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KRISLAI
Nusivilks kongresmanas
Stebisi subve.
Nusmukęs nuo koto.
Vėl Varšuvoje.
Paskutiniai du tūkstančiai.
Šaunus dokumentas.

Rašo A. Bimba

Kongresmanas Adams Clay- 
to4i Powell yra skaudžiai nu
sivylus žmogus. Jis yra ne
gras. Jis atstovauja daug 
žmonių. Kartais jis elgiasi 
labai progresyviškai. Turi 
plačių pažinčių. Jam, su
prantama, rūpi panaikinimas 
visoje Amerikoje diskrimina
ciją prieš negrus.

Powell nori, kad Kongre
sas nustatytų diskriminacijos 
panaikinimą mūsų šalies gin
kluotosiose jėgose. Bet prieš 
jį sukilo republikonų ir demo
kratų vadovybė.

O, atsimename, kaip dar 
neseniai tas pats kongresma
nas Powell nuvyko į Bun- 
dugo konferenciją ir ten svie
tui pasakojo, kad pas mus, 
Amerikoje, rasinės diskrimi
nacijos kaip ir nebėra, kad 
tai yra daugiausia komunistų 
išmislas pažeminimui mūsų 
puikios šalies gražaus var
do !

Dabar žmogus mato tą 
diskriminaciją pačiame Kon- 
gresi^prieš jį patį!

Ar kongresmanas Po
well dabar jau mato, kaip 
Amerikos gerą vardą žemi
na ir rasinę diskriminaciją 
palaiko ne jis ir ne komunis
tai, bet tie, kurie mus valdo?

N. Y. Herald Tribune šiuo 
tarpu Maskvoje turi net du 
korespondentu — Frank Ke
lley ir Stewart Alsop. Kelley 
negali atsistebėti Maskvos 
subvės šaunumu. Nieko pa
našaus po žeme jis nebuvęs 
matęs pirmiau. Kiekviena 
subvės stotis yra meno ir 
grožio palocius.

Taip ir yra. Man irgi te
ko tose stotyse būti. Vaizdas 
nepaprastai gražus.

Nuo to laiko, kada tik aš 
įlendu į New Yorko subvę, 
pažiūriu į purvo, dulkių, 
šiukšlių pilnas, aptrupėjusio- 
mis sienomis mūsų subvės 
stoftis, prieš akis iškyla Ma
skvos subvės palociai. Taip, 
tikįAi, per ilgus metus jausis 
New Yorkan sugrįžę ir Kelley 
su Alsopu.

Gal niekados pirmiau taip 
staiga nenusmuko nuo koto 
joks kitas politikierius, kaip 
mūsų pablūdęs reakcionierius 
iš Wisconsin©, senatorius Joe 
McGarthy. Su savo paskuti
niu išstojimu Senate McCar
thy laimėjo tiktai keturis pa
sekėjus. Džiaugiasi visa Ame
rika.

Pabaigoje liepos mėnesio 
Varšuvoje įvyks tarptautinis 
jaunimo ir studentų festiva
lis. Leidžiamas anglų kalba 
aplinkraštis “Festival” pla
čiai rašo. Visa Lenkija su
jaudinta. Tokio plataus pri
siruošimo prie jokio sąskri- 
džioHar nebuvo buvę.

If fertivalį suplauks tūks
tančiai jaunų žmonių iš visų 
pasaulio kampų. Britanijo
je jau esą išrinkta penki 
šimtai delegatų. Nežinia, ar

(Tąsa 4—tame puslap.)
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Italai gal sutvers 
pažangesnę valdžią

Prezidentas įgalioto Segni organizuoti 
valdžią, kuri būtą, “kairėje nuo centro”

Italijos kairieji socialistai 
neatsimestų nuo bendro fronto

Roma. —f Prezidentas Gi- 
vanni Gronchi įgaliavo pro
fesorių Antonio Segni or
ganizuoti naują valdžią. 
Kaip pats prezidentas 
Gronchi, taip profesorius 
Segni yra krikščionių de
mokratų partijos kairesnio 
sparno žmogus. Panašiai 
kaip prezidentas, taip Seg
ni stoja už platesnę žemės 
reformą ir už valdžią, kuri 
atspindėtų koaliciją “į kai
re nuo centro.” v

jeigu žibalo pramonė būtų 
nacio nalizuota. “Avanti” 
davė suprasti, kad nebūti
nai reikia išstoti iš Atlan
to pakto, jeigu Italijos da
lyvavimas tame pakte lik
tų “ant gynimosi pamato.”

Tuo tarpu dešinieji, mo- 
narchistai ir jiems artimos 
grupės, taipgi sako, kad 
jos bendradarbiautų su Seg
ni, jeigu jis sutiktų sudary
ti koaliciją “i dešinę nuo 
centro.”

Kadangi kairieji socialis
tai pareiškė, kad jie nenu
trauktų bendro fronto su 
komunistais, tai greičiau
siai kabinetan nebus kvie
čiami. Bet galimas daly
kas, kad Segni bandys su
organizuoti valdžią iš savo 
bendraminčių, valdžią, už 
kurią socialistai (o gal ir 
komunistai) parlamente 
balsuotų.

Kairiųjų socialistų orga
nas “Avanti” sako, kad jie 
mielai remtų Segnio val
džią, jeigu jis tik pradėtų 
rimtai pravesti žemės re
formą, kurią pradėta žadė
ti dar de Gasperio laikais,

Sov. dabar yra daugiau 
laikraštininkų iš užsienio

Maskva.—Tarybų Sąjun
goje dabar yra apie 50 už
sienio pastovių ir besilan
kančių spaudos korespon
dentų, tuo tarpu, kai keleri 
metai atgal ten buvo tik 
keliolika.

Sekamieji Amerikos laik
raščiai dabar turi savo ko
respondentus Ma s k v o j e : 
New Yorko “Times,” “He
rald - Tribune,” “Post,” St. 
Louiso “Post-Dispatcr” ir 
eilė kitų. Korespondentus 
taipgi turi žinių agentūros 
AP, UP, INS. Britų agen
tūra “Reuters,” francūzų 
agentūros “Havas” ir 
“Agence France - Presse,” 
Jugoslavų agentūra “Tan- 
jug” ir eilė kitų turi savo 
korespondentus Maskvoje.

Neseniai 12 Indijos ko
respondentų lankėsi su 
Nehru Tarybų Sąjungoje, 7 
korespondentai iŠ Vakarų 
Vokietijos. Be to Maskvo
je yra daug korespondentų 
iš socialistinių kraštų, taip
gi korespondentų iš kapita
listinių kraštų pažangių 
laikraščių, kaip tai Pary
žiaus “Humanite,” Romos 
“Unitą,” Londono “Daily 
Worker’io.”

Washingtonas. — Iš Eu
ropos sugrįžo AFL prezb 
dentas George Meany. Jis 
ABC televizijos programo
je sakė, kad Europoje ko
munistai lieka įsitvirtirfę 
darbo unijų daugumos va
dovybėje.

Laivynas dar nebaigęs 
sukilimo prieš Peroną

Montevideo.— Urugvaju
je esantieji pabėgę anti- 
peronistiniai sukilėliai sa
ko, kad sukilimas dar to
li nepasibaigęs. Perono val
džia yra pranešusi, kad 
laivyno ministras admiro
las Olivieri suimtas, bet tai 
netiesa, sako pabėgėliai. 
Olivieri esąs kariniame lai
ve prie Puerto Belgrano.

Pabėgėliai, kurie daugu- 
i moję yra laivyno ir aviaci
jos karininkai, sako, kad 
devyni karo laivai randasi 
atviroje jūroje ir atsisako 
plaukti į uostus. Laivuose 
esantieji karininkai vedą 
derybas (per radiją) su 
vadžia ir reikalauja tam 
tikrų koncesijų.

žymiausias renesanso 
meno žinovas 90 metų; 
—jis Lietuvoje gimęs

Roma. — Visas meno pa
saulis plačiai pažymėjo žy
miausio renesanso meno ži
novo ir istoriko Bernardo 
Berensono 90-tą gimtadie
nį. Berensonas, kuris da
bar gyvena Florencijoje, 
Italijoje, gimė Lietuvoje. 
Kaipo 10 metų vaiką, tėvai 
jį atvežė Bostonan, kur jis 
vėliau studijavo Harvardo 
universitete ir tapo meno 
istoriku.

Italijos spauda jo gimta
dienio proga pažymi, kad 
“joks italas taip gerai ne
supranta mūsų itališko re
nesanso meno, kaip Lietu
voje gimęs didysis istori
kas.” Berensonas turi sa
vo didelę meno kolekciją, 
kurią jis užrašęs Harvardo 
universiteto muziejui.

Rhee vėl karščiuojasi
Seoulas. —Pietinės Ko

rėjos premjeras Rhee .pra
bilo Korėjos karo penktų 
metinių proga. Jis sakė, 
kad Amerika ir Vakarai 
bendrai “pataikauja komu
nistams.” Rhee pasekėjai 
surengė keliolikos tūkstan
čių demonstraciją prieš Š. 
Korėją.

Roma.— čia lankosi New 
Yorko burmistras Wagne- 
ris.

Roma. — Italijos kairiųjų 
socialistų vadas Pietro Nen- 
ni pareiškė pr e z i d e n t u i 
Gronchi’ui, kad jo partija 
r e m t ų liberališkesnę vy
riausybę, ir gal jon įeitų. 
Bet kairieji socialistai ne
atsimestų nuo komunistų, 
nesulaužytų vieningo veiki
mo fronto, kuris jungia 
šias dvi darbininkiškas par
tijas. I

Nenni sakė, kad jo par
tija remtų valdžią, kuri

stotų už Vokietijos neutra
lumą, kuri pakreiptų Itali
jos užsienio politiką kiek 
savarankiškesne nuo Wa- 
shingtono kryptimi, kuri 
pradėtų pravesti gyvenime 
jau seniai žadamas sociali
nes reformas, kaip tai že
mės dalinimą. Vieningas 
frontas su komunistais, bet
gi, sakė Nenni, yra jo par
tijos principū kertinis ak
muo, nuo kurio niekas jos 
negali nustumti.

Francūzai pradėjo plačią akciją 
prieš Alžyro arabus-partizanus

Užmušė 7 partizanus ir
suėmė šimtus gyventojų

Alžyras.—Prancūzai skel
bia, kad jie pradėjo plataus 
masto kampaniją prieš Al
žyro nacionalistinius ara
bus - partizanus. Kampani
joje, sako francūzai, šimto 
mylių fronte jie naudoja 
prieš partizanus artileriją, 
orlaivius, ir net laivai da
lyvauja akęijoje. Kaip lai
vai .dalyvauja^ jie nesako, 
bet manoma, kad jie gal ap-. 
šaudo pakraščio kalnus, 
kur gali rastis partizanų 
bazės.

Francūzai sako, kad jie 
šioje naujoje kampanijoje 
jau užmušė septynius par
tizanus, bet iš jų praneši
mų neaišku, ar tai jie tu
ri omenyje užmuštus kari
niuose susirėmimuose arba 
šiaip įtartinus alžyriečius. 
Jie pripažįsta, kad suėmė 
kaimuose “šimtus tartinų 
žmonių,”- kas rodytų, jog 
kampanija vedama prieš ci
vilinius gyventojus, lygiai, 
kaip prieš ginkluotus kovo
tojus.

Kairus pogrindis paminėjo 
perversmą Guatemaloje

Guatemalos Miestas. — 
Praeitą sekmadienį sukako 
lygiai metai, kaip fašistai 
nuvertė teisėtą demokrati
nę Arbenzo Guzmano val
džią. Minint tas metines, 
anti-fašistinio pogri n d ž i o 
grupės paskleidė nelegalius 
lapelius, taipgi buvo iška
bintos vėliavos su keturio
mis raidėmis CGLG (Pa
žangių unijų konfederaci
jos pavadinimas).

Lapeliuose sakoma, kad 
per vienerius metus fašisti
nė Arm^so diktatūra įsten
gė sumažinti lauko darbi
ninkų algas ant 50%, pra
vesti įstatymą, kuris drau
džia streikus, sukelti sun
kų nedarbą krašte, atimti 
nuo valstiečių per reformą 
gautą žemę, panaikinti tau
tinį chorą, baletą, radijo- 
transliacijas indėnų kalbo
se, kooperatyvus, kultūri
nes organizacijas.

Lapeliuose gyventojai ra
ginami kovoti ir kantriai 
laukti išsilaisvinimo.

Vatikanas paskyrė stebėtoją 
prie Jungt. Tautų A. M. K. 0.

Roma. — Vatikanas, ku
ris nepriklauso prie Jungti
nių Tautų, paskyrė stebėto
ją prie vienos jų agentūros: 
prie Jungtinių Tautų Ap- 
Švietos, Mokslo ir Kultūros 
Organizacijos (UNESCO). 
Tas stebėtojas yra monsi- 
nioras Felice Pirozzi, Vati
kano užsienio reikalų se
kretoriato narys.

19 partijų turės kandidatus 
Izraelio rinkimuose liep. 16

Tel Avivas.— Izraelis jau 
ruošiasi prie parlamentari
nių rinkimų, kurie įvyks 
liepos 16 dieną. Numato
ma, kad, kaip iki šiol, lai
mėtoja išeis taip vadinama 
Mapai (Darbo) partija, de- 
šiniai - socialdemokratinė. 
Trys partijos stovi į kairę 
nuo socialdemokratų: ko
munistai, su komunistais 
bendradarbiaujanti Mapam, 
ir titoistams artima grupė. 
Likusios partijos stovi į de
šinę nuo socialdemokratų.

Arabų ir druzų tautinės 
mažumos turi keturias nuo
savas partijas, nors nemen
kas nuošimtis arabų, ypa
tingai Nazareto, balsuoja 
už bendrąją Komunistų pra- 
tiją.

Romulo kalbėjo televizijoje 
Viaceslovo Molotovo vietoje

New Yorkas. —Moloto
vas nekalbėjo ant NBS 
“Face the Nation” radijo- 
televizijos programos, kaip 
tai buvo manyta, praeitą 
šeštadieni. Jis nekalbėjo, 
nes pageidavo, kad laikraš
tininkai, kurie ii turėjo 
klausinėti, jam klausimus 
statytų iš anksto raštiškai, 
bet NBC su tuom nesutiko.

Vietoje dalvvavimo toje, 
programoje, Molotovas su
šaukė spaudos konferenci
ją, kurioje jis atsakinėjo į 
spontaniškus, iš anksto ne- 
paduotus klausimus.

Istanbulals. — Turkijoje 
lankęsi Irako karalius Fai- 
salas Antrasis.

J. Tautą jubiliejinė 
sesija jau pabaigta

Amerika ir Tarybų Sąjunga išsprendžia dėl 
pašauto orlaivio iškilusį nemalonų ginčą

San Francisco. — Jung
tinių Tautų jubiliejinė sesi
ja baigta. Ji baigta pirmi
ninko Kleffenso pareiškimu 
už taiką ir tautų sugyve
nimą. Tas sesijos pirminin
ko pareiškimas buvo kom
promisas tarp Molotovo rei
kalautos iškilmingos dekla
racijos už taikingą sugyve
nimą ir Dulleso reikalavi
mo, kad nebūtų jokių spe
cialių pareiškimų.

Praeitos savaitės pabai
goje kalbėję Dulles ir Tru-

Priėmė Ho Chi-minh, 
kuris atvyko Į Pekingą

j Pekingas. — Vietnamo 
(Šiaurės) demokratinės res
publikos prezidentas Ho 
Chi-minhas atvyko Pekin- 
gan, kur aerodrome jo ląu- 
kė Mao Tse-tungas ir kiti 
Kinijos vadai. Mao ir Ho, 
seni bendradarbiai Azijos 
revoliucinėje anti-koloniali- 
neje kovoje, šiltai pasisvei
kino apsikabindami. Tūks
tančiai žmonių susirinko
aerodrome, o šimtai tūks
tančių Pekingo gatvėse, 
kad pasveikinti pravažiuo
jantį Vietnamo prezidentą.

Ho Chi-minhas užtikrino, 
kad Vietnamas bus suvieny
tas, kad kolonializmas bus 
galutinai išstumtas iš ša
lies.

Pabuvęs kelias dienas Pe- 
kinge, Ho vyks į Maskvą.

Roma. — Popiežius kalbė
jo keliems tūkstančiams ti
kinčių geležinkeliečių, ku
rie buvo susirinkę šv. Pe
tro aikštėje. Jis jiems sa
kė, kad netoli laikas, “kuo
met darbininkai grįš į Jė
zaus Kristaus gretas.” Ko
vingas unijizmas, sakė po
piežius, yra materialistinis, 
anti-krikščioriiškas.

Scranton, Pa.
Mirė F. M. Indrulis —

Sekmadieni, birželio 26 d., 
po trumpos ligos mirė Feli
cijonas M. Indrulis, kuris 
gyveno po 415 Electric St.

Kūnas pašarvotas Walter 
Pėstininko šermeninėj, 
1721 No. Main Ave. Bus 
išlydėtas trečiadienį, bir
želio 29 d., 10 vai. ryto, į 
Wilkes-Barre krematoriją.

Velionis paliko liūdesy j 
žmoną Petronėlę Indrulis, 
dukterį Biru tą Valinchus, 
žentą, ir anūkų. Tain pat 
3 brolius — Stanley ir Pe
ter randasi šioj šalyj, o 
Vincas Lietuvoj.

Plačiau apie viršminėtą 
velionį Indrulį ir jo šerme
nis bus parašyta kitose lai
dose. P. Šlekaitis 

manas aštriai kritikavo 
Tarybų Sąjungą ir Kiniją, 
bet po Dulleso kablėjęs In
dijos atstovas Krišna Me
lionas pabrėžė, kad Kinija 
yra jėga už taiką.

Orlaivio pašovimas
Praeitos savaitės pabai

goje buvo pranešta, kad 
tarybiniai kovos orlaiviai 
virš Beringo jūros tarp 
Alaskos ir Sibiro pašovė 
amerikiečių Catalinos tipo 
patrulinį orlaivį. Vienas 
orlaivio motoras buvo su
gadintas, bet orlaivis spė
jo nuskristi Alaskon ir nu
sileisti, nors kiek susidau
žydamas. šeši įgulos nariai 
tapo lengvai sužeisti.

Amerika tuojau išleido 
pareiškimą, kad tai buvo 
neiŠprovokuotas užpuoli
mas. Molotovas spaudos 
konferencijoje pareiškė, 
kad neturi žinių apie or-, 
laivio pašovimą, bet trum
pas laikas vėliau buvo iš 
Maskvos informuotas, kas 
atsitiko, ir jis savo ruožtu 
informavo Dullesą.

Sovietai teigia, kad ame
rikiečių orlaivis skrido virš 
teritorinių sovietinių van
denų ir todėl buvo užpul
tas. Bet kadangi oras bu
vo miglotas ir abi pusi ga
lėjo padaryti klaidas, Tary
bų Sąjunga Sutinka užmo
kėti pusę sudarytų nuosto
lių. Manoma, kad tuomj 
incidentas baigsis, nors pir
madienio vakare Dulles dar 
turėjo tuo reikalu konfe- 
ruoti su Eisenhoweriu.

Tuo tarpu pranešama, 
kad Keturių Didžiųjų kon
ferencijai vykstant Ženevo
je, ten rasis ir J. T. gene
ralinis sekretorius Ham- 
marskjoldas, kuris, kuom 
tik galima, deryboms pa
dės. \

Paskutiniai
pranešimai
Taipei. — čianginiai šal- 

tiluai sako, kad kinai-liau- 
d iečiai pašovė čiango trans
portinį orlaivi, kuris skrido 
iš Taivanio - Formozos i 
Matsu. Jie taipgi sako, kad 
pašautas karinis orlaivis 
Įeitoje vietoje.

Viena. — Į Austriją atvy
ko Indijos premjeras Neh
ru.

San Francisco. — Sirija 
pasirašė Jungtinių Tautų 
paktą prieš genocidą. Tą 
paktą jau pasirašė 50 vals- 
tybių? įskaitant Tarybų Są
jungą. Amerikos J. V. to 
pakto dar nepasirašė.

ORAS NEW YORKE 
šilta, dalinai apsiniaukę.
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ALEKSANDRAS TROJANOVSKIS
PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ Maskvoje mirė Aleksan

dras Trojanovskis, žymus Tarybų Sąjungos diplomatas. 
Jis buvo 73 metų amžiaus.

Amerikiečiams velionis Trojanovskis tuo žinomas, 
kad jis buvo pirmuoju Tarybų Sąjungos ambasadoriumi 
Washingtone, tuojau po to, kai Roosevelto vyriausybė 
Tarybų Sąjungą pripažino ir tarp Jungtinių Valstijų ir 
Tarybų Sąjungos buvo sumegzti diplomatiniai ryšiai.

Kaip diplomatas - ambasadorius Amerikoje Troja
novskis buvo visų gerbiamas. Grįžęs iŠ Amerikos, Tro
janovskis per visą laiką tarnavo Tarybų Sąjungoje už
sienio reikalų ministerijoje, bet pastaruoju metu jo 
sveikata buvo labai sušlubavusi; jis ilgai sirgo.

Trojanovskis — senas kovotojas už žmonių laisvę. 
Dar Rusų-Japonų karo metu, kai jis tarnavo carinėje 
kariuomenėje, Trojanovskis įstojo į revoliucinį darbi
ninkų judėjimą. Vėliau jam teko gyventi užsienyje. Ge
rai jis susipažino su Leninu, Stalinu ir kitais žymiais 
revoliucinio judėjimą vadovais.

Įsikūrus Tarybų Sąungai, Trojanovskis ėjo visokias 
pareigas.

Velionio sūnus Aleksandras šiuo metu yra San 
Francisco mieste su Molotovu; jaunasis Trojanovskis 
eina vertėjo pareigas. Jis puikiai vartoja rusų, anglų 
ir kitas kalbas.

Pensininko pastabos

Pratarmė
Šiais laikais daugelis mū

sų dienraščio senesniųjų 
skaitytojų ir bendradarbių 
rašo įdomių atsiminimų bei 
vaizdų iš savo pergyveni
mų ir patyrimų. Tai ir aš 
sumaniau ką nors panašaus 
rašyti. Bet, vietoj praei
ties, man labiau norisi ra
šyti iš dabarties, tai yra, iš 
dabartinių savo patyri
mų bei patėmijimų. Atsi- 
r e k o m e nduodamas, galiu 
“pasigirti,” jog esu 70 metų 
jaunumo žemaitis, jau an
trus metus gyvenąs iš Vi
suomeninės Apdraudos 
gaunama pensija. Gal bū
čiau dar savo turėtąjį dar
bą tebedirbąs, bet nelaukti- 
nai žiaurūs gyvenimo smū
giai suardė sveikatą ir atė
mė galimybę dirbtąjį darbą 
tinkamai atlikti.

Dabar, bedarbio gyveni
mu gyvendamas, ‘m a n a u ’ 
karts nuo karto, kiek pa
jėgdamas, rašinėti apie sa
vo matytus-patėmytus nuo
tykius bei paduoti savus 
laikraščių ar knygų skaity
mu įgytus įspūdžius. Tai 
nebus koks vientisus raš
tas, bet atskiri vaizdai - 
straipsneliai, kuriuos jungfe 
tik bendrasis antgalvis i 
Pensininko Pastabos.
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šią taipgi kenuotųjų ir šal
dytųjų daržovių.

Ir ne tik pietų stalas bū
siąs šiemet dosniau apkrau
tas; daugiau būsią ir kitų 
reikmenų: plieno - geležies 
piliečiai galėsią žymiai dau
giau naudoti, . ypač naujų 
automobilių pavidale. Aliu- 
mino, popieriaus, gurno ir 
dirbtinių - sintetinių audi
niams medžiagų gamyba 
žymiai padidėsianti...

Tą viską beskaitant, ma
ne apsėmė šilta pasididžia
vimo banga. Ot, sakau, ko
kioje puikioje šalyje liki
mas man dienas baigti sky
rė! Dar buvau bepradedąs 
įvairių Šerų ir bonų kainas 
studijuoti, bet tuo tarpu 
griuvėsių plotas užplūdo iš 
mokyklų paleistais moki
niais, kurie čia plytomis ir 
geležgaliais savo karinę la- 
vybą vykindavo.

Patėmijęs, kad per ilgai 
čia užsisėdėjau, susidėsčiau 
savo gazietas ir nuėjau 
maisto krautuvėn; sakau, 
reikia laikytis tų ekspertų 
apskaičiavimo — dau g i a u

KAS DABAR BUS?
JUNGTINIŲ VALSTIJŲ Apeliacinis Teismas 

(Court of Appeals) savo sprendime, padarytame praė
jusį penktadienį, pareiškė, kad mūsų šalies valstybės 
departmentas neturi teisės neišduoti piliečiui pasporto 
tik dėl to, kad tas pilietis gal yra paskelbtas “subver- 
syviu.”

Teisė keliauti, sakė teismas, turi būti suteikta kiek
vienam piliečiui. Nedavimas piliečiui pasporto reiškia 
suvaržymą jo laisvės, garantuotos Jungt. Valstijų kon
stitucijoje. (

Valstybės departmentas, kaip žinia, iki šiol buvo 
pasiėmęs sau teisę neduoti pasporto, uždrausti keliauti 
tam asmeniui, kuris valstybės departmentui atrodo “rau
donas” arba “subversyvus.”

Daugybė amerikiečių, troškusių keliauti užsienin 
įvairiais reikalais, nebuvo išleisti tik dėl to, kad kas 
nors paskundė valstybės departmentui, būk jie esą “ne
ištikimi.”

Tarp žymiųjų amerikiečių, norėjusių išvykti užsie
nin, bet negalėjusių, yra du: dainininkas-artistas Paul 
Robeson ir rašytojas Howard Fast.

Pirmasis daug kartų kreipėsi į valstybės departmen
ts, prašydamas pasporto.

Paul Robeson, kaip žinia, yra gerai žinomas visam 
pasauliui, kaip vienas geriausių dainininkų. Jis buvo 
kviečiamas ir Europon ir Azijon koncertuose dainuoti, 
bet valstybės departmentas jo neišleido. O neišleido dėl 
to, kad Paul Robeson ryžtingai kovoja už.negrų teises, 
ir dėl to jis, matyt, yra įrašytas į “subversyvių sąrašą.”

Rašytojas Fast norėjo vykti į Tarybų Sąjungos ra
šytojų suvažiavimą, įvykusį praėjusiais metais, bet ne
galėjo, neišleido. O jam, kaip rašytojui, dalyvavimas 
tokiame suvažiavime būtų buvęs labai naudingas .

Tai tik du pavyzdžiai.
Mes žinome ir lietuvį, norėjusį būtinais šeimos 

reikalais išvykti iš šios šalies tūlam laikui į Lotynų 
Ameriką, bet negalėjo, jo neišleido!

Daug amerikiečių troško dalyvauti įvairiuose sam
būriuose, įvykstančiuose užsieny, — sambūriuose už tai
ką,—bet negalėjo išvykti: valstybės departmentas atsi
sakė išduoti jiems pasportą!

Na, kas bus dabar? \
Ar valstybės departmentas klausys šitoj teismo nuo

sprendžio? Ar jis išduos piliečiams, norinuiems išvykti 
Į užsienį, pasportuš?

Sunku atsakyti.
Valstybės departmentas, labai galimas daiktas, nesi

stengs tai padaryti greit. Jis gal norės, kad kiekvienas 
“subversyvus” pilietis, trokštąs gauti pasportą, turėtų 
eiti per teismus jo reikalauti, v

Matysime!
Tačiau šį teismo sprendimą mes skaitome dideliu 

Amerikos žmonių laimėjimu jų kovoje už civilinių laisvių 
ir pilietinių teisių gynimą.

Bevanistų laimėjimas
Londonas. — Bevanas bu

vo išrinktas į Darbo Part- 
tijos parlamentarinės frak
cijos vadovybę, kuri vadi
nasi “šešėliniu kabinetu.” 
Bevanistai dabar vadovy
bėje turi apie 25% narių, 
daugiau, negu prieš rinki
mus.

mėsos valgyti... Krautuvė-, kulteto trečiojo kurso stu
dentas. Patraukimas priez 
fizikos atvedė Mauricių 
Navicką. į fizikos fakultetą. 
Išsipildė ir vakarykštė Bai
sogalos mokyklos mokinės 
Tamaros Vanagaites sva
jonę — ji istorijos fakul
teto studentė. O seniau
sios šalies aukštosios mo
kyklos mechanikos - mate
matikos fakultete mokosi 
Vitas Jacevičius. Greitu 
laiku Leonas Andrijauskas, 
Algirdas Dagys ir kiti di
plomantai pri s i s e g s prie 
krūtinės ženklą — mėlyną 
rombuką su Maskvos vals
tybinio universiteto emble
ma.

Daugelis lietuvių - stu
dentų aktyviai ruošiasi 
mokslinei veiklai prie uni
versiteto aspirantūros. Ir 
šiame darbe jiems pagalbą 
teikia stambiausieji šalies 
mokslininkai. Zita Beiravi- 
pute pasirinko savo di
sertacijai temą “Organi
niai metalo principai..” Jos 
moksliniam darbui vado
vauja TSRS Mokslų akade
mijos prezidentas A. N. 
Nesmejanovas. Apie daug 
ką pasako šis pavyzdys. 
Argi gali jaunuolis, ką tik 
įžengęs į savarankį mokslo 
kelią, svajoti apie didesnes 
galimybes!

Kelias į laimę atviras ir 
žinomas tarybiniam jauni
mui. Daugeliui jaunuolių 
ir merginų šis kelias pra
sideda čia, universiteto, ku- 

Į šios profesijos riam dabar sukako du šim- 
I tai' metų, šviesaus pastato 
papėdėse.

M. Tamarinas

vaigjvjL, • . iiiauiavc’i 

je tėmiju, jog tikrai daug 
mėsos: įvairiausių rūšių 
steikų, kumpių, pečių-šolde- 
rių, porkčiapų, visokių deš
rų - balionių. Ekspertai, 
reiškia, nemeluoja, galima 
pasirinktinai valgyti. Pir
kėjos net varžyda m o s i o s 
mėsas perkasi. ' Pirksiu gi 
ir aš. Nuėjau prie lenty
nos, kur sukrautos virta 
mėsa pripildytos blėkinės, 
pasiėmiau net keturias blė- 
kinėles, kuriose telpa po 4 
uncijas jau išvirtų deŠrai- 
čių - frankfortų (paprastai, 
aš tik po dvi. blėkinaites 
perku). Reiškia, ir aš’ dau
giau mėsos valgysiu.

Nusipirkau taipgi rugi
nės duonos kepalėlį, stikli
naitę kokio tai gelsvos 
spalvos tepalo duonai pa- 
slydinti ir porą blekinaičių 
tomeičių sunkos (būčiau tik 
vieną blėkinaitę pirkęs, bet 
kaina rodo, jog dvi pirkda
mas vieną centą sutaupy
siu, vieną gi pirkdamas — 
centą permokėsiu). Taip 
ištaigingai prisipirkęs, ne
šuosi savo pirkinius namo, 
mąstydamas, kaip puiku, 
kad krautuvėse visko ga
nėtinai yra.

žemaitiškas Pensininkas

Tai ir vra laime!/

Laiškas Redakcijai
June 15, 1955

*Editor 
Laisve 
110-12 Atlantic Avenue 
Richmond Hill, L., N. Y.

. Dear Sir:
I am writing your news

paper because I do not 
think it would condone an 
act of flagrant persecution 
against a veteran, winner 
of the Distinguished Serv
ice Cross, whose war record 
both as valor, leadership 
and integrity is listed in 
the annals of the War De
partment as superior, ex
cellent and 
on field of 
quote from

Recently, 
Robert Thompson was not
ified that his pension for 
100% disability incurred in 
front line service was to be 
discontinued because he 
had allegedly violated Sec
tion 4 of Public Law 144. 
The charge is “Guilty ^of 
mutiny, treason, sabotage 
to an enemy of the Unit
ed States or its Allies.” 
These slanderous allega- 

, tions relate to the charac- 
. ter of my husband’s serv

ete record, the high calibre 
of which is a matter of 
public record written up in 
front page news dispatch
es spread across the nation.

If the Veterans Admin
istration is persecuting my 
husband because he is a 
Communist and as such is 
now serving a sentence un, 
der the Smith Act, I would 
like to point out two facts. 
First, the knowledge of his 
noli tics was well known at 
the time of his war serv
ice and was in no way a

“without equal 
battle” (direct 
the records).
my husband

Maskvos
Dar mokyklos suole Lili

ja Rotkutė savo jo jo tapti 
geologu. ; _ ' .
sunkumus ir romantiką ji 
žiūrėjo kaip į savo pašau
kimą, kaip į savo laimę, į 
savo ateitį. Ir kaipgi, vis
kas išsipildė. Rotkutė pui
kiai baigia universitetą ir 
ją — geologą-paleontologą, 
jau dalyvavusį ekspedicijo
se į Tolimuosius Rytus, į 
Krymą, prie Baltosios jū
ros, su ekspedicijomis ke
liavusį per visą mūsų, šalį, 
pakvietė dirbti įdomų moks
linį darbą.

Geologais iš prigimties 
save laiko ir kiti du mūsų 
žemiečiai: Gintas Tama
šauskas — kolūkietės sū
nus iš “Barzdų” artelės ir 
Janina Vait tokai ty te, Vili
jampolės rajono “Poginės” 
tarybinio . ūkio darbininko 
duktė. Jie abu mokosi Mas
kvos universiteto trečiame 
geologijos fakulteto kurse. 
Jų abiejų užskaitų knygu
tėse — vien penketukai ir 
ketvertukai. t Pas juos da
bar pats darbo metas — 
vyksta užskaitų sesija. Iš
tisas dienas jie užsiiminė
ja — kartais atskirai, kar
tais su draugais. Reikia 
pasakyti, kad mūsų jaunie
ji žemiečiai čia turi daug 
draugų. Janiną Vaitiekai- 
tytę dažnai galima sutikti 
auditorijoje ar bibliotekoje, 
klubo ar sporto sąlėje su. 
latvėmis Lija Berzin ir Ni
na Ozolin,. su maskviete 
Nina Vasiljeva, su ukrai
niete Liudmila Sidorova, su 
Asafu Mamedovu iš1 Azer
baidžano ir korėjiečiu Kim 
Den Siku.

Daugiau kaip 60 jaunuo
lių ir merginų iš Tarybų 
Lietuvos mokosi daugiana
cionaliniame Maskvos uni
versiteto kolektyve, kuria
me yra apie 22 tūkstančiai 
59-nių TSRS tautybių stu
dentų. Ir kiekvienam iš jų 
atidarytas platus kelias į 
mokslą.

Rita Jakubėnaitė ir Ma
ryte Marcinkevičienė nuta
rė pasišvęsti žemes ūkiui— 
dabar jos su sėkme mokosi 
Maskvos valstybinio uni
versiteto biologijos - dirvo
žemio fakultete. Vitas 
Daukša dar mokyklos šuo- 
le susižavėjo chemija — da
bar jis Maskvos valstybinio 
universiteto, chemijos fa-

(Laiškas iš
Jeigu prieš penkiolika 

metų kas nors būtų išdrį
sęs pasakyti Boleslovui Pa
plauskui, kad jo Algirdas 
taps matematiku, jis, vei
kiausiai, būtų karčiai nusi
šypsojęs. O ir kas gi užsi
manytų nusakyti tokį liki
mą jo sūnui. Jis, Kaišiado
rių krovikas, buržuazinės 
Lietuvos sąlygomis neturė
jo lėšų leisti savo vaikus 
išeiti mokslą gimnazijose. 
Bet drąsiausios svajonės 
tapo galimos esant tarybų 
valdžiai.

B. Paplausko sūnus — At
versto ploto vidurį (mat, girdą ir Adomą — man te- 
mūsų a p i e 1 i n k ėję dabar 
griauja žmonių gyventus 
namus, kad įtaisyti auto
mobiliams kelią), atsisėdau 
ant nebaigtos ardyti sie
nos krašto ir skaitau. Tarp 
kitko, pirmame puslapyje, 
štai, pasididžiuojant prane
ša — net ir braižinys įdė
tas—kaip visokia statyba - 
konstrukcija didėja. Balan
džio mėnesį į naujas staty
bas įdėta trys ir penkta
dalis bilijono dolerių. Tai, 
girdi, keturiais šimtais mi
lijonų* daugiau negu perei
tųjų metų balandyje. Ir 
statyba vis daugiausia pri
vatinė: kompanijų bei kor
poracijų. Visuomeninės sta
tybos, tai yra, valstybės ir 
atskirų valstijų finansuoja
mos, mažiau negu trečda
lis visos sumos.

Hm! Jeigu būčiau prisi
pirkęs statybines medžią- to 200-tųjų metinių jubilie- 
gas gaminančiųjų kompani
jų šėrų — dabar gerus di- sužinojo, kad jį paskyrė 
videndus gaučiau.... dirbti Lietuvoje. 2%

Valgysjme Daugiau Mėsos į

Anądiė išėjus pasivaikš
čioti, patekb man svarbaus 
dienraščio Wall Street Jour- 
nal'TTūmeris; tai stambiųjų 
piniguočių ir industrialistų 
organas. Tai ir mano sa
vijauta, lyg šuns uodega, 
aukštyn pasistiepė. Sakau, 
dabar ir aš wallstryteriu 
problemas pastudij uosiu, 
gal ir sau kokią nors fi
nansinę idėją panaudosiu...

Paėjėjau į griuvėsiais už-

i

Clarkas vyksiąs žcnevon
New Yorkas. — Dienraš

tis “DailyxWorker” skel
bia, kad pi anurija pasiųsti 
savo užsienio reikalų re
daktorių Joseph Clarką į 
Ženevą, kur .vyks Keturių 
Didžiųjų konferencija. “D. 
W.” tiki, kad Člarkas gaus 
pasportą.
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Binghamton, N. Y.
MŪSŲ MIESTO ŽINUTĖS 

M. Kulbienė, Johnson City,

.ko sutikti visai neseniai 
ant stačių Lenino kalnų at
šakų. Prie universiteto sto
vėjo jauni žmonės — vie
nas dar visai jaunuolis, ki
tas — kiek vyresnis, ir žiū
rėjo į žavinčius sostinės 
kop turus, žiūrėjo į žėrin
čius ugnimi Mokslo rūmus.

— Nuo širdies sveikinu 
tave, — pratarė jaunesnis.

Antras, kiek patylėjęs, 
staiga pasakė:

—Tai ir yra laimė!
Mes susipažinome, įsišne

kėjome. Šie jaunuoliai — 
Maskvos valstybinio uni
versiteto studentai. Ado
mas mokosi antrame fizi
kos fakulteto kurse, o Al
girdas —'mechanikos - ma
tematikos fakulteto diplo
mantas. Jis jau stovi sa
varankio gyvenimo slenks- 

1 tyje — kaip tik universite-

O, štai puiki žinia! Spe
cialus dienraščio reporterių 
štabas raportuoja, jog ame
rikiečių gyvenimo lygmala 
(jie sako, standardai) veik 
visose srityse kyla. Sako, 
ankstybieji ženklai rodo, 
jog šiais metais mes, ame
rikiečiai, kiekvienas suval- 
gysime po 158 svarus mė
sos. Tai būsią keturiais 
svarais daugiau negu perei
taisiais metais, 14 ’ svarų 
daugiau už 1952 m. ir 23 
svarais daugiau negu su
valgydavome pirmkariniais 
1935-39 metų laikais. Pie
ninių gaminių, ryžių, kavos, 
šaldytų vaisių ir vaisinių 
sunkų kiekvienas gyvento
jas irgi žymiai daugiau šie
met suvartosiąs. Neužmi-

jaus išvakarėse, Algirdas

dirbti Lietuvoje. Štai šio 
įvykio proga jaunesnis bro
lis ir sveikino jį. O jis, 
praleidęs penkerius metus 
seniausio Rusijos universi
teto sienose, apginkluotas 
mokslu,- kurį greitai, pradės 
taikyti praktiniame darbe 
gimtojo krašto labui, atsa
kė trumpai, bet reikšmin
gai:

—Tai ir yra laimė!
Lilija Rotkutė, kuri prieš 

penkerius metus a p le i d o 
Kauno Salomėjos Nėries vi
durinės mokyklos sienas, 
šiandien gina diplomą. Ar 
ji jaudinasi? Tikrai pasa
kius, taip.

—Suprantate,—sako mer
gina* — mūsų universitete 
tiesiog negalima blogai mo
kytis. Juk mums sudarytos 
puikiausios sąlygos.

turėjo brangų svetį. Jos bran- | factor therein, 
gus ir vienatinis sūnus Jojiu 1 
Kulbis, kuris tarnauja J. V) 
Navy, buvo parvažiavęs pas 
motiną pasilsėti. Praleidęs ke
lias dienas vėl grįžo į savo 
tarnybą. Marytei, nors ir 
trumpas, bet buvo linksmus 
tas laikotarpis pabūti su savo 
sūneliu, kuriuo jinai labai rū
pinasi, jo ilgisi. Dabar ir vėl 
pasiliko viena ilgesio ir rūpes
čio bangose dėl savo brangaus 
sūnaus tarnybinio gyvenimo 
eigos.

Juozas ir Jonas ir jųjų 
žmonos Stroliai turėjo svečių 
npt iš kitos valstybės — Ka
nados. Juos aplankė jųjų gi
minaitis Gendrėnas su žmona 
ir dukra. Stroliai buvo labai 
patenkinti ir linksmai pralei
do laiką su svečiais. Mat, to
kios progos susitikti draugus 
bei gimines, kurie gyvena toli 
vieni nuo kitų, yra retenybė. 
O kuomet susitikimas įvyksta, 
tai jis būna malonus, linksmus 
ir gražus.

Stroliai yra ilgamečiai Lais
vės skaitytojai ir geri savo 
spaudos rėmėjai.

žinomas Klemensas 
jo duktė Albina ir 
Virginia. Visi links- 
gerai atrodo. Taip ir

Pas L. ir U. šimoliūnus lan
kosi jų duktė Alisė šimoliū- 
niūtė, kuri gyvena ir dirba 
New Yorke. Taipgi sykiu su 
ja lėidžia poilsio diehas ilgus 
metus čia gyvenęs ir visiems 
gerai 
Depsas, 
anūkė 
mūs ir 
reikia.

Smagu yra rašyti panašias 
žinutes, kuriose kalbama, kad 
yra gerų žmonių, pasirenkan
čių Bihghamtojią (miestą Ga
lilėjaus kalnuotoj šaly) pra
leisti savo poilsio laiką ir ap
lankyti sayo gimines bei drau
gus.

Rengiasi važiuoti poilsiui
Ilgametis Laisvės skaityto

jas ir jos geras rėmėjas K. 
Staniulis, Johnson City, N. Y., 
rengiasi važiuoti poilsiui į Ka
nadą. Sakosi, ten turi giminių, 
artimų' draugi) ir pažįstamų 
ir yra pasirengęs visus atlan-

Secondly, if the persecu
tion is based on the, fact 
that he was convicted un
der the Smith Act, and the 
Veterans Administration 
says it is, none of the afore
mentioned offenses cited 
entered into the Smith Act 
Trial. This is true with re
spect to the charges made 
in the indictment, evidence 
introduced by the govern
ment prosecutors, and the 
various statements of the 
presiding judge (who inci
dentally took 2 years off his 
sentence because of his ex
cellent war record). He 
was not convicted for any 
of these offenses. This is 
only the interpretation of 
the Veterans Administra
tion.

These proceedings instit
uted against my husband 
are not only outrageous and 
slanderous in terms oįįhis 
record, but are ominous in 
that they create a danger
ous pattern to all veterans, 
old age pensioners and re
ceivers of social security 
who may in one way or 
another express public dif- , 
ferences of any nature with 
the present administration.

I am deeply concerned 
that the public be aware of 
this action so that public 
spirited citizens who are 
concerned with the civil 
rights of all help reinstate 
the pension of one who 
justly earned it when he 
was giving his life for his 
country.

Sincerely yours, 
Leona Thompson

kyti. Linkiu jums, drAU^ė',)ge
riausio pasisekimo jūsų kelio
nėje ir linksmai laiką praleis
ti su savo artimaisiais.

Onyte



Los Angeles yra iš eilės 3-čias 
mūsų šalies didmiestis

J
Los Angeles pradėjo aug

ti nuo 1910 metų. Tai yra 
nuo atsidarymo Panamos 
Kanalo. Todėl Los Angeles 
nėra senas miestas. 1905 
metais Los Anegles turėjo 
160,000 gyventojų. • Dabar 
jau turi 2,178,000 gyvento
jų. Los Angeles žemės plo
tu užima pirmą vietą. Jis 
randasi apie 25 mylios nuo 
didžiojo Pacifiko vandeny
no.

Keli metai tam atgal jau 
rašiau apie pasaulio di
džiausią miestą New Yorką 
ir jo įdomumą, taipgi ra
šiau porą kartų apie Wash- 
ingtoną ir sykį trumpai 
apie San Francisco. Tačiau 
tik trumpai prisiminiau 
apie Los Angeles.

Visi mūsų šalies ir pa
saulio didmiesčiai yra įdo
mūs. Kiekvienas iš jų tu
ri iavo rūšies tradicijas, ar
chitektūrą, ir sykiu žmonių 
charakteris yra skirtinges- 
nis vieno miesto nuo kito.! 
Taipgi ir valstijos skiria
si viena nuo kitos. Darbi
ninkui, manau, New Yorko, 
New Jersey, Rhode Island 
ir Kalifornijos valstijų įsta
tymai yra geresni negu ki
tų valstijų. Todėl ir mies
tai New Yorkas ir Los An
geles smarkiausiai auga. O

V. VARGUOLIS

Surado žalmargę
(Tąsa)

Kartą man dingtelėjo į galvą kvai
la mintis: kodėl man neprilysti kur 
nors arti ir, prožektoriaus šviesoje, 
-nepabandyti nutraukti paveikslų? Pa
sisekė. B-et turėjau ir neštis! Kada už
matė kompanijos padauža, tai kulkos 
zvimbė pro ausis, kaip bitės. Ir gerai, 
kad pavyko kūliu per kalnelį persiristi. 
Vienok, kaip kompanijos nebandė savo 
teroru palaužti mainierių vienybę ir so
lidarumą, joms nepavyko, mainieriai 
laimėjo. Reikia pasakyti, kad laimėjo 
daug, palyginus, kokiose sąlygose jie 
streikavo.

— Pamenu ir tas dienas, kada, jei ka
syklos švilpynė sušvilpė darbo laiku, tai 
buvo ženklas kasykloj nelaimės. Mai
nierių žmonos ir motinos nusigąsdavo ir 
laukė baisios žinios: ir tokios žinios čia 
tais laikais dažnai lankydavosi. O jei 
pamatydavo juodą vežimą, dviejų mulų 
traukiamą, tai kiekviena moteris, vyras 
ir vaikai jau žinojo, kad parveža negy
vą, ir didžiausioje baimėje žiūrėjo prie 
kieno durų sustos. Būdavo, parveš už
muštą mainierį, ar kitą kurį mainų 
darbininką, parneš prie durų ir žinokis. 
Kompanijai nebuvo jokio nuostolio dėlei 
užmušto mainierio. Bet jei jau užmu
šė mulą, tai kitas dalykas: už mulą kas 
nors turėjo atsakyti — užmokėti ar lau- 
kafl iš darbo. Ir aš, nors tada nedir
bau kasyklose, bet viską mačiau ir jau
čiami. Tai buvo baisūs vaizdai ir sun
kūs laikai.

— Ir taip slinko sau dienos, savaitės 
dr metai po metų, kur viskas laikui bė
gant dingsta, vien tik lieka atminimai. 
Prabėgo gal kokia penkiolika ar dau
giau metų. Aš jau buvau suaugęs į vy
rą ir vedęs: tėvas ir pamotė jau buvo 
mirę, o aš buvau įsikūręs paliktame tė
vo lizde ir dirbau parakaunėj-e — tai 
dar buvo kur kas prieš nelaimės patiki
mą. Dirbau aš naktine pakaita. Buvo 
pats vidurvasaris ir gana šilta. Aš ank
styvą popietį, kada mano žmonelė triū- 
sėsi virtuvėje, išėjęs į lauką ir pasirė
męs ant vartelių, berūkydamas savo pa
mylėtą pypkutę, dairiausi kur nors į to
lį visai betiksliai. Bet kada aš pasu
kau savo akių žvigsnį į miestelio pusę, 
tai pro kalnelio kuprą pasirodė kokia 
tai keistenybė, kuri atkreipė mano dė
mesį; Kas gi ten tokio galėjo būti? 
NeU žmogus nei gyvulys; nei'raitas nei 
važiuotas. Vienok, ilgai nereikėjo lauk
ti, iki dalykas išryškėjo. Kada ta keis
tenybė visai iškilo ant kalnelio nugaros, 
tai pasirodė, kad ateina žmogus, vedi
nąs karvę! Nu, kas čia tokio — pama

niau. Čia daug yra mainierių, kurie 
laiko po karvę, ir aš daug nė dėmesio 
nekreipiau. Bet kada žmogus priartėjo, 
tai aš ėmiau įsitikinti, jog tai nebuvo 
žinomas vietinis gyventojas. O kada jis 
jau visai arti atėjo, tai kažin su kokio 
tai džiaugsmo šypsą jis į mane atidžiai 
žiūrėjo ir pagaliau visai prisiartino prie 
vartelių, ir, ištiesęs savo dešinę, prakal
bėjo: Sveikas, Čarles! Aš tik su kokiu 
tai žingeidžių įdomumu žiūriu į to jau
no žmogaus veidą ir niekaip negaliu at
pažinti. Bet jis vėl, besišypsodamas, 
sako: Tai nepažįsti, a?... Nagi, štai, aš 
suradau žalmargę... Kada jis suminėjo 
žalmargę, tai mano mintyse, kaip žai
bas, blykstelėjo: Tai Jonukas Smithas! 
Ir taip bematant mes vienas kitam puo
lėm į glėbį ir su džiaugsmo ašaromis 
vienas kitą bučiavom.

— Joneli! Argi' tai tu čia? Iš kur 
ir kaip gi tu čia atsiradai? Juk tu se
niai dingęs, žuvęs ir net pamirštas. Iš 
kapų atsikėlei? Joneliui nebuvo sunku 
mane atpažinti, o man ir į galvą nega
lėjo ateiti, kad ve, štai, Jonelis'atsiras: 
Jis jau seniai buvo pamirštas.

— Jonelis tik kažin kaip, kaip su nuo
staba, į mane žiūrėjo ir linksmai juokė
si. Pagaliau tarė: Tai ilga, istorija, 
Čarles, kad visą ją būtų galima trumpu 
laiku išpasakoti. Bet visgi aš tėvo reikalavi
mą išpildžiau ir štai, žalmargė! Man 
kaip ir gailestis, ar kas tokio gnybtelė
jo į krūtinę, ir labai nenoromis turėjau 
pasakyti, kad Jonelio labai pavėluota. 
Kad tos, kuri dabar džiaugtųsi šiuo Jo
nelio staigiu, kaip iš žemės, atsiradimu,' 
jau seniai nėra gyvos. O tas, kuris Jo
nelį savo žiauriais grąsinimais išvijo iŠ 
namų į nežinomą Joneliui buitį, gal vi
sai nė nesistebėtų ir gal nė nepaisytų 
šitokia staigmena. Tad aš, kad ir labai 
sunkiai, nenoromis, betgi turėjau Jone
liui pasakyti, ką ir kiek žinojau.

— Suradai žalmargę, tai suradai, bet 
jau nėra kam ja džiaugtis ir, turbūt, 
nieks nė nelaukia. Tavo motinos ir tė
vo jau seniai nėra gyvų, o kur tavo bro
liai ir sesutės — nežinau. -

— Jonelis su nusiminusia nuostaba 
žiūrėjo į mane ir, nenorėjo man tikėti. 
Bet jis greit įsitikino, jog aš jam kalbu 
teisybę. Jo linksmą veido šypsą nusiau
bė liūdnumas; akys apsiblausė, galva 
pasviro žemyn ir, kaip be žado, jis sto
vėjo valandėlę ką tokio susimąstęs. Pa
galiau pakėlė galvą ir rasotomis akimis 
žiūrėdamas į mane, ištiesė ranką, kurio
je jis laikė ilgoką virvę, ir tarė:

— Tai štai, lai ši žalmargė būna tavo, 
— man jos nereikia.

(Bus daugiau)j

Rašo Dr. J. F. Borisas
New Jersey ir Rhode Islan
de daugiausia žmonės susi- 
kimšę. Abi šios valstijos 
žemės plotu yra mažytės, o 
gyventojų turi daug.

Apie 5,000,000,000 metų 
tam atgal, kur dabar yra 
Kalifornijos valstija ir Los 
Angeles miestas, buvo Pa
cifiko vandenyno pakraš 
Čiai. Tuos visus Kaliforni
jos ir apylinkės įdomius 
kalnus supylė galingos Pa
cifiko vandenyno bangos. 
Tokie j ežerai, kaip Solton 
Sea, Salt Lake, yra lieka
nos Pacifiko vandenyno. 
Gamta yra įdomi, tačiau 
mes šiuo tarpu nesigilinsi
me į gamtą ir jos supiltus 
Kalifornijos apylinkėje kal
nus, bet kalbėsime apie 
žmogaus galybę, kuri išbu- 
davojo Los Angeles miestą. 
Aišku, kad Pacifiko van
denynas po biskį lėtai džiūs
ta.

Kuomet traukinys iš Chi- • 
cagos sustoja Los Angeles 
Union stotyje, visi keliau
tojai, išėję iš traukinio, 
gali tuojau pastebėti, kad 
Union stotis yra viena iš 
įdomiausių stočių mūsų ša
lyje. Taipgi keliautojai tuo-i 
jau gali pastebėti miesto! 
budinką, “City Mali,” kuris)

į vasarą ir New Yorke daug 
dujų atsirado ir daugybė 
Žmonių nuo jų nukentėjo. 
Dujos (smog) maždaug at
siranda nuo šaltos žemės ir 
karšto oro. Tai yra karšti 
debesys, plaukioją ore. Nuo 
tokių dujų nukenčia ne tik 
Los Angeles, bet ir New 
Yorkas, Baltimore, Phila- 
delphija, Londonas, Pary
žius, Manchesteris, Copen- 
hagenas, Alžyras, Sao Pau
lo; mažiau Bostonas ir San 
Francisco. Labai sunkiai— 
Bogota ir Los Angeles. 
Taipgi Detroito apylinkė, 
New Jersey, Staten Island 
ir daugybė kitų miestų. 
Šiuo tarpu tyrinėjimas yra 
daromas Los Angeles Coun
ty Hospital, Stanford Uni
versitete ir Bellevue Medic
al Center, New Y’o r k e. 
Pittsburgh, Pa., “The 
Smoky City,” turi dujų 
kontroliavimo geriausią 
įstatymą. St. Louis taipgi 
kontroliuoja dujas. Los 
Angeles taipgi turi dujų 
kontroliavimo įstatymą, ta
čiau kur nors nėra tvar
kos, todėl reikia manyti, 
kad, laikui bėgant, kaip 
nors susitvarkys. Tiesa, 
Los Angeles “smog” užima 
apylinkę per 50 mylių. Ki
tų miestų tik po 5-10 mylių.

Apart Los Angeles mies
tą vo budinko, kuris turi 32 
aukštus, ten nėra daugiau 
aukštų pastatų, nes miesto 
yra patvarkyta neleisti bū
davot! aukštų, tai yra aukš
tesnių negu 13 aukštų.

Gamtiškai vakarinės Ka
lifornijos metropolis yra la-| 
bai įdomus, todėl filmų stu
dijos gali visokias filmas 
pagaminti, kurios turi pa
našumus į visas penkias 
mūsų žemės dalis. Studi
joms nereikalinga važiuoti 
toliau, kaip šimtą mylių 
nuo Los Angeles, kad su-- 
radus panašias vietas, — į 
Afriką arba kitas mūsų 
žemės dalis.

Los Angeles apskritis 
nuo rytų iki vakarų turi 75 
mylias ilgio ir 70 mylių plo- į 
čio. Pusę šios apylinkes už
ima kalnai, pūstynės, de-

< žertai. Geologiškai, Los An
geles apylinkė charakteri
zuoja jaunystę, priklauso 
prie “Quarternary ir Terti
ary” periodų. Tačiau ran
dasi ir tokių akmenų, kurie 
užsilikę nuo “Archean” pe
riodo. Geologai, kurie gi
linasi į mūsų žemės amžių, 
surado Los Angeles apylin
kėje daug įdomybių, kurios 
yra užsilikę dar nuo ledų 
periodo — “The Great Ice 
Age.” Kalifornijos Institute 
of Technology turi instru
mentus, kuriais rekorduoja 
žemės plotus, judėjimą, 
drebėjimą, Pacifiko vande
nyno dugną iki Hawaii ir 
Alaskos.

Muziejai ir knygynas
Los Angeles muziejai yra 

turtingi istoriškai ir moks
liškai. Miesto knygynas 
yra vienas iš turtingiausių 
knygynų. Rodosi, užima 
ketvirta vietą knygynų re
korduose, klasifikuojamas 
antras po New Yorko Di
džiojo knygyno. Congress 
ir Harvardo Universiteto 
knygynai užima pirmą vie
tą, nes abu lygybėje stovi.

Los Angeles miestas
Gali būti vienas iš mo

derniškiausių miešti) mūsų 
šalyje. Gyvenamieji namai 
ir įvairūs budinkai iš pačių 
šaknių yra maždaug “su- 
čiepytos” rytinių valstijų ir 
Meksikos architektūros — 
taip, kad ji yra nauja, skir
tinga nuo. rytinių valstijų.

Laivų prieplauka
Laivų prieplauka randa

si San Pedto ir Wilming
ton, ne tokia, kaip San 
Francisco arba New Yorko.

yra vienas iš aukčiausių 
Los Angeles mieste: turi 32 
aukštus; architektūra yra 
moderniška, taip vadinama 
bizantinė. Taipgi matosi 
Kalifornijos valstijos bu- 
dinkas, pašto ir daugybė ki
tų moderniškos rūšies bu- 
dinkų.

Los Angeles apylinkė 
jungiasi su daugybe prie
miesčių, miestų, miestelių, 
kaip tai: Culver City, Long 
Beach, Pasadena, Beverly 
Hills, Glendale, Burbank, 
San Pedro, Wilmington, 
San Fernando Valley. Ro
dosi, Los Angeles yra susi
jungęs su 19 įvairių prie
miesčių, kurie artimai pri
klauso įrie Los Angeles ap
skrities. Los Angeles ap
skritis turi apie 5,120,000 
gyventojų. Daug valstybių 
rasime pasaulyje, kurios 
yra kelis kartus mažesnės 
už Los Angeles miestą ir 
apskritį.

Kadangi toks didmiestis, 
kaip Los 1 Angeles, neturi 
požeminių (subways) ke
lių, todėl jo piliečiai važi
nėja daugiausia savais au
tomobiliais, o tas sudaro 
daug dujų (smog) ir dėl to 
patys piliečiai turi daug 
nukentėti. Tiesa, pereitą

So. Boston, Mass.
ATLANKĖ ŽVINGILUS

Sekmadienį, birželio 5 die
ną, keli sobostoniškiai buvo 
nuvažiavę pas juos į Connecti
cut valstiją.

Pargrįžę sakė, kad Antanas 
ir Ieva žvingilai dar vis gerai 
laikosi, nors jau esą virš as
tuonių dešimtų metų. Kaip ir 
seniau, prie jų gyvenanti duk
tė, taipgi ir sūnus su šeima. 
Kitas sūnus irgi čia pat netoli. 
Todėlei seneliams nuobodauti 
laiko nėra. Bet, sako, vistiek 
ilgisi ir norėtų susitikti esan
čius gentis ir draugus. Ypa
tingai sobostoniečius. žadėjo 
atvažiuoti 12 birželio į apskri
čių pikniką į Lawrence, Mass., 
bet nebuvo, tur būt sulaikė 
lietus. Čia per visą dieną lijo. 
Ir beveik suvažiavo tik tie, 
kurie turėjo būti, idant pada
rius planus, kaip ir kas ką 
dirbs — veiks laike Naujosios 
Anglijos lietuvių tradicinės 
šventės 3-4 liepos, Laisvės pik
nike, Brockton, Mass.

Po posėdžio, lavvrenciečiai 
pateikė puikius pietus. Apie 
50 asmenų prisisotinę,— išsi- 
gėrę alaus ar degtinės, pasi
šnekučiavę skirstėsi namo va
žiuoti.

Tuo tarpu prašyčiau žvin- 
gilų atvažiuoti į Laisvės pikni
ką į Brockton, Mass. Aš irgi 
būsiu tenai. Tikiu, kad musų 
sveikatėlė tarnaus mums dar 
ilgai.

Va, 19 d. birželio kelios so- 
bostoniškęs draugės susitarė 
ir parengė pobūvį pas drau
gus Mineikius ant ūkės, netoli 
Btrocktonp (South Eastone). 
Dienelė ideališka buvo. Vė
liau, nors debesiuota, bet ne
lijo. žekoniai paėmė Raųplė- 
nienę ir mus kai 8 vai. ryto. 
O kada nuvažiavome, tai jau 
radome Paurienę, čiuberkienę 
ir Mineikienę besitriūsiančias 
virtuvėje. Tuojau gavo pri
juostes žekonienė, Rauplė- 
nienė, Kazlauskienė. Ore, ten 
toliau po jušimis du Stasiu; 
Paurą ir Čiuberkį, su gaspa- 
dorium Mineikiu radom stalus 
budavojant. Ir'mums darbo

1 davė.
Kuomet ' viską padilbom, 

ėjom uogauti. Raudonos uoge
lės, įsirpusios, rodos, tik lau
kia, kad kas jas rinktų ir val
gytų. Pradžioj, maniau, gal 
tik aš vienas jas rinksiu. Ąpsi- 
vyliau. Ir valanda nepraėjo, o 
jau jas rinko visas pulkas, 
virš 30 žmonių. Kas kiek no
rėjo, ar kam kiek reikia, uo
gelių prisirinko.

Pietus gavom visokių gar
dumynų, o daržovės, augu- 

sios čia pat, valgosi ir norisi.
Pasisotinę, pasitarėm, išsi- 

kalbėjom. Neaplenkta So. Bo
stone žadantis būti choras ir 
Laisvės reikalai. Va ir čia pel
nas nuo pietų ir keliolika do
lerių aukomis, virš $30, liksią 
dienraščiui Laisvei.

.Visi dalyvavę liekasi labai 
dėkingi draugams Mineikiams 
už suteiktą vietą, kur gražiai 
praleistas laikas, ir darbš
čioms draugėms už skanius 
valgius.

Dabar visi turintieji auto
mobilius juos švarina, kad 
blizgėtų, o neturintieji perka 
tikietus dėl buso, kad tik ne
pasilikti namie, kai dienraščio 
Laisvės piknikas įvyks. Mat, 
visi važiuos, niekas namie ne
bus. Tikim, kad ir Antanas 
Brazauskas, kuris iš West Vir
ginia atvyko; ir apsigyveno So. 
Bostone, nors šiuo laiku ser
ga. ir randasi ligonbutyje, pa- 
gys, irgi galės dalyvauti Lais
vės piknike. Aist

Los Angeles laivų uostas 
randasi apie 25 mylios nuo 
Los Angeles.

Šis uostas yra 25 mylių 
ilgumo ir jis yra žmogaus 
pagamintas, randasi San 
Pedro jlankoje. Los Ange
les miestas išleido daugiau 
negu $60,000,000 tik iškasi
mui kanalų. Šioje apylin
kėje randasi daugybė alie
jaus išdirbimo fabrikų. Iš 
San Pedro ir Wilmingtono 
laivai eina į visus pasaulio 
žymesnius uostus. Karo lai
ku mūsų valdžia išleido bū
davo j imui įvairių laivų $2,- 
500,000,000 ir pagamino 
725 laivus. Dabar šioje apy
linkėje randasi vyriausias 
žuvininkystės uostas. Dau
giausia pagauna didelių tu
na žuvų.

Mokyklos
Los Angeles mokyklas 

valdo “The Board of Educ
ation.” Visos mokyklos pri
klauso valstijos vadovybei, 
mokslo departmentui. Ro
mos katalikų, žydų, meksi
kiečių, japoniečių mokyklos 
yra užlaiko vos jų pačių. 
Kalifornijos Universitetas 
turi savo skyrių Los An
gelėse ir apie 15,000 moki
nių. Los Angeles miestas 
užlaiko ne tik vidurines 
mokyklas, bet turi ir mies
to kolegiją. Tai yra, kas 
nori mokytis, gali mokytis 
dieninėse ir vakarinėse ko
legijose.

Ligoninės
Los Angeles randasi dau

gybė ligonbučių. Tūli iš jų 
yra privatiški, mažiukai, 
priklauso keliems gydyto
jams. IŠ visų ligonbučių 
Los Angeles County Gene
ral Hospital yra žymiausia 
ir didžiausia vak arinėse 
valstijose. Šios ligoninės 
architektūrą pagamino 
Viktoras Van Prisbosic. 
Nauji ligoninės budinkai 
yra įdomiai pabudavoti, o 
seni yra griaunami. Ligo
ninė turi 400 daktarų, 3,- 
500 įvairių darbininkų, 5,- 
000 ligonių. Tai yra kaip 
miestelis, “Pride of Los An
geles.”

Religija
Los Angeles piliečiai su

sideda iš visokių religijų. 
Gal nėra kito miesto visa
me pasaulyje, kur gyvento
jai turėtų tiek daug visokių 
religijų. Tačiau Romos ka
talikai, manau, užima pir
mą vietą.

“Little Tokyo”
Los Angelese gyvena apie 

35,000 japonų. Apylinkė va
dinasi “Little Tokyo.” Ja
ponai turi tris savo laik- 
rašičus. Jų čionai randasi 
“The Hongwanji Buddest 
Temple.” Į šią jų bažny
čią negalima įeiti be leidi
mo. Ji randasi 119 N. Cen- 
ral Avė. Šis japonų diev- 
namis priklauso Buddistų 
Jodo Shinshyu sektai. Bu- 
dinkas iš oro atrodo japo
nų architetūros. Auditori
joje telpa 1,000 žmonių. Al
torius turtingai papuoštas. 
Viduryje altoriaus randasi 
mažas “molinis” Buddha, 
gražiai su visokiais orna* 
mentais aprėdytas. Šalyje 
dvi raudonos lemputės jį 
apšviečia. Priešakyje ran
dasi dvi juodos paduškai- 
tės ir nuolatos “incense” 
rūkyklos dega. Tai yra įdo
mi bažnyčia. Bažnyčios pri
žiūrėtojas sakė, kad labai 
retai pas juos balti žmonės 
apsilanko.

(Bus daugiau)

Medus Sveikatai
Medus yra labai naudingas 

Sveikatai. Laisves įstaiga gali 
jus aprūpinti medum.

Kaina: Kvorta $1.25
Pusgalionis $2.50 ‘

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-
ve jei

Hartford, Conn.
Liet. Moterų Klubas turėjo 

susirinkimą 20-tą birželio. Na
rių susirinko gražus būrelis. 
Visos nusiteikusios gerame 
ūpe, padarė gražų tarimą, 
kad iš anksto rengtis prie pa
rengimo Laisvės paramai. Nu
matyta rengti spalio mėnesį. 
Mat, vasarą trūksta vietų to
kiai pramogai. Iš anksto pla
nuos ir rengsis, kad būtų pa
sekmingas.

Ligonių lankytoja L. Žemai
tienė pranešė, kad mūsų narė
M. Ramoškiene turėjo opera
ciją. Viskas gerai pavyko ir 
d. Ramoškiene gerame ūpe, 
rengiasi eiti namo iš ligoninės, 
pas savo dukrelę. Mūsų ge
riausi linkėjimai jums, Mariu
te, kad greit būtumėt tarpe 
mūsų..

Nutarta imti vakacijų, per 
liepos ir rugpiūčio mėnesius 
nelaikyti susirinkimų. Taigi, 
draugės, įsitėmykit pertrauką, 
o rugsėjo mėnesį ateikite į 
susirinkimą.

Laisvės Choras stropiai mo
kinasi naujas dainas, kad gra
žiai padainuotų Laisvės pikni
ke 3 dieną liepos, Woodside,
N. Y. Taipgi didžiuliame buse 
nuo choristų likusios vietos 
greitai bus išpirktos. Taigi, vi
si linksmai trauksime į New 
Yorką.

Mūsų choro dainininkų šei
mynos viena dukrelė F. Mule- 
rankiūtė baigė vidurinę moky
klą. Tai linksma žinia mums 
visiems, o ypatingai tėveliams 
smagu. Mūsų visų geriausi lin
kėjimai jos gyvenime ateityje 
ir dainuoti su mumis kartu.

Girdėjome, kad nelaimė iš
tiko C. Millar, skaudžiai užsi
gavo koją. Didelis prijautimas 
jums, C. Millar, skaudžioje 
nelaimėje ir linkėjimas nenu
stoti vilties, greitai pagyti.

V. K. '.

Onūvos
Sudaromas žaliasis, konvejeris

RADVILIŠKIS. — Černia
chovskio vardo kolūkis, kovo
damas už žymų gyvulių pro- 
auktyvumo pakėlimą ganykli
niu laikotarpiu, įgyvendina 
žaliąjį konvejerį. Tam' sudary
tas atskiras planas, kuriame 
numatytos priemonės įgalins 
aprūpinti kolūkio visuomeni
nius gyvulius pakankamu ža
liųjų pašarų kiekiu.

Gegužės mėnesio pabaigo
je karvės čia buvo papildo
mai šeriamos rudenį pasėtais 
rugiais, kurie, papildomai pa
tręšti mineralinėmis trąšomis, 
vešliai auga. Vasarą papildo
mą žaliąjį pašarą kolūkio vi
suomeniniai gyvuliai gaus iš 
vikių-avižų mišinio pasėlių.

Vėlai rudenį, kada ganyk
loje smarkiai sumažėja žolės 
kiekis, gyvuliai papildomai 
bus šeriami pašariniais kopūs
tais ir kitų kultūrų žaliąja 
mase. J. Daukšiene
Baigia ruoštis kukuruzų sėjai

DOTNUVA, V. 13 d.— Ka
rolio Požėlos vardo kolūkyje 
kukuruzų pasėliai užims ■ 180 
hektarų plotą. Visi kukurūzai 
bus pasėti kvadratiniu-lizdiniu 
būdu, šiai kultūrai parinkti 
sklypai po geriausių priešse- 
hų. Išskirta 5-1 tonos minera
linių trąšų.

Kukurūzams auginti sudar
kyta 14 grandžių. Kolūkio 
agronomas Čeponis ir Dotnu
vos bandymų stoties mokslinis 
darbuotojas šabanavičius su
pažindino grandžių narius SU 
kukuruzų auginimo agrotech
nika, išmokė • sėti rankinėmis 
mašinėlėmis RK-1.

Kolūkyje pagaminta 12 ark
linių ženklintūvų, įsigyta 10 
rankinių mašinėių RK-1. Di
delė dalis kukuruzų bus pasė
ta Dotnuvos MTS sėjama ja 
8KG-6. ,

Gerai pasiruošė kukuruzų 
sėjai ir pradėjo dirvų paruo
šimą “Tiesos,” “Aušros,” “ži
burio,” “Stalino keliu” ir kiti 
rajono kolūkiai.

8 psl.—Laisvi (Liberty)* Antrad., birželio (June) 28, 1955
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ŽINIOS IS LIETUVOS
Ukrainiečių ir lietuvių 

tautų draugystė
KAUNAS. — Lenininėmis 

dienomis Kauno miesto Leni
no rajono vykdomasis komite
tas gavo iš žitomiro srities Ko- 
rostenio miesto vykdomojo ko
miteto Ukrainos TSR Valsty
binę vėliavą ir laišką. Jame 
rašoma: “Priimkite šią dova
ną, brangieji draugai, kaip 
simbolį neišardomos draugys
tės tarp ukrainiečių ir lietuvių 
broliškųjų tautų.”

Šiandien Lenino rajono vyk
domasis komitetas pasiuntė į 
Korostenį Lietuvos TSR Vals
tybinę vėliavą. Taip pat pa
siųstas laiškas, kuriame pasa
kojama apie Lenino rajono 
darbo žmonių kovą už taiką, 
Už penkmečio plano įvykdy
mą prieš terminą, kviečiama 
Korostenio miesto vykdomąjį 
komitetą palaikyti nuolatinius 
ryšius, keistis darbo patyrimu 
vadovaujant ūkinei ir kultūri
nei statybai.

Lietuvių tarybinės masinės 
dainos konkursas

Vilnius. — Pasibaigė geriau
sios lietuvių tarybinės masinės 
dainos konkursas.

Sutinkamai su konkurso są
lygomis dvi antrosios premi
jos paskirtos jaunam kompo
zitoriui V. Paltanavičiui už 
dainas mišriam chorui “Arė, 
arė bernužėlis” (žodžiai B. 
Savicko) ir “Kolūkiečių pol
ka” (žodžiai P. Gerulaičio). 
Viena antroji premija pripa
žinta J. švedui už dainą miš
riam chorui “šelmiui berne
liui” (žodžiai K. Kubilinsko).

Trečiosios premijos paskir
tos R. Tvardovskiui už dainą 
vaikams “Tarybinei Tėvynei” 
(žodžiai K. Kubilinsko), A. 
Pozdniejevui už dainą solo 
“Ką mergelės myli” (žodžiai 
A. Jasiūno) ir V. Paketuriui 
—už dainą moterų chorui pa
gal tą patį tekstą, A. Račiū
nui už dainą mišriam 
bu solistu “Mylimajam kariui” 
(žodžiai K. Kubilinsko).

TUOSE PAČIUOSE GAMY
BINIUOSE PLOTUOSE

Vilniaus “Spartos” kojinių- 
trikotažo fabriko darbininkai 
įsipareigojo penktojo penkme
čio planą įvykdyti per 4 me
tus ir 8 mėnesius, šitą gamy
binę pergalę jie pasižadėjo 
pasiekti tuose pačiuose gamy
biniuose plotuose su tais pa
čiais įrengimais. Šiuo metu 
įmonės kolektyvas kovoja už 
geresnį vidinių rezervų išnau
dojimą, už darbo našumo pa
kėlimą.

Įvykdyti prisiimtus įsipa
reigojimus labai padeda fab
riko racionalizatoriai.štai per
eitais metais jie pateikė 106 
pasiūlymus gamybai tobulinti. 
Įdiegtas į gamybą 91 raciona- 
lizatorinis pasiūlymas. Jie įga
lino sukaupti valstybei 168 
tūkstančius rublių.

Lenkų rašytojo pjesė Vals
tybiniame dramos teatre

LTSR Valstybinis dramos 
teatras parodė žiūrovams nau
ją pastatymą — demokratinės 
Lenkijos rašytojo Ježy Liu* 
tovskio pjesę “Apkaltinimas.” 
Pjesėje sprendžiamos Lenki
jos nūdienio gyvenimo proble
mos.

Pastatymas yra skirtas 
Draugystės, savitarpio pagal
bos ir pokarinio bendradarbia
vimo tarp TSRS ir Lenkijos 
Liaudies Respublikos sutarties 
pasirašymo 10-osioms meti
nėms pažymėti.

Pastatymo režisierius — A. 
Radzevičius, dailininkas —M. 
Percovas. “Apkaltinime” vai
dina aktoriai: Kavaliauskas, 
Kurauskas, Gerasimavičiūtė, 
Jakavičiūtė, Kupstaitė, Trei- 
nys ir Grakauskas.

Stacionarinis kinoteatras 
pradėjo veikti Lazdijų rajono 
“Vienybės” kolūkyje. Kinofil- 
mai čia demonstuojami po 2- 
3 kartus per savaitę. 
r Vi Asadauskas

——*hw*■■r™*'—r~" - - - -

Šį sekmadienį, liepos 
3-čią, dainuosime 
Laisvės piknike

National Hali ir Parkas 
skendės ir skambės dainose šį 
sekmadienį, liepos 3-čią die
ną. O taip; bus dėl to, kad ten 
dainuos šimtai žmonių,tai yra, 
dainuosime visi.

žinoma, vyriausiais daino- 
riais, viso dainavimo vadais, 
bus chorai :

Laisvės Choras iš Hartford, 
Conn., su savo vadove Wilma 
Hollis, ir

Aido Choras, brooklyniečių, 
su savo vadove Mildred Stens- 
ler. Bet, kasgi beturės kantry
bės tylėti išklausius dviejų 
chorų dainų. Juk šioje skait
lingoje publikoje- bus daug 
svetelių, kurie kada nors dai
navo kuriame nors lietuvių 
chore. Prie to, visi dainų kraš
to kilmės žmonės myli dainas, 
tad ir. dainuosime visi.

Dainų pasiklausyti ir mums 
padėti dainuoti svečių turėsi
me iš visos Amerikos kraštų. 
Jau turime žinių, jog bus sve
čių iš pietinių ir vakarinių 
Valstijų. Ir laukiama gausiai 
kaimynų iš apylinkės valstijų: 
New Jersey, Connecticut, 
ta jų pačių piknikas Laisvės 
naudai. Bet ir newyorkiečių 
nemaža grupė bus nuvykę į 
Naujosios Anglijos pikniką. 
Reiškia, apsikeisime svečiais.

V-ė

Sveikina gerą žygį 
jaunimo klausimu

New Yorko miestinė budže- 
to taryba vienbalsiai nuspren
dė išbandyti deputo majoro 
Henry Epstein seniai siūlomą 
priemonę kovai prieš prasi
žengimus) jaunime. Nutarė pa
skirti arti milijoną dolerių 
(976,935) miestinės Youth 
Board veiksmams.

Veiklą vykdys keleriopais 
būdais. Steigs centrelius, kur 
rūpesčių ir nelaimių turintieji 
jaunuoliai galėtų kreiptis pa
tarimų, o gal ir šiokios tokios 
pagalbos, kurią tie ccntreliai 
pagelbės gauti per atitinka
mas įstaigas. Steigs, vadovaus 
jaunukams naudingo užsiėmi
mo programas.

Greta kitko, yra numatyta 
tiesioginė pagalba turintiems 
sunkumų skaityme. Yra ištir
ta, kad tie sunkumai dažnai 
būna priežastimi praradimo 
noro mokytis.

Darbininkų ir liaudies or
ganizacijos ir spauda sako, 
jog ši suma yra toli nepakan
kama tam dideliam reikalui, 
tačiau yra naudingas žingsnis 
teisinga linkme. Tad už tą 
žingsnį sveikina budžeto ta
rybą ir ypačiai Epsteiną, ku
ris už šią paramą apsaugai 
jaunimo nuo blogo jau seniai 
kovojo.

Epsteinas griežtai priešinosi 
tiems, kurie sako, kad žiauru
mu (getting tough) ir polici
jos lazda galima jaunimo pro
blemą išspręsti.

Suorganizavo dar 9 
siuvėją šapas

Rakandų apmušėjų darbi
ninkų unijos lokalas 76-tas 
skelbia, jog paskiausiu laiku 
suorganizavo į uniją devynias 
“slipcover” siuvėjų šapas. Ši 
sritis, sako unija, per metų 
metus buvo neorganizuota. Gi 
tose šapose daugiausia siuva 
didžiosioms departmentinėms 
krautuvėms ir darosi didelius 
pelnus. Lokalas įtraukė unijon 
ir 5 rakandų apmušėjų ša
pas.

Unija nusitarė darbuotis už 
$1.25 minimum. Sako, jogtas 
pagelbės sustabdyti šapas 
nuo bėgimo iš miesto.

Atidėjo senuką 
atstatymą

Gubernatorius Harrimanas 
įsakė valdinėms viešųjų darbų 
įstaigoms1 atidėti atstatymą iš 
darbo tų, kuriems suėjo 70 ar 
daugiau metų. Pirm to buvo 
sakyta, kad pirmoji grupė, se
niausieji, bus atstatyti prade
dant birželio 30-ta.

Gubernatorius įsakė depart- 
mentams pristatyti jam skait
lines, kiek kur tokių darbinin
kų yra valdinėse valstijos įs
taigose ir kokios jų sąlygos 
būtų atstačius, ar jie būtų ap
rūpinti social security pensijo
mis ar kitomis pajamomis pra-. 
gyvenimui.

Šis vėliausias gubernatoriaus 
nuostatas neliečia veteranų, 
tūlų; gaisragesių ar civilinės 
tarnybos stažą turinčiųjų ki
tų, nes įstatymiškai yra nusta
tyta juos iš darbo atleisti bai
giant 70-siu's. 

------ ------------

Duonkepiai jungiasi 
; j vieną uniją

AFL duonkepiai ir kitų ke
pamų maisto produktų; gamin
tojai, šeši lokalai, susijungė į 
vieną uniją. Tam atžymėti su
rengtas vienas bendras pobu- 
vis-mitingas birželio 25-tą, 
Manhattan Center.

Susijungiantieji lokalai yra: 
1,3, 17, 164, 288 ir 579. Bend
rai turės apie 7,000 narių. Pa
silieka numeriu 3. šio naujo
jo žinioje bus duonos ir pyra
gų kepėjai New Yorko mies
te, Long Island iki Montauk 
Point ir up-state iki Sullivan 
apskrities. Unijos centrinė raš
tinė bus 29-28 41st Avė.,
Long Island City.

Eiliniai malioriai 
nori vieningumo

Išvakarėse unijos 9-jo Dis- 
trikto valdybos rinkimų, eili
nių narių laikraštukas atsišau
kė į visus narius, ragindamas 
rimtai pagalvoti apie reikalą 
vieningumo.

Laikraštukas žymi, jog pa
staruoju laiku “padėtis indus
trijoje nuolatos blogėjo.” O 
taip yra dėl to, sako jie, kad 
mes esame pasidalinę į dvi 
kempes, pradedame vienas ki
tą kaltinti už menkiausią da
lykėlį. To pasėkoje, rašo to
liau laikraštis, “mūsų algos 
dabar likosi žemiausiomis la
vintiems darbininkams visoje 
statybos industrijoje. Pasku
ba, aršiausias maliorių prie
šas, išplito taip plačiai, ko se
niau nei sapne nebūtume da- 
leidę.”

Tiesa, malioriams paskuba 
yra aršiausia. Juk veik nėra 
savaitės, kad vienas ar keli 
neužsimuštų darbe. O kiek • 
nukenčia nuo apdegimų ir ap
sinuodijimų maliavų dujomis, 
apie tuos nei nesužinome.

U.

Suėmė 3 įtartus 
išplėšime ginklą

New Yorke policija nužiū
rėjo 3 jaunus vyrus ruošian
tis apiplėšimui. O kadangi ati
tiko. tiems, kurie buvo apiplė
šę ginklų krautuvę, juos stro
piai sekiojo. Sako, kad pas 
juos rado visus tuos išplėštus 
šautuvus.

Suimtieji yra: Charles R. 
Purvis, 22 m.; Franklin D. 
Maxey, 21 m.; Wilton Decker, 
23 m. Pirmieji du yra iš kitų 
valstijų, nors jų , prasikalti
mas čionai vis viena eis new- 
yorkiečių jaunimo negarbei. |

Miestinė budžeto taryba 
užgyrė leidimą nugriauti New 
Yorko 3rd Avenue EI.

Nuteisė už pardavimą 
valdinio darbo

New Jersey, Bergen apskri
ties teisme, šeši Wallington 
švietimo tarybos nariai pripa
žinti kaltais kaip norėjusieji 
parduoti mokyklos viršininko 
darbą už $3,000. Juos gali 
bausti iki 3 metų ir $1,000 pi
nigais kiekvieną, taipgi atimti 
teisę bent kada gauti valdinį 
darbą.

Užspringo maistu
♦ ,

Bronxieciu Wallace sūnelis 
Jack, 2 metų, užduso valgy
damas, kai gabalas maisto įšo
ko į kvėpuojamąją gerklės 
dūdelę. Gal būtų ir pajėgę 
kūdikį išgelbėti, jeigu būtų 
tuojau* supratę jo apsvaigimo 
priežastį. Bet iš sykio buvo 
manyta, kad vaikas palietė 
elektrinius įrankius ir tapo 
elektrifikuotas. Tik pomirtinis 
skrodimas parodė tikrąją mir
ties priežastį.

Jonkerse krautuvės savinin
kas nubaustas pasimokėti 
$200 už laikymą uždraustų 
sprogiųjų.

Teis pasipriešinusius 
kariniams pratimams

Septyniolika vyrų ir 11 mo
terų, areštuotų laike dirbtino
jo “bombų kritimo,” turės sto
ti teisman birželio 30-tą.

Nemaža grupė iš tų 28 as
menų yra nariais kelių; orga
nizacijų, kurios kovoja prieš 
karą . ir prieš tuos pratimus, 
kaip kurstančius karą. Jie 
tiksliai pasipriešino nutraukti 
savo veiksmus, nesileido truk
dyti. Kiti pakliuvo ’šiaip sau 
nesuspėję į slėptuves ar turė
ję rimtų priežasčių kur nors 
skubėti.

Tiksliai boikotavusieji pra
timus sako, jog tas diktavi
mas žmogaus judesių nesant 
tikrojo reikalo, nesant pavo
jaus, suspenduoja Konstituci
ją ir kad dėl to jie prieš tuos 
diktavimus kovoja. Tuo argu
mentu jie žada gintis ir teis
me.

PIKNIKAI
Dienraščio Laisvės Paramai

Brooklyno Apylinkėje
Sekmadienį ir ant Rytojaus švente

Liepos 3 July
National Park & Hall 

.65-13 38th Ave., Woodside, L. I.

Bostono Apylinkėje
/

Ištisų Dviejų Dienų Piknikas

Liepos 3 ir 4 July
Lietuvių Tautiško Namo Parke 

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

Tai bus puikiausių pasimatymų ir pasilinksmini
mų sueigos. Kiekvienas apšvietą branginantis 
žmogus turi būti viename iš šių piknikų.
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New Yorko unijos jau 
pasiruošia piliečių 
registracijai

New Yorko CIO unijų tary
ba nusitarė vykdyti veiksmus 
už masinę piliečių registraci
ją šio rudens rinkimams. Pa
reiškia, jog tas taip pat bus 
svarbu, paruoš dirvą darbo 
liaudies ir demokratijos lai
mėjimams 1956 metų rinki
muose, kurie jau bus ir pre
zidento rinkimais.

Morris lushewitz, tarybos 
finansų sekretorius, pasiūly
damas veiklai planą, pateikė 
įdomių ir naudingų davinių. 
Jis parodė, jog apie 3 milijo
nai turinčių teisę balsuoti pi
liečių New Yorko mieste 1954 
metais neužsiregistravo ir dėl 
to negalėjo rinkimuose bal
suoti.

Iš 8,107,000 miesto gyven
tojų 5,396,000 yra virš 21 me
tų amžiaus, teisėti balsuoti. 
Tačiau 1954 metais užsiregis
travo tiktai 2,466,155. Jis nu
rodo, kad šiemet ypačiai svar
bu masinė registracija, nes 
tiktai registruotieji galės sta
tyti kandidatus 1956 metais.

Ties Scarsdale stotimi pa
statytas auto savaime pasilei
do nuo kalno iki užsirito ant 
New York Central gelžkelio 
bėgių. Iki jį prašalino, tūli 
traukiniai suvėlavo virš valan
dą laiko. Mažiau ar daugiau 
sutrukdyti 33 traukiniai.

Pradėjo persekioti 
ir transportininkus

Gubernatoriaus Dewey pa
liktasis miesto vąžiuotės lini
joms bosu Transit autoritetas 
suspendavo iš konduktoriaus 
darbo veiklų unijistą David 
Gouldin, 38 metų. Jis atsisakė 
eiti politinę išpažintį. Klausia
mas, ar jis yra ar buvo, atsa
kė, jog tai yra nekonstitucin- 
gas klausimas, kurio jis neat
sakys.

Gouldin yra jau* šeštasis 
transportacijos darbininkas, 
persekiojamas politiniai ei
nant Valstijos seimelio priim
tu “security” įstatu.

Jaunuolį nušovė 
dirbantį krautuvėje

Carlos Louis Feliaciano, 17 
m., tapo nušautas darbe, gro- 
sernėje, kurioje jis dirbdavo 
vakarais, kaip pagelbininkas 
ir pirkinių į namus išnešioto
jas. Sako, kad jo šovėjas bu
vęs apie to paties amžiaus. 
Pašautasis ten pat krito, ir mi
rė, nieko nepasakęs apie šo- 
vėją. Spėlioja, kad buvo jo 
pažįstamas, su kuriuomi jis 
turėjo kokį nesusipratimą.

Kūdikis prigėrė
tr

Mill Basin kanale prigėrė 
2 metų mergytė Elizabeth Ad
kins. Jos auklėtojai triūsian
tis, kūdikis atnarpliojo dir
žus, kuriais ji būdavo pririšta 
ir bematant atsidūrė kanale.

Svečiai iš Chicagos
Praėjusią savaitę Brooklyne 

lankėsi Jonas Venckus su sa
vo žmona Agnes, chikagiečiai. 
Jie čia atvyko iš Mass, valsti
jos, kur Venckus buvo nuva
žiavęs pasisvečiuoti pas savo 
sūnų. Venckai buvo porai die
nų apsistoję pas P. Šolomską. 
Jię aplankė Laisvės įstaigą, L. 
D.S. centrą ir Kultūros centro 
namo patalpas. Atsisveikinda
mi aukojo Laisvei 5 dolerius.

Rep.

Kiauliška bėda ištiko bronk- 
sietį Rivera, kai pikniką ruo
šiantiems draugams jis suti
ko palaikyti per savaitę skie
pe nuo farmerių pirktą par 
šiuką. Kaimynai jį apskundė, 
o teisėjas nuteisė $50 pasimo
kėti, tačiau, išklausęs visą is
toriją, geraširdžio pagailo, pa
baudą panaikino.

New Yorko valstijos Thru- 
way (didysis vieškelis) pir
maisiais metais surinko $7,- 
050,000 pajamų. Kelias kol 
kas skaitomas vienu laimin
giausių, teužmušta mažiau 3 
asmenų per šimtą milijonų 
mylių kelionės.

Brooklyne areštuoti du as
menys, kaltinami, kad jie at
vežė 5 su virš svarus cocaino 
iš Meksikos. Vietiniai prekybi
ninkai būtų tuos narkotikus 
čia išpardavę už pustrečio mi
lijono dolerių.

:: WEST HAVEN -j
•• Beer & Ales, Inc. ::
J ’ Pristatytojai geriausios rūšies J ‘
• • importuoto ir vietos gaminimo • • 
’ ’ alaus, ėliaus ir Stouts. Aptar- ' ’
• • naujame restaurantus, sales, • •
«i , vestuves ir pares. J * 
H 146-152 So. 1st Street, H 
11 Brooklyn, N. Y. H
t ■ • •
•» Telefonas EVergreen 7-5471 «•

U TONY’S
UP-TO-DATE

: BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

!' Savininkas !

306 UNION AVENUE ' 
BROOKLYN, N. Y.

> Gerai Patyręs Barberis '

))MATTHEW Aj; 
BUYUS

J : (BUYAUSKAS) • •

•: laidotuvių ::
• ■ direktorius ::
’ ’ 4 1

:: 426 Lafayette St- ••
•; Newark 5, N. J. H 
i! MArket 2-5172 
- '

NEW YORK
MALE and FEMALE

Couple. Rent free, food free. 2 
tins & bath. Wife—Cook, hsk^eper 
for man and 7 yr. child. Wages 
$125 mo. Husband can seek neigh
borhood employment. Must have 
good ref., driving lie. and speak 
English. Cottage in Conn, vic., nr 
Danbury. 60 m. from N.Y.C. Call 
,rev. chgs) Webster 8-2144.

(123-125)

REAL ESTATE

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

Šaukite: Hicksville 4-6780.
(122-125)

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

(122-125)

Parduoda savininkas — Nepera 
Park, Westchester Co. 2% metai 
kaip statytas, 4 rūmų namas su iš
tisu attic. (2 rūmai ir maudynė). 
Mūrinis frontas. Arti mokyklų ir 
bažnyčių. Savininkas apleidžiaTmie- 
stą. Greitam pardavimui tiktai — 
$17,000. YO. 8-2327. ?

(124-126)

Mount Vernon — Parduoda savi
ninkas 3 šeimų namą. Randų $2,328 
ir u*imtinas gražus apartmentas. 
Dideli rūmai, didelis skiepas, 4 
maudynės, 2 išeinamosios. Ant 81x 
149 žemės ploto. 2 karam atskiras 
garadžius. St. Ursula’s parapijoje. 
Arti visko. Mažas mortgage. Grei
tam pardavimui tiktai $29,500 — 
($2,000 nuolaidos del išdekoravi- 
mo.) M O. 4-1798.

(124-127)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

Puikiausia Biznio Proga—kepėjui, 
Brooklyn. Išnuomavimui arba par
davimui. Gaus 6 rm. (3 miegrūm.) 
apartmentą. Kepykla su 2 įmūry
tais pečiais. Visą nuosavybę par
duoda už $25,000. ($10,000 įneši
mas). BE. 6-9636 ar BE. 2-1656.

(124-126)

KRISLAI
(Tąsa iŠ pirmo pusi.) 

mūsų Valstybes departmen- 
tas išleis ka nors iš Amerikos 
jaunimo ir studentų atstovau
ti. Turėtų išleisti. Gėda bū
tų, jeigu niekam nebūtų leis
ta pasiekti Varšuvą.

Festivalis, beje, pavadintas 
“Taikos ir Progreso” festiva
liu.

• -

Pasiekimui dešimties tūk
stančių dolerių dar reikia po
ros tūkstančių dolerių. Tuol 
tarpu iki liepos 15-tos, kada’, 
vajus privalo oficiališkai pa
sibaigti, beturime tiktai tru
putį daugiau kaip pusę mė
nesio.

Tuo . visi susirūpinkime. 
Kiekvienas pagalvokime, kaip 
ir kuomi mes asmeniškai pri
sidėsime prie pasiekimo pa- 
sibrėžtojo tikslo.

Indijos premjero Nehru 
ir Tarybų Sąjungos premjero 
Bulganino pasirašytas ir pa
skelbtas pareiškimas yra is
torinės svarbos. Jį skaitys 
milijonai visame pasaulyje. 
Jis kupinas gražių linkėsimų 
ir stiprių pasižadėjimų. Nuo 
dabar abidvi šios šalys glau
džiai kooperuos visose pastan
gose išlaikyti taiką. Abidvi 
šalys darbuosis už atidarymą 
Jungtinių Tautų durų Kini
jos Liaudies Respublikai.

Nehru misija Tarybų Są- 
jungon, matyt, pavyko ge
riau, negu jo paties buvo ti
kėtasi. šaunus taikos laimė
jimas.

Maspethietis John Collins, 
50 m., 64-18 60th Rd., Mas- 
peth, prigėrė Delaware upėje 
netoli Milford, Pa., gelbėda
mas savo sūnų. Jo sūnus John, 
15 metų, išliko gyvas.

»—————————
Policijos departmentas įsa

kė visiems detektyvais ir 
aukštesniesiems poljfljst^ms 
užsirašinėti vietas, kur jie bu
vo užėję. Lig šiol to tereikala
vo tiktai iš einančiųjų patrulę.




