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S!SIA' ATRODO, KAD STREIKAS PLIENO PRAMONĖJE ĮVYKSSusit 
Trumparegiai.

Be lygsvaros.
Netikęs papratimas.

Rašo A. Bimba

ii persp a u sd in o Den n i so
<1 I VIJa r Qt»i; ha r*

Išlaikymui Laisves Dienraščiu
A*

' trokštamo,

ir kitų Sovietų vad^i vaidmenį
askva. — “Pravda” pep

se dalyvauti — vieiii viename 
kiti kitame, kuriam kuris pa 
ra n k esu is.

Didžiosios liejyklos jau gesina 
savo pečius; jeigu streikas vyks, 
jis prasidės šeštadienio vakare$15,000 Fondas

Los Angeles, Calif.—Prašome pasiskaityti gražų 
laiškelį: “Męs, losangeliečiai, turėjome draugišką suė
jimą ir šiaip surinkom nuo draugų $113.00, paremti mū
sų dienraščius. Kadangi tarp aukotojų buvo laisviečių ir 
vilniečių, tai nutarta aukas padalinti pusiau. Laisvei 
$56.50 ir Vilniai $56.50, Aukų tvarkytojas J. A. D.” Au
kojo:

J. Ulinskas .........
Vargšė ..................
J. ir M. Demenčiai 
Lewis ir šeima ... 
V. Oksas ..............

Pittsburghas.—čia, Pitts- 
burghe, Gary, Ind., ir ki
tuose plieno centruose lie
jyklos pradeda užgesinti 
savo pečius. Vietomis prie 
to jau rengtasi apie savaitę 
atgal. Viskas rodo, kad 
plienininkų streikas nebus 
išvengtas. Jeigu jis įvyks, 
jis prasidės šeštadienio vi
dunaktį oficiališkai, bet jau 
šeštadienio vakare daugu-

ma darbininkų bus apleidę 
darba.

Ketvirtadienį buvo pa
skelbta, kad derybos tarp 
,plienininkų unijos (USWA- 
AFL-CIO) ir kompanijų ta
po nutrauktos. Bet buvo 
galimybė, kad derybos bus 
atnaujintos penktadienį ir 
šeštadieni, 

v

Ketvirtadienio rytą buvo 
paskelbta, kad unija sutiko 
atidėti streiką penkiolikai 
dienų, jeigu kompanijos su
tiks, kad algos pakėlimas 
galiotų nuo šio šeštadienio. 
Kompanijos tai atmetė.

Paskui kompanija pasiū
lė, kad dabartinis kontrak
tas būtų pratęstas neribo
tam laikui, tai yra, atidėti 
derybas ir leisti dalykams 
vilkintis. Unija nesutiko.

mos tuo pačiu klausimu 
'spausdino Amerikos Komiy4parašė Italijos komunistų 
plistų partijos generalinio vadas Togliatti, socialistų 
sekretoriaus Eugene Den-1 vadas Nenni, Londono “Dai- 

iniso straipsnį apie Stalino py Worker” arba Amerikos 
įžymus komunistas Steve 
Nelsonas. Anie visi straips
niai rašyti žymiai atvires
niu ir nuodugnesniu būdu 
negu Denniso, sako stebė-

1 rolę ir jo klaidas. Tas i c j
Nepalikime namie pri.-te/'/T™ kele/,s sa/ičių 

liu ir pažįstama, kurie m la- tl!lJ0, Ne.W„ Yorko
kit.,-1‘'Dally Workeryje.” 
kimei Tame straipsnyje Dennis 
kime j sako, kad Chruščiovo kal- 
iekti.1 ha, kurioje jis iškėlė sun- 
kvic-l kius Stalino nusikaltimus 
mas. > ir klaidas, palieka daug 

{klausimų neatsakytus, kaip 
į tai, kas prie to privedė, ko
dėl partija prie tokios pa
dėties prileido, kokia buvo 
kitų vadų rolė, ir tt.

Denniso straipsnis buvo 
paremtas ant Chruščiovo 
kalbos teksto, kurį paskel
bė Amerikos Valstybės de
pą rtmen tas. Perspausdin
dama Denniso straipsnį, 
“Pravda” tarp kitko kaip 
ir pripažįsta netiesioginiai, 
kad tas tekstas buvo au
tentiškas.

Tarybų Sąjungos spauda 
dar nekomentavo ir neper- 

| spausdino straipsnių, ku-

knis parengimu 
ir juos dal v vai 
jiems mūsų pik

no

Kas pasidarė su demokra-

Tokiu trump.-iregišk ų 
l ierių dar nebuvome 
Brukdami vyriausybei 
giau pinigu, negu ii re 
ja militaiiniams reil 
demokratai neria sau :

oes, o jie su: 
niilitariz.mą ir

matę.
dau-

likos ir ra m y-

Jiems labai pritinka sena 
patarlė: “Ką dievas nori nu
bausti, tam pirma protą su
maišo’’.

mokina negri 
voje su disk 
reikią nėstraI

Kitus mokini i kantrybė ...
atsitiktų,! Pekinas.

atsi
žmo

| lems
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Tito sugrįžo 
Jugoslavijon
Belgradas. — Tito, Kar- 

delij ir kiti vadai jau su
grįžo Jugoslavijon po dvie- I 
jų savaičių vizito Tarybų 
Sąjungoje ir keleto dienų 
R u m u n i j o je. Kikindojos 
geležinkelio stotyje, Rumu
nijos pasienyje, sugrįžusius 
vadus sutiko apie 60,000 
žmonių minia. Traukiniui 
atriedėjus į Belgradą, jų 
laukė dar didesnės minios.

Jugoslavijos laikraščiai 
sako, kad Jugoslavijos rolė 
socialistinių kraštų tarpe 
dabar yra didr'*’ulė. “Bor- 
ba,” komunistų organas, 
nurodo, kad Jugoslavija 
dabar “daugeliui užsienyje 
rodo kelią.”

C. Marcinkus 
Antanas ....

P. Rauba 
P. Pupis 
Vincas ..

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

M. Pūkiai ...........................................
J. May ...............................................
A. Dočkus ..........................................
Clevelandietis...................u..............
Ten buvęs ..........................................
C. Lapė ..............................................
J. K. Butman ....................................

(Tąsa 4—tame puslap.)
—------------- ------------------------ ---- - — - »

Turkijos valdžia uždraudė visus 
itingus; davė galiąpolitinius

Nicosia. — Kipro nacio
nalistai įdėjo bombą į Ame
rikos konsulatui priklau
santį automobilį. Automo
bilis užsidegė, bet jame va
žiavusieji amerikiečiai išsi
gelbėjo.

Washingtonas. — ADA 
(Americans for Democratic 
Action) ir Civilinių Lais
vių Sąjunga (ACLU) ragi
no Kongresą pasmerk- 

į ti McCarthy’o, Eastlan- 
j ir Mundto puoli

mus prieš Aukščiausią 
teismą. Aukščiausias teis
mas tų reakcinių senatorių 
buvo apkaltintas “pro-ko- 
munizme.”

Londonas.—Ne tik Ame
rikos, bet ir Britanijos au
tomobilių pramonėje vys
tosi nedarbas. British Mo
tor Corporation, kuri ga
mina Austin ir Morris au
tomobilius, paleido iš darbo 
6,000 darbininkų.

Hammarskjold 
išvyko Maskvon

New Yorkas.—Jungtinių 
Tautu generalinis sekreto
rius Dag Hammarskjoldas 
išskrido Maskvon. Pakelė
je jis taipgi sustos Lenkijo
je. Hammarskjoldas nesa
kė, apie ką jis tarsis tose 
dviejose socialistinėse sos
tinėse, bet yra žinių, kad 
jis pakvies lenkus dalyvau
ti Palestinos paliaubų ko
misijoje, atsiųsti savo kari
ninkus kaip stebėtojus į tą 
šalį.

Hammarskjoldas išskrido 
iš Idlewild aerodromo. Jį 
palydėti tarp kitų atvyko ir 
tarybinis vyriausias dele
gatas Jungtinėse Tautose 
Sobolievas. P'

su čiangininkais
Liaudies Ki- 

! n i jos premjeras čou En- 
: lajus sakė parlamente, kad 
i Kinija yra pasirengusi už
vesti derybas su “Taivanio 
režimo pareigūnais,” kas 

i reiškia — su Taivane (For- 
imozoje) esančiais čiangi- 
! ninkais.

Čou En-lajps sako, kad 
Taivanis su laiku turi grįž-

bai lengva.
jeigu prezidentas pats 
durtų diskriminuojamų 
niu gretose?

Per virš tris 
žmonės buvo 
diskriminuojami, 
mi ir niekinami.

’/lien pakyla žmogus, kuris jo
kios panašios diskriminacijos j 
nėra ragavęs, ir moko dar pa
kentėti, dar nesikarščiuoti!

Rasinės diskriminacijos sic-. ti prie Kinijos, bet pasau- 
Krun /i--..-- greičiau su- ]jnių santykių įtempimo 

jeigu federalinė vai-, švelninimui Kini ja yra pa- 
kantry- sjrengUSj tartis ir su čian- 

■ giniais tam tikrais konkre- 
tiškais klausimais. Jeigu 
Taivanio režimas nori, 
kė En-lajus, jie galėtų 
siųsti savo atstovus, i 
kiną, ir pasikalbėjimai 
tų pradėti.

motušimtus 
peršok io jam i,

uos būtu daug greičiau 
griautos, 
džia turėtu mažiau “1 
bes’’ ir padėtų jas sugriauti.

Šiandien labai madoje1 pliek
ti “asmens kulta’’ Nieko 
prieš tai negalima pasakyti.

blaivaus proto. Joks sąjūdis, 
jokia šalis, jokia tauta nega- .....apsieiti ir neapsieis be va
dovybės. Mes netikime į cha
osą. j anarchiją.

Nelaimė prasideda tada, kai 
nueina j kraštutinybę, kai 
pradeda įsivaizduoti, kad tik 
jis tinkamas vadovauti, kad 
tik jis yra visos išminties šal
tinis.

Sakysime: Gerai, kad nors 
^T.ębegyvą dabar nukarūnavo- 
ja Staliną.

Bet reikia paklausti: Argi 
ne taip pat pavojingas yra 
Tito kultas, Nehru kultas ir 
pagaliau mūsų Elsenhowerio 
kultas ?

Pasikalbėk
n a is. Jie tau
Kisenhovverio

J te Amerik
IėI nors i

sa- 
at- 
Pe- 
bū-

Daugelis mūsų jau paseno
me, bet nepajėgiame nusikra
tyti labai netikusio papratimo 
—papratimo delsti, atidėlioti, 

{tyčia pamiršti paprasčiausias 
darbininkiškas pareigas.

Aš turiu mintyje tuos drau
gus, kurie diena iŠ dienos, sa
vaite iš savaitės ir net mėne- 
sis iš menesio atidėlioja atsi
naujinimą Laisvės prenumera
tos, arba pasimokėjimą Lite
ratūros Draugijos duoklės. 
Prašyk neprašęs, ragink nera
ginęs,
smertį jie 
vilkina.

Kas gi būtų sy mūsų laik
raščiais, sui mūsų įstaigomis 
ir organizacijomis, jeigu mes 
visi taip vilkintume ir delstu- 
me? Ar-jūs, draugai, apie

kaip kokią ligą ar 
atidėlioja, delsia,

su republiko- 
pasakys, kad be 
prezidento pos-

J te Amerika nueis velniop. To- 
^jdėl nors jis iš ligoninės nebe

išeitų, arba iš lovos nebeiš- 
liptų, meą turime .jį išrinkti tai kada nors rimtai pagalvo-

i prezidentu antram terminui! jate?

par

Didins pensijas 
karo veteranam

Washingtonas. — Atsto
vų butas 364 balsais prieš 
51 nutarė pakelti pensijas 
Pirmojo pasaulinio karo 
veteranams. Pasiekę 6 5 
metus amžiaus Pirmojo pa
saulinio karo veteranai, su
žeisti ar nesužeisti, auto
matiškai gaus $90 mėnesiui 
vietoje $78, kiek gauna da
bar. Tokia pensiją vetera
nas gaus, jeigu jis neuždir
ba daugiau kaip $1,400 į 
metus būdamas viengungiu 
arba $2,700, jeigu turi šei
myną.

jlamentas nutarė uždrausti 
visus politinius mitingus 
per apskritus metus, iši
mant 45 dienų laikotarpį 
prieš parlamentinius rinki
mus. Visu atliekamu laiku 
policija turi teisę šaudyti į 
bile kokį mitingą arba po
litinį susirinkimą, kurie 
“nelegališki.”

Taip nubalsavo 281 depu
tatas prieš 2. 64 deputa
tai, kurie priklauso prie 
opozicijos, išmaršavo iš par
lamento rūmų, protestuo-

darni prieš tokį valdžios 
siūlymą.

Naujasis įstatymas įgali
na kiekvieną politinę parti
ją laikyti tik tris uždarus 
mitingus per metus. To
kiuose mitinguose teisę da
lyvauti turi tik narystės 
korteles turintieji partijos 
nariai.

Opozicija sako, kad Tur
kija tokiu būdu tampa pil
nai fašistine šalimi, kurio
je priespauda menkai ski
riasi nuo priespaudos to
kiuose kraštuose, kaip 
Franko-Ispanijoje.

“Humanite” redaktorius Štili ,
i e i i« i Vv ashingtonas. —Atsto-

yra traukiamas atsakomybėn Vų buto ne-amerikinis ko-

Ragangaudžiai duoda Milleriui 
dešimt dienų, įspėja jį: išduok 
kitus, arba mes tave nubausime

Indonezija gaus 
pagalbos iš T.S.

Jakarta. — Tarybų Są
junga teiks Indonezijai 
techninės pagalbos. Indone
zijos valdžia sako, kad ta 
pagalba bus maždaug tokio 
dydžio, kokia yra iš Ame
rikos gaunama pagalba.

Tarybų Sąjunga taipgi 
žada pirkti Indonezijoje to
kias žalias medžiagas kaip 
gumą.

Tuo pačiu laiku prane
šama, kad Karačyje Pakis
tanas ir Tarybų Sąjunga 
pasirašė prekybos sutartį.

Paryžius.—Valdžia trau
kia atsakomybėn komunis
tų organo vyriausia redak
torių Andre Stil . Jis kalti
namas, kad savo laikrašty
je perdaug realistiniai ap
rašė f rancūzų kareivių 
žiaurumus prieš civilinius 
Alžyro gyventojus. Valdžia 
sako, kad komunistų laik
raštis tuomi “atlieka išda-

“Humanite” vedamajame 
straipsnyje atsako, kad iš
davystę prieš francūzų tau
tą atlieka ne tie, kurie tuos 
žiaurumus iškelia ir kriti
kuoja, bet tie, kurie juos 

] atlieka. /

mitetas vienbalsiai (6 prieš 
0) nutarė reikalauti iš dra
maturgo rašytojo Arthuro 
Millerio, kad jis įvardintų 
kitus žmones, kuriuos paži
no kairiajame judėjime. 
Milleris per apklausinėji
mus pripažino pats veikęs 
tarp kairiečių praeityje, bet 
atsisakė įvardinti savo ben
dradarbius.

- Komitetas davė Milleriui 
dešimt dienų apsispręsti. 
Jeigu jis per tą laiką ne
nutars nusileisti, sako ko
mitetas, tai jis bus apkal
tintas paniekos rodyme 
Kongresui ir nubaustas.

Sakoma, kad komitetas 
taip teikė, kad' tas dešim
ties dienų laikotarpis su-

pultų su laiku, kuomet Mil
leris planuoja vesti garsią 
aktorę gražuolę Marilyn 
Monroe. Tas užtikrina, kad 
spauda apie reikalą plačiai 
rašys — ko kongresmanai 
ir nori.

Kongresinis komitetas ap
kaltino paniekos rodyme 
buvusį profesoriaus 
šteino
Nathaną ir dar tris 
nis.

bendradarbiv
Ein-
Otto

asme-

Maskva. —. Aukščiausioji 
taryba, kuri pradės sesiją 
liepos 11, tarp kitko svars
tys rinkimų reformos klau
simus. Manoma, kad tary
ba svarstys, ar įvesti dau
giau negu vieno kandida
tų sąrašo sistemą.

Britai Kipre dar vis ieško 
pulkininko George Grivaso

Nicosia. — Kipro nacio
nalistams partizanams ir 
visam ginkluotam pogrin
diniam judėjimui vadovau
ja karininkas, kuris pasi
rašo Dighenis, aukščiau
sias kipriečių ginkluotų pa
jėgų vadas. Britai yra įsi
tikinę, kad tas Dighenis 
yra ne kas kitas, kaip pul
kininkas Geofgos Grivas, 
didvyris, kuris pagarsėjo 
Graikijoje ir Kipre prieš 
nacinius okupantus. Tuo 
laiku pulkininkas Grivas 
glaudžiai bendradarbiavo 
su britais.

Britai tiki, kad Dighenis- 
Grrčas veikia Troodos kal
nuose šiaurrytinėje Kipro 
dalyje, kad tai ten jis turi 
savo štabą. Britų žvalgy
bos karininkai su savimi

Washingtonas. — 'Sekre
torius Dulles, kuris papras
tai sakydavo, kad pasaulio 
komunistų partijos yra 
“Maskvos agentūros,” da
bar sako, kad “Maskva pra
rado savo kontrolę virš tų 
partijų” — kitaip sakant, 
jis jas skaito savaimingo
mis.

Dulles tą nuomonę išreiš
kė spaudos konferencijoje. •

nešiojasi Grivaso fotogra
fijas, kad jį pažinti, jeigu 
tektų “susitikti” karo lau
ke.

Britai keletą kartų pra
vedė plačias operacijas kal
nuose, bandydami Grivasą 
surasti, bet vis be pasise
kimo.

ORAS NEW YORKE
Giedra, šiltoka
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AR REIKĖJO TAI DARYTI?

Marokas tampa 
nepriklausomas

Marokas — šalis, esanti | ekonomika.
Afrikos šiaurės vakaruose.I Apie 80 procentų visų 
Ją skalauja Atlanto vande-1 Maroko gyventojų dirba 
nyno ir Viduržemio jūros I žemės ūkyje. Be europinių 
vandenys. Sausumoje Ma- kolonizatorių stambūs že- 
rokas ribojasi su Alžyru mės savininkai yra vieti-

SENATAS nubalsavo, 48 balsais prieš 40, dar pri
dėti $860,000,000 mūsų šalies aviacijos plėtojimui.

Tai padaryta prieš prezidento Eisenhowerio norą.
Tuoj prieš Senato balsavimą, Aviacijos sekretorius 

Donald A. Quarles sakė, kad prezidento Eisenhowerio ir 
jo, Mr. Quarles, nuomone, aviacijai užteks tos sumos, 
kokios įnaše valdžia. Jis sakė, kad mūsų šalies mili
tarinė aviacija yra galinga, tvirta,.

Bet Senatas to nepaklausė. Demokratai senatoriai 
sako, jog jie geriau žiną už valdžią, kiek aviacijai rei
kia pinigų skirti!

Mums rodosi, nereikėjo demokratams griebtis tokios 
politikos (kuri yra daroma vyriausiai rinkiminiais sume
timais). Mes esame įsitikinę, kad prezidentas Eisen- 
howeris geriau žino, ko, kur ir kiek reikia mūsų šalies 
gynybai tvirtinti.

“PAMIRŠO” NIXONA
DVIDEŠIMT republikoniškų gubernatorių pasirašė 

po peticija, raginant prezidentą Eisenhoweri kandida
tuoti prezidento vietai (antram terminui).
/ Šiuo metu, mat, Atlantic City, N. J., vyksta visų 
valstijų gubernatorių suvažiavimas, tai ten republikonai 
gubernatoriai ir nusitarė padaryti šį žestą. Jie jaučia, 
kad jei Eisenhoweris nekandidatuos, tai republikonai 
lapkričio rinkimus prakiš. Dėl to, nors, prezidentas dar 
tebėra ligoninėje, sveiksta po sunkios operacijos, gu
bernatoriai republikonai neduoda jam ramybes, nori, 
kad jis neatsisakytų kandidatuoti.

Įdomiausias čia dalykas buvo toks: peticijoje bu
vo “pamirštas” paminėti Nixonas. Pamiršta pasakyti, 
kad ir jis turėtų kandidatuoti vice-prezidento vietai.

Nixonas,, kaip pasirodo, buvo “pamirštas” dėl to, 
kad yra republikonų gubernatorių, kurie nenori, kad jis 
kandidatuotų. Kai kurie republikonai jaučia tai: jei 
Nixonas būtų pastatytas greta Eisenhowerio, tai daug 
žmonių nebalsuotų už republikonų sąrašą, nes jie Nixo- 
no nenori, jis perdaug reakcingas. O tuomet demokra
tai laimėtų rinkimus.

Kaip neimsime, šis “pamiršimas” Nixonui uždavė 
nemažą smūgį.

i ir Ispanijos Sachara. Ben
dra teritorija — apie 440 
tūkstančiu kvadratiniu ki
lometrų. Gyventojų yra 
10.3 milijno; pagrindinę gy
ventojų masę sudaro maro
kiečiai, kurių dauguma kal
ba arabų kalba. Viešpatau
janti religija — islamas, 

i Stambiausieji šalies miestai 
!— Kasablanka, Marakešas, 
Fesas, Rabatas, Tanžeras..

i
Dar 40-aisiais praėjusio 

amžiaus metais į Maroką 
t pradėjo skverbtis prancū- 
Izai. Drauge su Prancūzi- 
I ja šalį plėšė, grobstė jos 
i nacionalinius turtus ir engė 
I marokiečių tautą kiti impe
rialistai grobuonys—Vokie
tija ir Ispanija. 1912 mė
liais į šalį įsiveržusi prancū
ziškųjų grobikų kariuome
nė privertė Maroko sulto
ną pasirašyti sutartį dėl 

I protektorato. Nuo to laiko 
Marokas faktiškai tampa 
Europos valstybių kolonija. 
Didelė dalis atsidūrė Pran- 

! cūzijos imperialistų val
džioje, šiaurine ir pietinė 
dalys pateko Ispanijos val
džion, o Tanžero uostamies
tis buvo paskelbtas Vakarų 
valstybių kontroliuojama 
“tarptautine” zona.

ISLANDIJOJE
ISLANDIJOJE įvyko Althingo (parlamento) depu

tatų rinkimas. Islandijos parlamentas, beje, skaitomas 
pasaulyje seniausiu parlamentu—a,pie 1,000 metų am
žiaus.

Sekmadienio, rinkimuose pasirodė, kad dauguma 
žmonių pasisakė už tai, kad iŠ Islandijos būtų iškelta 
Amerikos militarinė bazė.

Islandijos parlamentą sudaro 52 deputatai. Pro
gresyvių partijos blokas, kuris stoja už tai, kad Ame
rikos militarinė bazė būtų iškelta iš Islandijos, išrinko 
25 deputatus; vadinasi, nesudaro daugumos deputatų. 
Bet Islandijos komunistų partija išrinko aštuonis depu
tatus (pirmiau buvo septyni). O kadangi komunistai 
stoja už svetimų kraštų militarinių bazių ištraukimą iš 
Islandijos, tai jie, aišku, balsuos už tai su progresyvių 
bloku,—balsuos prieš konservatyvių partijos bloką.

Įdomu tai, kad šiuose rinkimuose Islandijos komu
nistai gavo daugiau balsų už tos šalies socialistų partiją, 
įeinančią į progresyvių bloką: Už komunistų kandida
tus paduota 15,860 balsų, o už socialistų—15,143.

GVATEMALOJE
GUATEMALOS respublikos sostinėje universiteto 

studentai suruošė demonstraciją. Kam, kuriuo tikslu 
jie tą demonstraciją ruošė?

Jie ruošė ją paminėjimui nuvertimo Ubico diktatū
ros—tai įvyko 1944 metais. Ryšium su tuo studentai 
reiškė norą, kad dabartinė valdžia suteiktų žmonėms 
daugiau civilinių laisvių, kurias žiauriai suvaržė dabar
tinis Guatemalos diktatorius Carlos Castillo Armas.

Studentai giedojo Guatemalos' himną, kai valdžia 
įsake savo ginkluotoms jėgoms: šaukite! Buvo pradėta 
šaudyti į studentus, kurių, beje, daugumą sudarė jau- 
nametės mergaitės.

Trys studentai tapo užmušti, o 19 sužeista. Daug 
areštuota.

Valdžia paskelbė Šalyje apgulos stovį. Vyksta žiau
rus puolimas ant žmonių.

Castillo Armas valdžią pagrobė prieš dvejis. metus, 
kai buvo nuversta demokratine valdžia toje šalyje. Ar
mas žadėjo duoti žmonėms laisvę, o šiandien juos vai
šina švinu ir kalėjimais.

Prancūzams įsiviešpata
vus, Maroke daugeliui me
tų įsigalėjo kolonijinio en- 

į gimo režimas. Faktiškai vi- 
’ sa įstatymų leidžiamoji, 
vykdomoji ir teisminė val
džia Maroke buvo sukon
centruota prancūziškų par
eigūnų rankose. Beje, tie 
pareigūnai buvo atsakingi 
tik Prancūzijos vyriausy
bei. Kolonijinės valdžios 
organai vykdė nacionalinės 
kultūros slopinimo politiką, 
kurstė Maroko tautų tarpe 
nepasitikėjimą bei priešiš
kumą; šalyje siautė žiaurus 
policijos savivaliavimas.

JColonizatorių viešpatavi
mas buvo didžiulis naciona
linės ekonomikos vystymosi 

i stabdys. Vakarų valstybių 
kapitalistinės monopolijos 
pasiglemžė fosforitų, man
gano, anglies, kobalto, naf
tos, geležies rūdos ir kitų 
iškasenų gavybą. Kalna
kasybos pramonės produk
cija, kaip taisyklė, buvo iš
vežama į Prancūziją, JAV 
ir kitas kapitalistines šalis. 
Nuo geriausių, derlingiau
siu žemiu vietiniai gyven- J v V O
tojai buvo nuvejami, o jų 
žemė buvo perduodama eu
ropiniams kolonistams. To 
išdavoje apie 1 milijonas 
hektarų derlingiausių že
mių arba apie penktadalis 
visos šalies dirbamos že
mės atsidūrė kolonizatorių 
rankose. Šiose žemėse bu
vo steigiamos stambios ka
pitalistinės plantacijos, ku
rios beveik veltui naudojo
si žemės netekusių valstie
čių darbo jėga. Žemės sa
vininkai - svetimšaliai tu
rėjo įvairių privilegijų,.1 ku
rias teikdavo jiems koloni
jinės valdžios organai, bū
tent: jie gaudavo kreditą, 
turėjo teisę gauti pirmoje 
eilėje vandens savo planta
cijoms drėkinti ir kt. Pran
cūziškieji kolonizatoriai pa
ėmę savo kontrolėn šalies 

2 pusi. Laisvė (Liberty). Penkt., Birželio (June) 29, 1956 transportą, finansus, visą Šalyse.
■ ' T ' ... ..............................  , ' ’ "' '..............

niai dvarininkai ir dvasi
ninkai. Dauguma valstie- 

|čių turi labai mažyčius že- 
= mės sklypelius, daugiau 
kaip ketvirtadalis visų vals
tiečių visiškai neturi žemės 
ir priversti nuomoti žemės 
sklypus iš stambių žemval
džių, mokant už tai nuo 50 
iki 80 procentų viso gauto 
derliaus. Valstiečiai įdirba 
savo žemę kauptuku bei ar
klu ir gauna žemus derlius. 
Maroko žemės ūkyje augi
namos grūdinės kultūros, 
vynuogės, citrusinės kultū
ros. Svarbią reikšmę turi 
taip pat gyvulininkystė — 
galvijai, avys, užkos. Di
džiulius nuostolius žemės 

1 ūkiui p a d a r o sausvėjai, 
sausros, skėrai.

P r a n c ū z iš k i e j i koloniza
toriai trukdė vystyti Maro- 

I ke švietimą ir sveikatos ap- 
į saugą. Mokyklose mokosi 
tik penktadalis vaikų. Žymi 
gyventojų dauguma neraš
tinga. Šaliai būdingas la- 

| bai, didelis mirtingumas, 
ypač vaikų tarpe. Kasmet 
tūkstančiai vietinių gyven
tojų miršta nuo maliarijos, 
tuberkuliozės ir kitų ligų. 
Šalyje iš viso yra apie 100 
ligoninių ir tik 200 gydy
tojų.

N a c i o n a 1 i n i o išsivadavi
mo judėjimas Maroke turi 
šlovingas tradicijas. 1921 
metais rifų gentys su Abd- 
el-Kerimu priešakyje sukilo 
ispaniškoje Maroko zonoje, 
išvijo svetimšalius grobi
kus ir sukūrė Rifo ’respu
bliką. Tik 1926 metais po 
įnirtingos kovos Prancūzi
jos ir Ispanijos jungtinėms 
jėgoms pavyko sutriuškinti 
Rifo respubliką .

Naujas nacionalinio išsi
vadavimo judėjimopakili
mas prasidėjo antrojo pa
saulinio karo metais. Prie 
to prisidėjo antifašistinės 
kovos augimas Prancūzi
joje. Marokiečių tauta nar
siai kovėsi prieš fašistų 
gaujas ir įnešė žymų indėlį 
į pergalę prieš fašizmą. 
Kovos eigoje augo maro
kiečių tautos nacionalinė 
sąmonė, telkėsi jos patrio
tinės jėgos.

Pokario metais į kovą už 
savo šalies nacionalinę lais
vę įsijungė darbininkai, 
amatininkai, valstiečiai, na
cionalinė buržuazija. Tais 
metais marokiečių tauta 
įrašė nemaža ryškių pusla
pių į išsivadavimo judėji
mo istoriją. 1951 metais 
visoje šalyje su neregėta 
lig tol jėga išsivystė pa
triotinių Maroko jėgų kova 
už savo išsivadavimai Rem
damasis augančiu liaudies 
pasipriešinimu kolonijiniam 
viešpatavimui, sultonas Si- 
di Muhamedas ben Jusef 
pateikė Prancūzijos vyriau
sybei reikalavimą nutrauk
ti 11912 metais sudarytąją 
“sutartį” dėl protektorato. 
Užuot patenkinusi šį teisė
tą reikalavimą, Prancūzijos 
vyriausybė 1953 metais nu
vertė sultoną ir ištrėmė jį 
į Madagaskaro salą.

Prancūzijos vyriausybes 
politika sukėlė didžiulį pa
sipiktinimą visose arabų

Maroke nacįonali-
■ ■ ’ •" •— - • . - . v .

Vilniaus “Tiesos” laik
raščio korespondentas pa^ 
prašė įžymų mokslininką, 
Mokslų akademijos Astro
nominės tarybos tarplane- 
tinio susisiekimo komisi
jos narį, technikos mokslų 
daktarą, profesorių K. P. 
Staniukovičių papasakoti, 
kokioje stadijoje yra da- 

j bar kosminės erdvės išty
rimo ir užkariavimo pro
blemos sprendimas ir ko
kiomis priemonėmis jis 
gali būti pasiektas. Štai 

' ką papasakojo profesorius 
Staniukovičius:
ERDVĖS UŽKARIAVI

MAS
Pirmiausia norėčiau pa

brėžti, kad kosminės erd
vės užkariavimas ir tarp- 
planetinis susisiekimas jau 
nebėra problema, nei tech
ninė, nei juo labiau moks
linė. Pasiekti tarpkonti- 
nentinių raketų greičiai su
daro 7 kilometrus per se
kundę. Jų padidinimas 1-2 
kilometrų per sekundę—ar
timiausios ateities reikalas. 
O tai ir bus tas greitis, ku
ris reikalingas dirbtiniam 
Žemės palydovui paleisti.

i Per sekančius maždaug 10 
I metų visiškai realiai gali
ma pasiekti, kad raketos 
skristų 10-12 kilometrų per 
sekundę greičiu. Tokia ra- 

I keta jau galima skristi į 
Mėnulį. Tuo būdu kūnų pa
leidimas iš Žemės į kosmi
nę erdvę ir tarpplanetinis 

į susisiekimas perėjo į tech- 
: ninio ir praktinio įgyvendi- 
I nimo stadiją. I ■

Šiuo metu mokslininkams 
yra iškilusi įdomi proble- 

| ma — suteikti iš Žemės pa- 
i leidžiamos raketos dar di- 

nio išsivadavimo judėjimas 
pradėjo peraugti į ginkluo
tą sukilimą, nukreiptą prieš 
kolonijinės valdžios orga
nus. Nuslopinti šį judėji
mą jau darėsi neįmanoma. 
Prancūzijos vyriausybė bu
vo priversta sugrąžinti iš 
ištremties Maroko sultoną 
ir grąžinti jam sostą. Tuo 
pat metu buvo sudaryta
Maroko nacionalinė vyriau
sybė. Nacionalinio išsiva
davimo judėjimas pasiekė 
pergalę: 1956 metų kovo 2 
dieną Paryžiuje buvo pasi
rašyta Prancūzijos-Maroko 
deklaracija, kurioje Pran
cūzija paskelbė, jog ji pri
pažįsta Maroko nepriklau
somybę.

Kolonijinio priklausomu
mo likvidavimas atveria 
marokiečių tautai dideles 
perspektyvas. Tačiau dar 
teks įveikti nemaža sunku
mų iškovojant pilnutinę na
cionalinę nepriklausomybę.

Svarbus marokiečių tau
tos uždavinys — suvienyti 
šalį, kuri iki šiol yra su
skaldyta dalimis.

Įtakingi Maroko politi
niai veikėjai primygtinai iš
kelia uždavinį — likviduo
ti JAV karines bazes ir ka
rines įgulas, dislokuotas 
Maroko teritorijoje. Pa
staraisiais metais, remian
tis JAV ir Prancūzijos vy
riausybių susitarimu, suda
rytu be marokiečių tautos 
žinios ir priešingai jos na
cionaliniams interesams, 
amerikiečiai pastatė Maro
ke daugiau kaip penkis 
stambius karinius aerodro
mus, priklausančius Jung
tinėms Valstybėms, ir dis
lokavo daug karinių dalių. 
Užsienio valstybei priklau
sančių karinių bazių buvi
mas sukelia * marokiečių i 
tautai teisėtą nerimą.

dėsnį greitį. Tokius grei- dirbtinius Žemės palydo- 
čius galėtų turėti, pavyz- vus.
džiui, fotoniniai raketiniai ŽEMĖS PALYDOVAS
sviediniai, sugebantieji iš
vystyti greičius, artimus 
šviesos greičiui. Šios pro
blemos išsprendimas jau at
vers duris į žvaigždžių pa
saulį, sudarys sąlygas, rei
kalingas tarpplanetinėms 
kelionėms į Kosmosą, pa
vyzdžiui , ekspedicijai į 
Marso planetą.
DIDIS SUSIDOMĖJIMAS

Tuo ir paaiškinamas di
džiulis daugelio žmonių su
sidomėjimas kosminių skri
dimų klausimais. Jais gy
vai domisi ir tarybiniai 
žmonės. Tatai ir supranta
ma, nes skridimų į žvaigž
džių pasaulį idėja priklauso 
žymiajam rusų mokslinin
kui K. E. Ciolkovskiui, ku
ris paruošė moksliškai pa
grįstą atsakymą į klausi
mą, ar tarpplanefiniai skri
dimai yra galimi. K. E. 
Ciolkovskis pirmą kartą 
sukūrė taip pat raketų te
oriją ir įrodymus, kad gali
ma praktiškai pasiekti kos
minius greičius.

Dabar tūkstančiai tarp- 
planetinio susisiekimo idė
jos šalininkų daugyje ša
lių dirba, stengdamiesi su
kurti ir išvystyti kosmi
niu skridimu technika, c- €■ v-

Praėjusių metų rudenį 
Kopenhagoje įvyko eilinis 
Tarptautinis astronomų 
kongresas. Reikia pažymė
ti, kad šiame kongrese mū
sų Tarpplanetinio susisieki
mo komisijos pirmininkas 
akademikas L. I. Siedovas 
parėmė pasiūlymą suvieny
ti pasaulio mokslininkų pa- 

i stanga s dirbtiniam Že
mės palydovui sukurti ir 
pajungti karinį potencia
lą raketų technikoje kil
niems ir taikiems kosminiu 
skridimų vystymo tikslams. 
Kongrese buvo paskelbta, 
kad 1957-1958 metais eilės 
šalių mokslininkai paleis

Valgio vagis
Sunklaikio (depresijos) 

metais darbų tiek mažai te
buvo, kad norinčiam gauti 
kokį nors darbą buvo ne
įmanoma; nė už pinigus ne
galima buvo nusipirkti dar
bą.

Mano laimė, kad man pa
sisekė gauti darbą prie sta
tybos kontraktoriaus.

Vykstant į darbą užmies- 
tin reikėjo su savimi neš
tis ' ir pietus, įsidėjus į 
skardinę dėžutę. Pirmą 
dieną, vos tik pradėjus 
dirbti, kažkoks darbinin
kas, alkanas ar šeima, pa
vogė iš dėžutės mano pie
tus.

Sekamą dieną nešiojausi 
dėžutę ir laikiau arti prie 
savęs, kur dirbau, tai pasi
sekė apsaugoti maistą nuo 
vagies. Tačiau prie tokių 
darbų dėžutę nešiotis su sa
vimi labai nepatogu, nes 
pastatas labai didelis, dar
bininkų daug, ir dažnai rei
kėjo laipioti ant antrų lu
bų. Todėl; laikui bėgant, 
vogimas dažnai atsikartojo, 
ir man daugelį dienų teko 
alkanam dirbti ištisas die
nas. Netekęs kantrybės, 
pasiskundžiau kontrakto- 
riui, kuris nustebęs pasiža
dėjo pagauti vagį. Bet jam 
nepasisekė susekti. Vogi
mas, nors retkarčiais, vis 
pasikartojo.

Vasaros karštyje sunkiai 
išdirbęs dieną alkanas su 
įdubusiu pilvu parėjęs na
mo ilgai galvojau: kokiu

Kaip atrodo Žemės paly- 
i d o v a s ? Šioje raketinės 
! technikos stadijoje — tai 
nedideli dešimtis arba šim
tus kilogramų sverią kūnai, 
kurių viduje turi sutilpti 
įvairiausi prietaisai, įgali
nantieji tirti žemės išvaiz
dą iš viršaus, atlikti stebė
jimus žemutiniuose žem“^

I esančiuose oro sluoksniu^ 
jse, tame sluoksnyje, kuria-1 
i me susidaro oras, išaiškinti 
debesų slinkimo atmosfero
je ir ledynų slinkimo Šiau
rės ledinuotajame vande
nyje dėsningumus, didelių 
oro masių slinkimo dėsnin
gumus, ciklonų susidarymą 
ir suirimą, tiksliau progno
zuoti orą ir laivybos sąly
gas Arktyje. Iš palydovų » ' 

j ketinama taip pat atlikti 
stebėjimus tuose atmosfe
ros sluoksniuose, kuriuose ' 
jie slinks. Su palydovų pa
galba galima, bus pilniau 
ištirti Saulę, Mėnulį ir ki
tas planetas, tarpžvaigždi
nę materiją, ionosferos sa-y 
vybes ir jos susiformavimą. 
Žemės magnetinio lauko 
stebėjimai, stebėjimai, kaip 
jis kinta laike, įgalins moks
lininkus labiau įsigilinti į 
vieną iš didžiųjų gamtos 
paslapčių — Žemės magne
tizmo kilmės paslaptį . Ste- f 
bėjimai iš palydovų taip pat 
įgalins nustatyti kosminių 
spindulių intensyvumą 200- 
400 kilometrų aukštyje, į 

I žemės atmosferą patenkan
čių kosminių dulkių kiekį, 
tiksliau ištirti Saulės iš
spinduliavimą, nuo kur 

j priklauso gyvybė žemėje.
Palydovų dėka bus gali

ma sužinoti, pavyzdžiui, ar 
yra deguonies Marse ir 
vandens garų Veneroje, 
gauti tikslesnį supratimą • 
apie Saulės, vainiko sanda
ra.

Kadangi palydovai bus 
paleidžiami į 200-400 kilo-

1 (Tąsa 3-Čiam pusi.,)

būdu aš galėčiau mano 
maisto vagį susekti? .

Besikalbant su savo žmo
na, abu savo mintimis ieš
kojome kokių nors priemo
nių, kad man dirbant ne^j 
reikėtų badauti. Žmona gi
liai užsimąsčiusi tylėjo per 
porą minučių; paskui stai
ga pakilusi nuo kėdės gar
siai nusijuokė. Ir vėl pa
tylėjusi prabilo: “Aš. su
galvojau gerą receptą va
giui pagauti.” Sako:

“Tu eik į vaistinę ir nu
pirk mažą buteliuką rici-^ 
nos aliejaus (castor oil) ir 
už 10 centų Ex-Lax table- 
tėlių. Aš kepdama šį va
karą keiksą įmaišysiu į teš
lą ir iškepus įdėsiu di^Lį 
šmotą į dėžutę tau ryt dre
nai neštis į darbą. Tik ne
pamiršk, tu nevalgyk keik- 
so...

Sekamą dieną laike pus
valandžio pietų ir vėl ra
dau savo dėžutę tuščią. 
Tiktai vienas apelsinas pa
liktas. Ant rytojaus kgj£- 
traktorius bėdavojo, kaa 
vienas jo svarbus statybos 
meistras darbininkas neat
ėjo į darbą. Sako, jis te
lefoną vo, kad labai susir
go viduriavimu. Gal gavo 
dezinteriją begerdamas iš 
šaltinio vandenį.

Nuo to laiko pusamžis^ 
meistras už poros dienų / 
grįžęs į darbą daugiau ne 
pirštu nepalietė mano dė- i 
žųtės. Pregresas 41
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Mokslininkai sako, kad kelionės į 
planetas jau visai ne svajonė

(Tąsa nuo 2 pusi.)

metrų aukštį, o šiame aukš
tyje oro tankumas yra ne
paprastai mažas, stebėjimai 
iš jų pirmą kartą bus at
liekami tokiomis sąlygomis, 
kai nėra atmosferos.

TURĖS NUSIDėVeTI

Mokslininkai jau seniai 
yra ; _ , _ „
kad palydovas galėtų pa
kankamai ilgai slinkti ap- 
/ ; Žemę dideliame anks

tuje, jam reikia suteikti 8 
kilometrų per sekundę grei
tį ir nukreipti jį lygiagre
čiai Žemės paviršiui. Tada 
dirbtinį palydovą nutiks tas 
pats, ką ir natūralųjį Že
mės palydovą—Mėnulį. Že
mės traukos jėga neduos 
jam nuskristi į Kosmosą, o

perą turą, bet, temperatūrai 
pakilus, darosi vis sunkiau 
valdyti reaktorių, nes jis 
gali vienu akimirksniu pa
virsti atomine bomba. Tai 
būtų katastrofa raketai. 
Bet mokslininkai ilgainiui, 
be abejo, išspręs uždavinį 
reguliuoti reaktorių esant 
aukštai temperatūrai. Sun-

apskaičiavę, jog tam,! klausia yra sukurti ir pa

nukristi ant Žemės.

ti, dirbtinis palydovas 
slinks aplink Žemę ilgą lai
ką, gal būt. kelias dienas, 
nes oro varža šiame aukš
tyje yra labai maža. Paly
dovas apskris aplink Žemę 

vper pusantros valandos.
Vis dėlto dirbtinis paly

dovas negalės skristi aplink 
Žemę nuolat kaip Mėnulis. 
Juk jis pakils į aukštį, 
tūkstanti kartu mažesni už 
atstumą nuo Žemės ligi Mė
nulio. O tokiame aukštyje 

t dar yra oro, nors ir labai 
išretinto. Net ši menka oro 
masė stabdys palydovo slin
kimą. Jis spirale pradės 
artėti prie žemutinių, vis 
tankesnių Žemės atmosfe
ros sluoksnių. Maždaug 100

kas jau tiek įkais, besigin
damas į orą, kad pradės 
švytėti, kaip meteoras, pa- i 
tenkąs iš Visatos į mūsų i 
planetos atmosferą, iš da
lies “sudegs” ir nukris ant 
Žemės.

KELETAS VARIANTŲ
Šiuo metu yra keletas va

riantų, kaip paleisti Žemės 
palydovą. Patikimiausias iš 
jų — panaudoti trijų pako
pų raketą, kurios trečioji 
pakopa ir bus dirbtinis pa
lydovas. Kiekviena raketa, 
kai tik joje pasibaigs dega
lai, automatiškai atsiskirs 
ir nukris atgal. Į 400 ki
lometrų aukštį nuskris tik 
viena, trečioji raketa. Čia 

t įvyks sprogimas, ir raketo
je esantis dirbtinis palydo- |

PITTSBURGH, PA

naudoti metalus, kurie ga
li išlaikyti neribotą tempe
ratūra.

Atominės raketos paga
minimas — artimiausio de
šimtmečio darbas. Tačiau 
reikia turėti galvoje, kad 
tai yra žymiai sunkiau, ne
gu pastatyti atominę elek
trinę arba atominį ledlaužį, 
nes reaktorius čia turi būti 
labai galingas.

; Iš KARTO BE ŽMONIŲ^
Nw.matonSą/tokia palydo

vų paleidimo tvarka. Iš 
pradžių palydovas išskren
da toli už Žemės atmosfe
ros ribų ir apskrenda Mė
nuli be žmonių, vien tik 
su prietaisais, perduodan
čiais stebėjimus. Šis paly
dovas į Žemę negrįžta. Pas
kui išskris palydovas su 
žmonėmis ir grįš atgal į 
Žemę. Šiam planui įgyven
dinti prireiks maždaug 30 
metu. Vieno vokiečiu moks
lininko apskaičiavimu, nuo 
1966 iki li970 metų galima 
bus pradėti gaminti Žemes 
palydovus kroviniams ir 
žmonėms, nuo 1971 iki 1977 
metų — atlikti ekspedicijas 
i Mėnuli ir nuo 
1985 metų — ekspedicijas į Į kelti draugiją finansiškai, L. 

a part pastatyto 
pasiekė iki 

Tas buvo keli

ri a i

tes

Apie Lietuvių Mokslo 
Draugiją

L. M. Draugija gal būt yra 
viena iš pirmųjų lietuvių 
draugijų, suorganizuota Pitts- 
burghc, nes jau su virš 55 
metai, kai gyvuoja ir yra įkor- 
poruota į Pennsylvanijos Vals
tiją. Draugijos taisyklės ir 
charteris aiškiai pasako drau
gijos tikslą: APŠV1ETA.

Nuo pat pradžios įsikūrimo 
L. M. Draugijos buvo įsteig
tas knygynas, nariai tos drau
gijos naudojosi tomis knygo
mis; i draugijos knygyną atei
davo visi Amerikos lietuvių 
leidžiami laikraščiai; per il
gus motus buvo draugijos ofi- 

šku organu 1 Keleivis; na- 
Keleivi gaudavo į namus 
už vieną doleri, ir retaš 
iš narių, kad nebūtų skai- 
draugi jos organą.

Draugija nuo pat pradžios 
įsikūrimo stengės Įsigyti savo 
nuosava namą ir po kelių me
tų, buvo Įsisteigtas namas su 
vidutiniško dydžio svetaine. 
Po keliu metų pasirodė, kad 
namas per mažas dėl didelio 
skaičiaus narių. 1915-16 m. 
buvo pastatytas didelis namas 
su dviem svetainėm, kamba
riais namo gaspadoriui gyven
ti, barrūmiu, knygynu ir ki
tais parankamais. Namo pa
statymas lešavo apie $50.000. 
Namui atsidarius, atsidarė ir 
didelis lietuvių veikimas: pra
kalbos, baliai, teatrų lošimai, 
chorų organizavimai, mokyk
los. susirinkimai, konferenci
jos ir t.t., ir 1.1. L. M. Dr—jos 
namas buvo visa tvirtovė dėl 
Pittsburglrg lietuvių veikimo.

Senieji Pittsburgh© lietuviai 
dirbdami apšvietus ir labdary
bės darbą, galėjo Įsteigti pui- 

1978 iki i Į<ias svetaines ir gerokai pa- J ' .. • • • I............ . . ... .v . • T

stolių bus gal ir daugiau, To
kie įvykiai daro organizacijo
se suirutes, kelia betvarkes; 
pasinaudodami tomis betvar
kėmis, blogų tikslų asmenys 
turi gerą progą pasinaudoti 
draugijos iždu . .. Draugijos 
nariai, matydami tokią be
tvarkę, žiūri į draugijos atei
ti desperatiškai.. . yra išrink
ti 9 komisijos nariai suradi- 

Į.mui būdo sutvarkyti kiek ga
lima draugiją. Komisijos nuo
monės labai pasidalinę: vieni 
rekomenduoja namą parduoti 
ir draugiją likviduoti, kiti re
komenduoja narių mokesčius 
pakelti. Nariai, kurie gyvena 
toliau nuo Pittsburgh©, kaip 
susitarę rašo laiškus vienodai: 
namą parduoti ir draugiją lik
viduoti.

Labai yra liūdna žiūrėti į 
mūsų lietuvių lokalinių drau
gijų ateitį, kad po 50-60 me
tų reikia pradėti kalbėti apie 
jų likvidavimą. Mūsų, senųjų 
lietuvių, tikslas buvo ir yra: 
organizuoti, būdavoti ir pa
laikyti lietuvių organizacijas, 
kur tiktai randas lietuvių bū
relis !

Senas L.M.D. Narys

DVIEJŲ VALANDŲ 
MERGAITĖ

bū- 
am- 

žiaus paliktą mergaitę. Moti
nos ieškoma. Spėjama, jog 
tai bus kūdikis nevedusios 
merginos.

Policija rado telefono 
Įėję dviejų valandų

J. Janonio vardo kolūkyje
Juliaus Janonio eilėraš

čiuose “Ar matei?,” “Ku
mečio daina,” “Bedarbis” ir 
kituose pavaizduotas sun
kus darbo žmonių gyveni
mas senojoje Lietuvoje.

Sukako 60-osios įžymiojo 
poeto gimimo metinės. Jo
niškio rajono Juliaus Ja
nonio vardo žemės ūkio ar
telės nariai atžymėjo šias 
metines, kupini meilės ir 
dėkingumo jausmo poetui.

Mes jau dabar nebe tie 
vargdieniai lietuviai, apie1 
kuriuos su širdgėla raže 
mūsų mylimasis poemas. 
Mes susibūrėme į jo var
du pavadintą kolūkį. Per
tvarkant mūsų ūkį ir patį 
gyvenimą, mes kartu pasi 
keitėme ir išaugome,
tesnis tapo žemdirbio aki
ratis. Kolūkietis jaučia, 
kad jis yra savo didžiulės 
socialistinės tėvynės pilna
teisis pilietis ir šeiminin
kas.

Pakilo žmonių kultūrinis 
lygis. Jie skaito Janonio, 
Venclovos, Cvirkos, Gudai
čio - Guzevičiaus, Tilvyčio 
kūrinius.... Ju širdyse su
sijaudinimą sukelia ne vien 
lietuvių poetai ir rašytojai. 
Jie mėgsta Puškiną ir Go- 
golį, Lermontovą ir Nekra
sova, kitus rusų klasikus 
ir tarybinius rašytojus. Kul
tūrinė revoliucija, įvykusi

Pla

Lietuvos kaime, atvėrė jos 
darbo žmonėms visus pa
saulinės literatūros loby
nus.

Daug vargo teko Juliui 
Janoniui patirti, kai jis sie
kė mokslo. Dabar šalyje 
įvestas visuotinis vidurinis 
mokslas. Mūsų kolūkiečiu I v vmokyklose: Donatas Vaitie
kūnas — Vilniaus pedago
giniame institute, Vladė 
Bumo politech- 

e, Vladė Ka- 
— Šiaulių pe
in sti tu te. ..
mūsų kolūkis 
stančių rublių 

pajamų, o 1955 metais paja
mos siekė 1,252 tūkstančius 
rubliu, 
kiečiai 
po 1.5 
po 1.5 
1955
išduota po 2.3 kilogramo 
grūdų ir po 6 rublius pini- 

■ gaiš. Per šį laiką žymiai 
išaugo nedalomieji kolūkio 
fondai. 1951 metais jie vir
šijo milijoną rublių.

Artelės kolūkiečiai nutarė 
jau šiais metais pasiekti 
rodiklius, nubrėžtus per
spektyviniame ‘plane 1960 
metams, tai yra gauti šim
tui hektarų žemės naudme
nų po 257 centnerius pie
no, po 30.7 centnerio mė
sos, išauginti po 16 centne-

rių grūdinių kultūrų iš hek
taro ir po 240 centnerių cu
krinių runkelių iš hektaro.

Mūsų artelė dės visas jė
gas tam, kad būtų verta 
Juliau Janonio vardo. Mes 
nuolat stiprinsime visuome
ninį ūkį, kelsime materia
linio ir kultūrinio kolūkie
čių gyvenimo lygį. Tai bus 
geriausias vainikas myli
majam poetui.

P. Griebliauskas,
Joniškio rajono
J. Janonio vardo 
kolūkio pirmininkas

1951 metais /kolū- 
gavo darbadieniui 
kilogramo grūdų ir 
rublio pinigais, o 

metais darbadieniui

NAUJA TURBINA
KAUNAS, V 29 d. —šian

dien “Pergalės” turbinų ga
mykloje sėkmingai baigta 
bandyti naujo tipo garo turbi
na, kurią sukonstruavo tary
biniai konstrktoriai.

Turbina daro 8 tūkstančius 
apsisukimų per minutę, jos 
galingumas siekia 1,500 kilo
vatų. Ji turi aukštą naudingo 
veikimo koeficientą, aprūpin
tą įtaisu pra'moniniam garų 
nuvedimui, o tai įgalina dalį 
garų panaudoti gamybiniams 
reikalam?. Elektros energijai 
gaminti ji sunaudoja žymiai 
mažiau garo, negu dabar ga
minamos turbinos.

Naujoji turbina bus plačiai 
pritaikyta liaudies ūkyje. Ji 
gali būti panaudota tolimiems 
rajonams elektrifikuoti, pra
monės įmonėse. Birželio mė
nesį gamykla pradės serijinę 
šių mašinų gamybą.

Elta

Marsą.
mas dalykas, kad šis laikas puikaus namo, 

!$ 15,000 cash.
i melai atgal.

Kas dabar yra su L. M. Dr- 
Kodėl toksai didelis pa- 
;imas toje draugijoje?

Kodėl ta draugija taip staiga 
'eina žemyn finansiškai? Ko-i

I

J)us sutrumpintas.
Palydovų paleidimas

viena iš Tarptautinių j 
geofizinių metų programo- i .ia ? 
je numatyto plataus moks- j 
linio darbo rūšių. Tūkstan- i 

čiai daugelio specialybių 
mokslininkų dalyvaus ste- i 

; bint įvairiausius gamto je i 
vykstančius procesus ir 
reiškinius, [steigiamas di
džiulis mokslinių stočių 
tinklas, ypač Arktyje ir 
Antarktyje, ruošiamos gau
sios ekspedicijos, “plaukio
jančios laboratorijos.” Vien 
tik Tarybų Sąjungoje geo
fizinių metų darbuose da- kūjų 1 
lyvaus maždaug 300 moks- I išvažinėje i kitas vietas apsi- 
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itančių dolerių nupuolė iki 27 
i tūkstančių dol.? Atsakymas: 
senosios kartos lietuviai, kurie 
tą draugiją organizavo ir dar
bavos per ilgus metus, buvo 
sargai tos draugijos, apsaugo
jo ją nuo visokių blogų nori) 
asmenų. Senųjų lietuvių eilės 
pasidarė labai retos — daug 
mirtis pakirto; daug gerų vei- 

M. Dr—jos narių, yra

linių įstaigų.

Lawrence, Mass
Grupė gerų draugų, užrašėj 

Laisvės patriotų dienraštį 
Laisvę, sumesdami po dolerį. 
Laikraštį užrašė sekami del 
Petro Tamašausko: S. Pen- 
kauskas, J. Shupetris, B. Chu- 
lada, J. Rudis, Pe Milius, J. 
G. Chulada, J. Kodis, V.

vas — pusės metro rutu
lys — bus papildomai pa
stūmėtas Žemės paviršiui 
lygiagretės krypties link. 
Jis pradės labai greitai ju
dėti aplink mūsų planetą.

Visuose kol kas turimuo
se projektuose numatoma 
paleisti palydovus SU skys- Kralikauskas, A. Večkis, J. 
timinių raketų pagalba. Tai Tartonis, P. Aleksoms, J. Mil- 
yra nepaprastai sunkus da- vidas- 
lykas tiek kompaktiškų bei 
patikimų prietaisų sukūri-

atžvilgiu, tiek ir 
paleidimo atžvilgiu.

SU ATOMINE 
ENERGIJA

Tik atominė energija įga
lins įgyvendinti senąją žmo
nijos svajonę — nuskristi į 
Mėnulį ir kitas planetas, 
j^aįp atrodys raketa su va- 
ubnamuoju atominiu arba 
branduoliniu varikliu ? To
kios raketos konstruavimo 
uždavinys yra užtikrinti, 
kad raketoje esantis bran
duolinis reaktorius veiktų 
esant didžiausiai tempera
tūrai. Tai pakels, naudingo 
raketos veikimo koefici'en- 
Ją. Branduolinio reakto
riaus viduje galima iš prin
cipo gauti bet kokią tem-

E. S. P F.
9

piltles Tebegieda apie dideli

Mitchell. Pa- 
delegatus, ku
ponas sekreto-

pralobimą
Praėjusį pirmadienį čionai 

lankėsi ir kalbėjo Amerikos 
Darbo Federacijos valstijinė- 
je konvencijoje Amerikos dar
bo sekretorius 
sveikinęs unijų 
r i u buvo 800,
rius perėjo prie tų gerų lai
ku, kuriu Amerikos darbinin
kai neturį pamiršti. Mitchell 
sakė, kad šią vasarą darbų 
bus kur kas daugiau, negu 
buvo pereitą vasarą. Mažai 
kas iš konvencijos delegatu 
sekretoriui plojo.

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

" 3 piul. Laisvi (Liberty) Penktu Birželio (June) 29, 1956

i gyventi; likusi maža dalis ma- 
i žai veikia, gal būt ilgų metų 
1 veikimas sumažino energiją... 

, ; Sumažėjus senųjų veikėjų
j eilėms, atsidarė durys Į drau- 
rgijos tvirtovę visokiems nesu
sipratimams ir betvarkei, kas 
neša draugijai didelius nuos
tolius. moraliai ir finansiškai 
naikina jos turtą. Tų visų be
tvarkės priežasčių čia negali
ma išaiškinti, gal užteks pa
minėjus nors vieną nemalonų 
Įvykį, kuris draugijai atnešė 
didelį nuostolį, apie tūkstantį 
dolerių.

195 1 metais Komitetas pa
samdė gaspadoriu M. žvirblį, 
kuris tik gaspadoriavo 2 mė
nesius laiko. Per tą trumpą 
laiką M. ž. gaspadoriavimo 
direktoriai raportavo, k<?d 
yra draugijai padarytų nuos
tolių - trūkumų apie $800. 
Ėjo karšti ginčai susirinki
muose : draugijos narių’ susi
rinkimai užgirdavo - priimda
vo komiteto raportą. Po vie
nų metų laiko ž. apskundė 
buvusius 1954 metų draugijos 
tris komiteto narius: pirminin
ką, sekretorių ir iždininką. 
Teismas tęsės per kelias die
nas ir buvo teisėjo išmestas, 
kaipo nepamatuotas skundas. 
Dabar vėl ž. apskundė drau
giją už sulaikymą jo 600 dol. 
kaucijos-užstato. Nors pir
mas teismas buvo išmestas, 
bet draugija turi nuostolių 
apie tūkstantį dolerių . .. Kas 
tuos nuostolius atmokės?

Reikalas dar nebaigtas, nuo-

t*

2 = PIKN1KAI=2
Dienraščio LAISVES Paramai

Abu Įvyksta Tą Pačią Dieną--Sekmadienį

LIEPOS 1 JULY
Brooklyno Apylinkėje Bostono xApylinkeje

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

(Arti Roosevelt Avenue)

AIDO CHORAS, VAI). M. STENSLER
Duos Gražią Dainų Programą

6 Kava Ik u Orkestrą
PIKNIKO PRADŽIA 1-MĄ VAL. POPIET

MUZIKA NUO 4-TOS VAL. POPIET

Lietuvių Tautiško Namo Parke 
f 

Winter St. ir Keswick Rd., Montello, Mass.

Puikią Dainų Programą Duos 
Chorai ir Mažesnes Grupes

Hartfordo Laisvės Choras <
Taipgi dalyvaus programoje

Gera Muzika Šokiams

(žanga 50c Asmeniui
Įžanga prie vartų $1.00. Iš ankstu perkant bilietą 

tik 50c. Įsigykite pikniko bilietą iš anksto.
Iš anksto įsigykite bilietą, nes prie iš anksto 

parduodamų bilietų skiriama dovanos.

A

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 pačią dieną—liepos 1-mą
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Susirgo Vienybės 
redaktorius

Brooklyn© Vienybė
22 d.) rašo:

(birž.

“.Juozas Tysliava, Vienybės 
redaktorius, grįžęs iš lietuvių 
Sąskrydžio Washingtone, sun
kiai susirgo ir paguldytas į 
St. John’s ligoninę, Brookly- 
ne”.

Išmestas iš darbo “Times” 
redakcijos narys gausiąs 
progą ginti teisę grįžti

Praeitų metų liepos 13-ą d. 
New Yorko “Times” redakci
jos narys Melvin L. Barnet 
liudijo senatiniame saugumo 
komitete, 
kyti, ar 
munistu, 
kiu būdu

Jis ten atsisakė sa- 
buvo kada nors ko- 
pasinau(lodamas to- 
penktuoju konstitu

ciniu pataisymu

Padarydamas
Barnet todėl 
“Times” jį išmetė

išvadą, kad
koinunist as.

Laikraštininkų gildija tada 
reikalavo, kad Barneto reika
las būtų pavestas arbitrato- 
riui, bet valstijos aukščiau
sias teismas nutarė, kad 
“Times” turi teisę jį pašalinti. 
Gildija apeliavo per Apeliaci
jos diviziją ir dabar teisėjas 
Francis L. Valente išnešė nuo
sprendį, kad “Times” ir Bar- 
net turi pasiduoti arbitracijai. 
Kas bus arbitratorium. turės 
susitarti “’Times” Ir laikrašti
ninkų gildija.

NewWk>^/Wč/7lnkH
Dingo jauna mokytoja, 
plačiai ieškoma

Praėjusį penktadienį apie 
3 vai. po pietų Miss Rosema
ry Spezzo, 24 metų, nuėjo į 
banką Bronkse pasidėti $300. 

sake išeidama savo 
Bet niekas daugiau 

Visaip spč- 
labai susirū- 
veda pla- 

ieŠkojimą.

Taip .ji 
motinai.
.jos ir 'nebematė, 
liojama. Motina 
pinosi. Policija
čiausią mokytojos
Gal ji kur nors pabėgo? Gal 
kas nors Iją nužudė? Visaip 
galėjo atsitikti.

Areštuoja moteris
White Plains policija 

dėjo areštuoti moteris 
merginas, kurios vaikštinėja 
gatvėmis arba eina į krautu
ves apsirengusios pertrumpo- 
mis kelnaitėmis (shorts). Vie
tinės valdžios patvarkymas 
yra, kad tos kelnaitės turi 
būti no trumpesnės, kaip aš- 
tuoni coliai virš kelių. Jau dvi 
moteriškės laukia teismo.

pra- 
bei

Septynių metų Clair Wilder 
pusvalandžiu anksčiau išėjo iš 
parapijinės mokyklos tarpo 
Sterling Place ir Sixth Ave., 
Brooklyne. Vargšelė skubino
si namo pas mamą. Bet ištiko 
nelaimė: ^mergaitę užmušė 
automobilis

$15,000 Fondas
(Tąsa nuo 1-mo puslanio)

Po $1. J. P., ir N. P. Dovanos laimėjimui per Bei 
not ir Alma, $9.10, ir $7.90, liko nuo vaišių.-

Laisves pikniko žinios
Pikniko iš anksto bilietų 

platinimas eina gražiai, 
šiom dienom išpardavė 
bilietų ir prisiuntė po 
šie asmenys:

Dr. J. N. Simans, 
land, Ohio; 
zabeth, N. J. 
roit. Mieli.; 
Philadelphia.
jonas, Detroit

o

po 10 
$5.00

M. M ašy s. Dot- i 
J. Stasiukaitis, : 
Pa.- St. Tvari-į 

L.: 
K. i

iVJich.;
Pa.:

Karpavichienė, Brooklyn, N. 
Y.: K. Briedis. Forest Hills, 
N. Y.: F. Reinhardt, Brook
lyn, N. Y.; S. Petkienė, Broo
klyn, N. Y.; M Liepa, Broo-

New Kensington, Pa.

Dėkojame bilietų platinto
jams ir pirkusiems bilietus. 
Labai gražu, kad tolimesnių 
kolonijų Laisvės patriotai pa
remia dienraštį, nusipirkda
mi po pikniko bilietą. Tas tu
ri sujudinti artimąsias New 
Yorkui kolonijas dalyvauti

Dar pabrėžiame. kad iš 
anksto perkant pikniko’ bilie
tą kaina tik 50c., o perkant 
prie parko vartų Įžanga $1.

Turėkite mintyje, kad pik
nikas Įvyks ši sekmadienį, lie
pos 1 d. Bus laikomas Natio
nal Hali N Park, 65-13 38th 
Ave., Woodside, L. L, N. Y.

Laisves Administracija

Nuo 8 iki 20 mėty 
kalėjiman

Teismas nuteisė Thomas G. 
Daniel nuo 8 iki 20 m. kalėji
man. Jis buvo kaltinamas pa
daryme aborcijos 20-ties metų 
Jacqueline Smith, nuo kurios 
mergina pasimirė. Jam tą 
darbą atlikti padėjęs kitas 
žmogus. Kai mergina numirė, 
jie ją supjaustė į 50 kavalkų, 
kiekvieną kavalką atskirai su
vyniojo į popierį ir sumetė į 
šiukšlių dėžę. Ir iki šiol nie
kas to kūno nė vieno kavalko 
nerado ir nematė.

IR ARTISTAI NORĖTŲ
Dailininkų sąjungos (Ar

tists Equity) New Yorko sky
rius bando išgauti iš miesto 
leidimą įrašyti savo narius Į 
HIP, Sveikatos apdraudos 
planą, kuris atlygina ne vien 
už bu virpą ligoninėje ir už 
operacijas, bet ir už vizitus 
pas daktarą. Iki šiol prie HIP 
priklauso tik miesto tarnauto
jai.

Į Idlewild aerodromą atskri
do trys orlaiviai, 
go, Miuncheno ir 
vežė imigrantus, 
guma išvietinti. 
masinis išvietintų 
Europos orlaiviais.

iš Hambur- 
Romos, at
kuriu dau- 
Tai pirmas 
vežimas iš

HELP WANTED-MALE

Iš teismo salės
Dialogas tarp prokuroro ir 
komunisto G B. Charney

Prokuroro asistentas. Tho- į 
mas B. Gilchrist Jr. buvo ap-j 
siginklavęs daugybe dokumen
tų. Jis turėjo citatas iš Mark- 

iš Lenino knygų, iš 
knygos, rašytos 19- 

Tų visų doku-

so raštų
Fosterio

.• 47-ais metais.
mentę tikslas
kad Amerikos komunistai sto
ja už “jėgos ir prievartos var
tojimą valdžios nuvertimui”.

vienas šešių apkaltintų, nesi
davė taip lengvai apkaltina
mas. Jis pakartotinai nurodė 
prokurorui, kad tie dokumen- 

dažnai liečia vi-Į tai pasenę,

) induose,

NEW YORK
HELP WANTED FEMAiJjf ’

IRENE HAHN AGENCY 
147 E. 84thSt., N. Y. C.

Puikūs darbai. Pilnam ar daliai 
laiko. Guolis ant vietos ar na- '• 
muose. Slaugės, auklėtojos, virėjos, V 
namų darbininkės, draugės. Kreip
kitės dabar. BU. 8-1685-6.

JUMS ČIA PATIKS Z

Interysinga, Nuolat ir 
Nehionotoniška!

DICTAPHONE OPERATORE
Birželyje užbaigusios mokyklą bus 
priimamos; mokančios hjskj trump- 
raštj Gera pradinė alga. Daug 
Kompanijos apdraudų.

PRATT & WHITNEY
4649 W. Fullerton. ' ( 

HU. 9-1626.
(123-129)

nuro- 
kuris kal- 

jčgos vartojimą ca
ll u vertimu i, pakartoti-
ė, kad tokiuose parla- 

k raštuose kaip 
Britanijoje so

C h a r n e y, pavyzdžiui, 
dė, kaip Leninas, 
bėjo apię 
r.izmo

ment ariniuose
Amerikoj’e ir 
cializmas gali, tam tikrom pa
lankiom sąlygom susidėjus, 
būti Įvestas, ir taikingu keliu.

Charney kalbos apie taikin
gą parlamentarinį kelią i so
cializmą, kaip matyti, įerzino 
prokurorą, kuris sarkastiškai

“Ar tai .jau niekad negir
dėjote apie jėgą Ir pricspaii-

fa i p, 
kituose pe- 'atsakė (

osti auka jų”,

teisėjo

neparodo, nes lygiai taip gu

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Paskutinis pakvietimas j dienraš
čio Laisvės metinį pikniką.

Jvyks liepos 1 d., Liet. Taut. Na
mo Parke, Winter St., ant Keswick 
Rd. Ant mapos žiūrėkite Brockton, 
Mass., atvažiavę, klauskite Montel
lo Liet. Taut. Namo Parko—Lith. 
Nat’l Park. Iš Boston apylinkės at
važiavę 
Traffic 
Howard 

tuoj
Važiuokite iki Keswick Rd.

(126-127)

Prie rakandų užbaigimo. Eksper
tas prie spalvų ant rankų darbo: 
Tikri senoviški dalykai, 
pilnai patyręs vyras.
ANTIQUE FURNITURE RESTOR
ERS, 235 42nd St., ar šaukite MU. 
3-0551.

Turi būti 
Kreipkitės:

(125-131)

Houseworker. Plain cook. Care of 
child. Wonderful Countrified set
ting. All appliances. Room and bath. 
$50 per week. Call WH. 5-4982.

(124-127) m

ir 
St.

Rt. 28, privažiavę pirmą 
Light sukite j kairę per 
Bridge, paskui biskj į kairę 
tiesiai pamatysite Winter

BROCKTON, MASS.
Piknikas . Knygyno ir spaudos 

reikalams įvyks liepos 4 d., 
Namo Parke, Winter St., ant 
wick Rd. 
apylinkės 

laikąžiai

Kes- 
ir iš 
gra-

Prašome vietinius 
dalyvauti, praleisti 
žaliame pušyne.

Reng. Kom.
(126-127)

RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 13 kuopos mėnesinis 

kimas įvyks ketvirtadienio 
liepos 5 d., Liberty

susirin- 
vakare, 

Auditorijoje.
Visi nariai kviečiami dalyvauti. Tie,
kurie esate nepasimokėję 
kesčių, 
ti.

Auto Mechanic Thoroughly exp. 
Dodge-Plymouth preferred. Opp. for 
right man. Must know automatic 
trans. Also hiring comb, metal & 
pain’t man, exp. Cal] New Rochelle 
6-8585. Ask for Mr. Baker.

(125-131)

SHEET METAL 
MECHANIKAS

Taipgi prie stogų-kopėčių darbo.
Gera alga. Nuolatinis darbas.

ROTHMAN & WERLING 
ROOFING CO.

242 E. 10th St. OR. 7-7941
(124-130)

SI1EET METAL WORKERS (2)

Also Helpers (or Air-Conditioners 
(Metal Work). Good Salary. Stea
dy. 336 W. 25th St. CH. 2-6280.

Abelnam namų darbui. Virėja./ 
Guolis vietoje. Vėliausi paliudijimai. 
.$55 į savaitę, nuosavas kambarys. 
Visi įtaisymai. Ketvirtadieniais ir 
kas antrą sekm. laisva. Puikūs na
mai. Nuolatinis darbas.

Rve 7-0882.
t .(125 128)

SLAUGES/
N.<Y. State IJ.N.

Kreipkitės pas SlaugiV Direktorę 'f
BROOKLYN MEMORIAL

HOSPITAL
Hospital Rd., Patchogue, I.. I.

Grover 5-5000. Ext. 27.
(126-132)

Business Opportunity

Aukos surinktos Tėvų Gerbimo Dienoje, New Ha
ven, Conn., $92.00. Aukojo:

A. Purvinis .......
B. Vikšrienė.......
Svedesiškis .......
J. Beržinis...........
J. Tumosa ...........
T. Didjune ...........
A. Mureikienė ...
A. Švėgžda .......
Bevardis .............
A. Philipse .........
Brooklyniečiai (2) 
E. Valatkienė ... 
D. J. Burba.........
Bridgeportietis .. 
»I Ynamaitis

Po $1: A. Duda, Father No. 1, A. & A. No. 2, J. • 
Strauss, F. Repšys, V. Staugaitis, 0. Visockienė, A. 
Grigaitienė, K. Januševičia, B. Norton, Eva Valley, M. 
Petrikienė, J. Burba, J. Latvis, P. Ž., V. Bekis, O. Gi- 
raitienė, Farmų Duktė, E. Kalvaitienė, O. Šilkienė, A. 
Dagilienė, L. Žemaitienė, C. Staneslow, Z. A., J. Zalene- 
kas, Vincukas, M. Valinčius, Waterburietis, A. Buzienė. 
Smulkiais 15c. I

rios kalba 
i i n km e.

priešinga

neįeitų i teismo užrašus, bet 
teisėjas Bicks atsisakė proku
roro prašymą patenkinti.

savo mo-
turite susirinkime pasimoke-

— Valdyba
(126-128)

BROOKLYN, N. Y. 
1-mos kuopos susirinkimas

(124-127)

$10.00 
5.00 

. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 

. 5.00 
. 5.00 
. 3.00 
. 2.00 
. 2.00 
. 2.00 

. 2.00 

. 2.00

Trys reakciniai žurnalistai
buvo tapę kaip ir aukštuoju 
r a <> a u ga u d iš k u Iri b i m oi ii”

LDS 
įvyks antradieni, liepos 3 d., 7:30 v. 
vakare, Liberty Auditorium, 110-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti. Kurių 
duoklės nemokėtos, malonpkite at
eiti ir užsimokėti, kad nesusispen- 
duotumūte.

MARBLE SHOP 
MECHANIC

Used to work Machines. Steady 
Paid Holidays and vacation. Sick 
Benefits. Call Plaza 8-3263. Call 
9—5 Weekdays.

Ideališka šeimai. Groserne. Pats 
pasitarnauji. Vaisių, daržovių, pilnai 
įrengta. Bargcnas. Įsteitga 30 m. Iš- / 
tisai pertaisyta. Tuoj užimama. Pui
ki proga pirkti tiesiog nuo savinin
ko. Subruskitc dabar. Brooklyn.

EV. 8-6481.
(126-132)

(126-128)

Bargain! Auto Radiator repair 
shop. Gd loc. Fully equpt. Very low 
rent. Asking .$1,000. Imm. occupan
cy. Call FL. 2-6974 on Sat.-Si y 
Ja. 6-5383 Mon-Fri. 8:30-5 PAC 
Sold by owner.

(124-129)

Valdyba
(126-127)

REIKALINGI
VYRAI

Fordo fondacija per ilgoką 
ką vedė tyrinėjimą apie 
gangaiidystę Amerikos tea-

truose,

J. K. Navalinskienė, Binghamton, N. Y., prisiuntė 
kitą blanką ir $14.00. Aukojo:

V. Kapičauskienė ........................
A. ir A. Žemaitis........................
K. Staniulis, Johnson City, N. Y
Eva Čekanauskiene .. . . ............

ir radijuje, Kaip gerai yra 
j žinoma, per paskutinius kele
rius’ metus ragangaudystė 
Amerikos teatrinėse šakose 
siautė pilnu smarkumu. Ji dar 
siaučia ir da 
kiek švelniau.

; Gerai yra žinoma, kad bu
vo sudaryti visokio juodi są
rašai, į kuriuos buvo įtrauk-

re- 
arba 
kuris 
buvo

bet bent

$5.00 
5.00 
2.00 
2.00

tas kiekvienas aktorius, 
I žisierius, dramaturgas 
net teatrinis technikas, 
kaip nors ir kada nors 
surištas su kairiuoju judėjimu 
Buvo ir “pilkų” sąrašų iš 
tro žmonių, apie kuriuos 
vo bent kiek įtarimo.

Veikė (ir tebeveikia) 
organizacija

tea- 
bu-

Sokolskio”. Ir (ai nuo Sokols- 
kio ir jo dviejų kolegų pri
klausė, ar teatrininkas gales 
ir toliau gyventi iš savo pro
fesijos.

Kaip dalykai stovi dabar? 
Ragangaudystė? tęsiasi, šimtai 
ir gal tūkstančiai teatro žmo
nių priversti dirbti prie kitų 
darbų, būti atskirti nuo savo 
meno, nes jie “nepatikimi”, 
nes jų vardai telpa juoduose 
arba pilkuose sąrašuose. Bet 
tam tikras persilauzymas jau 
yra, ragangaudžiai jau neturi 
tokios neribotos galios,.-kokią 
turėjo praeityje. Fordd^įon- 
dacijos raportas prisidės prie 
jų galios apkarpymo.

Te—kas

Antradienį šeši transporto 
darbininkai pikietavo Transit 
Authority raštinę. Jie visi yra 
pašalinti iš darbo už dalyva
vimą streike.

MATTHEW A
BUYUS
(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.

MArket 245172

Gražuolė

$25.00 Prietclių Klubas
♦Į Prietelių $25 Klubą narinę mokestį $5.00 užsimokė

jo A. Sopietis iš New Yorko, ir gautas laiškas nuo Anna 
iš Cleveland, Ohio, kuriame rašo, kad įskaityti.į Klubą 
su $25 S. Kazilonj.

J $15,000 Fondą Aukų Gauta Sekamai:
Elena J........................... ....................................
A. Jenkins, La Porte, Ind..................................
Helen Trusk, Palatine, III................................
Jim Naujokas, Detroit, Mich............................
J. Pakush, Southbury, Conn.............................
A. Butrimas, Merrill, Wis.................................

Po $1: J. Yatulis, Welland, Canada, ir Frank Pas- 
kewicz, Chicago, Ill.

$10.00 
. 7.00 
. 7.00 
. 4.00 
. 3.00 
. 2.00

Iš anksčiau gauta $6,162.16. Dabar įplaukė $227.50. 
Viso gauta $6,389.66. Dar reikia $8,610.34.

Dėkojame aukojusiems į fondą ir pasidarbavusiems, 
aukų rinkimui. Fondo reikalas labai prastai atrodo. Dar 
nesukėlėme nė pusės suvažiavimo nustatytos kvotos, o 
laikas jau baigiasi. Kol oras buvo vėsesnis, daugelis 
nesirūpino fondo sukėlimu. Dabar jau karščiai prasidė
jo. Darbas bus kur kas sunkesnis, tačiau nenuleiskime 
rankų, dirbkime iki sukelsime $15,000.

Laisves Administracija

4 pul. LaitT* (Liberty). iPenkt., Birželio (June) 29, 1956

spe
ciali organizacija “Aware”, 
kuri tam visam medžiojimui 
vadovavo. Bet mažiau iki šiol 
buvo žinoma, kad ragangau
džiai buvo sudarę net 
a u kšč i a u s i ą tr i b u n o 1 ą, 
tardavo paskutini žodį.

Tas tribunolas, neoficialus, 
žinoma, bet labai pajėgingas, 
veikė New Yorko, bet Į jį 
kreipėsi ne vien New Yorko 
teatrininkai, bet ir Holly
wood o ir kitų miestų. Tą tri
bunolą sudarė trys reakciniai Į 
žurnalistai: Hcarsto bendra-1 
darbis George Sokplsky, ki-j 
tas l lcarsto bendradarbis Vic-! 
tor Riesel ir “WoHd Tele
gram” bendradarbis Frede
rick Woltman. Vyriausias jų, 
kaip ir “aukščiausias teisė
jas”, buvo George Sokolsky.

Jeigu koks aktorius arba 
režisierius kreipdavosi į tea
tro, radijo 'ar televizijos sto
ties arba kino-studijų savinin
kus su aiškinimu,- kad jis ne
buvo komunistas, kad jis “at
gailestauja” ir taip toliau, at
sakymas dažniausiai būdavo: 
“Išgaukite paliudysimą nuo

tokį 
kuris

Yorką iš Britanijos
Dianą Dors, kuri 

kaip ‘^Britų Marilyn 
— ji tokia pat švie- 

mėlynakė, pana-

Į New 
atplaukė 
žinoma 
Monroe”
siaplauke, 
šaus nuaugimo gražuole. 
Marilyn Monroe sekantį 
nesį išskrenda Britanijoj), 
panašu į Lend Lease”, 
Diana.

mė-
“Tai
sakė

Dėl
SKANIŲ PYRAGAIČIŲ 
Tortų Ir Kavinių Tortų 

Įvairiems Parengimams 
Sugestuojaine 

KRAMER’S PASTRIES 
1648 2nd Ave., (85-86 Sts.) 

LEhigh 5-5955

Pilnam ar Daliai Laiko

ELECTROLUX CORP.
Pardavimui ir Patarnavimui 

1084 Main St. 
Fitchburg, Mass.

Ideal for family. Delicatessen— 
i Grocery. 5 room apt. $950 week
gross. Asking .$8,500. Half cash. Buy 
from owner. LA. 5-9883.'

(124-130)

Tol. 8-3043

(126-128)

MALE and FEMALE

JEWELRY WORKERS

Experienced. Stoners, Pasters, 
tippers and claspers.

CY. 5-8033.
(121-127)

$400 Į Mėnesį, liuoslaikiais.
Pripildyti mašinas riešutais ir iš- 
kolektuoti pinigus; High Grade Nut 
machine. Nereikia nieko parduoti. 
Kvalifikuoti šiam darbui, reikalinga 
mašina, paliudijimai, $640 pinigais. 
Galite 6 vai. į savaitę praleisti biz- 
niui, jūsų nuošimtis nuo sukolek- 
tuotų pinigų bus .$400 į mėnesį. 
Yra progų porimti darbą pilnam 
laikui. Įeiga didinas pagal pelną. 
Dėl pasitarimų rašykite: QUEEN . 
DISTRIBUTING CO., 251 W. 42nd 
St., New York 36, N. Y. Praneš
kite savo telefoną aplikacijoj.

(121-1231 /
REAL ESTATE

Roslyn Hts. 77 Jefferson Ave. 2-j- 
šeimų stuba; bungalow jeigos. 3 ga- 
radžiai, gražus daržas. 100x100 kam
pinis plotas, rezidencijinė apylinkė; 
5 minutos nueiti iki mokyklos ir sto
ties. Karštąs vanduo, aliejaus šilu
ma; vonia ir virtuvė iš grindinių ply
tų. komb. screen-storm langai. Su 
nuostoliu parduodame RO. 8-1407.

(122-128)

Delikatesen - Grosernė. Ideališkai 
šeimai. Gera apylinkė. 3 rūmų 
apartmentas. Pilnai įrengta. Pir
kite tiesiai nuo savininko. Kiti in
teresai priverčia parduoti. 700 GW. 
Šaukite ST. 8-3943. Ar BU. 2-8900.

(123-129)

Hempstead W. Malverne Oaks. 
<$19,900. 6 rms, 3 bedrms, IV2 baths, 
firepl. finished knotty-pine base
ment, kitchen, bdrm. Extras. Ter
rific location, nr churches, schools, 
transp. walk to station. 4% GI Mtg. 
Imm. occup. IV. 1-4150.

(126-132)

Ideališkai šeimai. Delicatessen- 
Grosernė. $950-$1000 į savaitę. Įs
teigta 25 m. Pilnai įrengta Tuoj už- 
mama. Vientik pirkėjams $9000.

IN. 2-8746.

(122-128)

LENTŲ PAGAL MIERĄ
Del Mouldings Millwork, Statyto
jams medižagos, knygoms lentų; 
padarome spintas pagal užsaky
mus. Atdara šeštadieniais.

“Patarnavimas su šypsena”
CHELSEA LUMBER CORP.

71—8th Ave., CH. 2-6496-7

MASAŽAVIMO 
INSTITUTAS

Masažuojame bile dalį kūno. 
Amžius nerubežiuotas. 

Sekamos lekcijos Liepos 2^rą. 
Katalogas veltui. 

Įsteigta 1916.
Lillian F. Phillips, Direk.

The Swedish Institute
Licensed by N. Y. State 

750—8th Avė. (2nd fl., cor. 46th) 
N. Y. 36.

Mokytojai. Daktarai ir 
Profesionalai. Circle 6-3191

LINKIME LINKSMŲ VAKACIJŲ VISIEMS

Montrose Liquor Store, Inc
FAVORED BRANDS OF

WINES, LIQUORS AND CORDIALS
Didelis pasirinkimas įvairių likerių

Sidney Lazarus
Savininkas. — L-5254

PRISTATO I NAMUS
Tel. EVergreen 4-8842

Paint Store. .$ for $. Terrific buyjpr 
pointer. Asking price for stock'^Li
ly. Oppt. to buy direct from ovCn- 
er. $3,500. 3812 Ft. Hamilton
P’way, B’klyn: GE. 6-8420. Call 
7 A. M. to 7 P. M.

(120-126) t.,
•------------------------------------------------ 1

Ideališka partneriams. Gasolino 
stotis. 25,000 galionų. Pataisymo
šapa, aliejavimas. įsteigta 6 m. 
Galima padidinti biznį. Klausiame
$28,000. IšmokesČiai. Pirkite 
namai nuo savininko. ES. 2-91^"

(125-131)

7 New Montrose Ave., Brooklyn, N. Y.
■' (Prie Broadway arti Hewes St.)

MOSES NENUSILEIDŽIA
Netoli Metropolitan© muzie

jaus apie akras žemės bus at
imtas nuo Central parko’ ir 
paverstas automobilių sustoji
mo aikšte. Parkų kamisijonie- 
rius Moses teigia, kad daug 
daugiau žmonių atva-žiuotų 
Metropolitan© meno muziejų’, * 
jeigu jie turėtų vietą, kur i 
pasistatyti automobilius. **

i




