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PLIENININKĮ! STREIKAS PRASIDĖSIĄS KETVIRTADIENĮ.T, •

San Francisco arkidiecezi-

Čiangas bando provokuoti 
naujus lėktuvų incidentus

Tito vyks Maskvon;
Nehru bus Belgrade

Derybos dar vedamos, bet 
atrodo, kad bus streikas

jos vadovas arkivyskupas 
Mftty, kviesdamas visus ka
talikas malda minėti Jung
tinių Tautų dešimtmetinę su
kaktį, pasakė:

“Nors Jungtinės Tautos 
ir nenuveikė to, kas buvo ti
kėtasi, tačiau jos v ištiek 
pasilieka pasaulio taikos vie
nintelė tarptautinė organi
zacija.’’

Šios sukakties minėjimas 
aiškiai visiems parodo, kad 
įvairios tautos, turėdamos 
skirtingas ekonomines, socia
lines ir politines sistemas, ga
li tilpti vienoje tarptautinėje 
organizacijoje ir taikoje 
gyventi.

San Francisco sąskridys 
lodė ir tai, kad pereito 
šimtmečio laiktarpyje kilę 
rai, kaip Korėjos karas, 
ciokinijos karas, buvo sėk
mingai likviduoti ir šiandien 
taikos balandis gali laisviau 
pasaulio padangėmis skrajoti.

su-

de- 
ka- 
In-

Lietuviškų katalikų dien
raštis15 “Draugas“ tačiau nie
ko gero nemato iš to viso tai
kai naudingo darbo. Jo ko
respondentė S. Narkeliūnaitė 
iš San Francisco rašo:

“...dabar šis oras atrodo 
nelyginant šaltas dušas po to, 
kai paaiškėjo, jog Jungtinės 
Tautos nepateisino vilčių, 
kurias į jas dėjo jos kūrėjai.’’

Kokių vilčių troško “Drau
go“ ir panašių laikraščių lei
dėjai ?

Jie troško ir dabar 
trokšta atominio karo. 
Jungtinėse Tautose 
lusi'os nepaliaujamos 
nes, karu grąsinimai, 
lietuviškieji kryžiokai 
neatsidžiaugę.

tebe-
Jeigu

būtų ki-
pešty- 

tada 
būtų

Gaila ir žiūrėti į šias mize- 
tijas, visokiais balsais šau
kiančias prieš Tarybų Są
jungą ir jos atstovą Moloto
vą. Jų sudaryti piketai vie
noje kitoje geležinkelio sto
tyje, pro kurią pravažiavo 
Tarybų Sąjungos delegaciją 
vežąs traukinys, daugelyje su
darė gardaus juoko ir kryžio
kų adresu pašaipos.

Kuomet taiką mylį bilijo
nai žmonių džiaugsmingai 

, sveikina beskrajojantį pa
dangėmis taikos balandį, tai 
kryžiokai netrivoja pykčiu. 
Nepatinka jiems ir popiežiaus 
už taiką stojimas.

namų 
pada-

Priimdamas 35,000 
statybai bilių, Senatas 
rė pirmą gerą šiuo metu žy
gį. Jeigu atstovų butas už- 
girs šį bilių, tai per metus 
laiko gal bus pastatyta apie 
35,000 naujų gyvenimui na
mų, kurių šiuo metu labai

* trūksta.
Bet ir šis bilius nepakanka

mas. Amerikos Darbo Fede
raciją ir kitos unijos, užgirda- 
mos^sį žygį, kartu kviečia 
visus kovoti už daug platesnę 
visuomeninę statybą.

Grįžęs iš Washingtono, Va-
(Tąsa 3-čiam pusl.J

Pekinas. — Kinijos avia
cija pašovė vieną Čiango 
karo orlaivį. Tas spėjo nu
sileisti ant Matsu salelės, 
kurią čianginiai laiko 10 
mylių atstume nuo Kinijos 
kranto.

Manoma, kad čianginiai 
tiksliai išprovokavo tuos 
incidentus, kad pakenkti 
besiartinančiai Keturių Di
džiųjų konferencijai, čian
giniai dargi paskelbė, kad 
jie per radiją girdėjo pasi
kalbėjimus tarp kinų kovos 
lėktuvų lakūnų ir jų bazių 
Kinijoje. Esą, signalai ir 
pasikalbėjimai ėjo “sklan
džioje rusų kalboje,” kas 
reikštų, kad Kinijos orlai
vius skraidina ir bazėse 
tarnauja rusai.

Tuo tarpu sekretorius 
Dulles buvo nuskridęs pir
madienio vakare į Naująją 
Angliją, kad kartu su pre
zidentu Eisenhoweriu skris
ti Washingtonan.. Kelionės 
metu Dulles raportavo Ei- 
senhoweriui apie jubiliejinę 
J. T. sesiją, taipgi apie Ame
rikos orlaivio p a š o v i m ą

W. 0. Douglas vėl pasisakė 
už Kinijos priėmimą į JT

Tokyo.—Amerikos Aukš
čiausio teismo teisėjas Wil
liam O. Douglas čia pakar
tojo, kad Liaudies Kinija 
turėtų būti priimta į Jung
tines Tautas. Jis sakė, kad 
Amerika turėtų pripažinti 
Kiniją. Čiango vieta Jung
tinėse Tautose, sakė jis, tu
rėtų būti atiduota kokiai 
nors Azijos valstybei, kuri 
dabar nepriklauso, pavyz
džiui, Ceilonui.

Douglas apleido Japoniją, 
iš kur keliaus ' po likusią 
Aziją. Jis taipgi vyks Ta
rybų Sąjungon.

Kivirčas tarp Indonezijos 
valdžios ir armijos vady

•Jakata.— Dabartinis In
donezijos armijos koman- 
dierius pulkininkas Zulkifi- 
li Lubis atsisakė klausyti 
valdžios įsakymo. Valdžia 
jam įsakė perduoti koman
davimą generolui Utoyo. 
Pulkininkas Lubis pareiškė, 
kad jis ir kiti karininkų 
korpuso j nariai atsisako 
klausyti naujojo komandie- 
riaus.

Bonna. — Kancleris Ade- 
naueris kalbėjo Bundesta
ge, bandydamas pergalėti 
opoziciją prieš karinį sava-, 
norių mobilizavimą.

Bostonas. — Jau 11-ta sa
vaitė, kaip streikuoja 14,- 
000 Naujosios Anglijos au
dyklų darbininkų.

prie Sibiro krantų virš Be
ringo jūros.

Sovietai, kaip yra žinoma, 
pažadėjo sumokėti pusę pa
darytų nuostolių. Jie sako, 
kad amerikiečiai skrido virš 
TSRS teritoriniu vandenų, 
bet gal tai buvo per klaidą, 
nes oras buvo miglotas. 
Todėl jie pasirengę mokėti 
pusę nuostolių.

Pranešama, kad Dulles 
ir Eisenhoweris susitarė 
nepriimti tarybinio siūly
mo, o reikalauti pilno atly
ginimo.

kiiri nagrinėsc?
ragangaudizmą
Washingtonas. — Senatas 

vienbalsiai nutarė įsteigti 
dvipartinę tarybą, kurios 
užduotis bus nagrinėti taip 
vadinamą lojalumo; sistemą, 
žiūrėti, ar joje nėra per
daug neteisingumų ir ra- 
gangaudizmo. Į tarybą įeis 
republikonai ir demokratai.

Šis įstatymo projektas 
dabar siunčiamas i atstovų 
butą. Beveik užtikrinta, 
kad jis ir ten ras pritarimo.

Valdžia tuo tarpu padarė 
du žingsniu, kurie rodo, 
kad stengiamasi atsisukti 
nuo perdidelių išsišokimų 
lojalumo sistemoje. Balta
sis namas ir žemės ūkio se
kretorius Bensonas paskel
bė, kad buvo perdėta Wol
fe Ladejinskio reikale. Kaip, 
žinoma, Ladejinskis buvo 
atleistas iš tarnybos žemės 
ūkio departmente, nes jis 
praeityje priklausė eilei li
berališkų organizacijų.

Laivyno departmentas 
tuo tarpu paskelbė, kad 
pensija bus duodama buvu
siam civiliniam tarnauto
jui A. Chasanovui, kuris 
buvo atleistas iš tarnybos 
“lojalumo sumetimais.” 
Chasanovas yra aktyvus li
beraliniai - demokratin ė j e i 
ADA organizacijoj^.

Protestuoja Graikijai
Londonas.—Britanija pa

siuntė protestą Graikijai. 
Britai sako, kad teroristi
nis judėjimas Kipro saloje 
yra graikų darbas. Tai 
Graikija, sako britai, kir
šina Kipro graikiškus na
cionalistus veikti prieš bri
tus. Kipro sala yra graiku 
apgyventa, bet jau 2,000 
metu, kaip ji nepriklauso 
Graikijai.

Atlantic City, N. J. — 
NAACP suvažiavimas pa
sisakė už Walterio-McCar- 
rano akto reviziją, už rasi
nės diskriminacijos nesąly- 
ginį pabaigimą nacionalinė
je gvardijoje.

Belgradas. — Pusiau ofi- 
ciališka žinių agentūra 
“Jugopress” sako, kad mar
šalas Tito priėmė Chruščio
vo - Bulganino pakvietimą 
apsilankyti Maskvoje. Da
ta, kuomet jis vyks, nepa- 
duota, bet manorųa, kad tai 
bus artimoje ateityje. Prieš 
išvykstant Maskvon Tito 
turės progos pasikalbėti su 
Indijos premjeru Nehru, 
kuris atvyksta Belgradan 
ketvirtadienį.

Nehru jau lankėsi Tarybų 
Sąjungoje, kurioje praleido 
dvi savaites, taipgi Lenki
joje ir Austrijoje. Jis da
bar Austrijoje, kur Salz- 
burge konferuoja su Indi
jos ambasadoriais Europos 
sostinėse, kurie specialiai 
suvyko Austrijon.

Nixonas žada negrams pilnas
teises, - bet “laipsniškai

Atlantic City, N. J.—Ne
grų organizacijos NAACP 
46-tame metiniame suvažia
vime kalbėjo Richardas 
Nixonas, vice - prezidentas, 
atstovaujantis prezidentą 
Eisenhower}. Eisenhowe
ris buvo kviestas kalbėti 
šios didžiausios negrų orga
nizacijos suvažiavime, bet 
nesiteikė atvykti, nes buvo 
užimtas žuvavimu Naujojo- 
je Anglijoje. ’

Vice-prezidentas Nixonas 
sakė, kad reikia siekti pilnų 
teisių negrams, bet jas gali-

Paskutiniai
New Britain, Conn.- 

United Electrical Work
ers unija sako, kad Lan
ders, Frary & Clark Co. 
pradėjo rekrutuoti streik
laužius po Massachusetts, 
Maine ir New Hapshire 
valstijas. Pikietavime da
lyvauja apie 4,000 darbi- 

i ninku,—2,000 pačių istrei- 
kierių, likę iš kitų unijų.
Detroitas. — 8,000 darbi

ninkų dar streikuoja Gene
ral Motors Willow Run fa
brike.

, New Yorkas. — V. Molo
tovas antradienio rytą su
grįžo čia iš San Francisco 
ir tarėsi su J. T. sekreto
rium Hammarskjoldu. Tre
čiadienį jis turėjo išplaukti 
laivu “Queen Elizabeth” 
Europon.

Molotovas vėl buvo susto
jęs Chicagoje, kur geležin
kelio stotyje susirinkę tai
kos šalininkai jį šiltai aplo
davo, sveikino. Stotyje vėl 
radosi pabėgėliai - pikietai, 
daugumoje lietuviai, kurie 
prieš jį demonstravo. Spau
dos pranešimai sako, kad

Kad Tito vyks Maskvon, 
buvo paskelbta tuoj po to, 
kaip pasibaigė Jugoslavijos, 
Amerikos, Britanijos ir 
Francūzijos dipl.o matinė 
konferencija. Konferenci
joje dalyvavo . Jugoslavijos 
užsienio reikalų vice-minis- 
tras M. Prica, JAV amba
sadorius James W. Riddle- 
berger, britų ambasadorius 
Frank Ėoberts ir francūzų 
ambasadorius F. Coulet.

Po konferencijos buvo iš
leistas komunikatas, kad 
Jugoslavijos ir Vakarų san
tykiai lieka draugiški.

Vakarų ambasa d o r i a i, 
betgi, nebuvo iš anksto in
formuoti apie planuojamą 
Tito kelionę Maskvon. Jie 
tą sužinojo, kaip visi kiti, 
iŠ “Jugopres” komunikato.

ma atsiekti tiktai “laipsniš
kai,” “su kantrybe.” Jis 
sakė, kad neverta įves
ti įstatymus prieš rasinę 
diskriminaciją, nes “įstaty
mas tik ant tiek geras, ant 
kiek žmonės prie jo daau- 
gę.” Vienas delegatas pa
skui paklausė:

“Ar tas reiškia, kad ne
verta turėti įstatymus prieš 
vagystes ir kitus nusikalti
mus, nes ne visi ‘daaugę’?”

Nixono prakalba buvo su
tikta mandagiai, bet šaltai.

pranešimai
Molotovas pikietų nepaste
bėjo.

Roma. — Premjeru pa
skirtas profesorius Segni 
neįtrauksiąs į jo organizuo
jamą kabinetą kairiųjų so
cialistų. Jis pirmiau ban
dys sudaryti cent rištinę 
valdžią.

Denveris. — 7 komunistų 
veikėjai buvo nuteisti nuo 
dviejų su puse iki 5 metų 
kalėjimo. Sunkiausias baus
mes (5 metų) gavo Arthur 
Bary. Anna Correa Bary, 
Patricia Blau ir Lewis 
Johnson gavo po ketverius 
metus, likusieji mažesnes 
bausmes. Visi, apart John- 
sono, liko laisvėje po kauci
ja.

Helsinkis. — Pasaulinėje 
taikos asamblėjoje kalbėjo 
Vengrijos katalikų vysku
pas iš Egerio, kuris sakė, 
kad jis kalba “kaip ištiki
mas Romos katalikų bažny
čios ir popiežiaus tarnas.” 
Taipgi kalbėjo britų darbie- 
tis ir parlamento eks-depu- 
tatas C. Davis, Kubos poe
tas Guillen ir daugelis kitų.

Pittsburghas. — Derybos 
tarp plieno darbininku uni
jos (USWA-CI0) ir United 
States Steel korporacijos 
dar eina, bet valdžios stebė
tojai mano, kad streikas 
yra neišvengiamas. Abi pu
si stipriai laikosi savo rei
kalavimo. Kiek unija rei
kalauja, oficialiai nepaskel
bta, bet manoma, kad ji no
ri bent 20 centų i valandą 
algos pakėlimo. Plieninin- 
kai dabar gauna nuo $2.00 
iki $2.30 valandai.

Unija paskelbė, kad, kom-

A. D. A. aštriai 
kaltino Bobby 
skiepų reikale
Washingtonas. — Ame

ricans for Democratic Ac
tion išleido labai aštraus 
tono pareiškimą prieš svei-1 
katos reikalų sekretorę 
Hobby. ADA sako, kad 
anti-polio skiepų tvarkyme 
ponia Hobby parodė “di
džiulį nesugebėjimą.” “Su 
jos nesugebėjimu lygintis 
gali tik jos beširdiškas at- 
sinešimas į liaudies gerbū
vio reikalą,” sako ADA.

ADA pabrėžia, kad svei- 
' k a t o s reikalų sekretorė 
Hobby netik nesugebėjo iš 
anksto numatyti polio skie
pų problemą, netik nesi
stengė ką nors daryti, kai 
reikalas pasidarė opus, bet, 
kai pasidarė aišku, kad la
bai rimtos klaidos buvo pa
darytos, ji bandė nusiplau
ti kaltę, užmesdama ją ant 
kitų.

ADA 
tuojau 
ji visai 
kai tarnybai. Hobby karo 
metu buvo armijos moterų 
korpuso (WAC) komandie- 
rė, laikė pulikininko laips
nį.

reikalauja, kad ji 
atsistatydintų, nes 
netinkama valdiš-

Popiežius priėmė Wagneri
Vatikanas. — Popiežius 

priėmė New Yorko burmis
trą - majorą Wagner} ir 
per ji palaimino “visus 
New Yorko žmones.” Su 
Wagneriu radosi ir jo žmo
na. Pats Wagneris1 yra ka
talikas, žmona protestantė. 
Popiežius poniai Wagnerie- 
nei įteikė rožančius jos vai
kams, kurie auginami kaip 
katalikai.

Washingtonas.— Atstovų 
butas nubalsavo leisti val
džiai išleisti $2,369,000,000 
karinėms bazėms užsienyje. 
Taipgi nubalsavo skirti 
$50,000,000 Centralinės 
žvalgybos agentūros rūmų 
pastatymui.

ORAS NEW YORKE 
Giedra, šilta.

panijai nenusileidus, strei
kas bus pradėtas ketvirta
dienio vidunaktį. Kompa
nija siūlo pakelti plieninin- 
kų algas ant maždaug 10 
centų valandai. Unijos al
gų komisija, susidedanti iš 
171 nario, vienbalsiai atme
tė kompanijos siūlymą ir 
įgaliavo unijos preziden
tą D. McDonalda šaukti c, <-
streiką.

Pirmadienį kai kurie 
USWA-CIO pareigūnai sa
kė, kad streikas nebūtų vi
suotinas plieno pramonėje. 
Būtų streikuota tiktai prieš 
didžiąsias korp oracijas, 
pirmoje vietoje prieš Unit
ed States Steel. Toks strei
kas, paliekant mažesnes fir
mas ramybėje, sakė tie uni
jos pareigūnai, dar labiau 
skaudėtų didžiosioms kor
poracijoms, nes’ mažesnės 
firmos galėtų gaminti^ 
pardavinėti.

Bet vienas unijos parei
gūnas sakė, kad tokia tak
tika netinkama, nes mažes
nės firmos, oficiališkai ne
priklausomos, savo daugu
moje yra didžiųjų korpora
cijų kontroliuojamos, — jų 
dalys.

De Gaulle planuoja vykti 
Taryby Sąjungos sostinen

Paryžius.— Generolas de 
Gaulle paskelbė, kad jis šį 
ketvirtadienį laikys svar
bią spaudos konferenciją. 
Tas paskelbimas iššaukė 
daug susidomėjimo, nes de 
Gaulle neva buvo pasitrau
kęs iš' politinio gyvenimo. 
Manoma, kad jis paskelbs 
ką nors sensacingo.

Kai kurie gerai infor
muoti šaltiniai sako, kad 
jis paskelbs, jog vyks Mas- • 
kvon, kad tartis su tarybi
niais vadais.

Nuteisė tris lenkus kaip 
Amerikos šnipus-agentus

Varšuva. — Trys lenkai 
buvo nuteisti kaip Ameri
kos Jungtinių Valstybių 
agentai šnipai. Vienas jų 
buvo nuteistas sušaudymui, 
du kalėjimo sunkiomis 
bausmėmis. Teismas sura
do, kad šie trys buvo tie
sioginiai agentai, šnipai, 
sabotažo organizatoriai. Jie 
organizavę ginkluotas 
kontrrevoliucines grupes, 
sabotažą ir rekrutavo špi
onažo agentus.

Nepranešama, ar mirties 
bausmė jau buvo įvykdyta.

Viena.—Nehru sakė, kad 
per savo keliones Tarybų 
Sąjungoje ir kituose socia
listiniuose kraštuose jis ne
matė jokios “geležinės už
dangos.”
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MŪSŲ DIDEJI PIKNIKAI
VISI NEKANTRIAI LAUKIAME šio savaitgalio. 

Viena, tai bus šio krašto nepriklausomybės paskelbimo 
šventė. Kasmet ją iškilmingai pasitinka visa plačioji 
visuomenė. Nekitaip bus ir šiemet.

Bet mes, laisviečiai, turime dar ir kitą labai svarbią 
priežastį laukti šios tautinės šventės. Mes žinome, kad 
liepos 3-čią dieną, Ketvirtosios išvakarėse, sekmadienį, 
įvyks net du didžiuliai dienraščio paramai parengimai. 
Reikia, kad abudu parengimai gerai pavyktų. O jie 
pavyks, jeigu kiekvienas Laisvės skaitytojas, kiekvie
nas susipratęs lietuvis, kiekvienas lietuviškosios spau
dos rėmėjas tiek Brooklyno apylinkėje, tiek visoje Nau
jojoje Anglijoje jais rimtai susirūpins. Kaip tiktai to-

• kios talkos mes ir prašome iš visų.
Redakcija bei administracija gali tiktai užkviesti į 

piknikus, paprašyti talkos ir paramos. Betgi pats sun
kiausias ir svarbiausias darbas sutraukti i piknikus 
dideles mases gula ant pečių mūsų veikėjų ir darbuo
tojų kolonijose. Tai žinome iš ilgos praktikos.

Kaip šiemet ruošiamasi prie Brocktono ir Brook
lyno pikniku? Mums atrodo, kad visi prisirengimo dar
bai yra atliekami gerai ir entuziastiškai. Todėl reikia 
tikėtis gerų rezultatų: skaitlingos pulikos ir gražios 
dienraščiui paramos.

Visi ir visos turėkime mintyje dabartinį dienraščio 
finansinį vajų. Dar nemažai stokuojame iki pasibrėž- 
to tikslo. Abiejuose piknikuose bus puikiausia pro
gą sueiti daugybę žmonių. Juose bus ir tokių, kurie lan-

• ko tiktai pačius didžiausius parengimus. Labai daug 
jų myli lietuvišką spaudą, nori, kad dienraštis Laisvė gy
vuotų ir bujotų. Pakalbinti-paprašyti paremti dienraštį, 
jje neatsisakys.

Todėl, žiūrėkime, kad ši puiki proga nebūtų pra
leista nepasidarbavus gavimui iš visų paramos į de
šimties tūkstančių dolerių fondą. Abiejuose piknikuose 
bus žmonių iš dienraščio štabą. Kiekvienas jų yra pa
siryžęs susitikti ir pasimatyti su laisviečiąis iš kolonijų. 
'Kiekvienas stengsis prisidėt darbu prie padarymo šių 
piknikų visapusiškai pasekmingais.

Jungtinių Valstybių Kon
greso atstovų buto komite
te (Ways and Means Com? 
mittee) yra svarstomi pa
siūlymai pagerinti po so
cial security esamą senatvės 
pensiją moterims ir pabė
gusiems. Pasiūlymai yra:

Moterims pradėti mokėti 
pensiją suėjusioms 62 me-j 
tus. Dabar mokama po 65- 
tųjų. '

Pabėgusiems darbinin
kams duoti pensiją nelau-! 
kiant suėjimo 65 metų.

Antrasis pasiūlymas, kaip 
matome, nors ir netiesiogi
niai, taip pat paliečia dau
gumą moterų. Paliečia tas, 
kurios pačios dirba už algą 
ir už savo pensiją senatvei, 
kaip lygiai ir tas, kurių pa
liegę vyrai nebeuždirba 
pragyvenimui.

Padarytumėt sau daug 
gero, jeigu parašytumėt sa
vo kongresmanui ir senato
riams prašymą tuos pasiū
lymus paremti. Jei pačioms 
sunku parašyti tokį laiške
lį, vaikai gali tai padaryti. 
Parvykusiems galę savaitės 
namo kongresmanams gali
te paskambinti ir -gražiai 
paprašyti, kad jūsų reika
lą užtartų Kongrese. Gali
ma susitarus grupėmis pa
prašyti pasikalbėjimo ir as
meniškai.

Iš anksto galima užtikrin
ti, jog rasis tokių, kurie 
sakys: “Kam ta išimtis 
moterims? Ar ne geriau 
visiems?”

Žinoma, kad būtų geriau 
gauti pagerinimus visiems. 
Bet jei iš karto negalima 

| gauti visko, geriau gauki
me nors biskj. Prie to, vy
rus dalinai padengia pasiū
lymas pabėgusiems duoti 
pensiją anksčiau.

KVAILAS, NEGRAŽUS POELGIS
MILIJONAI AMERIKIEČIŲ, aišku, yru nusivylę 

tuo, jog jie negalėjo per radiją ir televiziją išgirsti Ta
rybų Sąjungos užsienio reikalų ministrą- Molotovą. 
Mums atrodo, kad visa kaltė krinta ant Columbia 
Broadcasting System ir tų koerspondentų, kurie turėjo 
Molotovui statyti klausimus, pečių. Mums atrodo, kad 
jie nenorėjo leisti Amerikos visuomenei išgirsti tą vyrą 
per radiją ir televiziją.

Taip pat minėtos sistemos ir korespondentų James 
Reston, Art Sylvester ir James Shepley pasielgimas po 
to, kai jau derybos su Molotovu dėl procedūros pakriko, 
buvo ir visiškai kvailas ir labai negražus. Vietoje Molo
tovo, jie pasistatė filipinietį generolą Romulo, visam pa- 
sąuliui puikiai žinomą priešą visko, ką Molotovas ir Ta
rybų Sąjunga dirba bei atstovauja. Jam buvo pastatyti 
tie patys klausimai, kuriuos jie planavo statyti Moloto
vui. Na, tai tas žmogelis ir atidarė savo burną iki pat 
ausų. Dar kartą per radiją ir televiziją buvo pakartoti 
visi tie patys “argumentai” prieš socializmą ir socia
listinius kraštus, kurie jau seniai atsibodo Amerikos 
žmonėms. Rimtas dalykas tapo paverstas radijo ir te
levizijos cirku. Nejaugi Columbia Broadcasting System 
ir tie korespondentai dar vis tebelaiko Ąmerikos žmones 
tokiais nieko nenusimanančiais, jog jie nors vienas pri
ims Romulos sapaliojimus už gryną pinigą? Nejaugi 
jie įsivaizduoja, kad tie žmonės nesupras papildytos 
apgavystės?

Mums atrodo, kąd labai daugelis amerikiečių, ku
rie nepamatė paskutinėje vaįandoje programos pakeiti
mo, atsisukę radiją bei televiziją išgirdo ne Molotovą, o 
Ęųmulo, giliai pasipiktino papildyta apgavyste. Šitokiu 
savo poelgiu minėta sistema ir korespondentai meškiš
kai tarnauja Amerikai.

PRIVILEGIJA MAŽA
Pradėjimo moterims mo

kėti pensiją anksčiau pri
vilegija nebūtų labai dide
lė. Tuomi tik būtų praša
linta dalis neteisybės, kuri 
tebėra ir dabart i n i a m e, 
1954 metais pagerintame 
social security įstate.

Moteris gali būti išdirbu
si visą amžių apdraustame 
darbe . Bet jeigu jinai dėl 
nedarbo ar bet kokios prie
žasties nedirbo per trejiš 
paskiausius metus pirm su
ėjimo 65 metų ar pirm 
mirties, ji praranda daug 
teisių. Štai keli pavyzdžiai:

Nedirbusios per paskiau
sius trejis metus moters 
buvęs išlaikomas vyras ar 
našlys negaus pensijos pa
gal jos uždarbį.

Jeigu ji mirė, buvę jos 
išlaikomi nepilnamečiai naš
laičiai negaus pragyveni
mui pašalpų iš social sec-

Tai kas gi atsitiko, kad paskutinę dieną visas planąs 
Molotovui pasirodyti radijuje ir televizijoje tapo su
žlugdytas?

Paaiški Štai kas: Columbia Broadcasting System ir 
korespondentai suformulavo devynioliką klausimų ir 
įteikė Molotovui, kad jis su jais susipažintų iš anksto. 
Viskas gerai, viskas tvarkoje. Bet kartu jie pastatė 
ir tą* sąlygą, jog laike bile kurio klausimo atsakymo jie 
turi teisę kalbėtoją pertraukti ir statyti jam bile ko
kius kitus klausimus, arba po kiekvieno klausimo ko
respondentas turi teisę jam statyti naujus klausimus, ne
leidžiant eiti prie atsakymo į susitartus klausimus. Gi 
laiko tebuvo pusė valandos. Molotovas, suprantama, tokį 
skymą atmetė. Jis jiems atsakė: Po to, kai aš ątsąky- 
siu į susitartus klausimus, jūs galėsite statyti bile ko
kius naujus klausimus. Bet jokiu būdu nesutinku, kad 
jūs galėtumėte mane pertraukjnėti man į šiuos klausi
mus atsakant.

Korespondentai šios propozicijos nepriėmė, ir taip 
visas planas suiro.

Ką visa taai reiškia? Tai reiškia, kad Columbia 
Broadcasting System ir korespondentai norėjo neleisti 
Molotovui atsakyti į susitartus klausimus. Jie būtų la
bai lengvai galėję" laike atsakymo -į pirmąjį klausimą 
pertraukinėti ir prikaišioti pašalimų, klausimų tiek, jog 
nebebūtų buvę Molotovui laiko prieiti prie likusių aš
tuoniolikos klausimų. Juk vieno labai išmintingo žmo
gaus kartą buvo pasakyta: 1 Vienas kvailys- gali pa
statyti daugiau klausimų, negu, dešimt labai protingų 
žmonių gali atsakyti. Taip ii:, čia: net trys priešiškos 
ideologijos korespondentai, išsilavinę triksininkai, tu
rėdami laisvas rankas ir ilguššliėžuvius, gali pristatyti 
tiek klausimų į pusę valandos, jog n.ė viso pasaulio gal
vočiai negalėtų į juos atsakyti.

Tas tik parodo, jog iš anksto buvo planuota visą šį 
nepaprastai naudingą ir milijonų laukiančią radijo ir 
televizijos programą praėjusį šeštadienį paversti cirku 
ir diskredituoti Tarybų Sąjungos užsienio reįkąlų mi
nistrą. Molotęvą. Tai gaila, tai negerai.

is

65- 
(ar

urity pomirtinių fondo.
Jeigu liko buvę jos išlai

komi seni tėvai, jie negaus 
pragyvenimui pašalpų 
pomirtinių fondo.

Tik išdirbusi iki galo 
jų savo amžiaus metų
iki mirties, jei mirė nesu
laukusi 65 metų) moteris 
skaitosi “currently insured” 
(ir dabartiniu laiku ap
drausta), pilnateisė gavėja 
pensijos ar kitų pašalpų. "

Tas reikalavimas būti ir 
“eurrenty insured” neliečia 
vyrų.® Jiems užtenka būti 
išdirbusiems pa k a n k a m ą 
skaičių mėnesių, kad jie 
patys ir jų pąlikonys bū
tų pilnateisiais gavėjais vi- 

: sų iš social security galimų 
gauti pašalpų ir pomirtinių.

dieną 
apie 
sku- 
pra- 

i dar-

VARDAN ŽMONIŠKUMO
Pažįstant šio šimtmečio 

pirmosios pusės daugumos 
darbo žmonių gyvenimą, 
reikia sutikti, jog varymas 
moters Į darbą iki jos am
žiaus 65-jų metų galo yra 
žiaurus ir neteisingas. Var
dan žmoniškumo, turėtų 
pensijos amžių artinti. Dėl 
ko?

Didelis skaičius darbo 
moterų visą savo gyvenimė
lį dirbo tris šiftųs. Rytme
tį ji pirmoji iš lovos kėlėsi, 
gamino pusryčius, visiems 
užkandžius įdėjo, mažuo
sius aprengė. Po to viso, 
dusdama, bego į darbą.

Po paskubos per 1 
darbe ir po rūpesties 
Šeimą ir namus, ji vėl 
bėjo. Kelyje į namus 
lenkdinėjo būrius kitų 
bininku, kad suspėtų susi
pirkti reikmenis, vakarienę 
pagaminti.

Vakaras ar šventė, jai tas 
pats valgių gaminimas, na
mų ruoša, baltinių plovi
mas, o daugeliu atvejų ir 
visų rūbų valymas ir net 
siuvimas.

Nereikia Saliamono gu
drybės supratimui, kad dvi
gubai ir trigubai suktas ra
tas turėjo anksčiau apdilti. 
Retai kurios prigimtis buvo 
tokia stipri, jog ir baigda
ma savo 65-sius dar gali 
tas keleriopas pareigas tęs
ti be didelių kančių.

O jeigu dar atsiminsime 
pradžios šimtmečio imi
grantes darbininkes, pama
tysime daugiau priežasčių 
tą nevą privilegiją joms 
teikti. Juk tai jos be gy
dytojų gimdė ir auklėjo 
vaikus. Jos be mašinų skal- / v
bė, keliais klupčiodąmos 
šiūravo plaiš.ėtas pigaus 
medžio grindis, glėbiais iš 
krautuvių pešėsi nąmo m 
tiktai maistą, bet taip pal 
anglį ir malkas, Kas galė
tų sakyti, kad Ų2-siais me

tais joms dar per anksti 
lengvatų ieškoti?

Nu trumpinus pensijos 
laukimo' laiką, atkėlus ru- 
bežių pirmyn į šešiasdešimt' 
antrųjų metų galą, daug di
desnis skaičius moterų iš
tektų stiprybės išbūti dar
be iki pensijos metų ir iš
vengtų praradimo teisių, 
kurias dabar praranda po 
tuo reikalavimu moterims 
būti “currently insured.”

Ę—te

Taip veikia motinystė 
iš prievartos

. New Yorko valstijos 
miestelio St. Albans gyven
tojai Andrew Rapuano ir 
jo žmona Ella .tapo nuteis
ti kalėti, kaip kankintojai 
savo sūnelib. Jį nuteisė me
tams, o ją 30 dienų.

Kai 3 metų sūnelio klyks
mas atkreipė kaimynų dė
mesį, vaikutis tapo paimtas 
į ligoninę, kur tebebuvo' ir 
už '6 savaičių, kai teisė jo 
tėvus. Jam tebegydomą su
laužyta ranką. Atradimo 
metu, sakoma, buvo visas 
apmargintas mėlynėmis.

Teisme tėvas prisipažino 
sudavęs vaikui už “atbuki
mą,” nesimųkymą, ko jisai 
norėjęs iŠmpkyti. O moti
na sakė šėrusi diržu už pri- 
teršimą drabužių.

Pirm teisino pasirausus 
po jų praeitį, patirta, jog 
jie natūraliai nelinkę, ne
tinka būti tėvais. Dar jau
ni žmonės, 37 ir 30 metų, o 
jau abu buvę pirmiau vedę, 
abu prigyvenę po 3 vaikus 
su pirmaisiais ir abu juos 
palikę pirmesniesiems au
klėti. Tėvais vėl tapo ne iš 
pasirinkimo, bet iš neturė
jimo priemonių apsisaugoti. 
Pasėkoje menkos išminties 
ir desperacijos jie kerštau
ja tam mažyčiui, kuris juk 
negalėjo įsiprašyti gimdy-

Mirimai
Birželio 9 d. staigiai mirė 

K'rįstina Skliutienė (Ma- 
chulis), pradėjus 62 metus 
amžiaus. Paliko liūdesyje 
savo vyrą M. Skliutą, sūnų 
Edwarda, marčią Anną ir 
anūką. Lietuvoje paėjo iš 
Linkaičių kaimo, Joniškiu 
parapijos, Kauno guberni
jos. šermeninėje buvo daug 
brangių gėlių ir lankytojų. 
Palaidota birželio 13 d. 
Melrose kapinėse. Laidotu
vės buvo skaitlingos žmo
nėmis ir automobiliais. Po 
laidotuvių visi dalyviai bu
vo užkviesti į Skeet klubą 
ant pietų.

Velionė gyvą būdama 
skaitė Laisvę, priklausė 
prie Biručių pašalpinės 
draugijos ir Vienybės. Ji 
turėjo gerą balsą ir atmin
tį. Pirmiau prikląusė prie 
Lįųosybės Choro su visa sa- 

mui, ar atsisakyti nuo jo. ■ vo šeimyna. Yra daug ge-
T-a

Nereikėjo atsidėti 
ant svečių dovanų

Leisdamas dukrą už vy
ro, bronxietis Sam Mass 
nusprendė suruošti jai šau
nias vestuves, kokios retai 
pasįtaįko. Tiesa, jos gali 
daug kainuoti, bet, argi jis 
negirdėjo, kad jo operuoja
mu taksiku grįždami iš ves
tuvių svečiai nekartą girda
vosi jauniesiems įmetę po 
šimtinę ar daugiau dova
nų ? Apsimokės.

Vieno menko dalykėlio 
Sainas nenumatė, tai to, 
kad tąksikais važinėj antie j j 
į taksįko vairuotojo duk
ters vestuves retai kuris 
patenka. Gi pas žmones 
yra tendencija mažiau duor 
ti tam, kas mažiau teturi. 
Pasėka: tėvelis pasijuto 
virš tūkstantėliu skoloje. 
Vaišingą ir puošnų t pokilį 
vadovavęs keitereris pradė
jo reikalauti atmokės ties. 
Neapsikęsdamas, tėvas iš
rašė čekį, paremtą nuliu. 
Viskas atsidūrė teisme.

Brąngųs gyvybės sąrgas
Oksigeųas pagelbsti silp

no asmens gyvybę išlaikyti 
. ilgiau, o kaį kada, ir išgelbs- 
tį — jeigu išsigali t^ pa
galbą pirkti. Brooklyno ko
miteto kovai prieš vėžį su
sirinkime buvo rapoytuota, 
jog tiktai vieno ligonio gel- 
bėjipiųi nūo jpirtiės oksige- 
nas per mėnesį kainavo 
$800. ’

New Delhi. — Indijos avi
acijos vadas maršaląs Su- 
broto Mukerjee vyks ta į 
Tarybų Sąjungą, kad stebė
ti tenykštę aviacijos dieną 
ateinantį mėnesį. J.

Šeimininkėms
Pienas su kavos skoniu 

ir šaltaine
šaukštelis ir pusė kavos 

miltelių
puodukai šalto pieno

| šaukštelio druskos .
4 šaukštai cukraus 
šaukštelis vanilla
1 pinte vanilla šaltainės.
Ištirpyk kavą biskelyje 

pieno. * Sumaišyk su liku
siu pįenų ir prieskoniais. 
Supilk į 6 aukštąsias stikli
nes. Uždėstyk po kaušą 
šaltainės ir tuojau paduok.

Kavinis punčius su 
šaltame ir grietine

3/2 pintės tirštos saldžios 
grietinės (whipping cream)

V2 šaukštelio almond ex
tract

kvorta gerai atšaldytos 
kavos
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BROCKTON, MASS

Today’s Palietu

9068 
12—20; 40

Uliniu**
Pattern 9068: Misses’ Sizes 12. 

14, 16,48, 20: 40. Size 16 dress, 
4Vi yards 85-incb fabric; bolero 
requires_1% yards.

Užsakymą su 35 centais ir | 
pažymėjimu formos nume* 
rio ir dydžio siųskite; Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19.

Sveikatos autoritetai, įsa
kydami išgerti per dieną 
puskvortę pieno, kalba apie 
Čielą pieną, iš kurio neiš
imtą g'rietinė. Prisiėjus 
vartoti pieną be grietinės 
(skim milk j, tą nedateklių 

ztĮąpįldys vidutinis ketvir- 
tąiniukas sviesto.

2 ptul.—Laiqvq (Liberty)-Trečiad., birželio (June) 29, 1955

kvorta šokoladinės šal
tainės

biskytis druskos 
šaukštelio nutmeg. 4

Suplak grietinę, pridėk 
prieskonius. Šaltame du
biame inde, kuriame duosi 
gėrimą ant stalo, sumaišyk 
kavą, pusę šaltainės, drus
ką. Palengva įmaišyk grie
tinę ir likusią šaltainę. Pa
viršių apdulkink su nut
meg. Užtenka 12-kai.

Neturint tų visų priesko
ninių pridėčkų, būna pakan
kamai skanus gėrimas iš 
kavos su grietine ir šaltai
ne.

Šiuos pieninius ar pieno 
produktais paskanintus gė
rimus rekomenduoja Na
tional Dairy Council New 
Yorko skyrius, kuris yra 
pats juos išbandęs savo . 
įstaigoje.

ro padarius choro pa 
gimuose.

Birželio 12 d. mirė Ka
zimieras Laima, sulaukęs 
74 metų amžiaus. Palaido
tas birželio 15 d., Coweeset 
kapinėse No. Easton, Mass. 
Paliko liūdesyje savo žmo
ną Sofiją Laimienę (Stan
kus), dvi dukteris, Stella 
Leball, Brocktone, ir Joan
ne Higgins, No. Abington, 
Mass., ir tris anūkus. Ve
lionis skaito Laisvę. Pra
eityje yra atsižymėjęs ge
rais darbais . Aukodavo ge
riems tikslams ir kovodavo, 
už darbininkų klasės reika
lus.

Dirbtuvėje užsigavo koją 
ir po trijų dienų sirgimo li
goninėje birželio 14 d. mirė 
Pranas Benevich. Paliko 
liūdesyje savo mylimą žmo
ną Marijoną (Pra^zdes- 
kas) Benevičienę, dvi duk
teris, Mary Komich ir An
na Jablonskas (Benevich), 

1 abidvi gyvena Mountain
side, N. J., ir du anūkus, ir 
seserį Caroline Benevich, 
Buffalo, N. Y. Priklausė 
prie St. Roko pašalpinės 
draugystės ir Lietuvių Tau- 

I tiško Namo draugovės. 
■ Skaitė Laisvę, lankydavo 
i mūsų parengimus, koncer
tus, piknikus, draugiškus 
vakarus ir, reikalui esant, 

! pagelbėdavo parengimuose.
Palaidotas Melrose kapinė
se -birželio 17 d. Ant kapų 
atsisveikinimo kalbą pasa
kė G. Šimaitis. Lietuvoje 
velionis paėjo iš Mičiūnų 
kaimo, Kalvių parapijos, 
Vilniaus krašto.

Linksma naujiena
Tėvai Antanas ir Rožė 

1 Wallen praneša, kad-* jų 
į duktė Aldona Wallen jau
turi padariusi sutartį (en
gagement) apsivesti su Ei- 
don R. Silk, iš Haverhill, 
Mass. Aldona yra žinoma 
kaipo garsi dainininkė ir 
meno mylėtoja.

Pasilikite visi sveiki.
G. Shimaitis

Washingtonas.—Kongre-“ . 
sas nusprendė nesulaikyti 
pagalbos Jugoslavijai ir In
dijai, nors tos dvi šalys pa
skutiniu laiku parodė dau
giau draugiškumo Tarybų 
Sąjungai.

Londonas. — Britanijos 
jūrininkai baigė streiku, 
kuomet jiems buvo užtikrin
ta, kad valdžios ta^įnln- 
kai tyrinės reikalavimus. 
Bet uostų krovikai atsisa
ko streiką baigti.
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Los Angeles yra iš eiles 3-eias 
mūsų šalies didmiestis

(Pabaiga)
Pershing Square

Pershing Square — maž
daug toks, koks New Yorke 
Union Sq. Tiesa, Pershing 
Sq. parkiukas randasi pa
čioje Los Angeles miesto 
širdyje. Labai gražiai iš
puoštas. Gražios gėlės au
ga, dabina visą apylinkę. 
Apačioje parkiuko randasi 
miesto garažas, šalia Bilt
more viešbutis, Filharmo
nijos auditorija, Edisono 
budinkąs ir nepertoli cen- 
tralinis miesto knygynas, 
kurie visi pagražina apy-

Rašo D r. J. F. Borisas
maždaug prasidėjo nauja Jerio, Newtono 
filmų industrija,. kuri da- schel’o. Viršuje, 

t randasi senoviški

ir

Judžių studijos
Kalifornijoje prasidėjo ši 

nauja industrija 1908 m., 
vadovybėj Francis Boggs. 
“Why Girls Leave Home,” 
“The Count of Morte Chris
to” »— abu veikalai buvo 
pradėti gaminti New Yor
ke ir vėliau Chicagoje, ta
čiau šios filmos buvo už
baigtos Laguna Beach, Ka
lifornijoje. Vėliau Francis 
Boggs atsidarė studiją ant 
Olive ir 7th gatvių kampo, 
Los Angelese. Tada prie jo 
prisidėjo Cecil B. de Mille, 
Jesse Lasky, Samuel Gold- 
wyn, Hal Roach. Taip

bar yra kontrol i u o j a m a 
daugiausia didžiųjų bankų. 
Panašiai tai, kaip ir kitų 
šakų industrijos.

“The Hollywood Bowl”
Ši Arena atrodo į Romos 

Imperijos laikų Amphitea- 
trą. Maždaug kaip lietu
viškas baravykas. “Holly1 
wood Bowl” — įdomi tuo, 
kad joje daugybė žymių 
artistų, chorų išpildjė daug 
muzikališkų p r o g r a m ų. 
Ore teatras sutraukia daug 
žmonių — panašiai, kaip 
New Yorke Goldman be- 
nas. Tai yra geras daly
kas.

Griffiths Observatorija
Griffiths parke randasi 

ir Griffiths Observatorija. 
Griffiths parkas yra labai 
didelis, turi 4,253 hektarus 
žemės. Los Angeles mies
to valdžia nupirko šį parką 
nuo Griffiths šeimos 1919 
metais. Griffiths Observa
torija susideda iš keturių 
mokslo skyrių: astronomi
jos, fizikos, chemijos ir ge
ologijos. Observatorijoje 
randasi žmogaus didumo 
statulos: Hipparchuso, 
Koperniko, Galilėjaus, Kep-

Her- 
bokšte, 

astrono
mijos mokslo instrumentai. 
Pačiame viduryje1 yra “Mo
del of a Pendulum,” kurį 
išrado francūzas moksli
ninkas Jean Foucault. Jis 
parodo, kaip mūsų žemės 
rutulys sukasi aplink savo 
ašį — panašiai, kaip auto
mobilio ratas sukasi, kai 
važiuoji. Taipgi randasi 
Mount Palomar 200 colių 
teleskopo modelis. Observa
torijoje randasi daugybė 
įvairių instrumentų, kurių 
pagalba žmogus sužinojo, 
kad pasaulis ne toks, kokį, 
žmogus savo akimis mato. 
Nors observatorija suside
da iš keturių mokslo sky
rių, tačiau astronomija dau
giausia yra studijuojama. 
Mėnulio plyšiai, žemės klo
dai, atvėsimo ir karščio 
procesai yra tik dėl to, kad 
būtų galima prisitaikyti 
prie ateinančių audrų, oro 
spaudimo.

Kafeterijos
Iš daugybės valgyklų, ku

rių yra gerų ir blogų, kaip 
ir visuose didmiesčiuose, 
manau, Clifton’s Pacific 
Sea Cafeterijos yra įdo
miausios Los Angelese. To

V. VARGUOLIS

Surado žalmargę

nusiperka atviručių ir ki
tų daiktų. Tai maž daug 
kaip muziejųkas. Gamtiš
kai visa Beverly Hills, apy
linkė kalnuota, o tas suda
ro žymų įspūdį ant žmo
gaus proto.

Apie Los Angeles ir jo 
apylinkę galima trumpai iš
sireikšti. Tai yra milžiniš
kai didelis lopšys, beveik iš 
visų pusių apsuptas gigan
tiškais kalnais. Žmonės gy
vena kalnuose ir pakalnė
se. Šildosi saulės spindu
liais biedni ir turtingi. Tarp 
jų, sako mūsų draugai, ran
dasi ir apie 10,000 lietuvių.

Kartas nuo karto galinga 
gamtos jėga jį pasiūbuoja, 
tartum motina savo kūdikį 
lopšyje.

ELIZABETH, N J
Atminčiai

JONO VIZBARO
Mirusio Birželio 22 d., 1955 nu

W. ir M. Žukai 
W. ir B. Simons 
B. Makutčnas 
L. BąĮ’tkus 
V. Paulauskas 
P. Vizbaras 
A. Styipeika 

Poškus 
Rudžionis 
Lukoševičius 
Čiurlis

P.
M.

MONTREAL, CANADA

Z.

Rožanskas 
Pošiunas 
Pociūnas 
Skairys 
Liutkus 
Stasiūnas

P. Urbonas 
G. Budris
J. ir S. Šalkauskai
K. Savičienė 
P. Stankus 
Ę. Bajoras

(Tąsa)
— Aš ramindamas Jonelį uždėjau 

jam ant peties savo ranką, ir širdingai 
' ačiuodamas, atsisakiau priimti. Bet tuo

met man švystelėjo nauja mintis į galvą 
ir aš jam tariau:

— Aš karvės nelaikau ir nenoriu lai
kyto. Bet žinai ką? Jei tu nenori jos ir 
neturi kur dėti, tai štai ką imk ir pa
daryk. Ana, prie to keliuko, ką eina į , 
Winton miestelį, už pasisukimo, gyvena 
labai biedna italų šeima; jie neturi kar
vės, net ir ožkos. Dar jauni žmonės, bet, 
matyt, tas žmogus mažai uždirba, o tu
ri tris ar keturis mažus “bambiniukus”, 
vaikučius. Tu jiems, padovanodamas 
žalmargę, padarysi labai daug gero ir 
džiaugsmo.

— Jonelis mano pasiūlymą priėmė ir 
ištiesęs man ranką, duodamas virvę, sa
kė:

— Tai štai, imk nuvesk ir padovanok.
— Aš su tuo nesutikau, bet pasisiū

liau, kad abu eitume; pasisiūliau jam į 
draugystę.

— Na, tai eime; — jis man tarė.
— Aš tik šūktelėjau savo žmonelei į 

stubą, kad greit sugrįšiu,,nes ji nežino
jo, kas čia prie vartelių atsitiko, ir mu
du nuėjome tuo siauručiu keliu link ita
lų gyvenvietės.

— Kada mudu atėjome prie vargin
gos stubelės, tai radome tą jauną mote
riškę besitriūsiančią savo darže, apie 
kurią keturi, kaip žirniai, vaikučiai kni
binėjo ir žaidė. Aš užkalbinau jauną 
moteriškę, kuri, pamačiusi du vyriškiu, 
lyg ko tai nusigando ir su nuostaba, ro
dos, klausė: ko judu norite? Kadangi 
mane ji iš matymo šiek tiek pažinojo, 
tai ir jos baimė pradėjo atpulti, kada 
aš pradėjau į ją Kalbėti. Aš jai paaiš
kinau, jog šis gerasis žmogus atvedė ir 
dovanoja jai šią karvę. Ji nenorėjo ti
kėti; ji manė, kad čia kas nors tokio blo- 

<gO yra, ar gali būti, ir kratė galvą, kar
todama laužyta anglų kalbą: “me no 
wan, me no wan.” Bet aš neatleidau, 
vis jai aiškinau, įtikinėjau, jog čia nie
ko nėra ir n-ebus jokio blogo, tik imk ir 
melžk, nes, atrodo, kad karvė pritvin
kusi. Daug aš turėjau darbo, iki aš tą 
juodaakią, garbiniuotais plaukais, gal 
cicilietę įtikinau, bet įtikinau. Kada ąš 
jai visą istoriją išpasakojau, kaip kar
vė čia atsirado ir kaip ji dabar norima 
atiduoti jai, jos šeimai, vaikučiams, mo
teriškė tik puolė ant kelių, persižegnojo 
ir? bankas iškėlusi, gal poterius itališ
kai kalbėjo. Bet vėl, greitai pakilusi, 
puolėsi mudviem rankas bučiuoti, ir su 
taip džiaugsmu liepsnojančiomis akimis 
į mudu žiūrėjo, kad aš ir dabar, rodos,

matau tas jos juodas, kaip anglis, akis. 
Ji bematant nubėgo į stubą, atsinešė 
baltutėlį, švarutį viedrą ir ėmė melžti 
jai dovanotą karvutę. O vaikučiai, pa
matę, kad iš karvės spenių bėga baltas 
pienelis, tik krykštė, džiaugėsi, šokinė
jo ir, nors ir bailiai prisiartinę,, glostė 
karvutei kaklą, kad ji duoda saldų pie-

— Ir taip Jonelis, padovanojęs tą sa
vo žalmargę, ir aš, atsisveikinom tą mo
teriškę ir, palinkėję jai geros laimės, 
grįžome į mano bakūžėlę.

— Sugrįžę į mano stubelę, daug ką 
turėjom kalbėti. Aš pirmiausia supa
žindinau Jonelį su manąja ir paprašiau, 
kad ji parūpintų ką tokio Joneliui už
kąsti, o mudu leidomės į ilgą pokalbį, 
kuris man labai buvo žingeidus ir įdo
mus. Na, ir Jonelis pradėjo pasakoti 
tuos jo nuožmius pergyvenimus nuo tos 
dienos, kada jis, pasišokėjęs ant preki
nio vagono, dingo man iš akių.* * * ,

— Toli man tada neteko važiuoti, — 
jis pradėjo pasakoti. — Pavažiavau ke
lis desėtkus mylių, o vakaro uždanga 
pradėjo išvynioti savo tamsią nuolaidą. 
Buvau labai pavargęs ir išalkęs, tai pa
bijojau, kad neišlaikysiu ilgai — už
migsiu ir nusirisiu po ratais. Tai kai 
traukinys sustojo kokiame miestelyje, 
aš nušokau ir ieškojau, kur susirasti 
vietą pernakvoti. Bet ilgai nereikėjo 
ieškoti, nes geležinkelio sargas-policistas 
mane užmatė ir pasigavo. Reiškia, aš 
“gavau” nakvynę visai dykai, tik, žino
ma, ne tokią, kokios tikėjausi. Nuvedė 
mane į kokią ten geležinkelio užkąmarę 
ir ėmė klausinėti: keno aš, iš kur ir ką 
'čia darau nakties laiku, kaip mano var
das, pavardė ir dar daugiau ko. Bet aš 
kietai užsičiaupiau ir nesakiau nei iš 
kur, nei ‘kieno, nei pavardės, tik vardą 
— Jonas. Nieko jie ten, iš manęs neiš- 

perdavė- miestelio policijai’, ir ten 
išlaikė kelias dienas ir bandė ‘ su- 
iš kur aš ir kieno. Bet ir ten 
iš manęs neišpešė ir, nesuradę 
daugiau apie mane, atidavė į naš-

gavę, 
mane 
rasti, 
nieko 
nieko
laityną. Ten nebuvo bloga: gavau pa
valgyti, apsirengti ir ėjau į jų ten esa
mą mokyklą. Galėjau aš ir iš tenai pa-/ 
bėgti, bet jau kartą pabandęs, pabijo
jau imti riziką antrą kartą; buvau per- 
jaunas, pats supratau. O n'amo grįžti 
irgi bijo jausi, tai aš taip tenai ir apsi- 
likau; išbuvau apie trejis metus.

— Ar tu niekad nebandei parašyti 
motinai laišką? — aš Jonelį paklausiau.

— Ne, niekad. Ąš bijojau tėvo, 
jis, mane susieškojęs, užmuš.

(Bus daugiau) 
-r ' •

kad

ran- 
baž- 
Ca-

dėl turistai /jas daugiausia 
aplanko. Vidurye kąfeteri- 
jų randasi' “Qarden of Me- 
ditation,” Kristaus stovy- 
lą, pagamintą skulptoriaus 
Marshall Lakey; ji persta- 
to “Garden of Gethsema
ne.” Taipgi randasi “Grot
to of the Rocks” krautai. 
Vargonai suteikia rekordų 
muziką. Mums pasakojo 
draugai, kad lietuvis moks
lininkas Nikūnąs daug pri
sidėjo prie dailės su savo 
darbais.

Viešbučiai
Los Angeles turi daugiau 

negu 800 viešbučių. Tarpe 
jų yra Statler, naujausias ir 
gal didžiausias. Tačiau vieš
butis Alexandria, kuris bu
vo atidarytas 1906 metais, 
per daugybę metų buvo 
vienas iš žymiausių visoje 
Los Angeles apylinkėje. 
Mums teko porą dienų ja
me gyventi. Tai maždaug 
istoriškas.

Apartmentai
Kaip visuose didmies

čiuose, taip ir Los Angele
se yra gerų, moderniškų ir 
senų', prastų apartmentų.1 
Iš viso jų randasi daugiau 
negu 4,000. Pašalyje Los 
Angeles miesto randasi 
daugybė trailerių kaimukų, 
kempių. Apartmentai, ku
rie randasi apie Main ir 
East 5th gatves, angliškai 
šioje apylinkėje vadinami 
“Honky-Tonk.” šioje mies
to dalyje daugiausia gyve
na tokia pat žmonių kla
sė, kaip kad New Y o r k o

I Bowereje. Kita dalis vadi
nama “Chic Strip.” Ši ran
dasi Hollywood apylinkėje. 
Joje yra daugybė gražių 
privatiškų, moderniškų na
mų. Hollywoodo apylinkė
je gyvena ir lietuvių.

Wilshire apylinkė
Wilshire apylinkėje 

dasi daugybė įdomių 
nyčių, “Brown Derby
fe,” žydų “Temple of B’nąi 
B’rith.” Apylinkė vadina
ma “The Miracle Mile.” 
Tai yra miesto dalis, kuri 
išdygo neperseniausiai.

Hollywood
Tai yra Los Angeles mies

to dalis. Randasi Santa Mo
nica kalnų šąlyje, apie 8 
mylios nuo Los Angeles 
miesto širdies. Hollywood 
B oul vardas yra žinomas 
kaip “Southern California 
Times Square.” Los Ange
les žmonės šią apylinkę va
dina “The Strip.” Žymūs 
aktoriai išsikraustė įs Hok 
lywoodo. Jiems .Hollywoo- 
das pasidarė perprastas. 
Namai daugiausia “stucco” 
ir “bungąlow” išvaizdos 
Žymiausi medžiai eucaliptai 
ir painios. Hollywoode ran
dasi daugybė knygų krau
tuvių ir visokių , galerijų, 
meno klubų ir studijų.

Beverly Hills
Šis miestelis yrą žinomas 

kaip “Spotless City” —• 
“Gold Coast of the Cinema 
World.” Randasi apie 8-10 
mylių nuo Los Angeles į 
vakarus. Miestelis turi dau
gybę gerų įstatymų. Savi
ninkai negali savo namų 
bei medžių be miesto leidi
mo pakeisti. Pardavimo 
ženklai — “For " 'Sale” —- 
turi būti tik vienos pėdos 
ilgio. Budinkų hegalima 
būdavoti rytinėje miestelio 
dalyje, šalia Santą M°niea 
-kalnų. Miestelio budinkąs, 
City Hali, Ispaniškos ar
chitektūros. Per daugybę 
metų Will Rogers buvo 
Beverly Hills miestelio gar
bės gaspadorius. Šiuo tar
pu Beverly Hills gyvena 
apie 300 žymių aktorių ir 
direktorių. Knygynas tur
tingai įrengtas. Will Ro
gers namai ir parkas pri
klauso Kalifornijos valsti
jai. Daug turistų aplanko,

Streikuoja darbininkai
Canadian Industries Ltd. 

dirbtuvės Bejoeil darbinin
kai,, kur gaminama sprogs
tamoji medžiaga, pereitą 
savaitę išėjo į streiką. Iš
ėjo į streiką už tai, kad ve
dant derybas dėl atnaujini
mo sutarties, su samdyto
jais negalėjo susitarti, kaip 
sureguliuoti laike sumažė
jimo darbo, kad visi darbi
ninkai gautų savo dalį dar
bo.

Streikas apima apie 500 
darbininkų, ir jiems vado
vauja National Federation 
o f Chemical W o r k e r s 
(CCCL) unija.

Nutarė nuversti lūšnas
Pačiam Montrealo centre, 

seniausioje miesto dalyje 
gyvenimui stubos, iš tikrų
jų, jau nepakenčiamos. Per 
metų metus buvo kalbamą, 
diskusuojama; planuojama, 
kad reikia jas nugriauti ir 
jų vietoj pastatyti naujas, 
gyvenimui tinkamas stri
bas. Bet nieko konkretaus 
tuo klausimu ligšiol nebuvo 
padaryta. Pagaliau, birže
lio 21 d. miesto taryba prin
cipe nutarė (nors majoras 
Di&peau ir jo municipali
nių veiksmų lyga buvo tam 
priešinga) ir įgaliojo mies
to valdybą veikti toje kryp
tyje.

Šis planas, jei bus praves
tas gyvenime, apims tarp 
St. Catherine, St. Denis, 
Ontario ir St. Urbain gat
vių ruožtą. Bus nugriau
ta senų, gyvenimui netin
kamų, 648 pastatai, o jų 
vietoj pastatyta naujų, mo
derniškų, darbininkam pri
einamą kaina išsireųdųoti 
apartmentų, kuriuose galės 
sutilpti apie 1,000 iki l,3Q0 
šeimų. Projekto įgyvendi
nimas, apskaitojąmą, kai
nuos apie 24 
įerių.

jonai do- 
Tįkimąši, kad- prie 

šią projekto išlaidų paden
gimo prisidės provinciale ir 
fe.derąlė valdžios. 1

Tėvų dienos savaitgalis 
nusinešė 24 gyvybes* * «
Birželio 19 d. buvo ap-j 

vaikščiojama taip vadina
ma tėvų pagerbimui'diena. 
Tačiau tos dienos savaitga
lis buvo vienas iš nelaimin
giausių Montrealo -apylin
kėje savaitgalių. Laike tų 
poros dienų nelaimingais 
atsitikimais čia žuvo 24 
žmonės, 10 iš jų, kūdikiai. 
Penki užsimušė ant kelio 
automobilių nelaimėje, ę ki
ti 19 — paskendo vande
nyje.

Taip bloga, taip negerai
Vasarai atėjus ir įmonėm 

išvažiuojant sąvąįtgaįiaįs į 
laukus, vieškeliai užsikem
ša automobiliais, kąs per 
neatsargumą ar greitą va
žiavimą sukelią daug palai
miu. Kelių autoritetai grie
bia ųž pakarpos tuos, ku
rie pęrgrpitaį vąžįųoja. Bet

policija perspėja ir tuos au- 
tęipobilistus, kurie per 
daug lėtai važiuoja, kas su
laiko visą važiųotę. Nuo 
dabar, sako, gaus ir jie tį- 
kietus. Nors per lėtai va
žiuojantieji nebus baudžia
mi, bet jie bus pašaukti 
į policijos raštinę pasikal
bėjimui.

Grąžiaį pagerbė prieš 
vedybas

Birželio 23 d. gražiai bu
vo pagerbta su “shower pa
re” Annie Jonikytė (Mary
tės Simijonienės dukrelė), 
kuri neužilgo ruošiasi ište
kėti. Ją pagerbti atėjo virš 
100. moterų ir mergaičių.

O ant rytojaus, birželio 
24 d., jos jaunikaičiui, Vy
tautui Gyviui, buvo su
rengta taip pat graži 
“Stagg pare.”

Kaip vienam, taip kitam 
suteikta daug gražių linkė
jimų besiruošiant vedybi
niam gyvenimui ir įteikta 
vertingų dovanų.

Nuoširdžiai atsiliepė
Liaudies Balso adminis

tracijai ir čia iš vietos pa
darius atsikreipimą dėl va
sarinės laikraščiui ekono
minės paramos, tiek kores- 
pondentui teko patirtį, 
Montrealo apylinkėje LB 
skaitytojai, rėmėjai ir sim- 
pątikai nuoširdžiai atsilie
pė į tai ir jau padarė gra
žią pradžią su ąukomis. 
Kurie jaučiate reikalą ir 
laikote sau už pareigą pa
remti. L. B. su aukomis, 
atlikite t ą sąvo gąrftingą 
pareigą dabar, tuojau. To 
reikalaują mųsų Jąikrąčio 
padėtis: To reikalauja ir 
mūsų norai ir troškimai, 
kad Liaudies Balsas eitų ir 
gyvuotų!

Išvąžiąvo svečiupsna
Ona Kielienė išvažiavo į 

JAV, New Jersey, pas savo 
dukterį Nellę Mitkuvienę. 
Taipgi Genė Mikalauskaitė 
orlaiviu išskrido į New 
Yorką kuriam laikui pasi
svečiuoti.

Sergą
Oną yįrbylįenė (Stasio 

žmoną) staiga ir sunkįai 
susirgo. Ligonė randasi 
Jewish General ligoninėje.

Verą Vįrbylięnė (Juozo 
žmoną) irgi nesijaučia ge
rai. Gydytojo priežiūrojė 
gydosi namuose. J.

į Baltimore, Md.
Iš Lietuvių Literatūros 

Draugijos 25 kuopos 
įsusirinkimo

Nedaug ką galiu iš susi
rinkimo parašyti, tik tiek 
turiu pasakyti, kad yrą pa
daryta svarbių nutarimu, 
apie kuriuos bus vėliau 
pranešta. Girdėjau, kad 
kaikurie baltimoriečiai ren
giasi važiuoti į newyorkie- 
čių Laisvės pikniką. Gerai,' 
kad važiuosite. O jei kurie 
nevažiuosime, tai padaryki
me šitaip: paaukokime nors 
dąlį lėšų į Laisvės dešįm* 
ties tūkstančių dolerių fon
dą. Nors jau kartą auko
jome, bet tai niekis. Būki
me Laisvės patrijotais, aš 
prisidėsiu su $10!

Kaip tai atsitiko, kad 
Saulėtekis tapo sužeistas 
pačiame dienos viduryje. 
Striūgas užšoko ant galvos

mą. Daktaras nukirpo plau
kus, nuskuto pakaušį ir sa
kė, kad už tai nieko nejpu 
siųs, tik reikėsią užmokėti 
ųž sųlopymą galvos,

Vargo Vytas 
ir Augintas

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.)

karų Vokietijos kancleris 
Ądenaueris gauna kailiu net 
nuo savųjų. Daugelis jo pa
ties partijos žmonių aštrįąi 
kritikuoja savo vadą, kam jis 
sutiko Washingtone eiti į de
rybas su Maskva tokiomis 
sąlygomis, kurios gali išąnką* 
to sugadinti visą derybų at-’ 
mosferą.

Washingtone iškeptos “są
lygos” nepatinka ir social- 
neipokratams ir darbo uni
joms. O tai rodo, kad Adę- 
nąperis netrukus 'gali praras
ti savo parlamente daugumos 
pasitikėjimą. Tada visus mi- 
iitąrinius planus reikėtų pa
džiauti ant sausos medžio ša
kos.

Austrija parodė platų\ ke
lią į sėkmingą susitarimą. 
Tačiau Ądenaueris pasirinko 
eiti šuntakiais, vedančiais f 
fašistinę klampynę.

Išplečiama čerpių gamyba

-NAUJOJI VILNIA. — šio
mis dienomis rajono pramo
nės kombinato statybinių me
džiagų gamykla pradėjo ce
mentinių čerpių gamybų. 1955 
metais šios produkcijos bus 
pagaminta 5 kartus daugiau, 
negu pernai. Gamykloje nu
matoma netrukus pradėti taip 
pat dengiamųjų malksnų bei 
statybinių kalkių gamybų.

J. Tankevičiuts

Philadelphijos miesto pa
laikoma Girard College dar 
vis tebepraktikuoja diskrimi
nacijų.

1881 metais jų įsteigė tur
tingas pirklininkas Stęphąn 
Girard. Jam- mirus ši kolegL 
ja perėjo į miesto 
Nepaisant toą ji dar vis 
grų studentų nepriima.

Ar ilgai toji kolegija galės 
laužyti diskriminacijų 
džiančius įstatymus?

rankas.
ne-

dram

išpar-
kurių '

Miesti-

Glen Cove paskelbė 
davimų tų nuosavybių, 
neužmokėti taksai, 
nių taksų nemokėjusių skel
bia net 28, o mokykloms— 
60. Pagal mažų miestelį, tai 
daug. Nejaugi tai ženklai 
grįžimo į ‘‘‘gerovės už kampo1’ 
gadynę

8 psi.—Laisvė (Liberty)- Trečiad., birželio (June) 29, 1955

i

I t



Evikcijas žada vykdyti 
už 30 dieną

• /
Apie tūkstančiui neatliku

sių politinės išpažinties pro
jektuose gyvenančių šeimų 
grasinama evikciją kada nors 
bėgiu šios vasaros. Tokios 
informacijos gauta valdinėje 
Housing autoriteto raštinėje

• birželio 24 d.
, Autoriteto pareigūnai sa

kė, jog iki tos dienos buvo 
fcusikaičiutos apie 30 tūks
tančių gyventojų blankos. 
Dar trūko apie 1,500. Jie ti
kėjosi, kad apie 500 iš tų dar 
ateis, kad jos tik pavėluotos.

Atsisakantiems 
mokratinę politinę 
atlikinėti bėgiu šių 
įsakys evikciją.

Kadangi įsakas
organizacijas paliečia 
šimtus esančių ar kada nors 
gyvavusių organizacijų ir ko
mitetų bei grupių, tad veik 
jčks darbo žmogus, kuris 
yra ko nors vertas darbininkų 
judėjimui, negalės išvengti 
evikcijos anksčiau ar vėliau, 
jeigu nebus iškovotas atmeti
mas Gwinn Akto.

tą nede- 
išpažintį 

30 dienų,

surašyti
kelis

rendau* 
prašalinimui

namų savinin-
naujųjų na

Gwinn. Aktą priėmė Kon
gresas 1952 metais. Jis įsa
ko šalinti iš namų visus tuos, 
kurie yra ar būtų, buvę nariais 
bent kurios tų prokuroro 
Brownellio sąraše esamų 
280 orgnizacijų, vadinamų 
“subversyvėmis”. Kol kas tas 
viskas liečia tiktai gyvenan
čius projektuose, kurie yra 
pastatyti valstybės iždo lėšo
mis ar turi iš to iždo pasko
las.

Studijavusieji tą įstatą, ko
vojusieji prieš jį per tuos 
trėjis metus, sako, jog leidus 
jį vykdyti. projektų gyvento
jams persekioti, jis pasibks 
lite tiktai visus projektus, bet 
ir privatinius namus. Jie pa
reiškia, jog jis yra padarytas 
‘'užsmaugti kožną 
ninku veiksmą 
skriaudų.”

Kompanijos 
kės — ypačiai
mų — veik visos gavo kokių 
nors valdinių pinigų staty
boms, o tūlos savo: 
padarė kaip ir pusiau projek
tais, turi taksų nuolaidas. Nu
matoma, kad jeigu tiktai vi
suotinuose projektuose bus 

’ leistos įvykdyti šios evikcijos, 
kompanijos pradės kryžiaus 
karą turinčiuose valdinių pa
skolų projektuose. Pradės 
karą prieš kiekvieną, kuris 
priešinasi rendų kėlimui ar 
kuris bent ką veiks rendau- 
ninkų gerovei.

Organizuotieji projektų 
rendauninkai sako, jog šias 

• evikcijas dar galima sustab
dyti ir Gwinn Aktą padaryti 
negaliojančiu, jeigu tiktai bū
tų smarkiai pasidarbuota. Ka
lifornijoje; ir Illinois valstijo
se jo nevykdo. New Yorke 
Ugi šiol irgi buvo laimėta tei
smuose, bet dabar apeliacinis 
teismas parėmė persekiotojus.

nam u s

MOKYTOJAS ATSAKO
Passaic gyventojas Antho

ny Ryles mokinosi vairuoti 
auto. Mokytoju buvo jo pa
ties žmona. Prie pastatymo 
auto jiedu susiargumentavo.

• Sakoma, mokytoja tvojusi 
jam per žandą už tai, kad 
jos neklauso. O tuo tarpu jos 
mokinys bakstelėjo kitą au-

Dalykas atsidūrė tesme. 
Nuspręsta, kad mokytojas at
sako. Jai uždėjo $30 pa
baudos ir užmokėti $1GO to 
kito auto savininkui.

John 
tcis-

Freeport gyventojas
Hutcheson patrauktas 
man už laikymą 17 šunų mie-

* fitelyje. Kaimynai apsiskun- 
dė, kad šunų lermavimas nak
timis atima jų miegą.

Laisves piknike reikia būti 
visiems, kurie Įvertina spaudą
Dienraščio Laisvės metiniai 

piknikai ir kitos pramogos 
turi keleriopą tikslą:

Laisviečiai ir jų prieteliai 
turi progą dar kartą susitikti 
su savo draugais ir pažįsta
mais iš arti ir iš toli.

ateikiama kas galima ge
riausio kultūriniu atžvilgiu 
(ne vienas iš geriausių meni
ninkų savo pirmuosius išstoji
mus meninėje publikoje yra 
turėjęs Laisvės koncerte).

Paremiamas dienraštis.
Gavimas paramos šian

dien yra laikraščio gyvybės 
klausimu1. Ir kiekvienas, 
prisidedantis prie pikniko 
sėkmingumo, prisideda išlai
kymui lietuvių spaudos Ame
rikoje, 
svarbi
Laisvei, kuris niekada neturė
jo ir dabar neturi jokių kitų 
pajamų, kaip tiktai tas, ku-

rias gauna iš savo prietelių 
prenumeratomis, aukomis ir 
?š pramogų, žinokite, kad 
kiekvieno jūsų atvykimas 
reikš sėkmingesnį pikniką, 
dienraščiui daugiau naudos 
ir visiems smagesnę nuotaiką. 
Tad, —■

Visi šį sekmadieni, liepos 3. 
dieną, į National Hali and 
Park, kampas 65th St. ir 38- 
th Ave., Woodside, L. I. Lai 
čia aidės mūsų visų dainos, 
sykiu su dainingaisiais 
rais, kurie sutiko mūsų 
nikui suteikti lietuvių 
dies dainų. Piknike 
n uos:

Keturis areštavo kaip 
žmogžudystės dalyvius

Apie 100 ’jaunuolių suga
benti į policijos stotį New 
Yorke, tardyjnui, pastango
se atrakti kaltininkus vėliau
sios žmogžudystės tarp 
nuolių.

žmogžudystė įvyko 
nuolių mokslo užbaigos

susivaidijus. Sa- 
vaidas buvo už 
Stabdomi

grupė

jau

jau- 
puo-

Ypačiai ta parama 
liaudies dienraščiui

Laisvės. Choras iš 
ford, Conn., vadovybėje 
ma Hollis;

iki 
tais laikais, 
po 14 iki 
diena, už v 7

p re-

cho- 
pik- 
liau- 
dai-

llart-
Wil-

Aido Choras, brook lynie- 
čių, vadovybėje Mildred 
Stensler. |

pajų*
1954

Pagerbė ilgamečius 
unijistus

Kepėjų šešių lokalų susi
jungimo paminėjime į Man
hattan Center susirinko 4,- 
000 unijistų- su savo šeimo
mis. Ilgamečiams urlijistams 
skirta garbės vieta prie estra
dos ir pagerbti kalbose, šios 
unijos eilėse randasi išdirbu
sių. 30 ir daugelis net 
50 metų; dirbusių 
kai reikėjo dirbti 
18 valandų per 
menką mokestį.

Visašališkasis unijos
zidentas James G. Cross svei
kino lokalų jungimąsi, kaip 
gerą ženklą. Vieningumas 
yra būtinas savęs apsaugai, 
sakė jis. Nusiskundė, kad Ei- 
senhowerio administracija 
yra valdoma vadovaujantis 
“didžiojo biznio ideologija,” 
“nedrauginga” duonkepių- 
unijai ir bendrai darbinin
kams.

New Yorko CIO viršinin
kas Morris lushewitz, svei
kindamas AFL unijistus, sa
kė, jog unijų sąjungos ir vie
ningumas “yra ženklu geres
nės ateities; taipgi smūgiu 
diskriminacijai.”

Unijai įteikimas velionio 
Franklin Delano Roosevelt 
biusto, paminėjimas, jo ir jo 
Naujosios Dalybos sukėlė 
audringą ovaciją. Jį įtei
kė Robertas Weinberg iš 
New Yorko Infantile Para
lysis Foudation, kaip pažy
mį unijai už gerą darbą ko
vai prieš polio paremti.

L

kitų teismų' pada- 
laivakrovius nuo-

Šis laimėjimas 
visą International 

Assocition

Apeliacinis teismas 
išteisino laivakrovius 

I

J. V. apeliacinis teismas at- 
keitė 1954 
rytus prieš 
sprendžius. 
paliečiai
Lngshoremen’s 
(ILA), kuri buvo nuteista pa- 
simokėti už pernai įvykusį 
rtreiką $50,000. Taipgi palie
čia 8 lokalus, kuriems 
buvo uždėtos pabaudos, 
jų lokalų viršininkus.

Streikas įvyko 1954 
kovo 5 d. ir užtruko 29 
nas, AFL viršininkams 
dant prašalinti ILA prieš 
unijos daugumos narių
lią. Laivakroviai pasipriešino 
streiku. Jie buvo paskelbti 
prasižengusiais Taft - Hart* 
ley Aktui, persekiojami priep
laukose ir teismuose, tačiau 
dėka vieningumui ir veik
liam ryžtingumui jie laimėjo 
tada, nežiūrint pabaudų. O 
dabar laimėjo bylą ir. prieš 
pabaudas,.

irgi 
ir tri-

metų 
die- 

ban- 
tos 
va-

nuo 
išėję iš 

ginčą, 
nušovimu

toje tūliems 
koma, kad 
.merginą, 
peštukizmo,
puotos lauke užbaigti 
Ginčą jie užbaigė 
Arthur Hanley, 17 metų.

Henley ir vienas įtartųjų jo 
priešų, Edwin Flowers, 16 
metų, buvo neseniai paleisti 
iš Warwick mokyklos ber
niukams, tad dalėidžiama, 
kad jie galėjo.turėti priešiš- 

1 ir iš tos 
Su šit ik i- 

būti tik 
Tačiau 
įtartas

kūmų vienas kitam 
mokyklos laikų, 
m as puotoje galėjo 
priemonė susikibti, 
tiesioginiai šoviku
yra ne Flowers, bet Joseph 
Johnson. Kiti įtartieji yra 
Alan Barber, 15 metų, ir 
Alan Kearse, 17 metų.

Užrašykite Laisvę savo draugui

ATOSTOGOMS

priežastimi, 
buvo “praei* 
diskriminaci* 

paskiau-

Negrai daugiausia 
paliesti nedarbo

New Yorko miestui 
lūs sumažėjimą darbų
metais, pirmieji ir skaudžiau
sias nedarbo žnyples paju
to negrai. Tokį raportą 
pateikė New Yorko Urban 
League.

Vyriausia to 
sako raportas, 
lyje buvusioji
ja.” Negrai buvo 
šia pasamdyti daugelyje dar
bų^ pasamdyti neseniai. Ne
žiūrint, kad tūlose unijose ir 
iškovojo teisingą samdą, 
čiau vadovaujantis 
taisykle negrai tapo 
šia atstatyti, kaip 
šia pasamdytieji.

I Tuo tarpu dar ne visur 
iškovota teisinga samda, 
to daugelyje industrijų 
darbaviečių ieškantieji 
,jo darbo taip pat tebepasilie- 
ka paskiausiais gauti naują 
darbą.

Vis viena organizacijos pa
stangos nebuvo bergždžios. 
Raportas sako, jog pernai pa
vyko įstatyti negrus ir por- 
torikiečius į 1,300 tokių 
darbų, kur pirmiau nesamdė 
negrų.
tymui daugiau negru į 
vietes ir įstatų leidimo įstai- 
gosna.
gavimui negrams buto 
jektuose ir bile kur mieste.

“Vakacljų Poilsevimas Sullivan 
County”

Lake Jefferson Hotel
Jeffersonville, N. Y. Tel. 332

Tiesiai prie puikaus ežero. Priva
tinis beach su medžių pavėsiais. 
Puikūs maudymosi patogumai. Ne
mokamai laivukai, žuvavimas, me
džiojimas. Gražus namas, geros lo
vos, TV. Puikiausi vokiečių valgių 
gaminimai. $40.

OTTO HOERING

ta- 
seniority 
pirmiau- 

vėliau-

yra
Dėl 

ir 
hau-

Taipgi veikia pasta
val d-

Ir kai ką jau atsiekė 
pro*

iškastoje namo 
grabėje 

Ave.,

Du berniukai tapo 
užgriūti žemėmis

žaizdami
statyboms 8 pėdų 
prie 140 St. ir 115th 
South Ozone Park, keturi ber
niukai tapo apgriūti žemė
mis. žemė juos prislėgė 
prie cementinės skiepo sie
nos, supiltos diena anksčiau.

,Du berniukus greitai 
gelbėjo juos ten 
išgirdę šauksmą 
Pribuvusi policija 
že į ligoninę. Bet
ti į ligoninę vaikai atsiminė 
pasakyti, kad ten apgriūti ki
ti 2 ar trys vaikai, 
atkasė už apie valandos, 
mirusius.

is- 
mačiusieji, 

pagalbos, 
juos nuve- 
tik nuvež-

Tuos 
jau

Brooklynietė Ingber, 
metų, ir jos anūkė, 14 metų, 
sykiu baigė pradinę mokyklą 
ii; gavo diplomus. Mrs. Ing
ber, atvykusi iš Europos bū

dama 11 metų, neturėjo pro
gos mokytis iki užaugino vai- 
ku)4.

NEEDED
Cooks, houseworkers. .. Sleep in 

beautiful homes. ' To $60 a week. į 
COUPLES Sleep in. Positions 
a future. $450 a month.

HAMPTON AGENCY 
51A Cutter Mill Rd.

Great Neck 2-9648—9515

Kleinas savo raporte 
pasiūlė subway planą

Harris J. Klein, 
baigiančio

pasiū- 
mies-
Klei- 
narių 
savo

plane

penktasis 
tarnybą Transit 

Authority narys, savo rapor
te pateikė kai kuriuos 
lymus subways ir kitų 
tinių linijų vadovybei, 
nas nesutiko su kitų 4 
raportu, tad jis parašė 
atskirą raportą.

Vienu pirmiausių jo
yra siūlymas numažinti fėrą 
iki 13 centų už vien, ir iki 25 
centų už du* fėrus. Jis sako, 
jog tuo būdu linijos atgautų 
daug prarastų keleivių ir pa
jamų. Sako, jog yra gali
mybių duoti geresnį patarna
vimą, tuo būdu gauti daugiau 
keleivių ir iš to sutaupyti pi
nigų.

Teisėjas Milton Solombn 
nuteisė 4 jaunuolius po 5 
dienas kalėti už tai, kad juos 
rado parke po 5 vai. ryto. Ta 
proga teisėjas siūlė įvesti įsta
tymą, kad 14 iki 19 metų jau
nuoliai turėtų būti namie 
vėliau 10 :30 v. vakaro.

Trys jaunos Jamaica 
ventojos pavojingai 
kelionėje j Meksiką, kai 
sidegė motelyje stubelė 
nai užžiebus degtuką, 
bele buvusi pilna gaso 
jų.

ne

gy- 
apdegė 

už- 
vie- 
Stu- 
du-

FISHING & BOATS

DAUG FLUKES ŽUVIES
TT/^'TZ'O JGrų Užtvankoj 

l\ I ( . f\,^\Žuvavimo Stotis 
x HA. 2-0409
Užkandžių bufetas, šaltas alus, 
žuvims kąsniai, žuvaukite už
tvenktose vandenyse.

LINDENMERE
Center Moriches. Long Island
Graži vieta prie Moriches Bay — 

maudymosi mariose. 8V2 gražiausių 
parkų. Atlikite rezervacijas dabar. 
Aplankykite ir pamatykite mūsų 
ištaigą..

OTTO AND MARIE AMENDE
Tel. Center Moriches 3-0558

JESS LOU The 2nd. Geo. Lindley 

For Charter $5 per person. $85 min. 
plus bait. Leaves 135 Woodcleft.

Now taking reservations 
Blue Fish.

LYnbrook 9-2427

for

HILDA FIRMBACH’S
Shady Lawn Cottages, West Hur
ley, N.Y. (30-ti metai). Tel. Kings
ton 1463-M-l. Gražūs vokiečių re- 
zortai. Stebėtini vaizdai. Kilniai 
apaugę mišku. Miesto patogumai, 
šiltas ir šaltas vanduo. Maudymosi 
prūdas pamiškėje. Tennis, Ping- 
pong ir tt. Muzika kiekvieną šeš
tadienį. Puikiausiai gaminti val
giai. Birželyje $37.50 į savaitę — 
Liepos mėn. iki Labor Day $40 j 
savaitę.

CAPT. GREGORY’S 
FISHING STATION

Leaves Daily Captree. 8 A. M. 
Boats, Motors, Bait, Tackle Turn 

right on Wellwood Ave., and 
Merrick Rd. (at Diner).

Lindenhurst .5-2910

GREENPORT 
Weakfish—Porgies 

Išnuomojame Laivus ' a 

TEX I Open Boat, kasdien, tik ne 
Šeštadieniais ir sekmadieniais. 

TEX II Išplaukia šeštad. ir sekmad. 
7 v. ryto, nuo MITCHELL’S PIER 

MITCHELL’S MARINA 
Greenport 7-0480. Baras, Restaur., 

Viešbutis

PIKNIKAI
Dienraščio Laisves Paramai

Brooklyn© Apylinkėje
Sekmadienį ir ant Rytojaus šventė

Liepos 3 July
National Park & Hall

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

Bostono Apylinkėje
4 Ištisų Dviejų Dienų Piknikas

Liepos 3 ir 4 July
Lietuvių Tautiško Namo Parke 

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

i Tai bus puikiausių pasimatymų ir pasilinksmini-
1 mų sdeigos. Kiekvienas apšvieta branginantis 

žmogus turi būti viename iš šių piknikų.

Uždraustą auto tūlose 
miesto dalyse

Magistratas teisėjas Mur
tagh sako, jog yra numato
ma galimybė miesto tūlose 
dalyse visiškai uždrausti pri
vatiniams auto įvažiuoti. 
Dėl reikalo įleisti komerci
nius vežimus daugelyje 
čių privatiniai auto vis 
giau ir daugiau ribojami 
sto centre.

NEW YORK
MALE and FEMALE

sri 
dau- 
mie-

daug 
jaunimą 

lazdomis,

Patys pripažįsta, kad 
jauniems nėra progų

New Yorko laikraštis Daily 
News labai dažnai ir 
rašo apie reikalą 
auklėti policijos
apie reikalą varyti vaikus į 
darbą “apsaugai nuo 
go.” Tačiau birželio 
laidoje patys pripažįsta, 
jaunukų dabar yra 
giau, o jiems tinkamų 
mažiau.

blo-
27 d.

kad 
dau- 

darbų

taryba

Couple, Rent free, food free. 2 
nns & bath. Wife—Cook, hske^per 
for man and 7' yr. child. Wages 
$125 mę. 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 
,rcv. chgs) Webster 8-2144.

(123-125)

REAL ESTATE

Hicksville. 
dėl profesionalo šeimos 

6 rūmų Ranch.

Parduoda Savininkas
Ideališka 
ant Hillside Ter., 
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 (forni- 
Šiuotas), ideališka vieta. Trys buso 
linijos. 3% blokų nuo geležinkelio 
stoties ir mokyklų. 1 mailė nuo 
Hempstead. Greitam pardavimui— 
$18,000. Šaukite: IV. 9-2498.

(122-125)

Parduoda savininkas —
Park, Westchester Co. 2Vz 
kaip statytas, 4 rūmų namas su iš-' 
tisu attic. (2 rūmai ir maudynė). 
Mūrinis frontas. Arti mokyklų ir 
bažnyčių. Savininkas apleidžia hrie-

Nepera 
metai

Valdinė biudžeto
nutarė leisti privatinėms kom- j Rt4- Greitam pardavimui tiktai —
panijoms aptarnauti 9 vidu
rinių mokyklų ir kolegijos 
lankytojus Brooklyne.

$17,000. YO. 3-2327.
(124-126)

Dviejų auto susidūrime 
BYooklyne sužeisti vienos šei
mos trys nariai.

Brooklyniečiai, Nacionalės 
Gvardijos nariai, baigia šių 
metų pratimus. Juose daly
vavo virš 18,000 asmenų.'

Mount Vernon — Parduoda savi
ninkas 3 šeimų namą. Randų $2,328 
ir užimtinas 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.) MO. 4-1798.

(124-127)

jauna

8 vežimai vienoje 
auto nelaimėje

New Yorke viena
viešnia nespėjo susigaudyti 
trafiko signalų. Prie 52nd St. 
ir 7th Avė. ji susidūrė su.gais- 
ragesiais. Auto pradėjo suktis 
aplink save, apibrozdino, ap
iankate kitus 3 auto ir dutak- 
šikus, kurių vienas staigiame 
sustojime jau buvo susidūręs 
su' busu. Trafiką ten užtvenkė 
virš valandai laiko.

žmon.ės išliko mažai sužeisti.

SCARSDALE GREENACRES
DU NAUJI SPLIT LEVEL

Patogioje vietoje prie Claremont 
Rd., nuo Bronx River Parkway. 6 
dideli rūmai, 2 tiled maudynės, 3 
miegrumiai, moderninė virtuvė, pil
nas skiepas, ištisai išdekoruotas. 
Randasi puikiausioje Scarsdale vie
toje. Tie namai netikėtinai žemai 
apkainuoti, žemiau $30,000. Šauki
te budavotoją: BRiarcliff 6-5759 
arba SC. 5-2825.

Virėja, Namų Darbininkė — Vidur
amžė. Patyrusi, gera alga, links
mos darbo sąlygos. Vieta užmiesty- 
tyje. Biznierių porai, (nėra Vaikų). 
Atskiras rūmas ir maudynė. Šau
kite M. Strauss: VVL 7-1123. .

(126-128)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

Skaitymo, Slibizavojimo Ir kitų 
pradinės mokyklos subjektų

Mokina Mokytojas
Ekstra Mokinimai Atsilikusių

Vaikų
$1.50 I Valandą.
Tei. GI. 7-4054

WEST HAVEN 
Beer & Ales, Inc.
Pristatytojai geriausios rūšies 

importuoto ir vietos gaminimo 
alaus, ėliaus ir Stouts. Aptar

naujame restaurantus, sales, 
vestuves ir pares.

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

Telefonas EVergreen 7-5471

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas

306 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦I'**** 1 ;

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS) 

(

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

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)

Gas Station — Parduoda savininkas. 
Ideališka vieta, Greenpoint, Brook- ' 
lyn, ant kampinio loto. Daug taisy
mo darbų. Puikiausia proga mecha
nikui. Turime parduoti su nuosto
liais ($3000). Geras vyras gali da
ryti $100 uždarbio j savaitę.

EV. 8-9868.
(126-129)

Vandalai apžalojo 
mokyklų

Wantagh miestelio Sunrise • 
mokykla, pradinė, gale praė
jusios savaitės tapo vandalu 
apžalota. Menama, kad blo- 
gadariai tai padarė penkta- 
dieno ar šeštadienio naktį, 
įsilaužė per skiepą.

Carl Walsh, 15 metų, nu* 
krito po brolio vairuojamu 
Eunkvežimiu ir tapo užmuš
tas.

Trafiko komisijonierius Wi
ley sako, kad New Yorko mie
stas turėtų dadėti dar 3,000 
trafiko policistų prie jau esa
mų 22,000.

New York City
Laisvė pardavinėjama ant 

šių News Stands:
Union Square 

14th St. ir 4th Ave, 
(ant kampo, kur prasideda 

Klein departmentinė 
krautuve)

Taipgi 14th St. ir 3rd Avė.

4 |»lllL Laisvi (Liberty) Trečiai!., birželio (June) 29, 1955




