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KRISLAI
/Jų nebeprikelsime, bet... 

s Kanadiečiai jam’atsakė.
Kardinolo dviveidiškumas.
Numaskuoti priešai.
Padirbės ir pasimokins.

Rašo A. Bimba

Tarybų Sąjunga norėtų, kad 
prie nusiginklavimo derybų 

pritrauktų ir kitas šalis

Vajus Prailgintas iki Rugp. 18 d.
$10,000 FO^IDO

Kazlauskas-Nūvickas, Haverhill, ’ Mass., prisiuntė

Ar skaitėte šeštadienio 
Laisvės cditorialą? Jei ne
skaitėte, tai paėmę perskaity
kite.

Ten kalbama apie baisias 
skaitlines iš tų laikų, kai Lie
tuvą Antrojo pasaulinio karo 
laikais buvo okupavę vokiškie
ji grobikai.

Kiek ten nekaltų žmonelių 
buvo išžudyta, kiek ten nękal- 

kraujo buvo pralieta!
^^Hitleriniams budeliams tal- 
kavo ir padėjo žmones skers
ti ir naikinti lietuviškieji bur- 
žuaziniai nacionalistai.

Aišku, kad žuvusiųjų nebe
prikelsime.. Bet kiekvienas 
mūsų, kol gyvi, kol dar kvė
puojame, pasižadėkime dar- 
darbuotis iki paskutinės ener
gijos uncijos, kad tokie daly
kai nei Lietuvoje, nei kur ki
tur nebepasikartotų,!

Praga. — Kalbėdamas 
Ostravoje, N. Chruščiovas 
sakė, kad nusiginklavimo 
derybos Londone būtinai 
turėtą? būti praplėstos, kad 
prie jų turėtų būti pri
traukti kiti kraštai. Kaip 
dabar yra, tose derybose, 
kurios vyksta po Jungti
nių Tautų globa, dalyvau
ja apart Tarybų Sąjungos, 
tik vadovaujantieji NATO 
kraštai — Amerika, Brita
nija, Francūzija ir Kana
da. O reikėtų, sakė Chruš
čiovas, kad būtų pritraukti 
ir neitralistiniai bei kiti 
kraštai. Kaip žinia, Tary
bų Sąjunga pageidauja, 
kad būtų pritrauktos Indi
ją, Kinija ir t. t.

Šiandien, antradienį, Pra
goję įvyksta didelis atsi
sveikinimo su Chruščiovu 
ir Bulganinu mitingas. Pir
madienį tarybiniai svečiai

atsisveikinimo mi- 
šiandien smarkiai

aplankė Plzeną (Pilseną) ir 
Karlovy Vary (buvusį 
Karslbadą). Sekmadienį 
Chruščiovas ir Bulganinas 
ilsėjosi prezidento Zapoto- 
tockio vasarnamyje Lany 
kaime netoli Pragos.

Prie 
tingo
rengtasi. Didelė platforma 
specialią! pastatyta prie 
miesto rotušės rūmų.Visas 
miestas, kaip ir provincijos 
miesteliai, dar vis išpuoštas 
vėliavomis.

Kai Chruščiovas ir Bul
ganinas važinėjo po pro
vincijos miestus Čekijoje ir 
Slovakijoje, juos lydėjo 
daug laikraštininkų. Bet 
bet kai kuriems Vakarų 
spaudos atstovams buvo pa
sakyta, kad jie bus ištrem
ti iš šalies, jeigu bandys 
lydėti tarybinius svečius.

Kazlauskas-Nūvickas. 
blanką ir $105..Aukojo:

A. Kazlauskas 
Bevardis ..............
Juozas Kibildis .. 
Walter Račkauskas 

A. Navickas..........
Ben Brown ,k..........
P. Yačiunškaš .. .. 
A. P. Dambrauskas 
P. Ivanauskas .. .. 
K. Markūnas .... 
P. čečėta .... ..
A. Žilionis...........
A. Večkys ............
Laisves Skaitytojas

.. $20.00 

... 20.00 

... 10.00 

... 10.00 
... 10.00 
. • • 10.00 
.... 5.00 
.... 5.00 
.... 5.00 
.... 5.00 
.... 2.00 
.... 1.00 
.... 1.00 
.... 1.00

“Worcester, Mass. Daug Gerb. Laivės Administracija: 
Čia rasite čekį sumoje $130. Tai bus trečias siuntinys 
nuo Laisvės gerų patriotų. Draugiškai, J. Skliutas”. 
Aukojo:

Nuo pietų pelnas .. .
F. Petkūnas • • .. .
K. Kosulis.............
Laisvės Patriotas
Laisvės, Skaitytojas
L. Ausejiene ........

Reakciniai republikonai-., 
<likMk.alii>. o Ik<- 

remia tuos republikonūs
■ ’.‘ j,

Pastebėjau, kad hitlerinin
kas ponas Ancevičius prakišo 

■ i rinkimus. JĮ buvo nominavus,
veikiausia dėl nežinojimo to

* sutvėrimo bjaurios praeities,
y kanądiškė CCF. Mat, Ancevi—

p čius moka savo praeitį gražiai
y*TOžmaskuoiti.

Gerai, kad Kanados žmo
nės už jį nebalsavo. Jo sėdėji
mas Kanados parlamente bū
tų buvęs didelis įžeidimas ne 
tik Kanados lietuviams, bet 
visiems laisvę ir politinį pado
rumą mylintiems Kanados 
žmonėms.

Lenkijos valdžia suvaldo kunigų 
keliamą sauvalę mokyklose, o jie 
skundžiasi. kad juos “persekioja”

Laisvės Patriotas .. .
O. Sięląriene ..............
P. Jucius .. .. .............
P. Gripiąvįčienė..........
A. Vilčiauskas . . . .. 
K. Daugėla .. . . .. .. 
K. Alurką .. ...............

$29.00 
15.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00

. 10.00 
10.00

. 5.00 
,. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.0Q 
\ 5.00

. 1.00

Washingtonas. — Deba
tams Senate apie civilinių 
teisių bilių einant prie ga
lo, vis aiškiau darosi, kad 
reakciniai republikonai su 
savo visokiais pataisymais 
remia pietinius diksikratus, 
o prezidentas Eisenhowe- 
ris, nors jis to nesako afv- 
rai, remia tuos republiko- 
nus.

Tarp republikonų, kurie 
daro vieną nusileidimą po 
kito rasistiniams diksikra- 
tams, vyriausias yra se
natorius Mundtas iš South 
Dakotos.

Mudtas įnešė kompromi
sinį pasiūlymą, kad prie bi- 
liaus būtų pridėtas punk
tas, kad už nusižengimus, 
kurie liečia balsavimo tei
ses, teistų ne federaliniai 
teisėjai, o vietiniai prisaik
dinti teisėjai. Taip kaip tik 
tas, ko nori rasistai, nes

vietiniais prisaikdintais 
teisėjais, džiūrėmis, jie daž^ . 
niausiai įstengia paskirti 
saviškius.

Mundtas dargi paskelbė 
neoficiališkai, bet visų ži-v 
niai, kad jo komprosinis 
siūlymas turi Eisenhowerio 
pritarimą.

Už kompromisus taipgi .? 
smarkiai darbuojasi senate 
torius Knowlandas, r^pub- 
likonas iš Kalifornijos. Už 
civilinių teisių įstatymą 
dabar stoja pinai tik patys 
liberališkiausieji demokra
tai ir republikonai, kurie i 
kartu sudaro Senate tik ma
žumą. Jau aišku, kad bilius • 
savo originalinėje formoje . 
nepraeis.

Peldnas. — Centralinėje 
Kinijoje vyksta dideli potJ ‘ 
vyniai. :

Chicagos Drauge (liepos 
2’ d.) mokyta Dr. Labanaus
kaitė plačiai aiškina Lenkijos 
kardinolo Višinskio “susi
draugavimą” su komunistu 
vadu Gomulka.

Išeina šitaip: Kardinolas 
širdyje keikia ir neapkenčia

> Gomulkos ir visų komunistų, 
ale rinkimuose agitavo už 
juos balsuoti. Mat, Gomul- 

pažadėjo katalikų bažny
čiai tam tikrų nuolaidų. Pa
vyzdžiui, sutiko leisti kuni
gams ir davatkoms Lenkijos 
mokyklose prietarais mulkinti 
vaikus.

Bet tai reiškia, kad kardi
nolas veidmainiavo. Tai reiš
kia, kad jis davėsi paperka
mu. ‘ '

Kardinolas tūri kainą! Ge
rai „jam tržtavkėsi, jiš: rytoj.1 
parduos ir patį popiežių! Taip 
išeina pagal Dr. Labanauskai
tės išaiškininmą.

So. Bostono Keleivis (liepos 
10 d.) šitaip nušneka apie 
Prancūzijos socialistus, tuos 
savo idėjinius kamarotus:

“Tiesa, tarpe prancūzų so
cialistų dėl Alžyro yra nuo
monių skirtumų, bet tie skir
tumai liečia tik klausimą pla
tesnės ar siauresnės vidaus 
autonomijos, o Alžyro nepri
klausomybės šalininkų jų tar
pe nėra!”

Socialistai priešingi devy
nių milijonų tautos nepriklau
somybei! Ar begali būti dar 
didesnis politinis tų žmonių 
išsigimimas! ?

Varšuva. — Lenkijos sei
me keli katalikiški deputa
tai su prof. Makarczyku 
priešakyje skundėsi, kad 
valdžia persekioja kunigus 
mokyklose, nesilaiko val
džios ir bažnyčios sutarties, 
pagal kurią religija gali 
būti dėstoma mokyklose, 
kuriose vaikų tėvų daugu
ma to pageidauja.

PRR (Jungtinės Lenki
jos darbininkų partijos) 
deputatai atsakė kunigi
niams, kad nieko panašaus 
nėra. Jie sakė, kad valdžia 
griežtai laikosi sutarties, 
tik neleidžia kunigams sau
valiauti. Tuojau po sutar
ties sudarymo kai kuriose 
vietose kunigai įgavo tiek 
įžūlumo, kad jie pradėjo 
kiršinti mokinius prieš tuos 
vaikus, kurie religijos pa
mokų nelanko. Tose vietose, 
kaip dabar pasirodo, švie
timo reikalų ministerijos 
nutarimu kunigai tapo pa
šalinti kaip kapelionai. Baž
nyčiai duota (teisė paskirti 
kitus, 'labiau tolerantiškus 
kunigus,! bet vyskupai to- 
nepadarė. ' ; T* j

Laikraštis “Trybuna Lu- 
diZ sako, kad Lenkijos val
džia stoja už religijos lais
vę, bet ji taipgi neleis ku
nigams elgtis, lyg jie būtų

kokie nors privilegijuoti 
asmenys. “Mes kovojame 
prieš klerikalizmą, prieš 
religinius prietarus, prieš 
bažnytinę reakciją ’, sako 
tas laikraštis, 1— “mes ko
vojame įtikinimo ir apšvie- 
tos priemonėmis. Tie tėvai, 
kurie nori re^Kos dėsty
mo, tą gali turėti, bet tene- 
mano jie ir kunigai, kad 
mes toleruosime klerikalinį 
sauvaliavimą. Lenkija bu
vo ir lieka šalis, kurioje 
valstybė griežtai atskirta 
nuo bažnyčios”.

Smarkus lietus 
Čikagoj šukele 
didelį potvynį

Chicago. — Chicago j taip 
smakrai lijo praeitą savait
galį, kad buvo sukelti tik
ri potvyniai. Juose žuvo 8 
žmonės — dauguma jų nuo 
nutrauktų elektros laidų 
palietimo vandenyje pas
kendusiuose rūsyse. Trans- 
portacija labai nukentėjo ir 
pridaryta milijonai žalos.

Nukentėjo ir tolimesnės 
nuo Chicagos vietoves. Ot
tawa industriniame • mies
telyje netoli Chicagos pat- 
vynusi Illinois lipė užliejo 
gatves ir daug gyvenamų 
namų.

Atrodo, kad visi iš Tarybų 
Sąjungos partijos vadovybės 
išmestieji vadai gavo viduti-

Alžyriečiai išsprogdino didelę! 
f r ancū zų eiektros stotį, įvy 

L teilę kitę aktų prieš okupantus 
' Alžyras.

M. Uždavinis, Norwood, Mass., prisiuntė $72.00. 
kojo:

M. Uždavinis..................
A. ir jo žmona Barčiai ..
A. ir Olga Zarubas .... .
M. Krasauskienė............
L. Trakimavičius .. • • .. 
Al. ir Amila Galgauskienė 
S. ir Julę Družai............
Išleistuvių pelno liko .. . 
E. Kurulienė • •..............
J. ir S. Budrevičiai ....

Au-

. $15.00 

.r. 7.00 

.. .v 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 2.00 
... 2.00

“Scranton, Pa. Gerb. Administracija: Aš jums anks
čiau pranešiau, kad pabaigoje birželio mėnesio gausite

(Tąsa ant 3 puslapio)

' Alžyras. •— Liepos 14 d., laisvinimo armija ir parti-r 
Francūzijos tautinės šven- zanai pravedė aktus prie? 
tės (Balstilijos dien.) proga okupantus ir kitose vietose.'
Alžyro nacionalistai prave
dė eilę aktų prieš francū- 
zus. žymiausias aktas buvo 
elektros stoties išsprogdini- 
n)as Laghoute. Alžyriečiai 
partizanai prieš išsprogdin
dami stotį ilgokai kuvojo 
prieš francūzų karinius 
sargybinius, iki juos nuga
lėjo. Sprogime ir susirėmi
me iš abiejų pusių krito 
8 asmenys.

Alžyro naciopalinio išsi-

niai gerus darbus. Tegu pa
dirba, tegu pasimokina! Ilgai 
sėdėdami valdžios ir partijos 
viršūnėse, jie tapo dideliais 
biurokratais, atitrūko nuo 
darbo masių., kurioms buvo 
pastatyti tarnauti, pradėjo ne
besuprasti opiausiųją liaudies 
interesų.

Malenkovas > p a d i r iguos 
elektros jėgainę. šepilovas 
paprofesoriaus. Kiti vėl kuo 
nors naudingu užsiimdines

Padarys gero ir sau ir vi
suomenei. J ■■■/ • , . ’

Londonas. —“Daily Mail” 
sako, kad niekad praeityje 
per šį šimtmetį Kanada 
nebuvo tokia artima Brita
nijai, kaip jįra dabar. A- 
merika turės atsisveikinti 
su mintimi, kad Kanada 
“faktinai yra jos \ 
^britų laikraštis.

sako

Finansinė parama Laisvei 
visada reikalinga <

Teismas spręs iš naujo, ar 
reikėjo atimti pilietybę 
nuo unijų veikėjo Matles

New Yorkąs. — Kovo 26 
d. federalinis teisėjas W. 
Bruchausen ( atėmė Almeri- 
kos^ pilietybę nuo James 
Matleso, . /elektrįstų unijos 
(UE) organizacinio direk
toriaus. Pilietybė buvo at
imta nuo jo; nes informeriai 
-šnipai sake, kad jis pri
klausė Komunistų partijai.

Dabar tas pats teisėjas į- 
sakė, kad Matleso byla iš 
naujo būtų spręsta. Jis pri
ėjo tokio nutarimo, nes 
Aukščiausias teismas Clin
ton Jencks byloje išnešė 
sprendimą, kad valdžia tu
ri pristatyti gynybai FBI 
raportus, kuriais remian
tis asmuo kaltinamas. Mat
leso byloje, kaip kitų kai- 
riečių : bylose iki šiol, gyny
ba neturėjo progos egzami
nuoti informeriu, nes. jie li
ko slapti — uždaryti FBI 
dokumentuose.

Dabar nežinia^ ar valdžia

New Yorkąs. norės iš naujo kaltinti Mat- 
lesą ir atidengti .gnybos ad
vokatams FBI raportus, ar
ba daugiau nekaltinti Mat
leso. v tuo atveju, j'ię atgau
tų pilietybę.

Mansfield sako:

Laikas baigti
s ' ■ ~

šaltąjį karą
Washingtonas. — Demo- 

krątinis Montanos senato
rius Mike Mansfield kreipė
si į Eisenhowerio adminis- 
traciją^su raginimu, kad ga
las būtų padarytas šalta
jam karui. Jis sako, kad A- 
merikos valdžia nuolat kal
ba apie pavojų, iš Tarybų 
Sąjungos pusės ir taip pri
prato apie pavojų kalbėti, 
kad vargiai įstengia ma
tyti, jog to pavojaus nėra.

Rumunija turi 
naują užsienio 
reik, (ministrą

Bukareštas. — Rumunija 
ątstatė iš užsienio reikalų 
ministro pareigų Preotea- 
są ir jo vieton paskyrė 
Gheorghe Maurerį. Mau
rer praeityje -ėjo visokias 
pareigas; Rumunijos- liau
dies valdžioje ir 1948 me
tais vadovavo- Rumunijos 
delegacijai pasauliname tai
kos ; kongrese Paryžiuje. 
Bet vėliau jis buvo paša
lintas iš visokių pareigų 
kaip Tito pritarėjas.

Mansfieldas sako, kad ge
rai, jog mes duodame pa
skolą Lenkijai. Jis sako, 
kad paskiausieji rinkimai 
Lenkijoje’ be 
laisviausi po 
saulinio karo.

Mansfieldas 
kė Eisenhowerio doktriną 
Artimuose Rytuose. Jis sa
ko, kad vienintelis būdas 
užtikrinti taiką toje pasau
lio dalyje, tai susitarti su 
Tarybų Sąjunga.

abejo buvo 
Antrojo pa-

taipgi smer-

/f. •. a n:
s ■Vi

Nacionalistai išleido lape
lius, kuriuose tarp kitko sa
koma:

“Bastilijos diena pažymi 
tuos laikus, kuomet fran- 
cūzų liaudis kovojo už savo 
laisvę. Mes sveikiname 
francūzų liaudį tos dienos 
proga. Bet mes taipgi sa
kome francūzams, jų ką-\ 
riams — jūs minite savo , 
laisve, bet leidžiate savo 

vergti mus. Susi- 
laiku, nes kitaip 

visus skaitysime n *'

vadams 
praskite 
mes jus 
priešais.

Pačioje sostinėje, Alžyre,
francūzai pravedė karinį 
paradą. Tarp 10,000 mar- 
šuojančių karių radosi ir 
francūzų rekrutuoti alžy
riečių junginiai. Iki šiolį 
francūzai tuos jūnginįusį’ 
laikė Vokietį oje. Manoma,. < 
kad jie'tapo specialiai atga
benti Alžyran, kad sudarys -' 
ti įspūdį, jog bent dalis al
žyriečių remia francūzuš. • 
Paradą, betgi, stebėjo tik 
francūzai. Alžyriečiai nepa
sirodė gatvėse.

Agą Khaną palaidos . ;
Egipte penktadienį '

Ženėva. — Čia miręs is- J 
mailių sektos musulmonių 
dvasinis vadovas Aga Kha- 
nas bus palaidotas Egipte 
šį penktadienį. Jis bus pa
laidotas Aswane, kur ran 
dasi ismailių centras. N
juoju Khanu paskirtas mi
rusiojo anūkas Sadru’* 
kuris dabar studijuoja H 
varde, Amerikoje.

I

Jeruzale. — Izraelio 
riai nušovė tris ginklu 
arabus Negevo dyčku
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GEOFIZINIAI METAI
SU LIEPOS MeNESIO pradžia prasidėjo taip vadi

nami geofiziniai metai. Jie truks 18-ką mėnesių — baig
sis tik su 1958 mčtų gruodžio 31 diena.

Ką reiškia geofiziniai metai? Kodėl jie taip pava- 
. dinti?

Todėl, kad per šį v’są daikotarpį žmonija tirs, ir pa- 
tyrimais dalinsis, mūsų žemę, jos gelmes ir ją supančią 
atmosferą.

Iš viso yra pasižadėjusios bendrai šiuo klausimu 
' dirbti net 48 šalys. Tačiau, atvirai kalbant, jų priešaky
je stovės Jungtinės Valstijos ir Tarybų Sąjunga. Šiose 
šalyse, ] 
yra bagočiausios. technika, 
tai, ko negali padaryti jokia kita silpnesnė šalis.

Svarbiausias mokslininkų darbas ir tikslas: kiek 
galint labiau ištirti atmosferą, supančią mūsų “griešną 
žemę”, ir tai, kas darosi už jos, kaip nugalėti tą tuštu
mą, kuri stovi už atmosferos.

Tarybų Sąjungos mokslo žmonės jau rimtai stato 
klausimą, ka:p pasiekti menulį!

Geofiziniais metais bus atliktas dirbtinų žemės pa
lydovų (satelitų) paleidimas — tai bus naujas etapas 
moksle, naujas etapas ryžte pažinti geriau mus supančią 
atmosferą.

Kas tie do palydovai-satelitai? Mums, eiliniams žmo- 
neliams, šiandien sunku juos įsivaizduoti. Geriau supra
sime juos tuomet, kai jie bus paleisti, kai jie lėks erd
vėje; dar geriau bus jie suprantami, kai tie palydovai 
savo keliones užbaigs.

'. .Jungtinės Valstijos žada paleisti vieną palydovą, 
;.o Tarybų Sąjungos mokslo žmonės galvoja apie palei- 
f dimą dviejų žehnės palydovų. Kada jie bus paleisti?

Kol kas yra paslaptis. Bet jie bus paleisti bėgyje seka
mi mų 18-kos mėnesių.
7. Tai žmonija laukia ko nors naujo, laukia naujų pa
slapčių išaiškinimo. Džiaukimės, kad gyvename tokiu į- 
ydomiū laikotarpiu, kad ne vienas mūsų galėsime naudo- 
vtis mokslo pasiėkiniais — geriau suprasime višatą ir 
-mūsų pačių žemę ma^tiPtoją.

Jei tik pavyks, jei tik mūsų šalies valdovai pa- 
Į klausys žmonių balso ir sulaikys atominių bei vandeni
linių bombų bandymus, tai mokslas dar labiau pakils, 
•nes tas milžiniškas išlaidas, kurias šiandien naudo ja o- 
'-rui nuodinti, talkai grūmoti, žmonijai gąsdinti, bus ga
lima sunaudoti mokslo reikalams!

■--- o--------- ----- c— — ~~

mat, yra aukščiausiai mokslas išvystytas, jos Kybartų ir Ignalinos, Varė- 
, pramone; jos gali padaryti Inos ir Pasvalio — iš visų

Girardą teis japonų teismas
WILLIAM S. GIRARD, amerikinis karys, Japdni- 

'joje nušovė moteriškę Naką Sakai, kai ji rinko šovinių 
■nuotrupas, gelžgalius arti tos vietos, kur amerikiniai 
kariai šaudė. Tai buvo 1957 m. sausio 30 dieną.

Einant tarp Amerikos ir Japonijos sutartimi, už to- 
■kius nusikaltimus amerikinius karius turi teisti Japoni
jos teismas.

Iškilo ginčai. Daugelis amerikiečių mano, jog netei- 
z ’singa duoti amerikinį karį teisti Japonijos teismui; Wm. 

S. Girard juk nevyko į Japoniją savo noru, — jis ten bu
vo pasiųstas Amerikos valdžios, todėl jis ir turįs būti 
Teisiamas ameriknio teismo. Taip sako daugelis žmonių.

Bet Washingtonas kitaip galvoja: jei Girardas b'ū- 
teisiamas amerikinio teismo, tai sukeltų prieš Ameri- 

' «ką, prieš amerikines karines bazes Japonijoje visą ja
ponų tautą. Tai galėtų privesti prie tokių “atsitikimų’ , 

, Jkokie neseniai buvo Formozoje!
Išeitis tokia: arba patenkinti japonus, kurie jau 

ir taip . priešingi amerikinėms militarinėms bazėms, jų 
žemėje, arba patenkinti tuos amerikiečius, kurie Girar- 

, cna ir sako, kad jis turįs būti teisiamas amerikinio 
. ^fefsmo.

Jei Girardas nebūtų buvęs atiduotas japonų teis- 
J Ttiiii, tai ne tik visa tai. japonus būtų sukėlę prieš Ameri- 
Bbūtų sukėlę ir kitas tautas, kur amerikinės militari- 

įgulos palaikomos. O tokių vietų, tokių amerikinių 
ų yra“ išbarstyta” po visą pasaulį labai daug!

CįLiš Dėl to amerikinė valdžia ir nutarė Girardą atiduoti 
CSJaponų teismui.

Tuomet Girardo giminės ir šalininkai kreipėsi į 
Į ^feismą,' reikalaudami, kad teisimas neleistų valdžiai tai

C f Žemesnysis federalinis teismas Girardo šalininkų 
įeikalavimą patenkino. Jis nutarė: valdžia neturi teisės 

Girardą, atiduoti japonų teismui teisti.
Šis nutarimas Eisenhowerio valdžiai sudarė nemažą 

galvoskaudį.
y’t* ' Jį tuojau apeliavo į Aukščiausią Teismą, raginant, 
kad jis atmestų žemesniojo teismo sprendimą Girardo 

įjįįylos klausimu.

» AUKŠČIAUSIAS TEISMAS, liepos 11 d., paskelbė 
savo nuosprendį. Jis atmetė žemesniojo teismo sprendi- 
Ubą. Jis, vadinasi, sutiko, kad Girardą teistų japonų teis-

Jdomu, kuogi Aukščiausias Teismas vadovavosi, fo-u

Tarybų Lietuvos darbo žmonės 
pagerbė Pirčiupio kankinius

“1944 metų birželio 3 
d. į Pirčiupio kaimą, Tra
kų apskr., įsibrovė hitle
rininkai ; apsupę kaimą, 
jie smarkiai jį apiplėšė, o 
po to, suvarę visus vyrus 
į vienus namus, o moteris 
ir vaikus į kitus tris na
mus, tuos namus padegė. 
Mėginusius ištrūkti ir 
pabėgti fašistiniai išga
mos gaudė ir vėl metė į 
degančius namus. Taip 
buvo sudeginti visi kaimo 
gyventojai — 119 žmo
nių, jų tarpe 21 vyras, 29 
moterys ir 69 vaikai.”

(Iš Ypatingosios valstybinės 
komisijos pranešimo.)

Ištisa mašinų srovė birže
lio 16 d. užtvindė Gardino 
plentą. Iš Vilniaus ir Kau
no, Klaipėdos ir Šiaulių, 

nacio-
Tokio 

Pirčiu- 
nebuvo

respublikos miestų, iš visų 
rajonų darbo žmonės vyko į 
mažytį Dzūkijos kaimelį — 
Pirčiupį paminėti fašizmo 
aukų, su kuriomis žvėriškai 
suąidorojo hitleriniai oku
pantai, buržuazinių 
nalistų padedami, 
žmonių priplūdimo 
pis dar niekados 
matęs. Jau iš pat ryto mi
nios žmonių užtvindė siau
rutę kaimo gatvelę.

...Artinasi 14 valanda. 
Keli tūkstančiai žmonių už
tvindė pušelėmis apjuostą 
miško aikštelę, kur įrengta 
tribūna. Čia pat broliški 
kapai, kur palaidota 119 
gyvų sudegintų Pirčiupio 
kaimo gyventojų. Pagerbti 
sudegintų pirčiųpiečių at
minimo atvyksta vis nau
jos ir naujos žmonių mi- 
.nios iš Visos Tarybų Lietu
vos — partijos ir vyriau
sybės vadovai, partinių, ta
rybinių, komjaunimo, vi
suomeninių organizacijų at
stovai, darbininkai, kolūkie
čiai, mokslo ir meno dar
buotojai, buvę partizanai ir 
kariai — Didžiojo Tėvynės 
karo dalyviai, pogrindinin
kai - revoliucionieriai, stu
dentai.

Į tribūną pakyla Lietuvos 
Komunistų partijos ir Vy
riausybės vadovai, vyriau
sybės nariai, partinių ir vi
suomeninių organizacijų at
stovai, Pirčiupio aukoms 
paminėti skirtą mitingą ati
daro Eišiškių rajono vyk
domojo komiteto pirminin
kas B. Aliukonis.

Iškilmingai skamba 
TSRS ir Lietuvos TSR him- 
n ai. Švelnus vėjelis ir 
ošiančių pušų šnabždesys 
himnų garsus paskleidžia 
po plačiąsias Dzūkijos apy
linkes. Nuo broliškųjų ka
pų sklindančios artimųjų 
raudos giliai įsmenga į su
sirinkusiųjų širdis.

Mitinge kalbą pasakė Lie
tuvos KP CK sekretorius A. 
Sniečkus.

—Šiandien mes susirin
kome į šią vietą, kur fa
- --------------------------------------------------“-----—------
kį sprendimą darydamas? Jis vadovavosi tuo, kad JAV 
Konstitucijoje nėra tokio skirsnio, kinis draustų mūsų 
šalies valfeiiai daryti tai, ką ji daro šių (karių Girardu! 
Kongresas taipgi nėra išleidęs tuo klausimu jokio įstaty
mo. Taip, Konstitucijoje tokio dalyko herą. O nėra dėl 
to, kad Konstitucija buvo gaminta tuomet, kai Ame- 
ka dar nebuvo imperialistinė, kai mūšų šalies valdžia 
dar nei nesvajojo apie palaikymą , savo karinių įgulų ki
tose šalyse. Tuomet, kai Konstitucija buvo gaminama,, 
ši šalis buvo tik kąj baigusi karą prieš;. Angliją, karą 
prieš ano meto imperialistinę Britaniją E Mūsų šalies 
žmonės tuomet bijojo, kad anglai jų dar neužpultų. Ir jų 
•baimė nebuvo bergždžia: 1812 metais ? Amerikai ir vėl 
teko kariauti su anglais, ginantis nuo plėšikų.

Nemaža amerikiečių reiškia nepasitenkinimo Šiuo 
teismo sprendimu. Geriausia būtų, kad iŠ visų svetimų 
šalių mūsų valdžia ištrauktu savo milįtarines įgulas. 
Tuomet tokie dalykai, kaip Girardo byląį-^įvy^tų. i

šistai žiauriai nukankino 
119 nekaltų mūsų brolių ir 
seserų pirčiųpiečių, — pa
sakė buvęs Didžiojo Tėvy
nės karo partizanas S. Juo- 
zapavičius.—Fašistiniai bu
deliai iš pasalų užpuolė Ta
rybų Sąjungą. Visa tary
binė liaudis stojo ginti Tė
vynės, stojo į kovą už lais
vę, už socializmą.

Okupuotoje Tarybų Lie
tuvos- teritorijoje geriausi 
liaudies sūnūs ir dukros bū
rėsi į partizanų junginius 
ir ryžtingai kovojo prieš fa
šistus ir jų talkininkus — 
buržuazinius nacionalistus. 
Pirčiupio kaimo gyventojai 
šioje kovoje įrašė šviesų 
puslapį į Tarybų Lietuvos 
išvadavimo istoriją.

Šio kaimo gyventojai vi
somis jėgomis padėjo parti
zanams. štai kodėl vokiš
kieji fašistai -nutarė atker
šyti jų vaikams, broliams ir 
seserims. Šį baisų nusikals
tamą darbą fašistams padė
jo įvykdyti išdavikai—bur
žuaziniai nacionalistai.

Prie mikrofono žilas 78 
metų senelis, Pirčiupio kai
mo gyventojas P. Vilkišius.

—Visko matė mano senos 
akys, — kalba P. Vilkišius. 
—Daug ką girdėjau. Bet 
tokius baisumus, kaip gyvų 
žmonių sudeginimas, pama
čiau tik vokiečių okupacijos 
metu.

Tą šeštadienį buvau išėjęs 
Pamerkuosna pas Butkų. 
Pabuvau kiek pirkioje, išė
jau į kiemą, žiūriu—iš Pir
čiupio dūmai kyla. Supra
tau, kad kažkas negero de
dasi. Aš—namo. Bet atei
ti į kaimą nepasisekė. Pa
matę mane, fašistai pradėjo 
šaukti “Komjhęr!” Parkri
tau į klonį ir, pašliaužęs 
juo, nubėgau į mišką. Te
nai susitikau Simokaitį ir 
kelis kitus* vaikinus. Čia 
ganėsi gyvuliai. “Vaikeliai, 
sakiau, varykim gyvulius 
toliau į mišką, kaime vokie
čiai.”

Šią naktį nemiegojau,, 
mano širdis buvo Pirčiupy
je. Juk nežinojau, kas iš
tiko namiškius. Kai sute
mo, nušliaužiau per rugius, 
per bulves į kaimą. Ir kai 
pamačiau krūva!s apdegusių 
lavonų, net netikėjau savo 
akimis. Alpo širdis, drebė
jo rankos. Kurį laiką atsi
peikėti negalėjau.

Ir rytojaus dieną fašistai 
nieko prie sudegusio kaimo 
neprileido. Jie šaudė į ten 
einančius žmones. Lavonus 
kažkuo apipildinėjo. Žmo
nės, bijodami vokiečių ir 
lietuviškųjų gestapininkų, 
ilgai negalėjo įeiti į kaimą. 
Tik dešimtą dieną laidojo
me. Taip labai jie buvo su
naikinti. Iš'kai kurių buvo 
likę tik kaulų ir pelenų krū
velės. Palaidojom juos žu
vimo vietoje. Fašistai net 
verkti neleido. Kol gyvas 
būsiu, šitų baisumų neuž
miršiu ir visada kartosiu: 
būkite prakeikti fašistai,

’J' 

būkite prakeikti žudikai!
Kalba Eišiškių rajono 

Marytės Melnikaitės vardo 
kolūkio pirmininkas V. Ba- 
braitis:

—Sunkus ir vargingas 
buvo Pričiupio kaimo vals
tiečių, gyvenimas ponų lai-, 
kais. Lengvo, dulkančio 
smėlio žemelė nedosni. Dau
guma valstiečių nesuvesda- 
vo galo su galu. Kiekvieną 
pavasarį šiuo metu trūkda
vo duonos, nors dirbo žmo
nės nuo ankstaus ryto iki 
vėlaus vakaro.

Kartu su Tarybų valdžia 
į kaimo pirkias atėjo nau
jas, šviesus gyvenimas, 
džiaugsmas. Tik neilgai te
sidžiaugė valstiečiai. Fašis
tiniai grobikai paskandino 
kaimo gyventojų džiaugsmą 
ašarose, žemė pravirko 
krauju. Tačiau darbo žmo
nės nė vienos pėdos žeme
lės neatidavė be kovos, 
je didvyriškoje kovoje 
lyvavo ir pirčiupiečiai. 
mirė kovoje ir ugnyje, 
kova buvo laimėta, ir 
gyvi žmonės ant pelenų vėl 
pradėjo kurti naują, tarybi
nį gyvenimą.

—Dar 1950 metais,—pa
sakoja jis, — valstiečiai su
sijungė į Marytės Melnikai
tės vardo kolūkį. Atsidavu- 
sio darbo dėka mūsų kolū
kis auga, stiprėja. Net ta 
pati šykšti žemelė, techni
kai ir mokslui padedant, 
pasidarė dosnesnė. Kolūkis 
pasistatė savo elektrinę, 
mokyklą, daugelį kitų pa
statų.

Mitinge kalbėjo buvęs Di
džiojo Tėvynės karo dalyvis 
P. Vaičiukėnas, Partijos is
torijos instituto prie LKP 
CK vyr. mokslinė bendra- 
bė V. Brazaitytė, respubli
kos Mokslų akademijos pre
zidentas prof. J. Matulis, 
Tarybinės Armijos karys 
M. Gaikinas, respublikos 
liaudies poetas T. Tilvytis.

To- 
da- 
Jie 
bet 
likę

...Mitingas baigtas. Ge
dulo maršui aidint, kolonos 
su šimtais vainikų pasuka 
prie kapų, kur guli sude
gintų pirčiųpiečių palaikai. 
Padedami vainikai nuo Lie
tuvos Komunistų partijos 
Centro Komiteto ir Minis
trų Tarybos, nuo Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo.

Prie fašistinio teroro au
kų broliškų kapų eina vis 
nauji ir nauji pasiuntiniai 
iš visos Tarybų Lietuvos. 
Ant kapų išauga vainikų 
kalnas, mirguliuodamas gy
vų gėlių puokštėmis, kaspi-š 
nais, kuriuose įrašyti šim
tai Tarybų Lietuvos vieto-( 
vardžių: Vilniaus ir Kau
no, Klaipėdos ir Šiaulių, 
Alytaus ir Plungės, Pane-' 
vėžio ir Kaziu Rūdos, Troš- 
kūnų ir Jiezno, ir daugelio 
kitų Tarybų Lietuvos mies
tų ir miestelių.

Pagaliau gedulo eitynės iš, 
lengvo pasuka į plentą, kur 
bus pastatytas paminklas 
sudegintiesiems pirčiupie-; 
čiams. Prie paminklinio ak
mens kalbą pasakė Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo Pirminin
kas J. Paleckis.

dėlių sudegintiems Pir
čiupio kaime 1944. VI. o y,

Sklindant Internacionalo 
melodijai, Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios T a r y b o s i 
Prezidiumo Pirmininkas J. 
Paleckis ir Eišiškių rajono * 
vykdomojo x;komiteto pirmi-; 
ninkas B J Aliukonis atijen-i 
gia paminklinį akmenį.' Ja-j 
me iškaltas Užrašas:

I

"čia bus pastatytas! 
paminklas tąry%in i a m s j 
žmonėms, fašistinių bu-

Prie akmens, kur Pirčiu
pio aukoms bus pastatytas 
paminklas, dedami vaini
kai. Jų užrašai prakeikia 
fašistus - žudikus, šaukia, 
kad visoje žemėje, visame 
pasaulyje niekur ir nieka
dos daugiau nebepasikarto
tų Pirčiupio tragedija.

Korespondentas

Vilnius—senoji Lietuvos 
sostinė

dhalinę bažnyčią viename 
mieste, kuris vadinosi Vil
nius (Wille),... ir taip pat 
buvo vienas vyskupas Vil
niuje pastatytas. Vėliau i 
tas minėtasis karalius dėl \ 
kai kurios velniškos itakos 
pakeitė savo nusistatymą” v 
(Teri pat, 996-7 psl.). šio 
būdingo, to meto dvasia pa
rašyto dokumento autorius 
neturėjo jokio intereso pa
lankiai atsiliepti apie pago
nis, ir jis nebūtų paminė
jęs katedros, jei ji tuo me
tu tikrai nebūtų pastatytai 
Vilniuje.

Prieškariniais metais 
daugelis istorikų ir mėgėjų • 
ieškojo, kur buvo Vorutos 1 
pilis, — prie Anykščių, Va
rėnos, Varnių, Liškiavos ir 
kitur. Kur ji bebūtų, mes 
neturime jokių duomenų, 
kad tai Mindaugo sostinė: 
rusų metraštis mini tik Vo
rutos pilį. Reikia manyti, 
kad tokių pilių Mindaugas 
turėjo nemaža.

Iš visų senųjų gyvenvie
čių valstybinio masto cen
trui. jau tuo metu geriau
siai tiko Vilnius: jis įsikuyį 
prie svarbiausių susisieki
mo kelių, patogioje miestui 
plėstis, upių ir kalnų ap*~Xv 
saugotoje vietoje. Vilnius 
buvo toliau nuo žemaičių 
ir jotvingių, kurie tuo me
tu nepriklausė didžiajam 
Lietuvoj kunigaikščiui. Tu
rėdamas centrinę padėtį, 
miestas galėjo greičiau aug- / 
ti, mažiau nukentėdavo nuo 
priešo ir tapo valstybės sos
tine greičiausiai tuoj po to, 
kai susidarė feodalinė Lie
tuvos valstybė.

R. Šalūga,
Vilniaus Valstybinio 1 
pedagoginio instituto'4 
dėstytojas' ;

Išsivysčius archeologijos 
mokslui, seniausia Vilniaus 
miesto istorija praturtėjo 
naujais duomenimis. 1940 
m. archeologiniai kasinėji
mai įrodė, kad žmonės čia 
gyveno V-VII amž., pir- 
m y k š t ės bendruomeninės 
santvarkos laikais. Aptik-■' 
tos arabų monetos rodo, 
kad X amž. Vilniaus gyven
tojai jau turėjo užmezgę ry
šius su tolimais kraštais. 
Lenkų archeologai dar 
1938-1939 metais pilies kal
ne aptiko ir XLXIII amž. 
medinės pilies liekanas.

Visi šie archeologiniai 
duomenys yra jau seniai ži
nomi ir minimi, bet reikia
mos reikšmės istorikai 
jiems neteikia. Ir naujau
sioje literatūroje apie Vil
nių rašoma, kad “Tikroji, 
jau dokumentais paremta, 
Vilniaus istorija prasideda 
nuo to laiko, kai Lietuvos 
didysis kunigaikštis Gedi
minas apsigyveno Vilniu
je... Todėl 1323 metai yra 
laikomi Vilniaus įkūrimo 
metais, o Gediminas — Vil
niaus įkūrėju” (J. Jurgi
nis ir V. Mikučianis, “Vil
nius,” 1956, 6 psl.).

Šis teiginys gali sukelti 
neaiškumų. Nėra “tikros” 
ir “netikros” istorijos. Jei
gu ir nebūtų istorinių do
kumentų, archeologiniai ra
diniai neleistų pradėti Vil
niaus istoriją nuo 1323 m.

Kaip žinoma, XIV amž. 
pabaigoje Jogaila priėmė 
katalikų tikėjimą. Dabar 
kryžiuočiams reikėjo kitaip 
motyvuoti savo agresiją ir 
todėl tuoj po to (1388 m.) 
jie rašo popiežiui, kad lietu
vių pamaldumu pasitikėti 
negalima, nes jie grįžta^ į 
pagonybę. Taip pasielgė jau 
Mindaugas, kuris buvo “aš
tuonis metus ar daugiau 
krikščionis ir įkūrė vysku-i 
piją Vilniuje” (“Scriptores 
rerum Prussicarum,” III, 
1866, 610-11 psl.). Apie 
vyskupijos įkūrimą Min
daugo laikais kalba ir kiti 
šaltiniai. Nauja šiame do
kumente yra tai, kad jos 
centru minimas Vilnius.

Šiuo klausimu yra pa- | pasirodė 10 tomų/ 
skelbti dar du reikšmingi; . .
dokumentai. 1393 m. kry-i /enomis is spau-
žiuočiu pasiuntiniai pareiš- /os .18^° ^£r^u1nau*]1 VnlJ

leidiniai — XI tomas mate
matikos, fizikos ir chemijos 
mokslų klausimais ir XII 
tomas, skirtas biologijos, 
geografijos ir geologijoj

UNIVERSITETO * 
“MOKSLO DARBAI”

Vilniaus Valstybinis Vin
co Kapsuko vardo universi
tetas kasmet periodiškai iš
leidžia “Mokslo darbus” is
torijos - filologijos, ekono
mijos ir teisės, matemati
kos, fizikos ir chemijos, 
gamtos ir medicinos moks
lų klausimais. Iki šiol jau

kė lenkams Toninėje dery- y®1*81^?
bų metu: ‘‘Jeigu sakote, 
kad lietuviai yra geri krikš
čionys, tai tegul atiduoda- 
mums i nelaisvę paimtus 
ordino žmones, ir apsaugo-
kite mus nuo jų, duodami m°kslų klausimams, 
tikrą garantiją, kad neatsi
tiktų panašiai, kaip Min
daugo laikais, kuris ir Vil
niaus vyskupiją įkūrė, o 
paskui atsimetė” (“Codex 
epistolaris Vitoldi,” 1882, 
33 ,psl).

Ar buvo tikslas kryžiuo
čiams melagingai minėti 
Vilnių? Atrodo, kad ne.

Mindaugo santykius su 
ordinu taip pat mini 14Q9 
m. žemaičių sukilimo apra
šymas. Čia sakoma, Rad 
Mindaugas įsteigė “Kate-

Be mokslinės teorinės 
medžiagos leidiniuose gau
su straipsnių įvairiais liau
dies ūkio klausimais. Tai
XI tome—chemijos mokslų 
kandidato J. Kudabos ir 
chemijos mokslų kandidato 
E. Čižiūnaitės straipsnis 
“Kai kurių faktorių įtaka . 
durpių ekstrahavimui,”
XII tome—geologijos moks
lų kandidato K. Kaušylos 
straipsnis “Pavojingųjų pa- . ( 
vasario ir rudens šalnų lai- J 
kotarpiai,” fizikos - mate
matikos mokslų kandidato 
B; Styros straipsnis “Apie 
atmosferos ir atmosferinių 
kritulių radioaktyvumą” ir 
kiti. • J

Šiais metais bus išspaus- 
dinta žymiai daugiau pana
šių leidinių. Dar iki Didžio- j 
jo Spalio 40-ųjų metinių Ji 
numatoma išleisti 3-4 * 
“Mokslo darbų” tomus eko- 
nomikos, teisės, medicinose 
istorijos ir kitų mokslų^ 
klausimais.

> 1. JasUiotfk.'
" ........................

2 pusi. Laisve (Liberty) Antradien., liepos (Jaly)ęlS,

n gi
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‘ SENAS VINCAS

REALAUS GYVENIMO KELIU
1
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/ (Tąsa)
Nereiks tų baikų. . . Tai bosų ištikimi, 

seni, bedančiai šunys. Jie kąsti darbi
ninkų, tiesa, jau nepajėgia, ir jaunesni 

| už juos kandą. Bet jie loti moko ir su
uosti gali. Ypatingai tokie seni vilkai 
moka suuosti unijų organizatorius, o u- 
nija kapitalistui tai gazų eksplozija 
angliakasykloje ir dinamito eksplozija 
dirbtuvėje.

Aš, vaikinuk, esu dirbęs ir angliaka- 
syklose ir dinamito dirbtuvėse, ką iš pa
tyrimo žinau, kad nuo eksplozijos tos 
darbavietės apsaugotos tik 25 procen
tais, o nuo unijos visu šimtu procentų. 
Kas kapitalistui žmonių gyvastis? Tuos 
užmušė, šimtai atėjo naujų darbininkų.

Kas kita su unija. Susiorganizavę į 
V unijas darbininkai, reikalaus didesnių 

algų ir darbo valandų sutrumpinimo. 
Patys bosai jau negalės ant jų sprando 
taip jodinėti, kaip jie jodinėja, stum
do ir vaiko neorganizuotus savo darbi
ninkus. Negalės bile kurį ir bile kada 
atstatyti nuo darbo. Negalės juos taip 
išnaudoti, kaip jie išnaudoja neorgani-' 
zuotus. Todėl kapitalistai ir skaito uni
ją, kaipo didžiausią eksploziją, nes to
kia eksploziia įvyksta ne darbavietėje, 
bet kapitalisto saugiojoje šėpoje ir nuo 
tokios eksplozijos' jie ginasi kiek pajė
gia, kad ir bjauriausiu įnagiu.” 

4,>“Dabar jau ir aš pradedu suprasti, kad 
nikelio po padu dėlei ir visokie streikai 
yra taip desperatiškai laužomi, kad tik 

> darbininkai nelaimėtų, kad tik jų vieny
bė būtų sudaužyta, sulaužyta, išardyta. 
Bet kai jūs kalbate, kad senus darbi
ninkus, be niekur nieko išmeta iš darbo, 
aš nenorėčiau sutikti. Galima daleisti, 
jog ne visur, bet aš jums galėčiau įro
dyti, kad didžiosios industrijos 
savo nusen tįsiem s darbininkams

moka 
pensi-

ir vėl
rasa

“Pensijas!” Nutęsė Šeimininkas 
pradėjo: “Iki aušra užtekės, tai 
akis išės. Iki tu sulauksi pensijos, tai ar
ba krisi, kaip vejančias arklys pakinktuo
se, arba pats nuo tos pensijos pabėgsi.

v Matydami, kad jau tau aušta pensijos . 
/ ■* rytas, pristatys tave prie tokio darbo, 

kurio tu negalėsi pakelti ir užpiudys ta- 
jaunais tamsūnais, kurie ant kiekvie- 

. 1 no žingsnio pradės tave persekioti, vi
sokias baikas iš tavęs krėsti, kad tu, 
verkdamas, atsisakysi nuo darbo, o tuo 
patim kartu ir nuo pensijos”.

Vaikinui šeimininko pasakojimas at
rodė taip teisingas, kad jis ne tik prie 
pasakotojo, bet ir prie visos darbininkų 
klasės pradėjo glausti savo simpatiją. 
Ir juo jis daugiau mąstė apie darbinin
kų skriaudas, tuo jam jų darėsi labiau 
gaila, tuo labiau jis prie jų artinosi, tuo 
labiau tolinosi nuo savo klasės žmonių 
— (kapitalistų.

Šeimininkui pasiūlius, abudu susisuko 
po cigaretą, užsirūkė ir vaikinas, kiek 
patylėjęs, vėl teiravosi:

“Gerai. Aš jus pilnai suprantu ir tikiu, 
kad jūs tiesą sakote, kas, dedasi tarp 
dBhbo ir kapitalo. Tačiau būk toks ge- 

■iP Tas ir supažindink mane su farmerių gy- 
■<* venimu, ar ir jus kas nors taip išnaudo- 
, ’ ja, kaip dirbtuvių darbininkus?”

“Ir kaip dar. . . Tu, vaikinuk, dar jau- 
nas esi. O prie to dar ir biznieriaus sū- 
nūs, moksleivis, kur jums, kaip mokyk
lose, taip ir kolegijose — kalama ir za- 
latijama Amerikos demokratija. Sal- 
džialiežuvaujama apie lygias piliečio 
teises, laisvę žodžio, spaudos ir susirin
kimų. Bet tuo pačiu sykiu jūs nematote, 
negirdite ir nežinote, kas už tos gražiais , 
ideališkais žodžiais išmargintos, puoš
nios uždangos dedasi. Ten balos kraujo,

rūvos lavonų! Ten eina mirtina kova 
tarp dviejų priešų dieną ir naktį — dar
bo su kapitalu!

Ten industrijų karaliai, didieji vertel- 
perkupčiai, kyšių ėmėjai — laiko 

nagus ir ragus į darbo žmonių 
farmerių kūnus, kad tik daugiau 
išnaudotų, kad tik daugiau pelno 

turėtų, kad tik daugiau mus nuplėš- 
Kad suprastum, kaip jie mus begė- 

apiplėšinėja, apvagia,\ teiksiesi
persitikrinti”.

Tai pasakęs, padavė vaikinui kapita- 
klasę atstovaujantį didlapį ir, smi- 

parodęs žinutę, atsisėdo ir 
sukti kitą cigaretą. Žinutė 

sekamai:

sau

ilium pi 
pradėjo

“Už 670 Svarų Kiaulių Nusipirko 
3 Svarus Cukraus

Poplar Bluff, Mo., birželio *11, 1934, 
farmerio R. E. Rice, 670 svarų kiaulių, 
tapo nuvežta į St. Louis, Mo., sker
dyklas. O kada jis gavo už kiaules če
kį, tai buvo tik 18 centų? Kita suma 
buvo išskaityta už: palaikymą, prižiū
rėjimą, gėrimą, taksus ir dėl komisijo- 
nieriaus dalies”.
“Tai negalimas daiktas! Tai zeceriška 

klaida, ar paprastas juokas!?” Riktelė
jo vaikinas.

“Kaip jokios klaidos, taip ir juoko čia 
nėra. Tik man stebėtina, kaip tokia ži
nia pakliuvo į kapitalistų laikraštį? Juk 
tokios žinios, paprastai, yra slepiamos 
nuo skaitytojų. Ar dabar jau suprantate, 
kiek farmeriai gauna už savo produk
tus ir kiek jie už tuos pinigus gali nu
sipirkti sau reikalingų produktų? Ar da
bar pamatėte, kur pasislėpęs tupi patsai 
plėšikas ir apiplėšinėja kaip farmerius, 
taip ir fabrikų darbininkus?”

“Aš visgi nenorėčiau sutikti su tokia 
žinia. Juk tai neišeina nei po aštuntą dalį 
cento už svarą gyvos kiaulės! Juk dabar 
pati valdžia nustato produktų kainas, ir 
mėsos trestas turėtų atsidurti už grotų, 
kaip tikras plėšikas!” Pasikarščiavo E- 
dis.

“Pati valdžia/nustato kainas”, sarkas
tiškai atkartojo šeimininkas ir tęsė: “O 
kas yra ta valdžia, jei ne tie patys kapi
talistai plėšikai? Kas yra prezidentas, 
ar ne viso labo tik beždžionė, kuri, kaip 
kapitalistų šeinakatarinka groja, taip jis 
šoka?

Valdžios patvarkymus kapitalistai taip 
gali vartyti, kaip aukso kasėjo rankovę, 
0 aukso dulkės vistiek byrės į jų aruo
dus. Tiesa, galima daleisti, kad St. Lou- 
iso mėsos trestas ir būtų paimtas už pa
karpos, kad už 670 svarų kiaulių farme- 
riui užmokėjo tik 18 centų. Bet reikia ži
noti, jog tokie vagys, jei moka vogti, tai 
moka ir.pakavoti, Tie įstatymai, patvar
kymai ar nustatymai — nėra niekas dau
giau, kaip nuzalatyta uždanga, už ku
rios slepiasi visi plėšikai, sukčiai, kyšė- 
miai, grafteriai — visa kapitalistų res
publika. •

Kaip už gyvąjį, taip ir už negyvąjį f ar
imų produktą, tiesa, tiestai moka val
džios nustatytą kainą. Nueikite jūs į 
skerdyklų raštinę ir ten jums, net su pa
sididžiavimu, atvers knygas ir parodys 
juodą ant balto, kad: Jonui, daleiskime, 
Gutembergui, už tiek ir tiek švarų kiau
lių užmokėta po tiek ir tiek ant svaro ir 
jo vardu išrašyta čekis ant tiek sumos
— valdžios kaina. Petrui Dobravolskiui, 
už tiek svarų gyvų jaučių, išrašyta če
kis valdžios nuskirta suma. Jurgiui Juo
deikai, už tiek ir tiek svarų gyvų avių, 
išrašyta čekis valdžios nuskirta kaina, 
taipgi.

Bet ar jūs bei valdžios nuskirta tyri
nėjimo komisija, eis pas tuos farmerius
— Gutembergą, Dobrovolskį, Juodeiką ir 
patirs, ar jie, iš tikrųjų, tuos čekius ant 
tiek sumos gavo? Nereiks tų baikų, tiek 
daug klapatytis. Jie raportuos, kad vis
kas tvarkoje, kad farmeriams mokama 
pilna, valdžios nustayta kaina.”

“Tai kokiu, po velniais, burtininko laz
delės mostelėjimu, persikeičia ant čekio 
pinigų suma? Daleiskime: farmerys R. 
E. Rice, pristatė 670 svarų gyvų kiau
lių ir jam, prisilaikant valdžios kainos, 
po 10 centų svaras, išrašyta čekis ant 
šešiasdešimt septynių dolerių, o jis 
gavo tą < patį čekį ant 18 Ąentų /su
mos! Koįks velnias išgraužė iš to čekio 
66 dolerius ir 82 centus?” Piktai rikte
lėjo Edis ir nervingai pradėjo vaikščioti 
po kambarį.

“Visai paprastai ir, suprantama, tei-' 
singai ir legališkai. Dabar klausyk ge
rai, kad tą klastą gerai supraustum. 
Daleiskime, tu esi farmerys ir nutarei 
parduoti savo jau turgui tinkamas kiau
les. Pirmiausia pasisamdei troką, prilio- 
davai kiaulių ir nu vėžei jas, gal kokia 
pora šimtų mylių į skerdyklą. Kada tu 
ten pribuvai, atėjo komišijonięrius, ap
žiūrėjo tavorą ir sako tau:

• (Bus daugiau)

(Perkėlimas nuo piriho puslapio)
į fondą virš $wO, bet prižado negalėjau išpildyti, nes IJ 
Klevinskas', kuris pasižadėjo man pagelbėti (pavėžėti 
pas draugus) -susirgo, tai prisiėjo tą darbą atlikti be jo 
pagalbos, todėl užtruko biskutį ilgiau. Visvien čia ran
date $104. Draugiškai, P. Šlekaitis.” Aukojo:

A. Medelienė ............
Laisvės Skaitytojas ...
M. Draugė.................
O. ir M. -Čerkauskaitės
P. Šlekaitis .. ...............
L. Yanūšaitis .. .. • •
A. Kandraskas...........
P. Indriulienė .. • • ..
A. Petriįs ............
E. Geležauskienė • • .
Elena Sakevičiutė ....
B. Reklaitienė............

$10.00 
. 10.00 
.. 5.00 
.. 5.00 

. 5.00
.. 5.00 

. 5.00
.. 5.00 
. .. 5.00 
,. 5.00 
.. 5.00 
.5.00 
.. 5.00
.. 3.00 
.. 1.00

Pas J. ir E. Bekampius, Avalon, N. J., įvyko suvažia
vimas birželio 30 d. Višo surinkta $395. Suprantama, kad 
kur nėra pažymėtas miestas, tai bus philadelphiečiai.^ 

St. Vilkas, Oak Ridge, N. J.
J. ir S.Bimbai, Hawthorne, N. J..............
St. Radušiai, Bayonne, N. J. .... •• . • .
F. Riaubai..................................................
R. Merkiai .. .. .... .... • •................
J. Pocius, Paterson, N. J. .. .. .. ............   •
Mr. ir Mrs. Aleknai, Jamaica; N. Y. ...
M. Paneliai, Bayonne, N.J......... • •............
Bar. Kovalchuk...........................................
Vlad. Paliepienė ......................................
J. Rutkus ...................................................
Julė Šmitienė .............................................
Philadelphietė ........................................
M. Kasperiūnai .. • ....................................
H. Žemaitė............... ...................................
P. Baranauskas....................... ••.............
V. Stankevičius, Atlantic City, N. J. ...
V. O. Žilinskai, Plymouth, Pa..................
G. Pasiulevičiai, Elizabeth, N. J..............
K. A. Janušiai, Hillside, N. J.......... • • ...
P. Šlajus, Eddystone, Pa. .'.......................
A. Lipčius, Eddystone, Pa..........................
A. Zalner............ • • ...................................
Likučiai nuo philadelphiečių iš Ęaltimorės

v pikniko per Pietą1 ........... 1.................
H. Kušleikienė • • ......................................
Pietai i ..............................................
H.Yusoponienė .. .........................
J. Shaskas .. ..................................... . .  • •..
Puodis............................................ •• *.......
J. Mikitinas...................... t....................... • •
J. Vaitkus ....................... .......... • • • •
Mr. ir Mrs. St. Fergis..............................
Ona Lietuvaitė .......................................
Mrs. H. Burkart.........................................
Mr. ir” Mrs. J. Kutra.........................••....
F. Pompriuk ..............................................
W. Patten, Camden, N. J............................
A. J. Pranaitis, Camden, N. J...................
Ona Titanienė, Richmond Hill, N. Y........
Ed. Pildis .................................... . .
F. Liaudanskienė, Camden, N. J..............
Pet. Degutienė ..
Mrs. Žilinskienė 
Uždavinienė .. ».

. Alb. Kaspariunas 
Jul. Griciunas .
Ų. Guzoriiėnė, Camden, N. J

20.00 
20.00 
20.00 
20.00 
15.00 
15.00 
15.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
8.00

Nesivelinkite, Laisves Prieteliai
Tuojau pasisakykite, kad Stojate j Lais

ves prietelių eilę, jei vienu 'kartu neišgalite 
įmokėti -metinės duoklės $25, pasisakykite, 

po kiek galite mokėti j mėnesį, ir pradėkite 
darbą.

PRIETELIŲ KLUBAS
K. Senbernis, Scranton, Pa...............
A. Zavišius, Jersey City, N. J. • ■... 
Geo. Wareson, Brooklyn, N. Y. .. . 
Charles Brown, Brooklyn, N. Y. ... 
A. M. Bedievis, St. Petersburg, Fla. . 
K. -Zambusevičius, Reading, Pa. .. .

Panemuininkų Juozas 
' D. Elinckienė .. .. •

25,0^ 
25.0® č 

N. Grybienė (anksč. aukoj'o) Norwood, Mass. .. 16.0® 
''fV J .■**. ■

.... -p ii 

.... 10.W^ 

.... 10.00 .;j 

.... įo.oo -< 
. .. 10.00 
.... 10.00’^ 
.... 10.00-.' 

........5.00 S’ 

........5.-00 -į 
..... 5.00 J 

....... 5.00 t

.... sjmPB 
........ 5.00

AUKOS
Mr. ir Mrs. P. Skibercjžiai, Miami, Fla. ..
A. Baniulis, Mahanoy City, Pa............... •
Mary Paura, So. Boston, Mass...................
B. Baleišis, Valley Stream, L. I..................
A. Bimba, Brooklyn, N. Y...........................
K. Maziliauskas^ Jersey City, N. J..............
A. M. Kaunas, St. Clair, Pa........................
Wm. Goodis, Utica, N. Y............................
B. K. Stupelis, Philadelphia, Pa............... •
Sam Yorks, Saginaw, Mich.........................
K. Mažeikienė, Jersey City; N. J. ......
K. ir A. M., Oakland, Calif..........................
Kš. Karosiėnė, San Leandro, Calif.............
J. Balčiūnas, Brooklyn, N. Y.....................
V. Žilinskas, Richmond Hill, N. Y...........
B. Yurkonis, Kulpmont, Pa......................  A
Charles Motejūnas, Williamstown, N. Y............3.^00
A. Bakevich, New Britain, Conn. .. ...................... 2.00^ ;
G. Januška, Baltimore, Md.....................................
A. Butrimas, Harvey, Ill..........................................l;0O I;

Iš anksčiau gauta $7,417.74. Dabar įplaukė $1,312.20. J. 
Viso gauta $8,729.94. Dar reikia $1,270.06.

______— ’
Šį ,sykį gražus pluokštas aukų įplaukė. Manome, kad 

tie, kurie dar neprisidėjo prie šio svarbaus reikalo, tuųjįjlt 
prisius savo dovanas, tai vajų galėsime su pilna kvota ir?į 
laiku užbaigti.

Ačiū rinkėjams ir abelnai visiems tiems, kurie taip^<» 
gražiai parėmė savo dienraščio fondą.

Laisvės Administracija 1
...............................- iii. ..n...........- ...M.......................  ■! .............................. ■■ ■■ .. ............................. 1.

Šeštadienį ^9 August 
Rugpiūčio A f 6-tą vai.

>u*L? Laisvi (Liberty) Antradien., liepos (July) 16, 1957

6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00

San“Prisiunčam keletą dolerių aukų į fondą nuo 
FranciscĮO LLD 153 kp. ir Laisvės rėmėjų. Nuo rėmėjų 
aukos surinktos per M. Alvinienę. Viso $90. —Kp. Iždi
ninkas, J. K. Alvinas”. Aukojo:

LLD 153 kp................
Marytė .. ...................
B. V. Sutkai........... ..
Ramigalos Adomas ..
J. M. Alvinai..........

J. Kazlauskas .. .. .
Darsiuniškio Karolius
P. ir A. Norkai..........

z V. ir U. Burdai..........
Ig. Kamarauskas ...
K. šilkaitįenė............ .
Tilda V. Kingienė ..

. .. $47.00 
.......10.00 
.... 10.00 
...... 6.00 
.........5.00 
......... ,2.00 
...... 2.00 
.........2.00 
.........2.00 
......... 2.00 
.........1.00 
......... 1.00

“Laisves Administracijai: Čia siunčiame čekį sukioję 
$100. Kada eina reikalas dienraščio Laisves palaikymo, 
mes visuomet , su jumis, o ypač seni laisviečiai iš rytinių 
valstijų negali pamiršti ir apleisti mylimą dienmŠfį 
Laisvę, remia ;kas kiek išgali finansiškai. Draugiškai, 
J. A. Dementis, Los Angeles, Calif.” Aukojo:

C. Marcim&L.. -----
C. Lewis šeima .. • • .
J. ir M. Demenčiai .. . 
SenasLosangelietis ..
K. Pečiulis .v..............
J. May . .N. ....•• 
Tony ... .? ................
J. M. Pupįs .  ..................
K. Peslis
Stasys',... į*

$15:00
11.00
11,00

. 11.00
10.00
10.00 

. &O0

. 5.00 

. 5 00 
. 2.00

Tai diena, kurią reikia turėti mintyje kiekvie
nam apšvietą branginančiam žmogui. Nes tą die
ną, 17-rugpiūčio, bus svarbus susirinkimas už
baigimui sukelti Laisvei $10,W) fondą. x

♦ _ 1 ,

Bufetiniai' Pietūs
Lygiai 6-tą valandą vakare bus duodami 'buteliniai 
pietūs. O papietavę turėsimi gražią dainų programą, 
kurią atliks Aido Choras, diriguojant Mildred Steadier. 
Po trumpos programos—asmeniniai pasikalbėjimai.

Viskas Nemokamai
%

Turėsime gražią programą, gerus pietus, malonius as
meniškus pasikalbėjimus be jokios įžangos. Tačiau, 
turėkime mintyje garbingą fondo užbįįgimą, reiškia— 
sukelti apskritą $10,000. \

Bus Kultūriniame Centre
Prašome įsitėmytį, kad šis pokylis bus Liberty Audi
torijoje, 110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill. N. Y. 
Taipgi prašome būti nurodytu laiku, nes pats pirmuti
nis punktas šio vakaro bus pietūs.

Laisvės Administracija

OC3OE

Dabartinės 
Lietuviu Kalbos

ŽODYNAS
** t

, Išleido
Valstybinė yPolitinės ,ir Mokslinės Literatūros Leidykla 

Vilniuje, Lietuvoje

Puslapių 987 Kaina $5.00
• i 

žodynas yra mūsų namuose mokytojas ant lentynoj, j 
Ar jis randasi jūsų namuose? Jei he, tai greit įsigyt * 
kite jį. Gauriamas Laisvės knygyne. . Užsisakydami 
adresuokite sekamai r cl

Laisvė -j

110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19> N. Y. J
, •—.—— > j

Kartu su užsisakymu prašome prisiųsti ir pinigus.' j
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BROCKTON, MASS.

Mirė

JONAS KUKAITIS
Liepos 3 d.

Išreiškiame gilią užuojautą jo žmonai Agotai, 
podukrai Birutei Kašėtaitei, posūniui Kašėtai ir 
visiems kitiems artimiems giminėms, draugams.

Vera ir Valus Bankai
Brooklyn, N. Y.

New Jersey naujienos
New Jersey valstijos Ap- 

švietos departmentas skun
džiasi, kad šiai valstijai 
stokuoja 2,200 mokytojų. 
Mokytojų reikalinga seka
mai: pradinėse mokyklosė- 
1,258, vidurinėse — 864' 
aukštųjų mokslų mokytojų 
—84-rių.

Departmentas sako: Di
džiausia mokytojų stoka pa
sireiškia šiose mokslo šako
se: paišyboje, ekonomikoje, 
industrijoje, fizinėje kultū
roje ir muzikoje.

Kodėl mokytojų stokuoja, 
tai yra visiems žinoma prie
žastis: mokytojų profesija 
yra žemiausiai apmokama 
profesija.

New Jersey Bell Tele
phone Co. padavė prašymą, 
kad jai leistų pakelti kainą 
už telefono naudojimą. Jau

kalba: Mūsų kazokai nacių 
buvo ištremti į Vokietijos 
darbo stovyklas. Vėliau pa
teko į D. P. stovyklas Vo
kietijoj ir Austrijoj ir ten 
išbuvo kelerius metus. Ko
kie tai agentai, girdi, landė 
po D. P. stovyklas ir vedė 
derybas, kad grįžtų namo. 
Bet jįe atsisakė grįžti. Įsi
maišė Church World Serv
ice. Su jų pagalba atvežė, 
'girdi, Amerikon, apgyven
dino, pagelbėjo įsikurti. Vi
si, girdi, buvę patenkinti 
gyvenimu. Aš irgi daug p’a- 
gelbėjau jiemš. O dabar, 
girdi, kai pagalvoju apie 
juos, tai iš piktumo sudegti 
galiu! Tūlas Newarko laik
raštis jos pasakas ir vėl 
kartojo p'er visą savaitę.

New Jersey’s mokyklos ir 
jų tarpe vienuolika kolegi
jų gaus iš Fordo Fundaci-v j | J ų. lb J? VI CIO ± LillUctCl“

apie porą mėnesių prašy-, jOg $7,596,000. Tie pinigai
mas įteiktas Board of Utili
ty komisijonieriams, tačiau 
kol kas atsakymo apie boar- 
do tarimą negirdėt.

Telefono kompanija savo 
prašyme sako, kad ji neno
rinti pakelti daug—tik nuo 
20 iki 60 centų mėnesiui 
stubose ir nuo 55 centų iki 
$1.80 bizniuose. Ji ir taip 
esan,ti labai gera, nes , nųp 
1949 metų pakėlusi tik 2? 
nuošimčiais, kuomet,, girdi, 
geležinkelių prekių išvežio- 
jimas pakilo 100%, plienas 
—-130%, maistas — 6§%

bus pakėlimui fakultetų 
mokytojų algų. Didžiausią 
porciją gaus Princeton Uni
versitetas, kaip vyraujanti 
mokslinė įstaiga New Jer
sey. Antrą, mažesnę, por
ciją gaus katalikiškas Se
ton Hall Universitetas.

Newarke yra patvarky
mas, kad galės1 kelti rendas 
huo 15 iki 20 nūošinlčių.::

HELP WANTED MALE

O. Kazilioniene 
vieši New Yorke

Praėjusią savaitę į New 
Yorką atvyko clevelandietė 
Ona Kazilioniene ir apsisto
jo pas Valenčius Richmond 
Hillyj.

Kazilioniene i New Yor
ką atvyksta praleist atosto
gų kas vasarą. Pabuvoja 
pas Valenčius ir pas sūnų 
su šeima New Jersey.

Užėjusi į Laisvę viešnia 
pridavė dviejų Laisvės prie
delių metinį mokestį po $25 
—vieną pačių Kazilionių, o 
kitą Laisviečio, dvi jai 
įduotas atvežt clevelandie- 
čių prenuip.eratas ir vieną 
prenumeratą f Lietuvą.

Kaip ir pernai, Ona, vei
kiausiai, aplankys ir buvu
sius clevelandiečius Raulu- 
šaičius Bellmorėj, L. I.

Linkime smagios jai ato
stogos ! S. V.

Penktadienio popietį Lais
vės raštinėj lankėsi Kazys 
Valinskas iš Chicago, Ill.

Jis atvyko praleisti biskį 
laiko pas sūnų Kazį, gyvenan
tį Glen Rock, L. L, ir pas se
serį Oną Eringis, Stewart 
Manor, L. I. Taipgi aplankė ir 
kitus pažįstamus brooklynie- 
čius.

Linkime Valinskui smagiai 
praleisti atostogas New Yor
ke.

Dabar nėra abejones, kad 
Saiko skiepai pasekmingi

Praeitai^ metais šiuo laiko
tarpiu 20 vaikų jau buvo ap- 
s;rgę vaikų paralyžium — po
lio. šiais metais tik penki da
bar serga. Daktarai šako, kad 
jau negali būti mažiausios 
abejonės, kad Saiko skiepai j vimo galimybes ant 
veikia gerai. Dar kokie metai 90 procentų

Dabar daktarai ragina visus 
suaugusius, kurie dar neturi

ina, kad iš tų penkių vaikų, 
kurie susirgo New Yorko 
mieste, tik1 du yra skiepyti.

Saiko skiepai dar nėra ga
rantija, kad vaikas negaus po- 
1iq. Bet jie sumažino polio ga- 

80 arba

kiti, ir polio bus bevęik išnai
kinta, sako jie.

Visos New Yorko valstijos 40 metų amžiaus, skiepytis.
Tuo tarpu, kai praeitą vasa

rą dar buvo abejojančių žmo- 
kad

mastu vaizdas toks pat geras.
Valstijoje yra dabar 20 susir
gimų, tuo tarpu, kai praeitais nių, dabar visi sutinka, 
metais buvo virš 80. Nurodo- tie vaistai atsiekia savo tikslo.

Rinkiniams artinantis

Kad kompanijos pelnas 
praėjusiais metais buvo $7,- 
645,141, to savo pareiškime 
nepasako. Tik, rodosi, tu
rėtų pasakyti: jei visi kelia 
kainas, tai kuo mes bloges
ni, kad mes negalime kelti?/

Standard Oil Co. of New 
Jersey per pirmąjį metų 
bertainį gavo pelno $237,- 
000,000.

Essex apskrities grand 
jury, apkaltino 4-ris auto
mobilių pardavėjus (deal
ers). Jie skelbėsi, kad turi 
naujų užsilikusių automobi
lių nuo praėjusių metų ir 
dabar labai nupigintai juos 
parduoda. Kas tokius “nau
jus” automobilius pirko, la
bai apsigavo. Pasirodo, kad 
tai nebuvo .nauji automobi
liai, bet parinkti neapšutu- 
aiais dažais, apvalyti, mylių 
rodyklė atsukta ir parduo- 
itį kaip nauji. Laike teismo 
apskrities prokuroras įrodė, 
kad tie vadinami “nauji” 
automobiliai kai kurie jau 
buvo perėję per kelias ran-

< Tokių apgavikų trys bu
vo Newarke ir vienas South 
Orange.

Vištų farmerka iš Free- 
wood Acres, Mrs. Korol- 
koff,.kuri labai daug plepė
jo apie kelių rusų išvyki
mą į Tarybų’Sąjungą, ir vėl 
prapliupo. Dabar ji keikia 
savo kaimynus dipukus ka

zokus, kad jie šalinasi nuo 
/jos, nenori kalbėti su ja, 
nebepasitiki ja, laiškų iš 

; Tarybų Sąjungos nerodo A • •■L ■
Ji piktai apie kazokus

Keturiose apskrityse jau 
26 dienos, kai streikuoja 
kąrperiteriai. Reikalauja 35 
centų priedo valandai ir ki
tokių pagerinimų. Statyba 
sulaikyta už 150 milijonų 
dolerių. Derybos-tęsiasi.

Ignas

sv.Birželio 29-tą diena, 
Petro ir Povilo diena (sulyg 
šv. raštu), Miamėje buvo 
atžymėta kaip Petrinių die- 
na.

Draugai Skeberdžiai (bu
vę newarkieciai, N. J.) /tą 
dieną atžymėjo, nes drg. 
Skeberdis' yra Petras.

Petras sukvietė savo ge
rus daugus ir drauges ir 
gerai “užfundino” visiems 
skanius lietuviškus pietus. 
Kodėl sakau lietuviškus? 

(Ogi todėl, kad buvo visi 
valgiai lietuviško stiliaus: 
skilandis, kopūstai, ruginė 
duoną >(išy N. J. .valstijos 
importuota),! barščiai ir ’ kt. 
valgiai, prilygstą lietuviš
kiems, o lietuviai ir valgė ir 
gėrėjosi tais prigimtais, 
skanumynais.
' Į Petrinių dienos pietus 
buvo sukviesta tarpe 30 ir 
40 Petro ir Ęėtrienės drau
gų ir visi dangiškoje nuo-, 
taikoje besivaįšindaių.i pra
leido šeštadienio pusdienį. 
Skeberdžiams buvov įteikta 
dovanėlė nuo visų puotoje 
dalyvavusių draugų. Dova
nos įteikėjas apibūdino, ko
dėl .reikia Petrui, o gal ir 
Petrienei, moderniško laik
rodžio. Apibūdintojas C. 
Tamošiūnas aiškino: “Mes 
visi žinome, kad Šv. Petras 
turi dangaus vartų raktus, 
o neturi laikrodžio, tad kam 
pavyksta nuvažiuot į dan
gų, tai šv. Petras įleidžia’

Politinėje padangėje
Liberalų partija irgi 

nominavo Rob. Wagnerj

Liberalų partija savo kon
ferencijoje oficiališkai nomi
navo dabartinį miesto majorą 
Wagnerj savo (kandidatu. Jis, 
kąip žinia, yra ir demokratų 
pąHijęs kandidatas. Liberalai 
taipgi nominavo Abe Stark į 
miesto tarybos pirmininkus ir 
Lavyrence. Gerosa į miesto 
kontrolierius. Tie du ir dabar 
užima tuos postus, ir jie taip 
pat yra ir demokratų partijos 
kandidatai.

Liberalų partija tokiu būdu 
remia visą vadovaujantį De
mokratų partijos “sleitą”, bet 
ji turi savaimingus kandida
tus į miesto tarybą.

Partijos konferencijoje no- 
minavimas ne,buvo ^vienbalsis. 
Už Wagnerio, Starko ir Gero- 
sos nominavimą balsavo 
delegatų, prieš balsavo 
Prieš balsavusieji sakė,
negalima paneigti fakto, - jog 
Demokratų partija New Yor
ke yra korupcijos pilna ir su 
tikru liberalizmu nieko bend
ro neturi Jie sakė, kad nors 
nėra vilties išrinkti liberalą į 
miesto majorus, vis vien būtų 
gerai turėti savo kandidatą, 
kad tvirtinti partiją ir ją mo
bilizuoti ateičiai1.

Rinkimai artinasi. New 
Yorko politinės grupės jau' 
yra išsirikiavusios ir paskel
busios savo pozicijas. Jos šiuo 
kartu yra gan'paprastos, štai 
vyriausieji šio. vaizdo punktai

1. Amerikos darbo parti
ja, kovingoji ALP, šiuo kartu 
nefiguruoja—..ji pati jau yra 
praeities dalykas, -save likvi
davusi. Vienu metu ji buvo 
galinga jėga, pajėgianti su
traukti apie pusę milijono bal
suotojų ir turinti nemenką 
įtaką mieste...Už ją balsuoda
vo dauguma ' žmonių, kurie 
rtoja už socializmą, šiuo kartu 
ALP jau visai nėra. Taipgi ne
bus kitų kairių kandidatų — 
nebus komunistų, nebus Civi
linių teisių partijos, po kurios 
vardu keli komunistai pasku
tiniu laiku' kandidatavo, ir t.t.

Kairiečiai šiuo kartu tik 
ant tiek efektingi, ant kiek jie 
efektingai paveikia kai ku
rias unijas, kad jos savi^ruož- 
tu paveiktų demokratus ir li
beralus, kari jie nominuotų la
biau liberalinius i kandidatus.

2. Liberalų;';partija, suside
danti iš dešinių socialdemo
kratų, tradicinių liberalų ir 
liberališkų demokratų koali
cijos, irgi vaidina menką rolę 
šiuo karttt f Liberalų partija 
indorsavo Wagner) ir kitus 
vadovaujančius d e m okratų 
kandidatus, /norš* ne su dide
liu entuziazmų. Tik kelioliko
je sričių Liberalų partija turi 
savo kandidatus į miesto ta
rybą. Beveik nė vienas jų ne- 
-...........— —---------------------------------

turi šansų būti išrinktam, 
bent tie, kurie vienu metu 
ne tik Liberalų partijos, ‘ 
ir Demokratų^ partijos kandi
datai.

3 Republikonų kandidatas į 
miesto majorus Christenbtyry 
yra aiškiai reakcinis, konser
vatyvus. Nėra unijų, kurios 
jį remtų, ir yra beveik užtik
rinta, kad jis pralaimės. Re- 
publikonai, kaip matyti, no
minavo reakcininką, nes pri
ėjo išvados, kad vis vien neį
stengs prisidengti liberališko
mis plunksnomis.

4. Demokratai beveik už
tikrinti, kad laimės. Wagne
ris ir jo “sleitas” turi ne tik 
Liberalų partijos, bet daugu
mos unijų paramą. Bet dide
lio entuziazmo ir unijos nero
do. Jų COPE (Politinės ap- 
švietos organizacija) dar be
veik nepradėjo judėti. Viekas 
rodo, kad rinkimai šiuo kartu 
bus gan apatiški, kad nebus 
smarkios priešrinkiminės ko
vos ir kad balsavimuose neda
lyvaus aukštas ' balsuotojų 
nuošimtis..

Kairiečiai, 
unijas
sujudėti, veikti, daryti 
giau spaudimo per 
organizacijas, kad 
tai-liberalai užimtų 
pozicijas, ypatingai
sizmą, prieš segregaciją, prieš 
aukštesnes nuomas, už geres
nes mokyklas, pigesnius bu- 
t u s, geresnį aptarnavimą, 
aukštesnį gerbūvį bendrai...

ne
yra 
bet

betgi, ragina 
ir kitus darbo žmones 

dau- 
masines

demokra- 
aiškesnes 
prieš ra

Miestas priėmė 
Althea Gibson 
kaip didvyrę...

Praeitą savaitę New Yor- 
kas kaip didvyrę priėmė savo 
dukrą Althea Gibson, Harle
mo jauną negrę sportininkę, 
kuri Britanijoje laimėjo pa
saulinį teniso čempijonatą.

New York as yra matęs dau
gybę taip vadinamų “ticker- 
tape” paradų — atviruose au
tomobiliuose važiuoja garbės 
svečias ir aukšti miesto parei
gūnai, jų1 priekyje zvimbia 
policijos motocikliai, juos ly- 

.di policiniai automobiliai’ su 
-staugiančiomis sirenomis, o iš 
Jango rėžių langų į gatvę 
skleidžiama konfeti ir spal
vuoto popieriaus juostos...

Tie garbės svečiai, tai viso
kie — kartais tai žmonės, ku
riuos newyorkieciai sutinka 
draugiškai, kaip tai Indijos 
Nehru, o kartais tokie, kurie 
sutinkami šaltais žvilgsniais ir 
net nusisukimu, kaip lai Sau- 
di-Arabijos Saudas, Portugali
jos Salazaras ir 1.1.

Bet gal niekad newyorkie- 
čiai taip draugiškai nesutiko 
tokio parado, kaip šiuo kartu, 
kuomet garbės svečiu buvo 
jauna moteris, kuri užaugo 
Harlemo, lūšnynuose. Apie 
100,000 žmonių, balti ir neg
rai, kurie jai mosikavo ir šau
kė sveikinimus, visi 
kad tai laimėjimas 
sizmą. Reikia atsiminti, kad 
jai1 ir kitiems teko ilgai kovo
ti, iki ji tapo prileista prie 
Amerikos čempijonato rung
tynių, kurios vyksta kasmet 
Forrest Hills premiestyje. * Ir 
štai dabar ji ne tik Amerikos 
čempijonė, o viso pasaulio.

Paskui įvyko iškilmingas 
banketas. Waldorf - Astoria 
viešbutyje. Gal pirmu kartu 
tame ištaigingame viešbutyje 
prie bendrų1 stalų sėdėjo tiek 
negrų ir baltų. Miesto majo
ras Wagneris kalbėjo apie ra
sinę lygybę, kuri viešpatauja 
New Yorke. Norėtųsi jam pa
sakyti — dar neviešpatauja, 
nes diskriminacijos dar yra. 
tiek ir tiek — bet viešpataus 
kada nors, nes už tą kovoja 
geriausios demokratinės jėgos 
šiame didmiestyje.

(12) PRIE UOSTO DAILYDftS (12)

Su patyrimu prie uosto darbo. 
$2,15 i valandą. 40 valandų savaitė. . 
PirmadieniPenktadieni. Amžiaus1 v* 
iki 45. Darbas tiktai per liepos 
ir rugpjūčio mėnesius. Kreipkitės 
pas: J. PATTERSON, Supervisor of 
Bridges & Building. Room 5, N.Y. i 
Central Railroad, Weehawken Pas- V
senger Sta., Weehawken, N. J. \\ i

(131-137)

CORRUGATOR 
PRINTING PRESS

OPERATORS
D I E P R E S S t
OPERATORS

GERA ALGA 
PASTOVUS DARBAS
Kreipkitės j Raštinė V

J. C. Behringer
Hoosier Containers, Inc.

New Castle, Indiana

Mechanikai. Tool ir Diemakers. 
Geros darbo sąlygos. Gera mokes- 

Susitanmas vietoje.
JETA METALS, INC. 

957 Saw Mill River Rd. 
Yonkers, N. Y.

YOnkers 9-4400. Mr. II. Alge.
(1'36-142)

MALE and FEMALE

tis.

Tel.

B.

Po miestą pasidairius

jautė, 
prieš ra- 

Reikia atsiminti,

Pora prie namų ruošos, privatiški 
daktaro namai. Puiki vieta prie . 
vandens. Moteris mokanti gera L A
prižiūrėti namus ir virti. Vyras mo
kantis vairuoti ir tinkamas prie 
jvaiMų darbų. Be vaikų. Mokanti 
angliškai. Gera alga. Mr. Leonard 
Breger II. 7-1300. (133-134)

BUSINESS OPPORTUNITIES

Restaurantas pardavimui. Hemp
stead, L., I. įskaitoma fontanas. 
Puikus biznis dalininkams, porai ar 
vienam. Gera vieta. Augkite su 
Nassau. Parduodame su nuostoliu, 
privatiškas savininkas. Geras lease, 
žema renda. IVanhoe 6-8943.

(136-140)
—____ 1___________ .___________ _

Maspeth - Queens Combination- 
Luricheonette, Stationary and 
Greeting card store. Business sccA 
tion. Ydeal for family, partners, VV’ 
individuals, etc. Sickness forces '1 
sale. Maspeth is growing. Grow 
with it. Reasonable. JIA. 9-857fflk« 

( ' :

(133-139)

Garage and Repair Shop for sale. 
Established 27 yrs.. Long lease. Suf
folk is growing. Grow with it. Well 
established, wherd good will has 
been built up. Appointment by 
phone only. HAmllton 7-1313.

(133-139)

TRUCKS

280
23.

kad

Žmogžudys gavo viso 
gyvenimo kalėjimą

, Morristown, N. J., teismas 
nutarė pasiųsti visam gyveni
mui kąlejiman Charles L. Al
lison, kuris užmušė’ Claude 
Vallacchi, su kuriuo jis vienai 
me kambaryje gyveno.

vidun, o kokiu laiku įlei
džia, tai nežino. O kartais 
tas 'imigrantas nusi taria 
grįžt atgal, iš kur atvažia
vo, tai šv. Petras nežino, 
kiek laiko naujokas ten vie- 
šėjosi. Tai dabai*, Petrai, 
sako C. Tamošiūnas, še tau 
šis laikrodis ir būsi nuo da
bar jau 'gudresnis.”

Draugas Petras Skeberdis 
padėkojo už dovaną ir pa
sakė : Štai duodu $20, ir 
šiuos pinigus pasiuskit 
Laisvei, lai Laisvė pasako 
žmonėms, kurie mane žino, 
kad dabar turiu ne tik dan
gaus raktus, o ir ląikrodį.,

M, Antanuk
<3 *• -r t- • U ■ t -

Anądien prie Bro'oklyno 
centralinės bibliotekos prisiar
tino asmuo ir arft laiptų pali
ko dėžę su 32 knygomis. Kuo
met knygos tapo įneštos vidun 
ir patikrintos, pasirodė, kad 
tas skaitytojas jas pasiėmė 
1935-ais metais.

Knygos visos klasikinės —■ 
“llliada”, svarbios novelės, 
poezijčs rinkiniai. Skaityto
jas jas skaitė “lėtai” —taip 
lėtai, kad, jeigu jis) turėtų da
bar užmokėti pabaudą uč 
knygų nesugrąžinimą laiku, 
(po duįceptįii y-u^Įdieną kiek
vienai); jis-bibliotekai skolin
gas net $5;621. Bet 
sako, 
kas tas skaitytojas ir neban
dys išgauti iš jo tą didžiulę 
sumą' — beveik *šešis tūkstan
čius dolerių A’ Viskas bus už
miršta. Bibliotekos direkto
rius sako, kairi kiti, kurie ilgai 
užlaikė knygas, gali pasinau
doti šiuo pavyzdžiu' ir irgi su-^ 
grąžinti senai paimtas kny
gas.

t $5;G21. Bet biblioteka 
kad nebandyk surasti,

Nušokęs nu<> stogo užsimušė
/ 'N’ur/lic' . ' » x

Charles Fį’ Schultz nunokęs 
nuo 5 aukštį\namo stogo ant 
vietos užsiiįvšė.

Koncertu’ piahisto Rosen
* žmona užsimušė

NewyorkietS koncertų pia
nisto Joel Rosen žmona, su sa
vo automobiliu Užvažiavusi 
ant TappaiiBZee tilto, visu 
smarkumuoalėido automobi
lį į Šoną. įr.ųukrito j Hudsori

B

upę. 
ti iš

Automobilia ir ji ištrauk
ti pės. Ji buvo negyva.

Milijonierius ir sužiedotinė 
užmušti orlaivio nelaimėje 
Brooklyno multi-milijonie- 

rius Charles Vose ir jo sužie
dotinė Miss Evans užmušti 
Alaskoje, kai jų orlaivis nu
krito prie King Salmon orlau- 
kio. Kiti du su jais važiavę 
taipgi užmušti. Vose ir Evans 
buvo susitarę! tuojau apsivesti.

Iškritęs iš medžio užsimušė 
* ■ I

Bloomfield, .N.; J., gyvento
jas, John Slock, 66 m., iškrito 
iš savo medžio ir nukritęs 
pėdas užsimušė.

PATAISA

'Reinhardt’o šeimai 
jautos bendrame sąraše 
spausdintoji pavardė P. 
liauskienė turėjo būti 
KausMūtė. Atsiprašome.
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uzuo- 
iš- 

Bie- 
Bie-

Washingtonas. — Pakis
tano premjeras Suhrawar- 
dy pasakė kalbą jungtinė
je Senato ir Atstovų buto 
sesijoje. s '

PRANEŠIMAS
SUSIRINKIMAS

LDS 46 kp. susirinkimas įvyks 
trečiadienį, liepos 17 d., 8 vai. va., 
Liberty Auditorijos patalpose, 110-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill. Vi
si nariai prašomi atsilankyti ir pa- 
simokėti. Taipgi reikės LDS vajaus 
reikalu pasikalbėti. Komitetas.

, (135-130),
•G ♦ y ‘ ' * 4 *

U £1

Po ketvėrių mietų jie 
pagaliau surado sūnų

Norristown, Pa. — Ket- 
veri mefai atgal Victor 
Newtown, jaunas New 
Yorko inžinierius, pranyko 
be pėdsakų. Jo tėvai jo vi
saip ieškojo, s bet negalėjo 
rasti. Keletas mėnesių at
gal jie pardavė savo visą 
turtą ir pasileido automobi
lyje po visą šalį jo ieškoti. 
Prie automobilio jie prilip
dė dideles sūnaus fotogra
fijas ir užrašus: “Mes ieš
kome savo 
matė?’’

Pagaliau 
miestelyje
tūla slaugė, kuri dirba be
protnamyje, pažino foto
grafiją — Victor yra vie
nas pacientų. Jis jau ligo
ninėje kelinti metai, ten 
eina kitu vardu ir neatsi
mena savo praeities.

Chevrolet 1955. 1 ton pick up. 
Heavy duty springs and tires Extra 
body capacity. Only 17,000 miles, 
like new in condition and appear
ance. Reasonable. Will demon
strate. ST. 4-4374. L. I. C.

REAL ESTATE

(135-141)

LAKE MAHOPAC. 7 rooms fur
nished. Heated. $16,000. Fijpt 
mortgage $11,500. Will take $2,500 
cash and purchase money. Second 
mortgage for $2,000. Only about ‘ 
one block from Lake. CI.5-8800.

(135-136)

sūnaus. Kas jį

Nor risto wno 
Pennsylvanijojfe

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.

/ ROCKAWAY PARK 
HOTEL

Tai puikiausia vieta visoj Rock
away. Praleiskite savaitę, mėne
si, pabaigą sezono ar apskritus 
metus čia. Galima pasidaryti 
valgi. „Tik vienas blokas nuo 
IND. Subvės. Kainos prieinamos. 
158 Beach 116th St, NE. 4-0469.

Long. Island.
.... .  ....i

Budapeštas. — Vengrijos 
valdžia nuėmė mirties baus
mę nuo dviejų rašytojų, ku
rie buvo nuteisti kartu
vėms už nelegalaus laikraš
čio redagavimą sukilimo 
metu. Prieš mirties baus
mę . protėstvo Aragonas, 
Picasso ir eilė kitų žymių < 
asmenų. ' ' - |

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

4 pugl. Laisvž (Liberty)Antradien., liepos (July) 16, 1957.y
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