanas, West Brighton. 
Veikli intersection. Patyrusi pora 
gali traukti iki $1,000 j savaitę jei
gu. Turime parduoti su nuostoliu už 
$5,250 — greitam pardavimui. Šau
kite: HO. 6-1483.

(119-122)

Nušautojo brolis pasakojo, 
kad John buvo gabus moki
nys. Baigęs vidurinę mokyklą, 
išėjo dirbti skelbimų agentū
rai, o vakarais studijavo dai
lę. Prieš apie trejetą metų jis 
pasidarė kitoks. Pradėjo ne
beužtekti
$100 savaitinio uždarbio. Už
sispyrė išeiti iš namų gyventi 
kitur. Tais pat metais jis ta
po nuteistas 
klastavimą 
kams gauti.

Jo tėvas, 
Rochelle namų dažymo kon- 
•traktorius, stengęsis sūnui pa
gelbėti pasveikti, #bet jis ėjo 
iš vienos bėdos kiton iki šios 
užbaigos.

Brooklyne nušovė 
16 mėty berniuką

Fred Warren, gyvenęs 464 
Marion St., tapo nušautas ant 
Greene Ave., prie Tompkins 
Ave. Kitas su juomi tą Vaka-

tūkstančių do-

pinigų iš, $85 iki' rą vaikščiojęs ir buvęs ką tik 
.nuo jo atsiskyręs berniukas 
pasakojo, kad Į Warrena pa
leisti 3 ar 4 šūviai nuo stogo. 
Spėjama, kad jį nušovė prie
šiškos gaujos kerštinčiai.

Patsai Warren praėjusį mė
nesį buvęs areštuotas, 
narys vienos mušeikučių 
jos.

į kalėjimą užsu- 
recepto narkoti

pasiturintis New kaip 
gau-

JohnPatersone teisiamas
Heberling Jr., 19 metų, kalti
namas žmogžudystėje. Jis pa
bučiavęs kaiminką, 59 metų, 
paskiau ją mirtinai primušė ir' 
suraižė iš baimės, kad apie jį 
pasakys savo vyrui.

William R. Eakin, papulki
ninkio sūnus, Penn. Universi
teto studentas, rastas mirštan
tis savo tėvų bute ant Gover
nors Island, kur jo tėvas tar
nauja. Greta jo rado šautuvą, 
bet iš sykio nenustatyta, 
jis pats šovėsi. Tiria.

ar

girdėjosi bent 
auka, pluoštas 

šimtinių, daug po $50, po $25, 
ir smulkesnių. Tikimasi, kad 
šis mitingas turėjo duoti iš
teklių bylos pradžiai. '

ŠIEMET YRA DAUGIAU 
SUSIRGIMŲ IPOLIO

New Yorke gale praėjusios 
savaitės dar trys asmenys su
sirgo paralyžiumi. Nei vienas 
tų nebuvo čiepyti. Brooklynie- 
tis, suaugęs žmogus, tapo pa
ralyžiuotas. Bronxe 5 metų 
berniukas ir Manhattane 7 m. 
mergaitė susirgo neparalyžiuo- 
jančiu polio.

zšiais metais ta liga susirgi- 
jau buvo 65, pernai tuo 
laiku tik -6.

Rado nužudytos mo
ters paskandintą kūną

Ties Greenport, L. L, prie
plauka, 5 pėdų gelmėje rasta 
to miestelio gyventoja Mrs. 
Janita Shepard, 38 m., buvu
sio baptistų ministerio duktė.

Ji buvo raportuota dingusi 
savaite anksčiau. Apie' tai bu
vo pranešęs jos sūnus, viduri
nės- mokyklos mokinys, taipgi 
įnamis Lynwood Parson, 43 
m.

Kai kūną iškėlė, atrado kū
ne 2 kulkų skyles, o ant kak
lo pririšti du gabalai cemen
to, taipgi po gabalą ant kojų, gerai pastatytas.

nių 
pat

Miesto centre kas nors pa
vogė' moteriškais gatavais dra
bužiais ir audiniais prikrautą 
sunkvežimį, vertės $100,000. 
Vežimą atrado tuščią, Mas- 
pethe, ten neieškant, kai auto 
loto savininkas paskambino 
sunkvežimio savininkams pro
testą, jog jų vežimas ten ne-

Tik dvi savaitės iki 
didžiojo lietuvių pik
niko liepos 3-čią

Dienraščio Laisvės direkto
riai svarsto, ruošiasi, kaip ge
riau mielus metinio pikniko 
svečius priimti, šeimininkės 
planuoja, ką jos galėtų suteik
ti pikniko virtuvei. O1 mote
rys klubietės suka galvą, ką 
įdomesnio ir maistingesnio pa
gaminti savo stalui, prie ku
rio, tikimasi, vaišinsis dauge
lis klubiečių su savo Šeimomis. 
Prie jo, kaip visuomet, užęis 
n neklubiečiu viešnių ir sve
čių iš toli ir vietinių.

Brooklyniečiai įdomauja, iš 
kur jie turės svečių. Tačiau 
ir neturint pilnutinų raportų, 
jau aišku-, kad svečių bus 
daug, nes piknikui įvykstant 
tarp dviejų kitų nedirbamų 
dienų yra galimybė atvykti ir vei naują skaitytoją? Jei ne, 
iš gana toli.

Susirinkimas
LLD 1-mos kp. susirinkimas 

įvyks birželio 23-čią, 7:30
vai. vakaro, 280 Union .Avė., 
Brooklyne. Prašome narius ne- 
sivėluoti. Dar turime ir kny
gos “Amerikos prezidentai,” 
nariai gaies čia gauti, o atosto
gomis bus labai gera progą 
perskaityti. Gi po atostogų 
gausime kitą naują knygą, 
kuri jau spausdinama. Svar
bu būti pasiruosusiems ją gau
ti. Valdyba

J

Skelbiama, kad vienu gegu
žės mėnesiu 757 asmenys 
valstijoje, jaunesni 21 m., tū
rėjo stoti į teismus už įvairius 
prasikaltimus. Valstija turi 
virš 15 milijonų gyventojų.

Ar Tamsta jau gavai Lais<

tai pasirūpink gauti.

iiiiniiiiiiiiiiiii iiĮ

DIDIEJI PIKNIKAI
Paramai Dienraščio Laisves

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

nieko nerengti.

Bostono Apylinkė
Liet. Taut. Namo Park 

Keswick Rd. ir Winter St.
Montello, Mass.

Brooklyn© Apylinkė 
National 'Hall & Park 

65-13 38th Avenue 
Woodside L. L, N. Y.

Liepos Q
July O

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

naujų pažinčių.

AlStaten Islande prigėrė 
fred Oines, 12 m. Kitiems 
trims išsigelbėti padėjo netoli 
ant kranto buvusi Mrs. June 
Stevenson.

Edelmiro Rivera, 32 m., ta
po nudurtas peiliu Lincoln 
Square Parke. Jį nudurė jo 
ilgalaikis priešas Catalano Ra
mos, 42 m., ir pats nubėgo 
pas policistą.

. CHINCHILLAS, Father’s Day 
special. Auksinė proga jūsų skiepe 
ar atliekamame kambaryje. Graded 
ir Pedigreed Chinchillas,, nėščios 
•drba su vaikais šalę. $495. Specia
liai jaunos poros $150 ir viršaus. 
New York Chinchillas Breeders 
Outlet, 1 Mill Lane, Bronx.
f FA. 4-6808

(118-120)

WEST HAVEN 
Beer & Ales, Inc.
Pristatytojai geriausios rūšies 

importuoto ir vietos gaminimo 
alaus, ėliaus ir Stouts. Aptar

naujame restaurantus, sales, 
vestuves ir pares.

146-152 So. 1st Street, 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-5471

r

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

MATTHEW A. 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

Hartsdale — Parduoda Savininkas.
1- mos lubos 2 miegrūmiai, gyvena
masis rūmas, virtuvė ir maudynė.
2- ros lubas dalinai ištaisytas mieg- 
rūmis, den, garadžius. Sundeck, pa
tio. Ū sceniškos žemės. Patogu t 
mokyklas ir bažnyčias. Greitam 
pardavimui tiktai $16,500. Šaukite: 
DO. 8-7017.

ei 20-123)

Valley Stream, Long Island. Medi 
dinis bungalow ant 40x100 loto, 
naujoje rezidencijinėje sekcijoje. 
Tiktai 4 blokai iki buso. Tiktai

Agentas: MICHAEL CES-
866 Union Ave., Brooklyn.

EVergreen 7-1414—EV. 7-9882.
(12^-121)

BUSINESS A 
OPPORTUNITIES

$3,500.
TAR,

Tikra proga kam nors su mažais 
pinigais. Savininkas turi parduoti. 
7 mėnesių senumo, maliavų ir abel- 
nai tos rūšies krautuvė. Puikiau
sioje Staten Island sekcijoje. Šir
dyje šapinimo centro, su ilgu lysu 
ir option atnaujinti lysą. Visi nauji 
rakandai ir tavoras. Abelnai $8,000. 
Labai lengvas išmokėjimas, šauki
te tik darbo dienomis GI. 2-7919

(117-120)

Kepykla. Parduoda savininkas, 10 
metų lyšas. Ideališka patyrusiai po
rai. Metinės jeigos siekia iki $50,- 
000. Pardavimo priežastis—savinin
ko nesveikata. Greitam pardavimui 
tiktai $12,000 (su tavoru.) įneši
mas $6,000. LA. 8-8867.

(119-121)

Newyorkieciai daugiau 
aptaksuoti

New Yorko valstijos iždi
ninkas Arthur Levitt sako, 
jog šios valstijos gyventojai 
savo miestų ir kaimų reika
lams sumoka po apie 44 dole
rius daugiau, negu bent ku
rios kitos valstijos gyventojai. 
Iki 30 procentų tų pinigų iš
leidžiami mokykloms.

MEDUS
Su Lemonadu— 

Tai Gėrimas Karščiuose

Tuojau 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

Gaunamas

Laisves Įstaigoje

4 filiai. Laisvi (Liberty) Antrad., birželio (June) 21, 1955




