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KRISLAI
Apie V. Paukštį.
Kaip jis buvo areštuotas.
Mirė adv. Lopatto.
Ant. Bimbos paskaita.

Rašo R. Mizara

Iki šitie žodžiai visus mūsų 
skaitytojus pasieks. Vinco 
Paukščio palaikai jau bus pa
virtę pelenais ir dūmais.

Bet mums A'. Paukštys ne
bus miręs: apie jį ir jo darbus 
prisiminimas tarp mūsų pasi
liks ilgai, ilgai.

t —;___

Asmeniškai su V. Paukščiu 
susipažinau 1919 metais. Ra
dau aš tuomet jį Laisves re
dakcijoje vieną; buvo vėlo
kas povakaris. Ilgokai šnekė
jomės. Aš tuomet buvau ma
nęs vykti toliau į vakarus, 
bet jis prašė pasilikti Brook- 
iyne, būti arti Laisvės.

Pasilikau.
*■ • i

1920 metu pradžioje ant 
Laisvės buvo padarytas už
puolimas.

Tai buvo Palmerio laikai, 
kurie pasiliks Amerikos isto
rijoje, kaip negarbingiausias 
puslapis.

V. Paukštys buvo kaž kur 
išvykęs.

Kai agentai veržėsi i Įstai
gą, iš redakcijos pasišalino ir 
kitas asmuo, neseniai ten pra- 

/ dėjęs dirbti. Redakcijos kam- 
1 £ bary pasilikome tik mudu su i 

Rojum židžiūnu (jis taipgi 
jau miręs).

—Kur vyriausias redakto
rius, kur Paukštys? — prisL 
mygę teiravosi pas mudu val
džios agentai.

Atsakėme, nežinome. Ban
dėme jiems aiškinti, kad jis 
gal nebus čia per keletą die- 

’ nu, nes žadėjo išvykti iš mies
to laikraščio reikalais.

Per kai kurį laiką age.ntai, i 
išsinešę iš redakcijos, kas jų 
nuomone buvo reikalinga, lau
kė. Pagaliau jie išėjo iš re
dakcijos, kuri buvo antraja-! 

» me aukšte.

Kada valdžios sunkvežimis 
\ buvo prikrautas knygų ir ki- 

j tokių daiktų, sugrobtų iš 
išleistuvės, ir kada jau agen- 

a tai ryžosi vykti, staiga, žiū
rime, pargrįžta V. Paukštys.

Agentai jį sučiumpa ir so
dinasi į mašiną. V. Paukštys 
sutiko juos drąsiai; jis buvo 
areštuotas, bet neužilgo pa
leistas, nes nieko įtariamo 
agentai nerado nei pas jį, nei 
u z grobt u ose archyvu ose.

„ Po to jis ir vėl nesvyruo- 
damas dirbo laikraščiui iki 
1929 m., nepaisydamas silp
nos sveikatos.

a V. Paukštys visą savo su- 
brendusį gyvenimą atidavė 
darbininkų judėjimui. Protar
piais jis nebuvo labai veiklus, 
bet visuomet rėmėsi įsitikini- 

^mu, jog'ateitis priklauso dar- 
, bo žmonėms.

Savo gyvenime jis matė šal
to ir karšto, bet niekad ne
pametė vilties, kad teisybė 
paims viršų ! 
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Wilkes-Barre, Pa., mirė ki
tas žymus amerikietis lietuvis, 
adv. Jonas S. Lopatto, sulau
kęs 73 metų amžiaus.

Lopatto buvo advokatu SLA 
ir LRKSA, bet šiaip viešame 

^gyvenime jis maža! kur pasi- 
rodė.

Nyksta senoji mūsų karta!

Eisenhoweris be Kongreso 
leidimo siųstų kare i v i u s 

į Artimųjų Rytų kraštus

Wisconsino rinkimai parodė 
farmerių palinkimą atsukti 
nugarą republikonii partijai

Washingtonas. — Sekre
torius Dulles spaudos kon
ferencijoje sakė, kad prezi
dentas Eisenhoweris ban
dytų gauti Kongreso leidi
mą, jeigu reikėtų siųsti ka
reivius į Artimuosius Ry
tus, bet jis turi teisę tą da
ryti ir be tokio leidimo, 
ypatingai, jeigu Kongresas 
tuo laiku nesirastų sesijoje.

Dulleso pareiškimas skai
tomas įrodymu, kad Eisen- 
howerio administracija 
rimtai galvoja apie Ameri
kos karinių jėgų pasiunti
mą į Artimuosius Rytus.

Sovietai kaltina JAV
Jungtinės Tautos, N.JY- 

Tuo tarpu, kai sekretorius 
Dulles Washingtone kalbėjo 
apie karinių jėgų siuntimą į 
Artimuosius Rytus, Jungti
nių Tautų Saugumo tarybo
je tarybinis delegatas So
bolievas kaltino Ameriką 
kaip tik tame. Sobolievas 
sakė, kad Amerika planuo
ja intervenciją Artimuose 
Rytuose.

Sobolievas sakė, kad Ame
rika pati kelia krizę toje 
pasaulio dalyje, didina ka
ro pavojų, o paskui sako, 
kad būtina siųsti interven
cines jėgas taikai palaikyti.

“Dovana” amerikiečiams
Heacham, Anglija. — Tū

la Mrs. V. Torey surinko 
tris maišus tuščių alaus ke
nti ir juos pasiuntė gretimai 
jankių aviacijos bazei. Su 
ta “dovana” ji pasiuntė se
kamą laiškelį:

“Jūs., amerikiečiai karei
viai, išmetinėjate tuos tuš
čius kenus pravažiuodami 
visur, teršiate mūsų gražio
sios Anglijos kelius ir lau
kus. Atsiimkite juos!”

Pekingas. — Kinijos ar
mijos \iadas gen. C u Teh 
sugrįžo’ iš ilgoko vizito Eu
ropos socialistiniuose kraš
tuose.' 

Tas lemia karą, sako irzaeliečiai; 
tas lemia taiką, sako egiptiečiai

Washingtonas. — Paskel-i karą, kad Egiptas, įdrąsin
amas Washingtone, kad 
Amerika, bent kol kas, ne- 
pristatys ginklų Izraeliui, 
tuojau iššaukė skirtingus 
komentarus pačiame Izrae
lyje ir arabų kraštuose. Iz
raelio valdžios nariai sako, 
kad tas tikriausiai lemia

Sekamą sekmadienį, Lietu
vių Kultūriniam Centre, Rich
mond Hill, N. Y., Antanas 
Bimba pateiks įdomią paskai
tą apie vieną žymiausiųjų 
amerikiečių- — Benjaminą 
Frankliną.

Tars ten žodį Ir rašytojas 
P. Bonoskis. Bus labai įdomi 
meninė programa.

Kuriettns tik laikas leidžia, 
būtinai atvykite!

Jis saką, kad tos jėgos būtų 
ne taikos palaikytojos, o 
naujo kolonializmo jėgos.

Jis taipgi sakė, kad ir 
britai rengiasi tokiai inter
vencijai ir jau yra įspėję, 
kad prie pirmos progos, bet 
kokiam konfliktui prasidė
jus, 24 valandų bėgyje mes
tų savo karines jėgas į Ar
timuosius Rytus.

Darbo unijų 
kovos lauke
New Yorkas. — AFL-CIO 

radijo komentatorius Ed
ward P. Morgan savo pro
gramoje pasmerkė iždo de
partment agentų žygius 
prieš “Daily Workeri” ir 
Komunistų parti ją.

Praga.—Pasaulinė Darbo 
unijų federacija (WFTU), 
kuri įsteigė savo raštines 
čia (jos anksčiau radosi Vi
enoje), išleido pareiškimą, 
kad dabar laikas suvienyti 
visas pasaulio unijas į vie
ną galingą tarptautinę or
ganizaciją.

Detroitas. — Streikuojan
tieji Michi gan o farmer i ai 
pieninipkai buvo teismo pri
versti atšaukti p i k i e t u s. 
Michigano darbo unijos pa
deda streikuojantiems f ar
mėnams, kurie atsisako 
pristatyti pieną į pienines. 
Jie nori geresnio atlygini
mo.

KELMe. — Rajono kolūkiai 
aktyviai ruošiasi pavasario sė
jai. 16 kolūkiu baigė valyti 
ir supilti grūdiniu kultūrų 
sėklas.

Daug dėmesio skiriama trą
šoms paruošti ir išvežti. Į lau
kus išvežtos durpės ir mėšlas 
sluoksniuojami ir sumaišomi 
Su mineralinėmis trąšomis. K. 
Požėlos vardo, “Pergalės” ir 
“Gegužės Pirmosios” kolūkiai 
jair išvežė į laukus po 500-700 
tonų durpių ir mėšlo, “Laimės 
šaltinio” kolūkis — 1,500 to
nų durpių ir daugiau kaip 
300 tonų mėšlo. Ė.

tas, atakuos šią vasarą.
Pusiau - oficialus organas 

“Hadavar” sako:
“Dabar, kuomet skelbia

ma, kad mes negausime ap
sigynimo ginklų, mes gali
me būti tikri, kad Nasseris 
įsakys savo armijoms žy
giuoti prieš mus.”

Bet Egipto Įtakingas laik
raštis “Al Mišri” teigia 
kaip tik atvirkščiai:

“Kiekvienu kartu, kai Iz
raelis gauna naujus gink
lus, jie praveda agresingus 
žingsnius prieš savo kaimy
nus. Faktas, kad jie kol kas 
negaus daugiau ginklų, le
mia taiką Artimuose Ry
tuose.”

DAILY WORKERIS JAU 
ATGAVO SAVO RAŠTINĘ

1

K. P. raštines irgi atgautos
New Yorkas.'— Darbinin- 

! kiškas dienraštis “Daily 
Worker” atgavo savo rašti
nes, kurias iždo departmen- 

' to agentai buvo užgrobę po 
; kaltinimu, kad tas laikraš- 
i tis nemokėjo mokesčių. Sa- 
• vo raštines atgavo irw Ko- 
: munistų partija.

Per aštuonias dienas “Dai
ly Workerio” redakcija ir 
personalas negalėjo naudo
tis savo raštinėmis, archy
vais ir kitokia medžiaga. 
Bet laikraštis nesustojo ei-1

Pabėgėliai ir iiltra loriai 
šiaušias prieš apsilankymą

Londonas. — Chruščiovo. 
Bulganino ir kitų tarybinių 
vadų apsilankymui artinan
tis, ultra-reakcjniai toriai 
ir visokie pabėgėliai vis 
garsiau šiaušiasi, rėkauja, 
protestuoja. Visokie lenkų, 
vengrų, rumunų ir kitų tau
tybių pabėgėliški elementai 
rengiasi laikyti protesto 
mitingus. Kraštutiniai de
šiniųjų torių veikėjas Mug- 
geridge taipgi rengiasi lai
kyti protesto mitinga. Bet 
ir jo mitinge vyriausią rolę 
loš pabėgėliai, o ne patys 
anglai.

T. Kostovas jau irgi esąs 
politiniai rehabilituotas

Viena. — Per diplomati
nius kanalus čia atėjo žinia, 
kad Bulgarijos Komunistų 
partijos centralinis komite
tas savo posėdyje paskelbė, 
kad Kostovas, kuris 1949- 
ais metais tapo nuteistas 
mirtimi kaip išdavikas ir ti- 
toistas, buvo nekaltas. Par
tijos sudaryta tyrinėjimo 
komisija priėjusi išvados, 
kad Traičo Kostovas, kuris 
buvo vice-premjeras, buvo 
provokacijos auka.

Britų civiliai ginkluojasi 
Kipre, lygiai kaip Kenyjoj

Nicosia. — Civiliniai bri
tų pareigūnai Kipre pradė
jo ginkluotis, nes jie jaučia, 
kad jų gyvybė randasi pa
vojuje. Nacionalistiniai ki- 
priečiai partizanai savo žy
gius dažniausiai atkreipia 
prieš britų karius ir polici
ninkus, bet kartais užkliū
na ir civiliams.

Sakoma, kad artimoje at
eityje kiekvienas britas ir 
brite Kipre nešios su savimi 
bent revolverį arbą pistole
tą panašiai, kaip Kenyjoje. 
Ten britai net miega su pis
toletais po pagalviu arba 
prie pat lovos ir niekur ne
pasijudina neginkluoti. 

ti, nes redakcijos nariai dir
bo tame pačiame pastate 
esančio “Freiheit” patalpo
se. Bet leidimas buvo la
bai sunkus.

Redaktorius John Gates 
pareiškė, kad tai didelis 
spaudos laisvės laimėjimas, 
bet tas nereiškia, kad tuo- 
mi laikraščio persekiojimas 
pasibaigs.

Laikraštis turėjo padėti 
$3,000 užstato, kad atgauti 
raštines, o K. P. $1,500.

Muggeridge sako, kad “di
džiausia gėda, jog karalie
nė Elizabeta priims tarybi
nius vadus ir gers arbatą 
su jais.” Jis sakot kad 
Chruščiovas ir Bulganinas 
atstovauja tuos pačius bol
ševikus, “kurie nužudė ka
ralienės artimus giminai
čius, Rusijos carą ir jo šei
myną?’

Scotland Yard agentai tuo 
tarpu- imasi visokių saugu
mo priemonių, kad nepri
leisti kokio nors kraštutinio 
fanatiko pasikėsinimo prieš 
svečius.

(Ta žinia dar neatėjo ofi- 
ciališkai iš pačios Bulgari
jos.)

Pranešama, kad partijos 
centralinis komitetas netik 
rehabilitavo Kostovą, bet 
pasmerkė už klaidas ir ne- 
budrumą dabartinį premje
rą Vulko Červenkovą.

Iš Pragos ateinančios, ži
nios rodo, kad keli Slanskio 
draugai, kurie iki šięl sėdė
jo kalėjime, jau laisvėje. 
Pats Slanskis pakartas.

Afganistano premjeras sako, 
kad aplankys Čekoslovakiją

Kabulas.— Santykiai tarp 
neutralistinio Afganistano 
ir socialistinių kraštų bloko 
darosi tampresni. Afganis
tano premjeras Daoudas 
paskelbė, kad jis vyks Pra- 
gon. Čekoslovakija ii kvie
čia ir jis kvietimą priėmė.

Afganistano karinė misi
ja jau išvyko Čekoslovaki- 
jon ir. pranešama, jau pa
siekė Pragą. Afganistanie
čiai pirks Čekoslovakijoje 
ginklų ir amunicijos.

Madridas. — Maroko sul
tonas Ben-Jusefas atvyko 
pas Franco. Jis buvo su
tiktas labai iškilmingai.

Milwaukee.—Wisconsino 
! pirminiai (primary) rinki
mai atnešė nemažą staig
meną ir nemenką smūgį re- 
publįkonams. Kadangi abie
jose pusėse, republikonuose 
ir demokratuose, nebuvo 
konkurencijos (Esenhowe- 
ris ir Kefauveris savo pusė
se neturėjo rimtų oponen
tų), tai visas dėmesys buvo

VĖLIAUSI 
PRANEŠIMAI

j . Chicago. — Audros torna
dos persirito per Vidurva- 
karius ir ‘ užmušė apie 50

I žmonių, sužeidė apie 300. 
Sunkiausiai nukentėjo 
Grand Rapids apylinkė Mi- 
chigane.

Maskva.—Sovietuose vie
šintis Švedijos premjeras 
Erlangeris išvyko aplanky
ti Gruziją.

Havana. — Kubos valdžia 
sako, kad atidengė rengia
mą sąmokslą prieš prezi
dentą Batistą. Suimta daug 
karininkų.

Roma. — Italijos Komu
nistų partijos suvažiavime 
Togliatti sakė, kad dabarti
nės diskusijos apie staliniz
mą galutinėje išvadoje pa
darys partiją vieningesne ir 
aktyviškesne.

Pamišusi moteris bandė 
padegti Baltąjį namą

Washingtonas.—Tūla Ju
lia Chase, kuri atėjo į Bal
tąjį namą su kitais lanky- 
tojais-turistais, penkiose at- 
skiroŠČ%ietose bandė pa
degti pastatą. Ji tapo sar
gų suimta ir daktarai kon
statavo, kad ji nesveika, 
protinė ligonė.

Paryžius.—Prancūzai tei
gia, kad dvi skirtingos Al
žyre partizanų grupės pra
dėjo kovoti tarpusavyje.

Valdžia atėmė senatvės pensijas 
nuo Fosterio, J. Mindelio ir kily

Washingtonas.— Nors jie 
mokėjo socialio saugumo ir 
senatvės apdraudos mokes
čius kaip visi kiti, nors jie 
tas pensijas jau gavo per 
eilę metų, valdžia dabar tas 
pensijas atėmė nuo William 
Z. Fosterio, J. Mindelio, A. 
Bittelmano ir ,6 kitu senu 
pažangiečių. Foster i s ir 
Mindelis turi 75 metus am
žiaus, Bittelrrranas 65.

Socialinio saugumo admi
nistracija, kuri atima nuo 
tų senų pažangiečių pensi
jas. aiškina, kad tai todėl, 
kad jie dirbo Komunistų 
partijai arba kitoms kai
rioms organizacijoms arba 
leidykloms. Bet mokesčius 

atkreiptas į tai, kuris tų 
dviejų parodys daugiau jė
gos.

Wisconsinas paprastai 
balsuoja du prieš vieną už 
Yepublikonus. Bet šiuose 
pirminiuose rinkimuose Es
tes Kefauveris gavo net 45 
nuošimčius visų balsų. ‘Išti
sose farmų apylinkėsi, kur 
praeityje republikonai gau
davo mažiausiai 70% visu 
balsų, dabar Kefauveris ga
vo beveik tiek balsu, kiek

I Eisenhoweris.
Kefauveris, kuris randasi 

Floridoje, paskelbė, kad 
Wisconsino rinkimų rezul
tatai yra didelis demokra
tų laimėjimas, kuris rodo, 
kad farmeriai pradeda at
sukti nugarą republiko- 
nams.

Republikonai bando save 
įdrąsinti, sakydami, kad jie 
“laimėjo,” kadangi Eisen
howeris visvien gavo dau
giau balsų, bet privatiniai 
jie pripažįsta, kad tai ne
menkas smūgis jiems.

Laisvė išreiškė užuojautą 
dėl Vinco Paukščio mirties

Miami, Fla. — šiandien, 
ketvirtadienį, čia laidoja
mas Vincas Paukštys, bu
vęs Laisvės redaktorius ir 
senas lietuvių darbo žmonių 
judėjimo veteranas. Jis mi
rė turėdamas 75 metus am
žiaus.

Velionio šeima gavo daug 
telegramų ir kitokių užuo
jautos išraiškų. Velionio 
žmona Anastazija Paukš
tienė tarp kitko gavo tele 
gramą nuo laisviečių. Joje 
sakoma:

Laisvės personalas prisi
deda prie jūsų visų gedulo 
Vinco Paukščio mirtyje.

Po telegrama pasirašė at
sakingasis redaktorius R. 
Mizara.

i apdraudai valdžia nuo tų 
organizacijų ėmė kaip nuo 
visu kitu.

Fosterio ir kitų paliestų 
advokatai sako, kad jie per 
teismus kovos, kad privers
ti valdžią pakeisti tą žiaurų 
sprendimą.

Tuo pačiu laiku Veteranų^ 
administracija atėmė pensi
jas nuo komunistų karo ve
teranų. kurie dėl susižeidi- 
mo fronte tas pensijas gavo. 
Pensija tokiu būdu at
imta nuo kalinamo komu- 
nisto R. Thompsono.

ORAS NEW YORKE
Giedra, švelnu
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Chicago^ Sandara kaž kur 
surado lenko profesoriaus VViel- 
borskio straipsnį apie senovės 
Lietuvą ir Vilnių. Vilnius, įsa
ko Wielborskis, visuomet bu
vęs “tautų mišinys.“ Pasak 
Sandaros:

“Vilniuje buvo Romos kata-

Alfonsas Bieliauskas

Buvusiuose Rumunijos karaliaus 
Karolio rūmuose

o riste užsirita! — mažu- 
raudonskruostis berniukas, 
pavarde—Konstantin Bon-

Jam vos dešimt metų, 
rusiškai eilėraščius jis 

visai gerai.
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STEVE NELSON LAIMĖJO BYLA
AUKŠČIAUSIAS TEISMAS—6 balsais prieš 3—nu

sprendė Steve Nelsono byloje, kad paskyros valstijos ne
turi teisės persekioti žmones už “sąmokslą raginti prie
varta nuversti federalinę valdžią.”

Tai milžiniškas Steve Nelsono laimėjimas. Bet tai 
ne tik Steve Nelsono laimėjimas—tai Amerikos žmonių 
laimėjimas prieš makartizmą.

Šia proga tenka pažvelgti plačiau į Nelsono bylą ir 
į tą įstatymą, pagal kurį jis buvo nuteistas.

Steve Nelsonas—ilgametis darbininkų judėjimo 
kėjas, Ispanijos karo veteranas ir komunistas. Jis 
vena ir veikia Pittsburghe, kuriame turi “didžiulės
kos makartizmas, ištikimai tarnaujantis plieno trustui.

Makartistai dėjo pastangas kaip nors pašalinti iš 
kelio Nelsoną. Jie sudarė iam bylą. Jie apkaltino Nel
soną nusižengime Pennsylvanijos valstijos 37 metų se
numo “antisedition” įstatymui. ’ * k 
visas savybes Smitho įstatymo, kurį išleido (daug vėliau) I kai ir lietuviams 
Jungtinių Valstijų Kongresas. Kitais 
minties kontroles įstatymas!

Foreign countries, per year $10.00 I,, ’• . ...
Foreign countr ies, G months $5.50 j hkų, kabinų ir liuteioiių, pia- 

- voslavų šventyklos. Bet greta 
buvo mohometonų mečetės, 

i įvairių nukrypimų žydų sina
gogos, karaimų šventyklos, ru
sų ‘starovierų’ (.stačiatikių) 
cerkvės, nekalbant jau apie ki
tokių sektų maldos namus. 
Prof. Dr. Wielborski teigia, 
jog jau prieš ketvertą šimtme
čių Vilniaus gatvėse buvo kal
bėta lietuviškai, lenkiškai, ru
siškai, vokiškai, žj'diškais žar
gonais, Lietuvos totorių turkų 

j dialektais, karaimų tarmėmis. 
I Šviesuomene, be to, dar kalbė- 
Ijo tarpusavy lotyniškai. Ir nie- 
’kad del to neįvykdavo jokių 
i nesusipratimų ar kitokių ne
įmatomų įvykių. įmygiai nebuvo 
j pasireiškęs-jokios religijos ar 
į įsitikinimų persekiojimas.

“Pirmieji i Vilnių netoleran- 
Įcijos ir persekiojimo būdus 
! Vilniun atnešė lenkiški jėzu
itai. Ypač jei prisiminsime 

Tasai įstatymas turi : Lenkijos valdymo laikotarpį, 
teko skau

tai yra džiai nukentėti ginant savo 
j tautines teises. Tą pačią ne
toleranciją lenkai ai- sulenkėję 

Lietuvoje 
ypač 19-a-

vei 
gy 
į ta

į Vilniuje ir visoje 
'skleidė ir anksčiau,jį pamokysime taip, kad jis negalėtų iš kalėjimo išeiti

o jei išeis, tai kad būtų visai palaužtas fiziškai, niekam Į1UC šimtmetyje.
netikęs.

Sudarė iie jam teismą. Teisėju pastatė žiaurų, pil
ną antikomunistinių prietarčių asmenį. Na, ir 1952 me
tais Nelsonas buvo ten nuteistas 20 metų kalėti, $10,000 
piniginės pabaudos ir turįs sumokėti $13,000 teismo iš
laidu ! v

“Lietuvio būdas 
gerbti kitą, kad 
žmogų. Todėl nenuostabu, jog 
ir istorinėje praeity tas tauti
nis bruožas Lietuvoje plačiai 
pasi reikšdavo.”

yra iniKęs 
svetimą

bo atlikimo.
da to troško!
kartistai.

tik dėl to, kad makartistu govė-

Vilnius, tenka pasakyti, ir 
šiandien yra daugiatautis mies- 

itas. Ten gyvena visokių tau- 
Itų, visokių religijų žmones. 
! Tačiau per praėjusius virš de
šimt metų Vilniuje apsigyveno 

šiandien Lietu
si!- i

Nelsonas buvo įkištas kalėjiman ir ten žiauriai kan- daug lietuvių.
kintas. Jis apeliavo į aukščiausią Pennsvlva.nijos teismą, j vos sostinėje lietuviai jau 
bet labai sunku buvo iam išeiti iš' kalėjimo. Pagaliau įdaro apie 10 procentų visų 
jis tapo iš kalėjimo išleistas, rodosi, po $20,000 belą.

Nelsonui belaukiant Pennsylvanijos valstijos aukš
čiausio teismo sprendimo, ji areštavo federalinės val
džios agentai ir įkaitino pagal Smitho įstatymą!

Kaip matome, Nelsonas buvo persekiotas už tą patį 
dalyką einant dviem įstatymais—valstijiniu ir federali- 
niu!

ventojų

'“VĖJĄ SĖJO, 
'AUDRĄ PIAUS”

Dienraštis Vilnis rašo:

Pennsylvanijos valstijos aukščiausias teismas, visa
pusiškai apsvarstęs dalykus, priėjo tokios išvados: jeigu 
federalinis įstatymas veikia, tai negalima žmogų bausti 
pagal tokį pat valstijinį įstatymą. Jeigu asmuo bau
džiamas pagal valstijinį Įstatymą, tai jį negalima bausti 
pagal tokį patį federalinį įstatymą. Kadangi federalinis ; 
įstatymas liečia visa šalį, tai, aišku, kad Nelsonas ir tu- j 
rįs būti teisiamas pagal tą įstatymą, o ne pagal valstijinį. 
Vadinasi, čia federalinis įstatymas jau nustelbia, anu-

20 metų kalėjimas
panaikintas.

Tuomet Pennsylvanijos valstijos prokuratūra,' gel
bėdama savo Įstatymą, kreipėsi į Aukščiausią š'alies 
Teismą, reikalaudama, kad jis atmestų Pennsylvanijos 
aukščiausio teismo sprendimą.

Na, ir Aukščiausias Teismas sprendė Nelsono bylą. 
Ir jis surado, kad Pennsylvanijos aukščiausias teismas 
buvo teisus. Makartistai, vadinasi, gavo per nosį.

TOKIŲ “ANTI-SEDITION” įstatymų, kaip Penn
sylvanijos valstijos, turi 4-na kita valstija; turi juos ir 
Alaska ir Havajai. Tik Arizona, Missouri, North Da
kota, South Carolina, Oregon ir Washington valstijos 
tokių įstatymų neturi.

Kada Pennsylvanijos prokuratūra apeliavo į Aukš
čiausią Teismą, tai visos eilės kitų valstijų, turinčių to
kius įstatymus, prokurorai stojo jai talkon. Tų valstijų 
valdžios (prokuratūros) žinojo: jeigu Pennsylvanijos 
“anti-sedition” įstatymas bus Aukščiausio Teismo pa
neigtas, tai tas pats bus ir su kitų valstijų panašiais 
įstatymais. Vadinasi, tų valstijų valdžios negalės pulti 
sau nepatinkamų žmonių ir bausti juos, einant tais įsta
tymais.

Iš kitos pusės, AFL-CIO stojo Nelsonui talkon. Dar
bo unijos gerai žinojo, jeigu Aukščiausias Teismas at
mes Pennsylvanijos valstijos aukščiausio teismo spren
dimą, tai bus joms bloga, nes bet kur ir bet kada gali 
to paties susilaukti uniju darbuotojai, ko susilaukė Steve 
Nelsonas.

Štai, kodėl ši byla turėjo atkreipusi į save akis visų 
organizuotų darbininkų, žinoma, galvojančių darbininkų.

Ferentalo darbininkų rajo
ne Bukarešte netikėtai susi
radome visą būrį draugų. Tai 
linksmi rumunų vaikai, ne
lauktai apspitę mus gatvėje, 
tips gražiai Įrengtais, lygiom 
eilėm iškilusiais naujais na
mais. Didesni ir mažesni, su 
raudonais pionieriškais kakla
ryšiais ir be jų, jie apspito 
mūsų grtipę, rodydami savo 
žaislus, siūlydami pasikeisti 
ženkliukais.

—Simą Nikolae, Simą Ni- 
kolaeI —■ pabaksnoja mažu
tis, kokių ’ devynių metų ber
niukas sau į krūtinę, tuo bū
du pasakydamas savo pavar
dę, ir pasistiepęs prisegė vie
nam turistui pionierišką ženk
liuką. Tai buvo kažkas pa
našaus Į sutartinį signalą — 
vaikai vieningai ištiesė ran
kas, prašydami ženkliukų. Kai 
kurie turistai buvo iš anksto 
jais pasirūpinę, kai kurie pa
liko vaikams komjaunimo ar 
tarybinių sportinių organizaci
jų ženklelius, nusegę tiesiog 
iš švarko atlapo, o dar kiti 
šią valandėlę tikrai nuošir
džiai gailėjosi, neturį padova
noti ženkliukų, žodžiu, iš 
Ferentalo mes išėjome pasi
puošę rumuniškais pionierių ir. 
kitokiais ženkliukais, išsineš
dami sir savimi tą šilumą, ku
rią suteikia linksma, kiek pa
dykusi, atvira ir nuoširdi vai
kų draugija. . .

Kaip ir mūsų šalyje, Rumu
nijoje tuo metu buvo moksl
eivių žiemos atostogos. Buka
rešto gatvėse ir aikštėse skar
dėjo vaikų juokas ir dainos, 
tūkstančiai jaunųjų miesto pi
liečių ruošė naujametinius 
maskaradus savo mokyklose, 
pionierių rūmuose ar tiesiog 
miesto aikštėse, kurios buvo 
paverstos savotiškais pionie
rių miestukais.. Mes apšilau-' 
kerne viename tokiame pio
nierių miestelyje, (rengtame 
Kovo 28 vardo aikštėje. įėję 
pro didžiulę, skoningai Įreng
tą arką, išvydome kultūrin
gai įrengtą vaikų poilsio aikš-

rūmams bū- 
rūmus suipa 
sutvarkytas 
augmenijos

Šiuos rūmus pastatė dar ka
ralius Karolis, suprantama, 
tik ne Bukarešto vaikams, o 
savo žmonai, karalienei Mari
jai. Patalpos tikrai didin
gos, įrengtos su visiems kara
liškosios giminės 
dingu puošnumu, 
didžiulis, gražiai 
parkas su retais
pavyzdžiais, sodais ir fonta
nais.

Liaudies vyriausybe, kurios 
žinion perėjo po visą šalį iš
sidriekęs karališkosios šeimos 
turtas, didžiąją jo dalį perda
vė rumunų vaikams. Buvę ka
ralienės Marijos puošnieji 
apartnientai liaudies valia ta
po Bukarešto Pionierių rū
mais.

ru utalur” koncerto, didžiulę 
sporto salę, plaukymo basei
ną. Jau vienų šių Pionierių 
rūmų aplankymas duoda vaiz
dą, kaip tėviškai rūpinasi ru
munų liaudis savo vaikais, 
šimtai moksleivių iš SuČavos 
ir Petešti, iš Timišoaros, Kra- 
jovos ir kitų miestų aplankė 
šių metų žiemos atostogų die
nomis Bukarešto Pionierių rū
mus. •

Sinajos kurortas

Jaunos, žvalios Pionierių rū- 
Nis- 
ap- 

: nu- 
sie- 
gė- 

kon-

mų darbuotojos Marijana 
tor ir Ana čiotobun mus 
vedžiojo plačiais, kilimais 
klotais koridoriais, kurių 
nos nukabinėtos gyvomis 
lemis. Tarsi pabrėžti 
trastui šalia šių gyvų gėlių 
ant stalelių sukabinėti “dirb
tinio sniego” — vatos gniužu
lėliai, stovi “apsnigtos” eglai
tes. štai, skaitykla, bibliote
ka sir 25,000 knygų. Raudo
nojo karaliaus kambarys su 
dviem paauksuotais sostais, 
šis liaudies pasakų didvyris— 
Raudonasis karalius —- buvęs 

į tikruosius 
— mat, jis 
rūsčiai bau- 

Kiekvienas

žiemos atostogų metu dau
gybę vaikų iš visų Rumunijos 
kampelių sutraukia garsusis 
Sinajos kurortas Karpatų kal
nuose. čia suvažiuoja moks
lo pirmūnai, lydimi savo mo
kytojų ir pionierių vadovų 
(kurie Rumunijoje vadinami 
pionierių instruktoriais) ir ap
sigyvena pačiose geriausiose 
vilose.

Rašy- 
papa- 
vaikų 
veikia

visai nepanašus 
rumunų karalius, 
gynęs vargšus ir 
dęs turtuolius. . .
būrelis, kurių šiuose pionierių 
rūmuose yra 57, turi čia savo 
atskiras patalpas.

jiems,

Ir ko čia tik nėra! Kokių. 
■ dešimt metrų aukščio Naujų- 
; jų Metų senis, laikydamas ran- 

“Nuogai atviras nepildymas I koje krepšį su dovanomis, 
Aukščiausio Teismo nuospren-1 primerkęs gudrias akis, iš 

, džio prieš segregaciją mokyk-j viršaus žiūri į aikštėje kirban
čiose, taipgi nebaudimas Missis-1 čia vaikų minią. Netoli stovi 
i sippi valstijoje žudikų negro j didžiulė iliuminuota eglutė, o 
'berniuko padrąsino prie snuir- i po ja—-butaforinis Dunojaus 

---- ,— —--■ 'žvejų namukas, dengtas nen
drių plaušais. Jame žaidžia 
patys mažieji vaikai. Sniego 
nėra, bet ar tai bėda ? Jį 
atstoja vata, kurioje pastaty
tos rogutės, ir fotografas, įsi
taisęs prie žvejų namelio, vi-, 
sada gali padaryti rogutėmis 
besivažinėjančių vaikų nuo
trauką... O štai būrys vaikų 
susirinkęs prie didžiulio, dry
žuoto kamuolio — jis ne ma
žesnis kaip vienaaukštis na
mas. Aikštėje sklinda radijo 
muzika. Iš kur ji, juk gar
sintuvų niekur nematyti ? Ak, 
štai, stovi radijo aparatas. 
Bet koks! — ištiso namo dy-- 
džio! Norintieji gali drąsiai 
užeiti į jo vidų... čia pat 
stūkso dengta estrada, kurio
je vyksta lėlių teatro spektak-. 
lis. Iš tolo girdėti vaidinimo 
sužavėtų vaikų juokas...

Palociuje

Tą patį laimingos jaunosios 
rumunų kartos krykštavimą 
tnes girdėjome ir Bukarešto 
pionierių rūmuose.

■to ir tuos, kam diskriminacija 
i pelninga.

Pensacola, Fla., baltveidžiai 
j pašovė negrų, bet jie buvo ki
tų negrų nuginkluoti ir atiduo-

“Atlanta, Ga., susprogdinta 
| namai, parduodami negrams. 
! Penki negrai sužeisti sprogi
am u.

“Pietinių Valstijų 77 kon- 
gresmanų ir 19 senatorių ‘ma
nifestas’ prieš Aukščiausio 
Teismo nuosprendį negalėjo 

, nepadrąsinti rasistų. Dar la
biau juos padrąsino nebaudi
mas negrų žudikų Mississippi.

“Jau pinniau visa eilė, žmo
nių pastebėjo, jog brutalus ne
paisymas žmoniškumo ir panei
gimas civilių teisių gali skau
džiai atsiliepti, privesti prie 
smurto žygių ir visiško nepai
symo įstatymų.

“Kada tie, kurie daro įsta
tymus, patys atvirai juos laužo 
ir dar kitus ragina tai daryti, 
negalima tikėtis, kad kiti pil
dytų įstatymus ar jų paisytų.”

Štai, kodėl Nelsono laimėjimas yra milžiniškas lai- 
mojimas visų Amerikos žmonių, stojančių už civilinių 
laisvių išlaikymą!

NELSONAS, kaip saldyta, turi ir kitą bylą. Jis 
yra nuteistas penkeriems metams kalėti už nusidėjimą 
Smitho įstatymui. Šią bylą Nelsonas taipgi apeliavo į 
Aukščiausią Teismą. Bet ne jis vienas tai darė. Visa 
eilė kitų darbininkų judėjimo vadų, nuteistų kalėjiman, 
apeliavo į Aukščiausią Teismą. K

Ką teismas pasakys tų1 bylų klausimu, liekasi pa
laukti ir pamatyti;'■ • • ‘

t

Rūmuose veikia ir cheminė 
laboratorija, ir puikiai įreng
tas fizikos kabinetas, ir įvai
rūs meninės saviveiklos rate
liai, muzikinis lektoriumas su 
pianino, smuiko, pučiamųjų 
instrumentų ir kitokiomis salė
mis, ir literatų kambarys, jau
nųjų tapytojų, dekoratorių 
dirbtuvės. . . Vaikai, susirin
kę iš viso miesto, čia visada 
suras sau įdomų darbą. Priei
name šiek tiek pritemdytą, 
minkštais kilimais ir žvėrių 
kailiais išklotą salę. Sienos 
padengtos medžio drožiniais, 
mažos kėdutės pristumtos 
prie stilingo medinio fotelio. 
Iš visų kampų į mus žvelgia 
rausvaskruosčiai karaliai ir 
žilabarzdžiai seniai, senoviš
kai pasirėdę dailūs piemenu
kai ir parimę ant rankų naš
laitės. Taip, tai rumunų liau
dies pasakų didvyriai, o šis 
kambarys — “pasakų kamba
rys.“ Vaikai čia eina ne vien 
pasižiūrėti ar pažaisti ant žvė
rių kailiais nuklotų grindų. 
Čia jie klausosi pasakų, kurias 
jiems seka geriausieji Rumu-. 
nijos artistai ir rašytojai. Bu- 
Jčarešto rašytojai šefuoja Pi
onierių rūmus ir kasdien lan
kosi “Pasakų kambaryje.”

O prieš porą metų iškil
mingame šio kambario “pa
sakų karaliaus” soste sėdėjo 
ir tarybinis rašytojas Levas 
Kąsilis, papasakojęs vaikams j 
daug įdomių dalykų apie mū
sų tarybinę tėvynę, pasidali
nęs su jais tarybinių tautų | 
pasakomis... Didžiulis gau-1 
blys, stovįs kito kambario vi
dury, primena, kad ši patal
pa t priklauso geografams, o 
salė su įvairių valstybių her
bais ant sienų, — kad čia 
renkasi jaunieji istorikai. O 
štai erdvus, skoningai įreng
tas V. L Lenino, ir J. V. Stalino 
kabinetas, čia paprastai vyks
ta pionierių susitikimai su savo 
draugais, buvusiais Arteke ar 
kitose Tarybų Sąjungos vie
tovėse, su senais komunistais.

Liaudies vyriausybe ne tik 
atidavė vaikams vien buvu
sius karalieiiės Marijos rū
mus ir parką. Ji pastatė par
ke 800 vietų konceitų salę,' 
kurioje niūsų atsilankymo me
tu vaikai ; klaūsėši geriausio 
visoj e i Bųjmunįjęje į liaudies 
ihsti’umeritą orkestro “Barba-

Vaikštinėjant po Sinają, 
prie mūsų priėjo vietos pio
nieriai ir pakvietė apsilanky
ti pas juos. Mes mielai pa
sinaudojome pakvietimu ir iš
vydome salę, pilną vaikų, su 
liepsnelėmis blykčiojančiais 
šilkiniais k a k 1 ary šia i s. 
tojas M. SI tiekis jiems 
šakojo apie tarybinių 
gyvenimą, apie* tai, ką
mažieji Tarybų Lietuvos pilie
čiai žiemos atostogų metu. 
Netrukus šis pasikalbėjimas 
virto tikru draugystes susiti
kimu. Pasipylė klausimai.

—Mes labai norime susi-1 
rašinėti sir Lietuvos vaikais.— 
pareiškė juodakė Sonia Do- 
nescu, Targoviščių miesto an
trosios vidurinės mokyklos 
moksleive.
jau pramokome. . .

—Mes žurnalą rusų kalba 
mokykloje išleidžiame, — įsi
terpė kita moksleivė.

Ach imi j a šachon, maža, vi
kri mergytė, paklausė, kiek 
metų * turėdamas moksleivis 
Tarybų Sąjungoje gali stoti į 
pionierius, o vienuolikametis 
Kostąki Gabriel,. — ką daro 
tarybiniai moksleiviai, kad 
padėtų atsilikusiems moksle.

—Pas mus dar yra tokių 
moksleivių, kurie gauna pen
ketus,.. — nusivylusiu balsu 
pareiškė jis.

—Penketas — tai labai ge
rai,—atsakėme mes.

Sa 1 ė j c . su ūž ė j u o k as. Pasi- 
rodo, kad rumunų mokyklose 
pažymiai rašomi Iptaip, negu 
pas mus, ir penketas ten reiš
kia paprasčiausią “kuolą”...

—Mūsų šeštoje klasėje vi
sai nęra penketukininkų, — 
pasididžiuodama pabrėžė So
nia Donęscu, — Ir visa kla-

— Ir rusu kalbai ••

pa, 
tis, 
Jo 
kašu. 
bet
deklamuoja jau 
Ji pakeitė mergytė su ilgais, 
beveik iki juosmens juodais 
plaukais. Ji padeklamavo ta
rybinių poetų eilėraščius apie 
taiką, o pionierė Natalija Fe- 
dulia padainavo keletą rusu 
liaudies dainų.

—Aš graikas, — tarė pa
kilęs juodaplaukis, žibančių 
akių, kokių trylikos metų 
berniukas. — Mano tėtė ko
vojo už Qraikijos liaudies 
laisvę ir žuvo už ją... Per
duokite graikų vaikų linkėji
mus Tarybų Lietuvos pionie
riams ir pasakykite
kad mes augame tikrais grai
kų liaudies patriotais!

Šis, jokiuose mūsų ekskur
sijos :planuose nenumatytas 
susitikimas su rumunų pionie
riais gerokai užsitęsė. Mes 
jau lipome nuo scenos, kai 
staiga pasigirdo skardūs vai
kų plojimai. Mes stabtelė
jome, plojimai liovėsi, ir iš 
viduriniųjų salės eilių pasi
girdo rusiški žodžiai:

—A teper spojte vy!
Tarp suolų stovėjo ta pati 

mažutė juodaplaukė, ’kuri 
mums dainavo liaudies dai
nas. Mūsų laimei, susitikimui 
baigiantis, į salę įėjo dar ke
letas mūsiškių — ekskursijos 
dalyvių, šis per pusę minu
tės “susikūręs“ turistų cho
ras, iš visų pusių; apsuptas 
rumunų pionierių, padainavo 
keletą lietuvių liaudies dainų. 
Bot tuo susitikimas dar nesi
baigė : vos baigus mums lietu
viškas dainas, salėje sugau
dė rumunų liaudies ir pionie
riškos dainos. Prisipažinsiu: 
niekur ir niekada neteko gir
dėti taip sutartinai, skardžiai 
ir melodingai dainuojant vai
kų. kaip toje kalnų kurorto 
salėje... Susitikimą baigėme 
daina, kurią žinojo visi ir ku
rią kiekvienas dainavo savo 
gimtąja kalba. — Tai tarybi
nė daina “Ir platus gi kraš
tas mūs gimtasis,” kuri viso
mis pasaulio kalbomis skamba 
vienodai gražiai ir didingai.

Vaikštinėdami po Rumuni
jos miestų gatves ir bulvarus, 
žavėdamiesi puikiais Karpatų 
kalnų ir slėnių vaizdais, lan
kydami fabrikus ir gamyklas, 
muziejus ir parkus, mes visą 
laiką nešiojomės širdyje tuos 
puikius Įspūdžius, kuriais ap
dovanojo mus naujosios Ru
munijos vaikai Ferentalo ir 
Sinajoje, kuriuos mes surado
me Bukarešto vaiku miestu
kuose ir Pionierių rūmuose. 
Tuos Įspūdžius, kaip pačius 
šviesiausius ir ilgiausiai ne
blėstančius, mes parsivežėme 
ir į Lietuvą. Būkit laimingi, 
linksmieji liaudies Rumunijos 
vaikai, laisvos tautos gražiau
siasis žiede!Ant scenos užlipa—neužli-

THE FLOOD. WATERS receded o ft e r a few days or weeks—buf 
victims of the Western States floods returned to find their homes 
shattered and their furniture warped or ruined. Mrs. Mariana 
Singh (left), holds a statuette which escaped unharmed, but discovers 
that her sewing machine has been badly damaged. Her home was 
washed about a quarter of a mile from its site by roaring flood 
waters, Mrs. Singh discusses her recovery problems with an Amer
ican Red Cross disaster worker, Mrs. Evelyn Conner, of Portland,

J# .
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, Šis tas iš Pennsylvanijos kietųjų 
angliakasyklu srities gyvenimo

WILKES-BARRE, PA.

53 metai tam atgal, man 
atvykus į Ameriką, į New 
Yorką, man vaikezui dar bū- 
nant, darbų nebuvo galima 
gauti kaip y yru i. O jei gau
davai, tai tik į vaikiu vietą, 
kur mokestis buvo $3.50 už 
šešių dienų darbo savaitę ir 
dešimt valandų dienai. O jei 
būsi smart boy, tai vėliau gau
si daugiau, bosas man pasakė. 
Tiesa, arti metų išdirbęs, ga
vau1 $6.

Tačiau, tais laikais pragyve
nimas buvo pigus, tai nuo ba
do atsigyniau. Nuo atvažiavu
sių mainierių į New Yorką 
svečiuosna, teko sužinoti, kad 
būk ten gerai dirba ii* daug 
uždirba, tad ir aš pasiūkva- 
tinau ten nuvažiuoti. Taigi, 
1901 metais nuvykau j Ply
mouth, Pa. Bet čionai neilgai 
gyvenau, nes angliakasyklose 
sunkūs darbai, tai viena, o an
tra, man mainos pasibaisėjo; 
nes savo akimis mačiau, kaip 
Šalia manęs darbavietė sugriu
vo ir užmušė mainierį; už po
ros savaičių, rodos, tik tre
čioj nuo manęs darbavietėj 
mainieriui šūvis koją nukirto. 
Na, tai man ir užteko. Grj- 

_ žau į New Yorką kaip greit 
galėjau.

Tačiau pažintis su mainie- 
riais pasiliko. O už apie 47 
metų, dalykams pasikeitus, ir 
vėl sugrįžau i angliakasių 
miestelį, Plymouth, Pa. Ir gal 
būt čionai teks užbaigti gy-

> ,-venimą. Man į čia sugrįžus 
1953 metais ir palyginus su 
1906 metais, kuomet aš buvau 
apleidęs mainas, o dabar su
grįžus, radau* milžinišką skir
tumą. Tais senaisiais laikais, 
aš manau gal iki 1936 metų, 
kietosios angliakasyklos pa
čioj aukštumoj buvo; ypatin-

> gai, kiek tai lietė mainų sa
vininkų biznį ir jų pelnus, 
miestų ir miestelių augimą, ir 
jų darbo žmonėmis Ir biznie
riais apgyvenimą. Aš manau, 
tai klestėjimo laikotarpis bu
vo. Tame laikotarpyje mai- 
nieriai dirbo, gyvenimui reik
menis gausingai pirkosi, biz
nieriai dauginosi ir jų pelnai 
augo.

Bet jau gal bus 20 metų, 
kai mainų savininkai pradėjo 
nesitenkinti savomis dirbtuvė
mis; pradėjo jas laipsniškai 

♦ ' apleisdinėti, nes jei pumpos 
pagedo, vanduo užsėmė, tai 
jau taip ir paliko; jei gazų 
eksplozija mainas gerokai ap
ardė, tai atremontuoti jau ir 
nesistengė,—geriau pasivelijo 
įas uždaryti neribotam laikui. 

• Ir taip laipsniškai, vardan to 
‘ neribotumo, per apie 20 me

tų, daugumą mainų uždarė 
ant visados.

Ir taip pasiliko tik kelios 
mainos, kurios povaliai dirbi- 

< nėja; o jose dirbantieji manė, 
kad gal likusios atdaros mai
nos ir dirbs iki jose anglis iš-> 
sibaigs. Bet mainleriai taip 
manydami karčiai apsiriko.

štai, didžiausia mainų kom
panija Glen Alden, South 
Wilkes-Barre, ir D. & H. Hud
son Coal Co., Plymouth, Pa., 
užsidarė kovo 1 d., 1956 m., 
irgi, sakoma, neribotam lai
kui, — paleisdamos apie 650 
darbininkų. Ar šios kompani- 

, jos šias mainas atidarys kada, 
W tai didelis klausimas? Bet 

greičiausiai bus taip, kaip ir 
su kitomis mainomis, kurios 
uždarytos neribotam laikui, o 
jau praėjo daug metų, ir jų 
niekas neatidaro. Tačiau ne
reikia manyti, kad anglių 
kompanijos užsidarinėja dėl 
to, kad anglis jau išsibaigia, 
o ne: jos vyriausiai uždaro 
dėl to, kad tos mainos jiems 
jau neduoda tiek daug pelno, 
kiek pirmiau. Mat, taip vadi-

i
)

narnos gengvės su visomis vie
tomis, iš kur anglis turi būti 
iškasama ir iškelta į viršų, 
nuėjusios jau gana toli, net po 
kelias mylias, tad kompani-
I
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ioms kiek daugiau kainuoja 
anglį išimti laukan.

Ponai mainų savininkai, per 
kelis desėtkus metiį šimtus 
milijonų dolerių prisiplėšė o 
kuomet tos mainos jiems jau 
neduoda tokių didelių pelnų, 
tai jie ir uždaro. O kas atsi
tiks su tais išaugusiais mies
tais ir miesteliais, su* jų žmo
nėmis, — jieųis visai negalvoj. 
O juk tie miestai ir miesteliai, 
apart angliakasyklu, palieka 
be industrijų.

Paimkime tokius miestus, 
kaip Shenandoah, Hazleton, 
Scranton, WilkOs-Barre, Pitts
ton, Kingston su Wyoming 
ir apylinkiniais m.aažesuiąis 
miesteliais. Kuomet jie pilni 
buvo gyventojų, pirklyba iv 
visas judėjimas žydėto žydė
jo, o valdininkai, biznieriai ir 
politikiariai džiaugėsi liuksu
siniu gyvenimu. #Na,i o kaip 
šiandien tie miestai ir mieste
liai atrodo, kuomet beveik vi
sos angliakasyklos užsidarė, 
kuomet dar apyjauniai ir pa
jėgūs žmonės darbininkai pri
versti ieškoti darbų kitur, o 
darbus gavę jau nebegrįžta? 
šiandien kietųjų angliakasyk
lu miestai ir miesteliai atro
do niūrūs, liūdni, be gyvumo, 
nes, kaip sakiau, jaunesni 
žmonės, pavieniai ir su šei
momis, gavę darbus kitur, iš- 
važinėja ir jau nebegrįžta, 
čia gi pasilieka: visi seniai 
ant pensijų, smarkiai mainų 
dusulio paliesti paliegėliai, 
mokyklinio amžiaus jaunuo
liai, na, ir dar kai kurie apy
jauniai žmonės, kurie dar dil
ba likusiose mainose ir šiaip 
visokiose patarnavimo vietose. 
Tačiau, abelnai žiūrint į mi
nėtus gyventojais apretė j il
sius miestus ir miestelius, at
rodo tikra panika.

Tokiai padėčiai esant, mies
tų ir miestelių valdininkai, 
politikieriai ir biznieriai smar
kiai susirūpino, kad kas nors 
turi būti daroma, nes kitaip 
čia žmonių mažai liksią. O 
kas tuomet? Visiems aišku ir 
gerai žinoma, jog be darbo 
žmonių valdininkams, politi
kieriams ir biznieriams irgi 
bus blogai, nes, ko gero, ban
krotas gali grėsti. (O kas 
liečia biznierius, tai jam ir da
bar daugelis jų užsidarinėja, 
nes permažai'kostumerių. kad 
iš p irkt ų j ų pro d u k t u s.)

Taigi valdininkai ir politi
kieriai sukruto, kad čia bū
tų steigiamos ir vystomos ko
kios nors industrijos, kad su
laikius žmones nuo visiško iš
krikimo. Jie kreipėsi į vals
tijos ir šalies vyriausybes, rei
kalaudami patarimų ir pagal
bos šiame taip svarbiame rei
kale. Kokią jie ten pagalbą 
ar patarimą gavo, nėra tikrai 
žinoma. Bet žinoma tiek, kad 
po to jų atsikreipimo į minė
tas įstaigas, jie per radiją ir 
laikraščius kreipėsi į miestų 
ir miestelių gyventojus, kad 
jie piniginiai remtųj fondą, 
kurį jie įsteigė finansavimui 
atkelti tam tikrų industrijų į 
kietųjų angliakasyklu; sritis. 
Vadinasi, ‘ir čia dar likusi 
biednuomenė, pagal jų Jslipra- 
tima, turėtų .prisidėti finansi- 
niai, kad išvysčius; čionai in
dustriją. 

V

Neteko sužinoti, kaip tas 
fondas stovi ir kaip gausiai 
jį remia eiliniai darbo žmo
nės. Tačiau tiek yra žinoma, 
kad nors ir mankos industri- 
jėlės viena po kitai vis dau
giau čionai atsiranda.

Šiuo tarpu čia jau randasi 
moteriškų drabužių siuvimo, 
batsiuvyklų ir kitų nedidelių 
dirbtuvėlių.į Bet kol kas čia 
jų nėra daug, ir nepaisant, 
kad čia bedarbių yra įvalias, 
o vienok laikraščiuose kasdien 
paieško darbininkų ir sako, 
kad negauna gana, o kodėl 
negauna, nesako. Na, tai ko
dėl gi darbininkai pas tuos 
naujus fabrikantus nenori 
dirbti? Daugiau mėnesio lai-

Cleveland, Ohio
Judžiai sukėlė gerą ūpą 
clevelandiečiuose

Jurgis Klimas buvo sustojęs 
Clevelande atlankyti savo gi
minaitę Aldoną De Vetsco, 
kuri taipgi yra dailės mylėto
ja ir profesonalė solistė. LLD 
15-tos Apskrities Komitetas 
ant greitųjų prirengė Klimui, 
po LLD 15-tos apskrities kon
ferencijos, galimybę parodyti 
jo paties nufilmuotus lietuviš
kus spalvuotus judžius.

Pirmiausiai parodė. kaip, 
po pabėgimo Smetonos į Ber
lyną, įvyko didelis masinis su
važiavimas iš visų Lietuvos 
kraštų^ kur matėsi kalbant 
Justas. Paleckis ir kiti lietuvių 
liaudies vadai. Matėsi Lietu
vos žųipnės renkant, delegatus 
į pirmutinį Lietuvos Liaudies 
Seimą 194O' metais. Kitoje fil- 
moje rodė, kaip Tarybų Lietu
vos atletai rodė savo atletiš
kus gabumus Maskvoje.

Po to sekė “New Yorkas 
kare“ paroda. Parodoje ma
tėsi martuojant įvairių tautų 
žmonių su įvairiais apsirengi
mais. Tai buvo antrojo pasau
linio karo laiku.

Parodė Chicagos Lietuvių 
Tautiškas kapines, kuriose bu
vo susirinkę LMS festivalio 
dalyviai pagerbti Bronių 
Vargšą. Matėsi J. Gužas, 
skaitant paskaitą prie kapo ir
K. Petrikienė — kalbant.

Parodė New Yorko Botani
kos Parką, tai vienas iš pui
kiausių parkų Amerikoje, pil
nas žydinčių medžių, pasipuo
šusių įvairios spalvos žiedais.

Matėme ir girdėjome “Gė
lių Vainiką“. Tai puikus mu- 
zikalis veikalas suruoštas Ci
ceros Moterų Choro, kuris 
gerai išsilavinęs išpildyti savo 
puikų veikalą su žaVėjahčio- 
mis dainomis ir vaidinimu. 
Scenerija irgi buvo graži, nu
filmuota rožių darželyje.

Operetė “Sudrumsta širdis“ 
buvo viena iš gražiausių ir di- 
džiausis muzikalus veikalas, 
kokį filmininkas Klimas pa
rodė. Solistė Estelle Bagdon 
vaidino vadovaujamą rolę, ža
vėdama visus su savo aukštai 
išlavintu maloniu balsu. Kiti 
solistai, dainininkai ir vaidin
tojai puikiai išpildė savo už
duotis ir buvo kuomi pasigė
rėti.

“Paparčio žiedas“ su dai
liomis ir šokiais, gražus, ža- 
vė jautis veikalas, gimęs LMS 
atostogose ir pirmą kartą per
statytas rugpjūčio 20, 1949
metais, Worcesteryje, Mass.

Vėliaus, rodos, Brooklyno 
Aido Choro buvo perstatytas, 
šiame veikale mane daugiau
siai sužavėjo, tai gražiai pri
rengtas sudainavimas “Vienas 
žodis Ne Šneka“. Taipgi ir 
kitos dainos ir vaidinimas bu
vo gražiai išpildyti. Tokių gė
jai išsilavinusių šokikų iš tar
po lietuvių nebuvo tekę ma
tyti—jie prilygsta ukrainams 
bei čechoslovakams šokikams.

Klimas parodė ir nuoširdu
mo. Kada .daugelis neatėjo į 
laiką ir tuomi neteko progos 
pamatyti tų filmų, kurios jau 
buvo parodytos prieš jų atėji
mo., jis perrodė visas iš naujo, 
kad davus progą ir pasivėla
vusiems pamatyti viską.

Pasibaigus rodyti pasirodė, 
kad visi buvo pilnai pasiten
kinę.

J. N. S.

ko prieš atidarymą tos ar ki
tos dirbtuvėlės naujieji fabri
kantai paskelbia laikraščiuo
se, kad čia daug darbininkų 
bei darbininkių reikės, tad 
ateikite ir užsiregistruokite,—• 
kas pirmesnis, tas geresnis. O 
čionai šeimynų yra* daug, ku
rių duonpelniai dar apyjau
niai 1 žmonės, bet smarkiai 
mainų dusulio paliesti, dirbti 
jau negali, o iš pašalpos, ku
rią jie gauna, šeimai, suside
dančiai iš penkių ar Šešių na
rių, pragyventi neįmanoma.

Pilietis V.

(Bus (lauc/lau)

Montreal, Canada
Atidarytas Victoria/ tiltas

Victoria tiltas per šv. Lau
ryno upę, kurį žmonės naudo
jo išvažiavimui iš Montrealo į 
pietų-rytų pusę, arba iš ten 
įvažiavimui į Montrealą, bu
vo siauras ir tiesiog neįmano
mas dviem automobiliam pra
važiuoti vienam pro kitą. Da
bar pribudavojo kita tiek plo
čio, ir balandžio 4 d. tiltas 
jau atidarytas važinėjimui. 
Už pervažiavimą, deja, bus 
imama mokestis. Mokestį rei
kės mokėti Montrealo pusėje.
50 c. kyšys miestui 
kainuos $5,000

Du miesto darbininkai — 
nuoma'tų valytojai -— sakoma, 
priėmė “kyšį“ po 50 centų. už 
geresnį nuvalymą nuomatų. 
Sulyg miesto įstatymų, išty
rus, kad tiesa, juos paleido 
iš darbo. Unija tam pasiprie
šino ir padavė klausimą išriš
ti arbitracinei komisijai. Ėmė 
apie metus laiko, kol paga
liau išnešė sprendimą, kad tų 
dviejų darbininkų pernašas 
prasižengimas buvo paleidi
mui iš darbo ir davė miestui 
rekomendaciją, kad juos grą
žintų į darbą. Tokiu atveju, 
miestas turi apmokėti ir už 
nedirbtą .laiką, t.y. už metus 
laiko po $2,500. Kas reiškia, 
miestas nubaudė savo darbi
ninkus už 50 c. kyšį, o dabar 
užmokės $5,000.
Svečiai šen ir ten

Mr. ir Mrs. Domininkas 
Norwich sezoninių, švenčių 
proga išvažiavo į Chicagą sve
čiuose pas savo dukterį ir žen
tą Kvietkauskus. Tuo pačiu 
sykiu iš Toronto atvažiavo 
svečiuose Valentinas Kviet- 
kauiskas pas savo motiną ir 
patėvį — pas Vincą ir Mari
joną Naujokus.

Susilaukė svečiu ir Juozas 
Urbanavičius ■— iš Chicago’s 
atvažiavo jo švogeris sir kitu 
savo draugu. Taip pat Vero
nika Kilkenny iš Toronto at
važiavo aplankyti savo gimi
nes.

Veikiausiai yra ir daugiau 
išvažiavusių ar atvažiavusių 
svečių, deja, korespondentui 
nepavyko sužinoti.
Serga

Jurgis Kūteiioms sunkiai su
sirgo. Ligonis randasi ligoni
nėje. Taipgi vėl susirgo Bro
nius Valatkevičius — turėjo 
operaciją ant nosių. J.

So. Boston, Mass.
Gražiu sobostoniečių 
moterų veikimas

So. Bostono pažangūs lie
tuviai šiuo laiku darbuojasi 
gana gerai. Čia draugės mo
terys ypatingai pirmauja viso
kiame veikime. Vyrus aš no
riu pagirti už tai, kad jie 
palaiko grupę dainininkų Sta
sio Tauros vadovybėje. Tas 
daug priduoda svarbos So. 
Bostono kolonijai.

Gi darbščiosios moterys ne
praleidžia jokios svarbesnės 
progos nesurengę kokios nors 
svarbesnės pramogėlės atžy- 
mėjimui tai vieno, tai kito 
vykstančio dalyko. Tas ir su
daro kolonijoj reikalingą gy
vumą. šį kartą bostonietės
L.L.D. 2-os kuopos’ vardu ren
gia gražų antvelikį balandžio 
8 dieną. Pradžia, 4 vai. po 
piet, klubo patalpoj, 318 W. 
Broadway.

Kaip man drauges Tamo
šauskienė, Chuberkienė, Pau- 
rienę ir kitos pasakojo, tai bus 
labai gražus ir margas paren
gimas. Jame apart skanaus 
valgio bus puikių margučių ir 
graži klainine programa, ku
rią pildys vietinė vyrų grupė 
vadovaujant Paurai.

Tenykščius draugės reikala
vo, ir aš apsiėmiau, tame šau
niame parengime dalyvauti. 
Parengimas rengiamas ta pfo- 
ga, kad prisiminti atitinka
mai, jog “Laisvė“ gimė šia
me mieste 45 metai atgal. Ta 
pati dvasia ir tas pats 

džiaugsmas tebeviešpataus |toj 
iškilmėj tarpe garbingųjų sve
čių. Sakoma, jog bus ir birth 
day žvakučių. Kas jas tu
rės užpūsti? Pasilieka slapty
bėje iki pat to kilmingo po
piečio.
x Dalyvaukime labai skaitlin
gai.

Kuomet vyksta koks nors 
suvažiavimas ar konferencija, 
tai delegatai džiaugiasi bosto
niečių svetingumu. Visi iš ki
tų miestų draugai vadinami 
svečiais ir tam panašiai, tai 
kodėl negalima nuvažiuoti pas 
Bostono drauges ir draugus, 
kuomet jie-jos rengia gražų 
parengimą svarbiam tikslui ir 
ten tikrai pabūti jų širdingais 
draugais ir pasidžiaugti tuo 
vieningumu, kuris reiškia 
d ra u gišku m ą. Paro d y k i m c
jiems tikrąjį draugiškumą.

J. M. Karsonas

Philadelphia, Pa.
Buvo baisus sprogimas

Kovo 28 d. apie 8 vai. va
kare didelis sprogimas sukrė
tė visą miestą. Tas baisus 
sprogimas įvyko grūdų sandė
lyje, Tidewater Grain Co., 
miesto centre ant 31-os ir 
Market gatvių. Tas didelis 
sandėlis buvo labai senas. Sta
tytas I860 motais, vadinasi 96 
metų senumo. Priežastis tik
rai dar nežinoma. Spėjama, 
kad sprogimą sukėlė šildomo
sios dujos (gazai).

Kol kas tiktai trys užmuš
tų žmonių lavonai išimti iš 
griuvėsių. Spėjama, kad dar 
trys lavonai palaidoti griuvė
siuose. Iš viso 84 daugiau ar 
mažiau sužeisti. 8 iš tų sužeis
ti sunkiai, ir kai kurių’gyvybė 
randasi pavojuje.

Šių žodžių rašėjui teko sa
vo akimis matyti tą šiurpulin
gą sprogimo vietą. Tai baisus 
reginys! Niekuomi jis nesiski
ria nuo karo sudaužytų pasta
tų bombomis. Visoje apylin
kėje milžiniški pastatai be 
langų, dūmais ir dulkėmis ap
rūkę. Tarpe tų didžiausio' 
centralinio pašto daug langų 
išlėkė oran laike sprogimo. 
Taipgi didžiosios Pennsylvani
jos gelžkelio stoties, Evening 
Bulletin© dienraščio naujas di
delis pastatas daug nukentė
jo. Pasilinksminimo svetainės 
lubos įgriuvo. Drexel Instituto 
mokyklos, kuri randasi pusė 
bloko nuo ’ sprogimo vietos, 
tiktai keli langai teliko čieli. 
O American Express Co. pa
statas, kuris pašonėje stovi 
prie sprogimo vietos gal dau
giausia nukentėjo. Ne tiktai 
kad be langų, bet ir sienos 
apardytos. Gal reikės iš nau
jo perstatyti, atremontuoti. 
Jeigu tą nelaimę aprašyčiau 
smulkmeniškai, tai užimtų vi
są laikraščio puslapį.

K

šį sprogimą žmonės jautė 
už 24 mylių užmiestyje.

Nuostolių padarė už $3, 
500,000.

Laisvės Reporteris

Chicago, Ill.
Nekaltas išsėdėjo 4 metus

Praėjusią savaitę aukštes
niame teisme teisėjas John A. 
Sbarboro išlaisvino Haroldą 
Millerį, 30 metų, iš Joliet ka
lėjimo, kur jis buvo pasiųstas 
visam amžiui prieš ketverius 
metus. Jis buvo kaltinamas 
užpuolime su tikslu išgėdinti 
Barbarą Latimore, 30 metų. 
Liudininkai tvirtino, kad mo
teris buvo pamišusi, kada ji 
Millerį kaltino, ir kad gydyto
jo egzaminas rodęs, jog ji vi
sai nebuvo užpulta, r

Milleris užsigynė, sakyda
mas, kad jis tą naktį, kada 
užpuolimas neva įvykęs, buvo 
draugų namuose ir žiūrėjo į 
televiziją. Barbara Latimore 
už kiek laiko buvo pasiųsta į 
Manteno valstybinę ligoninę 
ik išbuvo dvejus metus.

Millerio patėvis Roy Wood, 
sako, išleidęs visas sutaupąs 
posūnio išlaisvinimui. Dabar 
liko be pinigų, bet esąs sma

gus, kad posūnis tapo išteisin
tas.

Milleriui (negrui) kova bu
vo sunki, iki išgavo naują 
teismą. Du kartu atsisakyta 
jo bylą iš naujo nagrinėti. V.

Great Neck, N. Y.
Mūsų nedidelė lietuvių ko

lonija su kiekvienais metais 
mažėja. Dalis senų ir jaunų 
žmonių apleidžia mus (nekal
bant apie mirimus). Vieni iš
važiuoja į šiltus kraštus, į 
Floridą, kiti važiuoja į kitas 
vietas dėlei tam tikrų gyveni
mo aplinkybių. šį ankstyvą 
pavasarį ir vėl mes netekome 
dviejų gerų širdingų draugų. 
T. Vezdžiūnienė - Eimutis iš
važiuoja gyventi į Port Wa
sh ingtoną. Buvo darbšti, per 
ilgus metus patarnaudavo or
ganizacijoms, pagamindavo 
maisto dėl jų parengimui) ir 1.1.

SOUTH BOSTON, MASS

Visuomenės Palinksminimas ir Pavaišinimas

Margučiu Vakarienė
Rengia L.L.D. 2-ros Kuopos Moterys

Sekmad,. Balandžio 8 April
Prasidės 4-ta valanda diena C V

Vieta 318 Broadway, So. Bostone

Gaspadinės pagamins margučių ir kitokių 
skanumynų. Bus surpryzų.

Kviečiame visus iš visos plačios apylinkės į 
šį gražų pasilinksminimą.

Šiąja proga pasitarsime ir apie Laisvės va
sarinį vajų, kuris jau greit prasidės.

■'•a

PAINTED DESERT URANIUM
& OIL CO.

WASHINGTON!) KORPORACIJA
Užsiimanti Ieškojimu Uraniumo ir kitų metalų 
nuosavybių Daybreak plotuose, Spokane County, ir 
Ferry County, Washington© valstijoj; taipgi Grand 

ir San Juan County, Utah.
PASIŪLYMAS PUBLIKAI

12,(j00,000 serų common capital stock po 1c už serą 
pilnai išmokama ir non-assessablc.

Dėl cirkuliaro rašykite:
W. M. FREDERICKS Secretary-Treasurer

725 Peyton Building, Spokane 1, Washington
The Statutory Statement yra įteiktas Washington© 
valstijoj ir yra prieinamas patikrinimui County’s 

ofise, 737 Peyton Building, Spokane, Washington.

W. M. Fredericks, Secy-Treas. Telefonas: Madison 1851 
725 Peyton Building
Spokane 1, Washington

Please send me offering Circular on
PAINTED DESERT URANIUM & OIL CO.

Name (print) .....................................................................................
Street.............................................................*........................................

' City ........................................................... ........ ................................

mnrmninjjjŲiuiiii'iiiTniiinrrVTTiutuiiiiuBUiuiiuuŲŲmpriiimūi rup)

Dėl Siuntimo Laisvės į Lietuvą

Keletas asnfenų užsakė Laisvę 
Lietuvą. Pasiuntus gavo padėkas 
nuo saviškių už užsakymą Laisvės 
gauna Laisvę.

Laisvės prenumerta į Lietuvą $15.00 metam. 
Užsakydami siuntinėti Laisvę į Lietuvą atsar
giai paduokite antrašą to, kuriam užsakote. 
Kartu su užsakymais prašome prisiųsti ir pi
nigus.

Laisvė
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

Draugas F. Klastauskas, iš
gyvenęs čia nuo pat jaunystes 
dienų, gražiai dirbęs įvairiose 
lietuvių organizacijose, išva
žiuoja gyventi į Huntingtoną,
L. L, N. Y. Jo pagerbimui iš
leistuvių banketas įvyks šį 
sekmadienį, balandžio 8 d., 
A. J. Kasmočių svetainėje 
3:30 vai. po pietų. Taipgi tu
rėsime gražią dainų progra
mą, kurią išpildys Aido choro 
Kvarteto nariai po vadovybe
M. Stensler. Maloniai kviečia
me visus atsilankyti į šį ban
ketą.

Serga drauge V. Pilvinienė. 
Ji randasi Long Island Jewish 
Hospitaly. Apie dvi savaitės 
tam atgal jai buvo padaryta 
operacija. Dabar atrodo, kad 
jos sveikata eina geryn. Draū- 
gė V. Pilvinienė yra L.D.S. 24 
kp. narė. Mes linkime jai grei
tai pasveikti.

P. B.

4

Rengėjos

Dept. L

siuntinėti į 
iš Lietuvos 

ir rašo, kad

< 
4



Tarp Lietuviy
Frank Yakstys pilnutinai 

pasveiko nuo ištikusio jį sir* 
dies smūgio. Pabuvęs ligoni
nėje keletą savaičių, paskiau 
pasilsėjęs namie, jau išvykoj 
savo senąjį darbą.

Dėkingas visiems parodžiu
sioms pripjauta ligos motu.

ž. R.

apie

iš 
bažnytėlės savo 
ar kad ir iš as- 
Nebūtų reikalo

nesitiki

suvyku-
čia sii-

Minios minėjo Velykas 
rodydami puošmenis 
po garsią 5-ąją

Apskaičiuojama, kad 
milijonas ir pusė newyorkie
čių, ypačiai jaunesniųjų mar- 
šavo keliolikos blokučių plote 
po garsiąją New Yorko 5th 
Avė. velykinės šventės vidur
dieniu.

Ko ten m aršu o ja?
Maršavimu to negalėtum 

vadinti. Dauguma susispau
džia keliuose blokuose taip, 
kaip silkės statinėje.

Už vis didžiausias sambūris 
būna tarp didžiųjų bažnyčių. 
Dėl ko? Ar tai melstis? Var
giai. Juk sakoma, kad Die
vas yra visur esantis. Jei taip, 
tai jis girdėtų, maldą net 
prasčiausios 
kaimynijoje, 
mens buto.
važiuoti į miesto centrą ir mi
nioje spYaudytis.

Tiesa, tose bažnyčiose įvyks
ta labai puošnios apeigos. Ka
dangi jų reguliariais lankyto
jais, daugumoje, yra miesto 
centre gyvenančioji ponija, 
kuri tų bažnyčių nepripildo, 
tad ten gali įeiti ir kai kurie 
atvykusieji šiaip sau. Vienok 
jose visose bendrai sutelpa 
tiktai keli tūkstančiai publi
kos, tad jau aišku, kad čia 
suplaukiančios minios 
Į tas bažnyčias Įeiti.

Nedaug kas iš čia 
šių ir tenori Įeiti. Jie 
vyksta keleriopais tikslais:

Vyriausiu iš tų yra patekti 
i televiziją ar nors Į laikrašti. 
Mat, prie tų bažnyčių atvyks
ta reporteriai, televizijų, fil
mų ir laikraščių fotografai. 
Jie čia atsiųsti, kad jų pa
veikslai parodytų, kokios mi
nios svieto eina “i bažnyčią” 
ar “iš bažnyčios”.

Daug jaunuolių atvyksta 
pamatyti savo pamylėtą akto- 
riųt-aktorę, jeigu žino, kad jie 
tą bažnyčią lanko.

Moterys ateina pasižiūrėti, 
kaip atrodo turtuolės moterys, 
kokius naujausius rūbus jos 
dėvi.

Na, o kai tas ponias, ar 
tuos aktorius fotografuoja, 
kelintasis iš to milijono ir pu
sės suslėgtųjų šioje minioje ir
gi patenka sykiu su jais ir Į 
paveikslą.

Dėl visko, fotografai kar
tais ir tiksliai paima vienos 
kitos eilinės gražuolės pa
veikslą, parodymui, kad čia 
bendrai visi, ponai ir eiliniai 
žmonės susieina, tas pačias 
bažnyčias lanko.

Beje, kai kurie sakosi einą 
ant 5th Avė., saule pasišvitin- 
ti. Bet, jeigu saulė Velykų 
dieną šviečia, kaip kad ji 
švietė šiemet, ji lygiai šviečia 
ir kitoms gatvėms. Taigi, su
vokusiuosius Į 5th Avė. tiks
liau būtų pavadinti parodavi- 
too, o ne saulės mylėtojais.

L S.

SUSIRINKIMAI
susi-

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kumpos mėnesinis 

rinkimas įvyksHSalandžio 9 d., 7-30 
v. v., 29 Endicott St. Nariai malo
nėkite pribūti j susirinkimą, nes rei
kės atlikti galutinas prisirengimas 
del būsimo kuopos parengimo, * ba
landžio 15 d. Metinių duoklių užsi
mokėjimas irgi neatidėliotinas rei
kalas, matote šiemet bus išleista 
puiki knyga.

Kuooos Sekr.
(65-67)

ELIZABETII, N. J.
L. D. P. Kliubo ir Kuopos susirin

kimas atsibus balandžio (April) 6 
d., 7 vai. vakare, 408 Court St. 
Visi nariai ir narės malonėkite da
lyvauti šiame susirinkime, nes tu
rime svarbių dalykų apsvarstymui. 
Kviečia Komitetas. (64-66)

4 pull. Laisvė (Liberty). Ketvirtad.. Bal. (April) 5, 1956

New nlos
Išėjo į streiką 500 
Fairchild darbininką

išėjo i strei- 
šimtai Fair-

& Airplane 
iš šapų Dęer

Park, N. Y. Jiems vadovauja 
United Auto Workers.

Balandžio 2-ą 
ką apie penki 
child Engine 
Corp, darbininkų

Streikas įvyko protestui 
prieš atstatymą 15-os unijos 
vadu ir dviem dienoms su
spendavimą kitų 172 unijistų, 
kai jie protestavo prieš blo
gas sąlygas darbe. ,

šie kia

Melisho priešininkams 
vis blogiau sekasi...

Reakcininkams, kurie 
išėsti pažangų kunigą Melishą 
iš Brooklyno episkopalų šv. 
Trejybės bažnyčios, vis blo
giau sekasi. Pirmadieni Įvy
kęs parapijom] susirinkimas 
tą dar kartą patvirtino, kad 
kunigo priešai randasi mažu
moje, kad .jie neturi parapi
jom] daugumos pritarimo.

Pirmadienį Įvyko bažnyčios 
seniūnų, arba, kaip juos ga
lima būtų pavadinti, parapi
jos valdytojų, rinkimai. Buvo 
išstatyti, kaip tai galima buvo 
laukti, du sąrašai — kunigo 
Melisho rėmėjų ir jo prieši
ninku. Seniūnu taryba suside
da iš 9 narių. Tai jie valdo 
bažnyčią ir parapijos reika
lus. Melisho priešai buvo iš
anksto pasakę, kad jie vado-*savo tarpe, 
vausis demokratijos parla
mentiniais principais, kad nu
sileis, jeigu bus mažumoje.

Bet jau pat susirinkimo 
pradžioje pasidarė aišku, kad 
reakcinė parapijom] frakcija 
yra pasirengusi naudoti viso
kiausią nešvarią taktiką. Vy
riausias wardenas Reynolds, 
kuris reakcininkas, paskelbė 
15 narių “nenariais”, nes jie, 
sakė jis, nepastoviai lanko 
pamaldas. Bet Melisho rėmė
jai nurodė, kad tokių yra dau
gybė, kad tie nariai nebloges- 
ni už kitus.

•Prasidėjo triukšmas. Maty
dami, kad jie mažumoje, re
akcininkai išmaršavo iš baž
nyčios. Koks šimtas išmarša
vo, virš dviejų šimtų pasiliko. 
Konstantavus, kad bažnyčio
je dar randasi kvorumas, Įvy
ko balsavimai. 200 balsų 
prieš 0 išrinkta devynių narių 
seniūnų taryba, ir kiekvienas 
narys Melisho šalininkas.

Reakcininkai dabar baisiai 
pasipiktinę. Jie; teigia, kad 
balsavimai neteisėti. Bet jje 
tam, sako advokatai, neturi 
legališko pamato.

Pats Melishas dabar išva
žiavęs, šiomis dienomis kalbė
jo Chicagoje. Bet" jis greit 
grįšiąs Į savo parapiją, kuri 
dabar jam davė aiškų “ištiki
mybės balsą”.

New Yorke du vyrai susi
stabdė groserninką apart-, 
mentnamio keltuve ir nusine
šė visits jo pinigus.

Pranešimas
Įvyks

S(\ BOSTON, MASS.
MARGUČIŲ VAKARIENĖ.

sekmadienį, balandžio-April 8-tą d., 
4-tą vai. popiet. 318 Broadway. Ren
gia L.L.D. 2 kuopa. Bus graži dainų 
programa. Gaspadinės prigamins 
margučių ir kitokių valgių. Bus ir 
surpryzų. ^iąje proga galėsime pa
sitarti Laisvės vasarinio vajaus rei
kalu. Nuoširdžiai kviečiame visus 
atsilankyti. —Rengėjos.
' (65-67)

HARTFORD, CONN.
Draugystė Sūnų ir Dukterų ren

gia gražų banketą ir žaislų parę. 
Įvyks Balandžio-April 8 d., pradžia 
2:30 popiet. Svetainės durys atsi
darys 1 vai. popiet. Taigi, gerbia
mieji, malonėkite atsilankyti į tą 
puikų pokilį. Vieta 157 Hunger
ford St., Hartforde.

Banketo bilietas tiktai $1.00, uJ 
kurį gausite skaniai paruoštų val
gių ir įsigerti, 
mi atsilankyti 
Kviečiame ne 
iš kitų miestų

Esate visi kviečia- 
į tą šaunų 

tik vietinius, 
dalyvauti su

pokilį. 
bet ir 

mumis. 
(64-66)

Tammanės lyderis 
remias Kefauveri

Vietinis, * laikraštis “Post” 
sako, kad gubernatoriaus 
llarrimano vyriausias padėjė
jas Carmine DeSapio, Tam
many bosas, siunčiąs pinigus 
K e f a u v e r i o k a m p a n i j a i.

Harrimanas, sakoma, labai 
patenkintas, kad Stevensono 
žvaigždė pradeda gesti. Tam 
reikia vis labiau stiprinti >Ke- 
fauverį. O kai jis sumuš pil
nai Stevensoną, Harrimanas 
perimsiąs areną.

“Post” taipgi sako, kad net 
yra galimybė, jog Kefauve- 
riui bus Įkalbėta kandidatuo
ti sir Harrimanu, tai yra, 
Harrimanas bus prezidentinis 
kandidatas, o Kefauvcris vice 
-prezidentinis.

Pačiame New Yorko mieste 
Stevensonas dar turi daugiau
sia pasekėjų demokratų tar
pe, nežiūrint to, kad Tam
many ir DeSapio Stevensonui 
kenkia.

Daugelyje miesto dalių dar 
veikia taip vadinamieji klubai 
už Stevensoną, bet jų veikla 
darosi laipsniškai vis silpnes
nė.

Bendrai kalbant, sako 
“Post”, -"kuris vienintelis de
mokratų dienraštis New Yor
ko, pietinių demokratų tarpe 
vyrauja didelis neaiškumas. 
Vis daugiau unijų, ypatingai 
tos, kurios turi daug negrų 

atsimeta nuo Ste
vensono stovyklos ir pradeda 
simpatizuoti su Kefauveriu, 
kadangi jo nusistatymas prieš 
rasizmą aiškesnis.

Williarnsburge teisėjas Bal
sam leido vyrui mušti į pešty
nes su kaimynais Įsiveliančią 
žmona.

NORMAN TREIGLE

New Yorko miestinės ope
ros vadovaujantis solistas 
baritonas. Opera vykdo sa
vo pavasarinį sezoną mies
tiniame teatre—City Centėr, 

131 W. 55th Street, 
New Yorke.

RANDAVOJIMUI

Jvyks sekmadienį 2-rą valandą po pietų

BALANDŽIO 15 APRIL
LIBERTY AUDITORIUM

110-06 Atlantic Avė. Richmond Hill 19, N. Y.,

Pasirendavoja kambarys pavie
niam vyrui; su visais rakandais ir 
šiluma. Galite kreiptis bile laiku. 
Adresas: 105 So. 3rd St., Brooklyn, 
N. Y. Tel. ST. 2-9137.

4 Virtuvės Krėslai 
PERDIRBIMAS $20

Tikrame Masland Duran 
Bi didžio ar formos

Nemokamai Paimame ir
Pristatome

Krėslai grąžinami į 2 dienas
MOTT HAVEN
UPHOLSTERY

387 E. 140th St., Bronx
MO. 5-8108

(60-66)
WO. 4-6489

(65-68)

TONY’S KEPYKLA—NUPIGINTAI

uf-to-date

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberls

šą

li i kietu oti

Gaisragesiai vėl eis 
pikietuoti City Hali

Uniformuotų gaisragesių 
junga pareiškė, kad planuoja 
ateinančią savaitę
City Hali tikslu “ką nors iš
veržti miesto valdininku.

Vyriausiais jų reikalavimais 
yra algos priedo vieton 40 va
landų savaitės. Tokia savaitė 
yra prižadėta. Neteko patirti 
eilinių i 
šinin kai 
daugiau 
savaitės

narių nuomonės. Vir- 
sako, kad jie nori 
pinigų, o trumpesnės 
gali palaukti.

Apie 
savo liuosvalandžiais, 
tuos pirmadieni ir antradieni. 
O trečiadienį, kada bus svars
toma gaisragesius liečiamoji 
biudžeto dalis, atvyks, apie 
pusė viso štabo, apie 8,000.

po 500 gaisragesių,
pikie-

me- 
virš

Pirmojo laipsnio gaisragesio 
alga dabar yra $5,315 
taims. Reikalauja mokėti 
$6,000.

sam
ti irbti
rezor-

Parkų departmentas 
dys apie 700 asmenų 
gyvybės sargais pajūrio 
tuose. Jie parenkami iš apie 
kita tiek pii-rnacilių plaukikų, 
gi tie renkami iš tūkstančių 
aplikantų.

Koncertas
z ■ ir ■: •

Vaidinimas
Pradėjimui Vajaus Sukelti $15,000

Rengia Laisves Bendroves Direktorių Taryba

Aido Choras, Vad. M. Stensler, Duos šaunią dainų programą 
Augustinas lešmonta, Dainuos Solus

Jam akompanuos pianistas Frank Balevičius

O Liaudies Teatras suvaidins aktą iš komedijos

LAPKUS
Režisuojant Jonui Valencia i

šią labai įvairią ir gražią programą matysite NEMOKAMAI

Gerai žinome, kad visos Amerikos akys atkreiptos į tai kaip Brookly- 
nas pradės vajų sukėlimui Laisvei vasarinio fondo iš $15,000. Taipgi mūsų 
— brooklyniečių— užduotis yra pradėti šauniai ir duoti gražų pavyzdį vi
sai Amerikai.

Kviečiame visą didžiojo New Yorko apielinkę atsilankyti į šį parengi
mą. Turėsite malonumo išgirsti gražią programą. Atsiveskite savo šei 
mas ir savo kaimynus. Rūpinkimės visi, kad skaitlingai sutraukti publi 
kos į šią pramogą taip labai svarbiam tikslui.

(64-66) (65-71)

Teatrininkas gaisre 
praradęs $400,000

V

Užsidegus teatrininko Bil
ly Rose gyvenvietei, 26 kam
barių palociui Mount Kisco 
miestelyje, sudegė apie $400,- 
000 vertybių, tarpe tų dauge
lis brangių dailiadaikčių ir 
senienų.

Namas buvęs apdraustas 
tiktai $70,000 sumai. Spėja
ma, kad* 2 vai. naktį kilęs 
gaisras buvo užsikūręs salo
ne, iš cigaretes ar iš židinio 
skrend an č i ų. k i b irk šČ i ų.

Naujojo biudžeto suma 
netoli 2 bilijoną

Majoras Wagner pateikė 
ateinantiems vieneriems me
tams miesto biudžeto planą. 
Bendroji pasiūlytoji suma yra 
$1,853, 795,103. Tai būtų arti 
114 milijonų daugiau, negu 
buvo baigiamiesiems metams.

Miestiniai biudžeto metai 
baigiasi birželio 30-ą.

Kadangi biudžetas didesnis, 
spėliojama, kad turės kilti ir 
taksavimas. Tačiau dar niekas 
tikrai nežino, kurio taksai bus 
keliami.

Pirmosios minėj i- 
pirmoji visa- 

v isų -d aly vau si an č i ų 
konferencija

Organizacijoms
Gegužės 

m u i planuoti 
miestinė 
organizacijų 
įvyks jau šio pirmadienio va
karą, balandžio 9-ą, tuojau po 
darbp. Pradžia 
apie 10 vai.
Empire, 63rd

7 :30. Baigsis 
Vieta: Hotel 

St. ir Broad-

Prašo, kad visos organiza
cijos atsiųstų atstovus.

Valdininkai derėsis 
su mokytojais

New Yorko miesto mokyto
jų 14-os organizacijų ir gru
pių atstovai balandžio 2-ą ma
tėsi su mokyklų viršininku 
Jansonu. Po pasitarimo spau
dai pranešta tik tiek, kad 
padaryta šioks toks “progre
sas”. Sako, kad derybos bus 

įvykdomos ir toliau.

Prie Madison Square Gar
delio buvo pasirodę 4 pikic- 
tuotojai, Tymsterių unijos na
riai. Plakatuose skelbė, kad 
cirko perkraustytojai ir pri- 
žiūrovai nėra unijistais. Ne už 
ilgo pikietuotojams buvo Įduo
tos kopijos teisėjo išduotos 
drausmės prieš pikietavimą. •

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.

NEW YORK
HELP WANTED MALE

MILLING HAND—1st CLASS

Turi mokėti pals nusistatyti. Taip
gi 1st Class Tool Maker ant Jigs 
ir Fixtures. Kreipkitės 13.3-0.3 35th 
Ave., Flushing, L. I.

Arhft šaukite: FL. 9-5530
(66-69)

MASINISTAS—2ros KLASES
Maža Dirbtuvė

Gera Proga
Tel. J L. 7-6205

(66-68)

MECHANIKAS
Chevrolet, pageidaujama patyrusio. 
Darbas nuo kavalkų. Visos pašal
pos. Garantuota alga. Taipgi reika
lingas vienas abelnam darbui.

FRANK VENT SERVICE MGR. 
FRAME-CHEVROLET

Jericho Tpke & Roslyn Rd.
Mineola. L. I.

(66-72

9

REFRIG. MECHANIC
COMMERCIAL 

Aukščiausia mokestis. Reikalingas 
patyrimas. Būtinai su karu. Nuo
lat apskritus metus. Šaukite tarp 

ir 10 A. M. EV. 5- 5815. 
YALE-WARNER CORP.

2608 Atlantic Ave., Brooklyn 
Tel. EV. 5-5815

(66-69)

TOOL & DIE MAKERS
Išimtinė proga dėl pilriai patyrusių 
Tool & Die Makers, Modelmakers.

AUKŠČIAUSIAS MOKESTIS— 
NUOLAT

Puikiausios darbo sąlygos. 
Proga pakilti su augančia 

organizacija.
WILLOR MFG. CO.

794 E. 140 St, (Bruckner Blvd.) 
Tel. LU. 5-2500

(62-Q8)

FEEDER
Cylinder Press 

Rook Work
Steady Salary open

Main 5-4650
(64-66)

TOOL AND DIE MAKER

1-mos klasės, turi būt patyręs prie 
tekinimo. Aukščiausia mokestis. 
Nuolatinis darbas.

Tol. E V. 7-8244

(65-71)

MALE and FEMALE

REIKALINGA PORA
Namams Syosset, L. I., miestelyje, 
Namų darbininkų—handyman. Pri
vatus kambarys ir maudynė. Guolis 
vietoje.
$200 j Menes? JUDSON 6-4006

(64-66)

BUSINESS OPPORTUNITIES

KEPYKLA
Įsteigta 15 metų, puikiausia vieta, 
geros jeigos. Tikra proga tinkamam 
asmeniui. Labai prieinamai, šauki
te nuo 12 iki 5. Tel. LE. 4-8087.

(63-69)

Fish Store — Bronx. Gerai įsteig
tas, moderninis biznis. Gera pirki
mo sekcija. Proga pasidaryt gerą 
prasigyvenimą. Tikras pirkinys. At
sistato nuo biznio. OL. 2-0257.

(60-66)

DELICATESSEN — Richmond Hill
Gerai įsisteigęs biznis. Groseriai, 
alus, frozen foods. Visi rakandai 
nauji. Gera sekcija. Nupigintai grei
tam pardavimui. Parduoda cash. 
Su visukuom $3,900. Tel. VI. 9-8340

GROSERNfi — BRONX
Įsisteigusi apie 5 metai, Alus, fro
zen foods. Arti Project. $1,400 
jeigu i savaite. Sekmadieniais už
dara. Proga daryti gerą pragyveni
mą. Labai prieinamai. Turi parduot 
iš priežasties ligos. Tcl. TU. 2-2842 

(65-71)

Valgykla. Atdara 5 dienas. 5 v. 
ryto iki 4 v. vakaro. Virš $1200 sa
vaitinės jeigos. Gerai jgytas biznis. 
Lower Manhattan. Confidential.

Įsteigta virš 9 metai, puikiausia 
biznio vieta, biznio daroma nuo 
$1,000 iki $1,100 j savaite.

$4,000 Greitam Pardavimui
1621 Broadway, Brooklyn, N. Y. 

(vienas blokas nuo Halsey) 
Tel. GL. 2-6183

(66-68)
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