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VISUOTINAS STREIKAS VYKSTA PLIENO LIEJYKLOSE
. Vėliausios žinios
Iš viso pasaulio

“Jeigu reikės, unija išleis 
visus savo fondus streiko

a
128 žmonės užsimušė

Mcno Sąjunga

jog nepadės iš vali
ukaitę šį kūrini gavę 
prenumeratoriai, lie-

-n, beveik vis 
buvo tilpę spi 
ir buvo karta 
tas nekenkia

Krisluose ne vieta, ai 
gilintis i eilėraščių turini, 
ramesnei recenzijai re 
daugiau vietos.

“kaip au 
»iių. ’Yra 
lesnės 
vertės. . I

■siu, jog visi šiame 
telpa eilėraščiai yra 

ksas”. Yra pesimisti- 
pa\ iršutinių, be gi- 

meninės ir dvasinės 
Jot dauguma jų pri- 
. ikrai poezijai. Jų 
•ąsi, kovinga, (larbi-

ninkiška.

žmonių dair
jj ar’oininkas,
'savo rankų duoną
•Jis kitaip dainuot

el is yra darbo 
is. Jis pats yra 
visą gyvenimą iš 

sau pelnęs, 
nė negali.

vietoje pa
trumpi, ku- 
bruožai.

Rinkini gražiai paįvairina ir

Kinkinyje labai 
Les Jono parašyti 
k lūs* jo gyvenimo

jo darbininkišką dvasią la- |^uj 
bai sutvirtina įžymiosios daili
ninkės May Stevens 
kienės iliustracijos.

Gerai padarė LMS rinkinį 
išleisdama. Gerai padarė šim
tai pažangiečių, kurie rinki
nį iš anksto užsiprenumeravo 
ir tuorni prisidėjo prie jo iš
leidimo.

Varšuva. — Visoje Len- 
i kijoje vyksta darbininkų 
mitingai, kuriupse jie pa
smerkia Poznane išprovo 

mo sūkuriais”. Darbas "atlik-1knotas riaušes. Poznane
tas gerai. Vienu pasiniojimu i valdžios nariai ir darbinin

kiškų organizacijų atstovai 
dalyvavo laidotuvėse, ku- 

i riose buvo palaidota 20 
žmonių, kurie krito nuo 

i riaušininkų rankų. Tie 20
ksčiaipbuvo darbininkai, kariai ir 

bot i partiniai veikėjai. 28 riau- 
ui iš šininkai tapo palaidoti ki- 

1 tose kapinėse.
Berlynas. — Rytų Vokie

tijos komunistų organas 
“Neues Deutschland” sako, 
kad Amerikos žvalgybos 
galva Allan Dulles turėjo 
savo pirštą Poznano riau
šėse. Nestebėtina, sako tas. 
laikraštis, kad žiniai apie 
Poznano riaušes vos atėjus, 
jo brolis John Foster Dul
les jau turėjo gatavą ilgą 
pareiškimą apie juos.

’Lille, Francūzija.—Fran- 
cūzijos Socialistų partija 
savo suvažiavime priėmė 
rezoliuciją už šaltojo karo 
pabaigą. Rezoliucija pri 
imta beveik vienbalsiai. Tik 
3 balsavo prieš. Alžyro 
klausimu priimta rezoliuci
ja, kuri paremia Mollet 
valdžios aktus — vesti ka
rą, bet siekti derybų pas- 

Už tą rezoliucija pa
duota 3,308 balsai. 363 de- 

;, reika
laudami tuojau baigti karą

Barani" į legatai balsavo prieš

Hi rosima. — Moteris Kai 
Morihiro mirė nuo kraujo 
užntiodijimo nuo

bomba tapo numesta, nors 
ji radosi tolokai užu mies
to ir nebuvo sužeista. Kas
met Hirosimoje dar miršta 
daug žmonių, kurie taip 
užsinuodijo.

Maskvą. — Tarybų Są
jungos Komunistų partijos 
centro komitetas išleido 
specialų pareiškimą, kuria
me atsako užsienio komu
nistams, kurie statė viso
kius klausimus apie Stalino 
rolės pernagrinėjimą ir da
bartinių vadų rolę. Dau
giau apie tą pareiškimą 
tilps vėliau.

New Yorkas.—šešių ko
munistų vadų byla tapo nu
traukta iki ateinančio pir-

Marilyn Monroe 
jau Mrs.. Miller

New Yorkas. — Praeitą 
savaitgalį dramaturgas Ar
thur Miller ir artistė Mari
lyn Monroe civilinėje cere
monijoje Connecticute ty- 

i liai apsivedė. Tai antros 
jo vedybos, trečios josios.

Jie dabar išvyko į neži
nomą kryptį praleisti me
daus.. mėnesį. Šios savai
tės pabaigoje baigiasi lai
kas, kurį neamerikinių ko
mitetas davė Milleriui “ap
sigalvoti,” ar jis įvardins 
kitus asmenis, su kuriais 
kartu veikė kairiajame ju
dėjime.

Milleris šią savaitę, kaip 
aružntiodijimo nuo radioak- manoma, taipgi sužinos, 

tyvumo. Jos liga prasidėjo gaus pasportą važiayi- 
atomine su Marilyn į Britaniją.1945 metais, kai t

laimėjimui, sakė McDonald
• Pittsburghas. — Plieni- 

ninkų streikas oficiališkai 
prasidėjo minutė po vidu
nakčio šeštadienį, bet di
džiose liejyklose čia, Gary- 
je, Youngstowne ir kitur 
streikas įėjo galion valan
dos prieš oficiališką -pra
džią. Gary mieste Indiano
je apie 30,000 darbininkų 
prieš pat streiką pradžią 
šeštadienio vakare dalyva
vo masiniame mitinge, kur 
entuziastiškai nutarė' vesti 
streiką iki pergalingo galo.

Išleistų $50,000,000
Plienininkų unijos (Unit

ed Steelworkers of Ame
rica, AFL-CIO) preziden
tas David McDonald par 
reiškė, kad unija išleistų, 
jeigu reikėtų, visus savo 
fondus. Unija turi 50 mili
jonų dolerių. McDonald sa
kė, kad streikas gali būti 
ilgas ir sunkus.'

Kompanija iki paskutinės

minutės laikėsi savo pa
grindinio reikalavimo, kad 
unija pasirašytų kontraktą 
ir nestreikavimo 
keturiems metams 
riems mėnesiams, 
ja atsisakė daryti.

Unija neišsiuntinėjo savo 
lokalams streiko įgaliavimo 
telegramų, kaip tai-papras
tai daroma. Unija sakė, 
kad tai buvo nereikalinga, 
nes plienininkai laikosi nu
stato “Nėra darbo be kon
trakto.”

Federalinė valdžia tuo 
tarpu jau padarė žingsnius 
tarpininkavimui. Demokra
tai naudoja padėtį propa
gandai prieš republikonus. 
Harrimanas pareiškė, kad 
streikas galėjo būti išveng
tas, jeigu tiktai šalis -būtų 
turėjusi sveiką ir aktyvų 
prezidentą. <

Streike dalyvauja apie 
650,000 darbininkų.

pažadą 
ir ketu- 
Tą uni-

Poznane ramu; daug 
komentarų užsieny

Didžiausia civilės 
aviacijos nelaimė

Grand Canyon, Ariz. — 
Didžiausia civilinės aviaci
jos nelaimė Amerikos ir vi
so pasaulio istorijoje įvyko 
čia — ore susikūlė du di
deli keleiviniai orlaiviai ir 
abiejų visi keleiviai bei įgu
los nariai, iš viso 128 asme
nys, užsimušė. Abiejų or
laivių skeveldros ir lavonai 
jau atrasti giliuose tar
pekliuose Arizonos dyku
mos kalnuose. Tik helikop
teriai galėjo pasiekti tą 
laukinį kampą.

Tie du orlaiviai, vienas 
Trans World Airlines, kitas 
United Airlines, abu skrido 
iš Los Angeles į Rytus. 
Virš Arizonos dykumos jų

kursas vienoje vietoje buvo 
labai artimas, lygiagretis. 
Manoma, kad jie skrido 
perdaug arti viens kito dėl 
instrumentu kokios nors 
klaidos. Lakūnai negalėjo 
vadovautis savo matymu, 
nes toje vietoje tuo metu 
siautė smarki audra su per
kūnija ir žaibais.

Kariniai helikopteriai jau 
pradėjo išskraidinti lavo
nus. Orlaiviai nukrito apie 
mylia nuo vienas, kito. La
vonai randami išmėtyti po 
didoką plotą, ir gali būti, 
kad kai kurie lavonai nebus 
rasti, nes. toje vietoje labai 
daug gilių tarpeklių ir ki
tokių neprieinamų vietų.

Twiningas ir Liaudies Kinijos 
generolas kartu gėrė už taiką

• Perskaičiau anglų kalboje 
įžymiausio latvių tautos rašy- 

* >jo Vilis Lacis kūrini “The 
fishermen’s Son” (žvejo Sū
nus). Tai beveik šešių šimtų 
puslapių knyga. Ji kalba apie 
Latvijos žvejų gyvenimą dar 
prieštarybiniais laikais.

Vilis Laciso sukurtieji vaiz
dai nepamirštami, žvejų gy
venimas buvo labai šiurkštus 
ir sunkus.

Jiems kelią parodyti, juos 
iš vargo ištraukti bando vei
kalo didvyris Oscar Klavas, 
kuris ir pats neturi platesnio 
ir gilesnio supratimo apie tik
rąjį kelią, apie tikrą išeitį iš I 

' to žiauraus ir sunkaus gyve
nimo painiavų.

Man rodosi, kad šis stam
bus latvių tautos rašytojo vei
kalas turėtų būti išverstas lie
tuvių kalbon ir išleistas Lie
tuvoje. O gal jau yra išvers
tas ir išleistas?

ui nL” neišeis Liepos 4 d. Graikai ir Sovietai tarėsi
Dėl oficiališkos Nepri

klausomybės Dienos šven
tės Laisvė neišeis trečiadie- 
nf, Liepos ketvirtą dieną.

mas draugiškų santykių tar
pe Tarybų Sąjungos ir Jugo
slavijos sustiprina taikos rei
kalą. Tuo tik reikia džiaug
tis, o ne dejuoti.

Clevelando Dirva negražiai 
apsimelavo. Ji sako, kad mi
ręs 90 metiij amžiaus Dr. J. 
Bagdonas buvo “svetimų oku
pantų išguitas iš tėvynės”. Gi 
faktas yra, kad jo niekas ne
buvo išguję, kad jis pats iš' 
tėvynės pabėgo. Bent jau 
apie numirusį žmogų Dirvai 
nebereikėtų neluoti.

apie Kiprą; priėmė kvietimą
Atėnai. — Graikijos už-* 

sienio reikalų ministras 
Averoffas pasakė spaudos 
atstovams, kad pasitari
muose su tarybiniu užsie
nio reikalų ministru Šepilo- 
vu buvo kalbėtasi ir apie 
Kiprą. Pasitarimuose da
lyvavo ir premjeras Kara
manlis. Nesakoma, kas 
svarstyta Kipro klausimu.

Taipgi paskelbta, kad Še- 
pilovas pakvietė Karamanlį 
ir Averoffą Maskvon. Tie 
pakvietimą iš principo pri
ėmė, bet vizito data liko 
nenustatyta.

New Yorkas. — Iš Lenki
jos ateina žinios, kad Po
znane .visiškai ramu. Tame 
industriniame Vakarų Len
kijos mieste, kuris maž
daug Vilniaus dydžio, gy
venimas jau grįžo į norma
les vėžes. Premjeras Joze
fas Cyrankievičius aplankė 
31 ligoninėje esantį sužeis
tą. Tai kariai, policininkai 
ir darbininkai, kurie tapo 
sužeisti kovoje prieš riau
šininkus. Pripažįstama, 
kad riaušininkų dauguma 
irgi buvo darbininkai, ku
rie iš karto buvo išėję į tai
kingą demonstraciją už ge4 
resnes darbo sąlygas, bet ( 
kurių tarpą įsimaišę pro
vokatoriai sukėlė riaušes. 
Riaušės buvo nuramintos
ginklu. Kad neprileisti dau- na$ Borba,

♦

VHunigų Draugas dejuoja: 
“'ė/co grįžimas į Maskvos pu
sę atvėrė naują žaizdą vaka
riečių kūne...” ,

» Man gi atrodo, Jog tai bus 
atsivėrusi nauja ir 
žaizda tik Draugo 
riaus galvoje.

Atnaujinimas il

Senoji vaina tarpe Lozorai
čio ir Vliko dar paaštrės. 
Pranciškonų Darbininkas 
neša, kad Vlikas atmetė 
zoraičio 8 punktus”.

Smetonininkų suruoštas
shingtone kermošius (sąskry
dis) labai užrūstino menševi
kus ir klerikalus Grigaitis 
ir šimutis žada jiems nedova- 

sustiprini- noti.

pra-
“Lo-

Wa

Washingtonas. — Dakta
ras Scheele, vy r i a u s i a s 
sveikatos pareigūnas, atsi
statydino. Praeitą vasarą 
prieš jį buvo labai daug 
kritikos dėl neveiklumo, 
kad užtikrinti Saiko skie
pus visiems vaikams laiku.

giau riaušių, tankai patru
liavo miestą.

' Komentarai užsienyje
Pati /Lenkijos valdžia sa

ko, kad riaušių tikrieji kal
tininkai yra užsienio agen
tai ir pogrindžio reakcinin
kai. Pripažįstama, kad Po
znane plieno liejyklose bu
vo tikro nepasitenkinimo, 
bet riaušes iššaukė priešai 
ir tamsūs elementai, 
tik riaušės prasidėjo, 
gelis demonstracijose 
vavusių darbininkų
prato, kaip juos suvedžiojo, 
ir pradėjo raminti nenuo
ramas.

Tarybų Sąjungos spauda 
apie įvykius ‘Poznane rašo 
trumpai ir tik pabrėžia, 
kad tai diversantų ir po
grindžio fašistų darbas.

Kiek kitaip tuos įvykius 
nušviečia'du kairūs Italijos

Kaip 
dau- 
daly- 
susi-

dar viena 
redakto- ORAS NEW YORKE

Giedra, šiltoka

laikraščiai, kairiųjų socia
listų organas “Avanti”' ir 
pro-komunistinis laipraštis 
“Pease Sera.” Tie laikraš
čiai sako, kad riaušės įvy
ko dėl tikro nepasitenkini
mo. Lenkijos valdžia, sako 
tie laikraščiai, perdaug 
“spaudė” darbininkus, ra
gino juos ilgai ir sunkiai 
dirbti ir anie neteko kan
trybės. “Pease Sera” sa
ko, kad reakcininkai tą vi
są išnaudojo, bet Lenkijos 
valdžia turėtų ne tik grieb
tis griežtų priemonių prieš 
provokatorius, o tikrai tai
syti darbininkų padėtį, la
biau klausyti jų balso.

Dar kitokį aiškinimą turi 
Jugoslavijos titoistų orga- 

,” kuris sako, 
kad riaušes iššaukė reakL 
cininkai iš vienos pusės ir 
“stalinistai” iš kitos. Esą, 
stalinistiniai elementai 
Lenkijos komunistų tarpe 
buvo nepatenkinti dalykų 
raida ir norėjo parodyti, 
kad “negalima paleisti va
deles.”

Amerikos komercinė 
spauda, kaip tai galima bu
vo laukti, per visą praeitą 
savaitgalį pašventė be galo 
daug vietos Poznane įvy
kiams, iš vienos dienos riau
šių padarė net trijų dienų 
“sukilimą” ir panašiai.

Maskva.—Amerikos avi
acijos galva generolas Twi- 

|ningas ir jo palydovai jau 
apleido Maskvą. Bet, prieš 
išvykdamas generolas Twi
ningas pakėlė taurę už tai
ką kartu su Liaudies Kini
jos aviacijos galva genero
lu Liu Yia-lo. Jie sėdėjo 
vienas šalia kito atsisveiki
nimo bankete, kur taipgi 
radosi Britanijos, Francū- 
zijos, Turkijos ir kitų šalių 
aviacijos atstovai ir, žino
ma, šeimininkai, sovietiniai 
karininkai su Maršalu Ži-

garievu priešakyje.
Generolas Liu Yia-lo sa

kė:
“Mes čia visi aviacijos 

žmonės, visi karininkai ir 
mes visi žinome, koks bai
sus 'būtų atominis karas, 
stokime mes, viso pasaulio 
lakūnai, už taikingus san
tykius. Aš keliu taurę ir 
geriu už taiką.” Tą saky
damas jis ypatingai atsi
kreipė į Twininga. Twinin
gas pamažu pakėlė taurę ir 
lyg dvejodamas išgėrė ki- 
no-komurtisto tostui.

Indianos kalėjimo riaušėse Abu Laisvės piknikai 
lapo sužeista daug kalinių

Pendelton.—Indianos re- 
formatorijos kaliniai buvo 
sukilę ir paėmę belaisvėn 
kaip įkaitus keturis sargus. 
Paskui, kai daugiau sargų 
ir policija ėmėsi sukilimą 
numalšinti, jie sunkokai su
žeidė 8 kalinius ir daug 
lengvai sužeidė. Taipgi ta
po sužeisti du sargai.

Kaliniai pradėjo sukili
mą, nes buvo labai įniršę 
prieš dviejų kalinių plaki
mą.

labai puikiai pavyko
Abu didieji Laisves pikni

kai, New Yorko-Bi’-ooklyno 
apylinkėje National Home 
parke ir Bostono apylinkė
je, Lietuvių Tautišku na
mo parke, Montello, puikiai 
pavyko. Abiejuose buvo di 
dėlės minios žmonių. Brook- 
lyno piknikas buvo didžiau
sias paskutinių penkerių 
metų bėgyje.

ll

Miami. -— čia prasidėjo 
taip vadinamų “Liūtų” 
(“Lions International”) su
važiavimas, kuriame daly
vauja nuo 30,000 iki 40,000 
delegatų ir svečių.

Rytinė Vokietija sumažins 
savo kariuomenę ant 30 tk.

Berlynas. — Tuo tarpu, 
kai Vakarų Vokietija pra
deda didinti savo Wehr- 
machtą,, Rytų Vokietija jau 
nutarė savo karines jėgas 
mažinti. Iš viso Rytų Vo
kietija dabar turi 90,000 
vyrų po ginklu. 30,000 jų, 
tai yra, apie trečdalis, grei
tu laiku bus demobilizuo
ti. Visi Rytų Vokietijos 
kareiviai bus savanoriai.
Karinės priverstos tarny
bos nebus, nors Vakarų Vo
kietijoje tokia tarnyba pla
nuojama.

Meany nevažiuos Belgijon 
dalyvauti ICFTU posėdyje

Washingtonas. — AFL- 
CIO prezidentas George 
Meanv šiomis dienomis tu
rėjo išvykti į Briusellį, Bel
giją, kad dalyvauti deši
niųjų unijų pasaulinės fe
deracijos (ICFTU) pildo
mojo komiteto suvažiavi
me. Bet jis nevyks.

Sakoma, kad Meany ne
vyksta, nes labai nepatinka 
daug kas, kas vyksta Euro
pos dešinėse unijose. Itali
joje ir Francūzijoje deši
niųjų socialistų unijose yra 
kalbų apie susiliejimą su 
komunistų vadovaujamo
mis unijomis. Meany aky
se toks žingsnis būtų di
džiausia “išdavystė.”
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NEPRIKLAUSOMYBES DEKLARACI
JAI 180 METŲ

RYTOJ—LIEPOS KETVIRTOJI. Rytoj sukaks ly- 
giai 180 metų, kai buvo paskelbta Nepriklausomybės 
Deklaracija—dokumentas, sulyg kuriuo Jungtinės Vals
tijos buvo paskelbtos nepriklausomomis.

Nepriklausomybės Deklaracija savaime nedavė 13- 
kai Amerikos valstijų laisvės. Ne! Dėl laisvės ir ne
priklausomybės teko ilgai ir žiauriai kariauti, teko daug 
kraujo pralieti. Tačiau Nepriklausomybės Deklaraci
ja buvo įkvėpėjas tiems, kurie kariavo, kurie kovojo. Ši 
Deklaracija buvo rodyklė, gairė, rodanti tikslą, dėl ku
rio reikia kariduti.

Šis dokumentas—Nepriklausomybės Deklaracija — 
buvo entuziastiškai sutiktas ne tik Amerikos žmonių, o 
ir viso pasaulio laisvės trokštančių žmonių.

Nepriklausomybės Deklaraciją parašė vienas žy
miausiųjų, vienas šviesiausiųjų amerikiečių — Thomas 
Jeffersonas, vėliau buvęs trečiasis eilinis Jungtinių Vals
tijų prezidentas.

Jo sukurta ir trylikos Amerikos Jungtinių Valstijų 
Kongreso 1776 m. liepos 4 dieną, Philadelphijoje, priim
ta Nepriklausomybės Deklaracija niekad nepasens. Kiek
vieną kartą žmogus, paskaitęs šį dokumentą, suranda 
jame ką nors nauja, ką nors pamokinančio, ką nors 
įkvepiančio. - ■

Šiandien visokio- plauko rasistai ir makartistai; ku
rie stengiasi pastoti- kelią Amerikos žmonėms į švieses
nį rytojų,, labiausiai neapkenčia Nepriklausomybės De
klaracijos ir Teisių Biliaūs—dviejų dokumentų, gimusių 
kovose už laisvę ir šviesesnę ateitį.

NEPRIKLAUSOMYBĖS DEKLARACIJOS įžanga 
taip skamba:

“Kada žmonijos įvykių eigoje pasidaro reikalinga 
vienai žmonių bendruomenei nutraukti politinius ryšius, 
kurie ją jungė su kita, ii- užimti tarp pasaulio valstybių 
atskirą ir lygią vietą, kurią jai suteikia gamtos įstaty
mai ir gamtos Dievas, padori pagarba žmonijos opinijai 
reikalauja, kad jie pareikštų priežastis, kurios verčia 
juos skirtis.

“Mes laikome sekančias tiesas pačias savaime aiš
kiomis, būtent: kad visi žmonės yra sutverti lygūs; kad 
jiems jų Kūrėjas davė tam tikras neatimtinas teises; 
kad tarp tų teisių yra gyvybė, laisvė ir siekimas laimės.; 
kad toms teisėms apsaugoti tarp žmonių steigiamos val
džios, kurios savo 'teisingą galią įgauna nuo sutikimo 
valdomųjų; kad kur tiktai bet kokia valdžios forma 
pradeda tuos tikslus^ griauti, žmonės turi teisę pakeisti 
arba pašalinti ją ir įsisteigti naują valdžią, paremiant 
jos pamatus tokįais principais ir suorganizuojant jos jė
gas tokioje formoje, kuri atrodo jiems geriausia pasiekti 
saugumo ir laimės. O išmintis, iš tikrųjų,, rodys jiems, 
kad seniai gyvuojančios valdžios neprivalo būti keičia
mos dėl nesvarbių ir pereinamųjų priežasčių, ir visų pri
tyrimai parodo, kadi žmonės labiau yra linkę kentėti, 
kol blogumai vra pakenčiami, negu atsteigti savo teises 
nugriaunant tas formas, prie kuriu jie yra pripratę. Bet 
kai ilga eilė skriaudų ir uzurpavimų, be pakaitos sie
kiančių to paties tikslo, rodo pasimojimą juos pavergti 
absoliutaus despotizmo jungui, tai vra jų teisė, tai yra 
jų pareiga nuversti tokią valdžią ir pasirūpinti naują 
sargybą savo ateities saugumui. Šitaip kantriai kentėjo 
šios kolonijos ir tokia dabar yra būtinybė, kuri verčia 
jas pakeisti buvusias valdžios sistemas. Dabartinio Di
džiosios Britanijos karaliaus istorija yra istorija pakar
totinų skriaudų ir uzurpavimų, kurių visų tiesioginis 
tikslas yra įsteigti šiose valstijose absoliučią tironiją.”

APIE SLAVOKUS
Slovakija yra Čekoslova

kijos dalis. I 
savo seimą, turį savo pla
čią autonomiją,' bet jie su
daro vieną valstybę su če
kais. Dėl to šalis ir vadi
nasi Čekoslovakija — čekų- 
slavokų valstybė.

Nemaža slovakų gyvena 
užsienyje — vargo ir skur
do Verčiami ji-e jau seniai 
emigravo iš savo gimtosios 
šalies, panašiai, kaip ir 
lietuviai.- Apie slovakus, gy
venančius užsienyje, skai
tome Chicagos marijonų 
Drauge:

• “Slovakų žiniomis, beveik 
penktoji jų tautos dalis gy
vena laisvajame pasaulyje. 
Jau 19 ė. pabaigoje prasi
dėjo žymesnė slovakų emi
gracija į užsienį.

“Po JAV daugiau jų, y- 
pač po Pirmojo pasaulinio 
karo, įsikūrė Kanadoje, Ar
gentinoje, Brazilijoje, Uru
gvajuje, paskum Prancūzi
joje, Belgijoje ir Australi
joje. Vien tik JAV-se gyve
ną apie vieną milioną slo
vakų ir jų palikuonių.

“Jų žymi dalis, apie 300,- 
000, yra susiorganizavę į 
fraternalines apdraudos 
draugijas. Čia jie leidžia 
visą eilę savaitraščių. Pa
rapijos aptarnauja apie 
600 katalikų ir 120 evange- 

įliku dvasininku. Kataliku!
Įcentrinė organizacija vadi- < 
I narna Slovakų Katalikų
[Susivienijimu...

“Kanadoje šiuo metu gy
vena apie 60,000 slovakų. Į 
Ir ten jie yra gerai organi
zuoti. Argentinoje gyvena 
apie 15,000 slovakų, Pran
cūzijoje — 30,000.”

Slovakų dipukų iš viso 
esą apie 10,000. Daugiau
sia jų gyvena Australijoje.

valdžios Londone premje
ras grįžo į Lenkijos demo-

Slovakai turil“^ ^publiką gyventi- 
, Del to lenku reakcininku

spauda Amerikoje Mackie- 
vviczių labai -puola. Sako, 
Mackiewicziuš dėl to taip 
padarė, kad jis yra kilęs iš 
Lietuvos, ten turėjęs dva
rą; jis yra buvęs Lietuvos 
dvarininkas, dėl to nepati
kimas “lenkų tautai.”

Dar daugiau jam ir kitų 
griekų primeta. Jie sako, 
Mackevičius jįaii išsižadėjo 
Vilniaus! Jau jis dabar 
kalba, kad Vilnius turi bū
ti Lietuvos, o ne Lenkijos.

Kodėl gi Mackevičius grį
žo Lenkijon? Kas jį prie 
to žygio paskatino? Chi
cagos Sandara šitaip sam
protauja:

“Jau esame rašę apie grį
žimą iš Londono.į Varšu
va buvusio lenku ekzilinės 
valdžios premjero Cat-Mąc- 
kevičiaus. Prieš keletą die
nų jis prabilo iš Varšuvos 
radio, atakuodamas vaka
rines šalis už j _ 
nusistatymą Lenkijos I at-

BULGANINAS, 
CHRUŠČIOVAS, 
STALINAS

Chruščiovas su Bulgani
nu kad muša, tai muša mi
rusį Staliną. Už ką? Būk 
tai Stalinas, būdamas gal- 
vinyje Komunistų partijos 
ir Sovietų valdžios, pridarė 
daug prasižengimų ir vis 
dėl savo asmens garbės bei 
kulto (kaip naujoviškai va
dina). Reiškia, pagal Bul- 

[ganino ir Chruščiovo pa
reiškimus, tai Stalinas bu
vo tikras bei tipiškas karje
ristas; jisai dėl savo garbės 
išžudė tūkstančius komu
nistų teortetikų ir geriau
sių komunistų.

Ar galima apkaltinti vien 
tik Staliną už tuos, nusidė
jimus bei klaidas, kas yra 
u ž m eta m a Stalinui per 
Chruščiovą ir Bulgani
na? Atrodo, kad tie už
metimai nėra bešališki ir 
dalis jų priklauso Chruš
čiovui, Bųlganinui ir ki
tiems, kurie stovėjo galvi-

Taip, Stalinas gal padarė 
ir klaidų, bet tai gal buvo 
neišvengiama tokiame lai
ke, tokiose aplinkybėse, to
kioj padėty.

Ar galima smerkt tik Sta
liną už klaidas, kaip kad 
Chruščiovas smerkia ir dar 
taip niekindamas, rodos, 
kad Stalinas vienas būtu 
valdęs visą Rusiją ir komu
nistų partiją. Ar Stalinas 
tą vietą pasisavino? Ne. 
Staliną ant tos vietos pa
statė komunistų partijos 
nacionalinis komitetas. To
kioj milžiniškoj šaly parti
jos komitetas turėjo būti 
platus; manau, nesuklysiu 
pasakęs, kad Chruščiovas

su Bulganinu irgi prikla 
sė nacionaliniam komitei 
Tai kada Stalinas klyč 
kodėl Chruščiovas su Bul 
ganinu nesulaikė jo nuo tų 
klaidų? Taigi, kaltė puola 
ne -ant vieno Stalino, o ant 
viso nacionalinio komiteto, 
lygiai ant Chruščiovo ir

yra ir tiek pat kalti, kaip 
ir Stalinas, nors aš Stalino 
ir nekaltinu. Kas link 
Chruščiovo prakalbos teks
to, neteko man jos matyt. 
Bet kiek buržuazinėje spau
doje tilpo apie tą Chruščio
vo pasakytą prakalbą, tai 
pasirodo, kad Chruščiovas 
yra ne savo vietoj. Žino
ma tiek, kad buržuazinė 
spauda iškraipo savaip prie
šo pasakytus žodžius.

Dzūko vaikas

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

MINĖDAMI Liepos Ketvirtąją, taigi, privalome vi
suomet atsiminti, kad tarp tų teisių, dėl kurių kovojo 
mūsų prosenoliai, dėl kurių kovojame ir mes šiandien, 
yra “gyvybė, laisvė ir siekimas laimės.”

IS LIETUVOS 
įžymiųjų Prancūzijos žmonių 

rankraščių paroda
Vilniaus ' Valstybinio V. 

Kapsuko vardo universiteto 
mokslinėje bibliotekoje yra 
nemaža įžymiųjų Prancūzi
jos veikėjų rankraščių ir senų 
leidinių. Smuglevičiaus salė
je atidaryta jų paroda. Lan
kytojai susipažįsta su Voltero, 
Beranže, Masne laiškais, pir
muoju leidimu prancūzų enci
klopedijos, kurią XVIII am
žiaus antroje pusėje leido 
Didro ir D’Alamberas. Rank
raščių skyriuje saugomi dar 
Moljerui gyvamv esant išėjęs

APIE ST. MACKIEWL 
CZIAUS GRĮŽIMO LEN

KIJON MOTYVUS
Pas mus jau buvo rašyta, 

kad buvęs lenkų egzilinės

“Kaikurie korespondentai 
vra linkę manyti, jog Cat- 
Mackevičiaus grįžimą pa
skatino buvusio J. V. am
basadoriaus Moskvoje 
George A. Kennan plačiai 
g a r s i n a mi išvadžiojimai, 
jog apie ‘ pavergtų tautų’ 
išlaisvinimą reikia pamirš
ti. Paskelbtame ‘New York 
Times’ straipsnyje nurodo
ma, jog p. Kennan laiko da
bartinę padėtį centralinėje 
ir rytų Europoje kaipo ga
lutina, (finai) ...

“Kaip žinome, George A 
Kennan buvo autorius‘con
tainment’ politikos Rusi-‘ 
jos atvžvilgiu. Toji poli
tika vėliau išsivystė į ‘kon
kurencinę koekzistenciją,’ Į 
nustumdama į šalį trumpai i 
gyvavusią p. Dulles ‘libera
tion’ programą.

“Visa tai, žinoma, yra 
tik didžiųjų galvų vaizduo
tės padaras.”

ju egoistiška nyj Sovietų valdžios
7 Pažvelgus 1 praeit} nuo 

.1917 metų, kada tapo nu
versta caristinė ir buržu
azinė valdžia Rusijoj, buvo 
paskelbta, kad visa galia 
perduota Sovietams. Tada 
buržuaziniai valdininkai ir 
jų pasekėjai, kurie paspėjo 
pabėgti,, išsinešdino į visas 
pasauly'salis; kur kuris ap
sistojo, varė kuo bjauriau
sią darbą, niekino Sovietų 
valdžią; leido net tokius

Laiškas Redakcijai
Žemiau telpąs laiškas yra |Tik gal vienas ar kitas 'tą 

Pietų Amerikos lietuvių !s va j otą laimę tesurado. 
poeto-rašytojo Kapso Sū- Į Dauguma, didesnė daugu- 
naus. Laiškas rašytas R. J 
Mizaros vardu, bet jis lie
čia visus pažangiuosius 
Amerikos lietuvius, tad mes 
ji ir pausdiname.—Red.

• t
Sao Paulo 
birželio 18 d 

Brangus Drauge:—
Po geroko tarpo, prabė

gusio nuo mūsų paskutinio 
pasikalbėjimo laiškais, dar 
kartą pasibeldžiu į tavąsias 
duris iš tolimos ir karštos 
Brazilijos, kurią, kaip ma
tysi iš žemiau telpančių žo
džių, už mėnesio laiko ren- 

' giuosi apleisti.
,Tridešimt metu... Dar 

vakar, rodosi, Klipatų lie
tingoje dienoje į tą žemę, 
kurioje, kaip buvo sudary
ki planai dar senoje Tėvy
nėje, turėjo prasidėti nau-

v 1.956

leidimas, Mon- i 'aP gyvenimas. Gyvenimas,“Mizantropo 
teskje veikalas “įstatymų 
dvasia”, išleistas 1759 metais, 
ir eile kitų senųjų leidinių.

SIMNAS.— “Pergalės”, kol
ūkyje jau pasėta 210 ha grū
dinių . kultūrų ir pasodinta 6 
ha cukrinių runkelių. Sėjant 
vasarojų kolūkiui talkininkau
ja Krosnos MTStraktorinė bri
gada, vadovaujama Mažei
kos. Traktorininkai Voberųį ii; 
Ivaldas užduotis kasdien įvyk-l 
do 150 procentų. Kolūkio sė
jikai Figinskas ir Voluitis, 
esant dienos normai 3.5 , ha, 
apsėja po 4.5 hektaro

(ELTA)

kurio anuomet . pasigedau 
aš, pasigedo tūkstančiai 
mūsų, brolių bežemių, ma
žažemių ir darbo neturin
čių miestelėnų. Laimė!.. 
Taip sako man nežinomas 
poetas:
. .. Žėri laimė ir saulutė— 
mirga spinduliais.
Senas, jaunas, bėga... žiūri, 
kur ji nusileis.

Bėgome ir mes jos .ieš
kodami. Bėgome ieškoda
mi didesnio duonos kąsnio, 
bėgome ieškodami didesnės 
laisvės, kurios anuomet mū
sų Tėvynėje nebuvo. Bet...

bak- 
kaip

Reumatizmai, artritai, są
narių uždegimai išsivysto 
nuo netikusių gyvenimo ir 
darbo sąlygų. Visi gerai 
žino, kad drėgnumas, šla
pumas, šaltis sudaro sąly
gas reumatizmams plėtotis. 
Be to, perdidelis ir perdaž- 
nas tūlų sąnarių vartoji
mas ilgainiui juos ir paga
dina pirma laiko. Panašiai 
esti kad ir su durimis. Du
rys viduj, kambary, vieno
dam ore ilgiau išsilaiko 
sveikos .ir naudingos. Išo- 
rio durys greičiau pagenda 

i dėl netikusių orų, drėgmės, 
1 šalčių. Dažnai varstyk du-

šlykščius išmislus, kaip kad ris, tai greičiau nusidėvės 
Sovietų valdžia nacionali
zavo moteris. Vis tai su 
tikslu sukelt pasaulio žmo
nijos neapykantą prieš So
vietų valdžią. Išbėgusių 
buržuazinių valdininkų ir 
jų .pasekėjų, palyginus su j 
pasilikusiais, kurie nespėjo i 
pabėgti, tai tik saujelė. 
Daugelis pasilikusiųjų nu
ėjo į kontrrevoliucinę ar
miją, kiti varė ardymo dar- 

i bą, sabotažavo, ką tik ga- 
llėjo: naikino, kas tik jiems 
; pakliuvo; suokalbius darė 
su svetimomis valstybėmis, 
kad įsiveržti iš lauko ir iš 
vidaus ir sudaužyti Sovietų 

įgalią ir pastatyti buržua
zinę valdžią, tik jau be ca
ro, nes caro labai mažai 
kas pageidavo. Ką padarė 
su Leninu? Tą pat geidė 
padaryti su visa Sovietų 
valdžia ir jos. personalu. Ką 
padarė hitlerininkai, i 
mę( Lietuvą, su tais valdi
ninkais ir jų artimais vien
minčiais, tą būtų padarius 
Rusijos buržuazija iš- So
vietų valdžios ir jos per
sonalo. Ir jei bebūtų bu
vus stiprios apsaugos, tai 

Tą patį buržuazija būtų at
likę ir su Stalinu ir kitais. 
Jei Stalinas būtų buvęs 
nuolaidesnis, tai Sovietų 
nebūtų iki šios dienos. Aš 

| tariu širdingiausią ačiū ir 
amžiną jam atilsį už tą kie
tą, plieninę kumštį, kuri 
apsaugojo Sovietus nuo vi
durinių ir išlaukinių prie
šu.

liukas prieš paprastą 
teriją tai taipo pat, 

.žirnelis prieš beisbolo ka
muolį.

Yra kelios kūdikių para
lyžiaus rūšys, yra kelios ir 

j jų virusinių parazitų rū
šys. Jau surastos keturios 
skirtingos virusų rūšys. Jie 
skiriasi tarpsavy savingais 

susikabinę j imais, siūleliu-
kais. Trečioji rūšis duoda
si lengveliau tyrinėjama, . 
nes ji auga ir dauginasi la
boratorijos pelių kūne.

Prieš “polio” ligą kovo
jama dviem frontais. Pla
čiausias frontas tai vaikus 
apsaugot nuo ligos, kad jie 
neapsikrėstų, nesirgtų. 
Saiko skiepai, pagaminti 

i Indijos bezdžionkaičių inks- 
i tu pagalba, duoda vaikams 

reikia trustis šal- atsparumą bei imunitetą,

ir nudils jų sąkabos, vars
tomosios 
kabliai.

Jeigu 
kad tau 
ty, bet kokiam netikusiam 
ore, staigiose oro atmaino- .. .. ,. . .

:se, o dar tau tenka dirbt! ^esa. ne pilnutims ir veikia 
įsitempusiam, lankstytis I tam tiuą laiką, vis dčl- 
dažnai arba lankstyt tūlus It0T)al dldchs da|ykasu 
sąnarius, tampyt raumenis,;

ma mūsų brolių tos svajo
tos laimės nesurado, nežiū
rint, kad kai kurių ekono
minis lygis kiek ir pakilo 
per didelį vargą, nedaval- 
gymą ar ilgas sir sunkias 
darbo valandas. O didesnę 
daugumą sutiko tos pačios 
sunkios gyvenimo sąlygos; 
tas pats palėpinis gyveni
mas — kalėjimai, persekio
jimai ir kova, nepaliauja
ma kova už gyvenimą, už 
laisvę.

Drauge! Pirmoji mūsų 
pažintis, pirmieji mūsų ry
šiai su Jumis kaip tik ir 
buvo susiję su kova, su li
teratūra dėl musu broliu 
apšvietos,. dėl kovos už švie
sesnes darbo žmogaus sąly
gas. Padėjote Jūs mums 
pirmomis emigracijos die
nomis; padedate ir šian
dien savo spauda, patari
mais kaip geriau Hgudę, 
kaip vyresni broliai. Dėkui 
Pums už viską, ką gavo ir 
gauna Brazilijoj gyvenanti socialistinėj statyboj, tuom 
tėvynainiai. Kas liečia ma- pačiu kartu palaidoti senus 
ne, nežiūrint kur būčiau ir kaulus protėvių žemėj, 
kokiose gyvenimo sąlygose, 
visuomet būsiu Jums dėkin
gas; visuomet atiduosiu 
Jūsų organizacijoms ir pa
vieniams draugams atitin
kamą kreditą.

Šis jau bus paskutinis 
mano laiškas iš Brazilijos. 
Ateinančio — liepos mėne
sio 16-tą dieną, laivu “Pro- 
vance,” grįžtame į namus, 
į Tėvynę—-Tarybų Lietuvą.

Su mumis (žmona ir sū
num) grįžta taipgi nema
žas būrelis tautiečių, kurie, 
kaip ir aš.,, myli ąavo tėvy
nę ir pasiruošę jai padėti

lankos, vyriai

tavo toks darbas

mest narių reumatizmai.
Tain tikrų narių reumatiz 

mas atsiranda nuo įtemp-

tai jie šios liogs nebpja, ne
suserga jąja. Imunitetas,

Kitas kovos prieš “polio” 
ligą frontas tai gama globti4 
linas (“gamma globulin.”). 
Yra tai skystis, padarytas 
iš kraujo tokių žmonių,

įlieto avoiiaiiucA uuv įvvhim i • 1 1

to laikymo darbo įrankių, j k"™. kada nors Persirgo
arba ir nuo ilgo stovėjimo, 
sakysim, fabriko darbi n in
kų, policininkų, stalų tar
nautojų bei padavėjų, virė
jų, kareivių, dentistų. Do
kų ir prieplaukų bei uostų 
darbininkai, krovėjai labai 
ištampo narius ir raume- 

uže- uis ir pirma laiko juos pa
gadina. Namų dažytojai, 
nuo ilgo stovėjimo ant ko
pėčių gauna kairės kojos 
narių uždegimą. Šlapias 
darbas skerdyklose ir mė
sos gamyklose irgi pridaro 
reumatizmų.

Geležinkelių darbininkai, 
autobusų vežikai ir bet ko
kie darbininkai šaltose, ir se 
drėgnose aplinkybėse susi-' 
laukia reumatizmų. Taip 
pat ir stiklo fabriko dar
bininkai, nuo didelio kars-' 
čio ir staigių oro atmainų. •

Statistikų duomenys pa-1 si 
rodo, jog dėl reumatizmo 
bent dešimta darbininkų

Į dalis išlieka nuo darbo po 
savaitę ir po dvi kasmet, 
aplamai imant. Vaistas: Į 
pakeisk darbą, kad nebūtų i 
tau perdidelio įtempimo ir 
atmainingų staigių orų.

Dar kartą linkiu Jums ir 
visiems draugams geriau
sios kloties literatūriniame 
ir apšvietos darbe; dar 
kartą dėkoju už Jūsų visų 
geriausius norus.

Jei turėsite valandėlę at
liekamo laiko, parašyk sku
bu laiškutį. Lauksiu. Ge
rai?

Sėkmės, mielas Drauge!
Kapso Sūnus

Kūd>kių paralyžius (“an
terior poliomyelitis”) — už
krečiama virusinė liga. “Vi
rus” seniau būdavo miglo
tas terminas, nelyginant,
kaip ir lietuvių “pavietrė.” 
Elektroniniai mikroskopai 
parodė, kad virusiniai nuo
dai yra mažutėliausi para
zitai, apvalainiai skrituliu
kai. Toks virusinis krisle-

šita liga. Gama globulinas 
vartojamas jau susirgusiam 
vaikui, kad jo nesuparaly
žiuotų. Atseit, globulinas 
apmažina ligos siausmą, 
veikia lyg ir koks priešnuo
dis.

Pasiklausius Lozoraičio 
kalbos

J a u tiri i n k h srove d i d ž i u o- * »
jasi jU vadinamu Lietuvos šefu 
Lozoraičiu, knis atvykęs *’'• 
Italijos dabar svečiuojasi 
savo žmona .Amerikoje ir d; 
lyvauja tautininku surenglito- 

kalibro po k i liuese 
politiką iic\a ra

gindamas lietuvius prie atsta
tymo Lietuvos nepriklansomy-

Biržeiio 17 dieną vienas to- 
- susirinkimas įvyko aukšto
ms mokyklos Maria salėje, 

67th ir California. Kadangi 
buvo laisvadienis ir įžangos 
nebuvo, tai daugelis atsilan
kė ne tautininkų politikai pri- 

| tardami, o žingeidumo dėlei 
•' pamatyti tą tautininkų i pa
danges keliamą karaliuką, ku
lis didžiuojasi Kybartų aktu, 
kad iis esąs tikrai Antano 
Smetonos Įpėdinis. Faktas yra. 
tam Įrodymui svetainėje buvo 
gal 15-ka šimtų žmonių ir ka
da nuo durų visa ta načals- 
tva, priekyje su savo Šefu 
dėjo niaršuoti linkui esti 
tai Lozoraičio pataikūnai j<.

i simpatizatoriai pradėjo šauk
ti Valio! ir patys sustojo ir 
kitiems davė ženklą, kad sto
tųsi pareikšti svečiui pagarbą. 
Apie 5 šimtai atsistojo, o

(Tąsa 3-ciam pusi.)

2 pusi. Laisvė (Liberty). Antrad., Liepos (July) 3, 1956



BALTIMORE, Ml)
.'as baltimoriečius piknike

Susėdom į busą, mano žmo
na Cicilija ir aš, ir važiuojam 
i Baltimorę ant pikniko. Die
na atrodė nebuvo tinkama to
kiam parengimui. Dangus 
ūkanotas. Pilki debesiai pa
lengva slinko iš šiaurės i pie
tų pusę, 
miestu 
Buše i

tus pradėjo lyti, 
irdo triukšmas. Pa- 
kuriems teko sėdėti

biai pradėjo uždarinėti juos. 
Buše oras pasidarė šiltas, ne
malonus.

Blizgančiu Imliu busas rie
dėjo link savo destinacijos. Ci
cilija žiūri i mane ir nei žo
džio. Veidas liūdnas, 
rūpesčių. Galvoje 
tai visokių mislių.

šim-

Baltimorės. lietus liovėsi 
Pasikus Baltimorę, visur 
sa ir visai čia nelijo. Išėjom 
iš busų stoties. Čia mums rei
kėjo imti miesto busą. Už pus
valandžio busas sustojo. Bušo 
vairuotojas storu balsu iššau- 
kinėjo: “Slovak Hali“ pikni
ko vieta!

Prie vartų sutiko mus bal- 
limorietis su meilia šypsena. 
Pasisveikinome, užmokėjome 
po penkiasdešimt centų už 
įžanga. Kaip visada ir .visur, 
pikniko rengėjai buvo labai 
užimti prirengimu irsutvarky-i 
mu vietos. Cicilija ir aš įėjom 
į salę. Jau radome atvažia-

sau

vusius

žodį. Nutilo linksmybė, lais- 
viečiai žinojo, kad yra daug 
svarbių reikalų atlikti. Vajus 
dėl dienraščio paramos gero- 

šlubuoja. Kalbą pasako 
Bimba trumpą. Buvo la- 
aiški.ir įdomi, žmonės iš

klausė sui didelia atida. Daug 
vietinių ir pasaulio klausimų

gęs savo kalbą, kalbėtojas 
buvo pasveikintas karštu del
nų plojimu.

Publika ir muzikantai buvo 
pakviesti į salę. Čia visi susė
do į pusratį, žemaitis prane
šė, kad prižadėtas koncertas 
pertaisytas. Menininkai - dai
nininkai iš Brooklyno nedaly
vaus. Priežastis, liga. Apsirgo 
vienas svarbus dainininkas, ir 
negalėjo atvykti. Bet už tai 

I čia randasi progresyviška gru
pelė suomių (finų) šokėjų ir 
dainininkų,
anglų kalboje 
ką jie dainuos, 
grojo suomiškas dainas ir 
kius. Grupė iš šešių 
suomių mergim,i, labai
žiai padainavo ii’ pašoko, kon
certas buvo pasekmingas. Dai
nos skambėjo puikiai. Publi
ka labai užganėdinta

Viena iš dalyvių, 
paaiškino apie 

Muzikantai 
Šo-

jaunų

nikas iš naujo, 
grojo amerikoniškus ir 
viškus šokius. Pasileido 
lis būrelis Šokti. Kt 
ko : viesulas, 
ris ir langu 
viesulas! Matome, ■ 
has nusitvėrė vieną 
mių merginų, kad

M uzikantai 
lietu- 
d ide- 
sušu-

uždarykite du- 
Kur čia

Jonas
ta u

šuo

čiai ir valgo skanius pietus, j juo(lu sui<tis. Paki 
Su visais pasisveikinom. juodviejų/šokimo.

Užėjau i virtuvę.

pralaimėjo“. Šiemet pikniko

‘i BrocktonZ i , Mass.
■ 1

j ALICE USTUPAS-ZINKEVICIENE E
j Mirė Birželio 18-tą

/ Gaila jaunos moters ir vaikų motinos. Alice,
/ ilsėkis šaltoje žemelėje.
y Giliią užuojautą reiškiame jos tėvams Kaži- 1
/ mierui ir Onai Ustupams. Taipgi ir Zinkevičm |
/ šeimai. ■
v! F. ir K. Čereškai J. Yedzius |
| F! ir M. Markevičiai K. Beniulis g
/ Uršulė Zaleckaitė A. Neverauskienė
1 Elena Rendzevičienė A. Radzevičienė
’j A. ir P. Orentai M.> Žaliukienė
I P. ir 0. Klimai J. Ustupas

! A. Kukaitienė T. Bartkus
A. Chesnut M. Podžiūnienė

| M. Potsienė J. Stigienė
r M. Gutauskienė A. Kelley
į P. Sinkevičienė G. Shimaitis
j P. Baron M. Tamuleyičienė

C. VValungevičienė B. Tamulevičiūtė
įj \V. Yuodeikis A. Miknis

R. Stripinis T. Kaminskienė
jį K. Merkelienė " 1

buvo toks ilgas, kad apie jį 
susėdo arti 60 pikniko daly
vių, kuriems laimė lėmė tą 
progą. Ir ko ant to stalo ne
buvo ! Toks turtingas viso
kiais valgiais jis buvo tur būt 
todėl, kad šiemet jį rengė ko- 
operatyviai Hamiltono ir To
ronto moterys.

Na, o ko trūko prie pikni
ko šeimininkių baro ? Buvo 
suvožtinių, karštų “šuniukų“, 
sūrio, kavos ir. . . kur čia vis
ką išvardinsi. 1 lamiltoniečiai 
aptarnavo pikniko dalyvius 
šaltais gėrimais, šalta koše ir 
kitais skanėsiais.

Tai

ką d ir
Kas

ir pa-

dėko-

Vienu1 žodžiu, piknikas bu
vo balius atvirame ore. 
nėra perdėjimas.

Dar reikia pridėti,
muzika buvo labai gera. 
Turėjo ūpą šokti, galėjo 
s įšokti.

žinoma, už tai reikia
ti mūšy laikraščio; geroms pa
triotėms ir patriotams, kurie 
negailėjo savo energijos. Dau
geliui neteko nei atsidust 
kaip reikia. Nuo ankstyvo ry
to iki vėlaus vakaro dirbo iš
sijuosę. Ypač eilei hamiltonie- 
čių teko pavargti sunkiai. Kai 
kiti jau trauke namo, tai

ko stalus, suolus ir kita, par
vežti ir padėti, kur reikia

ILSĖKIS, DUKRELE,

ŠALTOJE ŽEMELĖJE

—Tavo tėvas
Kazimieras Ustupas

laikymas yra mūsų visų reika
las.

Dabar mums lieka atminti, 
kad ateinančiais metais mūsų 
piknikas bus jubiliejinis, 
bus 25 metinis piknikas, 
nau, kad verta iš kalno
siems ruoštis dalyvauti. Tame 
piknike turėtume pasimatyti 
ir tie, kurie matėmės 25 me- 

atgal. J- Y.

Tai
Ma-

vi-

tai

Čia sto\i Juozas Deltuva su 
bitelės, j stikiine šalto alučio rankoje. 

Onutė Deltuvienė tarpe jų pa-i$a]<0 man, Stepuką! Joniškie- 
tarnauja tiems, kurie ’ perka , į, ar pastebėjai, kaip atrodo 
pietus. O čia virtuvėje, t'ai ii- j 
kras “pragaras“. Moterų vei
dai nuo karščio paraudonavę. 
Bet jos nepaiso.

Sutinku draugę P; 
nę. Ji pardavinėjo 
tiems, kurie perka 
Antra m e gale salės 
rengėjų tvarkė barą, 
mas iš salės į parka, sutikau 'ten, 
Pasėrskį tekinai bėgantį, ran- 

A/oje kibiras pilnas su ledais.
Pasisveikinom.

Lauke matau, kaip Žemai
tis su kitu rengėju velka iš 
garažų stalus ir ilgus suolus. 
Nusivilkau savo švarką ir sto
jau į talką. Statėm stalus ir 
suolus, kur radom patogią 
vietą po medžiais, pavėsy, že- Eikim su 
maitis mane paklausė: O ką alučio, 

iandien ? I kas pasic 
VĮ klynietė sustabdė ir sako • 

jums,
linkėjimus nro Petri-1 tikti.

kalbos aptilo, žmonės pradė; 
j’o važiuoti kožnas savo ke
liu, kol pasieks namus.

Jau buvo vėloka. Atsisvei
kinę su 
draugais, 
mašiną ir 
gu buvo

Sunku tinkamai aprašyti vi
sus ir visas. Užtenka pasaky
ti. kad daugeliui teko sun
kiai padirbėti. O atsilankiu-

ma- 
pri- 
Lo-

lė

Antano Bimbos?

Aha.’

visais pažįstamais 
sėdome į Deltuvos 
išvažiavome. Sma- 
ant širdies, žinant,

piknikas buvo pasėkmin-

Steponas Joniškietis

Toronto, Canada

(ė. Jos oponentė buvo Mirna 
Skinulytė, hamiltonietė. kuri 
kovojo už Hamiltono garbę. 
Abidvi jaunos ir dar pirmu 
kartu dalyvavo tokiame kon
to ste.

Na, “Garbės Stalas“ šiemet 
tu r būt bu vo dar didesnis. Jis

buvo patenkinti priėmimu. Jie 
nesigailėjo išleisti žiupsnį do
lerių, žinodami, kad tas vis
kas daroma išlaikymui laik
raščio, kuris tarnauja jiems 
per daugelį metų. Ištikto, ma
lonu matyti, kad tautiečiai ir 
tautietės supranta,< jog jo iš-

Chicago, Ill.
(Tęsinys iš 2-ro pusi.) 

daugiau kaip tūkstantis salė
je buvusių nesistojo, o sėdė
jo sau ramiai. Reiškia, 
žuma tautininkų politikai 
taria ir eina su jų vadu 
zoraičiu.

Ponas Daužvardis tom
čiom giesmėm kaip ir visada, 
pakalbėjo ir išgarbinęs “dip
lomatą“ Lozoraiti perstatė 
kalbėti. Tas jų šefas savo 
pranešimus susirašęs, dažnai 
mesdamas žvilgsnius ir lapas 
po lapo perskaitęs kišo į apa
čią. Tai ne oratorius ir ne pra
kalbi n in kas.

trados sunkiai teko sugaudy
ti šefo žodžius. Prie to, karts 
nuo karto garsiakalbis taip 
sužviegdavo, lyg lekiančių 
gatve gaisrininkų, sirena. Kai 
kurie negalėdami pakęsti tą 
cypimą, net griebėsi ausis už
sikišti.

Ponas Lozoraitis savo pra
nešime atkartojo tokius daly
kus, ką viso pasaulio spauda 
jau kartkartėmis yra painfor
mavus.

Pavyzdžiui, Tarybų Sąjun
gos įvykius, apie Beriją ir ki
tus, kurie buvo likviduoti Sta
lino režimo metu. Prisiminė 
ir apie Tarybų naują taktiką, 
kuri Lietuvos nepriklausomy
bės atstatytojams darosi ne- 
košer Visą valandą užtruko 
svečiui beaiškinant. Pabaigus 
sugiedojo Lietuvos himną.

R. S.

Maskva. — Irano šachas
Rėza Pahlevi pradėjo dery-

sau pa-

Garsiakalbiai buvo 
nustatyti, kad toliau

nekaip
nuo es-

čiovu. Šachas apsrvvendin- 
tas Kremliuje. Sakoma, 
kad tai pirmas monarchas, 
kuris mato Kremlių po ca
ro nuvertimo.

Matai, dalykas tame: iš J 
buvo labai nusiminęs, j n; I Uar vienas pasekmingas 

kac ne >us ni < .Liaudies Balso piknikas 
jau auk u gavo

Matai 
niko.

! ir piknikas pasekmingas . Jai dar vienas metinis L.
i Kur nepažvelgsi, visur ma-. Balso piknikas praėjo. Ir bu- 

Išeida-Įtai ir sutinki gerų draugų. O ' vo kaip tik taip, kaip nekuriu 
sėdi grupelė'jau per eilę metų kartoja: 
-- 1----- “liaudies Balso pikniko nega

li sulyti“. Debesys praėjo šo
nais, o ten, kur piknikas bu-

čekius i

prie stalo, i
1 laisviečių ir matai tarpe jų
I Paukštienę iš Floridos. Arba 

■i netoli nuo baro. prie mažo 
j staliuko sėdi Cicilija iš sosti
nės Washingtono Ir pardavi
nėja čekius barui.

Pačiupo mane už rankos! dies Balso piknikai būna 
brooklynietis, mano para pi jo-

su.

LŪS 12-jo SEIMO PARENGIMAI
liepos S dL Priešsei minis Piknikas
Gražiame Olvmpia Parke. 68 So. Quinsigamond Ave 

Shrewsbury, M ass.
Nemažai piknike bus jau atvykusių delegatų iš kitu miestų.

sakote, ar Ii 
Manau, kad

Per vartus 
busas. Kas 
ladelphiečiai 
dokas 
-šii po 
buvo 
t imor i

Tamsiai pilki debesys nu
slinko kur tai ir dingo. Pasi- 
darė giedri diena. Pasirodė 

Dile ir su savo šiltais špindu-

; įsigrūdo didelis Į vežiau 
tai sukliko: phi- j riatisiu 
atvažiavo.’

būrys, moterų ir vvru * •
Di-! kienės.

iš b u so. Iš visų pusių 
girdėti: sveiki gyvi, bal- 
iečiai!

jais nubučiavo

po pit

manimi išgerti šalto 
N e a psa k o n i as i) r o 1 iš- 
Igimas. Taipgi broo-

Muzika 
kauja, šnekaąi 
pogi pasileido 
ir pi' ” •
tokio 
įima 
,io.

j oniškiečiai,

. linksma ii 
xroja. žmonės 

Jaunuoliai 
šokti. Tai

smagu, 
j uo
tą i- 
tau

aš savo amžiuje. Nega- 
nepaminėti Petro Kup- 
A’ i s u o se parengimuose.

ką baltimoriečiai
Kupris, aktyviai

.šiandien jį sunkiApie trečią valandą
Iii salėje pasirodė muzikantai. , dė.

renge, jis,
darbavosi.

is pensijos, 
ne pamiršo

ir prisiuntė,

apdes-! tu

alumi

ir muzikantai, buvo pakviesti 
eiti į parką. Po medžių pavė
siu, prie stalų sėdėjo didelis 
būrys žmonių. Stalai 
tyti visokiais valgiais i 
lyti stiklais su šaltu 
čia prie didelių stalų
būrelis philadęlphiečių. tarpe' 
jų Bekampiai, Tureikiai ir 
Merkis. Biskutj į šoną antri 
stalai, užimti kitų.

Muzikantai pradėjo groti 
lietuviškus šokius. Pasileido 
daug porelių pasisukti. Kas 
tai užtraukė liaudišką dainą. 
Tuojau iš visų pusių pasigirdo 
dainavimas. Prie dafnorių pri
sidėjo muzikantai. Buvo taip 
walonu ir patogu. Atrodė, kad 

ūsų

Parke. kaip visada su bai
li vartų k u prisijuosęs Sta- 

s šaltu alumi visus svečius 
aptarnauja. Kasparis 
su visa savo šeimyna, 
savo sūnų i darba
jis pats gi su anūkais pasilei-

sena tėviškė čia ant 
randasi. Visur ir prie 
stalo, buvo tokia nepa- 
linksmybė, meilė tarp

kožno
prasta
laisviečių.

žemaitis paprašė ramumo.
Buvo paprašytas dienraščio 
Laisvės atstovas Bimba tarti

me-

gas J. Evans. Draugai roches- 
1 orinčiai, kurie dalyvavo pik
nike, pranešė, kad jis susir
go prieš pat pikniką. Mes visi 
trokštam, kad jis greitai pa-

Kaip malonu not 
t u,s- susitikti su

ne 
tik jo patriotų ir patriočių pa
stangos sukelti paramos laik- 
rašcii.’i, bet ir draugų ir drau
giu bei pažįstamų susitikimas.

susi
na u- 

ročesteriečius Į

M*

pikniko 
Tiesa, 

dvi sie
ju tar-

Išrodo, kad 
kurių kandidatė 

šiemet dirbo už-

na dažniau 
kalbų, kiek

j ienų. Imkime
(Černiauskus, Barauską, 
j’sevičienę), kurie buvo mū
sų piknike, čiolus metus nesi
matėm su jais.

Arba’ paimkime Koklius iš 
West Lome, Got., su kuriais 
kai j) aš, taip ir daugelis kitų 
torontiečių, nesimatėm virš 16 
m'-tu.

pelelio, Londono, Simcoe ir 
kitų apylinkių, su kuriais bu- 

1 vo mąlonu susitikti ir pasikal
bėti. Tiesa, nedaug laiko pik- 

• nike yra bet ir trumpas pasi
kalbėjimas daug reiškia.

Nemalonu, bet tenka pažy
mėti. kad šiame mūsų pikni
ke • negalėjo dalyvauti vienas 
i< gerųjų Liaudies Balso pa-

atvyko
Pastatė

už baro, j trintų Rochesteryje. Tai drau

Chesterietis LipČius tai jau. 
turi tikrai kuo pasididžiuoti: 
dvi dukreles šviesiaplaukes 
gražuoles. Tikros lietuvaitės. 
Philadelphietis Merkis, kaip 
visada, su tuo patim skundu. 
Nėra pas juos vietos, kur pa
rengti pikniką. Bet čia pata
rė Stankevičius: nepatingėki
te, pamėginkite ir pasiseks ir 
jums atlikti naudingą darbą.

Pamažu iš parko išriedėjo 
busas su gerais draugais phi- 
ladelphiečiais. Išvažiavo ir 
mašina su brooklyniečiais. Sa
lėje dar buvo linksma. Bet 
parke triukšmas, juokai ir

sveik tų.
Kalbant apie paties pikniko 

eigą, reikia pasakyti, kad ii’ 
šiemet jis buvo šaunus. Gan 
sėkmingai praėjo 
ž va i gž < I ės r i n k i m as.
kontestančių buvo tik 
mot, bot kompeticija 
pe buvo gyva, 
torontiečiai 
laimėjo, ii
sispyrusiai. Mat, praeityj# vis 
pralaimėdavo, tai dabar jau 
pasispaudę. Ištikro, torontie- 
čiams visuomet prikišdavo: 
“Tokia didelė kolonija, o

Laisveš^Choras iš Hartford, Conn., vadovaujamas Wiiflfa Hollis

Programoj dalyvaus linksmasis Laisvės Choras iš Hartford, Conn 
vadovybėj gabios .chorvedės Wilma Hollis

Liepos 10 d. Įspndingas šeiminis
Lietuvių Svetainėje, 29 Endicott St, Worcester, Mass

Apart kš toliau atvykusių menininkų, dalyvaus ir vietinis Aido Choras vadovybėj žymaus chorve 
džio Jono Dirvelio ir duetas Ona Dirvelienė ir Jonas Sabaliauskas. Jų dainavimu publika neatsigė- 

reja. Nepraleiskite šios vasarinės skambaus dainavimo progos.
Seimo Rengimo Komisija

3 pusk Laisvė (Liberty). Antrad., Liepos (July) 3, 1956
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svečiavosi baltimoriečiai J. 
Deltuva, Ch. Jacobs,, P. ir
Ona Paserskis, J. Stanis. Sek
madienį jie buvo atvykę į 
dienraščio Laisves pikniką. 
Sakėsi ten susitikę daug gimi
nių ir pažįstamų.

Pirmadienį visi atvyko at
lankyt Lietuvių Kultūrinį Cen
trą, jame veikiančias lietuvių 
įstaigas. Lankėsi ir dienraš
čio Laisvės leidykloje, pama
tyti, kaip gaminamas laikraš
tis. Atvežė dovanų nuo balti- 
moriečių ir savųjų asmeniškai. 
Jos bus skelbiamos $15,000 
fondo pranešimuose.

Petro Grabausko
sveikata taisosi

Gale praėjusios savaitės Pe
trą Grabauską radau pastip-
1 ėjusį ir smagioje nuotaikoje. 
Sakėsi jau užaugęs keletą sva
rų. Savo kampelį apsistatęs 
atvirutėmis ir loiškais nuo 
draugų iš visų šalies kampų; 
tarp jų jis nesijaučia vienišas.

Lankyti jį galima antradie
niais, ketvirtadieniais, sek
madieniais ir šventadieniais 
(kaip kad 4th of July) nuo
2 :30 iki 4, o penktadienių va
karais nuo 7 iki 8 :30. Randa
si Triboro Hospital, Parsons 
Blvd., Queens, L. L, N. Y. Jo

1 kambarys 4-ame aukšte 46-A, 
Ward 4-A.

Lankęs

Komunistai atlaikė tri- 
ju dienų susirinkimą

“Daily Worker” praneša, 
kad Komunistų partijos na
cionalinis komitetas posėdžia
vo tris dienas. Posėdžiai bu
vo laikomi partijos raštinėje 
po num. 101 West 16th St., 
Manhattane. Daug įvairių 
klausimų buvo svarstyta. Dau
giausia dėmesio, k aip atrodo, 
buvo atkreipta į naują padė
tį pasauliniame komunistinia
me judėjime, kuri susidarė 
dėl Sovietų Komunistų Parti
jos 20-tojo suvažiavimo iškel
tų kaltinimų Stalinui.

Uždarys Brooklyne 
Bushwick ligoninę

Už poros mėnesių bus visiš
kai uždaryta 58 metus ištar
navusi Brooklyne Bushwick li
goninė. Ta ligoninė gerai ži
noma ir daugeliui lietuvių. Ko
dėl ji uždaroma? Ogi todėl, 
kad joje viskas paseno. zPa
taisymas, sakoma, perdaug 
kaštuotų.

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Paskutinis pa ky ietim as j dienraš
čio Laisvės me/tmį pikniką.

Jvyks liepos T 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 Rt. 28, privažiavę pirmą 
Traffic Light sukite į kairę per 
Howard Bridge, paskui biskį j kairę 
ir tuoj tiesiai pamatysite Winter 
St. Važiuokite iki Keswick Rd.

(126-127)

BROCKTON, MASS.
Piknikas . Knygyno ir spaudos 

reikalams Jvyks liepos 4 d., L. T. 
Namo Parke, Winter St., ant Kes
wick Rd. Prašome vietinius ir iš 
apylinkės dalyvauti, praleisti gra
žiai laiką žaliame pušyne, _.

Reng. Kom.
' - (126-127)

RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 13 kuopos mėnesinis susirin

kimas Jvyks ketvirtadienio vakare, 
liepos 5 d., Liberty Auditorijoje. 
Viši nariai kviečiami dalyvauti. Tie, 
kurie esate nepasimokėję savo mo
kesčių, turite susirinkime pasimokė- 
tl. — Valdyba

(126-128)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-mos kuopos susirinkimas 

jvyks antradieni, liepos 3 d., 7:30 v. 
vakare, Liberty Auditorium, 110-06 
Atlantic Axe., Richmond Hill. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti. Kurių 
duoklės nemokėtos, malonėkite at
eiti ir užsimokėti, kad nesusispen- 
duotumėte.

Valdyba 
(126-127)

4 £usl« Laisvi (Liberty). An trad., Liepos (July) 3, 1956

NewYorko^/W<ff2liik>i
New Yorko 

spaudoje
Earl Wilson yra “kolumnis- 

tas - pletkininkas”, kuris sa
vo kolumnoje “Post” pusla
piuose rašo daugiausia apie 
naktinius klubus, kabaretus, 
teatrinius užkulisius, pusniuo- 
ges šokėjas, divorsus, skan
dalus, skandaliukus ir t. t.

Atrodytų, kad kas ne kas, 
bet Earl Wilson neturėtų pa
traukimo vykti Maskvon. Bet 
ir jis, kaip tai mes matome 
“Poste” juodu ant balto, da
bar randasi Maskvoje ir iš 
ten rašinėja, I

Apie ką jis rašo? Dau
giausia apie dalykus, kurių 
ieško ir nesuranda—apie ne
sančius naktinius klubus, apie 
lai, kad Sovietuose nėra re
klamų, kur seksas ekspluo- 
tuojamas, apie restoranus, 
kur jis neranda pakankamai 
elegantiškumo ir t. t.

Pasirodo, kad Wilsonui pa
sisekė,. kaip spaudos kores
pondentui, įsigauti net į vai
šes Kremliuje. Na, čia jau 
jam buvo proga aprašyti 
smulkmeniškai, kokį vyną, 
kokią vodką ir kokį kaviarą 
jis matė ant stalų, kiek kas 
gėrė ir kaip kas buvo apsi
vilkę.

Vienu žodžiu—labai “svar
bus reportažas”.

* * *
Kuomet generolo Armaso 

vadovaujamą karinė klika 
1954-ais metais nuvertė liau
diškai - demokratinę Guate- 
malos valdžią, New Yorko 
“Times’*, kaip kiti komerci
niai didlapiai, tą įvykį sveiki
no kaip didį “demokratijos 
laimėjimą”.

Dabar, dveji metai vėliau, 
“Times” reiškia kai kurias 
abejones. Per dvejus metus 
“Times’’ vis sakė, kad štai, 
štai, kai dalykai apsiramins, 
demokratija bus įsteigta Gua- 
temaloje. Bet šiomis dienomis 
Armaso diktatūra suspenda
vo konstituciją, įsakė polici
jai šauti į demonstruojančius 
studentus, suėmė keletą šim
tų narių. 'Vedamajame savo 
straipsnyje (birželio 28 d.) 
“Times” sako maždaug taip:

Ant kiek teisingas Armaso 
aiškinimas, kad komunistai 
kalti ? Jeigu1 komunistai tik
rai 'sudaro pavojų Armaso 
valdžiai, tas rodo, kad po 
visų ląersekiojimų, areštų ir 
deportavimų jie atgimsta. 
Jeigu tai tik priekaba, tas ro
do, kad Armasas nenori libe
rališkos demokratijos, «

Ko “Times” nemini, o gal 
ir nesupranta, tai kad Gua- 
temaloje negali būti ramu, 
kol fašistinė valdžia laikys 
atėmus nuo valstiečių žemę, 
kuri anksčiau per reformas 
jiems buvo išdalinta, kol dar
bininkų algos eina visa že
myn, kol viešpatauja visiška 
žodžio laisvas priespauda. * •

* * *
“Daily Workeris” sako, kad 

McCarthy’o užpuolimas ant 
aukščiausio teisėjo Warreno 
kaip ant “pro-komunisto” nė
ra tik išsišokimas, kuris ver
tas pajuokos. McCarthy ne 
vienas,—su juom Eastlandas, 
Mundtas ir eilė kitų pačiame 
Senate ir Atstovų bute. Tos 
atakos turi tam tikrą gerai 

’apgalvotą tikslą: neleisti ra- 
gangaudystės atmosferai pra
nykti.

Per paskutinį pusmetį ra- 
gangaudžiai aplaikė nemažai 
smūgių. ’Aukščiausias teismas 
išnešė sprendimus, kurie nau
dingi civilinėms teisėms. Tai 
prieš tą srovę dabar stoja 
McCarthy ir jo sėbrai, kurie 
dar toli nėra visiškai nušluo
ti nuošalin.

Kviečia daly vau ti Visu Taniu 
piknike liepos 1-ą

Mėgstamieji masinį, tikrai 
senovišką ir sykiu naujausiai 
modernišką pikniką suteiks 
sau tikrai malonų pobūvį nu
vykę į Visų Tautų pikniką šį 
trečiadienį (rytoj), liepos 4 
dieną., Jis bus toje pat vieto
je, kur įvyko dienraščio Lais
vės piknikas — National Hali 
and Park, kampas 65th St. ir 
38th. Ave., Woodside, L. I.

Stevensonas atskrido iL 
New Yorką pasitarimui

Adlai Stevensonas praeitą 
savaitgalį atskrido j New Yor
ką, kad, tartis su savo šali
ninkais čia. Sakoma, kad jis 
toks pilnas pasitikėjimo, jog 
bus nominuotas į prezidentus, 
kad su saviškiais tarėsi ne tik 
apie konvenciją A bet ir apie 
kampaniją po konvencijos, tai 
yra,' apie tai, kas vyks po jo 
nominavimo.

Jis čia (arėsi su James A. 
Finnegan, Thomas K. Finlet- 
ter ir Anna Rosenberg, savo 
vyriausiais šalininkais Rytuo
se.

Tuo tarpu, kai Stevensonas 
atvyko čia, į Ifarrimano teri
toriją, Harrimanas išvyko į 
Vakarus. Jis kalbės Towoje ir 
kitur. Harrimanas dar vis tu
ri vilties išsikovoti nominavi- 
mą

Iš teismo salės •••
Senukas profesorius DuBo- 

is ir negras mokslininkas Do
xy Wilkersonas liudijo komu
nistų vadų byloje Foloy skve
ro teisme, DuBois kalbėjo 
kaip liudininkas Jacksono ir 
Trachtenbergo naudai. Jis sa
kė, kad pažino tuodu ir juos 
laiko gerais, atsidavusiais 
Amerikos patriotais.

Wilkersonas, kuris yra Jef- 
fersono mokyklos fakulteto 
narys, liudijo už Jacksoną. Jis 
sake, kad Jacksonas, kurį 
jis gerai pažįsta, visuomet 
kalbėjo už socializmą ir neg
rų išlaisvinimą (liberation), 
bet niekad nekalbėjo apie jė
gos vartojimą.

Prokuroro padėjėjas Gilch
rist prisikabino prie paskuti

Sustreikavo 900 Plazos 
darbininkų

Apie 900 Plazos viešbučio 
darbininkų sustreikavo antra
dienį vienai valandai. Jie tuo-z 
mi protestavo, nes viešbučio 
bosai atleido iš darbo durų 
atidarinėtoją Joseph Brett, ku
ris, esą] buvo nepakankamai 
mandagus svečiams.

Darbininkai grįžo darban 
kai bosai ‘pažadėjo, kad tar
sis, su unija apie Bretto reika
lą.

Policija rado East upelėje 
8 metų berniuką Angel "Rosa- 
rio lavoną, Vaikas dingęs nuo 
birželio 22 d. Nežinoma,' kas 
su juomi atsitiko, kaip jis pa
kliuvo į 'upę. Lavonas rastas 
prie pa; Williamsburg tilto.

Trečioji Lincoln tunelio 
linija jau gatava

Ketvirtadienį buvo užbaigta 
statyti trečioji Lincoln tunelio 
linija. New Yorkui ir New 
Jersey kaštavo $100,000,000. 
Manoma, kad trečiosios lini
jos ^atidarymas palengvins ir 
paskubins susisiekimą tarpe 
New Yorko ir New Jersey.

PARDAVIMAI
. Pardavimui 2 namai, 400 x 85. 

Viskas gražia ištaisyta. Parduodu 
labai prieinamai. Mortgage $1000. 
Dėl pasitarimų, galite skambinti 
ištisą dieną šeštadieniais ir sekma
dieniais. Arba galite atvykti asme
niškai pamatyt. ’ Mrs. Mary Be- 
ganskas, 61 Steamboat Rd., Great 
Neck, N. Y. Tol, Great . Neck 
2-3298W.

(128-132)

įžanga $1, vaikams nemor 
karnai.

Programoje, greta kitų ta
lentų, dalyvaus artistas Earl 
Robinson, ’šokiams gros pas- 
kilbęs benas. o Vaikams žais
mės, filmai.- Daugelio tautų 
karšti ir šalti valgiai, tarpe 
kitko ir ant žariją keptos čie- 
los avelės. Lietuviai irgi pri
sideda. iK.

Tūkstančiai vaiky jau 
išvyksta i stovyklas

šiomis dienomis Grand 
Central i/ Pennsylvanijos ge
ležinkelio stotys pilnos dide
liu vaiku būriu. Tai vis vai
kai, kurie vyksta į vasaros 
stovyklas. Vakai spiečiasi sto
tyse į būrius aplink savo va
dovus, kurie laiko rankose 
tos ar kitos stovyklos vėliavų-, 
kę su užvadinimu. Dedamos 
pastangos, kad vaikai nesusi
maišytų, neprarastų savo gru
pių.

Beveik visi vykstantieji į 
privatiškas , stovyklas vaikai 
yra balti. Visai mažai negrų 
ir puertorikiečių jų tarpe ma
tyti. Mat, biednuomenės vai
kai neišgali į stovyklas vykti, 
o be to dauguma stovyklų dis
kriminuoja prieš ne baltus. 
Tik -pažangios stovyklos yra 
tarprasinės.

nio sakinio:
“Ką tas reiškia, negrų iš

laisvinimas? Nuo ko jūs no
gite išlaisvinti? Ar tai nėra 
šaukimas p?ie sukilimo, prie 
jėgos vartojimo?’’

“Ne, pone prokurore”, jam 
ramiai atsakė Wilkersonas, 
“tai nėra šauksmas prie jėgos 
vartojimo. Išlaisvinimas reiš
kia — pilnų teisių iškovoji
mas. Mes norime turėti ly
gias teises, nebūti segreguoti 
getuose, mes norime turėti 
pilną teisę balsuoti, mokintis 
visose mokyklose, užsiimti vi
somis prof esi jomis Ir darbais. 
Kitaip sakant, hies norime bū
ti lygiais tarp lygių. .

Prokuroras nieko nesakė.
B

GYDYTOJAI NAUJOSE 
PAREIGOSE

Queens paviete prokuroras 
O’Connor sudarė tarybą iš 
dešimties gydytojų. Jų parei
ga bus padėti teisėjams ir 
prokurorams išspręsti teisia
mo žmogaus protinę bei fizi
nę padėtį. Apie tai, jis sako, 
juk gydytojai geriausia nusi
mano.

Washingtonas. — Beveik 
tikra, kad Formozos čian- 
gininkai atmfes Liaudies 
Kinijos kvietimą tartis.

YeStMl)
FOOD OF ALL NATIONS 
CHILDREN’S PROGRAM 
DANCING • GAMES

Wed., July 4
NATIONAL HALL and PARK 
65-13 38th Ave., Woodside, L.I.

Admission $1 Children Free 
Tickets available at: Ameri
can Committee for Protection 
of Foreign Born, 23 W. 26th 

'• St., NYC 10 or call MU 4-3457
By Subway: < #
IRT: Flushing train to 69th 
St. (Fisk Ay.) Stat. Walk 
north 16 block to 38th Av.
BMT: Astoria train to 
Queensboro Plaza. Change to 
IRT Flushing, then same as 
above.
IND: GG train to 65th St.

> Walk south 2 blocks 'to 38th 
1 Av. ;1 ’

I,. •

Graikai rengs protesto 
mitingą prieš vandalus

New Yorko graikiškos ir ki- 
priečių draugijos rengia ben
drą protesto mitingą prieš pa
skutinį britų barbarišką žings
nį Kipre —<• Nicosijos kapinių 
išniekinimą. Kaip jau buvo 
pranešta spaudoje, britai to
se kapinėse daužė antkapius 
ir net atkasė karstus, ieško
dami ginklų. Sekmadienį New1 
Yorko stačiatikių bažnyčiose 
per pamokslus tas britų žings
nis buvo minėtas ir vadintas 
vandalizmu.

New Yorke randasi kokių 
dviejų šimtų tūkstančių grai
kų bendruomenė ir keli tūks
tančiai kipriečių graikų.

Paminklas G. Cohnui
Paminklas kompozitoriui 

George M. Cohanui bus pasta
tytas Duffy skvere, Broad
way ir 46th St. teatrinio New 
Yorko centro širdyje. Ant pa
minklo bus iškalti žodžiai jo 
garsios ir iki šios dienos po; 
puiliariškos dainos “Give My 
Regards to- Broadway”.

Cohanas, kuris buvo akto
rius. kompoiztorius, direkto
rius ir dramaturgas, mirė 19- 
42-ais metais. Paminklą stato 
jo senų draugų grupė.

KLAUSINĖJA KALINI
Slaptosios policijos agentai 

tebeieško kriminalisto, kuris 
rūkštimi išdegino laikraštinin
kui Riesel akis. Šiomis dieno
mis klausinėjo kalinį Ipeną, 
kuris būk pasigyręs, kad jis 
yra vienas iš tų, kurie pada
rė ant Riesel pasikėsinimą. Du 
kiti jam pagelbėję. Kokią iš
vadą iš to apklausinėjimo su
sidarė valdžios agentai, viešai 
neskelbiama.

Policija rado lavoną, gu
lintį tarpe miesto sniego nu
ėmimui dviejų plūgų. Spė
jama, jog kas nors bus žmo
gų užmušęs ir ten jo lavoną 
numetęs. Pavarde negyvėlio 
nežinoma.

Užgesinus gaisrą po nume
riu 54 1 E. 12th St., Manhat
tan, apartmente policija ra
do pinigais $2,826 ir šešias 
banko knygutes, parodan-. 
čias padėtų pinigų $28,000. 
Kol kas niekas neatsišaukė.

Policija sulaikė John Law- 
son, 25 metų amžiaus. Jam 
primetamas užpuldinėjimas 
ant moterų Brighton Beach 
sekcijoje. Paskutinėmis kelio
mis savaitėmis šešios moteriš
kes buvo užpultos ir labai iš
gąsdintos.

ARROW FARM, N. Y.
Ketvirtadienį ir sekmadienį, 5 ir 

8 d. liepos, Arrow Farmoje bus 
koncertinė programa ir plaukioji
mas valtimis ežere, proga Ameri
kos Nepriklausomybės paskelbimo. 
Taipgi dar galima gauti kambariai 
vakacijoms. Adresas: Arrow Farm, 
P. O. Box 465, Monroe, N. Y. B. 
Černov, Sekr.. (127-128)

LENTŲ PAGAL MIERĄ
Dėl 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

<M"*W***4’4***4hM»*******4"»*
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LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS
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:: 426 Lafayette St-• •
Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

' HELP WANTED-MALE

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

(125-131) «

Auto Mechanic Thoroughly exp. 
Dodge-Plymouth preferred. Opp. for 
right man. Must know automatic 
trans. Also hiring comb, metal & 
pairit man, exp. Call 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)

SHEET METAL WORKERS (2)

Also’ Helpers for Air-Conditioners 
(Metal Work). Good Salary. Stea
dy. 336 W. 25th St. CH. 2-6230.

I
(124-127)

MARBLE SHOP 
MECHANIC

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

(126-128)

REIKALINGI 
VYRAI

Pilnam ar Daliai Laiko
ELECTROLUX CORP.
Pardavimui ir Patarnavimui

1084 Main St. 
Fitchburg, Mass.

Tel. 3-8043

(126-128)

Superintendent. Maži pataisymai. 
16 šeimų. Aliejaus šiluma. $15 j 
mėnesj, priskaitant apartmentą 
basement’e.

NE. 8-4014.

1-mos klasės įrankių darytojai, 
mašinistai, Lathe darbininkai. 50 
valandų savaitė. Viršlaikiai, Kom
panijos apdraudos. 5 metų progra
ma. EV. 8-7724.

(127-133)

Counselor (25-35). Pioneer. Exp. 
for Zonist camp. Work out. Camp
ing & General 'outdoor activities 
with teenagers. (Co-ed). Camp 
Hatzofeh, Coventry’, Conn., c/o Mrs. 
Feierman. Call N. Y. CO. 5-1162. 
Conn. PI. 2-8075.

(128-134)

Business Opportunity

Ideal Family Enterprize. Delica
tessen-Grocery. 3 rm. apt. Selling 
German delicacies heavy to good 
clientele. Can be built up; com
pletely equipped. Full kitchen. 
$10,000 value, sacrifice for $3,750. 
By owner. Other bus. Queens area. 
8th Ave. sub. line. VI. 2390.

(127-133)

Ideal Young Partners. Onę work 
as motor repairman, one work as 
wireman. Electric Motor Repair 
Shop and Wiring. Asking $500. 50 
yrs. est, Completely equipped. Imm. 
occupancy. Owner retiring Act riow! 
24 Horatio St. WA. 9-5312.

(128-134)

Ideal f6r family. Delicatessen— 
Grocery. 5 room apt. $950 week 
gross. Asking $8,500. Half cash. Buy 
from owner. LA. 5-9388.

(124-130)

Dclikatesen - 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)

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)

Ideališka partneriams. Gasolino 
stotis. 25,000 galionų. Pataisymo 
šapa, aliejavimas. įsteigta 6 m. 
Galima padidinti biznį. Klausiame 
$28,000. Išmokesčiai. Pirkite priei
namai nuo savininko. ES. 2-9184.

‘ ’ (125-131)

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

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE M.

Nurses. Practical. Rotating shift 
or permanent. Night duty assign
ment. Good emp. benefits. Also 
registered nurses. Apply—Director 
of Nursing. Mount Sinai Hospital. 
11 E. 100th St.

(128-134)

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

Puikūs darbai. Pilnam ar daliai 
laiko. Guolis ant vietos ar na
muose. Slaugės, auklėtojos, virėjos, 
namų darbininkės, draugės. Kreip
kitės dabar. BU. 8-1635-6.

JUMS ČIA PATIKS

Interesinga, Nuolat ir 
Nemonotoniška!

DICTAPHONE OPERATORE
Birželyje užbaigusios mokyklą bus 
priimamos; mokančios biskį trump- 
raštį Gera pradinė alga. *Daug . 
Kompanijos apdraudų. •

PRATT & WHITNEY >
4649 W. Fullerton.

HU. 9-1626.

(123-129)

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

(124-127)

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

Rye 7-0882.
(125 128)

SLAUGES
N. Y. State R.N.

Kreipkitės pas Slaugių Direktorę
BROOKLYN MEMORIAL

HOSPITAL
Hospital Rd., Patchogue, L. I.

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

Tarnaitė. Guolis vietoje. Suaugę. 
Puikus kambarys. Moderniniai na
mai. $30 j savaitę. Visi įtaisymai.

FL. 9-0249

(127-130)

OPERATORS ON SKIRTS. Steady 
work, good wages. Union and non- 

i Union. Non-Union can join later.
Vacation with pay.

NU-STYLE SPORTSWEAR
555 E. Tremont Ave., Bronx. 

Rin. 616—CY. 9-1939.
(127-133)

MALE and FEMALE

JEWELRY WORKERS
Experienced. Stoners, Pasters, 

tippers and claspers.
CY. 5-8033.

(121-127)

REAL ESTATE .

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

(122-12/?

Hempstead W. Malverne Oaks. 
$19,900. 6 rms, 3 bedrms, 1% baths, 
firepl. finisbed 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)

Baldwin. $17,500. Modem coloni
al. Liv. rm. (pic. rm.); full modern 
kitchert, formal (knotty pine) din
ing rm. Laundry rm., 3 bdrms; V/2 
bath, 2 ter., unattached garage. Nr 
Church, shopping, transp. 145’6 
South Grand St., BA. 3-7652.

(127-130)'

HELP WANTED MALE

Superintendent. 74 šeimų apart
mentas, arti Avenue B, New York 
City. 1-Class A anglies systema dėl 
garo ir šilumos. Gera alga priskai
tant 4 didelių rūmų apt, su gesu ir 
elektra. Tel. GR. 4-7869.

(127-133)

Handyman—Mechanikas, prie
žinių apartmentų” (Mamaron\^4- 
Westchester County). Nuosavas 
apartmentaą bus duodamas su dar
bu. Šaukite Supt. 8—10 A. M. ar 
3—5 P. M.

TE. 4-5666.
(127-133)

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJI 

Užrašykite Laisvę savo draugui




