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KRISLAI
Dar vis nežinoma. 
Komp. T. Sigetynskis. 
Indijos moterys. 
Latvių-lietuvių lenktynės.

Rašo R. Mizara

Iš Argentinos ateinančios 
žinios dar vis nėra aiškios.

Tačiau spėjama, kad Pero
nas jau nebebus tas pats Pe
ronai, koks buvo pirmiau : jo 
galią apkarpė kariuomenės 
ministras, generolas Frankli
nas Lucero, kuris šiandien tu
ris visą galią.

Numatoma, kad Argentino
je bus sudaryta junta (tark: 
chunta),—taryba iš trijų as
menų, kuri ir valdys šalį.

Bet dar gali būti ir kitaip.

Ką veikia Argentinos Ge
neralinė Darbo Federacija, 
iki šiol Peroną atkakliai gynu
sį? Jos balso negirdime.

Jei generolas Lucero, kuris 
pats yra klerikalas, pasigrobs 
Šalies galią į savo rankas, tai 
Argentinoje gali būti blogiau 
negu buvo ligi šiol. Klerikalai 
ten bus bosai ir jie nesidrovės 
kirsti smūgį po smūgio orga
nizuotam darbininkų judėji
mui.

Argentinos Komunistų par
tija’ išleido pareiškimą, smer
kiantį Peroną ypatingai už jo 
melus, paskleistus praėjusį 
šeštadienį.

Kaip žinia, Peronas tą die
ną sakė, būk komunistai de
ginę katalikų bažnyčias Bue
nos Aires mieste.

š. m. gegužės mėnesio 19 
d. Varšuvoje mirė žymus len
kų kompozitorius Tadeušas 
Sigetynskis. Jis mirė eidamas 
60-uosius gyvenimo metus.

Velionis Sigetynskis buvo 
Lenkijos valstybinio liaudies 
dainų ir šokių ansamblio 
“Mazovše” įkūrėjas ir meno 
vadovas.

Pas mus turbūt nebuvo ryš
kiau atžymėtas Indijos mote
rų laimėjimas, pasiektas pra
ėjusį mėnesį.

Iki šiol Indijoje, einant re
liginiais įstatymais, divorso 
(ištuokos) tegalėjo reikalau
ti teismuose tik vyrai,—mo
teris tos teisės neturėjo.

Einant naujuoju įstatymu, 
moterys ten turi tokią pat 
teisę, kaip ir vyrai. Naujasis 
įstatymas, beje, nusako, kad 
indusas neturįs teisės vesti ke
letą žmonų tuo pačiu kartu. 
Vadinasi, ir ten daugpatystė 
panaikinama.

Gegužės mėnesį Lietuvos ir 
Latvijos dviratininkai stojo j 
lenktynes.

Jas pradėjo iš Rygos, na, ir 
pro Joniškį, Šiaulius, Kauną, 
Vilnių, Ukmergę, Daugavpilsį, 
Pliaviniasą vėl sugrįžo atgal 
į Rygą.

Lenktynėse dalyvavo patys 
žymiausieji Lietuvos ir Latvi
jos dviratininkai.

Vilniškės Tiesos bendradar
bis V. Saulius apie šias lenk
tynes šitaip ,rašė:

“Sportinė kova žada būti at- 
kaklj. ir įdomi. Nors lenktynių 
kel/as eina daugiausia plen
tais, bet dviratininkams kas
dien reikės įveikti vidutiniškai 
beveik 140 kilometrų nuotolį. 
Vidutinis greitis sportinin
kams yra nustatytas 33 kilo-

Sutarta dėl Ženevos 
konferencijos plano

Molotovas ragina Jungtines Tautas išleisti 
deklaraciją už pastangas užtikrinti taiką

San Francisco. — Keturių 
Didžiųjų konferencijos die
notvarkė jau maždaug iš
dirbta. Smulkmenos dėl tos 
Ženevoje vyksiančios1 kon
ferencijos paliktos techni- 
niams-asistentams išdirbti, 
bet Dųlles, Molotovas, Mc- 
Millanas ir Pinay susitarė 
svarbiausiais dienotvarkės 
klausimais.

Susitarta šiais pagrindi
niais klausimais:

1. Konferencija sieks su
daryti atmosferą, kuri pa
dės lengvinti pasaulinį įtem
pimą, bet ne būtinai gvil
dens specifiškas problemas.

2. Keturi Didieji pirmi
ninkaus. konferencijoje pa
sikeisdami. Pirmuoju pir
mininku bus prezidentas 
Eisenhoweris. Paskui pir
mininkaus F r a n c ū z i j o s 
premjeras Faure, paskui 
Britanijos Edenas, o po jų 
Tarybų Sąjungos premje-1 
ras Bulganinas.

3. Keturi Didieji savo ati
darymo pastabose nušvies, 
kokius klausimus jie laiko 
svarbiausiais pasaulio san
tykių gerinime.

4. Po Keturių Didžiųjų 
konferencijos, ju keturi už
sienio reikalų ministrai per
ims ir tęs derybas taip il
gai, iki bus susitarta.

Jubiliejinėje Jungtinių 
Tautų sesijoje tarp kitų an
tradienį kalbėjo Britanijos 
užsienio reikalų ministras 
McMillanas. Jis sakė, kad 
Ženevos konferencijoje ga
lų būti atgaivinta dvasia, 
kuri viešpatavo 1945-tais 
metais, tuoj po nacizmo su
mušimo, — sąjung i n i n k ų 
vienybės dvasia.

Molotovas kalbėjo trečia
dienio popietį. Laikraščiui 
einant spaudon, jo kalbos 
tekstas dar nebuvo žino
mas, bet buvo beveik tikra, 
kad jis ragins Jungtinių 
Tautų jubiliejinę sesiją ne-

pasitenkinti ceremonijomis 
ir iškilmingais žodžiais, o 
priimti konkretišką rezoliu
ciją, kurioje Jungtinių Tau
tų narės būtų raginamos 
dėti visas pastangas pasau
linės taikos užtikrinimui.

Antradienį Molotovas bu
vo labai draugiškai sutik
tas minios San Francisco 
gyventojų, kurie jį stebėjo 
atvažiuojant į derybas su 
kitais užsienio reikalų mi
nistrais.

✓

Atsidarė pasaulinė 
taikos konferencija
Helsinkis, Suomija. — 

Čia trečiadieni atsidarė 
pasaulinė taikos asamblė
ja, kurioje dalyvauja apie 
2,000 atstovą iš 70 kraš
tų. Tarp delegatų randa
si garsūs mokslininkai, 
Nobelio premijų laimėto
jai, rašytojai, aukšti įvai
rių tikėjimų dvasiškiai ir 
kiti.

Asamblėja tęsis aštuo- 
nias dienas. Ji vyksta 
Messuhalli patalpose, di
džiausioje Helsinkio salė
je. Tarp kitų asamblėjo
je dalyvauja Jean Paul 
Sartre, Arnold Zweig, Jo- 
liot Curie, Erenburgas, 
Anna Seghers. Sveikini
mai gauti nuo Herriot, 
Kardenaso, Belgijos ka
ralienės Elisabeth ir eilės 
kitų garsių asmenų.

Washingtonas. — Senato
rius Wiley, Wisconsino re- 
publikonas, įnešė pasiūlymą 
priimti Franco Ispaniją į 
Jungtines Tautas.

Priimtų j Jungtines Tautas:

Austriją., Suomija. Italiją., taipgi 
Vengriją, Bulgariją ir Rumuniją

San Francisco. — Gerai 
informuoti šaltiniai sako, 
kad Molotovas sutiko pri
imti į Jungtines Tautas Ita
liją, Austriją; ir Suomiją. 
Bet jis stato sąlygą: j J. T. 
turėtų būti priimtos ir Ven
grija, Bulgarija bei Rumu
nija.

Žinia apie tokį Molotovo 
nusistatymą atėjo antra
dienį, dar prieš tai, kaip jis 
trečiadienį pasakė prakal
bą. Sakoma, kad Moloto
vas tą nuomonę išreiškė ke
turių užsienio reikalų mi
nistrų pasitarime.

Pasitarimai tarp Dulleso, 
Molotovo, Macmillano ir Pi
nay eina kuo draugiškiau

sioje atmosferoje. Vienas 
francūzų delegacijos narys 
išsireiškė, kad tie pasitari
mai virsta “geros valios ir 
draugiškumo avalanšu.” 
Kuomet. keturi ministrai 
baigė savo posėdį, jie visi 
buvo optimistiški. Per ke
turias valandas jie kalbėjo
si neformaliai. Nors jie ne
sudarė ir nesurašė jokių 
nutarimų, jie pasiekė susi
tarimą apie Keturių Di
džiųjų konferenciją. Tik 
vienas punktas liko nesu
tartas: Dulles dar vis sakė, 
kad konferencija turėtų 
tęstis nuo keturių iki šešių 
dienų, o Molotovas stojo 
prieš bet kokį laiko apribo
jimą.

Joe McCarthy bando pasireikšti, 
bet niekas jojo dabar neklauso

Washingtonas. — Senato
rius Joe McCarthy atei
siančios Keturių Didžiųjų 
konferencijos proga vėl 
bandė prabilti, pasireikšti, 
bet jis ignoruojamas. Se
nato užsienio reikalų komi
sijoje jis pasiūlė rezoliuci
ją, kad Eisenhoweris rei
kalautų iš Bulganino svars
tyti “satelitų klausimą.” 
Joe nori, kad konferencija 
Ženevoje nebūtų laikyta, 
nebent Sovietai pasižadėtų 
svarstyti “tarybinę agresi
ją Rytų Europoje.”

Bet senato komisija 14 
balsų prieš 0 atmetė tą siū
lymą. McCarthy paskui sa
kė, kad jis pats tą patį 
klausimą kels visuotinėje 
senato sesijoje, bet pripa
žino, kad nesitiki laimėti. 
Kaip yra žinoma, tik jis 
pats, Jenneris ir dar vienas 
senatorius sudaro atvirą 
opoziciją Ženevos konferen
cijos planui. Net Knowlan- 
das ir kiti dešinieji renubli- 
kbnai atvirai tos konferen
cijos nesmerkia, kaip tai 
daro McCarthy.

Scelba tikrai eina lauk, - nes 
jo paties partija jo atsikrato

Nehru ir Bulganinas 
vienoje platformoje
Abudu kalbėjo masiniame mitinge Maskvoje; 
Nehru šiltai atsisveikina su Tarybų Sąjunga

ORAS NEW YORKE
Kiek vėsiau, giedra. Pir

moji vasaros diena, trečia
dienis, buvo kiek vėsesnė 
negu paskutinė pavasario 
diena, antradienis. Antra
dienio vakare nemenka 
elektrinė audra persirito 
per New Yorko sritį. Bu
vo lietaus, o vietomis kru
šos.

metrai per valandą. Nepasie
kęs tokio greičio, dviratinin
kas po kiekvieno etapo iš var
žybų iškrinta. Tik iširhtinais 
atvejais varžybų teisėjai turi 
teisę vidutinį greitį sumažinti. 
Komandinėn užskaiton bus 
imami trijų kiekvienos koman
dos dalyvių, rezultatai.”

Kas iš lenktyniuotojų buvo 
laimėtojai, šiuos žodžius ra
šant dar nežinome.

Anti - komunistinis šnipelis 
kalėjime už vaiko nepaisymą

Pittsburghas. — Joseph 
Mazzei buvo patalpintas 
kalėjiman, nes jis nepaisė 
Siokėti savo buvusiai žmo
nai Irene Corva $8 per sa
vaitę jų trejų metų vaiku
čio išlaikymui. Mazzei per 
ilgą laiką nemokėjo ir jau 
skolingas $1,100.

Tai tas pats Mazzei, ku
ris kaip FBI informeris liu
dijo prieš Steve Nelsoną, 
Jim Dolseną ir kitus Penn- 
sylvaniojs komunistus bei 
pažangiečius.

Mazzei bandė išsisukti iš 
arešto, pasislėpdamas savo 
advokato raštinėje. Advo
katas aiškino policijai, kad 
advokato raštinė neliečia
ma, kad nevalia ten suimti 
klientą. Bet policija sura
do, kad tokio įstatymo nė
ra. Mazzei dabar tame pa
čiame kalėjime, kur sėdėjo 
dabar po kaucija laisvėje 
esantis Nelsonas.

Roma. — Antradienį bu
vo paskelbta, kad premje
ras Scelba pasitrauksiąs dėl 
formalumo, bet bandys su
organizuoti naują kabinetą, 
kurį perstatys parlamen
tui ketvirtadienį. Tame 
naujame kabinete jis turė
tų tą pačią koaliciją, įtrau
kiant tik kelius opozicinius 
krikščionius demo kratus 
vietoje savo šalininkų.

Bet trečiadienį pasidarė 
aišku, kad Scelba rezignuo
ja tikrumoje ir neturi vil
ties likti premjeru. Už tai 
atsako minga jo paties 
krikščionių demokratų par
tijos vadovybė, kuri priver

tė jį tikrai pasitraukti.
Krikščionių demokratų 

direktoriatas laikė penkių 
valandų pasitarimą, kuria
me nutarė išmesti Scelbą iš 
valdžios. Išleistas pareiški
mas, kad “su apgailestavi
mu rėikia konstatuoti, kad 
Scelbos siūlomos pakaitos 
v a 1 džioje nepakankamos.” 
Trečiadienio rytą Scelba 
patiekė rezignaciją. Prezi
dentas Gronchi dabar no
minuos naują premjerą. 
Manoma, kad tai bus libe- 
rališkesnis krikdemas, ku
ris bandys sudaryti kabine
tą, stovintį “į kairę nuo 
centro.”

Maskva. — Indijos prem
jeras Nehru, kuris šį ket
virtadienį apleidžia Tarybų 
Sąjungą, kartu su Bulgani- 
nu kalbėjo masiniame 70,- 
000 žmonių mitinge Dinamo 
stadijone. Nehru karštai 
atsisveikino su Tarybų Są
jungos žmonėmis, valdžia 
ir vadais, nurodydamas, 
kad jo vizitas Sovietuose 
jam sudarė puikiausią įspū- 
dį.

Nehru tarp kito sakė:

Paskutiniai 
pranešimai
Maskva.— Nehru pakvie

tė Bulganiną apsilankyti In
dijoje. Pats Nehru šiandien 
(ketvirtadienį) apl e i d ž i a 
Tarybų Sąjungą. Jis lan
kysis Lenkijoje, Jugoslavi
joje, Italijoje ir Britanijo
je.

Roma. — Suimta grupė 
amerikiečių, apie kuriuos 
manyta, kad tai jie apiplė
šė šį pavasarį Woodside 
banką ir pavogė virš 300,- 
000 dolerių. Bet pasirodė, 
kad suimtieji nieko bendro 
su apiplėšimu neturėjo.

Washingtonas. — “Morn
ing Freiheit” redaktorius 
Paul Novick pareiškė sena- 
tinei saugumo komisijai ir 
jos pirmininkui Jenneriui, 
kad apklausinėjimas yra 
bandymas užgniaužti pa
žangią svetimkalbių spau
dą Amerikoje. Kartu su 
Novicku prieš komisiją pa
šaukti “Ruskij Golos” re
daktorius Boris Sklar ir 
kroatų veikėjas Frank Bo
ric.

Buenos Aires. — Miesto 
centre ir prie valdiškų pa
statų jau nesimato karinių 
sargybų. Šalyje ramu, bet 
dar nežinia, koks yra Pero
no likimas, — ar jis liks 
valdančios juntos nariu, ar 
ne.

“Beveik tuo pačiu laiku, 
kai įvyko Didžiojo Lenino 
vadovaujama Spalio Revo
liucija, mes Indijoje pradė
jome naują fazę mūsų ko
voje už laisvę. Mūsų žmo
nes per ilgus metus kovojo 
drąsiai ir kantriai, nors, po 
Mahatmos Gandžio vadovy
be, mes žengėme skirtingu 
keliu, mes radomes po Le
nino pavyzdžio įtaka.”

Nehru sakė, kad Indija 
tiki į demokratiją ir siekia 
taikingu būdu įvesti socia
lizmą. Jis sakė, kad Indija 
visuomet su Šiltu pritari
mu žiūrėjo į Tarybų Sąjun
gos žmonių pastangas soci
alizmo statyboje. Jis svei
kino Tarybų Sąjungos val
džią, sakydamas, kad ji vi
sa eile žingsnių žymiai pa
kreipė pasaulį į taikos ke
lią.

I Jis' savo kalboje keletą 
kartų priminė ir Kiniją, va
dindamas ją “Didžiąja 
Liaudies Kinija,” ir sakė, 
kad jos neįleidimas į Jung
tines Tautas yra didelis nu
sikaltimas, pavojus taikai.

Prie galo jis sakė:
“Indijos valdžia ir žmo

nės įvertina jūsų draugiš
kumą, linki jums viso gero 
ir sieks bendradarbiauti su 
jumis mūsų abiejų kraštų ir 
visos žmonijos labui.”

Bulganinas savo kalboje 
dėkojo Nehrui už draugiš
kus žodžius, pabrėžė, kad 
jis buvo “brangus svečias,” 
ir linkėjo jam ir Indijai ge
riausios kloties. Galimas 
dalykas, kad prieš pat išva
žiavimą bendras komunika
tas, išreiškiantis abiejų ša
lių bendrą nusistatymą link 
taikos, bus išleistas .

Senatas atsisakė sumažinti
Washingtonas. — Senatas 

patvirtinę prezidento Ei- 
senhowerio prašytą 31 bili-
jono karinį biudžetą, nuta
rė smarkinti tolimos dis
tancijos didžiųjų bombone
šių gamybą, bet atsisakė 
sumažinti marinų korpusą 
ant 22,000 karių. Preziden
tas Eisenhoweris prašė to
kio sumažinimo. Jis tei
sino tą reikalavimą aiškini
mu, kad moderniškame ka
re aviacija iir. strateginė 
sunkioji artiletija vaidina

marinu korpusą ant 22,000
k

vis svarbesnę rolę, o pėsti
ninkai, kuomi marinai fak- 
tinai yra, vis mažesnę.

Bet dauguma senatorių
laikėsi nuomonės, kad ma
rinų korpusas turi senas 
tradicijas, kurias verta pa
laikyti pilnumoje.

Berlynas. — Rytų Vokie
tijos teismas nuteisė mirti 
du užsienio žvalgybos ir 
sabotažo agentus. Trys jų 
bendradarbiai buvo nuteis
ti ilgoms kalėjimo baus
mėms.

Jau parinkti farmeriai, 
kurie keliaus į TSRS

Washingtonas. — Agri
kultūros departmeųtas pa
skelbė, kad jau parinko 12 
asmenų, kurie keliaus į Ta
rybų Sąjungą. Tai bus far
meriai, agronomai ir speci
alistai. Ta delegacija pra
leis Sovietuose mėnesį, tarp 
liepos 15 ir rugpiūčio 15. 
Panaši tarybinė delegacija 
atvyks šion šalin ir praleis 
mėnesį maždaug tuo pačiu 
laiku.

Sault Ste. Marie, Ont. — 
Šioje Kanados srityje siau
čia miškų gaisrai.

Socializmas po 15-kos metu, 
industrializacija - po 50

Pekingas. — Liaudies Ki
nijos vice-premjeras Li Fu- 
čun pareiškė, kad po 15 me
tų Kinijoje viešpataus pil
nai socialistinė santvarka, 
o po penkiasdešimties me
tų šalis bus pilnai industri
alizuota.

Socializmo statyba bus 
pasiekta per tris penkmeti- 
nius planus. Pirmas toks 
planas buvo pradėtas 1953 
metais.

Vice-premjeras Li sakė, 
kad svarbiausias uždavinys 
dabar yra kelti krašto gy
ventojų gerbūvį, nors tam 
trūksta tvirto industrinio 
pamato. Jis sakė, kad per 
tiek šimtmečių buvusi pra
moniniai atsilikusi šalis, 
Kinija negali staiga aprū
pinti gyventojus visomis 
reikmenimis.
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GERA KALBA
MUMS RODOSI, KAD prezidento Eisenhowerio 

kalba, sakyta praėjusį pirmadienį San Francisco, mieste, 
Jungtinių Tautų dešini Duetinėje konferencijoje, buvo 
visapusiai gera kalba.

Tiesa, joje prezidentas nepasakė nieko naujo, nie
ko ątaigmeniško. Jis nuvylė tuos, kurie tikėjosi jį įne- 
šant ką tokio “didelio,” “nematyto.”

Prezidentas pasakė, kad jo valdžia stoja už susi
tarimą su kitomis valdžiomis, kad ji stoja už taikų su
gyvenimą. Jis neminėjo ko-egzistencijos, tačiau tai nė
ra tiek svarbu.

Prezidentas priminė, kad jis norįs matyti “naujos 
rūšies” taiką, ne tik tokią taiką, kurioje nebaubtų ka- 
nuolės,—ne, jis nori matyti “garbingą gyvenimą.”

To, aišku, nori visas pasaulis, visa žmonija.
Prezidentas prisiminė ir Ženevos konferenciją, ku

rioje jis pats dalyvaus. Jis, žodžiu, savo kalba apiben
drino tuos dalykus, kurie rūpi visam pasauliui — api
bendrino gerąja prasme.

Tiesa,, prezidentas sakė, kad “smulkesnius dalykus,” 
konkretiškesnius klausimus palies savo kalboje Mr. Dul
les, valstybės sekretorius. Nežinome, ką Mr. Dulles sa
kys, todėl susilaikome nuo komentarų. Dalykas, mat. 
toks: Mr. Dulles ne kartą yra pasakęs “ne taip,” kaip 
pasisako Eisenhoweris.

SPORTO PASAULY
Žymusis Tarybų Lietuvos 

boksininkas Algirdas Šoci
kas neseniai dalyvavo 16,- 
tosiose Europos boksininkų 
rungtynėse Berlyne. Ir Al
girdas ten laimėjo sunkia
svorio boksininko čempiono 
titulą!

Tenka jį už tai pasvei
kinti !

Na, o praėjusį sekmadie
nį San Francisco mieste 
įvyko golfininkų pirmeny
bės. Susirėmė žymus ame
rikietis golfininkas Ben 
Hogan su ligi šiol negirdė
tu golfo mėgėju Jack Fleck 
(iš Iowa). Jack Fleck nu
galėjo profesionali golfi- 
ninką Koganą trimi taš
kais: Hoganas padarė 72, 
o Fleck — 69!

“Vėliau, sakoma, K. Žal- 
kauskas buvo įtikintas,‘kad 
jis čia pasiliktų, pasitenkin
damas VT nario postu, nes 
tatai esą vis tiek geriau, 
negu Amerikoje dirbti juo
dą darbą... ’

“Iš šių poros citatų ne
sunku įsivaizduoti to, ten 
Reutlingene įvykusio, ko
miteto posėdžio nuotaiką.

“Ir, deja, tą mizeriją.”
Taip kalbėjo liaudininkas 

K. Žalkauskas, kai jam bu
vo pasiūlyta “rezignuoti.” 
O ką sakytų P. Grigaitis 
bei L. Šimutis, jei atsiras
tų drąsuolis, kuris pasaky
tų jiems: rezignuokite iš 
ALT viršininkų, ponai, ir 
leiskite , kitiems “laisvinti 
Lietuvą”?!

Sveturgimiams dėmesio ir 
svarbių veiksmų momentas

MOLOTOVAS TELEVIZIJOJE
PIRMĄ KARTĄ mūsų gyvenime vienas žymiausių

jų Tarybų Sąjungos pareigūnų, užsienio ministras V. M. 
Molotovas turės pasitarimą su amerikiniais korespon
dentais—pasitarimą, kuris bus televizuotas.

Tai kas nors nauja, kas nors nepaprasta!
Molotovo pasikalbėjimas su korespondentais bus te- 

l.evizuotas sekmadienį, bii-želio 26 d., 4:30 vai. popiet, 
iš Columbia Broadcasting System stoties (rodosi, Chan
nel 2).

Aiškus dalykas, korespondentai bandys Molotovą 
“priremti prie sienos” ne juokais. Bet svečias užtenka
mai yra prityręs ir dėl to nieks neabejoja, kad jis mo
kės “atsikirsti.”

Kaip ten bebūtų, numeris bus vienas įdomiausių ir 
jį stebės daug milijonų amerikiečių.

DAUGIAU NUTEISIMŲ
DEVYNI DARBININKŲ judėjimo veikėjai tapo 

nuteisti kalėjimam einant Smitho įstatymu.
Šitie devyni — jų pavardės buvo vakar dienos Lais

vėje — buvo teisti federaliniame teisme Philadelphijoje. 
Bausmes jiems paskyrė teisėjas J. Gullen Ganey.

Kokios tos bausmės?
Penki buvo nuteisti trejiems metams įkalinimo, o 

keturi — dvejiems. .
Tarp nuteistųjų yra ir žymus rašyto.jas-poetas Wal

ter Lowenfels, 56 metų amžiaus vyras. Lpwenfells,. kaip, 
žinia, susirašinėjo su mokslininku Albertu Einšteinu, kai 
pastarasis buvo gyvas. Be rašybinio, darbo, Lowenfels 
veikė darbininkų judėjime.

Taigi ligi šiol jau, einant Smitho įstatymu, yra nu
baustą kalėjiman 86 asmenys. Tūli jų jau atbuvo 
bausmes, kiti dar tebėra kalėjime, o dar kiti laukia 
bylų rezultatų, nes jie yra apeliavę į aukštesnius 
mus.

Dar 41 asmuo įkaitinti ir laukia teismo.
Einant Smitho įstatymu, bet kurį darbininkų 

keją galima nubausti kalėjiman. Tasai įstatymas, 
kurį mes jau ne kartą rašėme, yra toks “platus,” kad 
ą^muo, jei tik jis kur nors ką nors prasižiojo, gali būti 
surastas kaltu. (A

Na, ojvaldžia, atsiminkime, teismuose naudoja 'ap- 
- ’ mokamus šnipus, kurie savo melais moka gerai “paliu- 
g^dyti.” .

Šitie veikėjai, nuteisti Philadelphijoje, taipgi ape
liuos į aukštesnį teismą. Jie yra išleisti"po bėla.

VAGYS IR VAGYSTĖS
L, Prūseika Vilny rašo:
“Dipukų rašytojų drau

gija piktai suriko apie li
teratūrines vagystes. Tū
los leidyklos leidžia seniai 
išverstas lietuvių kalbon 
knygas, visiškai nesiskaity- 
damos su vertėjų teisėmis. 
Nei leidimo neatsiklausia, 
o apie bent kokį honorarą 
nėra nei kalbos.

“Anot rašytojų draugijos, 
‘Nemuno’ leidykla papilde 
net ‘dvigubą literatūrinę 

. vagystę.’
“Ot jums ir dorovė!

“O ką jau kalbėt apie 
‘Dabartinės Lietuvių Kal
bos Žodyną,’ kurį paruošė 
Tarybų Lietuvos kalbinin
kai, vadovaujant J. Balči-j 
koniui. '__ ___________ _
knyga, turinti virš tūks
tančio puslapių. Tai vertin
giausias indėlis lietuvių 
kalbos mokslam

“Nagi žiūriu, kad grupė 
Į ChicagoS' dipukų nusavina 
Lietuvos kalbininkų milži-' 
njšką» darbą ir rengiasi iš-; 
leist ‘Žodyną’ ‘pataisytoje’ , 
formoje.

“Ar jie gavo 
autorių ? Kada 
leidimą?

“Profesorius 
ir jo bendradarbiai tikrai 
užprotestuos.”'

Daug knygų, išleistų Ta
rybų Lietuvoje, dipukai, 
neatsiklausę nei leidyklų 
nei autorių, spausdina čia, 
jas nufotografuodami. Tai 
šlykštus, tai neleistinas 
darbas. Bet jiems viskas 
leistina.

Chica-

FABRIKANTAI 
NESNAUDŽIA

Vilnis rašo:
“Šiomis dienomis

goj laiko konferenciją 
stambiųjų fabrikantų at
stovai, sukviesti National 
Association of Manufactur
ers .

“Fabrikantų sąjunga nu
sigando UAW unijos laimė
jimų iš Fordo ir General 
Motors bedarbiams algų 
užtikrinimą.

“Tas sutikimas nepaten
kina pilnai unijos reikala
vimų, bet jau iš esmės pri
pažįsta, kad fabri kantai 
gali mokėti savo įmonių 
darbininkams, netekusiems 
darbo, bent dalį algos.

“Šis UAW unijos laimė
jimas. akstiną kitas unijas 
to reikalauti. Fabrikantai 
sako, kad jie griežtai ko-F.VČIUJCU1L O. UtlKJ- vw«v, — jxv 

Tai fundamentalė! vos prieš tai.
“Nuolankus fabrikantų 

tarnas David Lawrence, 
stambaus kapitalo laikraš
čio redaktorius, pabūgo, 
kad tas unijų reikalavimas, 
jei patenkintas, prives prie 
galo kapitalistinę sistemą, 
panaikins privatinę nuosa-

leidimą iš 
jie gavo

Balčikonis

savo 
savo 
teis-

vei- 
apie

VĖL BUVO nusitren
ki; WASHINGTONAN
Klerikalų Draugas pra

neša, kad neseniai į Wash
ington ą buvo nusitrenkę 
“Lietuvos vaduotojai” Gri
gaitis, Šimutis ir Vaidyla. 
Ko? “Lietuvą laisvinti”!

Turi tie žmonės užtenka
mai pinigų (juos sudeda 

irdam eliai aukomis) 
eikvojasi.

DeL DUONOS
KĄSNELIO

J. Tysliava rašo:
“Kai dabartiniam

tai

“Fabrikantai mano, kad 
UAW laimėjimas pasku
bins tuos reikalavimus ki
tų industrijų darbininkų 
tarpe. Prasidės didelės ko
vos. Jie dėl to mobilizuoja 
savo jėgas toms kovoms.

“Fabrikantų sąjunga da
ro spaudimą į valdžią, kad 
įstatymas prieš trustus .bū
tų naudojamas prieš unijas, 
bet iki šiol valdžia to ne
darė. Daugiau kaip 17,000,- 
000 organizuotų darbininkų 
tokiam žingsniui priešintų
si, o tai yra per didelė jėga.

“Fabrikantai manė, kaip 
Smitho aktas smogs darbi
ninkus poolitįniai, taip Taf- 
to - Hartley aktas smogs 
juos industriniai, jie, ta
čiau, nesusilaukė pageidau
jamu pasekmių ir dabar 
subruzdo, daugiau mobili
zuotis.

“Gerai,, kad darbo unijos 
vienijasi. Darbininkams ir
gi reikia daugiau mobili
zuotis.”

1 AR UŽGIRS?
ŠIOMIS DIENOMIS Italijos parlamentas balsuos 

klausimą, ar jis pasitiki dabartiniu šalies premjeru 
Seelba ir jo valdžia, ar ne?

Nujausdamas, kad parlamentas gali išreikšti jam 
nepasitikėjimą, Seelba privertė savo valdžią pasitraukti 
U vietos ir jis suorganizuos naują valdžią. Ne visus mi
nistrus jis žada išvyti laukan, bet tik tūlus.

Įsileidęs į savo kabinetą naujų žmonių,. Seelba ti
kisi greičiau gauti parlamento užgyrimą.

Bet jei jis jo negaus, tuomet gali tekti sudaryti 
naują valdžią naujam premjerui. O reakcininkai to 
bijosi.

1 J r.i ' "L ■■ ........ry'F'i. .1 If ■ wirj.Ti.Tri>|f nyr*

2 puik—Laisvė (Liberty)-Ketvirt., birželio (June) 23K 1955

Vliko 
Vykdomosios Tarybos 'pir-e 
mininkui buvo pasakyta, 
kad jam gali tekti pasi
traukti iš tų pareigų ir pa
sitenkinti ‘apmokamo tar
nautojo statusu,’ jis sušu
ko:

“‘ Kaip?! Aš čia atva
žiavau jūsų pakviestas VT 
pirmininku, o ne tarnauto
ju. Aš čia aukoj.uosiu ir 
rizikuoju savo šeimos sau
gumu! 1 Aš atstovauju to
kiai didelei demokratinei 
partijai! Tai yra mano 
partijos prestižo įžeidimas! 
Liaudininkai išeis iš Vliko!”

na-
• J

IŠ LIETUVOS
OPERĘTę kultūros 
NAMŲ SCENOJE

BIRŽAI. — Prie kultūros
rnų veikia pajėgus dramos ra
telis. Jis yra pastatęs ir rajo
no darbo žmonėms parodęs 
Gogolio pjesę “ Vedybos,” Ga- 
lano—“Apyaušrio meilė” ir 
kitus pastatymus.

šiomis dienomis čia įvyko 
M. Petrausko 2-Jų veiksmų 
operetės “Daktarų pasitari
mas” premjera. Režisierius — 
mokytojas Jasėnąs, Pagrindi
nius vaidmenis atliko rajono 
įstaigų darbuotojai-saviveikli- 
ninkai S. Jankauskas, R. Pau
lavičiuj J. Didžiulis, D. Orlic
kaitė. Spektaklis miesto dajubo 
Žmonių tarpe (turėjo didelį pa
sisekimų. i J. Bernotęnast J. Bernotęnas

! leisti man grįžti į rikiuotę 
ir vadovauti savo kuopai 
kautynėse dėl Klaipėdos iš
vadavimo. Kuopos draugai 
vadovybės neapvils, ir bet 
kurį įsakymą įvykdysime,” 
Teko drąsaus karininko 
prašymą patenkinti, ypač 
vertinant jo asme n i š-k u s 
privalumus ir turimą paty
rimą kautynių laukuose.

Šaltą naktį iš sausio 27 į 
28 dieną, įveikdami pusny
nus ir priešo užtvaras, mū
sų pulko kariai prasiveržė 
prie Dangės upės į šiaurę 
nuo Tauralaukio. Dar tam
sos metu staigaus puolimo 
užklupti' hitlerininkų prie
dangos daliniai, neišlaikę 
mūsų spaudimo, pasitrau
kė. Mes priartėjome prie 
pagrindinių priešo pozicijų. 
Dešimtą valandą prasidėjo 
mūsų ataka visu frontu. 
Prieš atakuojančius mūsų 
karius priešas atidengė vi-

s e k i o j a m i e ms sveturgi
miams ginti taptų sunai
kinta? Kur su ja nėra su
sisiekimo, aiškiai jaučiami 
sunkumai. Kaip būtų su 
tūkstančiais persekiojamų 
sveturgimių? Dabar, ko
mitetui dirbant be atlaidos, 
ir tai daug nekaltų žmonių 
kenčia per mėnesių mėne
sius iki gauna teisę išeiti 
po užstatu. Jie visi taptų 
aukomis, amžinais kalinias. 
Kitas ir supūtų už kalėjimo 
sienų!

Taigi, teisė šiam komite
tui gyvuoti, teisė jam gin
ti sveturgimius turi būti iš
saugota.

Komitetas pasitiki, kad 
Amerikos demokratiškoji 
visuomenė nedaleis surišti 
komiteto, rankas, uždaryti su ginklų rūšių ugnį ir ypa- 
burną!

Mes, lietuviai, turime sto
tį į talką. Duosniai ir greit 
įdėkime savo įnašą į ben
drą fondą. Aukas teikite 
per lietuvių komiteto sky
rius.

KVIECIA-PRAšO
Konferencijoje buvo iš

reikštas pageidavimas, kad 
mes šių metų atostogų - va- 
kacijų dalį praleistume Wa
shington, D. C.k nueitume į 
Amerikinio Komiteto Sve
turgimiams Ginti teismo 
salę.

Dalyvauti įdomu, ir pri- 
duosime energijos-ūpo ten 
sėdintiems organizacijos va
dams ir apgynėjams. Pa
rodysime, kad teismo suole 
jie nėra vieniši! Byla bus 
ilga ir sunki. Mes turime 
padėti ją laimėti!

Apklausinėjimai eis per 
visą birželio-liepos mėnesį. 
Teismo posėdžių nebus šeš
tadieniais, sekmadieniais. 
Liepos pirmą savaitę, dėl 
švenčių, teismas irgi ne
įvyks.

Vieta: 811 Vermont Ave. 
N. W., Washington, D. C. 
Klauskite “hearings” kam
bario, '— case of the Ame
rican Committee for Pro
tection of Foreign Born.

Iki pasimatymo Wash- 
Kas tada, jeigu ši ington, D. C.

Reporteris .

Birželio 10-12 dienomis, 
New Yorke, atsibuvo labai 
svarbi Amerikinio Komite
to Sveturgimiams Ginti 
konferencija. Delegatai at
stovavo sveturgimių apgy
nėjus nuo Pacifiko iki At
lanto sričių.' Tautinių gru
pių atstovai irgi dalyvavo.

Garbės pirmininkai.: pro
fesorė Louise Pettibone 
Smith ir dvasiškis Kenneth 
R. Forbes per ištisą laiką 
dalyvavo. ^Delegatai jiems 
išreiškė padėką už tokį ryž
ta.

Konferencija svarbi dvie- 
mis atvejais.

Pirmas, ji plačiai analiza
vo sveturgimių gynimo rei
kalą. Priėmė planus, kaip 
veikti už Walter-McCarran 
pabaisos, atšaukimą. Pasi
sakė išvystyti platesnę vei
klą prieš nupilietinimo bau
bą; už panaikinimą super
visory parole; už teisę de
portuojamiems išeiti po be
lą; prieš masinį deportavi
mą meksikiečių Kaliforni
joje ir kitur.

Antras, tai paties Ameri
kinio Komiteto Sveturgi
miams Ginti gynimas.

Prokuroras Brownell mo- 
jasi šį komitetą padaryti 
subversyvišku ir tuo atim
ti jam teisę sveturgimius 
ginti. Komitetas sėkmingai 
veikė per 23 metus.

Birželio 2.1-mą, 1955, ko
mitetas stojo teisme, Wa
shingtone, apginti šią įstai
gą ir teisę sveturgimiams 
apginti, kaip iki šiol kad jis 
gynė. Klausimai - atsaky
mai ir liudymai gali tęstis 
kelis mėnesius. Komitetui 
susidarys nesvietiškai di
delės išlaidos.

Konferencija pasisakė su 
padidintą energija darbuo
tis už sukėlimą reikalingos 
sumos pinigų teismams.

Pinigų sukėlimas yra 
svarbus punktas. Jie turi 
būti sukelti trumpu laiku. 
Mes, lietuviai, irgi turėsi
me padėti šią naštą nešti 
iki byla bus laimėta.

Klausimas organizacijos 
ateities sprendimo yra kri
tiškas.
vienintelė organizacija per

Mūšis už Klaipėdą
(Iš atsiminimų)

Garbįngą kovų kelią nuo 
Oriolo iki Klaipėdos nuėjo 
lietuviškojo junginio ka
riai. Jie aktyviai dalyva
vo paskutinio hitlerininkų 
atramos mazgo Lietuvoje— 
Klaipėdos miesto — išvada
vime, Mūšiai dėl Klaipėdos 
miesto išvadavimo įnirtin
gą pobūdį įgavo 1945 metų

mas ir noras greičiau su
naikinti paskutinį hitleri
ninkų lizdą Lietuvoje pa
dėjo greitai įveikti visus 
sunkumus ir tinkamai pasi
ruošti. Ryžtingoms kauty
nėms karius mobilizavo Lie
tuvos KP CK atstovai, ku
rie lankėsi karių tarpe, kė
lė jų kovinę moralę ir pa

sausio mėnesio pabaigoje. I siryžimą sutriuškinti prie 
'Mūsų lietuviškojo jungi

nio kanai, karinės vadovy
bės įsakymu, po eilės kau
tynių Latvijoje nakties žy
giais buvo sutelkti į šiau
rės rytus nuo Klaipėdos. 
Junginys pasipildė gausiais 
savanorių būriais, kurie 
stojo į Tarybinės Armijos 
eiles, degdami neapykantą 
hitlerininkams. Juos rei
kėjo trumpu laiku apmoky
tu, kaip veikti kautynių są
lygomis. čia karininkams 
į pagalbą atėjo mūsų jun
ginio veteranai, daugelio 
kautynių dalyviai. Dieną ir 
naktį virė darbas.

Sausio 25-27 dienomis Vy
tautų kaimo rajone vyko 
skubus ir įtemptas pasiren
gimas ir mokymas puolimo 
veiksmams. Reikėjo sude
rinti visų ginklų rūšių 
veiksmus ir puolimo būdus 
esamomis sunkiomis žiemos 
sąlygomis. Karių pasįryži-

są.
Sausio 27 d. vakare jun

ginio daliniai gavo įsakymą 
užimti išeities padėtį puoli
mui ir dar prieš aušrą įsi
veržti į priešo pozicijas — 
Tauralaukyje bei Aukšta- 
kiemių rajone, pralaužti 
priešo gynybos linijas ir 
įsiveržti į Klaipėdą iš šiau
rės ir.rytų.

Iš dešinės prie jūros ir 
kairės, suderintai puolė ki
tos Tarybinės Armijos da
lys.

Niekuomet nepamiršiu vi
sada linksmo ir pilno ener
gijos leitenanto Narbuto. 
Jis į junginį atvyko tiesiai 
iš lauko: ligoninės. Dar ir 
dabar prisimenu jo žodžius: 
“Drauge vade, aš po sužei
dimo esu pasveikęs ir, ži
nodamas, kad jūs prie Klai
pėdos, iš'sįrašiau iš ligoni
nės ir, kaip matote, pačiu 
laikų suspėjau. Prašau

tingai smarkiai apšaudė 
stambiais sviediniais iš lai
vų. Bet, nepaisant smar
kios priešo ugnies, l^ąriai 
sumaniai sugebėjo pereiti 
mirtinus ugnies verpetų 
plotus ir vieningai įsiveržė 
į priešo apkasus.

Prasidėjo atkakli' kova už 
kiekvieną aukštumėlę, miš
kelį ir vienkiemį. Kiek 
viena priešo apkasų liniją 
gilumoje reikalavo iš puo
lančiųjų daug pastangų ir 
naujų organizavimo prie
monių jai nugalėti. Puoli
mo tempui išvystyti smar
kiai kliudė gilus sniego 
sluoksnis, pusnynai ir gau
sios dirbtinės inžinierinės 
kliūtys.

Pulko bare ypač .sunki 
kova išsivystė -dėl aukštu
mos su miškeliu prie Dangės 
į šiaurę nuo Tauralaukio ir 

; galimybę sekti ir laikyti 
I ugnyje priešą, esantį slėny
je iki pat Klaipėdos. Be 
to, iš jos priešas turėjo ga
limybę perkirsti ugnimi 
plentą Kretinga - Klaipėda., 
Todėl neatsitiktinai hitle
rininkai aukštumoje smar
kiai įsitvirtino ir dėjo visas 
pastangas ją išlaikyti. Te
ko organizuoti jos užėmi
mą, slaptai užeinant iš už
nugario. Šis sunkus užda
vinys ir buvo pavestas lei
tenanto Narbuto kuopai, i M

Sumaniai išnaudodamas 
vietovės nelygumus ir snie
go pusnynus, drąsus kuopos 
vadas išvedė kuopą į priešo 
užnugarį ir-pasiruošė ata
kai. Vienu laiku su puolan
čiais iš fronto, Narbuto va
dovaujamos kuopos vyrai 
atakavo priešą iš užnuga
rio. Šio suderinto smūgio 
dėka aukštuma buvo užim
ta, o hitlerininkų likučiai 
panikoje bėgo Klaipėdos 
link. Bevalant miškelį nuo 
priešo likučių, žuvo leite
nantas Narbutas. Jo pa
skutinieji žodžiai bu^-o: ' 
“Greičiau į Klaipėdą, prie 
jūros!..”

Likvidavus įtvirtinimų 
mazgą aukštumoje,. atsivė
rė kelias į Klaipėdą. -18-tą 
valandą buvo įvesti į kau
tynes nauji daliniai, kurie 
ne tik 
kučius 
dvaro, 
priešą, 
šiaurinę dalį kareivinių ra
jone. Junginio antro ešelo
no pulkas įsiveržė į miestą 
iš rytų stoties rajone. Už- 

i virė kautynės mieste dėl 
gatvių ir ' atskirų namų. 
Apie 22 valandą miestas bu
vo pilnutinai nuo priešo iš
valytas, o jo demoralizuoti 
likučiai pasitraukė į Nerin
gą.

Taip 1945 m. sausių 28 d. 
Tarybinės Armijos dalys iš
vadavo iš vergijos Klaipė
dą, seną mūsų respublikos 

(Pabaiga rytoj) 
»

sunaikino priešo, li
pide Tauralaukio 

bet, persekiodami 
įsiveržė į miesto



Worcester, Mass.
ATYDOS

Paprastai vasaros laiku ga
na daug yra pranešimų ir gar- 
sitiimų—piknikas ir piknikas. 
Čia dar vienas PIKNIKAS, ku
ris įvyks BIRŽELIO 26 dieną 
OLYMPIA PARKE. Jį rengia 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
11 kuopa, didžiausia kuopa 
Mass, valstijoje.

LLD Amerikos lietuvių iš
eivijoje atliko jau didelį kul
tūrinį darbą; gyvuodama per 
40 metų išleido 60 skirtingų 
knygų, pastoviai leidžia tri- 
mėnesinį žurnalą,—kokio pui
kaus žinojimo suteikė, o kiek 
įvairiausių pramogų kuopos 
padarė tame keturesdešimt 

i metų laikotarpy. Ot, šis būsi
mas piknikas birž. 26 d. irgi 
bus jau senokų, žilagalvių pas
tangų vaisius.

» Kiekvienas lietuvis, sužino- 
/ jęs apie jį, stengkitės dalyvau

ti. Garbė Draugijai ir abelnai 
Amerikos lietuviams!

Dalyvaudami šiame pikni
ke kiekvienas turėsite pasiten
kinimo. 11 kuopos moterys 
gatspadinės prigamins skanių 
pati e-fc alų ir gana daug mora
linio smagumo įgysite.

Koks nebūtų oras, piknikas 
įvyks. Kp. Sekret.

Cleveland, Ohio
BENDRAS PIKNIKAS

Per eilę metų L.D.S. 4-ta 
Apskritis su Akrono L.D.S. 73 
kuopa rengia bendrus pikni
kus ir, reikia pasakyti, jog tie 
piknikai visuomet esti skait
lingiausi ir, aišku, būna su ge
romis pasekmėmis. Natūralu, 
kad daugelis atsilanko todėl, 
kad čion turi progą susitikti 
su kitos kolonijos, kito miesto 
publika. Be to, jau yra patir
ta iš pirmesnių tokių piknikų 
akroniečių kruopštus pasiruo
šimas taip, kad svečiai visuo
met būna tinkamai priimti ir 
patenkinti.

Piknikas įvyks birželio (Ju
ne) 26 d., netoli Akrono Joe 
Kovach Picnic Grounds, 3142 
Ridgewood Rd. Iš Clevelando 
važiuokite 21 keliu, kurį rasi
te ant E. 71 St. ir Broadway. 
Pravažiavę 18 kelią už 2-jų 
mylių rasite Copley miestuką, 
kurio biskutį nedavažiavę ra
site Ridgewood Rd. Ten suki
te po kairei ir už poros mylių 
rasite pikniko vietą.

Laimingo pasimatymo akro
niečių piknike birželio 26 
dieną. J- Ž.

V. VARGUOLIS

Surado žalmargę
(Tąsa)

— Anglių kasyklos tada dar tik atsi- 
darinėjo, vystėsi, augo, ir pats tada dar 
anglių kasimas buvo primityvis, ne taip 
kaip šiandien. Mainieriai neturėjo jo
kios tada unijos, ir net tada dar niekas 
apie tokį dalyką ir sapnuot nesapnavo. 
Mainieriai buvo traktuojami tada pras
čiau ir už mulus, dirbo po dešimtį ir 
daugiau valandų į dieną, o uždarbiai be 
galo.buvo maži. Užmokestį tada mai
nieriai gavo kartą į mėnesį ir nežinojo 
kiek jis turi uždirbęs net iki jis paėmė 
konvertą su uždarbiu į savo rankas. Bo- 
sask buvo viskas, o mainierys tik darbo 
gyvulys, ir jo likimas ir viskas buvo bo
so rinkoj. Mulus kompanija turėjo 
pirkti, gi mainierius gavo dykai ir dar 
kada ir kiek tik reikėjo, už tai mažai ką 
ir paisė apie mainierius. Kasyklos ne
buvo taip prižiūrėtos, kaip kad dabar. 
Valdžia visai nesikišo į kompanijų rei
kalus: dar padėdavo, jei tik matė reika
lą, žinoma, prieš darbininkus, tai kom
panijos ir sauvaliavo, kaip įmanydavo. 
Buvo ir tokių užmokesčio dienų, kad ne 
vienas mainierys gaudavo tik tuščią 
konvertą, nes visas uždarbis buvo išim
tas iš kompanijos krautuvės. Beveik 
kiekviena kompanija turėjo savas'krau
tuves, tai mainieriai tose krautuvėse 
pirkosi sau pragyvenimo reikmenis, 
nors ir turėjo brangiau už viską mokė
ti, bet kitokios išeities nebuvo. Tas bu
vo labai laimingas mainierys, kuris ga
lėjo pirktis privatiškoj krautuvėj, bet 
tokių nedaug buvo, ypatingai šiuose 
miesteliuose. Palyginus nūdieninį gyve
nimą su anų dienų gyvenimu, tai šian
die mainieriai gyvena rojiškai, ypatin
gai mainierių žmonos šiandien turi žmo
nišką gyvenimą, o ne vergės, kaip kad 
buvo tuose laikuose. Mainieriai dirbo 
sunkiai ir ilgas valandas kasyklose, o 
jųjų žmonos — daržuose. Mažai buvo 
tokių mainierių šeimynų, kurios galėjo 
išgyventi tik iš vieno vyro uždarbio. 
Gerai pamenu, kaip tenai, kur mes gy
venome, kiekviena šeimyna turėjo ir ne- 
njažą daržą, nes žemės aplinkui buvo 
įvalias, tai mainierių žmonos dirbo dar
žuose taip sunkiai, kaip ir jų vyrai mai- 
nose: jos priaugindavo gana daržovių 
visai žiemai. Be to, laikė vištas, kiau
les ir karves. Tiktai taip daug maini-e- 
rių ir tegalėjo suvesti galą su galu. O 
jei kurioje šeimynoje vaikiūkštis jau 
paaugo ligi dešimties metų, tai turėjo 
eiti į anglių laužyklą (breikerį) atrin
kinėti iš anglių šiukšles (sleitus). Aš 
pats dešimties metų ėjau į brėkerį dirb
ti dešimts valandų per dieną už 36 cen
tus. Tai buvo laikai! Žmonės buvo 
tamsūs, nemokyti, ypač ateiviai iš Euro
pos^ Atmenu, kad šiuose miesteliuose

B.— buvo tik viena pradžios mo
kykla, ir ta tik keturių skyrių. Aš pats 
eidavau net dvi mylias kas rytą ir va
karą į mokyklą. O šių dienų vaikai net 
ir du miesto kvartalus nenori eiti: tė
vai turi vežti, jei turi automobilius, o

ne,— tai busai veža. Ir kaip greitai as 
baigiau mokyklos 4-tą skyrių, taip greit 
pamotė prikrovė pietnašą (dinerkę) ir 
išsiuntė į darbą. Nebuvo daug laiko 
bėgioti ir žaisti, kaip kad dabar vaikai 
turi. Tai buvo tikra vaikų vergija.

— Išdirbęs apie metus anglių laužyk
loje ir pasiekęs jau vienuoliktuosius me
tus, aš jau dirbau kasykloje, atidarinė- 
jau duris (“door tender”), nes daugiau 
mokėjo už darbą viduje kasyklos. O bū
damas keturiolikos metų, aš jau runie- 
ri avau (runierys, tai tas, kuris nuleis- 
dinėja į pakalnę anglių vagonėlius su 
tam tikrais smailais galais, iešmais iš 
kieto medžio, juos sukišant į vagonėlių 
ratus. Tai buvo toksai stabdymo bū
das) ir labai džiaugiasi, kad uždir
bau dolerį ir kiek į dieną. Ir gal bū
čiau ir gana ilgai dirbęs anglių kasyk
lose, kaip ir visi kiti tų dienų jaunuo
liai, jei ne būtų atsitikusi nelaimė, ku
ri man vėliau išėjo ant gero.

— Kažin kaip vieną dieną ima ir iš
trūksta vagonėlis ir pasileidžia bėgt į pa
kalnę. Aš, palikęs mulus, leidausi irgi 
bėgti, kad užbėgti pirm vagonėlio ir ati
daryti duris, prie kurių sėdėjo vaikutis. 
Aš gerai žinojau, kad jei vagonėlis taip 
netikėtai atbėgęs smogs į duris, tai ne 
tik kad sulaužys duris, bet ir vaiką už
muš. Ir taip aš išgelbėjau vaikutį nuo 
mirties, bet už tai mulas pasipynė vago
nėliui ant kelio ir liko užmuštas. Aš ge
rai žinojau, ką tai reiškia, bet nenusi
miniau.
8— SUSIRADO žalmargę

— Atbėgo draiverbosis, atbėgo ir pats 
kasyklos bosas į nelaimės vietą. Vaiką 
apžiūrėjo, ištyrė, apklausinėjo ir nuėjo 
savais keliais. Aš maniau, jog tuomi 
viskas gal ir baigsis, nes aš jaučiausi, 
kad aš atlikau gerą, humanišką darbą. 
Bet kur tau! Sekančią dieną’ kada aš 
atėjau prie kasyklos, draiverbosis pa
siuntė mane pas patį kasyklos velnią, 
superintendentą, kuris ilgų ceremonijų 
su manim nedarė. Vos spėjus man 
įžengti į jo raštinę, jis suriaumojo: 
“Tai tu užmušei vakar mulą?” “Ne, ne 
aš, bet vagonėlis per nelaimingą prieti
kį.” “Bet tas prietikis įvyko per tavo 
kaltę.” “Ne, aš bėgau, kad išgelbėti vai
ką,z nes jei aš būčiau leidęs vagonėliui 
smogti į duris, tai būtų buvęs užmuštas 
vaikas. O kaip mulas pakliuvo vagonė
liui ant kelio, aš nežinau.” “Aš, ne apie 
vaiką kalbu, ale apie mulą. Tu žinai, 
ką reiškia užmušt mulą?” “Betgi ne aš 
mulą užmušiau”— prieštaravau. “Well, 
sutinki už mulą užmokėti, tai gali eiti 
ir dirbti, o jei ne, tai tau daugiau čia 
darbo nėra.” “Aš neturiu tiek pinigų 
ir tiek neuždirbu, kad galėčiau už mulą 
užmokėti,” vėl aš jam prieštaravau. 
“Tai gali sau eiti, tau čia darbo nėra.”

— Aš nors ir jaunas buvau, bet ma
ne apėmė toks apmaudas, kad, rodos,, tik 
iškelti rankoje pietnašą ir smogti tam 
bestijai į galvą. Jam mulas buvo ver
tesnis už motinos vaiką!

(Bus daugiau).

Taikos žinios
Kanados Taikos ’ Kongreso

centras duoda sekančių infor
macijų apie busimąjį taikos 
pasaulinį suvažiavimą Helsin
kyje, Suomijos sostinėje:

Pasaulinis Taikos Asemblis 
Įvyks birželio 22-29 dienomis. 
JĮ šaukia Pasaulinė Taikos Ta
ryba. Tikimasi 2,000 delegatų 
iš visų pasaulio vietų.

Štai keletas faktų apie kai 
kuriuos delegatus:

Iš Kanados bus virš 50 de
legatų. Vieni bus nuo organi
zacijų, kiti taip stebėtojai. 
Nuo Kanados, Taikos Kongre
so, tarp kitų, bus Dr. Endi
cott ir B. Mickleburgh. Ste- 

Binghamton, N. Y.
Serga Katrina Juozapaitie- 

nė. Ji pergyveno skaudžią 
operaciją viduriuose. Šiuos žo
džius rašant, dar yra Wilson 
Memorial hospitaly, Johnson 
City, N. Y. Katrina, sveika 
būdama, buvo gera rėmėja 
Laisvės ir Vilnies.

Paulina Yasilionienė eina 
sveikyn pamažėliu.

Abiem ligonėm linkiu greit 
pasveikti! Josephine

betoj ais vykstą, tarp, kitų, 
Mrs. Mildred McLeod, iš Na
naimo, B. C. Ji dažnai rašinė
ja Britų Kolumbijos CCF laik
raštyje. Rev. D. C. Candy, St, 
Cypriano Anglikonų bažny
čios rektorius, Toronto.

Iš Japonijos bus Matsumoto 
Shichiro, parlamento narys 
(dešinysis socialistas); Kata
yama Tetsu, buvęs Japonijos 
premjeru 1947-48 metais, da
bar vyriausias dešiniųjų socia
listų patarėjas; Hozumi Shi
chiro, parlamento narys, kai
rysis socialistas; Hairabaya- 
shą Taichi, parlamento narys, 
neprigulmingas konservatas. 
Keturios biznio firmų siunčia 
savo atstovas.

Iš Brazui jos, tarp kitų, bus 
Josue de\ Castro, Jungtinių 
Tautų Maisto ir Agrikultūros 
Organizacijos prezidentas, au
torius knygos: The Geogra
phy of Hunger.

Iš Indijos: Dr. Choitrain 
Gidwani, parlamento narys, 
socialistas; Prof. Meghnad 
Saha, parlamento narys, įkū
rėjas ir direktorius Nuklinės 
Fizikos Instituto Calcutos uni
versitete ; Generalmajoras Sir 
Sahib Singh Sokhey, buvęs 
Pasaulinės Sveikatos Organi
zacijos direktoriaus padėjė
jas; Shri Ganadharan, parla
mento narys, Travancore-Co- 
chin seimelio, pirmininkas; Ra- 
jagopal Satrigal, Temple of 
Rameshwaram aukštasis ku
nigas; Shri Chauhan, Visos 
Indijos Komercijos Rūmų ta
rybos narys; Shri Vijayaker, 
Komercijos Rūmų Bombėjuje 
prezidentas.

Iš Australijos: Mr. F. Nie- 
ass, Pietų Australijos valdžios 
tarnautojų unijos generalis 
sekretorius; Rev. Rees Tho
mas, Queenslando valstijosV 
bažnyčių tarybos prezidentas; 
Mr. Vance Palmer, rašytojas 
ir radio komentatorius.

Iš Indonezijos : Mr. Sirajūd- 
din Abbas, sveikatos minis-' 
tras, ir daugelis kitų. I

Tai tik keletas pavyzdžių. 
Tą patį galima pakartoti apie 
visas šalis. Į

Eduard Herriot, buvęs Fran
ci jos prezidentas, o dabar Ly- 
ono majoras, pareiškė:

Aš tikiu, kad situaciją da
bar gali išryškinti tiktai Hel
sinkio Asjemblis. Kas liečia 
mane, aš pasirengęs ieškoti 
išeičių, kurios padėtų diplo
matams išeiti iš dabartinės ak
los alėjos.”

Vokiečių žymusis pastorius 
Martin Niemoiler atsiliepia 
apie Helsinkio suvažiavimą 
sekančiai:

“Faktas, kad šiandien eina 
pasaulinė kampanija už už
draudimą naudoti atominę e- 
nergiją dėl karo tikslų, yra 
laimėjimas pasaulio, taikos 
judėjimo . Stokholmo Apelią- 
cija davė žmonėms akstiną, 
šiandien yFa klausimas sutvir
tinimo pasaulinio judėjim0 
prieš atominį karą.”

Clotario Blest Rieffo, Čilijos 
Darbininkų Federacijos (tu
rinčios 800,000 narių) prezi
dentas, rašo Pasaulinei Taikos 
Tarybai :

“Aš noriu, kad jūs infor
muotumėte šį garbingą suva
žiavimą, kad visi čilijos dar
bininkai bus su jumis, dvasio
je. Aš pagarbiai prašyčiau jus 
perduoti mano ir visos orga
nizacijos narių sveikinimus 
suvažiavimui.”

Toks tai susiinteresavimas 
taikos suvažiavimb ir toks tai 
pritarimas jam.

(Iš “L. B.”)

Žinios iš Lietuvos
KONCERTAI BROLIŠKOSE 

RESPUBLIKOSE
šiomis dienomis į Vilnių grį

žo Valstybinės filharmonijos 
choras, iki šiol gastroliavęs 
broliškose respublikose. Choro 
koncertai buvo suruošti Lvo
ve, Kišiniove, Kijeve, Dniepro- 
petrovske, Charkove, Minske 
ir kitur. Koncertų metu buvo 
atlikta su simfoniniais orkes
trais L. Bethoveno — JX-oji 
simfonija, J. Haydno oratori
ja — Metų laikai, V. A. Mo
carto — Rekviem, V. Maka- 
rovo siuita — Upė—milžinas. 
Atskiruose choro koncertuose 
buvo dainuojamos St. Šimkaus, 
J. Gruodžio, A. Račiūno, B. 
Dvarionio ir kt. subalsuotos 
lietuvių liaudies ir tarybinių 
kompozitorių dainos. Solo dai
navo nusipelnęs artistas K. 
Gutauskas, L. Muraška, A. 
R'epšytė, D. Rulinskis, A. Sur- 
dokaitė, I. Toperis ir J. Zim- 
nickis.

Koncertai turėjo didelį pa- 
. sis e k imą.

Z. Maliukevičius

Pradėjo miško sodinimą
UKMERGĖ.— šiomis dieno

mis Siesikų ir Pagelažių giri
ninkijos pradėjo miško sodini
mą. Eglaitėmis, pušaitėmis ir 
kitais medeliais jau apsodinta 
keliasdešimt hektaru.

šiemet Ukmergės miškų 
ūkio, darbuotojai medeliais ap
sodins 660 ha plotą. Sodinimui 
paruošta 3.9 milijono pušų ir 
900, tūkstančių eglių daigų, su
rinkta daugiau kaip 5 tonos 
ąžuolo gilių, šiuo metu daigai 
rūšiuojami ir vežami į sodini
mo vietas. A. Jonaitis
“LELIJOS”~FABRIKO 
SAVIVEIKLININKAI

VILNIUS. — Vos pasibaigia 
darbo valandos, “Lelijos” fab

BOSTONO APYLINKĖJE
Dienraščio Laisves Paramai

Per Dvi
Dienas

I

Gražią Liaudies Dainų Programą Duos:

Aido Choras
iš Worcester, Mass.

Vadovaujamas J. Dirvelių

Vyry Choras
iš South Boston

Vadovaujamas S. Pauros

Art Mason’s Orchestra Šokiams
Sekmadienį nuo 5 iki 0 P. M. Pirmadienį nuo 4 iki 8 P. M.

Lietuviu Tautiško Namo Parke 
t*

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

PERTEKLINGAI BUS GERŲ VALGIŲ IR ĮVAIRIŲ GĖRIMŲ

Nuo Laisvės įstaigos į šį pikniką vyksta 
Katrina Petrikienč, Jonas Grybas ir kiti

riko skyriuose pasirodo vyr, 
inžinierius Kubickaja:

—Draugai, visi į repeticiją!
Ir visi skuba į klubą. Ne 

vien jaunimas renkasi į repe
ticijas. Mūsų tarpe yra pagy
venusių moterų, kurios savo 
stropiu lankymu rodo mums 
pavyzdį.

Jau po, kelių repeticijų, o 
jos vyksta po du kartus savai
tėje abiems pamainoms, sma
giai dainavome lenkų liaudies 
dainą “Gegutę,’’ Dvariono 
“Ant Nemuno kranto,” Mura- 
delio “Partija — mūsų vairi
ninkas.”

Vyrai kurį laiką dar neišsi
judino. Bet moterys pasirodė 
geros organizatorės. Dar vie
na repeticija, ir į ją techninės 
kontrolės skyriaus inžinierius 
Drėgva atėjo su būriu kontro
lierių. Jų tarpe pagyvenęs 
žmogus Dvorskis, šaunus bo
sas, kurio dukros taip pat 
jau dainuoja. Nenusileisdami 
jiems, iš cechų ir skyrių rin
kosi vyrai. Daina skambėjo 
garsiau. Chorvedžio Sirgido 
mostas tapo platesnis, nes cho
ras susidarė daugiau kaip šim
to žmonių.

Mes noriai ruošiamės dainų 
šventei. Tai’ kas, kad dar ne 
visos dainos sklandžiai skam
ba, kad dar daug turime dirb
ti. Jėgą ir pasiryžimo mums 
užteks. Eug. Dūdėnaite

Wagneris jau Izraelyje
Jeruzalė. — Į Izraelį at

vyko New Yorko miesto 
galva Wagneris. Jis buvo 
iškilmingai sutiktas. Wagr 
neris juokaudamas pasakė 
spaudos atstovams, kad jis 
atvyksta iš “didesnio Izra
elio.” Mat, New Yorkas tu
ri dvigubai daugiau žydų, 
negu visas Izraelis.

AUKSINĖ PROGA 
ATSAKANČIAM ŽMOGUI

Paieškau partnerio arba parduo
du visą biznį, 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 geru 
draugų, to negaliu padaryti. Taigi 
aš norėčiau perleisti lietuviui, ęę- 
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 
labai 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’sFeęt’, 
sinus, nudegimo, susižeidimo, eo
nų (tik ne nuo vėžio). Taipgi nuo 
įvairiu kitokių ligų.

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

No. 8, 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. i

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-

DfcMESIO!

Jeigu kas manote važiuoti į Hot 
Springs, Arkansas, sveikatos reika
lais, tai gera vieto apsistoti pas:

M. A. SAKALUS
637 Oak Street, Hot Springs, Ark.

BIZNIERIAMS
Būti kokiame nors biznyje 

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

_ _____/
3 psl,—Laisvė (Liberty)- Kntyirt., birželio (June) 23, 1955
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Buvęs valdininkas 
pripažintas kaltu

James J. Moran tapo džiū- 
rės pripažintas kaltu nedamo- 
kėjime valdžiai $131,307 tak
sų. Taksus nedamokėjęs tuo 
laiku, kai jis buvo pareigūnu 
O’Dwyerio valdžioje, pirmuo
ju gaisragesybos komisijonie- 
•riaus pa variuotoj ūmi.

Moranas jau yra įkalintas 
metų einant pirmesnių 

nuteisimu. Toje byloje jį kal
tino, kad jis iš šildymo įvadų 
į pastatus kontraktorių išga- 
vinėjo pinigų grasinimais ne
duoti leidimų. Teismo laiku 
buvo kalbų, kad jis tuos pini
gus išgavinėjęs ne vien sau, 
bet kad tas buvę daroma su 
žinia aukštesniųjų politikierių, 
politiniams jų reikalams. Bu
vo kalbama, kad Moranas vie
nas pasiėmė atsakomybę už 
Visus. Vienok niekas iš tų ta
riamų “aukštesniųjų” nebuvo 
įvardintas nei nuteistas.

Jeigu Moranui skirtų pilnu- 
tiną įstatais leistą pabaudą, 
jį galėtų nuteisti kitiems 15- 
Jkai metų. Jam pabaudą pa
skirs birželio 30-tą.

Ji pripažinus kaltu, Morano 
žmona teismabutyje pašoko 
protestuoti, kad jis nekaltas: 
“jį nuteisė spauda,” sakė ji. 
Jinai klausė, ar kam iš džiū- 
rimanų grąsinta. Teisėjas tą 
Liausimą pakartojo džiūrima- 
nams. Nei vienas į tai neatsi
liepė. Ji sakė, jog jos šeimai 
yra buvę grąsinimų.

Einšteiną gerbė kaip 
visuomenininką

18-tos vakarą 
velioniui 

Albertui Eins-

išnaudojimą,
darbo žmo-

Jaunimo Cho- 
griežė smuikininkas Ei-

Birželio
Town Hall įvyko 
mokslininkui 
tein pagerbti koncertinis fina
linis mitingas.

Gerbiant jį kaip mokslinin
ką, veik visi kalbėtojai ypa
čiai atžymėjo jo rolę kaip vi
suomenininko, kuris dažnai ir 
stipriai pasisakydavo apgyni
mui liaudies teisių ir prieš vi
sus jo gyvenamojo laikotarpio 
blogumus, prieš 
prieš skriaudas 
nėms.

Dainavo žydų 
ras ; 
dus.

iRubin Salzman kalbėjo 
apie Einšteino reikšmę mūsų 
laikams. Aktorius Morris Car
nowsky skaitė ištraukas moks
lininko pareiškimų. Jis palygi
no Einšteino dvasinį artimu
mą Emile Zolai, skaitė ištrau
ką iš Zolo< pareiškimo džiūrei 
Dreyfusso teisme. B. Z. Gold- 
bergas kalbėjo apie jo nuo
pelnus žydų tautai ir Izraelio 
valstybei. Gi profesorius Phi
lip Morrison, patsai žymus 
mokslininkas, kalbėjo apie 
Einšteino mokslinį nuopelną, 
kiek jis yra ar gali būti pa
naudotu žmonijos gerovei.

I. S.

Modelį apiplėšė 
jos pačios bute

Mrs. Fay Singer, buvusi 
modeliuotoja, biznieriaus* žmo
na, buvo daug kam žinoma, 
kaip dėvinti brangius aukse
lius. Pirmadienį dienos metu 
kas nors paskambino durų 
Varpelį. Duris pravėrus, du 
vyrai su revolveriais rankose 
įsispraudė pro jas. Išsigandu
sią moterį nusivarė į butą, kur 
buvo ir jos vyras. Tuo pat 
būdu ir jį suvaldė, surišo.

Plėšikai bute griozdėsi veik 
Ištisą pusvalandį iki viską su
rankiojo. Tuo tarpu berniukas 
atnešė groserių dėžę. Paslė
pęs revolverį, plėšikas priė
mė groserį, padavė 
penkinę atmokesčiui,
jam kvoterį “tipo” už atneši
mą. Vaikui išėjus, krata tęsė
si toliau.

'vaikui 
davė

Liko tik 10 dienų iki to 
šaunaus Laisvės pikniko

Laikas bėga nelaukdamas. 
Tad visai nenuostebu, kad 
gražuolės jau rūpinasi, kokią 
suknelę dėvės, šeimininkės 
svarsto, susiėjusios į grupes 
tariasi, kas geriau pagaminti 
ir dovanoti pikniko valgių sta
lui. O ką jau bekalbėti apie 
dienraščio direktorius, kurių 
atsakomybė bus pavalgydinti, 
pagirdyti daugiašimtinius 
skaičius svečių.

Svečių, mielų svetelių, tiki
masi turėti daug. Piknikas 
šieAiet laimingai pripuola 
tar dviejų nedirbamų dienų, 
liepas 3-čią, sekmadienį. Bus 

 

laiko\ atvykti ir įvalias laiko 

 

sugrįsti net ir iš už šimtų my
lių. ai dėl to daug žmonių 
planuoja savo susitikimą su 
giminėmis, kaimynais, buvu
siais jaunų dienų draugais, pa
žįstamais sutaikyti su Laisvės

piknikais liepos 3-čią. žinoma, 
piknike yra geriausia proga 
įsigyti ir naujų pažinčių.

Girdisi, kad daugelis brook- 
lyniečių kriaučių ir kitų lietu
vių dienraščio prietelių ir ge
rų pramogų mėgėjų planuoja 
savo atostogų pradėti piknike. 
Jie sako: “Laisvės piknike kas 
metai randame gausybę malo
nių susitikimų. Niekui- kitur 
taip naudingai nepraleis! die-

Pagerino laivakrovią 
samdos padėtį

Brooklyno pčieplaukų savi
ninkai pasižadėjo pasitaikan
tiems ekstra darbams nesam
dyti naujų, nepriklausančių 
unijai darbininkų, bet steng
tis padalinti darbą per visas 
esamas darbo grupes. Pasiža
dėta, jog bus kreipiama dau
giau dėmesio ir į tai, kad neg-' 
rai darbininkai gautų jiems 
priklausomą procentą darbo.

Teisėja Hilda Schwartz iš
teisino dar tris jaunuolius, bu
vusius suimtus masinėje abla- 
voje kaip gengsteriukus. Tei
sėja sako, jog nėra prieš juos 
parodymų, kad jie būtų gengs- 
teriai.

Būrys jaunuolių buvo suim
ti, kai tūla baiminga moteris 
paskaitė jų sambūrį už gaują, 
pasiruošusią mūšiui.

Gubernatorius įsake išpa
žintis savo štabui

Aną dieną žymus kriaučių 
darbuotojas užtikrino, jog iš 
jo šapos daug kas atvyks j 
pikniką. Bet, sako, National 
•Hali ir Parką kelias dar nėra 
lietuviams gerai įprastas. Bū
tinai paskelbkite kelrodį. Pri
žadėjau, jog paskutinę savai
tę kelrodį matysite Laisvėje 
dažnai. Rep.

zy-

Mažai negrų tesam
do j mokytojus

Mokytojui Unija paskiausiu 
laiku įvykdė apskaičiavimą, 
koks -procentas negrų mokyto
jų veikia New Yorko mokyk
lose. Jų raportas paliečia 245 
mokyklas. Vyriausieji davi
niai gavosi sekami:

Procentas negrų mokytojų 
neproporcijonaliai mažas, tik 
3.3%.
Pastovių mok. eilėse dar ma

žiau negrų (tik 0.5). Dauguma 
samdomųjų negrų palaikomi 
tiktai pavaduotojais, tai yra, 
juos pašaukia dirbti laikinai 
tiktai reguliariams mokyto
jams neatėjus į darbą. Unija 
parodo, kad bendrasis pava
duojančių mokytojų skaičius 
(skaitant negrus ir baltuosius 
sykiu) tėra tiktai 14.6 procen
tai iš viso mokytojų štabo. Gi 

I negrų mokytojų visumos 42 
I su virš procentai yra laikomi 
tiktai pavaduotojais.

Negrai mokytojai, daugu
moje skiriami į varguomenės 
distriktus, kur klasės perpil
dytos, vaikai blogiau maitina
mi ir ankštumoje gyvenanti 
yra silpnesni, mokymas sun
kesnis. Sako, kad. visame mies
te beveik nėra vykdyta jokių 
pagerinimų nuo 1951 metų, 
kada mokytojai vykdė pas
kiausią panašų, tyrinėjimą.

Unija sako, paskuba 
kalta dėl nelaimės

CIO Transport Workers uni
ja pareikalavo, kad valdinis 
Transit ' Autoritetas tuojau 
vykdytų susirinkimą sykiu su 
unijos atstovais išdiskusavi- 
mui visos padėties važiuotės 
linijose.

Praėjusio sekmadienio rytą 
įvykusi nelaimė Coney Islan
de, sako unija, “aiškiai patvir
tina kaltinimus, kad Transit 
Autoriteto paskuba ir kursa- 
vimo nuostatai stato pavojun 
keliaujančios publikos saugu
mą.”

Gi Autoritetas kaltina vie
no nelaimės traukinio vairuo
toją vairavime greičiau, negu 
buvę nustatyta. Dėl to nespė
jęs sustoti pamačius pavojų.

PATTERSONAS KALBĖS 
LENKŲ KLUBE

William L. Patterson, 
musis teisių gynėjas ir to darbo
organizacijos vadas, kalbės 
šio šeštadienio vakarą, birže
lio 25-tą, Polonia Club, 219 
Second Ave. (netoli 14-tos 
gatvės), New Yorke. Tą va
karą ir lietuviams patogu ten 
užeiti, nes savų svarbių pra
mogų neturėsime.

Pattersono vyriausia tema 
bus apie reikšmę Steve Nelso
no bylos. Nelsonas, ilgametis 
unijų organizuoto jas ir talki
ninkas, tapo nuteistas 20 me
tų kalėti. Visi kviečiami’ tą 
Įdomią kalbą išgirsti. Įžanga 
neimokama. Kaimynas

Gubernatorius Harrimanaa 
birželio 20-tą įsakė visiems 
savo štabo tarnautojams at
likti rašytas politines išpažin
tis, išpildyti blankas, pava
dintas “security question- 
nairs.”

Išpažintyje turi pasakyti, ar 
bent kada vartojo kokį slapy
vardį, ar priklaugė “subversy- 
vėse” organizacijose, kurių 
prokuroras Brownellis yra pa
daręs jau kelis šimtus, taipgi 
ar yra bent kada pasirašęs 
kurios nors tų organizacijų 
peticiją.

Scelba atsistatydino, bet 
jis bandys likti premjeru

Roma. — Premjeras Scel
ba ir visas kabinetas atsi
statydino, bet tai tik for
malumas, nes Scelba bando 
suorganizuoti naują kabi
netą, kurį jis perstatys par
lamentui ateinantį ketvir
tadienį.

Scelba organizuoja kabi
netą iš tų pačių partijų,' 
kaip senojo: jo paties krikš
čionių - demokratų, deši
niųjų socialdemokratų ir 
taip vadinamų republikonų. 
Bet viena pakaita bus pa
daryta: jis įtrauks į kabi
netą kelius krikdemiškos 
opozicijos vadus, tai yra, 
tų krikščionių - demokratų, 
kurie stoja už bendradar-

| biavimą su kaire.
' i

Scelba tikisi, kad tokiu 
būdu jis opozicijoni e r i u s 
užgerins ir jie prieš jį ne
kils.

NEW YORK
REAL ESTATE

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. 6-1488.

(119-122)

MERRICK — 130x100 —vienu galu 
uždaroje, medžiais apaugusioje gat
vėje. Daug tvarkiai susodintų me
džių ir krūmelių. Plytų ir akmens 
konstrukcija. Breezeway ir cimen- 
tinis takas, didelis 2 karam madin
gas garadžius, vingiuojanti drive
way, aptverta dratine tvora. 2 
miegrūmiai, gyvenimui rūmas, vir
tuvė, dinette, maudynė ant žemų
jų lubų. 2 miegrūmiai, miegojimui 
porčiai, maudynė ant aukštutinių 
lubų, atskirai statytas, karštu van
deniu aliejum šildomas. Lauke grill 
ir ekstra vandens teikimas. Madin
gas skiepo rūmas. Gryna kaina— 
$28,000. 150 Woodpecker Lane.

FReeport 9-5017.
(121-123)

Pasiūlė bausti mirtinai 
jaunukų nuodytojus

Daisy Homs, 15 metų, iššo
ko nuo 4 aukšto iš buto ir mi
rė ligoninėje, žudėsi dėl bar
ines su tėvu. Ji be tėvo žinios 
išbuvusi kur nors per dieną 
ir naktį. Jis ją raportavo poli
cijai kaip dingusią. O kai su-, 
grįžo, kilo barnis. Kaimynai 
pašaukė policiją, bet mergšė 
iššoko 
būti.

Warren Shannon, newyor- 
kietis; Carl R. Ruh, bronxie- 
tis, ir Walter Asmann, jamai- 
kietis, prisipažino, kad jie 
periminėjo pokalbius telefonu 
arba pagelbėjo kitiems peri- 
minėti, tuomi patarnaudami 
privatįniam detektyvų agen
tui Broad y.

Parduoda Savininkas — Hicksville. 
Ideališka dėl profesionalo šeimos 
ant Hillside Ter., 6 rūmų Ranch, 
ant didelio kampinio loto. Patio ir 
daug ekstra įrengimų. Patogu j ba
žnyčias ir mokyklas. Greitam par
davimui tiktai $15,500.

Šaukite: Hicksville 4-6780.
(122-Ą25)

PARDUODA SAVININKES— 

DOBBS FFRRY
3 šeimų namas (7, 4, 3 rūmai) ir* 
groseris, gerai jsisteigęs. Geroje 
vietoje. Greitam pardavimui tik
tai $20,000, $10,000 pinigais. Kvie
čiame pamatyti.

Šaukite: DObbs Ferry 3-2710.
(122-124)

policijai nespėjus pri-

Harold Crane, Wantagh gė
lininkas, traukiamas 
einant 1883 metais priimtu 
mėlynuoju įstatu,
džiafičiu prekybą sekmadienį. 
Pagal tą įstatą uždrausta par
duoti 
valia 
dus.

teisman

uždrau-

kongresmanas 
bilių, kuriuo- 

mirtimi tuos, 
narkotikų jau-

Newyorkietis 
Latham pasiūlė 
mi siūlo bausti 
kurie parduotų
namečiams. Sako, kad lygiai 
reikėtų bausti ir tuos, kurie 
bent kokiu būdu jaunukus pa- 
akstina narkotikus vartoti. Jis 
sako, kad toki asmenys “ 
daugeliu laipsnių žemesni 
žemiausius žmogžudžius.”

yra 
už

Aido Choras
choristai prašomi at-Visi 

vykti į painokas šį penktadie
nį, nes turime pasiruošti dai
navimui Laisves piknike, kur 
mus girdės nevien tik mūsą 
visą dieną prieteliai brookly- 
nięčiai, bet ir svečiai iš Įtolimą 
miestą. Valdyba

HEMPSTEAD, WEST — Parduoda 
Savininkas. 8 rūmų namas (forni- 
šiuotas), ideališka vieta. Trys buso 
linijos. 3V2 blokų nuo geležinkelio 
stoties ir mokyklų. 1 mailė nuo 
Hempstead. Greitam pardavimui— 
$18,000. Šaukite: IV. 9-2493.

(122-125)

vazonus ar kelmus, 
parduoti nuskintus

bet 
žie-

New Yorke 12 metų berniu
kas Wm. A. Burton jau turi 
virš 3 milijonus dolerių ir dar 
gaus virš kita tiek iš palikimo 
jo senuko, bravarninko.

WANTAGH . 3 metų senumo, L 
shaped ranch, center hall, 3 mieg- 
rūmiai, 2 maudynės, atskiras val
gymui rūmas; 19 pėdų knotty pine 
virtuvė, su nauju pusryčiam nook, 
įrengimai, storms & screens. Blinds, 
drapes, naujai nuo sienos iki sienai 
divonais išklota. Viskas ant lygios 
žemės didelio ploto, ištaisytas kie
mas. Randasi pageidaujamoje kai- 
mynėstėje. Arti katalikų bažnyčios 
ir krautuvių. $18,900. SUnset 1-0671 “ 

(122-124)

kre-

Džiūrimaną biskeli 
pabaudė

John Lange, 48 metų,
dito investigatorius, buvęs 16 
metų berniuko mirtin nuteisi
mo džiūrėje, nuteistas 5 die
nas kalėti ir $250 pasimokėti. 
Pabauda uždėta už tai, kad 
jis nesilaikė džiūrimanams 
nuostatų, kurie būna kiekvie
nam įeinančiam džiūrėn pri
valomi.

Tapo parodyta, kad Lange 
skaitė laikraščiuose ir laikėsi 
iškarpas apie tą bylą, kurią jis 
turėjo spręsti. Tas yra už
drausta. Džiūrimanai turėtų 
kreipti dėmesio tiktai teisma
butyje patiektiems . parody
mams. -

Apie Lange teisėjas Leibo
witz gavo informaciją nuo ki
to džiūrimano, po to, kai ber
niukas jau buvo nuteistas mir- 
tin. Tam iškilus aikštėn, teisė
jas ano teismo nuosprendį pa
naikino, berniukui suteikia
mas naujas teismas, o to kalti
ninką Lange biskelį pabaudė. 
Lange prisipažino nevykdęs 
teisėjo įsako neskaityti.

Įdomu, kiek įvyksta tokių 
nuteisimų vadovaujantis laik
raščių ir radijūšų mali-malie- 
ne ?

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?

Susirinkimas

uni-

Unija panaujins 
organizavimą

Krautuvių, darbininkų
jos 65-sis distriktas, penki jo 
lokalai, susišaukė 
tingą Manhattan 
c faliai pradėti 
Clean-Up.” O tai
j;e mojasi suorganizuoti visų 
krautuvių ir sandėlių darbi
ninkus.

masinį mi- 
Center, ofi- 
“Operation 
reiškia, kad

Iki šiol toje unijoje yra or
ganizuoti tiktai už vis didžiau
sių, žymiausių krautuvių dar
bininkai. Mūsų žymiai page
rintos sąlygos po įsikūrimo 
unijos, sako jie, yra aiškiu 
parodymu, jog per uniją ga
lima gauti sau naudos. Tas 
turėtų pagelbėti padaryti New 
Yorką šimtaprocentiniu mies
tu unijos atžvilgiu.

Audinių skyrius jau yra 
pradėjęs organizuoti šapą su 
50 darbininkų.

LLD 1-mos kp. susirinkimas 
įvyks birželio 23-čią, 7:30
vai. vakaro, 280 Union .Avė., 
Brookly.ne. Prašome narius ne- 
siveluoti. Dar turime ir kny
gos “Amerikos prezidentai,” 
nariai galės čia gauti, o atosto
gomis bus labai gera proga 
perskaityti. Gi po atostogų 
gausime kitą naują knygą, 
kuri jau spausdinama. Svar
bu būti pasiruosusiems ją gau
ti. Valdyba

Dvynukės seserys Dana Mil
ler ir Sonia Shay, šunims, gro
žio saliono savininkės, nuteis
tos pasimokėti (per abi) 5 
tūkstančius dolerių pabaudų 
už 100 neatsiskaitytų trafiko 
tikietų. Pasirodė, jos tikietūs 
rinkusios jau nuo 1947 metų, 
bet, kaip biznierių, niekas jų 
nelietė iki jos sutaupė 
šimtą tikietu. 4- *■

Šiomis dienomis du taksikų 
vairuotojai, dviejose skirtin
gose vietose, tapo apiplėšti to 
paties plėšiko. Jis įsakė ran
komis laikytis už rato, atiduo- 

jam pinigus ir raktus.ti

ST. ALBANS — Parduoda savinin
kas. 8 rūmų (4 miegrūmiai)./Mū
rinis ant kampinio loto su por&ais. 
2 karam garadžius, 23 pėdų, gyve
namasis rūmas. Gilios drabužių šė
pos. lhz maudynių, garo šiluma, 
storms & screens. Ekstra dalykų. 
Greitam pardavimui tiktai $19,500. 
Tel. OL. 7-2810.

(122-125)

vlsą

mo
le u- 

čiepyti

Franklin Lakes, N. J., 
kykla neįsileido tų vaikų, 
rie privatiškai buvo 
prieš mokyklos viršenybės nu
sistatymą. Bijojo, kad neuž
krėstų kitus, jei būtų gavę 
nepatikrintus čiepus.

DIDIEJI PIKNIKAI
Paramai Dienraščio Laisvės

tary- 
k tiria 
kole- 

tirti jaunimo

Aukštesniojo švietimo 
ba priėmė rezoliuciją, 
atsikreipia į 4 miestines 
gijas, ragina 
problemas.

|>4>4*4*4*4,'i*4<4* 4*4* 4*4*4* 4*4*4* 4*4* 4*4'4*4*4*4«4**:

WEST HAVEN 
Beer & Alės, 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

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

Kepykla. Parduoda savininkas, 10 
metų lysas. 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)

Penki 
Gardens, 
užsimušė 
merville,
sunkvežimį.

jaunuoliai, Bradley 
N. Y., gyventojai, 
ant kelio netoli Šo
kai jų auto smogė į

Nuo vagies neištriiko
Pasiskelbus turint kokio tur

to, pasirodo, vagių kviesti, 
jiems kelią rodyti nereikia, tą 
Viską jie susiranda patys.

Mrs. Mary Ruddy, Astor i- 
jos gyventoja, neseniai buvo 
iškeitusi apdraudos čekius, 
virš 500 dolerių. Bijojusi, na
mie palikti, tad eidama į dar
bą nešėsi su savimi. Į banką 
nenorėjusi nešti, nes" ruošėsi 
eiti drabužių* pirkti.

Matomai, tą savo planą jau 
buvo daug kam pasipasakoju
si/ nes pirmadienio rytą ją į 
darbą 
šikas. 
rankų

einančią pasitiko plė- 
Per kovą išlupo iš jos 
piniginę.

Pablo Cresto, 42 m., rastas 
ant gatvės negyvas, sudaužy
tas. Nustatyta, kad jį užmu
šė automobiliumi.

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

nieko nerengti.

Liepos Q
July 3

Brooklyn© Apylinkė
National 'Hall & Park 

65-13 38th Avenue 
Woodside L. I

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

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

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

MEDUS

Bostono Apylinkė
Liet. Taut. Namo Park 

Keswick Rd. ir Winter St.
Montello, Mass.

šie piknikai bus puikiausia proga pasilinksminti laike 
j ūsų ^akacijų. Į kurį tik nuvyksite, ten rasite daug sa
vo gerų pažįstamų, seniai matytų. O taipgi įsigysite ir 

naujų pažinčių.

Su Lemonadu—
Tai Gėrimas Karščiuose

MATTHEW 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

A

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

**4**4*4****************5

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

Bltinlnko Končiaus Medus 
KAINA $1.25 Už KVORTĄ

UŽ PUSĘ GALIONO $2.50

Gaunamas
Laisves Įstaigoje

4 pu»L Laisvi (Liberty) Kistvirt., birželio (June) 23, 1955




