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1 KRISLAI
Gerai atrodo 
Jonas Karsonas 
Tyčiojasi iš istorijos 
Good luck!
Vėl spekuliuoja
Dar tik vienas trečdalis

Rašo A. Bimba

Kaip atrodo, tai šiemet 
Brooklyne Laistės piknike lie
pos 1 dieną turėsime daug 
svečiu. Pasižadėjimu randa
si daug C) laisviečiai yra to
kie žmonės, kurie savo paža
du nepamiršta.

Reikia tikėtis, kad Laisvės 
S piknikas Montello, Mass., bus 

taip pat didelis ir sėkmingas.
O mūsų, seni ir nuoširdūs 

laisviečiai Bekampiai jau ši 
sekmadieni turės pobūvi pas 
save. Jie kviečia visus drau
gus ir prietelius.

Girdėjau, kad mūsų senas 
darbuotojas lowellietis Jonas 
Karsonas turi bėdos su savo 
sveikata. Labai gaila. Mes 
visi Jonui iš gilumos širdies 
linkime greitai ir pilnai su- 
sveikti. Tokie žmones, kaip 
Jonas Karsonas, labai svar
būs pažangiajam .Amerikos 
lietuviu judėjimui.

Į Paryžiaus dramos ir mu
zikos festivali buvo pasimota 
nuvežti ynuo Broad wav labai 

—^sQkmmga veikalą “The Diary 
of^fnne Frank.” Jau jeigu 

k4. pasirodyti pasauliui, tai reikia 
pasirodyti su tuo, kas geriau
sia.

Taip galvojo ir planavo me
no darbuotojai. Bet j u užmo
jis tapo sutriuškintas. Ir tai 
padarė Mr. Dullest; valstybės 
departmentas. Esą pasakyta: 
Su šiuo veikalu pasirodyti Pa
ryžiuje nevalia, draudžiama.

Kodėl, kame dalykas?
Dalykas tame, kad “The 

Diary of Anne Frank’’ kalba 
apie tai, kaip naciai Vokie
tijoje persekiojo ir skerdė 
žydus. Pasirodymas su tokia 
drama festivalyje gali užrūs- 

( tinti nacius, kurie Vakarų Vo
kietijoje po Adenauerio globa 
turi daug Įtakos.

Todėl valdžia uždraudė 
amerikiečiams ši veikalą nusi
vežti Paryžiun ir ten ji pa
rodyti.

Mr. Dulles ir .jo kolegos 
Valstybės departmente nori 
pamiršti nacių kriminalystes. 
Niekas iš to .neišeis. Iš isto- 
i įjos galima tyčiotis, bet jos 
ištrinti negalima. Naciai pa
sirašė istoriją upeliais nekalto 
kraujo ir kalnais lavonų. To. 
jmonija niekuomet nepamirš.

Neatsimenu tokio atsitiki
mo, kad kurioje, nors šalyje 
moteris būtų užėmusi užsienio 
reikalų ministro vietą. Tas 

X aukštas diplomatijoje postas 
visuomet būdavo skiriamas 
vyrams.

Gerai, kad jaunasis Izraelis 
Ją tradiciją sulaužė, savo už- 
f ^jenio reikalų ministru pasi

statyti amas eks - amerikietę 
mokytoją iš Milwaukee Mrs. 
Goldą Myerson. Visi kovoto
jai už moterų teises pasakys: 
“Good luck !”

Jau pradeda ir atsibosti 
tos nesibaigiančios spekuliaci
jos apie tai, ką darys prezi- 

g dentas Eisenhowerls: kandi- 
*^datuos ar nekandidatuos ?

Netvirta širdis, su pjaustyti vi- 
f duriai, argi suderinama su to- 
■<». mis aukštomis pareigomis, ko-

i Kipro nacionalistai mete 
bombą į britų laidotuves1

Nicosia. — Kipro nacion-Į 
nalistai metė bombą i 19 į 
britų kėrių laidotuves. Tai ‘ 
buvo laidojami tie kariai,
kurie gyvi sudegė miško 
gaisre, kuri, kaip manoma, 
jie patys sukėlė, kad “išva
lyti partizanus.”

Bomba buvo mesta iš už 
mūrinės sienos iš daržo ne
toli Amerikos konsulato. 
Britų kariai, kurie lydėjo 
karstus, pasileido Į daržą 
vaikyti nacionalistus, bet 
jų nesugavo.

Bomba beveik pataikė i 
britų karinį kapelioną, ku
ris važiavo laidotuvių pro
cesijos galvinyje, bet jo ne
sužeidė. Vietoje to tapo 
sužeisti trys civiliai, kurie 
tuo laiku pravažiavo dvira
čiais.

Laidotuvių ceremonijose 
kalbėjo britų generolas, ku
ris žadėjo daugiau keršto ir 
represijos prieš Kipro na
cionalistus.

Meka.— Sustreikavo tūk
stančiai Armaco (Ameri- 
kos-Arabijos) gazolino kor
poracijos darbininkų. Tik
slus skaičius, kiek strei
kuoja, neskelbiama.

Eisenbower io gydytojai dar 
vis nesako pilnos teisybės

Washingtonas.—Eilė me-
I dicinos ekspertų sako, kad 
prezidento Eisenh o w e r i o 
daktarai nesako pilnos tei
sybės apie prezidento ligą. 
Jie teigia, kad operacija 

i kaip ir pabaigė ligą, bet kai 
kurie ekspertai nurodo, kad 
ta liga, žinoma kaip ilietis, 
operacija nepašalinama ir 
bet kada gali pasikartoti.

Baltojo namo spaudos rei
kalu sekretorius Hagerty 
kelios dienos atgal neleido 
laikraštininkams statyti 
tiesioginius klausimus dak
tarams. Jis sakė, kad jis 
įgaliotas perduoti gydytojų 
nuomonę.

Tas sukėlė daugiau įtari
mo, kad prezidentas serga

kios yra sukrautos ant mūsų 
prezidento pečių ? !

Pagaliau1 gal suvienyta 
Amerikos Darbo Federacija 
pradėsianti tekstilės pramonė
je organizavimo neorganizuo- 

itų darbininkų vajų.
O nereikia įsivaizduoti, kad 

toks vajus reikalingas tiktai 
tekstilės pramonėje. Abelnai 
paėmus, šiandien tik apie vie
nas trečdalis pramonės ir raš
tinių darbininkų yra organi
zuoti.

Tuo tarpu penkiolikos mili
jonų organizuotų darbininkų 
vadovybė tik tebegalvoja apie 
organizavimą neorganizuotų. 
Tokia vadovybė labai panaši 

Į į milžiną molinėmis kojomis.

Tuo tarpu atspausdino 
spaudoje fotografiją nacio
nalistų partizanų vado pul
kininko Georgijo Grivaso. 
Grivas praeito karo metu 
kovojo britų pusėje prieš 
nacius. Jis dabar vadovau
ja Kipro partizanams. Bri
tai atspausdino tą fotogra
fiją, kad įgalinti savo ka
rius. jį pažinti, jeigu tektų 
susitikti kur,.nors...

Sovietai duotų 
81 .200.000.000

Kairas. — Tarybinis už
sienio reikalu ministras 
Šepilovas sakęs Nasseriui, 
kad Tarybų Sąjunga yra 
pasirengusi įteikti Egiptui 

; net $1,200,000,000 paskolą 
Aswano užtvankos ir galin
gos hidroelektrinės jėgai
nės pastatymui. Tokia bili
jono ir 200 milijonų dolerių 
paskola yra keletą kartų 
didesnė už paskolą, kurią E- 
giptui siūlo Amerika.

Šepilovas taipgi infor
mavo Nasser į, kad Tary
bų Sąjunga yra pasirengu- 
is duoti Egiptui ir .techniš
kos pagalbos ekspertais ir 
mašinomis.

rimčiau, negu tai pripažįs
tama . Demokratu rateliuo
se kalbama, kad reikėtų at- 
viriau iškelti kaltinimą, jog 
Eisenhowerio daktarai lo
šia politinį loši, slėpdami 
nuo Amerikos žmonių ti
kruosius faktus.

Brockton, Mass.
Tragiškai užbaigė gyve

nimą tėvų (savų) garaže 
auto dujomis Mrs. Alice 
Zinkevicz (Ustup), Charlio 
ir Annės Ustupų duktė. 
Pirmadienio rytą, 
18, tėvas ėjo važiuoti į dar
bą ir rado ją garaže au
tomobilyje be žado.

Suteikta pirma pagalba, 
kuri dar palaikė ją gy
vą per dieną ligoninėje; 
mirė 7 vai. vakare.

Paliko liūdesyje savo tė
vus, du sūnus, savo vyrą ir 
kitas gimines ir daug arti
mųjų. Ši žinia sukrėtė juos 
visus.

Pašarvota Y a k a v o n i s 
Funeral Home, No. Main 
St., Montelloj. laidotuvės 
įvyks penktadieni, birželio 
22-ą. “ /

žudymosi priežastis, ma
noma, buvo šeimyninė ne
santaika.

Apie velionės gyvenimą 
vėliau bus parašyta plačiau.

G. Šimaitis

Prie pal New Yorke

74 asmenys žuvo 
lėktuvo nelaimėj

New Yorkas. — Ketur- 
motorinis Venezuelos orlai
vis užsidegė ir nukrito į At
lanto vandenyną tik apie 50 
mylių atstume nuo Idlewild 
aerodromo. Tas orlaivis su 

174 keleiviais ir įgulos na- 
I riais išskrido iš New Yor- 
ko į Caracas, Venezuela, 
apie vidunaktį antradienį. 
Bet apie 250 mylių į rytus 
nuo Virginijos kas tai pa
gedo viename motore ir la
kūnas nutarė grižti i New 
Yorką.

Jau artinantis prie New 
Yorko, įgula pradėjo mesti 
iš orlaivio į vandenyną sa- 

’ vo gazolino atsargą, tuomi,

Egiptas pabaigė karinį stovi, 
nutraukė spaudos cenzūravimą 

ir platina politines laisves
Kairas.—Premjeras. Nas- 

seris kalbėjo didžiuliame 
mitinge Kairo aikštėje, kur 
jo klausėsi šimtai tūkstan
čių egiptiečių. Tai buvo mi
tingas šventimui britų pa
sitraukimo iš Suezo. Nasse- 
ris sakė: “Jokia svetima 
vėliava dabar neplevėsuoja 
virš Egipto, mes esame sa
vo likimo valdovai.”

Nasseris sakė, kad kari
nis stovis Egipte tuomi 
baigiamas, kad panaikina
ma spaudo,-s cenzūra ir bus 
platinamos civilinės laisvės. 
Kelios dienos atgal Nasse-

Visai sunaikino 
Bikini Pącifike

Jungtinės Tautos, N. Y. 
—Jungtinių Tautų misija, 
kuri lankėsi Pącifike, priė
jo išvados, kad Bikini sa
liuke taip nukentėjo nuo 
atominių bandymų, kuriuos 
ten pravedė amerikiečiai, 
kad ji niekad nebus, tinka- 

birželio ma gyvenimui. Bikiniečiai, 
kurie “laikinai” buvo eva-
kuoti į kitas salas, gal nie
kad negalės grįžti į savo 
gimtinę, sako misija, nes 
radioaktyvumas tai pada
rytų pavojinga.

Panaši padėtis, sako J. Į 
T. misija, randasi ir Eni- 
wetoko saloje.

Bikini gyventojai dabar 
gyvena Kili saloje. Bet jie 
labai nepatenkinti, nes to
je saloje negali apdirbti že
mę ir taipgi yra mažiau žu
vies vandenyne.

Varšuva.— Lenkijos sau
gumo tarnybos viršininkas 
E d m o n das Pszczolkowski 
sako, kad daug saugumie
čių, kurie nusikalto nesilai
kydami socialistinio legalu
mo, nubausti, arba atleisti 
iš pareigų.

kaip matyti, stengdamiesi 
palengvinti nusileidimą ae
rodrome.

Matyti, kad metant gazo
lino tankus įvyko sprogi
mas ir visas orlaivis užsi
degė ir liepsnose nukrito 
jūron.

Pakraščio sargybos laivai 
ir orlaiviai paskui ieškojo, 
ar tik nėra pasilikusių gy
vų, bet nieko nerado. Tad, 
primama, kad visi 74 asme
nys žuvo. 20 jų buvo Ame
rikos. piliečiai.

lai yra didžiausia orlai- 
| vio nelaimė Amerikos civi
linės aviacijos istorijoje.

rio valdžia išlaisvino, visus, 
politinius kalinius.

Sekančią savaitę Egipte 
vyks plebiscitas, kuriame 
gyventojai pasisakys, ar 
jie pritaria naujajai Egipto 
konstitucijai.

Karinis stovįs egzistavo 
Egipte nuo to laiko, kai 
ketveri metai atgal Nagui- 
bo ir Nasserio vadovauja
ma karininkų grupė nuver
tė supuvusi ir koruptuotą 
karaliaus Farouko režimą 
ir privertė karalių nešdin
tis iš Egipto.

Visa Isla ndi j a 
prieš US bazes
Reykavikas, Islandija. — 

Šį sekmadienį rinkimai 
vyksta čia, seniausioje Eu
ropos demokratijoje, kuri 
turėjo parlamentą net 900 
metų atgal. Apart mažos 
konservatyvės partijos, vi
sa Islandija stoja vieningai 
už vieną dalyką: Už Ame
rikos bazių pašalinimą. A- 
merikos karinės bazės taip 
įgrįso islandiečiams, kad jų 
pašalinimo reikalauja ke
turios iš penkių partijų: ko
munistai, socialistai, radi
kalai ir liberalai.

Islandijos spauda pra
našauja, kad komunistai 
šiuose rinkimuose žymiai 
sustiprins savo jėgas, nes 
jie aiškiausiai stoja prieš 
bazes ir taipgi už pasitrau
kimą iš Atlanto pakto.

Rabatas. — Maroko val
džia paskyrė susisiekimo 
ministru žydą L. Benzake- 
ną, kad tuomi parodyti vie
tiniams žydams, jog jie 
skaitomi lygiais ir jiems 
nėra reikalo emigruoti Iz
raeliu,.

Komunikatai apie vienybę 
tarp valdžių ir partijų

Maskva. — Jugoslavija ir 
Tarybų Sąjunga yra socia
listiniai kraštai, kurie turi 

• vieningus siekius ir laikosi 
maždaug vieningos politi
kos pasauliniu mastu ir 
žengime į komunizmą. Tas 
pabrėžta dviejuose komuni
katuose. Vieną pasirašė 
Bulganinas ir Tito, kaip 
TSRS ir Jugoslavijos val
džių galvos, antrą Chruš
čiovas ir Tito, kaip komu
nistų partijų vadai.

Komunikatų pasirašymo 
proga Tito įteikė ordiną 
Tarybų Sąjungos krašto ap
saugos ministrui Žukovui. 
Žukovas dėkodamas už or
diną sakė, kad Tarybų Są
junga ir Jugoslavija, kaip 
jos vieningos kovoje už tai
ką, būtų vieningos ir gyni
mosi pastangose.

Masiniame mitinge
Chruščiovas ir Tito kai-, 

bėjo masiniame mitinge Di
namo stadijone, kur susi
rinko apie 100,000 žmonių. 
Stadijonas buvo papuoštas 
Tarybų Sąjungos, Jugosla
vijos ir tarptautinio socia
lizmo — raudonomis — vė
liavomis.

Atletai stadijono viduje

Prancūzai nukirto galvas 
2 Alžyro arabų kovotojam

Alžyras. —Francūzai nu- 
giljotinavo (nukirto gal
vas) dviems alžyriečiams 
nacionalistams. Francūzai 
juos vadina “teroristais.” 
Jie buvo nuteisti jau ne- 
kuris laikas atgal, bet iki 
šiol francūzai egzekucijas 
atidėliojo. Dabar jie pa-

So. Boston, Mass.
Dėmesiui visų tų, kurie 

rengiatės važiuoti Į Laisvės 
pikniką liepos 1-mą dieną, 
Montello, Mass.

Busas išvažiuos lygiai 
12:30 dieną nuo Amerikos 
Lietuvių Piliečių Klubo pa
talpos, 318 Broadway, So. 
Bostone. Prašome nesivė- 
luoti; būkite laiku, kad ne
pasilikti. Komisija

Jungtinės Tautos. —šian
dien, ketvirtadienį, susi
renka Saugumo taryba, 
kad išklausyti 13 Azijos ir 
Afrikos kraštų reikalavimą 
svarstyti Alžyro klausimą. 
Francūzai įspėjo, kad jie 
boikotuos posėdžius, jeigu 
Saugomo taryba nutartų 
svarstyti.

Phillipsbuųg, N. J. —In- 
gersol-Rand fabriko 2,300 
darbininkų nutarė, kad jų 
lokalas turi likti nepriklau
somoje UE unijoje, o ne 
pereiti į IUE, kuri priklau
so AFL-CIO.

išsirikiavo, sudarydami 
raides TSRS ir LFJR 
(Liaudies Federatyvė Ju
goslavijos Respublika • )ir 
žodžius “Amžiams vienybė
je.”

Chruščiobas ir Tito abu 
savo kalbose sakė, kad ski
limas buvo tragiška klaida, 
bet dabar bus viskas atitai
syta.

Bendrame komunikate 
Jugoslavija ir Tarybų Są
junga pasisako už Vokieti
jos suvienijimą, Kinijos pri
ėmimą į Jungtines Tautas, 
Taivanio (Formozos) grą
žinimą Liaudies Kinijai, 
nusiginklavimą ir tt. Nu
rodoma, kad užsienio politi
koje Jugoslavijos nusista
tymas dabar beveik identiš
kas su Tarybų Sąjungos.

Vieningumas tarp Tary
bų Sąjungos ir Jugoslavi
jos komunistų pabrėžtas 
Chruščiovo-Tito komunika
te. Ten sakoma, kad abi 
partijos dalinsis informaci
ja ir bendradarbiaus ideo
loginiai, ant lygios su lygia 
pamato. Po to komunikato 
pasirašymo Chruščiovas ir 
Tito apsikabino, tuo tarpu, 
kai aplink stovėjusieji plo
jo.

seklbė, kad “nebus pasigai
lėjimo.” Jų kalėjimuose 
randasi didokas skaičius 
mirtin nuteistų. Manomai 
kad dabar bus daugiau 
kių egzekucijų.

Nacionalistai jau anks
čiau paskelbė, kad i egzeku
cijas jie atsakys tinkamais 
žingsniais — jie nukaus ke
lius francūzų pareigūnus 
arba kariškius už kiekvie
ną nužudytą nacionalistą.

Tie du egzekutuoti nacio
nalistai yra Zahana ben 

j Mohamed ir Kader ben Mu
sa, pirmas 30 metų am
žiaus, antras 35. Francū
zai sako, kad jie abu daly
vavo “teroristiniuose ak
tuose,” kas reiškia —parti
zaninėje kovoje.

Pittsburghas. — Plieno 
darbininkų unija išsiunti
nėjo laiškus savo 1,250,000 
narių su aiškinimu, kodėl 
gali prisieiti streikuoti šio 
mėnesio pabaigoje. Tuo 
tarpu AFL-CIO preziden
tas George Meany pareiš
kė, kad visas unijinis judė
jimas remtų plienininkų 
streiką.

Ankara. — Pasitraukė 
Turkijos užsienio reikalų 
ministras Fuad Korprulu.

ORAS NEW YORKE
Apsiniaukę, šilčiau
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Kas ką rašo ir sako
VIENYBĘ PRAVESTI 
NĖRA LENGVA

Kanadiškis Liaudies 
sas rašo:

“Daugelis ir dažnai 
ba apie darbo žmonių
nybę. Tai labai svarbus rei
kalas. Bet ir toks kilnus 
reikalas turi daug kliūčių.

“Pasirodo žinių, kad irv z

Bal-

kal- 
vie-
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| sidėti prie Kanados Darbo 
Į Kongreso, prie kurio jau 
I priklauso virš 1,000,000 uni- 
jistų..r Bet tuom pačiu sy- 

DETROITE išeidinėja amerikiečių rumunų laikraš- kiu pasirodo grūmojimų iš 
Laikraštis eina jau per 42 dešinesnių unijų, jau pri- 
tikraštis, ginąs darbininkų klausančių prie KDK, kad 

jos pasitrauktų, jeigu bū- 
priimtos katalikų uni- 
Ir daryk tu joms ką, 

jei nori.
“Atsiranda socialistų tar

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y. 
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PUOLAMAS RUMUNŲ LAIKRAŠTIS
American.” 
progresyvis

tis “Romanui 
metus. Tai 
reikalus.

Šių metu 
ican” leidėjai 
ir įkaitinti, kad jų laikraštis esąs 
agentas.”

įkaitinti jie dviem punktais: (1) už tai, kad laikraš
tį, girdi, finansuoja svetima valstybės—Rumunijos Liau
dies Respublikos valdžia, ir (2) už tai, kad leidėjai ne
užsiregistravo valdžioje kaip svetimos vailstybės 
agentai.

Laikraščio leidėjai buvo paleisti i laisvę be užstato; 
tačiau byla jiems rengiama.

Jie, leidėjai, padarė pareiškimą, kad jokių pinigų 
iš Rumunijos valdžios nėra gavę. Jie sako, jų laikrašti 
puola už tai, kad jis stovi už taikų sugyvenimą, tarp 
Amerikos ii- Rumunijos.

Na, teisme paaiškės, kaip ten iš tikrųjų dalykai 
buvo. Vienas dalykas yra aiškus: rumunų pažangusis 
laikraštis Detroite yra puolamas ir jis prašo iš žmonių 
talkos, kad galėtų apsiginti.

Romanui Amer- tųbirželio 13 d. laikraščio
buvo paimti, pristatyti prie grand džiūrės 

svetimos valstybės

kurie linkę manyti, kad 
galimybių socialist!-

nėms partijoms suartėti ir 
veikti bendrai už taiką, už 
socializmą. Bet ir čia tuo
jau rodosi oponentų. Soci
alistų tarpe, dešinieji tuo
jau suriko, kad jie geriau 
galvos neteks, negu tarsis 
su komunistais. Yra ir kai
riųjų tarpe tokių, kurie tei-

Laiškas Redakcijai
“LAISVĖS”
PRIETELIAMS

Sukėlimas “Laisvei” $15,- 
000 fondo šlubuoja ir kelia 
baimės, kad pravedimas va
jaus gali nepasiekti savo 

j tikslo. O kokios iš to galės 
būt pasekmės. — nereikia 
aiškinti.

Man labai patinka iškel
tas lenktynių klausimas 
per worcesterietį darbuoto
ją J. Skliutą, ir mestas šū
kis boston iečių i veikėjui 
Jaunučiui stoti į “dvikovą” 
su Skliutu, kitaip sakant 
su worcesterieciais. Ir aš 
nemanau, kad bostonietis 
išsigąs ir nepriims worces- 
teriečio mestos “pirštinės.”

Bet kaip su kitomis ko
lonijomis? Argi kitų kolo
nijų veikėjai ir “7 
liai sėdės rankas : 
ir skaitys tik tų dviejų ko
lonijų veikėjų šaudomas si
dabrines “kulkas” i fnii

K. VAIRAS RAČKAUSKAS

Iš Salomėjos Nėries užrašu *
(Tąsa)

Nenoriu tos bangos liki
mo... Noriu būti uola, į ku
rią atsimušusios suskiltų 
jūrų bangos...” (1923. VI.

PO TREJŲ METŲ
1953 METŲ BIRŽELIO 19 <1. Sing Sing kalėjimo 

mirties kameroje buvo nužudyti Julius ir Ethelė Rosen- 
bergai, jauna pora, dvieju vaikų tėvas ir motina. Jiedu ‘ lizmą 
buvo nužudyti dėl to, kad n'eprisipažino atlikę “espiona- 
žą,” kad neprisipažino prie kaltinimo, kad jiedu ryžosi 
parduoti šalies sekretus.

Kitas asmuo, Morton Sobell, teistas kartu su Rosen- 
bergais, tapo nuteistas 30 metų kalėti ir šiandien tebėra 
Alcatraz kalėjime, Kalifornijoje, — kalėjime, kuriame 
veikia žiauriausias režimas.

Praėjus trejiems metams po Rosenbergų mirties, 
pasaulis dar vis tebediskusuoja: kalti jie buvo ar ne
kalti ? j ••

Praėjusį penktadieni newyorkiskiame Timese tilpo 
žymaus francūzu filosofo ir rašytojo Jean-Paul Sartre 
laiškas. Jame Sartre sako, kad šiandien Europoje vy
rauja beveik visuotinė nuomonė, kad Julius ii- Ethelė 
Rosenbergai, taipgi Morton Schell neatliko tų nusižen
gimų, dėl kurių pirmieji du buvo nužudyti, o trečiasis 
įkalintas.

Tą patį sako ir daugelis Amerikos žymių žmonių, 
studijavusių Rosenbergų bylą.

Aišku, Rosenbergai jau yra negyvi ii- gyvybės jiems 
nieks nesugrąžins. Bet Morton Sobell yra gyvas ir jis 
reikalauja naujo teismo, nes jo gynėjai surado naujus 
duomenis, rodančius jo nekaltumą. Šiam žmogui reikėtų 
duoti naują teismą, reikėtų jo balso išklausyti.

Kitas dalykas: minint trejų metų sukaktį nuo mir
ties Juliaus ir Ethelės .Rosenbergų, kiekvienas amerikie
tis turėtų sakyti: kad niekad ateityje tokių dalykų' ne
įvyktų !

GAL BUS STREIKAS
ATRODO, KAD STAMBIOSIOS plieno kompanijos 

yra pasiryžusios nesiskaityti su organizuotais plieno 
pramonės darbininkais, su jų reikalavimais. Atrodo, 
jog gali būti plieno pramonės darbininkų streikas.

United Steelworkers of America unijos kontraktas 
su samdytojais baigiasi su birželio 30 d. Jei iki to laiko 
nebus susitarta dėl naujo kontrakto, tai visko galima 
tikėtis.

Tarp unijos ir samdytojų atstovų pasitarimai, vykę 
New Yorke, nutrūko, linijos Algų Nustatymo Komi
tetas įpareigojo unijos prezidentą David J. McDonaldą 
skelbti darbininkų streiką birželio 30 d.

Samdytojai—plieno pramonės magnatai — būtinai 
reikalauja, kad unija pasižadėtų neskelbti streiko per 
sekamus penkerius metus.

Samdytojai, mat, stato vis naujas mašinas, ruošia 
automatiškus fabrikus, o su tuo ruošiasi paleisti iš dar
bo daug darbininkų. Aišku, jei unija pasirašytų sam
dytojų diktuojamą kontraktą, tuomet nebūtų galima 
nieko ryškesnio per penkerius metus veikti darbininkų 
labui.

Plieno darbininkų unijai priklauso apie 650,000 dar
bininkų. Tai didelė jėga. Ši jėga gali priversti sam
dytojus nusileisti, taikytis, išpildant darbininkų reikala
vimus.
ATSIRADORAŠPŪTINIENĖ

HOLLANDIJOS karalienė Juliana, sakoma, įpuolė į 
glėbį kažkokios moters, kuri “gydo tikėjimu.” Toji “va- 
ražbitninkė,” sakoma, ant karalienės Julianos padarė to
kią įtaką, kokią; Rasputinas buvo padaręs ant caro Mi
kės ir jo šeimos.

Dėl to Hollandijoje šiandien kyla judėjimas už tai, 
kad Juliana pasitrauktų iš karalienės sosto, jį užlei
džiant savo dukrai Beatrix.

Visokių dalykų pasaulis pilnas!

vienybė su socialistais, vi
sai negalimas.

“O vistik reikia pagalvo
ji. Juk darbo žmonės turi 
į kaip nors suartėti. Ypač 
I tas reikalinga norint per
leki iš kapitalizmo į socia- 

į. Kol darbininkiškos 
partijos nesuras bendros 
kalbos, tas bus neįmanoma.

vo neiti. Buvo gana nuobo
du — man. Vis tos pačios 
tuščios kalbos, sibatavimai, . 
nieku nesiskiria nuo mūsų - ‘ 
gimnazistų. Oi, koki neišsi
lavinę mūsų inteligentai! 
Bent didesnioji jų dalis. 
Pamėgink pradėti literatū
rine ar filosofine tema — 
ir nutrūks kalba. Juk gali
ma ir juokauti ir sąmojum 1 
žaisti kultūringai, taip, kač 
ir šiuo atveju galėtum pa* 
iš kitų šį tą gauti savo dv 

su|siai ir kitiems duoti.
i Grįžtant namo nutariau, 
; kad neisiu nė į vieną iš 
dviejų faifoklokų. Geriau 
sėdėsiu namie, paskaitysiu, 
pabūsiu viena. Nors labai 
nemėgstu vienumo, bet kuo- - 
met apsupa vis tie patys ne
įdomūs žmonės, tai geriau 
jau vienai...” (1936. II. 2).

(16) Netikėtas laiš
kas iš nepažįstamos mo- ' 
terš — aistringos mano kū
rybos garbintojos. Skaičiau 
j į dežuruodama ūžian
čiam mergaičių sūkury 
—ir šypso jaus. Atsimenu 
dabar kitą laišką, kuri • 
skaičiau prieš 5 metus taip 
pat mokinių apsupta, kitoji 
mokykloj, ir šaltas prakai
tas mane tada išmušė, vos 
nenugriuvau.

Du laiškai — dviejų mo
terų. Aš manau juos pa
slėpti abudu drauge, kaip 
du didžiausius kontras- • 
tus.

Reikės atsakyti. Iš vyrų 
aš daug laiškų gaunu, bet 
jiems beveik niekad n-eatsa- 
kau. O čia moteris — visai 
nepažįstama ir tokia nuo
širdi” (1935. XII. 10).

(17) “Kartu su medz. Z 
lapais pradėjo kristi man 
laiškai iš nepažįstamų žmo- • 
nių. Nori susipažinti, nori

!’ išgauti žodį, nuomonę, nori 
aplankyti, pamatyti. Kalti < 
čia mano kuklūs eilėraščiai. r 
O gal jie yra pardaug ne- 

I kuklūs, jeigu vyriškiai ima 
domėtis jų autore? Nuo pat 
savo viešo pasirodymo prad
žios turiu aistringų gar
bintojų vis iš ’vyrų, o mote
rys? Yra ir jų viena kita, 
bet jos tyli, neatakuoja 

. . . _. v taip, kaip vyrai. Pagaliau -je bespalve] zmon.ų buity... §iaip ap tajp> gig reiškiny, 
reikalinga psichologiškai 
aiškinti.

Ilgai džiūvęs ir geltęs nu
krito pagaliauo nuo klevo 
lapas. Nukrito man tavfr 
laiškas, tolimas nepažįsta
mas drauge.

(Bus daugiau)

kaip pati įvairiose dieno
raščio vietose pasisako, vie
numos nemėgo. Ypač vieni
ša ji jautėsi Lazdijuose ir 
Panevėžy, ir tai atsispindi 
jos užrašuose. Panevėžy ji 
turėjo ir artimų draugų, ta
čiau pasitaikydavo patek
ti ir į tarpą, tokių buržua
zinių inteligentų, su ku
riais ji, ypač jautrus ir ap
siskaitęs žmogus, negalėjo 
surasti bendros kalbos, 
skaudžiai tai jaučią.

Apie savo santykius

(7) ... Kažkoksai jaus
mas gimdo sieloj dainas be 
žodžių, veržias iš lūpų me
lodijos naujos, negirdėtos... 
Norisi kartu verkti ir dai
nuoti...

Prieš mano sielos akis 
taip ryškiai, taip vaizduo
jasi : didvyriškumas, sie
los kilnumas, dailė...” (19- kitais žmonėmis poetė gana ' 

dažnai pasipasakoja savo] 
neužmatoma dienoraštyje:

• pasidariusi 
pažįstama”, 
pažįstamus”

23. II. 27).
(8) “Plati 

darbo dirva 
Tūkstančiai 
kų laukia.ir prašo grąžinti

, ėmusi iš
žmonijos... O noriu, noriu 
dirbti!... Kad nepasilikčiau

L.” priete- 
susidėję kurią esu

prieš mane..
ištiestu ran

“L.” fondą? Argi ne laikas skol,ngaI"-
visų kolonijų (dideliu ir- Tfok®tu ko. dai 
mažų) veikėjams suknisti Pasišvęsti visuom. 
iv nacia-nnncfi nrip dnrhn VISUS Savo jėgas ai!ir pasispausti prie darbo 
sukėlimui reikiamus fondui 
sumos ir užtikrinti dienraš
čiui “Laisvei” gyvavimą ir 
ant toliau? Brangūs “Lais
vės” skaitytojai ir visi geri 
prieteliai, rėmėjai! Argi 
mes leisime “L.” paliauti v. iTbūti dienraščiu?'

Aš čia noriu atkreipti vi
sų gerų laisviečių atidą, 
ypatingai Pennsylvanijos 
kietųjų anglių mainierių, 
laisviečių. Argi jau jie vi
si taip paseno ir paliko 
apatiškais, bevilčiais? Kur

ji jaučiasi 
kitiems “gera 
apie “gerus 
galima esą 

daug ir drąsiai kalbėti. Po
etė jaučiasi verčiama tokių 
“draugingų šeimų” vengti, 
ji nenori apsimesti, nenori,

daugiausia j°s veide kiti pastebėtų 
jr sarkazmą.

(13) ...Eik į žmones die-
visuomenei, 

aukoti kil- 
(1923. IV. viška šypsena ir džiaugsmo

nebaisu — 
gy-

...Mirti 
beprasmiškai

O mes juk einame

niam darbui...” 
26).

(9) 
baisu 
venti!
naujais keliais!

Ne mums mauruotais 
liūnais tūnoti! Sriaunioms 
kaskad o m nuskambėsim 
per gyvenimo stačias uo
las!” (1935. XI. 17).

(10) ...Aš sugalvojau ei
lėraščių ciklą “Heroika” 
—taip manau jį pavadinti. 
Negaliu padaryt iš savęs

, “Prof. Cole, vienas isBri-1/. shenandoah>rio didžioji realistės, romantikė ir mir- 
(tanjj-9£ socialistų lyderių, js - - —
sudari? net organizaciją 
studijavimui šios proble
mos. Nauji laikai, pasikei-

1 tusios sąlygos ir tas faktas, 
kad jau trečdalis pasaulio

; kelyje į socializmą, reika
lauja naujų kelių, naujų! 
būdų. Tas liečia ne tik ko
munistus, bet ir socialistus 
ir kitus darbininkus.”

ugnimi akyse; o jei tavo 
veide skausmas bus nenu
maldomas ir tavo akyse liū
desys neužgesinamas, tai 
esi pasmerktas vienatvei. 
Džiaukis ir dainuok su visu 
pasauliu, kentėk ir liūdėk 
vienas” 1925. VI. 9).

(14) “Nežinau, kodėl ne
galiu sau draugų rasti 
draugų tarpe. Visi, kuriuos 
sutinku, geriau sakant, ku
rie mane sutinka, iš karto 
atrodo dar pakenčiami, bet 
toliau visai pilki, ydingi 
žmonės. Vyrų tiek nežinau, 
bet mergaičių tiek pažinau, 
beveik visos (kiaurai išana
lizavus), labai seklios, pil
kos ir banalios, išskyrus 
vieną kitą. Kodėl taip maža 
sielos kilnumo, naujumo,

f

siu. Man baisiai įkyri tas 
pi 1 k a s kasdieniškumas, 
tas žmonių smulkumas, 
menkystė. Kodėl jie nieko 
didvyriško, kilnaus netrokš
ta, o. vartosi savo pačių 

Žinau, yra tokių senų vei- pletkų (man tų pletkų visa
da tenka daugiausia!) sru-■ veržimosi į aukštybes. Man 

rodos, žmogaus gyveni-i 
mas nėra gyvenimas, jeigu 
jis kasdien tom pačiom vė
žėm slenka, be naujų kovų, 
naujų siekimų, kančių ir 
pergalių. O toks yra. Kas
dien turiu progos, per išti
sas dienas tą pilką, merdė
jantį žmonių gyvenimą ma
tyti. Trošku man ir kaskart 
ankščiau darosi gyventi te

lietuvių kolonija? Kur Ma
li a n oy C i ty, Wilkes-Barre, 
Pittstonas, Scrantonas ir 
kiti tų apylinkių miesteliai, 
kad nieko nesimato, nesi
girdi ?

i kėjų, kurie turi daug lais- t... 
!vo laiko, ir vieton tą laiką, 1 tose

Skaitytoji] Balsai
VILKINAMA, AR TIKSLI 

IGNORACIJA?
Kodėl taip mažai arba 

nič nieko nerašoma Laisvė
je apie N. Chruščiovo gar
siąją prakalbą? Jau bus 
daugiau savaitė laiko nuo 
išleidimo pilno teksto 
Chruščiovo sakytos prakal
bos 20-ame Komunistų 
partijos Kongrese Maskvo
je.

i Buržuazinė spauda smar
kiai palermavojo, bet nie
kur pilno teksto neatspas- 

įdino, tik The Worker bir- 
iželio 10 d. išspausdino pil- 
■ ną tekstą. Toji prakalba ti- 
ikrai nuostabi; ji ilga ir vi-’ 
I sa pašvęsta Stalino kritika- 
i vimui, ypač už jo kulto iš
kėlimą, savęs garbinimą ir 
genijum vadinimąsi, etc.

Tiems klausimams yra 
padaryti platūs analizai, 
veik per visą prakalbą tę
siasi išparodinėjimas Mark- 
so-Lenino mokslo principų,’ 
kurie visai nesupuola su 
Stalino elgesiu, ir kodėl jo 
iškilimas ir kultas nesulai
kytas buvo.

nors jo dalį, paskirt 
kiam geram tikslui, 
dažniausiai p r ale idžia 

j “frentą” smuklėj. C 
yra ii 
sau perankstyvą senatvę ii* 

' ranka bando numoti, nes 
pagal tokių “išaiškinimą” 
jau viskas eina prie pabai
gos, tai kam čia dėti savo 
dolerius. Toksai aiškini
masis yra be galo blogas' ir 
kenksmingas.

Draugai! Dirbti geram 
tikslui niekad nėra pervėlu 
ii* persena. Pasispauskime 
nečiais ir sukeikime reikia
mą sumą mūsų “Laisvės” 
fondui ir tik tada atsidus- 
kim!

“Laisvės” Veteranas

— kaip kiaulės. Ko- 
jie nesistiepia “sukru-

tai vintom rankom pro aštrias 
pas atolaužas” į priekį? Į aukš-

kad kas įtaisytų. . . .° dar tį? Gal, ' ; '. .
ir tokių, kurie Įsikalba funikulierj ir užtrauktų, jei

nesipriešintu...” 
XI. 24).

“Atsiuntė naują
“Aš esu visur”

pavadinimas. Ir

Redakcijos Atsakymai I
Z. Kondrotui, Grand Ra- simbolizmas 

z T.     i _ _ ~ ./L

D. J.

pids, Mich. — Jūsų laiškelį 
dėl adreso pakeitimo “Švie
sai” siuntinėti perdavėme 
ALDLD sekretoriui, kuris 
“Šviesos” adresus tvarko. 
Na, o pridėtuosius prie 
laiškelio >du dolerius per
duodame »Laisvės adminis
tracijai—lai jie eina į $15,- 
000 fondą. Dėkojame!

A. S—nui. — Eilėraštis 
per silpnas, nepasinaudosi
me. Kodėl gi nerašote pro- 

Žinokite, kad eilė-Red. Pastaba. Tuojau, kai I zo^; . . . . .
valstybės departmen tas tą naščiams reikia specialiai
prakalbą paskelbė, mes pa
ėmėme iš jos visus pagrin
dinius Chruščiovo 
mus Stalinui ir

mokytis, reikia taisykles 
eiliavimo pažinti. Sakote,

- — ... , kaltini- mes dedame laikraštin kitų
mus Stalinui ir 'išspausdi- silpnus eilėraščius.
nome Laisvėje (editoriale) kada įdedame, bet ra- 

Gerb. ghiame ir norime, kad visi,

žurnalą 
—keistas 
čia prie manęs kimba- Daug 
yra karčios tiesos, kurią aš 
ir pati esu seniai sau pasa
kiusi, bet, vis dėlto, šioji re
cenzija yra man malones
nė , negu kitos, ji labiau 
nuoširdi ir 'atvira. Nežinau, 
kas ją rašė, bet tas asmuo 
atrodo artimas, draugiškas. 
Bet ir čia neapsiėjo be per
dėjimų, be nesusipratimų, 
kaip ir kitose recenzijose. 
Net juokas! Visur jiems 

» vaidenas. Ra
šau eilėraštuką apie legen- 
darinį šiaurės Jogelį, tai jie 
čia .mato mane pačią ir ko- 
mehtuoja sau, kaip išmano. 
Rašau, 
vasarą 
ir čia 
Kokia 
duoklis — visur jiems vai- 
denuos...” (1935. VI).

(12) “Pasiilgau mokyk
los darbo ir sapnuosiu mo
kyklą, pamokas ir vaikus. 
Kodėl aš nepradedu rašyti? 
Pasakykit man, kodėl? Aš 
pati ųežinau. Juk aš galė
čiau, . tikrai galėčiau. Mai- W a t 1 _ . . • lt • l

Kyla kartais abejojimų, 
ar mūsų romanuose bei dra
mose išvestieji asmenys yra 
tikri iš gyvenimo paimti. 
OL kaip maža tokiu gvve- 
nime!” (1926. III. 24).

(15) “Grįžau iš B. Ėjau 
’’ ten todėl, kad nepatogu bu-

ką pergyvenau ana 
Alpių ledynuos — 

jie mato simbolius... 
aš pasidariau ’ vai-

Tiesa,

š. m. birželio 8 d.
D. J. turėjo tai perskaityti.
Visos Chruščiovo 1____kalbos čius> geriau 
mes negalime išspausdinti, rašytų proza.

kurie rašo silpnus eilėraš- 
padarytų, jei

nes mūsų laikraštis per ma
žas. Pagaliau, esame rašę, 
kad tuomet, kai bus pa
skelbta oficiali Chruščiovo ir negerus darbus, rašyti 
kalba, mes tuomet paimsi- niekad nebus vėlų.

me iš jos platesnes ištrau
kas. Apie Staliną, jo gerus

Darbininkų Sveikata
Dr. J. J. Kaškiaučius, M. D.

Kai kramtai neti

sosi daugybė temų, o tikrai j tymo paprotys irgi ■i rlrivri i ne nn TioYinc' lllV ! J__  •j... 1__ J\_ x__ 1

Kramtyk visais dantimis
vienodai, tai sveikesni tau nelygiai, tai nelygiai 
bus dantys. Jei kram
tai nelygiai ir tavo dantys 
gerai nesusisiekia, tai iš to ;
apsilpsta kraujotaka apie 
neveikliuosius dantis. Nors 
jie bebūtų ir sveiki, bet dėl 
jų nevartojimo neišsimaikš- 
to jų smegenys ir ilgainiui 
išpursią, ir •apsilpsta tų 
dantų rėmai. Tada nebege
rai esti ir nevartojamiems 
dantims.

Tai tiesa, kad paveldėji
mas višuomet ir visur daug 
nusako, tačiau netikęs kram-

šiai,

įdomios nė vienos. Bet juk 
rašymo būdas, forma pada
ro kiekvieną temą įdomia- 
Aš -esu lyrikė. Prof. K. sa
ko, kad čia ir būsiu stip
riausia, kad tikra epikė nie
kad nebūsiu, o aš vis dėlto 
tikiuosi, tik nesiryžtu mė
ginti...” (1936. VII. 11).

Salomėja Nėris labai daž
nai jautėsi vieniša, nors/

daug įtakos dantų būklei. 
Todėl geriau apsižiūrėk, 
mesk netikusius papročius. 
Nelaikyk smakran įrėmęs 
rankos bei kumščio, kai sė
di pasirėmęs į stalą arba 
alkūnę atkišęs į kelį, ši
taip darydamas irgi skriau
di savo dantis.

atsiranda spragelių, taipgi 
atsiranda spragelių tarpe 
neveikliųjų dantų ii- 
smegenų, ir į tas spragėki 
susidaro maisto dalelių, ku
rios rūgsta, genda ir ga
dina ir dantis ir jų smege
nis. *

I 

Visai ne pro šalį bus, jei 
pasiteirausi su savo den- 

! tistu. Gal tau reikėtų su
lyginti dantų ilgumą, Md 
jie visi lygiai susisiektum^ ? 
susiglaustų — viršutiniai su 
apatiniais. Tuomet visi ly
giai dantys turės atitinka
mą prasima n kš tymą be- 
kramtant ir ilgiau laikysis 
sveiki. Duok pataisyt kad 
ir menką danties skylelę. 
Nesiskubink lupti laukan 
dantų. Kuo ilgiau išlaiką 
si savus dantis, tuo sveiku 
nis būsi, tuo ilgiau gyvensi.*, 

------------ ------------- ----------  T
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♦-’ Laisvoji Sakykla
UNIJŲ SKIRTINGUMAS

Šiandien beveik kiekvie
nas apsišvietęs ir kiek pla- 

< xčiau galvojantis, darbinin
kas gerai žino, kokią didelę 
ir svarbią rolę vaidina di
džiosios darbininkų unijos 
mūsų gyvenime. Gana aiš
ku: be tvirtų unijų ir ge
rai patyrusių vadovų nebe
galima išprašyti iš auksi
nių dolerių ryklių nė vieno 
-įrūdijusio cento pagerini- 
ui darbininkų buities. Tas 
Įima atsiekti vien tik su 
rai organizuotomis unijų 

jėgomis. Ir tai tik su di
deliu pasiryžimu, pasiauko
jimu kovoje prieš išnaudo
tojus. Geresnes darbo są
lygas trumpesnes darbo 
dienas ir ^aukštesnį užmo
kestį kai kurių didžiųjų 
unijų darbininkai jau turi 
išsikovoję. Tačiau dar turi 
daugelį svarbių, nelengvai 

’ išrišamų problemų, kurio
mis tenka rimtai susirūpin
ti ne tik eiliniams darbinin
kams, bet ir unijų vadams.

Viena iš tų problemų tai 
dažnai pasikartojantis ne
darbas, tas didžiausias dar
bininkų kryžius, kurio visi 

xbijo. Dėl to geri unijų va
dai tuomi yra susirūpinę.

Kaip tą nedarbo darbi
ninkų kryžių prašalinti?

Trumpinimas darbo die
nų ir savaitės galėtų šiek 
tiek sumažinti dažnai pasi- 

jp kartojantį nedarbą.

Prisimenu barberio kal
bą, kuris net pasididžiuo
damas sakė: Jeigu plieno 
ir kitų įmonių darbininkai 
vis gauna aukštesnį pakėli
mą mokesčio, tai kodėl mes, 
barberiai, neturime kelti? 
Ir dar pridėjo: Mes pake
liam kainas, kada tik nu
matom reikalą, ir nė strei
kuoti nereikia. Ar tai ne 
pajuokimas daugumos bied- 
nuomenės?!

gyvenimo 
yra šioje 
■kurie ga-

Pa imkime iš 
tikrovės. Kiek 
šalyje bedarbių 
lo su galu- nesuduria? Kiek 
yra našlių, gyvenančių iš 
valdiškų pašalpų su vai
kais? Kiek yra su palauž
ta sveikata, kurie nebega
li jokio darbo dirbti? Čia 
visų nesuminėsi, bet jiems 
visiems taip pat yra rei
kalas plaukus nusikirpti, 
kaip ir turtingiems.

Tačiau barberių
nariai ir juos “apkerpa,” 
kaip ir turtinguosius.

Aš- pats buvau unijistu 
i per 45 metus. Daug kartų 
organizavau, kalbinau dar
bininkus prisirašyti prie 
unijos ir aiškinau priklau
symo svarbą. Tačiau mano 
unijos kovojo ir tebekovo- 

įja su bilijoninėmis korpora
cijomis, o ne prieš biednuo- 
I menę.

Bet 
pilnai tos problemos neiš
riš. Krizė visokiose išdir- 
bystės įmonėse visuomet 
pasikartos ir tai neišven
giama. Kai kurių unijų 
vadai tą gerai žino ir su
pranta. Jie galvoja apie vi- 

jpd kitokias priemones pra- 
šalinimui nedarbo. Bet jie 
nedrįsta. Jie bijo apie tai 
prasižioti, kad tuomi neuž
rūstintų makartistų bei ne- 
amerikinio komiteto reak
cionierių.

Aš čionai tik trumpai pa
minėjau apie didžiųjų unijų i 
laimėjimus ir tolesnius jų ‘ 
užmojus tęsimui kovos už
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Po susirinkimo Jonas Linar- 
ta atnešė svetainės padidini
mo planą, paties sudarytą. 
Dabar lieka skubėti su kitais 
reikalais, kad būtų galima 
kai]) galint greičiau padidin
ti svetainę dėl ateinančių me
tų. Kada sienos ir stogas bus, 
svetainę bus galima naudoti 
laike įrengimo viduje. Kas 
hečia finansus, pradžiai kuo
pa turi. O kai bus darbas pra

bus ieškoma paskolos, 
buvo daroma praeityje.

Korespondentas 
Mūsų moterys 
dar nepavargo

įvyko Toronto Lietuvių Mo
terų Klubo ir jo choro bei 
simpatikų pobūvis. Tai buvo 
lyg uždarymas šio sezono vei
klos. Moterys. klubietės ir

ir tik pa- 
net drįsta

ti etas, 
kaip

nia kava ir keiksais. Na, prie 
to buvo ir pasikalbėjimas.

Iš visų kalbėjusių buvo ma
tyti aiškiai, kad Moterų Klu
bo ir jo choro veikimas pati
ko netik tiems, kurie stebėjo 
jų veikimą iš šono, bet ir tom 
ir tiems, kurie aktyviai veikė. 
Visiems suteikė malonumą. O

unijos tuom pat sykiu buvo nuveikta 
kultūringodaug gražaus 

darbo.
Iš visų kalbėjusių buvo ma

tyti, kad moterys ir vyrai ne
ketina sustoti veikus. Kai tik 
praeis vasara su savo karščiais, 
Klubas ir vėl imsis darbo su
daryti chorą. Atrodo, kad yra 
pasiryžimas turėti dar dides
ni chorą. Praėjusis sezonas 

ūpą. 
pastebėti, kad

chorą.
51ė visiems 

įdomu buvo 
; draugės ir draugai, kurie 

į daugiausia veikė Klube ir 
[chore. nesijaučia pavargę. 
[Tikrumoje, jos ir jie atrodo 

Bet aš nepaisau. Nes|čar gyvesni, dar ryžtingesnį 
kas parašyta, tai tiesa. *

Progresas

Aš, šitai rašydamas, ge
rai žinau, kad lietuviai bar
beriai šiuo rašiniu labai įsi
žeis.

Galima dar pridėti, 
! Klubo ir choro narių

nėse iš graboriaus Child Fu-į Dėdės Šamo žemelė, o liku
siems — užuojauta.neral 

Haverhill,
nome, 148 Main St 

Mass.

nių ir kūrybinių organizacijų 
atstovai. ELTA

Toronto, Canada
•KAS SDD PIRMOJ 

KUOPOJ VEIKIAMA

kūmas. Tikrai g 
giška šeimynėlė.

Lauksime dar 
įrodant ateinantį

kad 
tarpe iš- 
draugiš- 
ir drau-

jau nekiša antros, bet netaip 
yra Worcesteryje. Ko juos 
daugiau lupi, tai jie daugiau 
darosi zajedlesni, 
galvokite, kad
šaukti kitus į kovą. Nieko ne
sakyčiau, jeigu jie kibtų prie 
Montello, tai tiek to, bet ne 
prie So. Bostono! Tik pagal
vok, Jonuli: buvo Literatūros 
Draugijos vajus, kas laimėjo? 
Kur randasi vėliava — So 
Bostone. Buvo Susivienijimo 
vajus, kas laimėjo — So. Bos
tonas !

Tiesą pasakius, dabar So. 
Bostono lietuviai išsisklaidę 
po plačią apylinkę ir ant grei
tųjų sunku juos sušaukti, bet 
kuomet yra reikalas, arba 
toks pavojus, kaip dabar, tai 
gali būt tikras, jog jie mokės 
apginti So. Bostono garbę!

Jaunutis

Haverhill, Mass
Birželio 4 d. mirė Malvina 

Gudaitis-Casper, gyvenusi po 
numeriu 418 Main St., Grave
land, Mass. Susirgus, buvo 
nuvežta į Massachusetts Ge
neral Hospital, Boston, Mass. 
Ten ir mirė. Gimė 1912 metų 
vasario 28 d.

Paliko dideliame nuliūdime 
savo motiną Karoliną, vyrą 
Juozą, dukterį Luisą ir broli 
Sipą Gudaitį; paliko ir dau
giau giminių. Ilgai sirgo. Pa
laidota birželio 7 d. iš šv. 
Jurgio bažnyčios. Bažnyčioje 
ir ant kapinių kunigas Anta
nas Baitrush finas pasimeldė. 
Palaidota St. Patrick’s kapi-

10 d. mirė Jonas 
ilgą laiką gyvenęs 
Mass. Bet paskuti

Birželio 
Meškinis, 
Haverhill, 
nius septynius metus gyveno
pas savo dukterį, Laurą Wa- 
penski, 140 Dean St., Taun
ton, Mass. Buvo parvežtas į 
Haverhill ir palaidotas birže
lio 13 d. lietuviškose kapinėse 
Bradford, Mass. Palaidotas 
su bažnytinėmis apeigomis iš 
šv. Jurgio bažnyčios. Bažny
čioje ir ant kapinių kunigas 
Baitrushūnas pasimeldė.

Paliko dideliame nuliūdime 
savo dukterį Laurą, pas ku
rią gyveno, sūnų Joną, gyve
nantį Orlana, Fla., anūką 
Richard, brolį Mykolą Meški 
nį. Paliko ir daugiam giminių. 
Buvo jau virš 70 metų am- 
viaus. Laidotuvių apeigas at
liko graborius Churlionis iš 
Lawrence, Mass.

Po laidotuvių dalyviai buvo 
pakviesti į Liet. P. G. Klubą 
ir pavaišinti

Birželio 11 d. mirė Marga
ret Walukevich, 67 metų am
žiaus. Palaidota birželio 15 d. 
lietuviškose kapinėse, Brad
ford, Mass., su bažnytinėmis 
•ceremonijomis iš šv. Jurgio 
bažnyčios. Graborius buvo S. 
D’amico and son. 7 Bartlell 
St., Haverhill.

Rosemond, 
gai sirgę, 
privatiškos.

Lai būna

e co, Mrs. M a r.v 
Detroit, Mich. II- 
Laidotuvės buvo

įnirusiems lengva

Gegužės 28 d. korespon
dencijoje iš Haverhill įvyko 
klaida, ten pažymėta: “GUY 
M. Jennings, 
Ray M.

o turėjo būti 
Jennings.

rinkimas Laisvės 
fondui eina pirmyn,-

Aukų 
$15,000 
tuoj gausite.

Darbininkė

iš Lietuvos

ūkio darbuo- 
Baltarusijoje 
Tarybą Balta- 
atvyko Lietu

ru-

Lietuvos liaudies artistės 
O. M. Cholinos jubiliejus

Gegužės 21 d., Vilniaus 
sų dramos teatre įvyko jubi
liejinis vakaras, skirtas teatro 
aktorės Lietuvos liaudies ar
tistės Olgos Michailovnos Cho
linos 35-osioms sceninės veik
los metinėms pažymėti.

Gausiai susirinko vilniečiai 
pagerbti jubiliatę. Teatro sa

ulėje — Vilniaus miesto įmonių 
gamybos pirmūnai, kultūros 
darbuotojai, meno veikėjai, 
Tarybinės Armijos kariai, stu
dentai, moksleiviai.

Pranešimą apie Olgos Mi
chailovnos Cholinos gyvenimą 
ir kūrybinę veiklą padarė Vil
niaus rusų dramos teatro vy
riausiasis režisierius V. J. Go- 
lovčineris. Po 
d y tos atskiros 
taklių “Ponios 
lė”, “Sparnai”
kuriuose jubiliatė atliko pa
grindinius vaidmenis.

Sceninės veiklos 35-ųjų me
tinių proga O. M. Choliną 
sveikino tarybinių, visuomeni- Kožuchovskis.

Lietuvos žemės 
tojų delegacija 

MINSKAS.—Į 
rusi jos sostinę
vos žemės ūkio darbuotojų de
legacija susipažinti, kaip vyk
sta socialistinis lenktyniavi
mas tarp respublikų, o taip 
pat su darbo patyrimu vyk
dant pavasario lauko darbus.

[Svečiai iš Lietuvos čia buvo 
šiltai sutikti.

Geg. 16 d. Baltarusijos KP 
Centro Komitete Lietuvos de
legaciją priėmė CK antrasis 
sekretorius N. E. Avchimovi- 
čius ir Baltarusijos TSR Mi
nistrų Tarybos pirmininko 
pirmasis pavaduotojas I. F. 
Klimovas.

šiandien Lietuvos delegaci
ja, pasiskirsčiusi grupėmis, 
išvyko į visas septynias respu
blikos sritis.

Gegužės 19 dieną Baltaru
sijos žemės ūkio darbuotojų 
delegacija išvyks į Lietuvą.

(ELTA)

to buvo paro- 
scenos iš spek-
Dulskos mora- 
ir ‘'Gero vėjo”,

< Įsteigta Lietuvos 
geležinkelio, valdyba

VILNIUS. — Sutinkamai su 
TSRS Ministrų Tarybos spreii-’ 
dimu apie Baltijos ir Odesos 
—Kišiniovo geležinkelių su-, 
smulkinimą, Vilniuje įsteigta 
Lietuvos geležinkelio valdyba. 
Jai priklausys geležinkeliai, 
esantieji Lietuvos teritorijoje 
ir Kaliningrado srityje.

Lietuvos geležinkelio valdy
bos viršininku paskirtas A. R.

(ELTA)

2 = PIKNIKAI=2
. 1

geriau pasi
ni denį.

Koresp. Dienraščio LAISVES Paramai[ Sūnų ir Dukterų Draugi jos j 
pirma kuopa turėjo susirinki-j 

Imą birželio 5 dieną. Iš rapor- 
j tų paaiškėjo gerų ir negeisti-; 
1 nu pasikartojimų.

ia pastebėti, kad yra 
kurie užvilkina mokes- 
Raštininkas turi daug 

kas mėnesį siuntinėti 
kad nesusis- 

Raštininkas yra 
pasiųsti L5-ą 
per knygas 

nariu, atžymėti — i ’ v
susidaro ir išlaidų, 
vis nepaiso. Sako, 
paraginimą, tai ta- 

Dėl to ir 
sunku raštininką gauti, 

kada prieina rinkimai. Reikia 
daugiau kooperuoti su draugi
jos komitetu. Bus lengviau 
raštininkui ir nariams neteks 
turėti nemalonumų dėl susi- 
spendavimo.

Komitetas pranešė, kad 
turi devynius ligonius. Nema
jūnus serga jau virš 10 metųr 
J. Ragauskas virš metų, Ma- 
sys jau metai, kaip lovoj. 
Turkus serga akimis. Ūkelis 
buvo susižeidęs 
i ėjo operaciją 
Karve lie nė 
skalbiamos 
su ši rd žia 
kienė irgi 
ranką. A. 
laužė ranf

Kai kas sako, kad pratur
tėjom, nereikia draugijų, turi 
savų užtektinai dėl bėdos, 

be žmogaus gyventi 
Priklausantis sveikas 
žmonišką j a u s m ą 

kurie tampa skau-

; nariu,

:darbo
. paraginimus, 

geresnę darbo žmonių bui-: penduotų.
tį. darbo žmogus,

Dabar pažvelgkime į bar-;laiškų, pereiti
• 100

! ima laiko. 
Bet nariai 
kai gausiu 
da ir užsimokėsiu, 
yra

bėrių uniją. Kam ji reika- lapic
1 •_______O ’ ..linga?

Barberių unija suorga
nizuota ne kovai prieš iš
naudotojų klasę, bet išnau
dojimui darbininkų klasės 
(biednuomenės). Aš jau se- 

f niai norėjau žodį tarti apie 
barberių uniją, bet vis lai
kiau dantimis lūpą prikan
dęs. Prabylu tik 
kuomet barberiai 
kelti nesvietiškai 
kainas už plaukų 
mą ir barzdų nuskutimą. 
Ir jie žada pakelti kainas 
už plaukų nukirpimą 
aukščiau — iki $2, 
barzdos nuskutimą • 
$1.50.

Taip man pasakojo uni- 
jistas barberys Philadel- 

' *hijoj. Dabartinė kaina už 
sukirpimą plaukų $1.50, už 
barzdos nuskutimą 75c.

Mes visi žinome, kad ir 
barberiams reikia gyventi 
šiame pragyvenimo reikme
nų brangume, kaip ir fabri
kų darbininkams. Ir jiems 
reikia užmokėti prideramą 

jkainą už jų darbą. Pav., 
"geram barberini ima laiko 
nukirpti* plaukus nuo 20 
minučių iki pusvalandžio.

Tadgi jo valandinis užmo
kestis $3. O kuomet pakels 
kainą už plaukų nukirpimą 
iki $2, tuomet jų užmokes
tis už valandą darbo bus 
$4. Ar skaitytojams yra 

•^žinoma, kad kur nors fa
brikuose ar kitur būtų mo

kama $2 už pusvalandį?

dabar, 
pradėjo 
aukštas 

nukirpi-

dar 
o už 
- iki

Miškūnas tu- 
ant galvos, 

susižeidė prie 
mašinos. Bočiulis 
skudžiasi. Mažei- 
apsirgo, susilaužė 
Antanavičius susi

žmogus 
negali, 
parodo 
dėl tu,
džiai paliesti kokių ligų, ku
rios yra sunkiai pagydomos, 
ar lieka amžinai invalidais.

Vajįninkąs J. Šinkūnas pri
davė vieną naują narį. Vajus 
eina prie pabaigos, žadėjo 
daugiau priduoti sekančiame 
susirinkime. O ką kiti vaji- 
ninkai parodys prie užbaig
tu v jų ?

Svetainės darže gėlės su
tvarkytos, net miela žiūrėti. 
Tenka kreditas Vincui Žilins
kui.

Dedham, Mass.
Mr. ir Mrs. Peter Bataičiai 

vedybinio gyve- 
i ūbi lieju.

d. sukako lygiai 
jiedu vedę.

minėjo savo 
nimo auksini

Birželio 18
5O metų, kai

Linkėtina jiedviem sėkmin
gai sulaukti deimantinio ve
rtybinio jubiliejaus.

Koresp.

So. Boston, Mass.
Worcesteris užpuolė 

So, Bostoną

Buvo taip. Pradedant Lais
vės finansinį vajų, southbos- 
toniečiai surengė pasikalbėji
mą kas link vajaus, o kai ma
žai susirenka žmonių, tai vi
suomet perstatų mane pirmi
ninkauti. Bet, kur buvęs, ne
buvęs pasirodo Jonas Skliutas 
su kitais worcesterieciais. 
žinoma, atvažiavę worceste- 
riečiai visuomet pasakydavo 
mums daug naujienų, tai pa
maniau, jog ir šį kartą jie pa
sakys kaip Vokietija vienija
si, o gal pasakys kada Šven- ■ 
tas tėvas važiuos į Maskvą, 
tai ir iššaukiau Skliutą pakal
bėti. »

Perstačius Skliutą kalbėti, 
tai, vietoj sakyti pasaulio nau
jienas, jis d ava i pasakoti 
Laisvės bėdas, žinoma, visi 
ramiai klausėsi, bet kuomet 
jis pradėjo savo miestą girti, 
o mūsų peikti, tai kilo nera
mumas ir vienas kitam pradė
jo siųsti ausinius telefonus. Ir 
aš nugirdau: “sumušime, su
mušime...”

Iš karto aš netekau' lygsva- 
vos ir nežinojau už ko grieb
tis: šaukti policiją ar ką da
ryti. Bet svečias pajuto atmo
sferą ir baigė. O aš, atgavęs 
sąmonę, perstačiau aukų rin
kėjus ir pats pradėjau aukas 
rinkti. Ar žinote, kas pasiro
dė ? Ogi Bostonas sumušė 
Worcester] desėtku dolerių. 
Nereikia nei sakyti, kaip jau
čiasi Jonas ir jo miestas.

Kaip' ten. bebūtų, rodosi 
žmogus gavęs per vieną ausį,

Aliu Įvyksta Tą Pačią Dkną—Sekmadienį

LIEPOS 1 JULY
Brooklyno Apylinkėje

•>

NATIONAL HOME & PARK
65-13 38th Ave., Woodside, L. L, N. Y.

(Arti Roosevelt Avenue).

AIDO CHORAS, VAD. M. STENSLER
Duos Gražią Dainų Programą

6 Kavalku, Orkestrą
PIKNIKO PRADŽIA 1-MĄ VAL. POPIET

MUZIKA NUO 4-TOS VAL. POPIET
i t . .

įžanga prie varių $1.00. Iš anksto) jieikant bilietą 
tik 50c. Įsigykite pikniko bilietą iš anksto.

Bostono Apylinkėje

Lietuvių Tautiško Namo Parke
Winter Si. ir Keswick Rd., Montello,

Puikią Dainą Programą Duos 
Chorai ir Mažesnes Grupės

Gera Muzika Šokiams

įžanga 50c Asmeniui

Iš anksto įsigykite bilietą, nes prie iš anksto 
parduodamų bilietų skiriama dovanas.

Abiejuose piknikuose bus patarnaujama publikai valgiais ir gėrimais

Daug svečių bus šiuose piknikuose. Būkite ir jūs viename iš šių sąskrydžių, pasimatykite su svečiais. 
>• Tuom pačiu kartu prisidėsite prie išlaikymo dienraščio.

Nepamirškite, kad abu piknikai įvyksta tą pačių dienų—liepos 1-mų

t 
f



Stefanas Sabo

Aukštas paskyrimas
Aukštame vienos Vakaru 

Vokietijos bažnyčios bokšte 
laikrodis išmušė dešimt. Dar 
nenutilo jo paskutinis dūžis, 
kai netoli bažnyčios esančioje 
tylioje gatvėje, didžiuliuose 
sodu apsuptuose rūmuose at
sivėrė sunkios ąžuolinės durys.

Dargi minkšti kilimai ii’ 
sunkios portjeros nega
lėjo nustelbti kaustytu batu 
kaukšėjimo ir kapojančio:

—Buvęs SS generolas Fran
cas Ditrichas!

—Tegu įeina!
Amerikiečiu armijos leite

nantas pagarbiai atidarė du
ris. įėjo aukštas, liesokas, ele
gantiškai apsivilkęs vyras. 
Prie stalo jis sustojo.

-—Jūsų Įsakymu, pone ge
nerole . . .

—Džiaugiuosi jus matyda-l 
mas, pone Ditrichai. — Iš už-j 
stales pakilo stambi amerikie
čiu karine uniforma apsivilku
si figūra. — Sveikinu jus su 
dviguba pergale . . .

—Pergale ? . .
—Taip, generole Ditrichai. 

Pirmoji — Prancūzijoje, ant
roji — čia. Prieš valandą aš 
gavau pranešimą, kad pran
cūzu. karinis teismas už akiu t A
jus nuteisė mirti. Jums, ti
kiuosi, aišku, už ką . . .

Elegantiška figūra netgi ne
su j u dėjo.

—Taip. taip, generole, už 
trijų šimtų Įkaitų sušaudymą, 
už dviejų kaimų padegimą ir 
dar už kažkokius niekelius . . .

Francas Ditrichas truputi 
pabalo: — Jūs norite, kiek aš 
suprantu ...

—Kš jūs, ką jūs! — nusi
juokė amerikietis. — Kaip 
jums galėjo ateiti i galvą to
kia mintis? Išduoti jus? At
virkščiai. Aš iššaukiau jus. 
norėdamas pranešti, jog jūs 
esate skiriamas Į NATO armi
jos štabą. Mes tikime jūsų at
sidavimu aukštiems humaniz
mo idealams, šventoms demo
kratijos ir laisvės idėjoms. 
Leiskite jus pasveikinti.

Dvi rankos susijungė. Vie
na—minkšta, stora, antra — 
kaulėta, gyslota. 

# •* ♦

Kariniame klube sėdėjo 
linksma štabo karininkų kom
panija. Bufetininkas Įgudu
siais judesiais pilstė koktei
lius. Radijo aparatas skleidė 
kraupius sambos garsus.

—Aš Įsitikinęs, ponai, kad 
nėra žavingesnių moterų už 
prancūzaites!—sušuko kažku
ris karininkų.

—Teisingai! Ir todėl — už 
jų sveikatą!— pakėlė bokalą 
jo kaimynas.

—Aš manau, kad mūsų bei - > 
ges nė kiek ne mažiau ele
gantiškos ... — pastebėjo ki
tas karininkas.

—O man, kaip olandui, po
nai, negali būti gražesnių mo
terų už mūsiškes . ..

—Atleiskite, ponai, —• pa
kilo džiūsna majoras, — bet 
aš matau, kad jūs neturėjote 
garbės gėrėtis puikiomis ang
lų leidėmis . . .

Erdviame klubo hole skam
bėjo bokalai.

—Jums, ponai, dar viskas 
priešaky! — pasigirdo griež
tas, pašaipus balsas prie du
rų. Liesas, aukštas vyras, ap
sitempęs generolo uniforma, 
šaltai šypsojosi. Generolo lai
kymosi maniera rodė jį esantį 
seną kadrinį kariškį. Karinin
kai, palikę bokalus, staiga at
sistojo ir išsitempė.

—Adjutante, pristatykit
mane ponams karininkams.

—Klausau ! Turiu garbę 
jums pristatyti jūsų naują va
dą generolą Francą Ditrichą, 
kuris neseniai grįžo iš JAV, 
kur skaitė paskaitas apie savo

REIKALAVIMAI
Hillside Acres 
Milanvllle, Pa.

Reikalinga moteriškė ar mergina, 
mylinti užmiestyje gyventi ir dirb
ti, padėti prie boarding House. Del 
informacijų telefonuokite:

NI. 9-4776. I

patyrimą Antrojo pasaulinio 
karo metu ... O dabar leiski
te, pone generole, pristatyti 
jums ponus karininkus.

—Kapitonas še lis.
—Majoras Van Cole.
— Pa pu 1 k i n is Be vi 1 ažas.
—Kapitonas Kempbelas.
(1 e n e i-o 1 as p e rtr a u k ė.
—O jūs?
—Pone generolo, leiskit...
—Prancūzas, taip?
—Majoras Levilje.
—Ach, taip, prisimenu . . . 

Jei neklystu, jūs buvote...
—Aš priklausiau kariniam 

tribunolui, kuris jus . ..
—Bet... bet, pone majore, 

kodėl taip griežtai? Juk mos 
vis dėlto sąjungininkai, kole
gos ...

—Pone generole, aš leisiu 
sau . ..

—Na, na, brangus majore ! 
Juk, aš manau, jūs ne komu
nistas ?

— Ne, pone generole, bet 
aš prancūzas, mylis savo tė
vynę, ir ...

—r. . . ir jūs manote, kad aš 
nemyliu Prancūzijos? Su ja 
surišti patys geriausi mano 
prisiminimai: Paryžius, Stras- 
burgas, Havras... Ir muzika! 
Pasakiški valsų garsai .. .

—Pone generole!
—Na, na, prieteliau! Ma

ne džiugina mintis, kad mes 
kartu aplankysime pažįsta
mas vietas. Sutikite, kad iš 
Prancūzijos seniai laikas išva
lyti viską nereikalingą, kad 
ji turi likti tokia, kokia ji tu
ri būti, — vyno, muzikos ir 
gražių moterų šalimi. Teisin
gai, ponai ? — Skambėjo bo
kalai.

—O jūs, majoro, negeria
te?

—Atleiskit, man kažkaip 
negera.

Majoras Levilje pasisuko ir 
neatsisveikinęs greitai išėjo.

Visų dalyvaujančių galvos 
baimingai atsigręžė i genero
lą. Jis tylėjo. Tik smilkinyje 
tvinksėjo mėlyna gyslelė. Pa
galiau generolas nusišypsojo:

—Kaip jūs žinote, ponai, 
visus mus atvedė Čia atsidavi
mas aukštiems humanizmo 
idealams. Pati apvaizda mus 
pašaukė apginti civilizaciją 
nuo barbariškumo. Laisvasis 
pasaulis laukia iš mūsų, kaip 
kažkada laukė iš kryžeivių, 
kad mes, atsidavę šventoms 
demokratijos ir laisvės idė
joms, vyriškai kovosime už 
ra .. . hm .. . laisvos asmeny
bės teises ir garbę. . . Tikiuosi, 
ponai, kad jūs mane suprato
te. šiai dienai užteks. Iki pa
simatymo, ponai.

Tarpdury generolas tyliai 
pasakė adjutantui:

—Dar šiandieną jūs atneš
kite man visų šitų bukagalvių 
bylas. 

# * *

Kitą dieną pasklido žinia, 
kad majoras Levilje nusižudė. 
Tuo ir buvo pažymėta genero
lo Ditricho pasirodymo aukš
tų humanizmo idėjų gynėjo 
poste diena.

Subviy streiko nebus 
bet nesutikimai lieka

Motormen’s Benev o 1 e n t 
Association, maža unija, kuri 
sako, kad jai priklauso dau
guma New Yorko subvių trau
kinių mašinistų i- vairuotojų, 
atšaukė streiką. Tas streikas 
turėjo įvykti trečiadienį, Let 
teisėjas Vincent A. Lupiano 
išnešė uždraudimą ir unija kol 
kas nusileido.

MBA sako, kad New Yorko 
subvėse dirba 3,200 vairuoto
jų (motormanų) ir 2,000 jų 
priklauso prie MBA. Bet did
žioji Transporto darbininkų 
unija (TWU) sako, kad tai 
netiesa, kad dauguma jai pri
klauso. Transporto valdyba 
turi kontraktą su TWU. MBA 
reikalauja, kad kas liečia 'mo- 
tormanus, kontraktas būtų 
pasirašytas su ja.

t .........................-............... . ..... —----------------------------- ---------------------
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Nesaugių sąlygų aukos: čia 
žuvo žaidžianti vaikai, o 
ten dirbanti darbo žmones
Praeitą savaitę Brook lyno 

Įvyko baisioji tragedija, kuo
met smėlio ir akmenų tonai 
užgriuvo žaidžiančius vaiku
čius ir šeši, tarp jųj du lietu
viukai, tapo užmušti. Tai bu
vo aukos miesto nesaugumo, 
fakto, kad prie kasimo darbų 
nesirado sargo, kuris neleistų 
vaikams ten žaisti, taipgi fak
to, kad vaikai neturtingose 
Brooklyno dalyse neturi par
kų ir žaidimo aikštelių.

Dabar kita nelaimė Įvyko 
netoli Ne.w Yorko, New Jer
sey akmens kasykloje, kur 
apie 40 tonų akmenų i}’ ske
veldrų užgriuvo tris darbinin
kus. Tie dirbo, o ne žaidė, 

r

Atviras laiškas Brooklvnui 
ir apylinkei

Kaip jau yra žinoma, 
mes 24 d.' birželio rengiame 
saskridi. Mes būdami bal- 
timoriečių piknike turėjom 
progą ten susitikti su dau
geliu mūsų frentų ir kiek 
daug ten buvo prižadėta iš 
Baltimorės, Camdeno, Phi- 
ladelphijos ir kitų miestų 
atvažiuoti pas mus. Bet 
kaip dabar yra su Brook- 
lynu ir jo apylinke? Mes 
atsikreipiame i jumis ir sa
kome, kad mes norėsime 
matyti frentų iš Brooklyn, 
Newarko, Elizabeth, Kear
ny, Linden, Trenton ir iš

Laisves pikniko žinios
Skaitlingos grupės sve

čių atvyksta iš Philadel- 
phijos, Baltimorės, Water
bury, New Haven ir iš. ki
tu miestu.

Į pikniką įžanga prie 
parko vartų $1.00. Iš anks
to perkant bilietą kaina 
tik 50 centų. Pasiriipinkite 
įsigyti įžangos bilietą iš 
anksto.

Laisvės piknikas bus to
je pačioje vietoje, kur per
nai buvo: National Home 
and Park, 65-12 38th Avė., 
Woodside, L.L, N.Y.

Pikniko bilietų platinto- 
j ai gražiai darbuojasi. 
Anksčiau matėte paskelb
tą eilę vardų asmenų, kurie 
jau išpardavė po 10 ir po 
daugiau bilietų. Šiomis die

Reikalauja iš šmeižikų 
pusantro milijono dol.

Radijo ir televizijos žmo
gus John Henry Faulk trau
kia atsakomybėn makartis- 
tinę organizaciją “Aware 
Inc.’’ ir du jos veikėjus, Vin
cent Hartnett ir L. A. John
son. Jis reikalauja' iš pačios 
organizacijos ir kiekvieno mi
nėto pareigūno po pusę mili
jono dolerių atlyginimo.

Mat, “Aware” yra makar- 
tištinę organizacija, kuri sta
to sau tikslu išėsti iš radijo, 
televizijos ir teatrų visus pa
žangius ir liberaliniai nusista
čiusius žmones. Tam tikslui ji 
spausdina tam tikrus sąrašus, 
kuriais visi savininkai turėti) 
vadovautis.

John II. Faulk skelbia, kad 
jis Įtrauktas į tuos sąrašus ir 
pasėkoje prarado darbą ir įei- 
gas. Jis reikalauja, kad teis
mas priverstų “Aware” ir jos 
pareigūnus jam atlyginti su 
kompensacija.

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti. 

kaip vaikai, bet priežastys jų 
j mirties panašios: bosai nesi- 
■ laike saugumo taisyklių, ne- 
I buvo pakankamai priežiūros.

Užmuštieji yra Walter Van 
(Orden, Charles Baldwin ir I
Grant Harris.

Kuomet akmenys pradėjo 
kristi iš viršaus, šie trys dar
bininkai radosi 100 pėdų gi
lumoje, kasyklos dugne, km’ 
jie krovė akmenis į sunkveži
mį. Akmenys apdengė ir 
sunkvežimi.- Iki jie buvo atka
sti, dar -buvo vilties, kad gal 
vienas ar daugiau liko gyvi, 
jeigu suspėjo kaip nors pasi
slėpti po sunkvežimiu' ir tas 
netapo pilnai sutrėkštas.

kitų vietų. Jumis, kaip ir 
iš kitų vietų frentus, malo
niai ir draugiškai sutiksi
me ir gerai pavalgydinsim 
ir pavaišinsime. Pietūs tę
sis nuo 12-os iki 3-ios vai.

Dabar karščiams užėjus, 
pas mumis labai gerai. 
Kad galėtumėte pasivolioti 
ant smėlio ir pasikaitint 
saulės spinduliuose, — pa
siimkit su savimi maudy
mosi siūtus. Nesuvilkite 
mus — mes jūsų lauksime.

J. A. BEKAMPIS, 
Avalon, N.J.

nomis pridavė po $5.00 už 
išparduotus tikietus šie as
menys: J. ir E. Stull, Chi
cago, Ill.; J. Ruseckas, 
Brooklyn, N. Y.; V. Rama
nauskas, Minersville, Pa.; 
K. Denisevičius, Waterbu
ry, Conn.; F. Blashge (lat
viu veikėjas), New York.

Širdingai dėkojame tikie- 
tų platintojams ir dėkoja
me pirkusiems. juos. Kurie 
būsite užimti kokiais ‘ki
tais reikalais ir negalėsite 
būti piknike, pasipirkite 
nors įžangos tikietą, tuomi 
paremsite savo dienraštį. 
Pasirūpinkime visi pada
lyti pikniką skaitlingu pub
lika ir sėkmingu finansiniu 
atžvilgiu.

Laisvės Administracija

New Yorkas esąs net 
15 milijonų miestas

“Daily News” sako, kad 
New Yorko miestas su jo pen
kiomis dalimis (Manhattan, 
Brooklyn, Bronx, Queens ir 
Staten Island) turi apie 8 mi
lijonus gyventojų. Artimieji 
priemiesčiai N e w Jersey, 
Long Island ir Conn, apylin
kės turi dar apie 7 milijonus.

Tas laikraštis sako, kad 
faktinai tie visi priemiesčiai, 
kaip tai Newarkas, Paterso- 
nas, Morristownas, White 
Pla'ns, Yonkers, ir mažos vie
tovės Long- Islande bei Con- 
neetieuto kampe prieš Bridge- 
portą, yra sujungti į vieną 
miestą, tarp jų ir New Yorko 
nėra tuščių plotų, transporta- 
cija sujungta kaip viename 
mieste, taip, kad mes galime 
sakyti, jog egzistuoja vienas 
didžiulis 15 milijonų miestas.

Tai be abejo didžiausias 
miestas pasaulyje. Jame taip
gi gyvena 9 procentai, tai yra, 
beveik dešimtadalis, visų A- 
merikos gyventojų.

Užsiprenumeruokite Laisvę 
dabar, kaina vis dar $8.00.

New Yorko
I

spaudoje
Birželio 19-ą dieną “Daily 

Worker” priminė vedamaja
me straipsnyje “In Memori- 
am”, kad sukanka lygiai tre
ji metai, kai elektrinėje kėdė
je tapo sudeginti dviejų jau- 
namečių berniukų motina ir 
tėvas, Ethel ir Julius Rosen- 
bergai.

“Daily Worker” nurodė, 
kad kaip tik šiuo metu vis 
daugiau žymių pasaulio žmo
nių prieina išvados, kad Ro- 
senbergai žuvo nekalti.

• '
“Times’ui” labai nepatin

ka tarybinio ministro šepilovo 
vizitas Egipte. “Times” edito- 
rialas sako, kad “šepilovas 
knisasi Egipte”, bet neišaiški
na, kodėl tarybinio ministro 
vizitai užsienyje yra tokie 
tamsūs pavojingi užsimojimai, 
o Du lieso daug dažnesni 
skraidymai i visus pasaulio 
kampus yra ‘taikos misijos”.

Vietinis vokiečių dienraštis 
“Staatszeitung” sako, kad 
Vakarų Vokietijos socialde
mokratų nusistatymas -už iš
stojimą iš NATO yra didžiulis 
Įvykis, kuris buvo beveik pra
žiūrėtas Amerikos spaudoje. 
Nors “Staatszeitung” prita
ria ne socialdemokratams, o 
Adenaueriui, tas laikraštis nu
rodo, kad socialdemokratai 
Vakarų Vokietijoje yra galin
ga jėga.

Italų dienraštis New Yorke 
“II Progreso Italo - America
no” sako, kad su laiku kairie
ji ir dešinieji socialistai Itali
joje vėl susivienys. Jeigu dė
žiniam Saragatui tas nepatiks, 
jis bus pašalintas ir Matteo 
Matteotti perims vadovybę. 
“H Progreso” neapkenčia ir 
kairiųjų ir dešiniųjų socialis
tų — jie visi raudoni, sako 
tas laikraštis.

PENKINĖ GĖLYNUI
Bill Skuodis užsispyru

siai įsiūlė L K C gėlininkui 
penkinę. Dėkui, Bill! Ši 
penkinė bus sunaudota ru
denį, ankstyvoms pavasari
nėms gėlėms — tulpėms ir 
kitoms—nupirkt. V.

Motina ligoninėje....

Mrs. Velez randasi Belle
vue ligoninėje, o jos du x vai
kučiai namie rasti negyvi, mi
rę badu! Velez yra katalikė. 
Jos kiti penki vaikai randasi 
Įvairiose katalikiškose prie
glaudose. Ne iš gero motina 
juos ten atidavė. Kodėl tos 
katalikiškos Įstaigos ir mies
to Welfare departmentas pri
leido prie tos baisios tragedi
jos? Juk buvo žinoma visoms 
toms įstaigoms, kokia padėtis 
toje vargšų šeimoje viešpa
tauja...

Du troko vairuotojai, Geo. 
Koreyi ir Martin Kelly, gyvi 
sudegė, kai jų trokas apsiver
tė Staten Islande ir vietoje 
sudegė. Nespėta juos išgelbė
ti. nes liepsnos troką apėmė 
labai greitai..

Lavonai tapo taip apdegin
ti, kad negalima buvo pažin
ti, kuris yra kuris.

TEISMO INDŽIONKŠINAS
Teisėjas Lupiano išdavė 

indžionkšiną prieš požeminių 
traukinių motormenus. Jiems 
draudžiama streikuoti iki bir
želio 28 d.

Norwegian Embroidery
& Gift Shop

R. Hendrieksen, savininkas 
5612—- 8th Ave., B’kiyn. HY. 2-7617

Turime Norvegiškų lėlių, pada
lome megsttnius ant užsakymo. 
Antspaudinės medžiagos, piešinių, 
išdekoruotų medinių dalykėlių. 
Darome antspaudas ir apsiūliavl- 
mą.

Prašome didelės dovanos!
Lietuvių (Kultūriniame Cen

tre — Liberty Auditorium — 
yra labai reikalingas geras 
pianas. Kadangi čia yra trys 
salės, tai visose reikia turėti 
po pianą, gerame st°vyje pia
ną, kuris būtų galima naudo
ti ne tik dėl orkestrų, bet ir 
akompanuoti dainininkams. 
Taigi, šiuomi ir atsišaukiu į 
mūsų Kultūrinio Centro rėmė
jus. Prašome pagelbėti įsigy
ti mums gerą pianą.

Praneškite laišku arba per 
telefoną pašaukite: Virginia 
9-4678.

Walter Brazauskas

AIDO CHORAS
Visi choristai prašomi lan

kyti visas pamokas šį mėnesį, 
nes esame pasižadėję dainuo
ti dienraščio Laisvės piknike. 
Tik tai užbaigę planuosime 
atostogą.

Greta piknikui paruošiamų
jų dainų, esame pradėję mo
kytis ir vieną naują, savo ru
deniniam koncertui. Tai JonO 
Dirvelio kompozicija, viena iš 
tų, kurias taip įspūdingai su
dainavo jo paties vadovuja- 
masis Aido Ch°ras festivalyje, 
Worcesteryje.

Valdyba

Įvairūs atsitikimai
Richardas ir jo teta

Psichiatrinėje ligoninėje po 
policijos priežiūra randasi 
jaunas 17 'metų studentas Ri
chard Greenwald, kuris nušo
vė savo tetą, 42 metų Isabel 
Polonsky.

Greenwald, Bronxo jaunuo
lis, visuomet buvo nervingas, 
nepastovus ir paskutiniu laiku' 
radosi po gydytojo -psichiat
ro priežiūra, nors mokykloje 
neblogai mokinosi.

Praeitą pirmadienį jis tele- 
fonavo savo daktarui, sakyda
mas: “Aš nušausiu savo mer
giną. Ji išeina su kitais...”

žinodamas savo pacientą, 
gydytojas tuojau telefonavo 
policijai. Atvykusi policija ra
do Richardą jo kambaryje, su 
šalituvu rankose. Pamatęs po
licininkus, jis atstatė šautuvą 
ir liepė jiems nešdintis. Jie už
darė duris ir tarėsi ką daryti.

Tuo tarpu teta Isabel atvy
ko ir pradėjo pro duris kal
binti Richardą pasiduoti. Ma
tyti, kad jam Įgriso jos prašy
mai, nes staiga kulka pervėrė 
duris ir pataikė jos krūtinėn. 
Ji dar įstengė nužengti svy
ruodama iki kito kambario, 
kur sukniubo ir mirė.

Policija paskui įsilaužė į 
Richardo kambarį ir jį nu
ginklavo.

Po num. 255 W. 97th St., 
Manhąttane, apartmento gy
ventojas Rabov tapo keltuvo 
sulaužytas. Policija kaltina 
namo savininką.

Business Opportunity \

Paint Store. $ for $. Terrific buy for 
painter. Asking price for stock on
ly. Oppt. to' buy direct from own
er. $3,500. 3812 Ft. Hamilton
P’way, B’kiyn. GE. 6-8420. Call 
7 A. M. to 7 P. M.

(120-126)

Ideal for couple. ’Groc. - Delicates
sen. Yorkville area. 6 days. Good 
income, low rent. Asking $6,500. 
Buy direct from owner, lock stock 
& barrel. 319 E. 03 St., Tr. 6-5057.

(115-121)

Rakandų Apmušinėjimo biznis. Ide
ališka porai. Pirkimui ar išnuo
mavimui. įsteigta 15 m. Tavoras, 
mašinerija viskas ant vietos. Sa
vininkas gali - būti jūšų pardavėju! 
$3,000. Biznis beveik užtikrintas, 
pirkite tiesiai nuo sav. 376 Atlantic 
Ave., B’klyn. (115-121)

Small Printing Business. 12x18 
Little Giant No. 4; 12x18 C. & P. 
Hand Feeder; 30 inch Hand Cutter; 
30x45 Stone. Approximately $1000 
Inventory’—Sulphites, Rag Bonds, 
Ledgers, Envelopes, Office Equip
ment. Lock, Stock & Barrel and 
good will $5,500. 2 Stone St., N.Y.C. 
Bowling Green 9-8026.

(119-125)

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE^

Namų Darbininkė, L. I. Nauji na
mai. visi Įtaisymai. Patyrusi prie 
vaikų. Biznio pora. Nuosavas kam
barys ir vonia. Nuolat. Po 7. v. f. < J

RO. 6-5230.
I(120-122)

Namų darbininkė. Nuosavas kam
barys. Gera alga. Nėra virimo, 
skalbimo/ Paliudijimai. Nuolatinis 
darbas. 240 Madison Ave. (3rd fl.). 
Arti 37th Si. Paprastom dienom 
skambinkite

OR. 9-2070 arba ES. 6-6768.
Neskambinkite šeštadieniais.

(120-122

Praktiška Slaugė
Prie paralyžiuoto veterano.

5 dienos j savaitę. Gera proga. 
$62.50 j mėnesį — nuolat. 
Kambarys ir užlaikymas.

Great Neck 2-7213
(120-126)

Registruota slaugė ar praktiška 
slaugė reikalinga pilnam laikui Rug
pjūčio ir Rugsėjo mėnesiais; mažas 

i malonus patarnaujantis Institutas 
I motinoms ir kūdikiams, priemiesty
je. Skambinkite tarp 9 ir 5 v.

WAtklns 9-4960
(117-123)

Slaugių Tvarkytoja. Naktimis. 5 
dienų savaitė. 40 vai. savaitė. 11 
vai .vak. iki 7 vai. ryto. Gera -'al
ga. Maža privatiška ligoninė, šau
kite Supt. 9-5.

AS. 4-8100
(116-122)

O|>eravimo Rūmo Tvarkytoja. F
Pirm, iki penkt., 5 dienos.

40 valandų savaitė.
Alga bus mokama pagal gabumų. 

Kreipkitės pas Supt.
AS. 4-8100

(116-122)

SLAUGES
Registruotos ir laisniuotos praktiš
kos slaugės, N. Y. Alga — $200 
Praktiškai slaugei, $270 Registruo- i 
tai slaugei. Su patyrimu ir galin
čios dirbti operavimo rūme ir prie 
Oftalmolgy. 9 E. 9Ist St. Hospital, 
N. Y. C.

(118-124)

SLAUGR, R. N. Gydymosi na
muose dėl senųjų. Gera alga, nuo
latinis darbas. Pilnas prižiūrėjimZjį^“7 
Geros darbo sąlygos. SA. 2-8397.

(119-122)

HELP WANTED-MALE_____________  >
Licensed Ship Engineer , »

Floating Hospital. Summer season.
N. Y. Harbor. Live on board.

Pleasant conditions.
Light assignment.

Good for retired man.
$250 per month. GR. 3-5275

(120-126)

Staliorius. Turintis nuosavus įran
kius. Nuolatinis darbas. Galintis 
prižiūrėti tavorą darbe. Patyręs 
prie šio darbo.

IN. 1-4300
(120-126)

Staliorius. 2-ros rūšies vyras, jau
nas. Galintis prikabinti duris ir 
įtaisyti stalčius, etc., prie naujų raJ< 
kandų. Turintis bent kiek įrankiui 
Ideališko darbo sąlygos. Alga ne
nustatyta. TRANSORIENT, 25-16 
50th St., Woodside.

(116-122)

Kepėjas. Kepėjo pagelbinlnka.s.
Taipgi patyręs kepėjas prie stalo.^ 

Darbas Rockaway. ‘ J 
Alga nenustatyta.

Skambinkite CO. 6-1331. 1—4 p. m.
(116-122)

BODY & FENDER MAN. Paty
ręs, gera alga. Nuolatinis darbas.

Kreipkitės:
MARAN AUTO SERVICE X ,

181-07 Jamaica Ave., Jamaica, N.J
(119-1251

REAL ESTATE

Hempsted, West. Užimama liepos f 
1 d. Turime parduoti, tinkamą šlu
bą šeimai su 3-4-5-6 vaikais. Arti 
St. Thomas parapijos, 4 miegrūmiai, 
lt6 vonios. Valgymo rūmas, sa- 
lionas, virtuvė. 6 minutės iki ge
ležinkelio stoties; divonai, indanfs 
plauti mašina. Vien! tik pirkiai 
tesikreipia. 287 Colony* St.

. iVanhoc 1-7417
(118-121)

’ .1 ' ■ ' - Z '■ •
MUŠTYNĖS LIGONINĖJE
Dėl to, kad daktarai nepa

siskubino suteikti pagalbos 
žmogui sužeista ranka, Belle
vue ligoninėje kilo riaušes. 
Policija pribuvus suėmė d1 J 
Sužeistas vienas gydytojai 
vienas ligoninės sargas ir 
nas policistas. A
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