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KRISLAI
, Piknikai.

Dar vienas sprendimas.
Apie socialdemokratus.
Premjeros.

Rašo R. Mizara

Sekmadieni Įvyks net trys 
piknikai: Baltimorėjo, New 
1 lavone ir Great Neck n.

Taigi, kiekvienas gali pasi
rinkti, kur jis nori sekmadie
nį važiuoti. O važiuoti reikia! 

M

Aukščiausias Teismas dar 
vi e n a sprendimą padare 

> Penktojo amendment;) klausi
mu.

Tenka džiaugtis, kad Teis
mas savo sprendimais vis la
biau sutvirtina tą Konstituci
jos pataisymą, kuris garan
tuoja asmeniui teisę atsisaky
ti prieš save liudyti.

' o r...  •
Tarybų Sąjungos preziden

tas K. Vorošilovas aplankė vi
są eilę Azijos kraštu.

Atrodo, visur žmonės jį
* priėmė labai vaišingai.

Dabar Chruščiovas ir Bul-
• ganinas svečiuojasi Suomijo-
v ... ' ■

Vadinasi, geros kaimyniškos 
draugystės ryšiai vis tvirtina

mi. Tai pasitarnaus pasaulinei 
taikai.

L. Prūseika Vilny rašo :

“Politinis įkarštis Vakaru 
Vokietijoj pasiekė toki laips
nį, kad kataliku vyskupas 
JKeller įsakė savo armijai ne
balsuot už socialdemokratus. 
Kas balsuos, tas papildys mir
tiną nuodėmę.

“žinoma, jis kalbėjo ne tik 
savo vardu. Batalija eina visu 
frontu. Man išrodo, kad so
cialdemokratus daugmaž ro
mia ir elementai, artimi ko
munistams.

“Na, o kaip su lietuviškais 
socialdemokratais čia, Ameri-

* Joj? Jie remia Adenauerį ir 
jo klerikalų partiją.“ 4

——— •

Prasideda vasara, užguls 
*. karščiai. Vieno mūsų skaityto

jai tu retų n e p am i ršt i: va j au s, 
kurį privalome sėkmingai 
baigti.*

Kai kurie ir mūsų kores
pondentai vasaros metu ma
žiau teparašo Laisvei žinių. O 
tai negerai. Reikėtų rašyti ro- 

’ guliariai.
______ *

Naujos premjeros Lietuvos 
teatruose. Savaitraštis “Lit. ir 
menas“ rašo:

“K. Sajos komedija “Silva 
studentauja“ pastatė Klaipė
dos dramos teatras. Pastaty
mą režisavo A. žadeikis, dai
lininkas A. Baltinas.

“Vaidmenis atliko: R. 
Grincevičius, B. Barauskas, V. 
Bražas, M. Dičpetrytė, L. Ker- 
niutė ir kt.

T
“Gegužės Pirmąją LTSR 

Valstybinis akademinis dra- 
*mos teatras sostinės žiūro- 
avams parodė naują premjerą 
— A. Faiko 3 v. pjesę “Nesu
sikurk dievaičio“.

“Veikalą režisavo LTSR 
nusipelnęs meno veikėjas R.

L-u.....

Franciiziški chuliganai lazdomis 
užkapojo beginklius alžyriečius; 
Alžyro miestas-

Alžyras. — Fr'ancūziški 
chuliganai baisiai žiauriu 
būdu užkankino daugelį al
žyriečių. Of iciališkai pripa
žįstama, kad užmušti penki 
arabai ir sužeista daug, bet 
neoficiališkai sakoma, kad 
užmušta keliolika kartų 
daugiau. Tuo tarpu, kai 
francūzų parašutistai ir ki
ti kariai! apsupo arabišką 
kvartalą ir neleido vieti
niams 
viskiu 
liganų 
rabus, 
maiše

gyventojams eiti sa- 
pagalbon, jaunų chu- 
gaujos medžiojo a- 
kurie gyvena susi- 

su francūzais arba
tuos, kurie,’nežinodami pa
dėties, bandė kur nors ke
liauti.

Vienas korespondentas 
aprašo matęs apie 200 jau
nų francūzų chuliganų 
gaują sulaikant sunkvežimį, 
kuriuomi buvo vežamas a- 
lus. Troko viršuje sėdėjo 
jaunas arabas, šoferio pa
dėjėjas, krovikas. Vienas 
chuliganas užlipo viršun ir 
nustūmė jaunuolį. Nupuo
lusį ant žemės jį lazdomis 
užkapojo kiti chuliganai. 
Tada jie puolė Įr šoferį, bet 
tam pasisekė. įtikinti juos, 
kad jis ne arabas, o fran
cūzų skilmės.'Chuliganai ta
da pasiėmė kiek norėjo a- 
laus butelių ir leido šoferiui 
važiuoti.

Kitoje vietoje žiaurūnai 
sulaikė automobilį, kuria
me važiavo keturi alžyrie
čiai — du vyrai, moteris ir 
vaikas. Vyrai tapo ištempti 
ir vietoje užkapoti.

Buvo ir atsitikimų, ku
riuose europiečiai užstojo 
arabus. Gauja chuliganų vi
josi senyvą alžyrietį ir jį 
tikrai būtų užmušę, bet ži
labarzdis francūzas inte
lektualas, kuris tą matė, 
prisiskubino, uždėjo ranką 
ant alžyriečio peties ir sa
kė chuliganams: “Jeigu už- 
mušate jį, užmuškite ir ma-

Mississippi advokatas 
išprievartavo jaunuolę
Jackson, Miss. — Baltas 

advokatas Bernard Gautier, 
vienos “vadovaujančios’ se
nos Mississippi bąltos , šei
mos narys, išprievartavo 17 
metų negrę mergaite. Mer
gaitė, vidurinės mokyklos 
mokinė, buvo pasamdyta 
prižiūrėti vienam vakarui 
Gautierių vaikus. Kuomet 
Gautięriai vėlai grįžo na
mo ir adv. Gautier vežė 
mergaitę namo, jis ja iš
prievartavo automobilyje.

Mergaitės tėvai dabar jį 
traukia teisman. Nurodo
ma, kad adv. Gautier yra 
vienas segregacijos šalinin
kų, kuris vis sako, kad 
“rasės neturi maišytis Mi- 
ssissippyje. .

Jukn e v i č i u s, dekoracijas 
spektakliui paruošė dail. M. 
I'erciovas. Svarbiausius vaid
menis atliko aktoriai G. Jaka- 
vičiūtė, J, Kavaliauskas, O. 
Juodytė, P. Zulonas ir kt.“.

■ skerdynių vieta 
ne”. Jaunieji chuliganai, 
daugumoje mokyklinio am
žiau jaunuoliai, pasitrau
kė.

Visas. Alžyro miestas pa
virtęs skerdynių vieta. 
Krautuvės uždarytos, au
tobusai ir tramvajai neįde
da.

Tolio raketa
sprogo ore

Cape Canaveral, Fla. — 
Karinė aviacija pirmu kar
tu čia išbandė savo toli
miausios distancijos rake
tą, galinčią nulėkti net 5,- 
000 mylių. Bet raketa spro
go ore tuojau po išlėkimo. 
Niekas nenukentėjo, nes 
skeveldros nukrito jūron. 
Buvo apskaičiuota, kad iš
šauta raketa, nulėkusi pilną 
tolį, nukris irgi vandeny- 
nan, bet ne prie pat Flo
ridos kranto, o 5,000 mylių 
tolyje, gal Pietiniame At
lante — aviacija tiksliai ne
sako, kur.

Aviacijos 
kad nors 
prieš laiką, 
daug pasimokinta

Neoficiališkai minimoji 
raketa aviacijoje kartais 
vadinama “Maskvos rake
ta”, nes galėtų iš Amerikos 
pasiekti Maskvą.

Štabas sako, 
raketa sprogo 
“iš bandymo v

Brazilijoje gyvenąs
156 metų senelis

San Paulo. — Laikraštis 
“Diario da Noite” sako, kad 
Manoel Rodrigues Coutin
ho, kuris gyvena netoli 
Sao Paulo, turi 156 metus 
amžiaus. Esą, tą galima 
patvirtinti dokumentiniai 
ir, esą, jis yra seniausias 
žmogus pasaulyje.

Karači. — Pakistanas ir 
Afganistanas planuoja at
naujinti diplomatinius san
tykius. Tie du kraštai nu
traukė santykius praeitais 
metais, kai Kabule, Afga
nistano sostinėje, įvyko 
anti-pakistaniškos riaušės. 
Mat, Afganistanas reika
lauja, kad Pušistanas, ku
ris dabar yra Pakistano 
provincija, būtų prijungtas 
pHe Afganistano, nes Pu- 
šistano gyventojai labiau 
giminingi afganams, negu 
pakistaniečiams. . ..

Budapeštas. — Gyoero 
mieste Vengrijoje teismas 
nuteisė mirti šešis sukilė
lius, kurie sukilimo metu 
parodė nepaprastą žiauru
mą. Jie yra Gabor Foeldes, 
Arpad Tihanyi ir protestan
tų pastorius Lajos Gulyas 
ir kiti trys.

Frankfurtas. —* Vakarų 
Vokietijos užsienio reikalų 
ministras Brentano lengvai 
susižeidė automobilio nelai
mėje.

Fabrikuose dabar 
yra mažiau darbą

Washingtonas. — Komer
cijos ir Darbo departmen
tal sako, kad iš viso šalyje 
dabar yra 2,715,000 užsire
gistravusių bedarbių, tai 
yra, arti trijų milijonų. 
Ypatingai darbai per pas
kutinius ‘ penkis' mėnesius 
mažėja fabrikuose. Dau
guma bedarbių yra pro
dukcijos darbininkai.

Nors fabrikai dabar pa
gamina daugiau gaminių, 
negu praetais metaią, pro
dukcijos darbininkų dabar 
yra 12,831,000, kas yra ant 
200,000 mažiau, negū pra
eitų metų ankstyvą vasarą.

AFL-CIO gal šalins 
Maurice Huichesona

Washingtonas. —Po Bec- 
ko pašalinimo atrodo, kad 
AFL-CIO pašalins įiš savo 
vadovybės dar vieną vice
prezidentą, šiuo kartu sta
lių (karpenterių) unijos 
vadovą Maurice Hutcheson. 
AFL-CIO rengiasi prie to 
žingsnio, nes pasirodė, kad 
Hutchesonas ir. keli kiti 
stalių unijos pareigūnai 
kartu su keliais valdinin
kais Indianos valstijoje y- 
ra įvelti į tam tikras machi
nacijas per žemės į . plotų 
pardavinėjimą valdžiai ke
lių tiesimo tikslui spekuliuo
ti įr pelnytis.

Tas iškelta Senato keliu

Prancūzai pagaliau 
turi naują valdžią

Paryžius. — Po ilgos kri
zės, kuri tęsėsi virš dvie
jų savaičių, Francūzija jau 
turi naują valdžią. Ją su
darė taip vadinamos' Radi
kalų partijos žmogus Mau
rice Bourges-Maunoury 
(išsitaria Buržė-Manury). 
Į kabinetą įeina radikalai, 
socialistai, centristai ir t. t.

Socialidtai gavo užsienio 
reikalų ministeriją (Pi- 
neau) ir darbo bei gerbūvio 
ministeriją (Gazier). bet 
jie taipgi gavo tris ministe
rijas, kurių labai nenorėjo 
ir kurių bandė atsikratyti: 
Alžyro reikalų, Saharos rei
kalų ir užjūrio (kolonijų 
bendrai) reikalų. Socialis-

Maskva. — Tarybų Są
jungos valdžia paneigė 
gandus, kad rublis artimoje 
ateityje bus nuvertintas. 
Tuos gandus, sako valdžia, 
skleidžia visokie spekulian
tai ir jiems pasisekė įtikinti 
kai kuriuos gyventojus, ku
rie bando ant greitųjų su
pirkinėti reikmenis.

• Taipei. — Čiangininkai 
sako, kad jų orlaiviai 
“bombardavo ryžiais”. Tai 
esą kaip ir parodymas ki
nams, kad Formozoje yra 
perteklius. . .

Bet valdžia teigia, kad a- 
pie trys milijonai užsire
gistravusių bedarbių yra 
“normalus” dalykas, “paly
ginamai žemas skaičius”.

Tuo tarpu, kai darbai su
mažėjo fabrikuose, jie pa
daugėjo statyboje, komer
cijoje ir valdžios tarnyboje. 
Fabrikuose jie sumažėję dėl 
automatizacijos. Daugelis 
fąbrikų darbininkų, kurie 
dabar yra bedarbiai, negali 
lengvai prisitaikyti prie 
naujų darbų ir dažnai turi 
sunkenybių naujus darbus 
gauti, nes jie senyvo am
žiaus ir jų nesamdo.

tiesimo komisijoje.
AFL-CIO prezidentas 

Meany paskelbė, kad or
ganizacijos pildomoji tary
ba prie pirmos, progos svar
stys, ką daryti su Hutche- 
sonu. Jis davė suprasti, kad 
beveik nėra abejonės, jog 
Hutchesonas bus pašalin
tas, lygiai, kaip buvo pa
šalintas tymsterių-vežikų 
unijos vadovas Beck.

AFL-CIO pildomoji tary
ba posėdžiaus Chicagoje 
rugpiūčio 12 d., bet taipgi 
galimas daiktas, * kad dar 
prieš tai bus sušauktas spe
cialus posėdis.

tai tokiu būdu lieka, kaip 
jie buvo po Mollet, vyriau
sieji kolonializmo politi
kos pildyto jai Francūzijoj.

Šio mėnesio pabaigoje 
Toulouse mieste įvyks So
cialistų partijos kongresas. 
Numatoma, kad kongrese 
iškils stipri opozicija prieš 
partijos vadovybę, ypatin
gai prieš Lacoste, Alžyro 
reikalų ministrą, kuris 
faktinai yra vyriausias te
nykštės kolonialės politi
kos vydytojas.

Bendrai kalbant dabarti
nė valdžia yra panaši į 
Molleto, nors sakoma, kad 
ji už aną “bent kiek deši
nesnė”.

Meksikos Miestas. — Per 
kelis pastaruosius metus iš 
šio vidurmiesčio gatvių \ po
licija išdepprtavo 6,000 el
getų. Vieni išgabenti dar
bą dirbti, kiti į liggonines, 
o jaunikliai į prieglaudas. 
Bet elgetavimo epidemija 
nėra galutinai išnaikinta.

Chicago. —• Komunistas 
Gil Green, kuris yra kali
namas Leavepsworthe, su
sižeidė kalėjime prie darbo. 
Jam padaryta operacija 
ant kelio ir jis dabar ran
dasi ligoninėje.

Pasaulinis taikos kongresas be 
Amerikos atstovybės; tariamasi 
apie sprogdinėjimų uždraudimui

Colombo, Ceilonas. — Pa
saulinis taikos kongresas, 
kuris čia vyksta, turi virš 
70 šalių atstovus, bet kon
gresui atsidarant dar nebu
vo aišku, ar bus kokia nors 
delegacija iš Amerikos. Nu
rodyta, kad Amerika ne
duotų pasportų norintiems

Atidėjo Ike’s 
konferenciją
Washingtonas. — Prez. 

Eisenhoweris jaučiasi ge
riau, bet jo spaudos konfe
rencija, kuri paprastai į- 
vyksta trečiadieniais, tapo 
atidėta — ji šią. savaitę ne
vyks. Prezidento daktarai 
dabar sako, kad visas jo 
susirgimas buvo persival
gymo pasėka — jis valgęs 
perdaug ir dargi perdaug 
riebius valgius.

Trečiadienį prezidentas 
jau buvo prie savo raštinės 
stalo ir nusifotografavo 
šypsodamasis, bet daktarai 
sakę, kad jis dar turės per 
kelias diends ilsėtis.

Gyvenimas 
Lietuvoje 
Svečiai Palangoje

Palanga. — “Gintaro” po
ilsio namuose apsistojo pir
mieji vasarotojų būriai. 
Daug svečių iš Vilniaus ir 
net iš Maskvos.

Lietuvos pajūrio kuror
tas šiemet poilsiautojus su
tinka gražiai pasipuošęs, 
pagražėjęs. Sezono išvaka
rėse atiduota naudotis nau
ja automatinė telefono sto
tis, statomi septyni pavil
jonai, atidaroma dietinė 
valgykla, pieno užkandinė. 
Iš šiltnamio sodinamos gė
lės į skverus. Iš pagrindų 
baigimas pertvarkyti tiltas, 
prie kurio vasarą sustos iš 
Klaipėdos atplaukę garlai
viai.

Po dienos, kitds svetingai 
atvers savo duris vasaro
tojams sanatorijos “Palan
ga”, “Banga”, ’’Neringos” 
ir “Žuvėdros” poilsio na
mai.

New Yo,tikas. — Jungti
nių Tautų kultūrinė organ- 
nizacija sako, kad Indijos 
moterys pradeda lošti di
desnę rolę politiniame ir 
kultūriniame tos šalies gy
venime.

Pastaruose rinkimuose į 
Indijos parlamentą išrinkta 
27 moterys. Į atskirų val
stijų legislatūrą išrinkta 
195 'moterys.

Smarkiai didėja moterų 
profesionalių bei mokytijų 
skaičius.

Belgradas. ■— Tito priėmė 
Švedijos premjerą Erlan- 

į suvažiavimą vykti, ir jei
gu atsirastų koks nors de
legatas arba delegatai i$ 
Amerikos, tai būtų asme
nys, kurie kaip nors pasie
kę Ceiloną iš kitų užsienio 
šalių.

Tarybų Sąjunga, Fran
cūzija, Britanija, Italija ir 
Indonezija turi po 15 asme
nų delegacijas. Didžiausią 
delegaciją turi gretimoji 
Indija — ji susideda iš 30 
asmenų. Kinija ir Japonija 
turi po 20 delegatų, Burma 
— 10. Dalyvauja beveik 
visi Europos kraštai, visa 
eilė Lotynų Amerikos kraš
tų, kaip tai Argentina, Bra
zilija, Čilė ir t. t. Atstovau
jama Australija ir Naujoji 
Zelandija, taipgi Filipinai, 
Tailandas. Iš arabiškų kraš- 
tų atstovaujami Egiptas1, 
Sirija ir Sudanas, bet val
džios neišleido delegacijų i$ 
Irako, Jordano, Libano ir 
Saudi-Arabi jos. Tunisija, 
Izraelis, Ghana irgi atsto
vaujami.

Abi Vokietijos dalys, Ry
tų ir Vakarų, atstovauja
mos. Iš abiejų dalių atvyku
sios delegacijos čia susilie
jo į vieną.

Kongresas vyriausiai 
svarsto vandenilinių bom
bų sprogdinimų uždraudi
mo reikalą. Nurodoma, kad 
mokslininkai pasauliniu 
mastu pasisakė, kad tie 
sprogimai yra pavojingi 
žmonijos sveikatai. Visų ša
lių žmonės turi reikalauti 
iš savo valdžių, sako kon
gresas, kad būtų paklau
syta mokslininkų.

Ceilono pro-liaudiška val
džia ir jos premjeras Ban- 
daranaikė atsineša į pasau
linį taikos kongresą gan 
draugiškai. Delegacijos ga
vo įvairių lengvatų ir val
džios atstovas pasveikino 
trumpai suvažiavimą atsi
darymo sesijoje.

Kanači. Pakistano par
lamento delegacija, suside* 
danti iš dešimties atstovų, 
vyksta Kini j on, kur ji pa
bus tris savaites.

Provincetown. — Trečia
dienio rytą naujasis “May
flower’ prisiartino prie 
kranto, bet dar radosi ke
lių mylių atstume, o vėjo 
nebuvo. Nutarta tą burinį 
laivą paskutines kelias 
mylias pritempti prie kran
to kitų laivų pagalba.

Washingtonas. — 
nių Valstijų gyventojų 
čius pasiekė 171,000,000 
želio 5 dieną.

Ammanas. — 
sako, kad izraelietis 
bandė pereiti sieną 
Musraros.

Jordanas 
is karys
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TRUPUTĖLĮ ATVESTA PADĖTIS
BUVĘS ŠALIES prezidentas Harry Trumanas aną 

dieną sakė kalbą Brandeis universitete, Waltham, Mass. 
Be kitko, Trumanas priminė, kad jam atrodo, jog politi
nė atmosfera darosi truputėlį geresnė, baimė ir panika, 
kurią skleidė reakcionieriai, palaipsniui atlėžta.

Trumanas sakė, kad jis buvo susirūpinęs, nes manė, 
kad reakcionieriams pavyks palaužti Konstitucijos Pir
mąjį ir Penktąjį amendmentus. Bet dabar, Trumanas ma
no, jau to pavojaus nesą.

Taip, ir mums atrodo, kad padėtis biskelį pagerėjo, 
žmonės atmetė makartizmą, siautėjusį per kelerius me
tus. Bet dar ne viskas yra tvarkoje. Atsiminkime, kad 
tol, kol veiks tokie įstatymai, kaip Smitho;(minties kon
trolės), kaip Walter-McCarran, Taft-Hartley, visuomet 
bus pavojus laisvam žodžiui.

Trumanas nuduoda didelį liberalą, bet ar ne jo admi
nistracijos metu buvo pradėtas politinis ragangąudišku- 
mas?

Taip, jo. Jis įvedė ir “lojalumo priesaikas”.

ARABAI SKALDOSI
VISKAS RODO, jog arabiškos valstybės neišlaikys 

pastovaus tvirto vienybės bloko, apie kurį buvo kalbėta. 
Saudi Arabija, Jordanas, Irakas ir Lebanonas nenori 
būti bloke su Egiptu ir Sirija.

Tame, ot, ir glūdi arabų nelaimė! Jei arabai tarpe sa
vęs niausis, tai, aišku, iš to pasinaudos jų priešai/ 
‘ Nacionalizmas, kuris pasireiškė Egipte, ir anti-kolo- 
nializmas yra priimtinas Egiptui, bet ne karaliui Saudui 
ir jo klikai.

Mums rodosi, Nasserio valdžia daro gerų žygių, kad 
juo greičiau Egiptą pastatytų “ant kojų”, kad jo nestum
dytų, kaip stumdė pirmiau svetimi valdovai.

—^Girdėjote naujausią ba- Lygiai po trejų metų Špei- 
l'andžio pirmosios juoką?— 
šiais žodžiais pasitiko mane 
Berlyno spaudos klube? vi
suomet nepaprastai links
mas vieno užsienio laikraš
čio korespondentas, mūsų 
pramintas “anekdotų kara
liumi.” Pasiruošiau išklau
syti naujausią, kokią nors 
linksmą istorijėlę, kurią jis 
paprastai pradėdavo šitokia 
įžanga: “Jūs esate pirmas 
žmogus Berlyne, kuriam tai 
pasakoju...” Tačiau šį kar
tą neišgirdau šių žodžių. Jo 
didelėse rusvose akyse suži
bo pykčio ugnelės, kaktoje 
pagilėjo raukšlės, irp jis stai
ga pasakė:

Balandžio pirmą, tarsi 
norėdami pasityčioti iš žmo
nijos, Špeidelis pradės vado
vauti NATO sausumos ka
riuomenei centrinėje Euro
pos zonoje. t

—Tikrai, lyg norint pa
sityčioti,—pasakiau. ..

Besiklausydamas vokiečių 
kolegų pasakojimų, nuta
riau tą vakarą, kad su Špei
delio biografiją ir jo “veik
la” reikėtų supažindinti ir 
“Tiesos” skaitytojus, kurie 
dar puikiai atsimena hitle- 
nius siautėjimus Lietuvoje 
Didžiojo Tėvynės karo me
tu.

Padedamas vokiškų ko
legų, turėjau taip pat pro
gos susipažinti su gausia 
dokumentine medžiaga, aiš
kiai rodančia, kas yra Špei
delis, šitas vilkas kurį da
bar Vakarų Europos bur
žuazinė spauda bando pa
vaizduoti kone ėriuku.

Kanados liberalai pralošė rinkimus
ĮDOMUS DALYKAS atsitiko Kanadoje. Įvyko ten 

šalies parlamento deputatų rinkimai. Na, ir liberalų par
tija rinkimų nelaimėjo. O ši partija, reikia ątsiminti, 
buvo valdančioji partija per 22 metus!

Kodėl rinkėjai nebepasitikėjo liberalais, sunku pasaky
ti. Dabar kanadiškiam parlamentui teks sudaryti val
džią gal būt iš įvairių politinių grupių.

Rinkimų išvakarėse, Liaudies Balsas rašė, iog žmonė
se ąpatija labai didelė, rinkiminiais mitingais nesidomi, 
j viską ranka numoja.

Nepaisant Tarybų Sąjun
gos, Vokietijos, Prancūzijos 
ir kitų šalių paprastų žmo
nių protesto, buvęs nacistų

delis atvyko į Prancūziją 
kaip užkariautojas . Būda
mas Prancūzijoje esančios 
vokiečių kariuomenės štabo 
viršininku, Špeidelis įvykdė 
gausybę nusikaltimų, ypa
tingai prieš pasipriešinimo 
sąjūdžio dalyvius. Taip 
Špeidelis, 1941 m. birželio 
24 d. aptariant padėtį Pa
ryžiuje, nurodė, kokių žy
gių imtasi siekiant paveik
ti streikuojančius šiaurės 
Prane ūži jos kalnakasius. 
Jis pareiškė (cituojame pa
gal stenogramą):

“Streikas Lilio anglies ra
jone buvo politinio pobū
džio, o, be to, susijęs su tuo, 
kad šioje vietovėje trūko 
maisto produktų. Prancū
zijos vyriausybės atstovų 
(prefektų, burmistrų) nu
rodymu, iš streikuojančių- 

Į jų buvo atimtos maisto kor
telės; tokiu būdu jie turėtų 
mirti iš bado. Šituo galima 
paaiškinti tai, kad po sep
tynių dienų ir paskutinie
ji streikininkai grįžo į dar
bo vietas. Kalnakasiai, ku- 
riūos, matyti, paveikė alks- 
tančios šeimos, vėl ramiai 
dirba ir taikingai nusitei
kę/’

Šimtai šitų kalnakasių žu
vo Zaksenhauzeno koncen
tracijos stovykloje.

1942 m. 28 d. Špeidelis 
pateikė ataskaitą apie 
“Nuotaiką ir vidinį saugu
mą,” kurioje jis šaltakrau
jiškai pranešinėjo, kad įsa
kė nužudyti pasipriešinimo 
sąjūdžio dalyvius ir žydų 
tautybės piliečius.

Kad šitie Špeidelio nuro
dymu suimtieji 1,000 ko
munistų- ir žydų 1942 metų 
kovo mėn. iš Kompieno bu
vo nugabenti mirties sto-nių protesto, ouvęs nacistų i v^ 

generolas Špeidelis stojo va-jvyklon į Osvencimą, patvir-
tina daugelis šių gyvųjų

DEL BULGANINO PASIŪLYMO
- • '

DIENRAŠTIS Vilnis rašo:
“Tarybų Sąjungos premjeras N. Bulganinas, laiške 

Tarptautinei Darbo Organizacijai, Genevoje, pareiškė, 
jog Tarybų Sąjunga pasiruošus daryti sutartis nusigink
lavimo klausimu, jei tik kiti sutiks, būtent, Jungtinės 
Valstijos.

“TSRS premjeras ragina šią organizaciją veikti dėl 
tokio susitarimo.

“Washingtone prezidentas Eisenhoweris sako, kad 
JAV sulaikys atominius bandymus tik kada bus pada
ryta pilno nusiginklavimo sutartis. Pyezidentas berods 
užmiršo, kad kada TSRS siūlė pilną nusiginklavimą, jo 
vyriausybė sakė reikia eiti prie nusiginklavimo palaips
niui.

“Atrodo, kad jo šis pasakymas prieštarauja pirmesnei 
JAV pozicijai.

“Pranešimas iš Londono sako, kad penkių valstybių 
nusiginklavimo klausimu konferencija laikinai nutraukė 
sesijas, nes TSRS ir JAV atstovai veda savitarpio dery
bas. Norima suderinti abiejų šalių 'nesutikimus nusi
ginklavimo klausimu.

“Reikia manyti, kad Bulganino pareiškimas TDO, jei 
ir nepaveiks į šios, organizacijos lyderius, nes jie yra 
Vakarų politikos šalininkai, paveiks į milijonus žmonių.

“Tai rodo, kad T. S. tikrai ir širdingai nori nusigink
lavimo, priešinas karui ir stengiasi taiką išlaikyti.

“Dauguma žm&»i(j. visose šalyse karo nenori, tik kai 
kurios valdžios nenori nusiginklavimo, nes ginklų gamy
ba yra pelninga tiems interesams, kurie turi valdžioje 
įtakos”.

dbvauti NATO sausumos 
kariuomenei Centrinėje Eu- tarpe kelių liudininkų paro- 
ropos zonoje vietoje prancū- dymai.
zų generolo Karpant je. A- 
denauerio vyriausybė pa
siūlė Špeidelį šioms parei
goms. O' tai reiškia, kad 
tarp Alpių ir Danijos dis
lokuoti amerikiečių, anglų, 
prancūzų, olandų, belgų ir 
Vakarų Vokietijos sausu
mos daliniai nuo šiol turi 
klausyti hitlerinio generolo- 
žmogžudžio.

Žinodama visus jo tam
siuosius darbelius, Vakarų 
Vokietijos propaganda sie
kia reabilituoti Špeidelį ir 
stengiasi įtikinti, kad jis, 
“šitas nepaprastai gabus ir 
išsilavinęs. generolas,” vi
suomet nesutardavęs s u 
Hitleriu. Tačiau visos Bo
nos spaudos biuro pastan
gos paversti Špeidelį “an
gelu” bergždžios, nes visi 
puikiai žino, kad jis buvo 
vienas ištikimiausių Hitle

 

rio generolų, betarpišRąi 

Norėdami nuslėpti špei- 
jdelio nusikkltimus Prancū
zijoje ir pavaizduoti jį bu
vus Hitlerio priešu, Vakarųt 
Vokietijos propagandistai 
pradeda klastoti istoriją. 
Taip, pavyzdžiui, Špeidelio 
biografijoje, kurią išleido 
Muncingerio Archyvas, ra
šoma :

“...Tačiau, kai, pradedant 
1941 metais, vadovaujantis 
vaidmuo vis labiau koncen
travosi SS rankose, jis (t. 
y. špeidelis—V. B.) papra
šė paskirti jį Rytų frontan. 
Čia jis buvo vėl aukštose 
pareigose, taip, pavyzdžiui, 
V armijos korpe 1941 metų 
žiemą ties Maskva.”

Kadangi špeidelis 1942 
m. vasario 28 d. Paryžiuje 
pasirašė “slaptą ataskaitą 
apie padėtį,” aiškiai įrody
ta, kad jis tuo metu buvo 
ne “ties Maskva,” o Pary-

giausią dalyvavo kaip 8-os 
armijos generalinio štabo 
viršininkas. Būdamas šiose 
pareigose, jis pražudė ke
lias vokiečių bei italų divi
zijas tuo,metu, kai jau bu
vo visiškai aišku, kad hitle
rinė kariuomenė nebegali 
ties Stalingradu išvengti 
katastrofos. Špeidelis at
kakliai vykdė. Hitlerio nu
rodymus r— traukiantis lai
kytis “išdegintos žemės” po
litikos. Kaimai, įmonės, gy
venamieji ir administraci
niai pastatai buvo sulygina
mi su žeme. Dargi mokyk
los, ligoninės ir mokslo in
stitutai buvo paverčiami 
pelenais. I Jungtinių Amerikos Vals-

Špeideliui vadovaujant ir tybių Kongresą ir Didžio- 
pritariant, Voronežo srityje’ 
bei Ukrainoje buvo atlieka
mi baisiausi nusikaltimai 
prieš tarybines moteris, vai
kus ir žilagalvius senelius. 
Apie tai neseniai priminė 
mums daugelyje tarybinių

• laikraščių paskelbti protes
tai prieš špeidelio paskyri
mą, kuriuose tary b i n i a i 
žmonės pasakoja apie šio 
nacistinio generolo vado
vaujamų hitlerininkų 
kaitimus.

Kai pasidarė aišku, 
hitlerinė kariuomenė 
vengs pralaimėjimo, Špeide
lis priklausė prie tų kariš
kių, kurie mėgino sudaryti 
separatinę taiką su Vakarų 
valstybėmis tam, kad Vo
kietija galėtų tęsti karą 
prieš Tarybų Sąjungą.

1944 m. balandžio mėn. 
Hitleris paskyrė Špeidelį. 
kariuomenės grupės B ge
neralinio štabo viršininku, 
o tuo pačiu artimiausiu 
Romelio bendradarbiu. Ta
čiau dėl to, kad mėginimai 
tartis su Vakarų valstybė
mis nedavė laukiamų rezul
tatų, Špeidelis 1944 metų 
rugsėjo mėn. pateko nema- 

■lonėn ir iki karo pabaigos 
’ramiausiai gyveno vienuo
lyne prie Bodeno ežero (Bo- 
donsee).

Po to, kai Adenaueris 
įvairiose separatinėse kon
ferencijose su Vakarų Eu
ropos valstybėmis, vokiečių 
tautai nieko nežinant, susi
tarė dėl Vakarų Vokietijos 
ginkluotųjų jėgų atgaivini
mo, į sceną, kaipo Adenaue
rio karinis patarėjas, 1950 
metais vėl išėjo Špeidelis. 
Nuo šio momento šitas ne
legalus ginklavimosi specia
listas kopė tarny b i n i a i s 
laipsniais vis aukštyn ir 
aukštyn.

Žemiau spausdiname Ta
rybų Sąjungos Aukščiau
siosios Tarybos atsišaukimą 
ne tik tam, kad skaitytojas 
matytų, kaip Aukščiausioji 
įstaiga Tarybų Sąjungoje 
žiūri į šių dienų opią pa
saulinę padėtį, o ir kaip is
torinį dokumentą. Atsišau
kimas - kreipimasis, kaip 
matome, taikomas Jungt. 
Valstijų Kongresui ir Ang
lijos parlamentui. Vertimas 
į lietuvių kalbą Eltos. — 
Redakcija.

Tarybų Socialistinių Res
publikų Sąjungos Aukš
čiausioji Taryba kreipiasi į

miši

kad 
neiš-

BALTIMORE, MD.
Laisvės pikniko rengimo ko

misija susirinkimą turėjo bir
želio 7 d., laikė kartu su sei
mininkėm. Mitingas įvyko pas 
draugę O. Kučiauskas.

Pirm. Paserskis pranešė, 
kad yra gautas iš miesto ne.r- 
mitas. Tai buvo visiems links
ma žinia.

Taigi dabar piknikų mylė
tojai, iš arti ir toli, prašomi 
atvažiuoti į Baltimore birželio 
16 d. Piknikas prasidės 11 
vai. dieną. Parkas labai gra
žus. Maistas bus geras ir jo 
visokio bus; bus ko ir įsigerti.

Komisijos rast. A.ž.

vadovavo baisiems nusikal- . žiuje. Šitoje ataskaitoje ir 
timams laikinai okupuotoje daugelyje anksčiau bei vė- 
šalyse.

Iš šešiasdešimt sa^o gy
venimo metų Špei 
metus išbuvo vokiečiu agre

 

syvioje kariuomenėje, uoliai 
tarnaudamas Vilhelmui II, ___

Hindenburgui, Hitleriui i r išgelbėtoju 
ta, kaip grubus istorijos 
klastojimas. Jis turi tik 
vieną tikslą — nuraminti 
Prane ūzijos gyventojus. 
Juk kaip tik špeidelis buvo 
tasai, kuris, kaip Hitlerio 
įrankis, padėjo pavergti 
Prancūziją ir kuris atsakin
gas už tūkstančių prancūzų 
nužudymą. Beje, 1944 me
tais ne Špeidelis, o buvęs 
generolas Choltitcas, Pary
žiaus komendantas, atsisakė 
įvykdyti velnionišką Hitle
rio įsakymą — sunaikinti 
puikiąją Prancūzijos sosti
nę. . J

Rytų fronte špeidelis dau-

is 43

liau rašytų Špeidelis pedan
tiškai suminėjo, kaip jo nu
rodymu buvo terorizuojami 
Prancūzijos gyventojai. Mė
ginimai šiandien pavaiz
duoti Špeidelį “Paryžiaus 

i” yra ne kas ki-
dabar Adenaueriui.

Hitleriui buvo reikalingi 
tokios rūšies specialistai, ir 
todėl Špeideliui nebuvo sun
ku nacistinio režimo metu 
padaryti gerą karjerą. 1933 
metais jis išvyko į Paryžių, 
kaip Vokietijos karo atašė 
padėjėjas, o p6 kurio laiko 
jis buvo paskirtas genera
linio štabo Vakarų svetimų 
kariuomenių skyriaus virši
ninku. Pasitarimai, k u- 
riuose jis kartu su tuome
tiniu Beku 1937 metais da
lyvavo Paryžiuje, turėjo 
tikslą sudaryti antitarybinę 
garinę sąjungą.

Įžeidinėjimai, kurių ŠpeL 
delis nepašykštėjo Prancū
zijos kariuomenei savo ne
seniai pasiųstame slaptame 
pranešime Alenui Dalesui.

Jis bandysiąs Paryžiuje 
1957 m. tęsti tai, ką jis Pa
ryžiuje buvo pradėjęs 1940 
metaiš, pareiškė šitas karo 
nusikaltėlis. Matyti, ne be 
reikalo Špeidelis prasitarė, 
kad jis- “jaučiasi Prancūzi
joje kaip namie.” Nieko ci- 
niškesn'io šitas' prancūzų 
žudikas negalėjo pasakyti.

Milžiniška protestų ban
ga, kui^i visose Europos ša
lyse nukreipta prieš špei
delio — šito vilko avies kai
lyje -— paskyrimą NATO 
sausumos kari u o m e n ė s 
Centrinėje Europos zonoje 
vadu, rodo, jog tautos kupi
nos pasiryžimo bet kokia 
kaina priversti šitą nepa
taisomą nacistinį generolą 
palikti savo vietą.

V. Butkus 
Berlynas, kovo mėn.

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

sios Britanijos Parlamentą 
šiuo laišku, būdama įsitiki
nusi, kad jis bus reikiamai 
suprastas ir į jį bus palan
kiai atsakyta.

Tarybų Socialistinių Res
publikų Sąjungos Aukš
čiausioji Taryba yra tos 
nuomonės, kad susidariu
siomis tarptautinėmis ap
linkybėmis trijų mūsų vals
tybių parlamentai turi pa
rodyti, jog jie didžiai su
pranta jiems tenkančią at
sakomybę už visuotinės tai
kos likimą, už tai, kad būtų 
užkirstas kelias pavojui, 
kuris gresia žmonijai.

Tarybinė liaudis, kaip ir 
JAV bei Didžiosios Britani
jos tautos, o taip pat mili
jonai vyrų bei moterų vi
sose kitose šalyse su didė
jančiu nerimu stebi, kaip 
ginklavimosi varžybos įžen
gia į labai pavojingą etapą.

Vis labiau plečiama nau
jų ginklo rūšių gamyba ir 
didinamos jo atsargos. Tai 
ginklas, turintis milžinišką 
griaunančią galią, — ato
minės ir vandenilinės bom
bos, tarpžemyninės raketos 
ir kitokios masinio naikini
mo priemonės.

Žmonija įžengė į tokį lai
kotarpį, kai bet kuris karas, 
kuriame būtų naudojamas 
a t o m i n i s ir vandenilnis 
ginklas, neštų pražūtį mili
jonų milijonams žmonių, 
ištisų šalių nuniokojimą, 
didžių ir nepakartojamų 
kultūrinių vertybių sunai
kinimą.

Šiuo metu pasaulio viešo
ji nuomonė didžiai ir pa
grįstai nerimauja dėl pavo
jaus, kurį kelio branduoli
nio ginklo bandymai.

Nors tokių bandymų pa
dariniai dar nepakankamai 
ištirti, tačiau jau dabar 
žymiausieji mokslin inkai 
perspėja, kad tolesnis tokių 
bandymų vykdymas sudaro 
grėsmę žmonių sveikatai.

Ginklavimosi varžybos su
kelia nėpasitikėjimą ir į ta
ringumą valstybių santy
kiuose, apnuodydamos tarp
tautinę padėtį. Jos kelia 
baimę ir netikrumą, trukdo 
žmonėms ramiai gyventi ir 
dirbti. Visose šalyse moti
nos nerimauja dėl savo vai
kų likimo, jaunimą jaudina 
jo ateitis. Brangiai kainuo
jančio atominio ir vandeni
linio ginklo gamyba sunkia 
našta slegia mokesčių* mo
kėtojus, kurie priversti vis 
daugiau lėšų iš savo biu
džeto atiduoti ginklavimui
si.

Visose šalyse įvairiausi 
gyventojų sluoksniai atkak
liai reikalauja padaryti ga
lą branduolinio ginklavimo
si varžyboms', užkirsti kelią 
nelaimėms, kurios gresia 
žmonijai.

Deja, dar yra kai kurių 
politinių ir karinių sluoks
nių, mėginančių įteigti tau
toms, kad branduolinis ka-

ras neišvengiamas ir kad 
sustabdyti atomines varžy
bas neįmanoma. Tačiau šis 
teigimas yra melagingas ir 
juo siekiama paralyžiuoti 
tautų pasiryžimą išsaugoti 
ir stiprinti taiką visame par 
šaulyje. Atominio karo ga
lima išvengti ir jam turi 
būti užkirstas kėlias. Di
delį indėlį į šį reikalą gali 
įnešti parlamentai, kurie 
turi įtakos savo valstybių 
politikai.

Ypatingas viltis tautos 
teisingai deda į J A V , Di
džiosios Britanijos ir TSRS
— valstybių, turinčių ato
minį ir vandenilinį ginklą,
— atsakinguosius sluoks
nius. Kaip tik dabar, pa
čioje atominės eros pradžio
je, kai branduolinį ginklą 
gamina kol kas tik trys 
valstybės, palyginti leng
viau susitarti dėl priemo
nių, galinčių užkirsti kelią 
atominiam karui. Pasaulio 
tautos laukia, kad Suvieny
tųjų Nacijų Organizacija 
atliks savo vaidmęnį, spręs
dama nusiginklavimo prob
lemą.

Tarybų Socialistinių Res- < 
publikų Š ą j u n g o s Aukš
čiausioji Taryba savo 1956 
metų liepos 16 d. kreipimesi 
jau turėjo progos atkreipti 

visų šalių parlamentų dė
mesį į nusiginklavimo ir 
atominio bei vandenilinio 
ginklo uždraudimo proble
mą.

Norėdama palengvinti vi
sos nusiginklavimo proble
mos išsprendimą, Tarybinė 
Vyriausybė, kaip žinoma, 
pareiškė, kad yra pasiren
gusi nedelsdama nutraukti 
atominių ir vandenilinių 
bombų b a n d y m us, nepri
klausomai nuo to, ar bus 
pasiektas bendras susitari
mas dėl atominių ir vande-- 
nilinio ginklo problemos.

Visiškai pritardama šiam 
Tarybinės Vyria u s y b ė s 
žingsniui, TSRS Aukščiau
sioji Taryba kreipiasi į 
Jungtinių Amerikos Vals
tybių Kongresą ir Didžio
sios Britanijos Parlamentą, 
kviesdama padėti TSRS, 
JAV ir Didžiosios Britani
jos vyriausybėms susitarti 
dėl atominių ir vandenili
nių bombų bandomųjų 
s p r o gdinimų nedelsiamo 
nutraukimo ir imtis prie
monių, kurias jie laikys rei
kalingomis šiems tikslams.

Savo ruožtu TSRS Aukš
čiausioji Taryba pateikia 
apsvarstyti JAV ir Didžio
sios Britanijos parlamen
tams klausimą dėl JAV, 
Didžiosios Britanijos i r 
TSRS tarparlamentinio ko
miteto sudarymo siekiant 
keisti nuomonėmis apie 
įmanomus būdus, įgalinan
čius nutraukti atominio ir , 
vandenilinio ginklo bandy
mus ir uždrausti šį ginklą.

TSRS Aukščiausioji Ta
ryba reiškia viltį, kad 
Jungtinių Amerikos Vals
tybių Kongresas ir Didžio
sios Britanijos( Parlamen
tas imsis visų nuo jų pri
klausančių priemonių, kad 
šis klausimas būtų neatidė
liojant išspręstas pagal 
liaudies valią. " -

Tarybiniu Socialistinių 
Respublikų Sąjungos 
Aukščiausioji Taryba

Maskva, Kremlius 
1957 m. gegužės 10 cL

Kiekviena kolonija turė
tų surengti kokią nors pra- 
mogą Laisvės panamai. 
Prašome pasirūpinti tuomi 
reikalu!

" .............................’ " 1 1 .................................. 11 1 "■ ■:
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Auburn-Lewiston, Me.
SUPILTI DU NAUJI KAPAI

Gegužės 7 d. mirė Juzė Lau
rienė, 67 mėty amžiaus. St. 
Gary's General Hospitalyje iš
buvo tik dvi savaites, ten ir 
mirė.

Velionė gimusi Lietuvoje 
1889 m. spalio 25 d. Duktė 
Jono ir Barboros Lapienės-, 
Jurkštas. Į šią šalį laimės ieš
koti atvyko 1911 metais. Visą 
laiką išgyveno Auburne ir Lew
istone. Nekurį laiką gyveno ir 
Rumford, Me.

Velionė buvo linksmo ir 
draugiško būdo ir su visais gra
žiai sugyveno, ką liudija dau
gybė prie karsto sudėtų gėlių. 
Priklausė prie Lietuvos Dukte
rų pašei pi nės draugystės ir ėjo 
pareigas valdyboje. Buvo narė ! 
ir ALDLD 31 kuoops, bet pa
skutiniu laiku dėl tūlų priežas
čių iš kuopos pasitraukė. Ne
paisant nekuriu menkniekių, 
visvieri velionė buvo visada su

nada, ir brolį Antaną Jurkš- 
tą, Bridge water, Mass. Taip
gi paliko vieną anūką, Billie.

La'idotuvių apeigomis rūpino
si Conley & Fahey Funeral

Jzize Laučienė

Home. Palaidota penktadienį, 
10 vai. ryte, gražioje vietoje— 
Ąžuolų kalno kapinėse. ' Dukte
rų pašalpinės draugystės dele
gacija palydėjo velionę pasku
tinėj kelionėj.

pažangiaisiais, nes buvo apsi-Į Lai būna lengva tau ilsėtis 
švietusi ir ilgų metų Laisvės antrosios tėvynės šaltoje žeme-
skaitytoja ir rėmėja.

Velionė paliko nuliūdime sa
vo gyvenimo draugą Alfonsą 
Laucių, vieną dukterį, Barborą 
(May) Bass, Weyland, Mass. 
Lietuvoje paliko dvi seseris ir 
brolį; vieną seserį, Julių 
Siirplienę, Windsor, Ont, Ca

le je...
ALISAS KAULAKIS

Po ilgos ir sunkios ligos pa
sitraukė iš gyvųjų tarpo ilga
metis Auburno ir Lewistono 
gyventojas Alisas Kaulakis, 77 
metų amžiaus. Mirė gegužės

16 d., 1957 m., St. Mary’s Ge
neral Hospitalyje. Ten išgu
lėjo ligos suimtas astuonias 
savaites.

Gimęs Lietuvoje, Mielaičių 
sodžiuje, balandžio 19 d., 1880 
metais. Į Jungtines Valstijas 
atvyko 1902 m. 45 metus išdir
bo W. S. Libby Co. audinyč'io- 
je. 1950 metais išėjo ant pen
sijos, bet neilgai teko gėrėtis 
gamtos grožiu išėjusiam ant 
pensijos, nes nelemtoji liga pa
sigavo ir paguldė į lovą, nuo 
kurios nebegalėjo pasikelti.

Savu laiku buvo veiklus na
rys draugijose: SLA kuopoje, 
kurioje daugiausiai dirbo, Bal
tramiejaus pašai pi nė j draugys
tėj ir D. L. K. Gedimino, drau
gystėj. . ;

Iki mirties.likosi nariu Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos 31 kuopos. 
Su pertraukomis ėjo sekreto
riaus ir iždininko pareigas. 
Turėjome nemažai narių kuo
poje. Bet paskutiniu laiku 
velionis liko kaip svyruojantis 
beržas: kur vėjas pūtė, ten lin
ko... Ir niekas nebebuvo ge
ras. Todėl nekurie nariai iŠ 
iš kuopos pasitraukė. Kaip ten 
bebūtų, velionis buvo ilgametis 
dienraščio Laisvės 'ir Liaudies 
Balso skaitytojas ir rėmėjas.

Velionis paliko liūdesy 2 su
ims: Charles Kaulakį, Rum
ford, Me., ir Adomą, Auburne; 
dvi dukteris: Albiną K. Lewis,

Auburne, ir Mildreclą K. Ba- 
kanauski en ę-B ėekė r, Po rtl and, 
Me.; vieną brolį, Frank Kau
lakį, Brockton, Mass.; taipgi 
paliko keturis anūkus.

Tapo palaidotas Ąžuolų kalno 
kapinėse, šalia savo žmonos 
Veronikos Kaulakienės. Conley

Alisas Kaulakis

& Fahey šermeninėje ir prie 
kapo šv. Petro bažnyčios ku
nigas John Feeney paskaitė 
maldą. Buvo kviestas pran
ciškonas Justinas Vaškas, bet 
pakvietimo nepriėmė. Kodėl? 
Giminės, draugai ir pažįstami 
sudėjo daug gražių gėlių prie 
velionio karsto.

Tebūna amžina atmintis ir 
lai būna jam ramu ilsėtis po 
sunkių gyvenimo darbų.

O abiejų mirusiųjų šeimoms 
reiškiame gilią užuojautą.

Korcsy.

G. ZIMANAS

2,000 kilometrų po Atistriįą
(Tąsa)

Gausėjantis/ automobilizmas verčia 
vis daugiau rūpintis pėsčiųjų judėjimo 
apsauga. Ta prasme Vienoje, reikia pri
pažinti, daroma nemaža. Pėsčiųjų judė-^ 
jimas reguliuojamas ne tik atitinkamos 
spalvos šviesos signalais, bet ir užrašais: 
*Eiti”, “Laukti” ir pan. Ypač įdomus 
mėginimas įrengti judriausiose gatvių 

’sankryžose požeminius perėjimus. Tokį 
požeminį perėjimą, — tiesa, kol kas dar 
vienintelį Vienoje, — matėme sankryžo
je prie operos. Judančiais laiptais jūs 
nusileidžiate į požemį ir judančiais laip
tais pakylate į antrąją gatvės pusę. Įėji
mas į požemį — iš visų keturių sankry
žos kampų. Požemyje — jaukiai įreng
ta užkandinė ir gražus univermagaą. į

Vieniečiai labai didžiuojasi šiuo perė
jimu. Dabartinis Vienos burmistras yra 
Jonas — pavardė skamba gana lietuviš
kai, nors jis nieko bendro su -lietuviais 
neturi, — ir vieniečiai šį perėjimą pra
minė “Jonaso grotas”.
» Didelis Vienos papuošalas yra pa
minklai. Tai daugiausia paminklai ka
riams, imperatoriams, bet nemaža ir ki
tokio pobūdžio. Ypač įstrigo į atmintį — 
gal todėl, kad jis buvo prie pat viešbu
čio — vadinamasis Rafaelio Donerio fon
tanas. Jo idėja — pavaizduoti Austrijos 
upes. Dėmesį traukia galingas žvejys su 
arklu ant penčių, tarytum prisėdus va
landėlę atsipūsti ir susimąstęs dėl savo 
sunkaus gyvenimo. Įdomi šio paminklo 
ir istorija. Jis sukurtas garsaus aštuo
nioliktojo amžiaus skulptoriaus — Ra- 
Yaelio Donerio. šiam skulptoriui pri- 

’ klauso daug kūrinių, puošiančių geriau
sius Vienos rūmus ir naminklus. Tačiau 
kadangi jis sukūrė nuogas statulas, tai 
anuo metu viešpatavusi Austrijoje im- 
peratorienė Marija Terezija įsakė nuim
ti statulas ir sunaikinti jas. Tiktai 

^skulptoriaus draugai išgelbėjo šiuos 
puikius meno kūrinius, kurie jau devy- , 
nioliktojo amžiaus pabaigoje vėl buvo 
atlieti iš bronzos ir pastatyti.

Vaikštant po Vieną į akis krinta sla
viškas pavardžių pobūdis. Iškabose — 
“ovskiai’ ir “evskiai”, “ikai” ir “ekai” ir 
pan. Grynai vokiškų pavardžių ne taip 
jau daug. Šios slaviškos pavardės tai — 
palikimas Austrijos—Vengrijos monar
chijos, kurioje gyveno daug slavų.

Keletą žodžių verta pasakyti apie 
Austrijos sostinės švarą. Vienos miesto 
gatves valo savivaldybė, kuri tam tikslui 
turi plačią organizaciją ir nemaža tech
nikos. Bet, matyti, ne tai svarbiausia. 

f Lemiamą vaidmenį vaidina tai, kad žmo
nės .įpratę kultūringai elgtis ir gatvių 
neteršia. Gatvių sankryžose, prie namų, 

visur yra šiukšlių dėžės, ir prie kiek- 
4 vienos jų parašas, kuris nurodo, kokią 

baudą reikia mokėti už tai, kad šiukšlės
bus numestos ne į dėžę, o ant šaligatvio.
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Tą baudą iš jūsų paims čia pat dežūruo- 
jąs policininkas be jokių protokolų, teis
mų, bylų. Baudos nedidelės, bet jos, ma
tyti, drausmina.

VIENOS MUGĖJE
Viena nuo seno garsėja savo mugėmis, 

ir mes negalėjome nepasinaudoti proga 
aplankyti kaip tik tuo metu vykusią mu
gę. Vienos mugė yra komercinė įmonė, 
valdoma akcinės bendrovės. Pačioje 
mugėje sudaromi prekybiniai sandėriai, 
perkama, parduodama. Joje dalyvauja 
ne tik Vienos, bet ir daugelis, užsienio 
firmų.

Mugėje — didžiausias triukšmas. Tūk
stančiais gerklių staugia reklaminiai 
garsiakalbiai paviljonuose. Viršum gal
vų tarška mažas malūnsparniukas, 
skraidinąs mugės dalyvius. Jūs stebite 
malūnsparnį, o tuo metu į jus žygiuoja 
kažkokią reklamą nešantis kupranuga
ris. ,

Visur — nepaprasta kamšatis.. Mugė 
tęsiasi tik vieną savaitę, ir kiekvienas 
skuba ją pamatyti. Daugumas paviljonų 
neturi jokio architektūrinio apipavidali
nimo. Tai — paprastos pašiūrės, kuriose 
prigrūsta kuo daugiau eksponatų. Besi- 
stumdydamas po šią kamšatį, pradedi 
kaip reikiant įvertinti Žemės, ūkio ir 
Pramonės parodos Maskvoje rūmus ir jų 
erdvias sales su kultūringai išdėstytais 
eksponatais..

Užsukome į JAV paviljoną, teisingiau, 
vieno didelio paviljono amerikonišką 
skyrių. Žmonių domėjimasis JAV firmų 
eksponatais nedidelis. Šios firmos išsta- 
čiusios daugiausia buitinius dalykus. 
Aiškiai matomas siekimas parodyti “ą- 
merikinio gyvenimo būdo ’ buitinę tech
niką. Bet mugės lankytojai, matyti, turi 
savo informaciją apie “amerikinį gyve
nimo būdą.”

Nepaprastai didelį pasisekimą turėjb. 
Kinijos paviljonas, šiemet atidarytas 
pirmą kartą. Kinijos, kaip ir TSRS pa
viljonai, buvo įrengti atskiruose nuola
tiniuose pastatuose.

Iš tolo kriepia į save dėmesį TSRS pa
viljonas. Jis. matomas ne tik dėl savo 
aukšto bokšto su penkiakampe žvaigž
de viršuje, bet ir dėl žmonių susigrūdi
mo : prie įėjimo visada didžiausia minia. 
■ Jeigu kas mane klaustų j kaip sutvar
kytas tarybinis paviljonas, tikrai būtų 
sunku atsakyti: minia mus į tą paviljo
ną įnešė, minia ir .išnešė. Pastebėjau tik 
tiek, kad eksponatai, jame ne ypatingai 
sugrūsti ir, jeigu būtų bent kiek mažiau 
žmonių, būtų galima šį tą pamatyti.

Minios nešamas išgirdau guvią paste- 
bėlę:

— O, čia tai mūsų paviljonas!
Atsigrįžęs pamačiau vidutiniško am

žiaus gerai apsirengusį austrą, kuris 
laikė už parankės tokią pat pagyvenu- 

. šią moterį ir jauną merginą, matyti, 
dukterį. '

(Bus daugiau)

, ŠIRDINGA PADĖKA

Liūdna man buvo ta valanda, 
kuomet mano gyveimo draugė 
Juzė Laurienė - Jurkštailė mi
rė gegužės 7 d- Į

Aplaikiau daug 'suraminimų 
ir pagalbos iš artimųjų gimi
nių ir draugų, širdingai cĮėkoju 
visiems už užuojautą gyvu žo
džiu, už atvirutes ir laiškus, 
taipgi už dovanas ir gėles.

i

Dėkojame visiems, kurie kuo 
nors mums padėjo liūdesio va
landoje, pagelbėjo išgyventi 
pirmąsias liūdnas dienas. Mes 
to nepamiršime.

Alfonsas Laucius, vyras
Mary ir Ji. Ba.rr, 

duktė ir žentas
Billy, anūkas

Philadelphia, Pa.
Dar apie pikniką

Kaj kurie iš mūsų esam jau 
pasiekę didoką skaitlių mete
lių. Ir dar siekiamės, kapsto
mės grabaliodamiesi, kad tik 
dar nors kiek ilgėliau pagy
ventume. Todėl čia ir kyla 
klausimas: Ar mes visi, gyven
dami tik vieną kartą, išnaudo
jame prideramai gyvenimą, 
kaip kad .jį reikėtų visakuo 
išnaudoti ?.. Ne! Gyvenime pi
nigai, maistas, drabužiai ir na
mai dar neviskas, kas yra 
mums reikalinga pailgipimui 
mūsų amžiaus.

Mums būtinai reikalingas 
p a si 1 in k sm i n i m as, sueigos, 
draugiški pasikalbėjimai* iš
važiavimai iš miesto į laukus, 
kad pasižvalgyti į žaliuojan
čius vasaros kvepiančius lau
kus. Ir tik tokiu būdu mes pa
matysim pilną gamtos grožį ir 
pasitenkinsim gyvenimu.

Tą visi , žino, kad per vasa
rą tik mieste žiopsodami vasa
ros pilno grožio nematysim. 
Tad kol sveikata šiek tiek 
leidžia, išnaudokime tą gyve
nimo laiką. Kiekvienai progai 
pasitaikius, plėškim kaip su 
traktoriumi dirvonus, imkime 
tuos gyvinimo vaisius, kurie 
teikia mums didelę naudą.

Dėl to Philadelpį i-jos veikė
jai ir nutarė pasisamdyti gra
žu autobusą, ir su dideliu bū- t. v y
riu bendrai ir linksmai vykti į 
baltimoriečių rengiamą pikni
ką.

Birželio (June) 16 dieną 
autobusas išvažiuos 9:30 vai. 
rytoi nuo kampo 4th St. ir Gi
rard Ave. Antroj vietoj sustos 
apie 10-tą vai. ryte 2nd St. ir 
Pierce gatvės netoli Tureikių. 
Tad meldžiame nesivėluoti, 
pribūti į nurodytas vietas lai
ku. Kviečia rengimo komisija.

P.S.: Yra paskalas, kad ke
letas eastonięčių atvykę pas 
mus drauge važiuos į Balti
more. ’

Laisves Reporteris

New Haven, Conn.
Mūsų naujienos

Gegužės 31 d. staiga mirė 
Petras Lipkus, gyvenęs Bron- 
ford, Conn. Palaidotas De
troit, Mich. Velionis priklau
sė ALDLD 16 kuopai New 
Haven, Conn, ir' daug kurtų 
lankydavo parengimus. Lai jis 
ilsisi ramiai.* * *

Mirė Ignas Mastauskas, se
nas New Haveno giventojas. 
Prieš mirtį jis buvo, nusikėlęs 
gyventi pas sūnų į Long Is
land, N. Y. Mastauskas daly
vaudavo mūsų parengimuose 
ir buvo draugiškas žmogus. 
Ilsėkis ramiai, Ignai!* * $

G eg. 26 d. parengimas buvo 
labai pavykęs. Koncertinę
programą atliko newyorkis-
kiaj dainininkai. Rengėjai ta
ria nuoširdžią padėką progra
mos atlikėjams! 

♦ ♦ ♦
Birželio 16 d. visai arti. Tai 

dienai (Tėvų dienai) turkes 
jau nupirktos. Viskas yra da
roma, kad tik gražiau priimti 
ir pagerbti tėvus. Prašomi visi 
dalyvauti' parengirtie — In
dian Grove parke, East Ha
ven, Conn.

JSK

Pajieškojimai
Aš, Gylienė Marcelė (Pečiukaitė), 

labai prašau jus paieškoti mano bro
lio Pečiulio Juozo, Jono s., gimusio 
1896 m.; išvykęs į Ameriką 1914 
m. balandžio mėnesį ir gyvenęs Či
kagoje, kiek žinau, iki 1930 m.

Dabartiniu metu Pečiulio Juozo 
gyvenimo vietos nežinau.

Mano adresas::

Jurbarko rajonas
Raudonės paštas
Raudonė
Marcelė Gylienč-Pečiukaitytė,

d. Jono
Lithuania, USSR

Prašau atsiliepti, jeigu esate gyvi, 
dėdės Juozas, Jurgis ir Petras Ne- 
verauskai, teta Elzbieta Vaicekaus
kienė. Dėdės Juozas, Jurgis ir Pet
ras Neverauskai gyveno Čikagoje, o 
teta Elzbieta Vaicekauskienė irgi 
prie Čikagos turėjo vištų farmą. 
Taip pat tuo pačiu prašau paieškot 
brolio Antano Alekno - Aleknavi
čiaus, anksčiau gyvenusio Sčrantoh, 
Pa.

Atsakymą prašau siųsti šiuo ad
resu: ;

Jiezno rajonas
Jieznas
Gediminb g-vė Nr. 8
Juozas Urbauskas
Lithuania, USSR

/

Avalon, N. J.
Lankiausi pas draugus Be

kampius apie Velykas. Tuomet 
J. Bekampis buvo pilnas gero 
ūpo ir sakė, kad Birželio 16 d. 
jis tikrai vyks į Baltimore, į 
pikniką. Jis ragino ir visus 
P h i 1 a d e 1 p h i j os pažangiuosius 
lietuvius daryti tą patį.

Taigi, philadelphiečiai, dė
kite pastangų būti pas vaišin
guosius b a 11 i m o r i e č i u s.

A. Lipčius

New Haven, Conn. — Birželio 16 tą 

F a thers’ Day, June 16th 
Tėvų Pagarbai Pietūs 
Rengia patys tėvai plačiajai visuomenei

Newhavenieciai jau tradiciniai įgyvendino tėvų 
dienos pokylį. Praeities pasisekimai duoda ūpo 
tėvams ir vėl suruošti visuomeniškus pietus pa
simatymui ir pasivaišinimui gražiame miške.

Indian Grove Parke
Jones Hill Rd., West Haven, Conn.

Geri Pietūs Tik Už $2.00
Laikas 2-rą Valandą Dieną

BUS ŠOKIAI—GERA MUZIKA

dieną ir lytų, pietūs vistiek įvyks, nes čiaJei tą dieną ir lytų, pietūs vistiek įvyks, nes čia 
yra daug gražios pastoges, taip kaip salėje. 
Širdingai kviečiame iš yisų Connecticut valstijos 
kolonijų visuomenę atsilankyti į šį gražų pokylį.

TĖVAI
KELRODIS: Iš West Haven centro važiuokite Platt Avenue. 

įPrivažiavę mokyklą sukite po dešinei ir čia rasite 
Indian Grove parką.

L

BROCKTON-MONTELLO, MASS
Iš Anksto Pasiruoškite Didžiajai Iškilmei

Laisvės
Piknikas

Įvyks Sekmadienį
Liepos 4 July

Piknikas Bus 
Lietuvių Tau ti ško 
Namo Parke

Šokiams Gros 
Art Mason’s 
Orchestra

Rengia Massachusetts lietuvių organi
zacijos. Pelnas nuo šio pikniko eis pa
ramai dienraščio Laisvės. Tad visi 
apšvietą branginantieji privalo būti

Prasidės 1-ą valandą dieną ir tęsis iki 
vėlumos. Čia bus svečių iš visos Ame
rikos. Pasimatykite su jais ir kartu 
pasilinksminkite tyrame ore prie ža
vios muzikos ir skanių užkandžių.

Winter St .ir Keswick Rd., Montello, 
Mass. Tai gražus pušynas. Čia būda
mi prisiminsite savo senosios tėvynės 
Palangą. O gražios Liaudies dainos su- ? 
teiks jums tikrą Lietuvos atmosferą.

Parkas atsidarys 11 vai. ryto, pikni
kas tęsis iki 11 vai. vakaro. Visą po 
pietį orchestras gros šokiams lietuviš
kus ir amerikoniškus kavalkus. Atsi- 
vėdinimui šalti gėrimai.

A

Dvi Grupės Menininkų duos Gražią Dainų Programą

Aidsietyno Kvartetas
Vadovybėj Mildred Stensler 

iš New Yorko

Garsi Vyrų Grupe
Vadovaujant Stanley Paurai 

iš South Boston, Mass.

Kviečiame visus iš visos Amerikos atsilankyti, nes tą savaitę fabrikai nie
kur nedirba, yra laiko ir iš toli atvažiuoti į taip gražų pasilinksminimą ir 
taip prakilniam tikslui.

Rengėjai
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CLEVELAND© ŽINIOS HELP WANTED MALE

nariai žinome

Jau rengiamės prie kito 
svarbaus pikniko

LLD 15-ta Apskritis ii- abi 
Clevelandė gyvuojančios LLD 
kuopos rengia bendrai pikni
ką apšvietos labui, nuo kurio 
visas pelnas eis į mūsų Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
knygų leidimo fondą.

Visi LLD
kaip malonu yra gauti po to
kią gražią knygą, kaip praei
tais metais gavome, šielnet 
jau neužilgo gausime po kitą 
gerą knygą, o tas nebūtų gali
ma (prie tokio kainų pakilimo 
viskam) tik iš mūsų sumokė
tų duoklių po $2 į metus. To
dėl knygų leidimo fondui yra 
reikalinga parama iš šalies.

Visi LLŪ nariai ir buvę na
riais, kurie turėjome progos 
naudotis Lietuvių Literatūros 
Draugijos išleistomis įvairaus 
mokslo ir dailiosios literatūros 
knygomis visi dalyvaukime 
šiame piknike ir pasikvieski- 
rne draugus.

Piknikas įvyks birželio 23 
d., A. Jasiūno piknikų darže, 
prie US 422 vieškelio, tarpe 
Welshfield ir Parkman. Pikni
ko surengimui vadovaus Cle
veland© didžiųjų piknikų su
rengimo veteranas Julius Kro- 
sin, ir jis turi gerų pagelbi- 
ninkų. -

Smagus buvo Meno grupės 
susirinkimas

Susiripkimas buvo skaitlin-

New Jersey naujienos
N. J. AUTOMOBILISTAI 

PRIVALO TURĖTI 
PASPORTUS

Pastaruoju metu N. J. vals
tija savo automobilistams ne
pajėgia išleisti leidimo lentelių 
(Licence plates). Per porą 
metų tik metų numerius išlei
do įsidėjimui į senas lenteles, o 
šiemet, 1957 m., ir to nepadarė. 
N. J. automobilistai šiemet ant 
savo karų turi ne tik senas, su
rūdijusias lenteles, bet įr seną 
pereitų 1956 metų numėrj.

Dėl permainyto metų nume
rio, tai yra vietoj 1957 metų, 
turi 1956 metus, jr daugelis 
automobilistų papuola nemalo- 
n io j padėty. Ypat ingai papuo
la tie, kurie važinėja po kitas 
valstijas, o tų valstijų autori
tetai nėra apsipažinę su* mūsų 
valstijos “sistema”. Pamato 

' karą su pereitų metų leidimu, 
pasigauna ir nepaleidžia, iki 
dalykas pilnai išsiaiškina. Ir 
net turi pasiekti N. J. Motor 
Vehicle departmentą, kad tas 
paliudytų, jog su automobilistu 
viskas tvarkoj, o netvarka N. 
J. autoritetuose. Suprantama, 
automobilistas, išpildęs valsti
jos privalumus, ir patenka į ne
malonią padėtį dėl autoritetų 
apsileidimo, labai užsigauna ir 
nepasigaili pasiųsti keikiantį 
protestą. Ir, matyt, tie protes
tai paveikia. Dabar guberna
torius aiškinasi, kad išleidimui 
naujų lentelių neturėjo pinigų, 
nes, girdi, republikonai perei
tais metais nukirto jo budže- 
tą visu milijonu dolerių.

Kad ’išvengti nesusipratimo 
ant toliau su kitomis valstijo
mis, tai N. J. Motor Vehicle de- 
partmėntas išleido pasportus. 
Kiekvienas automobilistas tokį 
pasportą gali gauti veltui Mo
tor Vehicle agentūroj, ir vi
suomet turėti su savimi, kad 
reikalui esant įrodyt, jog pas jį 
viskas tvarkoj.

Newarkas neteko jauno lie
tuvio biznieriaus E. Kaminsko. 
Jis buvo sūnus seno biznieriaus 
Jurgio Kaminsko, kuris jau yra 
miręs keletas metų atgal. Jur
gis ir Antanas Kaminskai per 
ilgus metus užlaikė valgomų 
daiktų krautuvę, kaip žinomą 
brolių Kaminskų krautuvę. Iš 
krautuvės jiems išsiskyrus, 
Jurgis įsisteigė departmentinę 
krautuvę ant kampo Adams ir 
Ferry Sts. Po tėvo mirties 
krautuvę valdė du sūnūs. Vė
liau jie išsiskyrė, pasiliko tik 
vienas Eddie, kuris gaspadoria- 
vo krautuvėj. Jų motina jau 
keliolika metų kai paralyžiuota 
Ir gyvena ant wheelchair. Jur-

gesnis negu paprastai būda
vo, gal todėl, kad žinojom, jog 
delegatai, grįžę iš naciona- 
lio Lietuvių Meno Sąjungos 
suvažiavimo išduos raportus. 
Tas parodo, kad mes nors čia 
ir nebeturime pajėgų sukūri
mui ko meniško, bet pas dau
gelį iš mūsų dar tebesilaiko 
prisirišimas prie progresyvi© 
lietuviško meno, ir kad mes 
rūpinamės jo palaikymu.

Delegatų raportai buvo pa
tenkinanti ir įdomūs: suvažia
vimas buvęs skaitlingas ir me
ninė programa buvo gausi: su 
chorais, solistėmis, solistais 
bei kitais pamarginimias, Visi 
išpildė savo užduotis artistiš
kai. Suvažiavimo sveikinimais 
suplaukė apie $500, LMS ižde 
c šą apie $1,000 atsargos. ’

Abelnai iš delegatų raportų 
pasirodė, kad Amerikos pro- 
gresyvis lietuviškas menas, 
vadovybėje Lietuvių Meno Są
jungos, dar gerai gyvuoja.

Susirinkime buvo diskusijos 
apie galimybę surengti kokį 
koncertėlį,, nes čia mes turi
me gerų1 solistų — Aldoną De- 
vetseo, Julių Krosin ir Stasį 
Kuzmicką, kurie su mielu no
ru mums pagelbėtų, bet, kad 
tinkamesnių svetainių rendos 
taip iškilo, kad jos liko mums 
nebeprieinamos.

Susirinkimui pasibaigus, tu
rėjome vaišes.

J. N. Simans

gis ir Antanas Kaminskai bu
vo progresyvūs žmonės.

Velionis E: Kaminskas buvo 
armijos lakūnas. Retkarčiais 
jis nuomuodavo orlaivį, kad 
nepamiršt skraidymo. Nelaimės 
dienoj irgi padarė tą patį.-Pa
siėmė draugą į orlaivį, o jo 
draugas ką tik buvo užbaigęs 
naują stubą. Užsimanė iš or
laivio nufotografuot naują stu
bą. Nusileido per žemai, ir už
kliuvo už stubos. Kaminskas 
žuvo, o jo draugas likosi labai 
sužeistas.
‘ Nuoširdi užuojauta artimie
siems.

State of N. J. Department 
of Agriculture office of Milk 
Industry —- tai įstaiga, kuri 
kontroliuoja pieno kainas. Nu
stato kainas farmeriams, pie
no kompanijoms ir krautuvėms. 
Krautuvės tai įstaigai iki šių 
metų mokėdavo vieną dolerį per 
metus. O už šiuos metus krau
tuvės turi mokėti $5. 400 nuo
šimčiais pakėlimas antsyk. Tai 
jau per daug!

Gub. Meyneris pranešė, kad 
visiems valstijos tarnautojams 
jis pasirengęs pakelti algas nuo 
$4,500 iki $6,000. Ir toks pa
kėlimas jau yra įskaitytas į at
einančių metų budžetą, už ku
rį jis dabar kovoja seimely. 
Republikonas kandidatas į gu
bernatorius tuojau užprotesta-

NEW YORK IR NEW JERSEY APYLINKĖ

Daug įvairumų, skanūs užkandžiai ir gėrimai

Įvyks Sekmadienį

Tuojau užsisakykite vietą busu važiuoti į šį pik
niką. Busas iš Williamsburg išeis nuo Lituanica ( 
Skvero 12:30. Iš Richmond Hill busas išeis nuo Li
berty Auditorium 1-mą valandą popiet. Kelionė tik 

$1.50 į abi pusi (round trip).

Steamboat Inn Park
91 Steamboat Rd., Great Neck, N. Y

* ■ I

Birželio 16 June
Prasidės 1-mą valandą popiet

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
3-sios Apskrities ir Kuopų

PIKNIKAS

NehYork(K/M^2fc7Zliil(it
New Jersey lietuviams 

patogu tame piknike 
dalyvauti masiniai

Camp Midvale, kur Įvyks 
Komiteto Sveturgimiams Gin
ti rengiamasis Visų tautų fes- 
tivalis-piknikas birželio 23 d., 
yra greit ir mažais iškaščiais 
privažiuojama iš visų Jersey 
šiaurinės dalies miestų ir kai
mų.

Puiki vieta pasilsiu! ir 
pasilinksminti

Canip Mięlyale tai ne dar- 
žiukas, kokiuose mes Įpratę 
didmiestyje piknikauti. Tai 
yra erdvi, graži vasarvietė, su 
patogia vieta maudytis, Įren
giniai sportiniams žaidimams, 
programoms, poilsiavimui.

Daugelio tautų parinktįnius 
valgius gamins čia pat

Jugoslavai 
vengrai išvirs 
nai pagamins 
patieks savo.
lenkai vaišins iš Lenkijos gau- 
'ta hame ir kepiniais, korėjie
čiai ir kai kurios kitos grupės 
taipgi turės tautinių vaišiu.

Ruoškitės visai dienai 
'silsio ir pasilinksminimo 
rūpesties apie maistą.

Piknikas prasidės 10 
ryto. Įžanga $1, vaikams ne
mokamai. 1

Kelrodis:

keps aveles, 
gulašą, ukrai- 
dešras, armėnai 
tautinį šiškebą,

pa
ti e

vai.

Automobiliais iš New Yor
ko imti routes 46, 23 ir 202 
link Pompton Lakes, Ring
wood Avenue iki Midvale. Iš 
Ringwood Ave. sukti kairėn 
į Westbrook Valley Road ir 
Snake Den Road iki Camp 
Midvale.

Komiteto busai iš ftfew 
Yorko miesto išeis 10 vai. ry
to nuo raštinės, 49 E. 21st 
Round trip tikieto 
bet jį turi įsigyti 
anksto.

Iš New Yorko 
Stoties prie 50th 

iki

St
$1kaina 

gerokai

Greyhound 
St. ir 8th 

Aver iki Midvale miestelio 
nuveža i ..Warwick einą busai, 
bet iš ten iki kempės tenka 
imti taksi. Neturintiems auto, 
patogiausia važiuoti komiteto 
bušu. Važiuosiu

Iš anksto galvokime, kaip 
kuo sėkmingiausiai pravesti šį 
rudenį Laisvės vajų gavimui 
naujų skaitytojų.

tavo prieš pakėlimą algų,. Ir 
tuojau pasiūlė iš proponuojamo 
budžeto atkirst 10 milijonų 
dolerių. Kaip tos peštynės už
sibaigs, sunku pasakyti. Re
publikonas kandidatas Mr. For
bes irgi susirūpinęs ir dejuo
ja, kad jo užimta pozicija prieš 
algas atitrauks nuo, jo 24,000 
balsų. Ignas

Kaip SLA viršininkai 
informuoja narius

šiek tiek apie SLA 
gal kas naujo ten

SLA Pildomosios

inkite. SLA Pil
davo tarimus

šiomis dienomis gaunu SLA 
drdaną “Tėvynę”. Sakau, pa- 
siskaitysiu 
reikalus, 
bus.

Skaitau
Tarybos suvažiavimo protoko
lą ir stebiuosi, kaip galėjo 
tilpti šių metų birželio 7 d. 
laidoje birželio 
suvažiavimo \ 
greit suradau 
Mat šis proto k ( 
ziavimo, laikyto 1956 m. bir
želio 30 d. Vadinasi, tik pra
ėjus 11 su. viršum mėnesių te
galėjo tilpti SLA Pildomosios 
Tarybas tarimai.

Tik įsivaizd 
©.omo j i Tarybž 
visos organizacijos ir visų na
rių gerovei, o 
nė” juos paskelbia tik prabė
gus 11 su viršum, mėnesių. 
Kur jūs matėte kitoje organi
zacijoje tokią tvarką, kad nuo 
eilinių narių būtų slepiami ta
rimai net virš 11 mėnesių,? 
Bet mūsų ponai tai daro. Tai 
jau didžiausias apsileidimas.

> 30 d. laikyto 
protokolas. Bet 
visą misteriją, 

olas yra sava-.

organas “Tėvy-

Du senatiniai komitetai 
varžosi dėl garsinimosi, 
abu atvyksta New Yorkan

Senatoriaus John' McClellan tų laivus, atsisako'juos krauti 
vadovau jamas senatinis rakė-1 arba iškrauti. Bet Eastlando 

komiteto patarėjas Robert 
Morris turi aiškinimą, kodėl 
reikią toje unijoje ieškoti ko
munizmo. Esą, komitetas gavo 
žinių, kad Harry Bridges va
dovaujama Vakarų pakraščio 
krovikų unija (1LWU) per sa
vo agentus b a n d o Įsigalėti 
ILA aparate.

Stebėtojai sako, kad abu 
senatiniai komitetai atvyksta 
New Yorkan vyriausiai pasi- 
garsinimui,\ kad tarp abiejų 
vyli.ą varžybos, kuris pritrauks 
.'daugiau dėmesio, gaus spau
doje. riebesnius antgalvius.

tų (suktybių) tyrinėjimo ko
mitetas planuoja ątvykti New 
Yorkan, kad tyrinėti suktybes 
unijose. Eastland o vadovau
jamas senatinis vidujinio sau
gumo komitetas nenori atsi
likti, ir taipgi planuoja atvyk
ti New Yorkan, kad, tyrinėti 
“kotnunizmą unijose”. Tas ty
rinėjimas bus labiausiai at
kreiptas prieš 1LA, uosto kro
vikų uniją. ■

Gerai yra žinoma, kad tos 
unijos vadovybė anti-komunis- 
tmė. kad 1LA lokalai (savo 
viršininkų' įsakyti) kartais net' 
boikotuoja socialistinių krąš-š

Po miestą pasidairius
Lęgijonas skundžiasi

Amerikos lęgijonas skun
džiasi, kad New Yorko žmo
nės 
m a c-

‘prarado savo patriotiz- 
ir negerbia pakankamai 

mūsų vėliavos”, šis penktadie
nis, birželio 14-a, yra “Vėlia
vos dieną”. Lęgijonas ragina 
visus iškabinti vėliavas, taipgi 
dažniau dainuoti viešose vie
tose himną “The Star Spang
led Banner”.

Akvariumas buvo pilnas
Nors Įėjimas į naująjį ak

variumą (Coney Islande) yra 
gan brangus — 90 c. suaugu
siems, 45 c. vaikams — pra
eitą savaitgalį jis buvo taip 
pripildytas, kad stovėjo ilgos 
eilės, kurios laukė Įėjimo.

✓
Cigaretas ir žvirblis

Brooklyne gaisras prasidėjo 
Kings Bay knygyne-bibliote- 
koje. Ugnis prasidėjo virš vie
no lango, kur radosi žvirblio 
lizdas. Lizdas, pasirodė iš, ty
rinėjimo, pirmas užsidegė. 
Bet kaip ?

Gaisriniitkai priėjo išvados, 
kad paukštelis be abejo į liz
dą; atgabeno ant šaligatvio. įiu- 
mestą cigaretę. Nedegantis ci
garetė galas buvo žvirblelio 
snape — degantysis dar la
biau užsidegė nešamas per 
orą, ir atneštas lizdan tuojau 
sukėlė ugnį, «

Prisipažino mokyklą padegę 
Aštuoniolikamečiai T. Ut- 

nicki, Charles ir Alfred Nu
gent teisme prisipažino, kad 
jie sekmadienį įsiveržė į vieną 
Brooklyn© mokyklą, išlandi- 
nejo visus kambarius ir vėliau 
ją padegg. Gaisras padarė 
mokyklai ’$10,000 nuostolių.

yraDėl to kaltas, žinoma, 
SLA seketorius Vinikas, kodėl 
jis nepaskelbia Pildomosios 
Tarybos tarimus tuojau po su
važiavimo. Bet kalti - ir kiti 
Pildomosos Tarybos nariai, 
kad jie nepareikalauja pa
skelbti tarimų, 
ruoja

Gal 
vi etos 
mus 
reikalus?

Gal ir nėra vietos? Bet pa
žiūrėjęs į “Tėvynę” gali rasti 
visokiausiu politinių raštų, ku
rie nieko bendro neturi su fra- 
ternaline organizacija. Pirmą 
vietą užima visoki melai- 
.Šmeižtai, atsukti prieš dabarti
nę Lietuvą. O SLA reikalai nu
kišti į antraeilę vietą, kaip 
jau visai niekam nebesvarbūs. 
Net ir Pildomosios Tarybos 
suvažiavimo protokolas nukiš
tas į 3,-čia puslapį.

Tai taip SLA ponai infor
muoja šios organizacijos na
rius.

nepareikalauja
kad jie tolc- 

tokią netikusią tvarką, 
sakys, kad nėra organo 
greitai paskelbti tari- 

ir kitus organizacinius

SLA narys

Dėl merginos mirė 
nuo peilio žaizdų

Leo V. Hernandez buvo 
mirtinai peiliu subadytas dėl 
mot'ers muštynėse. Jose Dubar 
areštuotas ir žmogžudystėje 
kaltinamas.

Auto užmušė mergaitę
Prieš kalniuką pastatytas 

automobilis pasiliuosavo ir 
užvažiavo ant 4 , metų am
žiaus Susan 
užmušė, o

Feil ir ant vietos 
d u kitus vaikus

Jaunukas pavojingai 
apipiaustytas

Robert Gossman, 14 metų 
vaikėzas, dvikovoje su kitu 
tokio pat amžiaus vaikėzu, 
buvo pavojingai peiliu api
piaustytas*. Muštynėse abu 
naudojo peilius.. '

Reikalauja daugiau algų
Transporto darbininkų Uni

joj prez. Michael J. Quill rei
kalauja iš privatinių busų 
kompanijų algų pakėlimo iki 
to laipsnio, kiek dabar gauna 
miestavų bųsųi darbininkai.

Išleistas Lietuvoje, 990 pusią- : 
pių, kaina $5 00. Kartu su už- ; 
sakymu prašome prisiųsti ir I 
pinigus. ;

Laisve 
110-12 Atlantic Avenue
Richmond Hill 19, N. Y.

Lietuvių Kalbos 

Žodynas

New Yorko 
spaudoje

Kairiečių “Daily Worker” 
yra vienintelis anglų kalbos 
dienraštis New Yorke, kuris 
turi pastovų šachmatų skyrių.

# * *
Meniškų parodų recenzijas 

kasdien talpina “Times” ir 
‘ Herald-Tribune”. “Post” turi 
savaitinę galerijų ir muziejų 
apžvalgą. “Daily Worker” 
apie muziejus ir galerijas ra
šo laiks nuo laiko. Likusieji 
New Yorko dienraščiai tapy
bą ir skulptūrą ignoruoja.

# *' ’ • • • •
New Yorke iki šios dienos 

išeina nemažą cirkuliaciją tu
ris gan storas savaitraštis 
“Aufbau” (“Atstatymas”). 
Tai vokiečių kalbos laikraštis, 
kurį leidžia ir skaito Hitlerio 
laikais Vokietiją palikę žydai.

Teatruose
World teatras (Manhatta- 

ne) dabar rodo graikišką fil
mą “Stella”, apie kurią jau 
teko šioje vietoje rašyti. 
Spaudos atsiliepimas apie tą 
filmą maišytas. “Daily (News” 
tam filmui duoda tris žvaigž
des, kas reiškia, kad jį skaito 
labai geru (keturios žvaigž
dės tame laikraštyje duoda
mos tik patiems goriausiems 
filmams, ' šedevrams). 
“Times”, iš kitos pusės, 
kad “Stella” yra kvaila 
drama ir kiek ten yra 
tai “nenumatytas 
tai .yra, 
ten, kur dalykai turėtų būti 
rimti...

‘TIerald-Ti-ibune’’ mano, 
kad “Stella” apygeris filmas. 
Filmas graikų kalboje, 
rašai anglų kalboje.* * *

Bet 
sako, 
melo- 
gero,

humoras”, 
stebėtojas juokiasi

prie-

Mayfair teatras (Broadway 
n- 47th) pradėjo rodyti naują 
itališką filmą “Scandal in Sor
rento”. Vyriausiose rolėse So
phia Loren ir Vittorio De' Sica, 
direktorius, kuris pats vaidi
na. . - .

šiandien, ketvirtadienį, Ra-’ 
dio City;.- Mįisię Hali pradeda 
rodyti.^Thė •prince and the 
Showgirl”, ■ filmą, apie kurį iŠ 
anksto daug kalbėta ir rašyta. 
Priežastis: vadovaujančiose
rolėse Marilyn Monroe ir Lau
rence Olivier.

*
“Island in the Sun” irgi pra

dedamas rodyti ketvirtadienį 
Roxy teatre. Tai filmas, kuris 
labai nepatinka rasistams, nes 
ja,Tne balti ir negrai vaizduo- 
fami kaip lygūs gyvenime ir 
meilėje. Vyriausiose rolėse 
Joan Fontaine ir Harry Bela- 
fonte.

* o * »

Trans-Lux Normandie teat
ras rodo itališką filmą “The 
Millers Beautiful Wife” — 
“Malūnininko gražioji žmo
na”. Jame, kaip ir 
“Scandal n Sorrento”, 
ua Sophia Loren ir De Sica.

filme 
vaidi-

Stulpas užmušė mergaitę
Tuo metu, kai 7 metų am 

žiaus Donna Greco žaidė jar 
de, skalbinių džiovinimui stul 
pas virto ir ją užmušė.

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*O6**1MJ*

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

l <fr+*+*M**»*fr*+****4«*44«*
4 pusi. Laisve (Liberty) Ketvirtu birželio (June) 13, 1957

ENGRAVER
Patyręs, mechaninis inžinierius. * 

Aukščiausios skalės mokestis 
viršlaikiai. Turi būti Jungtinių
Valstijų pilietis.

ED. 3-1555—L. I.
(110-116)

u

Vyrų—15. Parduoti ice-cream. 
Amžius nedaro skirtumo. Taipgi 
kolegijos bernai. $10 iki $15 f die
ną. Karštesnės dienos, geresnis už
darbis. Apie 6 mėn. darbas. Mes 
duodame Įrankius. Patyrimas ne
reikalingas, 426 W. 46th St., N. Y. C.

(112-118)

HELP WANTED—FEMALE »

MERGINOS
Nuolatos, dėl dirbtuvės. Patyrusios 
ir be patyrimo. Puikiausios darb3 
sąlygos. Gera mokestis.

ED. 3-1555—L. I.
(110-116)

MISC. ADS

1955 A. C. 3 yard shovel-dozer. 
H. D. 15. Privatiškas savininkas. 
Daugeli metų gerai ištarnavęs, gera
me A-l mechaniškame stovyje. Ge
ras pirkinys. VI. 9-7160. Ozone 
Park, L. I.

(112-118)

BUSINESS OPPORTUNITIES.
------------------ .---- ------ :--------- ;----  
BROOKLYN, N. Y. Cleaning Biz
nis — 30 lb. Hoffman mašina, že
ma ręnda. Privatus savininkas. Jei- 
gos $20,000 j metus, tikrai galima 
pagerinti biznį. Geras pirkinys įr * 
geras pastovus pragyvenimas.

Te). GE. 8-0774

(113-115)

BROOKLYN, N, Y. Laundromat— 
ir Dry Cleaning, kilnesnė vieta 
Flatbush. Savininkas dėl nesveika- 
vimo negali vesti dirbtuvės, turi 
parduoti Kaina $7,000, tai barga- 
nas.

Tel. UL. 9-2565
(113-119)

STATIONARY—LUNCHEONETTE 
naujas frontas, prieš mokyklą, pil
nai aprūpintas tavoru, 3 rūmai*gy
venimui, E. N. Y. sekcijoje. Daug 
žmonių ir didelis trafikas. Ligą 
verčia parduoti. Maišyti klientai. 
Puikus pirkinys. RUTTNER, 2768 
Pitkin Ave., Brooklyn1, N. Y. AP. 
7-4582. (113-119)*

BROOKLYN, N. Y., BAR & GRILL, 
Bedford Stuyvesant Section. Daug 
žmonių, trafikas, privatus savinin
kas parduoda nupigintai. Pirkėjas 
gali dalyti gerą pragyvenimą. Šau
kite po 6 P. M. GL. 3-6248.

(113-115)

OCEANSIDE, L. I., Auto viršų, fen
derių taisymo ir užbaigimo dirbtu
vė,; $,509 k£tv^ pėdų,-1 blokas nuo 
ligoninės, per 18'metų‘tame biznyje, 
taip vadinamame Drive in — Drive 
out. Parduoda privatus savininkas. 
Ilgų metų lysas. Prieinama kainai 
Šaukite: RO. 6-9452. (113-119)

REAL ESTATE

ELMHURST, arti St. Adalberts Pa-'- 
rapijos, 1 šeimos, detached, 25x135 
lotas. Turite pamatyti, kad įvertin
ti. $17,000. Inter-City Brokerage, 
NE. 9-0893 89-11 37th Ave., Jack- 
son Heights, L. I.

(114-120)’

PRANEŠIMAI
BROCKON, MASS. *

Piknikas Lietuvių Tautiško Namo 
parke, Winter St. ir Keswick Rd., 
Montell, Mass., rengia LDS 67 kp., 
sekmadienį, birželio (June) 16, pra- 
džia 1-mą vai. dieną.

Bus muzika, namie gamintų geniį, 
valgių ir visokių gėrimų. Kviečia
me vietinius ir iš apylinkės atsilan
kyti, gražiai pasipuošiusiame pušy
ne tyru oru pakvėpuoti ir linksmai 
praleisti laiką. Rengėjai. (114-116>

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

birželio 14 d., 7:30 vai. vak., 1150 
No. 4th St. Nariai malonėkite da
lyvauti laikui ir užsimokėkite duok;, 
les už š. m. Turime ir kitų svarbių 
reikalų. Valdyba. (114-116)

LDS PIKNIKAS BIRŽELIO 
16-Ą, GREAT NECK

Visi ruoškimės dalyvauti 
LDS kuopų piknike šį sekma
dienį, birželio 16, Kasmočiaus 
sode, Great Nėcke. Piknikas 
ruošiamas kuopų naudai. Ge
riausia pasidarbavusios kuo
pos galės daugiau uždirbt.

PARDAVIMAI |
Turiu du gerus rakandų setus 

(kitchen sets), po $5; du gerus ge- 
sinius pečius; 1 Šaldytuvą; naują 
dailydės suolą (carpenter’s benchj 
6 misingines durų rankenas; dau* 1 
gelį plumberiui misinginių dalykų;'* 
6 prosinimui lentas; daug įvairių ? 
smulkių dalykėlių. Turiu šį mėnesi 
būtinai parduoti. Neapsigausįte. 
Prašome kreiptis: 1814 E. 19th jSt. A 
(Brighton Beach traukiniu, išlipti * 
Kings Highway Sta.), Brooklyn, N. 
Y. Apt D-l. (115-116)




