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KRISLAI
Mūsų didieji piknikai.
Užtrenktos durys.
Charlie Chaplin.
Gražios, bet nepraktiškos.
Klaidingas principas.

Rašo A. BIMBA

AjY žinote. k: 
minu* bepaliko

\ i.'iias

Mon
tviloje.

abudu piknikai būtu

žinoma.
nuo visu 
komisi jos 
čia jau 
skaitytoju

žmonių nesut rauks 
da rbas d ienrašėie

piknikui
ruoškitės 

bet pa-

gų. kaimynų, giminių ir 
žistamu. X’isiems vietos

ai priimti ir. pavaišinti.

užtikrintas

M ml n su Jonu 
šia mūs traukti 
pikniką.

Vėl mūsų šalies 
užtrenktos. 1.........

SIŪLOMA mokėti 
NEDARBO PENSIJĄ 39 

! SAVAITES PER METUS
i Demokratai ragina kelt pensija

kratai senatoriai Paul 
Douglas, Estes Kefauver ir 
septyni kiti davė sumany
mą išleisti įstatymą, kad 
visos valstijos turėtų mo
kėti bedarbiams tokią pen
sija, kaip du trečdaliu bu-

Toki pat bilių Įnešė Aime 
Forand ir 80 kitų demokra-

'fa pasiūlvma remia * 1 »• v

ir CIO pirmininkas 
i ter Reuther.

Meany

bj ninku neturi darbo, o 
mėnesi “pasipils dt

dar vienam labai, ^untiago, t u 
Mokslininkui, fizikui į valdžia išbraukė komunis- 

prof^orini iš Anglijos Cam-i tų kandidatus rinkimams, 
bridge univei-siteto. Jubmi yra į jau 5 metai kai Čilėje už- 
prof. I*. A. M. Dirac, 
premi jos apl niky to j as

Žmogus norėjo dar kartą 
aplankyti mūsų šalį ir čia pa
sitarti su savo k o I e g o m i « 
mokslininkais. Bet mūsų vals
tybės departmmitas pasakų: 
Jis “neištikimas,’* iis “pavo
jingas. " Ir nedavė žmogų* 
vizos, ir mokslininkas Dirac

Nobelio Id'/austa Komunistu 
tija.

JVlIGas pašovęs kiaulini 
■Belgijos lėktuvą

Grupė mokslininku užpro 
tavo. Jie teisingai sako 
valdžios žytris nesuderina

Amerikos ■ kiaule
>also nie- ;()Vp orlaivio radijo vedė

ją ir sužeidė vairuotoją it 
mechanika. Pašautas kiau-

sovietinės rūšies 
i MIGas 
i bežium

lėktuvas
ties Vengrijos ru-

M

moka nedarbo pensiją 26 
savaites per metus, o kitos 
valstijos trumpiau. Dabar
tinė pensija siekia apie pu-

Vietnamiečiai visai 
sunaikino dvi kuopas 
francūzij kariuomenės

Indokim — De
Vietnamo ka

mas su <į 
interesais;

iN u-

įžymusis pasaulinio maste ]jnjs ()r|ajvis paskui mitupc
artistas ( barlm ( haplin su
silauk? iš Pasaulinės Taikos 
Tarybos premijos. Jis ją priė
mė su dideliu dėkingumu. O 

premiją, $14.000, iš
dalina humanitariniams rei
kalams.

Kaip žinia. Charlie Chaplin

Austrijon.
MIGas, tris kartus skris

damas pro Belgijos orlaivį, 
liepė jam nusileisti Veng- 
rijon. Bet orlaivis nepaisė 
paliepimų, tuųmet MIGas 
ir paleido savo patrankų 
ugnį.

$10,000 Fondo Eiga
Nuo Balandžio 15-tos iki Liepos 15-tos 

Turime Sukelti $1(1,900 Fondą
GRAŽUS LAIŠKELIS FONDO REIKALU

Lai s vės A d m i n i st raci j a i.
Gerbiamieji: —

Čia prisiunčiu jums čekius vertes $239.16, kurie da-j

Laisvei už spaudos $21.16
Nuo operetes pelno ....................   100.00
Aukų surinkta Laisvės fondui ..................... 118.00

Bostonietė ...

J.. Trakimavičius

. .. 10.00
. .. 10.00

. . 10.00

5.00

SOVIETAI SAKO, JOG 
AMERIKA NORI APEITI 
ŽENEVOS KONFER ENGI JA

i Todėl jinai perša siųst

| gretimąjį Thailandą.
Taigi amerikonų vado

vaujama Saugumo Tary- 
ko- i ba ir priėmė svarstymui ši 

j misiją. Sako, ta komisija! Thailando pasiūlymą 10
■ turėtų tėmyti, kai]) Viet-i balsų prieš 1.
i namo - Indokinijos komu-' Prieš tėmijimų komisijos 
laistai “gresia įsiveržti“ į!siuntimą balsavo tiktai

United Nations, ?
T h a i 1 a n das (Si a m a s)

Tariamas Knowlando
J; S. {"dokumentas’—kvailas

Labai dėkojame nonvoodiečiams, bostoniečiams iri išmistas, sako Pravda 
monteliečiams už taip gražų pasidarbavimą Laisvės pa-1 ---------

D’aniai. į Maskva. — Sovietu kc

Kiti aukojo po mažiau.
Draugiškai,

Lai s ves A dm in i s t ra c i j a munistų laikraštis

. Jisai sakė, Amerika su to
kiais tėmytojais bando ap-

I eiti bei suardyti Ženevos
I konferenciją, svarstančią 
i kai]) galima būtų sustabdy- 
! ti mūšius Indokinijoje ir

Anglija ragina kviesi 
viėt-1 Oppenheimer j. Amerikos 
Kung! e •

t ........ ,. . neigiamą atomistaVietnamiečiai užpuolė ir1 c • €
trečią francūzų kuopą, ku-!

Hanoi, 
mokratinė 
riti o men ė 
sunaikino 
kuopas, 500 vyrų;
nukovė, kitus suėmė 
tiniai - viduriniame 
namo pajūryje, arti

tovišką Bun Aerieng 
ziciją.

i miečiai užėmė karinių tė
mijimų bokštą, 10 mylių 

i nuo Saigono, pietinio In
dokinijos didmiesčio. Bok
štas užimtas per sumušimą, 
kurį francūzams padarė jų 

spro-amunicijos sandėlio 
girnai Saigone.

Francūzai tvirtina, 
| Vietnamo komunistai 
degė tuos sandėlius,

pa-

buvo prikrauta ginklų ir 
amunicijos už daugelį mi-

Francija skiria naują 
komandierią Indokinijai

London. — Henry Hynd, mes jis “draugaująs su 
Partijos atstovas 1 munistais.”
seime, ragino vai-'1 Taip Oppenheimeris

fminį Amerikos moksliniu- {gabumais' daugiausia 
ką Robertą Oppenheime- jo Amerikai išvystyti 
rį, kad jisai savo žinojimu minę ir hydrogeninę'

ti.
Amerikos valdžia pasku

tiniu laiku užgynė prileis
ti Oppenheimerį prie bent 
kokių atominių sekretų,

Didžioji dauguma

ko-

do tą įšali. kurioje jis kūrė 
per keletą desėtkų metų. Da
bar jis su šeima gyvena 
Šveicarijoje. N'ebežaila n i1 
bandyti Amerikon sugrįžti. 
Antra, jo čion ir nebojsiL'is- 
tų, ypač po priėmimo taiko? 
premi jos.

Vyras numarintas, pati 
Įkalinta už suokalbišką 
mergaitės išprievartavimą

Mūsų valdiškojo Sveikatos.

ir

minčių ir

mente sekretorė 
Mrs. Hobby gab 
Ji kupina gražių 
pr a k i I ii iii I i n k ė j i m ų.

Su ja bėda tik tarnu, kad 
ji arba nesupranta, arba ne
gali suprasti Šių dienų ame
rikinės tikrovės. Todėl ji 
dažnai “prašauna pro sali” 
su savo patarimais.

Huntsville, Texas. — Ch. 
Klinedinst, teismo spren
dimu, tapo nužudytas elek
tros kėdėje už lytinį iš
prievartavimą 12 - metinės 
mergaitės.

Jisai su savo pačios už- 
gyrimu ir jai bematant 
prievartavo mergaitę, 
gi, tenai stovėdama, 
gini sau fotografavo 
“žygį” ir klykiančios 
gaitės spardymąsi.

Už tai pati nuteista 10 
metu kalėti kaip prievarta- užimtų.
vimo dalyvė. { Okinava buvo Japonijos

--------------- ! sa]a> j p j ja amerikonai užė-

Paryžius. — Francijos 
ministrų kabinetas pasky
rė generolą Paulą Ely, ar
mijos štabo vadą, nauju 
komandierium karui prieš 
Vietnamo Demokratinę 
Respubliką, Indokinijoje.

Gen. Ely užims vietą bu
vusio iki šiol komandie- 
riaus gen. Henri - Eugene 
Navarre ir sykiu bus Fran
cijos komisionierius Indo-

Kariniai amerikonų 
pratimai Okinavoje

sma- 
vyro 
įner

Tokio. — Jungtinių Val
stijų armija ir laivynas da
ro pratimus įsiveržimui į 
Okinawos salą, kaip ją at
griebti, jeigu ją komunistai

visl-valini žmonės turi rody
ti entuziazmą savo darbui 'ir 
pašauk^Mii.

Bet Mrs. Hobby neprideda, j 
kad gal dauguma mūsų jau-; u 
bų žmonių neturi nei tokio

(TąHa 6-tam pusi.)

Indija patvirtino sutar- 
pripažįstančią Tibetą 

sudėtine Kinijos Liaudies 
Respublikos dalimi.

ORAS. — Giedra ir tru
putį vešiau.

te- 
;mytojai į I^dokinijos pa- 

Amerikos republikono Įšonę, tai jie, anot Tsarap- 
senatoriaus Knowlando ro- ■ kino, išrastų naujas 
dytas kongresmanams neva i kabes prieš Vietnamo 
komunistų planas užka
riaut Aziją yra “tiktai 
kvaila, gremėzdiška klas
ta.”

Vadinamas dokumentas

De- 
ir

nuojamą įsiveržimą į In
dokiniją.

Todėl aišku, jog Sovietų

kiekvienam turėtu būti kios komisijos siuntimą į 
Th a i landa.

)a.dė- į “Amerikiniai klastuoto- 
ato- jai, tačiau, ir toliau darys 

bom-. panašus monus, norėdami
Isuardvt Ženevos konfereu- 

* ei ją dėl taikos Indokinijoje.

Ameriką už pašaliniui: 
Oppe^heimerio nuo atomi 
nių tyrinėjimų.

{amerikonams falšyvus do- 
Ikumentus gaminti, kai]) ir

Parapijonai, kurie daugiau 
vagia, negu bažnyčiai duoda

Stone Mountain, Ga. — 
Metodistų bažnyčios kle
bonas Lamar H. Watkins 
skundžiasi parapijiniame

Mokslininkai užtaria Labai daug mainieriu 
prof. Oppenheimerį

Helsinki. Suomija. —Su
imta 7 suomiai, kaltinami

tapo bedarbiais tybių perleidimą svetimai

Washington. — Amerikos | Philadelphia.
i i • •._ i 11 • i ! , v ■ • . «

domusis komitetas smerkė 
specialūs valdinės atomų 
jėgos komisijos nutarimą 
prieš atominį mokslininką 
Oppenheimerį ir pareikala
vo iš naujo tą dalyką pe iš
nagrinėti.

no Oppenheimerį iš atomi
nių valdžios patarėjų, ir 
valdžia įsakė užkirst visus 
“atominius sekretus” nuo 
Oppenheimerio ypač todėl, 
kad:

Jis iš pradžios “entuzias
tiškai” nerėmė valdžios su
manymo gaminti hydroge- 
ninę - pragarinę bombą 
(nors paskui Oppenheime
ris. daugiausiai 
prie tos bombos

prisidėjo 
su plan a-

Oppenheimeris 
vo su kai kuriais 
tais.

Jis, būdamas galva atom- 
bombinio valdžios projek
to Los Alamos per 10 me
tų, samdė ir vieną kitą “ko
munistuojantį” atominį 
mokslininką (nesurasda
mas kitų gana tinkamų

drauga- 
komunis-

mainierių 
biu eilėse.

unkštųjų ang
lį* 120JI00 jų 
atsidūrė bedar-

Japonija didina 
armiją ir laivyną

“Čia yra jau per daug to
kių metodistų, kurie baž
nyčion ateina tik sykį ar 
du per metus, Įmeta pen.k-

šeidami išsineša bažnyčiom

rių. Ar tai tokia jūsų re
ligija?”

Kietųjų angliakasy klų 
darbai nuo 1952 metų pu
siau sumažėjo.

Labai nupuolė mainie- • 
rių sveikatos - gerovės 
fondas. Taigi jis dabar te-
gali mokėti jiems tiktai 
$50 pensijos per mėnesį 
vieton buvusių $100.

Vakarai atmeta Sovietų 
draugus nuo paliaubinės 
komisijos Indokinijai

Ženeva, šveic. — Ameri-

Tokio.
mas nutarė padidnti armi
ją nuo esamųjų 110,000 
karių iki 140,000, padau- į

ginti jūreiviu skaičių nuo komi - francūzų blokas Že-

sei-

ti oro jėgas su 6,290 
nų.

lakū- tė Kinijos premjero Čou

tį turi daryti įmokejimus 
į tą fondą pagal iškasamos, 
anglies tonus. Labai su- i užsie’p. 
mažėjus darbams, todėl nu- tas Prieš
puolė ir jmokėjimai i fon
dą.

Newark, N. J. Gatve- 
karis pavojingai sužeidė 
Geo. Yancey, 101 metų am
žiaus.

Japonų senatas, tačiau, 
prie to nutarimo prijungė 
priedą, uždraudžiantį siūst 
ginkluotas Japonijos jėgas 

Priedas nukreip- 
japonų valdžios 

sutartį su Jungtinėmis Val
stijomis, nes sutartis sako, 
kad Japonija “prisidės 
prie laisvojo pasaulio gy
nimo” nuo komunistų.

busimųjų Indokinijoje pa
liaubų komisiją Lenkiją,

• čeko-
Slovakiją.

Amerika su savo talki
ninkais siūlo komisijon tik-

diją, Burma, Pakistaną ir

2 ANGLAI AUSTRIJOJ 
NUŠOVĖ L SUŽEIDĖ
6 ASMENIS

Viena, Austrija. — 1
Mokslininkų Sąjunga sa

ko, jeigu valdžia galutinai 
pašalintų Oppenheimerį 
nuo atominių darbų, tai 
nuskriaustų patį Amerikos 
mokslą toje srityje.

anglai kareiviai, bėgdami 
iš stovyklos, pašovė karinį 
savo policininką; paskui 
nušovė vieną austrą auto
mobilistą ir sužeidė 5 kitus 
asmenis, iki tapo suimti,

Statoma dar 22,000 butu . 
jankiam Vakarų Vokietijoj

Heidelberg, Vokietija.-— 
Karinė amerikonų valdyba 
Vakarų Vokietijoje 
tydins dar 
gyvenamųjų 
kareiviams, 
oficieriams.

sta-
22 tūkstančius 
patalpų savo 
lakūnams ir 
Rengiasi dar

ilgai gyventi Vakarinėje 
Vokietijoje.
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Dešimties metų sukaktis
Birželio 4 dieną, 1944 metais, buvo padarytas svar

bus nutarimas. Jį padarė Amerikos ir Britanijos 
ninkai, vadovybėje dabartinio mūsų prezidento 
Dwight D. Eisenhowerio.

Tai buvo nutarimas atidaryti antrą frontą 
Vokietiją, — perplaukti Anglijos kanalą ir iškelti ar
miją Francūzijoje, Normandijoje. Tai buvo istorinis 
nutarimas, padarytas po daugelio mėnesių svyravimo, 
diskusijų ir uolaus prisirengimo. Buvo nutarta įsiver
žimą Francūzijon padaryti birželio 6 dieną. Todėl bir
želio 6 d. sueiga lygiai dešimt metų.

Įsiveržime į Francūziją birželio 6 d. dalyvavo ke
turi tūkstančiai laivų, tūkstančiai, lėktuvų ir šimtai tūk
stančių Amerikos, Kanados ir Britanijos kareivių. Na
ciai buvo visu 'pakraščiu gerai įsitvirtinę ir nesigailėjo 
ugnies pasitikimui mūsų jaunų vyrų. Nuostoliai buvo 
labai dideli. Niekas jų nė neskaitė. Nuskendo daug 
laivų, nukrito daug lėktuvų, krito labai daug brangiau
sių jaunų gyvybių. Bet antras frontas buvo atidary
tas, ir prasidėjo nacių pliekimas iš abiejų pusių — iš 
Rytų milžiniška ir pergalinga tarybinė armija, iš Va
karų — britų - amerikiečių - kanadiečių armija. Tai 
buvo pradžia Hitelrio armijos siautėjimo pabaigos. 
Klausimas beliko laiko. Visiems buvo aišku, jog suvie
nytomis pajėgomis ir iš abiejų pusių pliekdami, talki
ninkai sunaikins Hitlerio militarines jėgas. Despera
tiškai jis laikėsi dar keletą mėnesių. Bet su laiku pa
dėtis pasidarė beviltiška ir Hitleris revolverio kulka 
ištaškė sau smegenis.

kari-

prieš

komendantas Hoppe klas
totais dokumentais pasi
šalino i Šiaurės Vokietiją, 
net ligi Flensburgo. Ten jis 
dėjos esąs daržini nkas-sodi- 
ninkas, nekaltai šakeles nuo 
medžių pjaustinėjo, gėles 
didino, žalią vėją laistė.

Bet likimas jį vis sekiojo. 
Patekęs į anglų nelaisvę, 
buvo išgabentas į Angliją. 
Bet iš ten pavykę pabėgti,

i vyriausiąjį kaltininką, ko
mendantą Hoppe. Bet nie
kas tuomet nesuvokė, kas 
su Hoppe buvo atsitikę, ar 
dar gyvas, kur pasislėpė, ar 
jau negyvas ir teismui ne
pasiekiamas. Tik dabar, 9 
metams praėjus, galutinai 
pačiupo.”

Ką dabar vokiečių teis
mas su tuo baisiuoju žmo
gaus kailyje žvėrim pada
rys, nežinia. Adenauer re
žimo glostymas karo krimi
nalistų ir nekaltų'žmonių

biai žinomas visam pasau
liui.

jau 
New

nu. Jie pasiėmė ir kelionės 
kaštus, ir algą, ir išlaidas 
už kumpį, alų ir arielką, 
Lietuva juk sausa nesi lais
vi na!

ProgresyviŲ lietuviu nudirbti 
darbai ir dar neatlikti uždaviniai

i ją. Kai 1949 metais Braun- 
schweigo prokuratūra, ku
ria tai proga ėmė jo bylą 
vartalioti, jis, patsai kalti
namasis, linksmas ir svei
kas sau gyveno Šveicarijo
je. Bet likimas randa būdų 
nukreipti nusikaltėlį ten, 
kur jam jau nėra- išeities.

“eilinis prekybininkas” ir 
nuo 1952 m. gruodžio mė
nesio apsigyveno Witten 
mieste, Ruhro krašte. 1958 
metais jį susekė ir bylai da
vė eigą. Bet dar kartajam 
pavyko kažkaip išsisukti, 
nes jį iš arešto ir vėl palei-

DAUGIAU APIE 
LIETUVIŠKUOSIUS 
RAKETIERIUS

Mūsų skaitytojams 
žinoma, kad neseniai
Yorke prelatas Krupavičius 
buvo susišaukęs konferen
ciją. Daugiau apie tai su
žinome iš Clevelando sme
toninės Dirvos (geg. 27 d.). 
Nors smetonįninkai pri
klauso prie Amerikos Lie
tuvių Tarybos, kuri toje 
konferencijoje oficiališkai 
dalyvavo, bet, smetoninin
kai nevisai konferencija, 
patenkinti. Dirva sako, kad 
pats pavadinimas “lietuvių 
politine konferencija” buvo 
apgavystė.

Taipgi sužinome, 
“diplomatijos šefas” 
raiti 
70

bai norėję ant savo meške
rės

Philadelphia, Pa.
Tai ir Jonas Grinius pasimirė

Gegužės 27 dieną West 
Laurel Hill k re materijoje ta
po į pelenus paverstas čia 
plačiai žinomas politikierius, 
biznierius Jonas Grinius. J. 
Grinius šiame mieste pragy
veno veik 50 metų. Savo jau
nose -dienose jis buvo pažan
gus, progresistas, dargi soci
alistas. Būdamas jaunutis 
Lietuvoje veikė šį-t.ą prieš ca
ro valdžią, ir dėl tb turėjo 
prasišalinti žandarų gaudo
mas. čia atvykęs dėjosi prie 
Lietuvių Socialistų Sąjungos, 
ir dar trumpą laiką buvo ad
ministratorius “Kovos” išleis- 

i tuvėje. Bet greit čia patyrė, 
bad darbuodamasis) dėl visuo
menės gero, su socialistiniu 
judėjimu, šilto, lengvo gyveni
mo sau nesukursi. Jis tą dar
buotę metė ir užšiimdinėjo 

.visokiausia verslą.

Koki įdomūs buvo tie pra
eities laikai! Mes buvome 
jauni ir kupini troškimų. Kiek
vienas norėjome ką nors nu
veikti dėl organizacijos nau
dos ir gerovės. Eidavo pla
tūs pasikalbėjimai tarpe nau
jokų, suvažiavusių šion šalin. 
Vieni kalbėdavome apie dar
bus, jų sunkumus, apie mo
kestis ir darbo valandas. Ki
toje pusėje eidavo karšti gin
čai kaslink socializmo ir So
cialistų Partijos, jos tinkamu
mo, jos silpnybės. Vieni be 
pasigailėjimo ją plakė, nuro
dydami netikslumus ir nukry
pimus buržuazijos pusėn ir 
klaidinimą darbo žmonių. Ki
ti argumentuodavo: girdi, pir
ma reikia duoti darbo žmo
nėms apšvietą, tik tada bus 
galima iš jų laukti socializmo.K

Tačiau laikui bėgant aiš
kiai pasirodė, jog teisingais 

tie, kurie Socialistų
O tie, ku- 

nu drožė pas 
ir smetonininkus 

vadovu Grigaičiu

dar jaunas būdamas pa- 
V. Kudirkos pastabėlę: 
dar jaunas esi, siek ide-

likosi 
Partiją kritikavo, 
rie ją apgynė, 
klerikalus 
su savo 
pry šakyje.

teisinga apšvieta ir

sveikina sena- 
prieš naujo karo ; 

nedviprasmiškai jis pasmerkė 
Rad-.

ginti buvo plona. Truko 
pačios tikrosios kaltinamo
sios medžiagos, parodymų 
tųjų, kurie patys yra Stutt
hofo pragarą išgyvenę. Ži
noma, buvo tada kiek keis-

kad 
Lozo- 

k o n f e r e n c i j ą boikotą- 
nors konferentai ir la

Senatoriaus Morse balsas
Visi taikos šalininkai ir mylėtojai 

toriams Morse energingą išstojimą 
kurstytojus. Griežtai,
karinių jėgų štabo pirmininką admirolą Arthur 
ford ir laivyno operacijų vedėją admirolą Robert 
Carney.

Senatorius Morse kalbėjo Senate. Jis nurodė, 
šitie du vyrai su savo nareiškimais nusideda taikos
kalni. Morse prabilo i Amerikos žmones. Jis pasakė 
“Saugokitės 
riniu grupių valdžioje.

Visiems.

rei

kariškų pareiškimų, pareinančių iš milita

i komendafitas taip sau vėl 
i paleidžiamas.
j Stutthofo kacetas — kaip 
.žino visi ten buvę — buvo 
I tikra naikinimo stovykla, 
i ją ir šiandien dar vadina 
“pragaro prieangiu”. Iš

juk aišku, kad Radford ir Carney nekal- 
ia. Jie kalbėjo vardu valdžios ir su pre

zidento pritarimu. Tame tai ir susidaro didžiausias pa
vojus taikai.

Du skirtingi mastai
McCarthy jokiu būdu neišduosiąs, nepaskelbsiąs pa- į 

valdžių žmonių, kurie suteikia jam slaptas ir uždraus- | 
tas iš' valdžios archyvų informacijas. Apie tai jis kai-; 
ha su nepaprasth aistra. Jam gaila tų žmogių, nes, gir
di, iie tuojau netektų darbo, užsiėmimo, algos. Jie yra 
valdžios tarnautojai, ir valdžia tuojau juos išmestų iš 
darbo. Jie baisiai nukentėtų. Jie butų , pasmerkti ba
dui ! , ' 1 . v

Matote, kokios geros ir prakilnios širdies staiga 
pasidarė šis amerikoniško hitlerizmo apaštalas.

Gaila, kad Washingtono tyrinėjime niekas neparodė 
McCarthy didžiausios veidmainystės. O reikėjo ir bu- ' 
vo galima ją parodyti. Buvo neparodyta tik todėl, ! 
kad nei tie senatoriai, kurie sudaro tyrinėjimo komisi- j 
ją, nei jos advokatai nenorėjo parodyti.

Senatorius McCarthy niekuomet neparodė savo ge- ; 
raširdystės dėl netekimo darbo tiems, kuriuos jis ke
linti metai terorizuoja. Jų likimo jis nepaisė ir nepai
so. Šimtai jo aukų jau neteko darbo bei užsiėmimo. 
Jų tarpe randasi aukšto mokslo žmonių, kolegijų ir 
universitetų profesorių, mokslininkų, visuomeniniai, o 
dar daugiau paprastų darbininkų ir valdžios tarnauto
ju. Jam jų negaila. DėLju likimo jis nėra praliejęs ne 
vienos ašaros. O jų prasižengimas susideda tik iš to, 
kad iie turi kitokius supratimus ir nusistatymus, 
Šingus McCarthy supratimams ir politikai.

jtimšaliai, vėliau čia kalino 
I ir kankino taip pat vokie- 
jčius. Ten veikė “vežamos 
; kartuvės”, ten buvo žmonės 
! šaudomi ar dujomis žudo
mi, ten plėšriais šunimis

^diplomatus”, užsivilio- 
Jie buvo užkvietę Sme

tonos paskirtąjį Washing
tone Žadeikį konferencijo
je diplomatus atstovauti, 
bet gavo “diplomatišką” at
sakymą, jog Žadeikis be Lo
zoraičio mandato n-egalįs 
tatai padaryti. Žadeikis 
prisiuntė konferencijon tik
tai “stebėtoją” ypatoje Bu
drio. k

Todėl Dirva rašo:
“Atrodo, kad ši konfe

rencija tokiu skambiu var
du; pavadinta svarbiausia 
tam, kad ji galėtų būti įs
kaityta į Vii ko vadų kelio
nės į Ameriką pateisinimo 
sąskaitą. Pačių didžiųjų ke
lionės tikslų Vliko vadai 
dar niekam neatidengė, ar

Jis 
sekė 
“Kol 
alo aukšto ir doro, vėliau tu
to išsižadėsi, dėl trupinio au
kso, gardaus valgio šaukš
to. . .”

J. Grinius buvo sugabus ir 
apsukrus, jis prasisiekė eko
nomijoje. Politikoje jis svy
ravo, vadinosi patrijbtišku 
tautininku, kartais kiek pa
krypdamas į kairę, o dau
giausiai į dešinę. Kuomet jo 
brolį Kazimierą Grinių Sme
tona nustūmė nuo preziden-

i tystės, jis gerokai supyko ant 
i saviškių dešiniausių tauti- 
į įlinkų, net kai kas manė, kad 
! Jonas gal pradės eiti vėl jau- 
! uų dienų takeliu. Kuomet 
■ čia smetonininkų prestižas la
bai pradėjo pulti, ir
nininkai sumanė pasiųsti bent j kon dėl

! bušelį medalių ir padalinti ' tūkstančių dolerių fondo. Tie
sioje Šalyje genesniesiems vei
kėjams dėl “lietuviškos kul
tūros,” ir kitko, tai mūsų Jo
nas Grinius viešai atmetė tą 
Smetonos pagarbos medalį, 
pareikšdamas: “padėkit į mu-

žinoma, 
teisingas kelias į apšvietą dar
bo . žmonėms labai reikalingi. 
Be to būtų pražūtis. Todėl, 
laikui bėgant, 1915 metais 
susiorganizavo Amerikos Dar
bininkų Literatūros Draugija. 
Tai pažangiųjų lietuvių švy
turys. Ji pripildė mūsų na
muose knygynėlius geriausių 
knygų. Ji yra. geriausias ir 
brangiausias pažangos nešė
jas.

Taip pat šiandien turime 
dienraštį Laisvę, kurios finan- 
siniaįm sustiprinimui ir išlai
kymui eina vajus. Kaip Lite
ratūros Draugija, taip Laisvė 
gimė dar mūsų jaunystės lai
kais. Laikraštis buvo ir pa
siliks mūsų reikalų gynėju,

smeto- Tą turime įvertinti ir stoti tal- 
sukėlimo dešimties

gva minėtas fondas sukelti. 
Na, padėkime sau, aU^a>xda 
tūkstantis Laisvės skaityt6jų, 
kurie sudeda po dešimt dole
rių, ir Štai dešimt tūkstančių 
fondas! Nesmagu tik, kai 
žinai, kad tie žmonės, kurie 
lengvai galėtų aukoti po de
šimtinę, to nepadaro. Ger
biamieji, turime nepamiršti 
apšvietos. Jeigu mes netektu
me dienraščio, pasidarytų di
džiausia žaizda pažangiečių 
iudėjime. Man yra žinomi 
žmonės, kurie nors gyvena iš 
senatvės pensijos, bet su
krapšto po dešimtinę ir au
koja, nes jie supranta dien
raščio svarbą.

Turėkime mintyje ir tni, 
kad daugelis labai gorų mūsų 
darbininkiškos spaudos rėmė
jų jau atsiskyrė iš gyvųjų 
tarpo. Pasidarė spraga, 
likusiems, prisieina pasiimti 
didesnę atsakomybę ir tpaau- 
koti po stambesnę sumą spau
dos išlaikymui. PenkinčsA’au 
negana.

Turime kalbėti atvirai, 
gu mes nenorėsime, kad 
tume pajuokti per kitas 
ves, tai reikės savo aukas
didinti. Kurie davėte po pen
kinę, esate prašomi pridėti po 
kitą. Tas pats su tais, ku
rie davėte po tris dolerius ar
ba po dolerį. Tie turite da- 
pildyti iki dešimtinės. Taip 
pat turite paraginti savo drau
gus ir pažįstamus bei kaimy
nus padaryti tą patį. Reikia, 
kad ir jie taptų mūsų spaudos 
patriotais.

Kad yra galimybių ir kad 
sąlygom yra geros, tai netenka 
nė kalbėti. Dabar juk turime 
Social Security sistemą, kurią 
laimėjome per ilgų metų 
•sunkią kovą. Tūli mūsų dar ir 
;š unijos ' gauna pagalbos. 
Taip pat ir su tais, kurie dar 
tebedirba. Jiems senatvėje 
nereikės badauti. Žiodei visi 
galime paremti savo’ spaudą.

Turime sau pasakyti: ^Jei
gu jauni būdami buvome iš
tikimais darbo žmonių pusei, 
‘.ai eidami į senatvę nepriva
lome pasitraukti iš to garbin
go ir teisingo kelio. Turime 

’ žygiuoti pirmyn, kol jėgų tu
rime, kol širdis plaka.

K. B. D.

Jei-
bū-
sro- 
pa-

/

kaipkingas buvo komanclantas ALT vadams, kurie, 
Hoppc, kuris ne kartą pats plačiai kalbama Chicagoje, 
dalyvavo kalinių kankini- jau apmokėjo dalį kelionėsi dalyvavo kalinių

• me ir žudyme.
Medžiaga apie visa tai 

rinkosi nuo pereitų ntetų 
ligi dabar, kai Bochumo 
teismas Hoppe A galutinai 
suėmė, 
net 140 liudininku 
savo parodymais 

| nušvietė 
mendanto

Greit atsirado jau 
kurie 

aiškiai 
to žiauraus ko-
vaidmeni ir kal

stambi Stutthofo
kaltininkų byla

Viena 
kankynių 
jau buvo svarstoma 1946— 
47 metais lenku valdomame 
Dancige... Tuomet Dancige 
teisė 28 buvusius esesinin
kus, tos stovyklos tarnauto
jus, kaltinamus
kankinime ir žudyme. Vi
sus juos pasmerkė. Bet visi 
jie tada kaip vienas nurodė

žmonių

prie-

Bet kuomet Lietuvoje 
tarybinė valdžia, 

mūsų Jonas dar daugiau 
dešinėn — i klebonų

ir į visą tą, kas 
reakcioniškiau- 
iį, žinoma, la- 

Nes jie, kaipo |

kūrė
is i- 
tai
pa-

i sa, anais laikais mes buvome 
j jaunesni, bet taip pat ir bied- 
nesni. . Tą turime pripažinti. 
Daugelis mūsų jau turime sa
vus namus, ir dar išmokėtus,

I nemažai musu išlaikome gra- 
I *■

I žius automobilius. Rodosi, 
' tuo būdu, kad mums pažan
giečiams turėtų būti labai len-

sąskaitų (tuo
$2,000.—).”

tarpu

Be galo Įdomu, ir svar
bu... Tiek amerikiečių aukų 
sudorojo tiktai du raketie- 
riai iš Vliko. Ir tiktai dar 
pradžia. Jie čionai pamar- 
šrutuos keletą savaičių. Pa
stebėjome, jog ir Kanadon
žada nusiduoti ir ten lietu
vių kišenes patuštinti “Lie
tuvos laisvinimo r-eikalam.” 
Jų misija kaštuos keletą 
desėtkų tūkstančių -dolerių.

Be to, juk tie du tūkstan
čiai dolerių'nepadengia vi
sų kaštų kad ir minėtos 
konferencijos. Kur išlaidos 
Grigaičio, Va i dy los, Šimu
čio, Budrio ir visos eilės ki
tų “brangių” vyrų. Jie 
konferavo ir ūžė keletą die-

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Teisingas žmogus nesurado teisybės
Jau turime Atominės Energijos Saugumo Tarybos 

nuosprendį Dr. J. Robert Oppenheimerio byloje. Taryba 
surado mokslininką lojaliu, pasitikimu ir ištikimu žmo
gumi. Niekur nesurado, kad iis būtų žodžiu ar kokiu 
nors žygiu padaręs Amerikai gedą, bei išdavęs jos 
reikalus.

Viskas tiesa ir viskas gerai. Bet kokia iš to turė- 
" tų būti išvada? Išvada turėtų būti: Dr. Oppenheimer 

buvo užpultas nekaltai. Iš jo darbas buvo atimtas ne
pagristai. Jis buvo visuomenės akyse niekinamas ir 
šmeižiamas. Jo reikia atsiprašyti ir jam sugrąžinti 
io> vietą, kaipo pasitikimam ir nepavaduojamam moks
lininkui.' Jo niekintojai ir šmeižikai pasirodė piktos 
valios žmonėmis. Prezidentas Eisenhower, ]

mas tais šmeižtais ir prasimanymais, padarė klaidą 
patvarkydamas mokslininko nebeprileisti prie atominių 
“slaptybių”.

Tiktai tokia logiška išvada tegalėjo pasidaryti iš 
saugumo tarybos atradimų.

Bet kodėl daryba tokios išvados nepadarė? Kodėl 
ji nepatarė mokslininką atsiprašyti ir sugrąžinti jam 
visą ir pilna pasitikėjimą, taip pat senąją vietą? Jeigu 
iis yra lojalus, ištikimas, jeigu visi jam padaryti pri
metimai pasirodė nepagrįsti, tai kodėl taryba patarė 
vistiek Oppenheimcriu nepasitikėti?

Šitie klausimai kyla ir kils visų amerikiečių galvose.
'karyba surado mokslininką nekaltu, bet pripažįsta

jį kaltu!
Švelniausiai palakius, sveiko proto žmogui tyrinėto- 

pasiremda- jų logika neaiški Vr nesuprantama.

suko 
Baltus, Vlikus 
tik aršiausia, 
šia. Klebonai 
bai pamilo,
tokie, daugumoje čia jau už
auginti, mažiausia nusima
nanti apie svietiškus reikalus, 
ypač lietuvių tautinę politi
ką. Jie jautėsi kaip maži 
vaikai, kuomet jiems prirei- 
kėdavo pravesti visokiausius 
vajus — tai pinigų sukėlimą, 
tai ko nors prakeikimą, ar 
Marijai Lietuvos “išvadavi
mą, 
kaip be 
mokino, juos tvarkė. Net ir 
naujieji 
daug iš Jono Griniaus pasimo
kino. Todėl natūralu, 
prie Jono karsto jie 
graudingas Kalbas i 
tus prašė semti stiprybę iš Jo
no veiklos.

nors prakeikimą,
Lietuvos

jie be Jono būtų buvę
nagų.” Jonas juos

ponai bėgliai labai

kad 
sakė

Beje, Jonas Grinius išgy
veno ilgą amžių, sakoma, net 
77 metus.

Tai taip mūsų miesto seni 
tautininkai neteko stambaus 
politiko.

Šerias parapijonas

Nepavyko vaikui antras 
jo vogtas lėktuvas

Clemens, Mich. — 
15 metų vaikas pa- 
lėktuvą ir palakstęs 

Dabar 
iš

Mt.
Pernai 
vogė 
saugiai nusileido, 
jis pavogė kitą lėktuvą
McKinley Airporto, bet tik
tai kelias pėdas pakilo ir 
nukrito.

Vagis pašauktas į vaikų 
teismą.

Meninės saviveiklos apžiūra

KAUNAS. — Kaune įvyko 
meninės saviveiklos apžiūra. 
Joje dalyvavo daugiau kaip 
6,300 saviveiklininkų, susibū
rusių į 260 meninės savivei
klos kolektyvų. Jų tarpe 99 
chorai ir liaudies dainų bei 
šokių ansambliai, 14 liaudies 
instrumentų ansamblių. Me
ninės saviveiklos apžiūroje 
jau parodė savo pasiekimus 
saviveiklininkai: instrumenta
listai, vokalistai, chorai ir 
liaudies dainų bei šokių an
sambliai.

Taip pat įvyko baigiamasis 
koncertas. žiūrovų buvo šil
tai sutikti “Inkaro” kombina
to. “Audimo” trikotažo fa
briko ir kiti chorai, Medici
nos darbuotojų ir Politechni
kos instituto liaudies dainų 
ir šokių ansambliai, 
dinės mokyklos i 
meninės saviveiklos 
atliko montažą 
pavasario žemę, 
tybinių įstaigų 
profsąjungos mišrus 
padainavo Muradeli 
“Taikos balandis” ir 
kių rateliai atliko 
rusų, ukrainiečių ir 
rybinių tautų šokius.

jus jau sutiko poilsio namai

2 šią» 
Juose 

vasarą ilsėsis daugiau 
kaip 4.5 tūkstančio žmonių.

Didelis dėmesys poilsio na
muose 
darbo 
veikia 
barys. 
radijas,

Poilsio namuose Nr 
vasarą veiks 7 korpai. 
per vasara ilsėsis

skiriamas kultūringam 
žmonių poilsiui, čia 

biblioteka, poilsio kam- 
Jamo yra pianinas, 
įvairūs žaidimai.

ji pra- 
moksleivių 

būrelis 
“Sveikiname 
Po to Vals- 
darbuotojų 

choras 
daina 

tt. Šo- 
lietuvių, 
kitu ta-

Pirmieji vasarotojai 
Palangoje

PALANGA. — šiomis die
nomis pradėjo vasaros sezoną 
eilė Palangos kurorto poilsio 
namų,. Pirmuosius vasaroto

Tarpkolūkinės HES statyboje

SEDA.— Netoli Sedos sta
toma tarpkolūkinė Jtenavos 
hidroelektrinė. “G lavs* 1 e k - 
Iro” statybos tresto darbinin
kai įsipareigojo ją perduoti 
eksploatacijon šių metų ru- 
G'enį. Nuo ankstyvaus ryto 
iki vėlaus vakaro statybos 
aikštėje vyksta darbas. Au
tomašinomis j vietą vežamos 
statybinės medžiagos, čia dir
ba ekskavatorius, du skrepe- 
riai ir kitos mašinos. Iki lie
pos 21 d. — Tarybų Lietu
vos 1 1-jų metinių numatoma 
baigti užtvankos tvarkymo 
darbus.

' Tuo pat metu tiesiami elek
tros laidai.) “Didžiojo Spa
lio.” “Jaunosios Gvardijos,” 
•J. Janonio vardo kolūkius.

Guatemalos prezidentas 
Arbenz kaltina Jungtffies 
Valstijas už “brolžudiško 
karo kurstymą Celinėje 
A za v ii Ir z-*, v zs

2 pusi.—Laisve (Liberty)-Še s tad., Birželio (June) 5, 1954
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Įdomus buvusio pietamerikiečio,
A. Vaivusko, laiškas iš Vilniaus

Žemiau telpąs ilgokas, bet Įdomus, lai
škas iš Vilniaus buvo rašytas prieš kole
tą mėnesiu. Ji rašė buvęs Darbo redak
torius Antanas Vaivuskas, kuris su šei
ma prieš virš vienerius metus išvyko iš 
Montev idūjaus. . Uruguajaus sostinės, i 
Lietuvą ir ten daba) gyvena. — gyvena 
Vilniuje, dirba iliustruoto žurnalo “švi- 
1 iirys" redakcijoje.

■I-aiške minimos pavardės daugiausiai 
tu buvusiųjų pietamerikieėiu lietuviu. 
!'V; ie anksčiau ar\ vėliau pasiekė savo 
gimtą ji kraštą. Vieni jų (iš Brazilijos) 
buvo išdeportuoti. kili (iš Brazilijos ir 
Argentinos) kadaise buvo išvykę sava
noriais i Ispaniją padėt i respuldikiečiams 
mušti fašizmą. Tūli iš pastarųjų neleng
vai pasiekė Lietuvą. - kai kurie per ilgą 
laiką pas mus buv^a skaitomi žuvę.

Laiškas buvo rašytas i l’ruguajų B. Š. 
Jo kopiją mums prisiuntė A. Z. Abiem 
nuoširdi padėka-

L//ės/'rx J!(d.

. .. Metai laiko nuo tos dienos, kai as 
atsisveikinau su savo šeima, draugais ir 
giminėmis, prabėgo kaip srov ingos upės 
vandenys, šis laikotarpis mano gyveni
me buvo Įdomus, turiningas ir sotus. 
Niekad anksčiau ant mūsų stalo nebuvo 
tiek sviesto, sūrio, kumpio. Dažnai ei
name į kiną, į Dramos teatrą ir Operos 
ir baleto teatrą. Atskirai reikėtų para
šyti apie tokius dramos teatro spektak
lius, kaip “Žemė maitintoja”, “Kalvio 
Ignoto teisybė”, “Neužmirštamieji 1919- 
ji”, “Anksti rytelį”. Gyvendamas Mon- 
tevidėju.i'kaš nueidavau i “18 de Julio” 
ir “Silis’' teatrus, tačiau tokių pastaty
mų, vokiii puikių dekoracijų, tokio vai
dybos meno aš ten niekad nemačiau. 0 
ką jau bekalbėti apie mūsų pastatymų 
tikrai realistini turini, net apsakvti ne
galiu. Ten tokių matyt neteko.

Pasakyk tu man, Broniau, kiek mūsų 
gyvenime teko būti operoje? Ten, kul
tu gyveni, yra žm'onių, kurie iš viso ne
žino, kas yra opera... Juk Montevidėju- 
je iki šiol dar nėra operos! 0 Vilniuje 
aš beveik kas sekmadienį aplankau Ope
ros ir baleto teatrą. Kiek čia grožio, 
kiek čia dvasinio peno! Jau teko matyti 
šias operas: “Borisą Godunovą”, “Sevi
lijos kirpėja”, “Kunigaikšti Igori”, 
“Fausta’, “Undinę”, “Traviata”, “Kar- 
men” ir ;kt. O visai neseniai grožėjausi 
mūsų kompozitoriaus Račiūno sukurtąja 
opera apie šlovingąją lietuvių tautos 
dukrą Marytę Melnikaitę. Iš baletų jau 
matėme ‘Gulbiu -ežerą”, “Raimonda” ir 
naują lietuviškąjį “Ant marių kranto’ 
(komp. Juzeliuno). Be to, dar tenka nu
eiti J koncertus, į Filharmoniją, kur į- 
vyksta Liaudies šokių ir dainų ansamb
lio spektakliai, įvairios kitų respublikų 
menininkų gastrolės, bokso rungtynės, 
sunkumų kilnojimai ir kt. Vakarą eida
vome ’pasižiūrėti lietuviškojo cirko, į 
valstybinį stadioną pamatyti futbolo 
rungtynes; kitose sporto aikštėse stebė
davome teniso, tinklinio, krepšinio spor
tininkų susitikimus.

Tai matai, kaip mes įdomiai ir nau
dingai sunaudojame laisvalaikį.

Man nepaprastai patiko lietuviškas 
spalvuotas filmas “Aušra prie Nemu
no”. Jį žiūrėdamas galvoju: ot, kad jį 
galėtų pamatyti Pietų Amerikos lietu
viai...

Porą žodžių pasakysiu apie savo 
lankymąsi Palangoje, šiame visasąjun
ginės reikšmės kurorte puikiai pasilsėjo
me. Mano gyvenime tai buvo pirmas 
toks smagus poilsis pajūryje. Jam-e pa
buvojome rugpjūčio mėnesį. Baltijos 
vanduo mažiau druskingas negu Atlan
to, ^het užtai turi daugiau jodo. Palan
gos'pliažas —puikus pliažas! Gamtos 
grožiu^smėlio kopomis, aš pasakyčiau, 
kad gižesnis už Montevidėjuje Karras- 
ko pliažą. Iš Palangos turiu neblogų 
———CT—; 1n, w. - ■.'■■".j'.-w.'.-i'1. - »»-!Mj_xjij.il —m-jjj.-j-i!
3 pusi,—Laisve (Liberty) -šeštad., Birželio 

nuotraukų, kurių vieną kitą ir čia pri
dedu.

Man jau nemažai teko keliauti po 
/Lietuvą. Du kartus buvau Klaipėdoje, 
keturis kartus Kaune, lankiausi Kretih- 
goj<> (2 kartus), Kartenoje, Plungėje, 
Tryškiuose, Alsėdžiuose, Telšiuose (kur 
susipažinau su to miesto vertingu mu
ziejumi prie Masčio ežero kranto), Ra
seiniuose, Kuršėnuose. Šiauliuose.

Šiauliuose aplankiau “Elnio” kombi
natą, kur dirba J. Donkus. Donkų išti
ko didelė nelaime: mirė jo duktė Juzė, 
palikdama tris mažus vaikučius. Don- 
kaus sergančią dukterį Kauno ligoninė
je nepaprastai rūpestingai iki mirties 
lankė ir slaugė gerb. A. Velyvio sesuo, 
gyvenanti Kaune.

Buvau Ukmergėje (čia be adreso, ne
pavyko susieškoti gerb. K. Kaušienės 
g i m i n i ų), Prienuose, A1 y t u j e, Vilk r j o j e. 
Pastarajame mieste gyvena A. Marinos 

‘ giminių. Dėl laiko stokos su jais nega
lėjau susitikti. Aplankiau Vilkijos gim
naziją, kurioje kartu su Petru Cvirka 
mokėsi mūsų brangusis draugas Alfon
sas. Teko nuvykti į garsųjį kurortą — 
Druskiniu kus.

Tai]) pat porą dienų paviešėjau Tra
kuose — Vytauto laikais buvusioje Lie
tuvos sostinėje. Žavėjausi Trakų pilies 
griuvėsiais, išlandžiojau visus jos rū
sius, visus bokštus ir bokštelius, parsive* 
žiau XVI amžiaus koklių skeveldrų, ku
rių dar galima ten rasti. Tiek pagrindi
nės pilies Galvės ežere, tiek ir kitų pilių 
griuvėsiai ežero krante yra nuolat res
tauruojami arba konservuojami. Galvės 
ežero saloje esanti pilis —tikrai vertin
gas gilios praeities meno ir architektū
ros paminklas, kuriuo gėrisi kiekvienas 
čia atvykstąs turistas.

Trakų miestelyje pirmą kartą susidū
riau su karaimų tautelės likučiais. Jų 
čia yra išlikę keliolika šeimų. Karaimus 
iš pietryčiu atsikvietė Vytautas ir jiems pati
kėjo pilies sargybą; sakoma, kad ir virė
jai kunigaikščio rūmuose buvo karaimai, 
įdomu tai, kad nuo tos žilos senovės iki 
šių dienu, atkeliavo karaimai nenutau- 
tėjo, o gryniausiai išlaikė savo kalbą, 
papročius, tikybą. Trakuose tebeveikia 
jų mečetė. Iš būdingų karaimams pa
pročiu pastebėjau sekantį: karaimo na
mas būtinai bus pastatytas galu į gat
ve ir tame gale būtinai yra trys langai... 
1ST

Apie pačių vietovę, jos sidabru spin
dinčius ežerus, kuriuose gausu salų ir 
salelių, galima būtų daug ką parašyti. 
Pasakysiu tik, kad Trakų gamtovaiz
džiai tokie gražūs, jog nežinia ar begali 
būti gražesni.

Buvau dar Jurbarke, Pagėgiuose, Ši
lutėje ir pravažiavau pro daugybę kitų 
miestelių, bažnytkaimių, kaimų. Ma
čiau, kaip Lietuvos žmonės gyvpna mies
tuose ir kolūkiuose. Ir turiu pasakyti, 
kad čia man neteko regėti nei šešėlio to 
skurdo bei vargo, kuriuos mačiau gyven
damas kapitalo šalyse.

Panevėžyje susitikau su mūsų buvu
siu bendrakeleiviu Br. Jurkevičium. Gy
vena jis kartu su savo 80-mete motinėle 
ir su sesers šeima, prie pat Nevėžio 
upės. Bronius dirba vietos alaus daryk
loje, ir jis labai džiaugiasi sugrįžęs pas1 
savuosius.

Kaune susiradau visus savo pažįsta
mus ir mano draugų gimines. Dažniau
sia, žinoma, susitinku su drg. P. Ulevi
čium. Jis — taipgi dažnas svečias Vil
niuje, o tas reiškia ir pas mane. Praei
tame laiške rašiau, kad jis neakivaiz
diniu būdu mokosi Pedagoginiame in
stitute. Vasarą jis baigė institutą ir 
gavo aukštojo mokslo pažymėjimą bei 
pedagogo diplomą. Tačiau jis nemano 
ties tuo sustoti. Žada mokytis toliau, 
iki pasieks mokslų kandidato laipsnį.
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Įdomu, kad jo. šeimoje visi mokosi: sū
nus Vladas baigia septynmetę, žmona 
lanko vidurinę vakarinę mokyklą.

Kaune gyvena dar du buvę, argenti- 
n i eč i a i: V a i tek a i t i s, ku ris d i rba a u to- 
transporto kontoroje, ir Antanas Tamo
šiūnas, kuriam Argentinos poetas Bied- 
nas parašė nekrologinį eilėraštį... Ta
mošiūnas dirba vyr. korektoriumi toje 
pačioje įstaigoje, kurioje Ulevičius yra 
direktoriumi — Pedagoginės literatūros 
leidykloje.

Konovalovų šeima prieš keletą mėne
sių apleido Kauną ir persikėlė į kurortų 
kraštą — į Kfimą. Nepalankus jiems 
buvo klimatas, ypač jų dukrai, todėl iš
vyko ten, kur nėra žiemos.

Janulionienė gyvena pas savo seserį. 
Dirba likerių gamykloje “Stumburas”, 
neblogai verčiasi. Pas ją užsuku, kai 
būnu Kaune. Kviečiau, kad vasarą ji 
aplankytų Vilnių. Neatvyko. P. Juslus 
niekur iš Vilniaus nemano išvykti. Jis 
pilnai patenkintas sostinės gyvenimu. 
Dirba didžiuliame, po karo pastatytame, 
konditerijos “Pergalė” kombinate.

Kauno Žaliakalnyje gyvena St. Rasi- 
ko sesuo Ona Čepaitienė (Aukšros gt. 
59). Jai įteikiau nuotrauką ir brolio lin
kėjimus. Labai apsidžiaugė. Gyvena 
naujame puikiame, savomis lėšomis sta
tytame name, kurio vidus kruopščiai ir 
skoningai apipavydalintas. kilimais, pa
veikslais, žalio aksomo užlaidomis; sto
vi puošnūs baldai, gazuotų koklių kros
nis ir 1.1. įėjės i vidų aš Onai tuojau 
pasakiau, kad jos brolis Pietų Ameriko
je' tai]) ištaikingai dar negyventa. Ji tik 
nusišypsojo ir ėmė ruošti stalą, ant ku
rio atsirado kaukaziško vyno, tarybinio 
šampano, Sibiro ikrų, kumpio, dešros, 
tortų ir kitų skanėsių. Čepaičių šeima 
apsėdo stalą ir mane į vidurį pasisodi
no. Ilgai šnekučiavomės. Ona—maloni 
moteris, labai panaši į savo brolį Stasį. 
Onos vyras pasipasakojo kaip jie sunkiai 
pergyveno vokiečių okupaciją ir kaip lai
mingai pradėjo kurtis prie Tarybų val
džios. Čepaitis jau daug metų dirba ve
dėju sviesto-sūrio gamykloje. Ona šei
mininkauja namie, o vaikai mokosi; vy
resnioji duktė, berods, jau baigia vidu
rinę mokyklą.

Senamiestyje, greta Nemuno, suradau 
Antano Velyvio seserį Juzę. Gaila tik, 
kad aš jai nieko neparvežiau. Tačiau ji, 
kai]) ir Antanas, ne iš tų, kurie į viską 
tik daiktiškai pažiūrėtų. Oi, ne! Kad 
tu būtum matęs, kaip ji džiaugėsi, kaip 
jaudinosi, kai aš jai pasakojau apie jos 
brolio sveikatą, apie jo šeimą, apie tai, 
kaip jis gyvena! Antanas jai esąs vis
kas. Kelis kartus ji apsiverkė besiklau
sydama. ir prisimindama savo gerąjį 
Antanėlį. Juzė — jau pagyvenusi mo
teris, bet' nepaprastai nuoširdi, maloni, 
energinga moteris. Ji mane ir mano šei
mą priėmė kuo geriausiai, stengdamasi 
begalės vaišinti, viskuo patarnauti. Ji 
yra našlė ir pragyvena iš invalidumo 
pensijos. Kartu su ja gyvena Laimutė, 
jos vienturtė duktė, kuri dirba. “Kauno 
audiniuose”, o vakarais lanko vidurine 
mokyklą ir gerai mokosi. Porą kartų, 
Velyvio sesuo buvo užsukusi pas mus 
Vilniuje.

Nesunku man buvo aplankyti ir tavo 
brolį Simą, kuris dirba vienoje iš geriau
sių Kauno siuvyklų pačiame miesto cen
tre. Gražiausioje vietoje ant Nemuno 
kranto, netoli Aleksoto tilto, jis turi pa
sistatęs nuosava namą, kuriame gyvena 
kartu su savo žentu. Rašant jam laišką, 
reikia paprastai adresuoti: Kaunas, 
Marvelės gt. Kai Simą sutinku, jis man 
tuoj siūlo nakvynę, bet aš visada nakvo
ju viešbutyje, nes mums, žurnalistams, 
yra apmokama kelionės ir viešbučio iš
laidos, plius sumoka atskirai už kiekvie
ną dieną praleistą kelionėje.

Į Kauną atvykęs, aš nepamirštu už
sukti ir pas VI. Karvelio motiną ir se
serį, kurios kartu gyvena pačiame mies
to centre. Jos labai išsiilgę savo sūnų 
ir brolių, greitai rodo ašaras. Aš vis 
jas įtikinėjau, kad jos dar pasimatys su 
savaisiais. Senutė motina tuoj išeis į 
pensiją. Sesuo dirba kine ir augina dvi 
gražias dukras, kurių vyresnioji išėjo 
sąskaitininkės kursą ir dirba banke.

Uruguaiečiai gerai prisimena V. Ži
lėną, kuris, pats pirmasis, be vizų ryžosi 
pasiekti savo gimtąją šalį. Žilėnas pas 
mane buvo užėjęs pereitą žremą. Jo svei
kata žymiai sustiprėjusi, gyvena jis 
Kaltinėnuose ir dirba remontininku ma- 
šinų-traktorių stotyje.

(Pabaiga sekančiame meno skyriuje)

"Tepila” ir Meksika
OPERETĖ “PEP1TA” savo leitmoty- 

vu turi dainą “Meksika, myliu tave" ir 
visoje operetėje nemažai deklamuojama 
meilės “brangiai Meksikai.” Nėra abe
jonės, kad operetės autorius A. C. 
Knight manė sukūręs operetę, kuri tik
rai išreiškia gilią simpatiją mūsų pieti
nei kaimynei. Jis netgi joje reiškė tam 
tikrą simpatiją agrarinei, anti-feodali- 
nei revoliucijai, taip vadinamų zapatis- 
tų judėjimui, kurį šioje operetėje įkūni
ja galantiškas vagabundas Romero,—ar 
ne?

Taip mano apie Meksiką ir Lotynų 
Ameriką bendrai kurianti filmus ir vei
kalus Šiaurės amerikiečiai. Bet drąsiai 
galima pasakyti, kad kaip Lotynų Ame
rikos žmonės teigiamai nepriimtų ir ne
priima daugumos Hollywoodo filmų apie 
jų šalis, taip jie nepriimtų “Pepitos,” 
nežiūrint to, kad joje dainuojama meilė 
Meksikai.

Priežastis yra labai paprasta: kaip 
daugumoje lotynų Amerikos siužeto Hol
lywoodo filmų, taip Knight operetėje at- 

. si nešimas į Meksiką yra simpatingas 
bet patronizuojantis, prielankus, bet iš 
aukšto traktuojantis, atsinešimas kaip 
j ką tai spalvingai-pikantiško, įdomiai- 
egzo tiško.

Kuomet praeito karo metu Amerikoje 
buvo pagamintas filmas “Juarez” (su 
Paul Muni), kuris rimtai vaizdavo vie
ną Meksikos istorijos fazę, Meksikos 
žmonės pabrėžė, kad tai beveik pirmu 
kartu Šiaurės Amerikos filmai traktuo
ja juos su pagarba. Po karo pasirodė 
kitas toks filmas, “Viva Zapatą”. šis 
turėjo daugiau silpnybių, jame jau kiek 
maišėsi senos klišės, bet pagrindiniai jis 
ir buvo rimtas.

Tai retos išimtys. Hollywoodas yra 
pagaminęs šimtus ir šimtus filmų apie 
Meksiką. Tai iš tų filmų Amerikos 
žmonės yra susidarę vaizdą apie savo 
pietinę kaimynę, Jis maždaug toks:

“Pepitos” suvaidinimas 
Naujoje Anglijoje

Mūsų lauktieji svečiai new- 
yorkiečiai, operetes Pepitos 
aktoriai, atvažiavo pas mus j 
Norwoodą, suvaidino veikalą, 
pasisvečiavo ir išvažiavo na
mo. Mums gi jųjų atsilanky
mas paliko daug malonių at
siminimų ir nemažai estetinio 
pasitenkinimo. Kadangi šiais 
laikais muzikiniai vaidinimai 
pas mus jau retenybė, tad 
žiūrovų iš arti ir toli prisi- 
linko pilnutėlė svetainė; sve
čius aktorius labai šiltai ir 
širdingai priėmė, nesigailėda
mi nei audringų aplodismen
tų bei ovacijų. Po vaidinimo, 
klausantis daugelio žiūrovų 
išsireiškimų dėl a bei no nusi
teikimo jų link vaidinimo, 
gaunasi išvada, kad pasiten
kinimo balsai pergalingai nu
sveria neskaitlingą opoziciją. 
Suprantama, pas mus irgi 
yra tobulybės siekėjų, kurie 
visada ir viskaime ieško ir 
s u r a n d a netobulybių, bet 
mums sielotis dėl to šiais lai
kais jau nėra prasmės. Nors 
mos patys per daugelį metų 
veikimo ir lankymosi į pa
rengimus patobulėjome i r 
daug ko išmokome, bet tuo 
])atim laiku ir pasenome ir 
mūsų gretos suretėjo, kas su
daro visokių trūkumų kaip 
veikėjam, taip ir parengimų 
lankytojam. Tad va ir su vai
dinimu operetės Pepitos. prie 
sudėtų geriausių pastangų ir 
prakilnių norų, trūkumų visgi 
yra.

Merginų sekcija šiame vei
kale dominavo dainavime ir 
gal vaidinime. Elena .Bra- 

! zauskionė Pepitos rolėje vai
dino, dainavo ir atrodė tikra 
meksikietė. tik gaila, kad 
Įžanginė jos daina pertaisyta

Tingi, karštų saulės spindulių aplieta 
šalis. Snaudžianti peonai plazių pavėsy
je po savo plačiomis sombreromis. Juo
daakės, aistringos senioritos. “Pancho” 
tipo banditai kalnuose.' Fiestos. Karni- 
valai. Karšta, taktu pulsuojanti muzi
ka. Spalvos, spalvos, spalvos.

Kita Meksika,— Meksika savo molė
tą žemę ariančių peonų, Meksika turtin
go kultūrinio actekų palikimo, Meksika, 
kurios liaudi-es dainos savyje jungia Is
panijos nostalgiją su indėnų senais to
nais, Meksika su savo turtinga literatū
ra, su savo grafiniu menu, su savo Oraz- 
cais, Diego Riverais, Meksika, kuri turi 
savo tautinę savigarbą, savo gilias tradi
cijas, su savo revoliuciniu palikimu, — 
ta Meksika daugumai Šiauyęs Amerikos 
žmonių nežinoma. (

A. C.-Knight operetė, kaip aišku ir 
be aiškinimo kiekvienam, kuris ją matė 
arba skaitė, yra dalis tos klišės, kurią 
sukūrė filmai, radijas, garsinimai. Tai 
Meksika su visu “Chikita banana” prie
skoniu, Meksika, kuri yra arena, mar
gi aspalvė torerų ir senjoritų bei gėlių 
rinkų arena, turistams iš Šiaurės.

Operetės autoriai nežiūrint to savo 
klišinio supratimo apie Meksiką jautė ir 
tam tikrą simpatiją, kaip sakėme, jos 
revoliucijai. Bet ta simpatija įgauna 
tikrai kuriozišką formą.

Jeigu Romero, kontrabandninkas-va- 
gabundas ir beturčių teisių gynėjas ga
lutinėje išvadoje triumfuoja ir net tam
pa revoliuciniu gubernatorium, jo arti
mas bendradarbis ir net globėjas yra 
milionierius iš šiaurės, turistas Hep- 
worthas, nes jis įsimylėjęs į karčiamnin- 
ko Pedro liekną dukrą Felipą.t. Ah, Me
ksika, myliu tave!...

Tas mane priveda prie galutino klau
simo: Ar iš viso verta negrinėti operetės 
turinį ir apie jį spręsti? Juokai yra 
juokai, muzika yra muzika, — kas nors 
sakys.

Taip, geras jumoras ir muzika yra 
geri, bet ir jie gali tarnauti įvairiems 
tikslams. Nėra meno kūrinio, kuriame 
turinys “nesvarbus”, ir tas atsineša į 
visus žanrus.

Iš to taško “Pepita” tik prisideda prie 
tos “gerabūdės” lengvos nuotaikos kli
šės, kurią Jungtinių valstybių žmonėse 
apie Meksiką sudarė anglo-saksiško šo
vinizmo nešėjai. Tikėkimės kada nors 
pamatyti ant mūsų scenos tikresnę Mek
siką, —su. daina, su* juoku, su spalva,— 
bet ir su tikresniu jos gyvenimo atspin
džiu.

. A. Šilėnas.

Į neigiamą pusę. Onutė Stel- 
n.okaitė, Felipos rolėje, ori
entavosi pilnai pagirtinai, ir 
kadangi ji gera dainininkė, 

, tad ji pati savaime užsitar
nauja garbės vietą. Gi Suza- 

[ na Kazokytė, amerikietės 
I aristokratės rolėje, rodosi, 
kad .ii sau konkurenčių netu
ri. Atsitiktinai ar ne, bet 
jos tai buvo profesionališka 
vaidyba šioje rolėje. Blogiau 
su vyrais. Vyrų rolėse tik 
K. Kraučiūnas lavintas dai
nininkas ir senas Įgudęs vai
dintojas, buvo ideališkas kar- 
čiamninkas Pedro. Jo drau
gas Karlos. J. Grybas, atrodė 
lig šiurkštokas romansistas 
ir neperdaugiausia įkvėpi
mo turi dainuoti serenadas 
gražiom senoritom. Romero, 
P. Grabauskas. išvaizda ti
krai meksikoniška, vaidini
mas geras, tik dainavimas 
silpnokas. Kaip tik tas pats 
ir su Hepworthu, “Amerikos 
milijonierium,” kurio rolę vai
dino T. Kaškiaučius. Jonas 
Juška, komedijanto Wilsono 
rolėje savo užduotį pilnai su
prato ir ją pilnumoje žiūro
vams perdavė. Didelis ačiū 
priklauso dirigentei ir moky
tojai Mildred Stensler už jos 
darbą ir energiją, sudėtą su- 
mokinime choro ii* vaidintojų 
perstatymui Pepitos, o pia- 
ninstui Franui Balevičiui už 
muziką.

Tiesa, ]<ad prisirengimas ir 
perstatymas gerų muzikinių 
veikalų daug kainuoja ir 
daug darbo pareikalauja, bet 
žmonės juos myli, įvertina, ir 
su noru lanko. Arėjas

Nauja opera

VILNIUS. — Už Įžymius 
nuopelnus kuriant puikius mu
zikinius kūrinius lietuvių kom
pozitoriui Baliui Dvarionui 
suteiktas TSRS liaudies artis
to vardas.

Dabar kompozitorius kuria 
muziką naujai lietuviškai ope
rai, kuri vadinsis — “Dalia” 
(pagal B. Sruogos, pjesę 
“Apyaušrio dalia”). Libreto 
autorius — J. Mackonis.

j_xjij.il
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MONTREAL, CANADA
Nelengva buvo 3 moteris 

i išmesti iŠ stubos

Trys seserys — Mrs. Geor
gette Proulx, Blanche ir Ro
land Robillard — išsirendavo 

stubą 1165 LaSalle Street 
prieš apie metus laiko ir ten 
gyveno. Bet namo savininkas, 
“pasiremdamas k a i m y n ii 
skundais,’’ kad jos būk kėlu
sios triukšmą, gavo teismo 
leidimą išvaryti jas iš stubos. 
Gavusios pranešimą, jos igno
ravo ii1 nesikrauste iš stubos 
Savininkas bandė prievarta 
jas išvaryti, bet jos jojo visiš
kai neįsileido i stubą. šis pa
sišaukė policijos pagalbą. Pa
siruošę “kovai“ atvyko du de
tektyvai ir būrys uniformuo
tu policininku. Bet moterys 
užsirakinusios duris neisileido 
nė policijos. Policija nenau
dojo ašarinių gazu, nes “gai
lėjo“ 6 m. kūdikio. Tačiau 
užsirioglino ant trečio anksto 
galerijos, išdaužė langą ir 
bandė prievarta Įsiveržti stu- 
bon. Bet prie lango atrado 
vieną moterį laukiant jų su 
geležine štanga, todėl nedrįso 
lįsti pro langą. Bandė lįsti 
pro kitą langą: čia sutiko an
trą '' moterį laukiant “svečio“ 
su kirviu rankoje.

Nežiūrint moterų drąsos ir 
pasiryžimo, vistiok nepajėgė 
atsilaikyti prieš, būrį policijos 
kurie pagaliau įsiveržė i stu
bą, ir jas suėmę nusivežė į po
licijos stotį, o jųjų baldus sa
vininkai išmetė gatvėn.

Planuoja dar du bulvarus 
pravesti

Atėjus masinu gadynei. 
Montreale važinėjimas su au
tomobiliais senomis ir siauro
mis miesto gatvėmis darosi 
tiesiog neįmanomas. Tiesa, 
viena-kita gatvė jau prapla
tinta. bet toli gražu tas ne
palengvina važiuotės. šiomis 
dienomis todėl pranešta, kad 
miesto valdyba planuoja pra
vežti dar du plačius bulvarus 
išilgai miestą nuo rytu iki va
karu, panašiai kaip Metropo
litan bulvaras. Jei kada ši? 
planas virstu realybę, tai bū
tą miesto taip vadinami du 
“expressways tarp rytu ir va
karų.“ Vienas būtų praves- . 
tas per vidurį miesto pagal į 
upę, o antras šiaurinėje mies- i 
to dalyje.

Deja, apie šitą gerą planą ■ 
kalbėdamas miesto tarybos I 
pirmininkas J. O. Asselin pa- 1 
reiškė, kad pra vedimui šio ■ 
plano miestas pinigų neturi ir 
nenumato iš kur jų galėtų 
gauti. Takšnoti gyventojus, 
kurie jau ir taip federates

Plymouth, Pa. tokią gražią vietą mūsų pa
silinksminimui !

Plymoutho Lietuvių Pro
gresyvių Grupės išvažiavimas, 
kuris įvyko gegužės 30 d., 
puikiai pavyko. Diena nepa
prastai buvo graži. Apie 12 :- 
30 svečiai pradėjo rinktis j 
Kazlausku farm ūkės gražu i 
kiemą. O apie 1 :30 jau tu- i 
tėjome pusėtiną būrelį gra-I 
žiu, linksmų svečių iš šių apy
linkių : Tunkhannock (armė
nai M—kai; Shikshinny far- 
meriai Krimai ir Miknevičiai. I 
Tai trys famili jos farmerių. ■ 
Dittston — Rauduvės ir Va
lančio pilni karai. .Wilkes- 
Barre — Grigaičių-Ka s parių j 
pilnas karas. Na, o Plymou- ■ 
tho keli karai suvažiavome i ;i 
virŠminėtą gražią farmukę. i 
Ne visus čia pažymėjau, — , 
atleiskite.

Visi svečiai šiuo pirmu išva 
žiavimu gėrėjosi ir kvėpavo 
farmų kvepiančiu oru; links
minosi ir leido laiką draugiš
kuose pokalbiuose iki šute- ; 
mos.

Rengėjai ir visi dalyviai 
esame širdingai dėkingi V. ir 
J. Kazlauskam už suteiktą 
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valdžias, provincialūs ir mies
to aptaksuotf iki aukščiausio 
laipsnio!

Pinigų užtenka karo pabū* 
kli.i gaminimui, bet nė cento 
žmonių reikalams.

Manoma, motina nužudė vai
kus ir pati nusižudė

šiaurinėje miesto dalyje, 
ios nuosavoj stuboj, Mrs. 
Jaqueline Choiniere, 29 metų 
amžiaus, kaimynams pastebė
jus. kad nėra jokio judėjimo 
stuboj ir įsiveržus į vidų, at
rasta skersai lovos gulinti ne
gyva. o skiepe — negyvi du 
(>js vaikai, vienas septynių 
metų, kitas vienuolikos.

Kaimynai ir policija mano, 
kad ji pirma nužudė vaikus, 
e paskui pasiėmusi nuodų 
nusižudė pati. Prieš metus 
laiko jos vyras mirė ir, sa
koma. nors namus Ihbai tvar
kingai užlaikė, bet visą laiką 
be vilties gyveno.

Klubas nusitarė statyti salę 
viršuj namo

DLK Vytauto Neprigulmin- 
gas Klubas visuotiniame na- 
rių-šėrininkų susirinkime per
eitą penktadienį (praeitos 
savaitės LB laidoj?’ susirinki
mo data klaidingai buvo pa
žymėta) po gyvų diskusijų, 
pravedė slaptą balsavimą ir 
dauguma balsų Į nutarė ne
pirkti šalia esantį žemės 
sklypą, bet statyti naują sa
lę viršuj dabartinio klubo na
mo.

Kada tikrumoje salės sta
tymo darbas bus pradėtas, kol 
kas tuo klausimu dar mažai 
kalbėta. Veikiausia tie daly
kai bus aptarti sekančiuose 
susi rinkim uose.

Buvo išvažiavę Amerikon

Verduniečiai Jonas ir Ona 
Balčiūnai, taipgi jų sūnus 
Alfredas buvo išvažiavę j 
Jungtines Valstijas, New Yor- 
ką, Jie ten dalyvavo Onos 
g i m i n a i č i u vestu vėse.

SHOWER PARE. Sesučių 
ir draugių iniciatyva, gegu
žės 27 d., Genei Venskienei- 
•Juodelytei, jos pagerbimui, 
buvo surengta priešvedybinė 
shower pare.

Nepavyko sužinoti, kada 
ios vestuvės įvyks, bet tai 
bus artimoj ateityj.

SERGA. Kazys Kažukaus- 
kas Royal Victoria Ligoni
nėje aplaikė vidurių operaci
ją Dabar jau narpie, sveiks-

Rengimo komisija:
Navickai, Žilinskai, 
Krutulienė

Kas kaip pagerbė motinas
Nors ir pavėluotai, bet vis

gi reikėtų priminti. Lietuvių 
Neprigulmingos Bažnyčios 
Parapija gegužės 9 d. buvo 
surengusi bankietėlį proga 
pagerbti Motinų Dieną. Atsi
buvo jų pačių svetainėje, 206 
Parrish St., Wilkes-Barre.

Apie 5-tą vai. vakare pa
kviečia svečius prie stalų, nes 
bus vakarienė. Svečių nema
žai ir pilnai užimame stalus, 
taip pat ir kunigas Valatka 
iš Scrantono su mumis.

Jau baigiame vakarieniau
ti, o programos, kurios tikė
jomės, kaip nėra, taip nėra. 
Jau ir nuo stalų žmonės pa- 
sitraukdinėja, klausinėdami 
viens kito : kas čia dabar, tai 
ką mes\žinosime apie Motinų 
Dienos pagerbimą ? ir tt.. .. 
Vieni žmonės susispietė ap
link barą, kiti, muzikantui 
pradėjus groti, jau trepsi, ir 
jau užmiršo apie programą. 
Bet štai, staiga, ant estrados 
pasirodė pirmininkas. Nespė
jęs nusiimti nei kepurę, suri
ko : ramybės, nes kunigas Va

latka turi ką tai pasakyti. 
Visi staiga nutilo, vieni susė
do, kiti ramiai stovi ir klau
so, kas čia bus.

štai ir kunigas Valatka ant 
estrados. Dar paprašęs ra
mybės, pradeda savo kalbą: 
Krikščioniški filozofai, ypa
tingai Romos katalikų filozo
fai, sako, kad tik jie, krikš
čionys, gerbia moteris kaipo 
motinas, o visi kiti motinų ne
tik negerbia, bet dar žiauriai 
paniekina. Bet tai niekas dau
giau, kaip biaurus melas, arba 
nieke nežinojimas. Kun. Va
latka toliau kalba: Man ra
šant knygą apie religijas, tau
tas ir kitus senovės laikų nuo
takius, suradau ir apie moti
nų pagerbimą tūkstančius me
tų pirm krikščionybės, kur 
parašytos eilės dviejų Indijos 
kunigaikščių (nenugirdau jų 
vardų, mahometonų ar pago- 
nų). Eiles jis čia iš savo pa
rašytos knygos ir skaitė. Ei
lės motinų pagerbimui labai 
gražiai ir nuoširdžiai skam
ba.

Abelnai, kaipo kunigas, Va
latka pasakė gerą kalbą apie 
Motinų Dienos reikšmę. Kad 
privalome motinas gerbti ne 
dėl mados, o iš tikros širdies. 
Jos yra užsitarnavusios, nes 
jos pirmutinės sutinka di
džius skausmus ir visokias ki
tokias nelaimes. Bent šioje 
kalboje kun. Valatka pasiro
dė bešališku.

Sekmadienį, gegužės 16 d., 
kaip 10:30 ryto, klausau ra
dijo lietuviškos programos iš 
Pittstono. Programa labai 
prasta: senos, išgverę plokš
telės, tai ir viskas kas liečia 
muzikalę programą. Bet, štai, 
perstato kalbėtoją, kokį ten 
dr. Kazlas. Jis kalbėjo te
moje: Motinų Dienos pagerbi
mo proga. Na, tai kad jau 
pliurpė, tai pliurpė. Jam tik 
krikščionys katalikai moteris 
kaipo motinas įvertiną ir ger
bia, o visi kiti tik niekiną. 
O kaip tas pliauškalas pradė
jo apie Sovietų Rusiją ir vi
sus socialistinius kraštus, tai 
rodėsi, kad jis mokėtų nors 
ir tūkstantį dolerių už vis dar 
šlykštesnį ir biaųresnį žodį, 
kad tik jis jį kur sugautų. 
Tas neva dr. Kazlas būk ti
krai žinąs, kad Sovietų Ru
sijoj ir visuose socialistiniuo
se kraštuose motinos ir abel
nai visos moterys yra pilnoj 
vergijoj. Būk jos verčiamos 
sunkiausius darbus dirbti, į 
karo frontus varomos, jų vai
kai per spėką atimami. Na, 
o Lietuvos motinos ir visos 
moterys išgėdinamos ir į Si
birą išvaromos ir tenai sunai
kinamos.

Bet tokia kalba ponas Kaz
las gali įtikinti tik tokius, 
kaip jis pats yra. Nes visas 
protaujantis svietas žino, tai, 
kad Sovietų Sąjungoj \ ir ki
tuose socialistiniuose kraštuo
se moterys ypatingai yrą- ger
biamos, nes jos užima aukš
tus mokslus greta su vyrais. 
Beveik per pusę visokiuose 
aukštuose moksluose yra mo
terys, ko kapitalisti š k u o s e 
kraštuose nėra. Na, tai kur 
yra daugiau moterys bei mo
tinos gerbiamos? V. ž.

Cleveland, Ohio
Senatorius prieš intervenciją

Jungtinių Valstijų senato
rius Thomas A. Burke, demo
kratas iš Ohio, atvirai pasi
sakė prieš intervenciją Indo
kinijoje. Jis, tarp kitko, pa
sakė :

“Administracija neįrodė 
Kongresui reikalo, kad mes 
turėtume pravesti militarinę 
intervenciją į Indokiniją. 
Kaipl dabar dalykai stovi, tai 
jei mes įsikištume į Indokini- 
jos reikalus pirma, negu tos 
trys valstijos (Vietnam, Com- 
bodia ir Laos) gaus pilną ne
priklausomybę, mes atsistotu
me pozicijoje Francu z i jos ko
lonializmo gynėjų.“

Senatorius Burke pasakė, 
kad jis balsuos prieš militarl- 

nę intervenciją į Indokiniją.
Ateinančio rudens rinki

muose bus renkamas vienas 
senatorius. Burkės terminas 
pasibaigia. Jis ir vėl kandi
datuoja senatoriaus vieton. 
Jo oponentas, repubiikonų j 
kandidatas į senatorius, yra 
šimtaprocentinis Eisenhowe- 
r:o administracijos palaikyto
jas, George Bender. Visos 
darbo unijos, tiek CIO, tiek 
AFL, palaiko sen. Burke 
kandidatūrą. Rep.

BIRZELIO-JUNE
BALTIMORE, MD.
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Prošvaistės
Jono Kaškaičio—Dr. J. J. Kaškiaučiaus jaudinanti poezija 
ir trumpa autoriaus biografija. 256 puslapiu, kaina $1.00, 
DABAR TIK 75c.
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Teofiliaus Tilvyčio gražiausia kūryba, sielą žavėjanti poe
ma, puslapių 16Q, kaina $1.50, DABAR TIK 75c.

Pavasario Godos
Stasio Jasilionio gražiausių eilių rinkinys, puslapių 256, 
kaina $1.00, DABAR TIK 75c.

LLD 25 kuopa rengia šaunų pikniką paramai 
dienraščio Laisves. įrengėjai rūpinasi suruošti 
[kuogeriausią ir kviečia iš arti ir toli lietuvius 
atvykti į tą didįjį sąskridį.

Tai birželio 13 d. įvyksta tas didysis sąskridis 
ne tik iš Baltimorčs, bet ir iš tolimesnių mies
tų. Tai bus gražus pasilinksminimas ir pasi
matymas su daugeliu pažįstamų, seniai maty
tų. čia pribus Laisvės patrijotai iš mainų, iš 
Philadelphijols, iš Brook lyno ir iš kitur.

Bus gera muzika šokiams ir šokiai prasidės 3- 
Čią valandą po pietų ir tęsis iki 7-tos vakaro. 
Taipgi rengėjai rūpinsis pagaminti gerų val
gių svečiams pasivaišinti. O gėrimų galėsite 
pasirinkti, kokių tik jūs norėsite, nes bus viso
kių.

Piknikas bus gražioje vietoje, kur yra labai pa
togi salė šokiams. Tai Slovak National Park, 
6526 Holabird Avė. čia paduodame ir kelrodį, 
kurį prašome gerai įsitėmyti, kad nereikėtų 
klaidžioti:

KELRODIS: iš Philadelphijos imkite kelią No. 40 
ir važiuokite iki Baltimorčs, privažiavę pirmą gatvę— 
Kresson St., .sukite po kairei ir važiuokite iki Lom
bard St.; privažiavę Lombard St. sukite po kairei ir 
pervažiavę tiltą laikykitės tiesiai iki Holabird Avė., 
čia sukite po kairei ir mailę ir pusę pavažiavus po 
kairei pysei bus pikniko vieta, o dįdeli vartai kareivių 
Camp — po dešinei pusei. .

Iš miesto galima važiuoti 26th St. karu iki Hola
bird Avė. Išlipę eikite į vakarus pusę mailės. Q bu- 
sas No. 20 Dundaik reikia imti ant Baltimore St. ir 
jis priveža iki pikniko vietos.

P. S. Privažiavus Kresson St. reikia tėnlyti orlai
vių'iškabas, kurios tiesiai veda į pikniko vietą.

LAISVES SPAUSTUVE DARO
BIZNIERIAM KALENDORIUS

BIZNIERIAI — duokite savo kostumeriams ap
skritų metų atmintiną dovaną — GRAŽŲ KA
LENDORIŲ. Tai naudingiausias daiktas kos- 
turneriui ir biznieriui •
Kalendorius bizniui yra puikiausias pasiskelbi- 
mas, nes jis kasdiena kabo ant sienos šeimai 
prieš akis, kasdiena skaitomas jūsų vardas, ant
rašas ir telefonas. Ne tik jūsų kostumeriai, bet 
ir jų svečiai per kalendorių susipažįsta su jū
sų bizniu

Iš anksto užsisakykite kalendorius sekantiems 
metams. Dabar laikas užsisakyti dabar gausite 
geriausią pasirinkimą paveikslų .ir į laiką — 
PRIEŠ KALĖDAS — bus išpildytas jūsų užsa
kymas

Laisvės spaustuvė tinkamai patarnaus jums ka- 
lendorui reikalu, nes Laisvės spaustuvė turi di
delį pasirinkimą gražių paveikslų kalendoriams. 
Jūs turite pamatysi tuos paveikslus, kad įvertin
ti jų gražumą

APYSAKOS
Kelias į Laimę >

Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartą 
giliai atsidusdamas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų. 
Parašė Rojus Mizara, puslapiu 368, kaina $1.50, DABAR 
TIK $1.00.

Mortos Vilkienės Divorsas
Tai apysaka, kuri veda istoriniu keliu Amerikos lietuvių 
kultūrinio, ekonominio ir politinio gyvenimo. Parašė Mi
kas Rasoda—Mizara, puslapių 311, kaina $1.00. DABAR 
TIK 75c. *

Ūkanos
Jauno lietuvio pastangos atsiekti profesijos, ekonominiai 
trūkumai, aštrus šeimyninis gyvenimas, politinės intrigos 
ir įvairios kitos bėdos ir vargai. Parašė Mikas Rasoda, 
pusi. 342, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Šliuptarniai
Dr. Jono Šliupo gyvenimas, jo darbai dėl lietuvybės ir ko
vos už laisvamanybę. Puslapių 650, kaina $5.00, DABAR 
TIK $4.00.

S*

KNYGOS APIE SVEIKATĄ *

Sveikatos Šaltinis
Daug naudingų patarimų apie sveikata, nurodymai kaip 
gelbėtis pasireiškus kokioms paprastoms ligoms, kaip jas 
pažinti ir būdai jų prašalinimui. Paraše Dr. J. J. Kaš
kiaučius, pusi, 352. Kaina $2.50 (nėra nuolaidos).

Kaip Būti Jaunam Net ir Senatvėje
Patarimai senyviems žmonėms kaip užsilaikyti, kuomi mai
tintis, kad būti sveiku ir gyventi ilgą amžių. Parašė Dr. J. 
J. Kaškiaučius, puslapių'62, kaina 50c (nėra nuolaidos).

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje

Parašykite ar patelefonuokite Laisvei, o Laisvės 
atstovas greit pribus pas jumis su sampalais.

‘ Jus stebins turiningas pasirinkimas iš Laisvės 
sampalų paveikslų bei vaizdų kalendoriams

Prašome be atidėliojimo kreiptis:
LAISVE

110-12 Atlantic A ve., Richmond Hill 19, N. Y.
Telefonas Virginia 9-1827

Nurodymai kaip gelbėti susižeidus, apslobus, staigiai vidu
riais apsirgus nesant galimybės greit gauti daktaro pagel
bės. Paduodama daug receptų. Parašė Dr.. J. J. Kaškiau
čius, pusi. 128, kaina $1.00, DABAR TIK 60c.

Visos aukščiau suminėtos knygos gaunamos Laisvės 
knygyne. Kartu su užsakymais prašome prisiųsti 

ir pinigus. k .

110-12 Atlantic Avenue, Richmond Hill, N. ¥•

Athenai, Graikija. — Ju- ,[f 
goslavijos valdovas Tito 
palocišku laivu atplaukė 
Graikijon, lydimas keturių 
karinių savo laivų. Atvy
kus jam i Graikijos sostinę 
Athenus, jis buvo pasvei
kintas salvių šūviais iš Ži
nos patrankos.

Tito tvirtins paplatintą 
karinę savoksutartį su Grai
kija ir Turkija prieš So
vietų Sąjungą.

Labai Naudingos Knygos O \ o
Parduodamos Nužemintam Kain^w

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais 
pataisymais. Atvaizdus žymiausių kovotojų už nepriklau
somybę. Puslapių 320, kaina $2.00. DABAR TIK $1.50.

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė 
Dr. A. Petriką, puslapių 320, kaina $1.50. DABAR TIK $1.

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietu
vis. Parašė Prof. Pakarki is, puslapių 320, kaina $1.50, 
DABAR TIK $1.00.

Prisikėlusi Lietuva
Parašė Antanas Bimba, kaip po karo aplankė Lietuvą, pus
lapių 224, kaina $1.00, DABAR TIK 75c. i

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su Įdomiais paveiks
lais, sutaisė Dr. J. J. Kaškiaučius. Puslapių 210, kaina 
$1.50,' DABAR TIK $1.00.



Vaizdai iš wrasti šalies
(Tąsa)

• w
d/eną Seuuoia, sako žinovai, gyve

nąs 4-5 tūkstančius metu. Tai pavydėti
nas amžius! Jie savo didumu irgi žmo
gų stebina. Kada 5-6 pėdu žmogysta 
atsistoja prie 346 pėdu milžino, tai at
rodo, kad dulkė su kalnu susitiko.

Jie n*o vien aukšti, o ir stori. Tūlu ka
mienas turi 35 pėdas skersai diametrą. 
Vieno medžio kelmas — keliolikai poru 
šokėju ir orkestrui vieta!

Toki storuli nukirsti vienam - žmogui, 
su paprastais įrankiais, imtu apie du ar 
tris mėnesius. Kada pirmą milžiną kir
tę, keturi žmonės sugaišę 22 dienas. Da
bar dirba specialiais niūkiais, tiek ilgai 
nesugaišta.

Kada tokį meškiną išverčia iš kojų, 
tai galį išplauti gana lentą astuoniems 
dešimtims stubu, po penkis kambarius. 
Lentų verte apkainuoja apie $25,606. 
Aukso mainos!

Milanui medžiai yra dvieju rūšių. 
Kiekviena ją ir auga skirtingose vietose.

SeMfoia Sempervirens pasirinkęs Pa- 
cifikt* Vandenvno žemės šlaitus. Kokiu 
trejetus dešimtu mylių pločio juostą. Ji 
eina nuo Carmel, California, iki Oregon 
pietinio pakraščio sienos. Medis popu- 
liariškai vadinamas /čci/zrood.

Šią medžią žinovai sako, kad ją žievė 
kaip asbestos, nedega. Medis užsidega 
tada, kada liepsna prasiskverbia kokiu 
nors būdu per žievę prie medžio. Pra
siskverbti nelengva—žievė būna iki pėdos 
storio. Palyginus ją amžių, lai jie ma
tę šimtus mišką gaisri], o išdegusią! ma
žai. -Jie kad ir išdegę, gyvena. Vieną 
mariau visai išdegusiu viduriu, o jis vis- 
liek žalias, gražus, kam su juo nieko 
blogo nebūta. Gyvena ilgai, tai išmokę 
visokią “profesiją": patys sau vaisli- 
ninkauti, daktaraut i ir kitko. Jie tikri 
burtininkai!

Vertė medžią! ik* Vienoda. Raudonme
dis stiprus ir naudingus industrijai. 
Varsa vyšnia va-mahogany. Kuomet did 
medis — trapus, baltas medis.

Raudonmedis veisiasi dažniau iš aug
liu, rečiau iš grūdu. Gi didmedis prie
šingai: jis nesprogsta, bet iš grūdą iš
dygsta.

DETROIT, MICH
SVARBI KONFERENCIJA

Redwood auga atskirais gojais. Viu- 
ni gojai visai maži, o kiti — girios. Go
jais nusagstyta abipus 101-jo kelio. Per 
vienus ją kerta kelias, o prie kitu keliai 
atvesti.

Kad ir pirmą kartą įvažiuoji į gojų, 
matai, atpažysti medžius. Didingas ją 
aukštis juos išduoda. Nepasijunti, pasa
kai: štai jie! Į juos atsirėmusios akys 
kuo neapstulbsta kaktoje. Staigmena! 
Nejučiomis klausi savęs: kiek jie ilgai 
išgyvenę? Tai daug girdėję! Deja, jie 
nepasakoja savo patyrimu, šlama, au
džia jiems patiems suprantamą ii- žino
mą istoriją.

Sequoia Gigantia šildosi vakariniame 
šone Sierra Nevada kalną. Plotas žemės 
tarpe Lake Tahoe ir Bekersfield miesto, 
kokių poros šimtą myliu ilgas. Goj'ai 
įvairaus didumo, 5,660 iki S,000 pėdu 
kalnu aiiKŠtumose nusidriekę. Jie už- 
var dy ( i R i y 7 ’) 'e e k—J) i dm edž i a i.

Didmedžiai yra žemesni ir storesnį už 
raudonmedžius. Vardas duotas kredi
tuojant jų storį.

Pasirinkta vieta nėra rojus. Kalnai. 
Jiems tenka ir šiurkščiu laiką, pergy- 
venti pūgų ir zero oro. Vienok jie atlai
ko šiltą-šaltą klimatą. Todėl jie jau jau
kinami pietų Carolinoje, Delaware, 
Pennsylvanijoje, Rho.de Island... Jie au
ga, įsiklimatina ir į naujas sąlygas.

Metasequoia, ją pusbrolis, atrastas 
Kinijoje 1948 matais. Ji atrado Kali
fornijos Universiteto mokslininką ekspe
dicija, vadovaujama Dr. Ralph Chaney. 
Populiarėjo kalboje vadinasi Dairn-Red- 
ivoody aušrinis raudonmedis.

Medžio vardas Sequoia yra Cherokee 
indėnu kilmės. Seuuoyah vardu indėnas 
išrado (’keroki e indėną kalbos raidyną- 
alfabetą. Kad įamžinti jo vardą už tą 
nuopelną, tai mokslininkai šiuos Kali
fornijos milžinus pavadino Sequoia. Po
rą vardo raidžią; išmetė, o balsę “i" da- 
dėj’o. Taip Sequoyah vardas tapo nemirš
tamas Kalifornijos medžią milžinus 
įvardinant.
!\ u/,7 ūsai

Kitą įvairią augalą tarpe* stipriai lai-’ 
kosi kakkusaii Jie atsparūs sausrai au
galai, tai auga skurdžiausiose vietose. 
Pliki laukai — ją tėvynė. Jie auga ten 
laisvi, kaip miško paukštelis, motinos 
saulės išbučiuoti, mėnulio palydėti.

Kaktusai tai]) po atdaru dangumi 
augdami, tai nėra saugūs. Kad nors da
linai apsaugojus save, jie* turi aštrius 
dygius, kaip adatas. Kitaip įvairūs dvi
kojai ir keturkojai juos sutremptu dar 
nespėjus saulės šviesą gerai pamatyti. 
Vieni ją naikintą, kad alkį patenkinti, 

> kiti — troškuli.
Kaktusai grožio neturi, nepatrauklūs 

augalai. Kada arčiau pradedi juos pa
žinti, įgauni kitą nuomonę. Pavasarį 
kaktusai labai gražiai atsirekomen- 
d.uoja, kada žydi. Žiedus turi nepapras
tai gražius ir didelius. Vėliau, tūli ją, 
duoda gerus vaisius. Priedas ją akciją 
pakelti. Kada vaisius prinoksta, gali ir 
skaniai pasivaišinti.

Kaktusą šeima skaitlinga. Ji turi šak
nis po visą platu pasaulį. Kalifornija 
turi nemažą ją rush^ rinkinį, bet ne vi
nis. Jie augi na fni nuėsti] aikštėse—par
kuose ir kitose įstaigose.

Šie medžiai būsią gyvenę prieš apie 
100 milijonų metą ir visai išnykę api( 
20 milijonų metų atgal. Mptasequoia 
daugeliu atvejų panašus į Kalifornijos 
raudonmedį; apart lapą. Jis žiemą la- 
pus-^nyglius visai numetęs. Gi Kalifor
nijos didmedžiai žali apskritus metus.

Prietaringieji kinai šį medį dieviną. 
Man tas atrodo natūralu. Nepažino 
gamtom ir bejėgiai ją valdyti žmonės vi
suomet garbino didžiūnus ir galiūnus. 
Mūsų bočiai dievino perkūną ir ąžuolą. 
Man sustojus ties vienu raudonmedžiu, 
žmogutis prisiartino prie manęs ir, žiū
rėdamas į medžius, sako: “Galingas die
ve, kokius tu stebuklingus milžinus su
tveri !” Kas čia, kad ne medžio garbini
mas kreipiantis į dievą?

Raudonmedis turi spyglinius lapus. 
Spygliai sueiliuoti stiebelio dviemis šo
nais, kaip plunksnos. Stipria gelsvai ža
lia varsa. Kuomet didmedis turi lyg 
ir žvynus-lastelius, kaip thuja medis.

Skujas turi abu. Raudonmedžio gels
vai žalios, o didmedžio rudai raudonos, 
kada pribręsta, ir didesnės.

Medžiai ją nekirmija. Kada atsidaro 
žaizda, tai lėtai pradeda trykšti syvai 
aplink žaizdą. Jie susiformuoja i žvil
gantį “šalaką,” uždengia žaizdą. Tuo 
“šaBn” apsidengusi žaizda gvja, nenžsi- 
krečia bakterijomis bei pelėsiais. Gal už 
tai ji-© taip ilgai gyvena, kad joki perai 
neliečia.

Kas įdomauja kaktusus' iš įvairią 
kraštą pamatyti, tai garsusis Hunting
ton Botanical Garden, San Marino, Ka
lifornija, būtina matyti. Kaktusam čia 
duota net 15 akrą plotas žemės. Kaip 
vra teigiama, čia randaši kaktusų ir ki
tą sunkočią augalu virš dvi lakstantys 
-kirtingu rūšių.

Jie čia surinkti visi žinomi augantie- 
ji namie, Kalifornijoje. Labai daug au
gina ir kitu kraštu kaktusą: Afrikos, 
Australijos, Pietą Amerikos, Meksikos... 
Šiame kaktusu sode randasi bene skait
lingiausias tos rūšies augalą rinkinys 
Amerikojt*.

Tikrai įdomi vieta — mase pasaulio 
retenybių! Jie stebina žiūrovą. Kokių 
sviete sutvėrimų esama, net sunku tikė
li. Tačiau su faktu turi sutikti. Prieš 
akis stovi tikrovė.

Kokios čia nėra kaktusų formos-išžiū- 
ros. Vieni nuaugę vienaip, kiti kaip 
nors skirtingai. Mirga, akis varsto i- 
mantria išauga., bruožais, vagomis. Ke
blu net tas visas formas apipavidalinti. 
Kas augalas turi savotišką formą, išžiū
rą ir dydį. Žiūri į vieną, ar į kitą, nėra 
dvi-ejų augalų vienas kitam panašių. 
Vieni visai mažyčiai prie žemės ar ak
mens kiurkso, kili gi didesni, o treti mil
žinai 20-36-40 pėdų aukšti, kai]) kokie 
teleskopai i erdvę žiūrėti iškilę.

Ją vaizdą pilnai aprašyti negalima, 
luri matyti. Kas matys, nesigailės. Mok
sliniai svarbu ir šiai]) įdomu matyti. Be 
to, čia yra sodas kitokią augalą, mono 
galerija ir knygynas. Viskas daikte ir 
nemokamai.

(Bus daugiau)

5 pusi.—Laisvė (Liberty)--šeštad., Birželio (June) 5, 1954

('■.Vilimui Sveturgimią Ame
rikiečiu Pilietybės šaukiamu 
n e -p a p r a s t a konferencija, 
Įvyks sekmadieni, birželio 13 
d. Prasidės 2 vai. po pietų 
ir tęsis iki (“-tos, Adresas: 
Penthouse, M e t r o p o I i t. an 
Bldg., 33 John 11. O kon
ferenciją šaukia Michigan!) 
\<-i 1st i.j os Sveturgimiams Gin
ti Komitetas.

K on ferencijon šaukiami vi
si. kurie norėti], kad būtu 
užprotestuota prieš Walter- 
.YlcCarran Įstatymo punktus, 
šerio pavėlina atimti iš sve- 
'.urgimią piliečiu . pilietybę. 
Gali dalyvauti asmenys ir or
ganizacijos per atstovus.

Minėtą Įstatymą konferen
cijoje plačiai išnagrinės įžy
mus advokatas George W. 
Grockett, J r,

Konferencijos šaukime sa
koma, kad mes Jau sulaukė
me tu laiku, kuomet “piliety
bės kaina nebėra ištikimybė 
tautai ir demokratinėms Jos 
tradicijoms, bet aklas pa
id nsn ūmas ■ McCarran ir 
McCarthy fašizmui ir re
akcijai.’’ šaukime išdėsto
mas Walter - McCarran Įstn- 
l y m o žiaurumas. Nurodo
ma, kad vienuolikai milijonu 
Amerikos sveturgimią piliečių 
susidaro iš to Įstatymo pavo
jus.

70 metų senutei kalėjimas
Mrs. .Annie Hobson yra 7<; 

pietą moteriške. Prieš Ją 
teisėjas Lindberg, iš Seattle, 
Wash., pastate toki klausi
mą: arba liudyk prieš savo 
dukterį Mrs. Peggy Wellman,

kuri laikoma deportavimui, 
arba eisi neribotam laikui j 
kalėj imą.

Mrs. Wellman yra Detroito 
gyventoja. Ji buvo sukliki ta 
1952 metais. Kaltinama su
laužyme Walter - McCarran 
Įstatymo. Ji kaltinama, kad 
ji yra Kanados gyventoja, 
šios šalies šalies nepilietė ir 
buvusi Komunistu Partijos 
narė. Ji yra dvieju mokykli
nio amžiaus vaiką motina. Jos 
vyras, Saul Wellman, nuteis
tas kalėjimai) pagal Smith 
Act.

Mrs. Wellman bylą gina 
S\ eturgimiams Ginti Komite
tas. Komitetas ragina žmo
nes siusti protestus Justicijos 
Departmental i Washingtona 
prieš persekiojimą Mrs. Well- 
maij ir Jos senutės • motinos.

Sait Francisco, Cat
IŠMESTAS REAKCINIS 

PATVARKYMAS
Iki šiol šiame miestu val

diškas San Francisco Housing 
Authority vedė bjauri:] rasi
nę diskriminaei ją. Nuo 19 12 
metu buvo padarytas patvar
kymas. kad skirstant gyveni
mo namus, turi būti prisilai
koma apylinkėse esamos ra
sinės sistemos. Vadinasi, ka
dangi beveik visur daugiau 
šia buvo apgyventa baltųjų 
žmonių, tai negrams nebeliko 
vietos. ęlio buvo, neįleidžiami 
Į tas apylinkes, kuriose gy- 
ventojai yra balti.

Bot Aukščiausiojo Teismo

ROCHESTER, N. Y

DIDŽIULIS BANKETAS
Šeštadieni, Birželio-jnne 19

575 Jcseph Ave., Rochester, N. Y.

Kalakutienos vakarienė už $1.50 
Įžanga nemokama. Pradžia 6-tą vai. vakare 

Gera Muzika Šokiams

maloniai priims ir visi turėsite gerus laikus,--

Komisija.

nutarimas prieš rasinę diskri- 
minaciją | 
si si omai, 
tas turėjo 
nutarimą,

įdarė galą tokiai 
Housing Autorite-Į 

nusilenkti prieš 
kad

Montello, Mass

ir patvarkė, 
metu gyvu o 

sistema turi eiti gurban.. 
■mi rendu namai nuo d 
Ims skirstomi pagal rei 
i (('atsižvelgiant j šeimos bei 
tismens rasinę kilmę bei odos 
spalvą. Rep.

L.L.D. 6-tos kuopos susirinkimas 
Įvyks birželio-June 7 d.. Liet. Tani. 
Namo kambariuose, prasidės 7:30 
vai, vakare.

Visi nariai esate prašomi dalyvau
ti šiame susirinkime, nes yra svar
bių reikalų aptarimui. Turime pri
sirengti prie piknikų birželio 20-tos 
Lawivnce, Mass., ir liepos 4 ir 5 dd. 
Montelloje.

George Shiniaitis.

Įdomūs išsireiškimai
ę tas įstatymams, 
tatymai žmogui.

o ne

J. Peron.

X’icnxbrs Pašalpines Draugystes 
metinis piknikas j\yks birže]io-June 
G d.. Lietuvių Tautiško Namo Par
ke, Winter St. ir Keswick Rd., pra
džia 1-mą vai. popiet. Bus gera mu
zika. valgiai ir gėrimai. Visi nariai 
ir valdyba turite būtinai dalyvauti, 
nes taip yra draugijos nutarta.

Rengimo Komisija.

žmonėms, o ne žmones ista- c
tymams.

Surinko Kas Kitas

»■

Taipgi Bus ir Kitokiu Pamarginimų

Visi valgiai namie gaminti,

Nesivežkitc valgių iš namų

Carl & Chff Walent
-------- 4-

iš Stough tono 
Gros A kori Ii on duetas

N a o f o s i © s B n g I i f o s Bietirnvao

Metinis Piknikas
Birželio June, 1954

Puikiu Programą duos:
-o---

Broadway Kvartetas
iš South Bostono

Car! ir Cliff Walent

-k--'

Kviečiame visus atsilankyti į ši gražu parengimą. Čia pasimatysite su daugeliu 
savo draugi] ir pasivaišinsite pyragaičiais ir kitokiais gerais valgiais ir gėrimais. Taip
gi išgirsite gražią ,programą. Nebūkite namie, pasinaudokite sveikatai reikalingu oru, 

maistu ii pasilinksminimu. Rengimo Komitetas.

Rho.de


Krislai
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

darbo, kuris užsitarnautu en
tuziazmo. nei progų išbandyti 
savo pašaukimą.

Jaunas vaikinas arba jauna 
mergina apleidžia kolegiją 
bei universitetą be jokiu per
spektyvu savo mokslą arba 
pašaukimą praktikoje panau
doti. Pirmo je vietoje ją gal
vose stovi ne entuziazmo 
l iausimas, bet pragyvenimo 
pas i d a ry m o re i k alas.

Km* eis. kur dėsis, kuomi 
užsiims? Ar kam nors rūpi, 
kaip ir iš ko mūsą jaunas 
žmogus gyvens? Darbas jo 
m iaukia. užsiėmimas jo ne
laukia.

“Indokinijos konflikte ko
munistiniai kraštai negali bū-’ 
ti neutrališkais,” pareiškė 
mūsą valstybės sekretoriaus 
pavaduotojas Ženevoje gen. 1 
Walter Bedell Smith. I

Tegu tai bus ir tiesa. Bot 1 
ar kapitalistiniai kraštai . ge-i 
riau gali būti neutrališkais? :

• Negali.
Ar Jungtinės Tautos, kurio- * 

sc kapitalistinės šalys turi ■ 
didelę daugumą. gali būti : 
neutrališkos ? Irgi negali.

Tad kokia išeitis? Tėra 
viena išeitis: Komisija pra- 
vėdimui paliaubą turi susidė
ti iš lygaus skaičiaus nuo 
abieju pusią. Tada komisija 
dalykus spręs ne ranką pa
kėlimu, bet susitarimu. Ir 
abi pusės žinos, kad reikia 
susitarti, Visiems išeis nnu-j 
don.

Gal atšauks
Transit Autoritetą >

Eina kalbos, kad miestinė ! 
valdžia gal. atšauksianti Trari-1 
šit Autoritetui duotą Įgalini- į 
mą būti miestiniu važiuotos li
niją savininku. Tas Įgalini
mas buvo duotas viltyje, kad 
gal neva privatinis autoritetas 
galės lengviau apsidirbti su 
darbininkais kilusiuose gin
čuose. Dabar patyrė, kad ta 
pakaita nepaliuosavo valdžios 
nuo atsakomybės.

Daug gaisragesiij 
apžaloti gaisre

Kažin kodėl ugnis užpyko 
ant automobiliu. East New 
Yorke prie 538 Liberty Ave. 
užsikūrė garažas. Jame su
pleškėjo 35 sunkvežimiai ir 
8 keleiviniai auto. Gaisras 
apžalojo gretimus du namus. 
Nuostolių garažui skaičiuoja 
apie $100,00(1.

Tą pat dieną sandėlyje 
prie Hudson upės ties Edge
water. N. J., sudegė apie 75 
iki 100 nauju auto. Nuosto
liai turtu skaitomi iki mili
jono doleriu. Apie 70 gais- 
lagesių tapo vienaip ar ki
taip pažeisti.

Alaus gamintojai 
tikisi kontrakto

NewYorto^<M^2iiil(>f
Demonstracija vertė 
apie taksus pagalvoti

Planas takšnoti teatrą ižan-

budžeto taryboje.

NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

;a buvo 
svarstyti 
balsuoti

l-mą. miesto komisi- 
susirinkusi birželio 2 
tuos taksus. Tačiau

Penkiolikos tūkstančiu as
menų demonstracija protestui

uansą 
tielsti 
koma.

komisiją ir

kad taip pat daugme- 
ateina protestai prieš 

tuos taksus laiškais, telegra
momis ir telefonais.

surinkta virš 850,000 parašu 
po protestu prieš aptaksavi- 
mą Įžangos i teatrus ir kitau 
pasilinksminimo vietas.

Akyregyje masiniu protos-

kad nebūtą takšnotos mazes 
hės 50 centą Įžangos.

1 a u k i am a apro k avimo, 
sumažėtu pajamos, jeigu 
suma būtą atleista nuo taksą.

atrą neišgelbėtą, nes dabarti
niais laikais . labai mažai že
mesniu Įžangą parduodama.

Teatrininką išstojimas dar 
1 artą parodė- liaudies veiks
mą galią. Tą ilgai atsimins 
miestiečiai. nežiūrint. kaip 
bus išsirišęs šią taksu klausi
mas.

Švaros darbininkai 
už transportininkus

švaros darbininką unijos 
viršininkas John J. DeLury , 
pareiškė, kad to departmento i 
sunkvežimiu vairuotojai ir ki* 
ti darbininkai, nariai team
sters unijos, rems transports 1 
ninką kovą už pripažinimą I 
unijos i)1 kontraktą.

švaros darbininką unijos 
viršininkas savo nusistatymą 
pranešė majorui Wagneriui. 
Creta to. paprašė, kad mieš
ti' valdžia paskirtą pasimaty
mą, nes švaros darbininkai 
turi ir savąją reikalavimą pa
teikti valdžiai.

Teamsterią Lokalas 831 at
stovauja 8,500 miestiniu šva
ros d arb i n i n k u. J i e y ra n u - 
sitarę reikalauti 4 0 valandą 
savaitės, pagerintos pensijoms 
formulės ir atpildo už viršva- 
lan džius.

CHINCHILLAS
Nuo 1 iki 100 pradėki! savo skie
pe. Pasidžiaugkile pelnu: Mielai 
išmokinsime jus kaip. Visi chin
chillas tikros veislės, registruoti 
ir N. C. B. A. Willard George 
graded.
STUART CHINCHILLA RANCH 

Washingtonville, N. Y. 
Ph. 4161

Pristatome asmeniškai bi kur U.S.

Brooklyno darbiečiai 
veikia prieš McCarthy

turi su planavusi eilę veiksmu 
in formavimui visuomenės, kuo

10-tą: vienas B)' 
Kast New Yorko

\ entoja ms
Premier I 505 Sutter 

(’one. V

munity Center. “>200 Coney Is-

Kiti du mitingai

antrasis M a nsioii.

Visuose kai 
suomenininkai. tą Dr.

William Howard Melish. ak 
torius Lionel Slander. Dai

Do You like kugeli?c

Most the Lithuanians 
specially with 

nice fresh sou)’
( ream.

That’s what, you 
to get if .you join 
gelis party” ' this

oui- ku-

June oth. 7 o’clock, at Cibe) 
ty Auditorium. Come, 
,\our friends and have : 
rv time.

Eksplodavo 
maliavu dirbtuvė

m e ('t
mer-.

B.L

Bronxe prie Park
16 9 th St. eksplodav 
vu gamintuVė. Eksplozija 
nukūlė visą stogą ir kilo gais
ras. (’gnis sužalojo visą 2 
aukštą pastatą ir kita groti-

artimiausia

gaisragesiai buvo.
'i ūma is.

ir

Keturi 
pridusinti

Nelaimė ištiko nedirbtiniu 
ku. Monamtg kad eksplo- 
i iššaukė prigaravusios ma

Sužeidusi automobiliumi 3 
vaikus, Mrs. Andrews nuteista 
90 dieną kalėti ii- $200 pa- 
simokėti. Bausmė
už nelaimę, bet už tai, kad 
ji vairavo po uždraudimo vai
ru o t i.

skirta ne

KRAUSTYMAS IR SANDRUS
UŽSTATAS APDRAUDA 

Padengia Visa Šalį
Specialiai Calif, ir Florida 

Pilnų vežimą ar puspilnį nuve
žamo. Taipgi išnuomojame 
“U-Drive” Moving Vans. 
DOUGHBOYS VAN CO.
1373 Broadway, N. Y. C.

WA. 7-9000

Išgverėlis 
sužeidė mergaite

Tarp Lietuviu

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

visi

iIjdI'c. Pilnam 
()i u vedinama

A partmentinio namo kori
doriuje. 135 K. G6th Street,

prašomi užeiti Į Liberty 
ditorijos resl.aurauą. Ten

BEAUTICIAN
Patyrusi visami- 

laikui. Gera alga, 
krautuve.

LILLIAN’S BEAUTY SALON 
95-01 Jamaica Ave., Woodhaven, L.I.

v VI: 9- II46
< 106-109)

PARSIDUODA JVAIRU, Ą) 
LIŲ KRAUTUVĖ

Pilnai 
vieta, 
n imu. 
biznio

įrengta '‘Hobby" Shop Gera 
Galima daryti gera piagyvc- 
Savininkas parduoda puiki;) 
proga labai prieinamai iš

bus MALE and FEMALE 1 O. 4-2711
• 105-109)

Situations Wanted

\ artauta

pavojingai' sudaužy- 
suraižyta ii' išprie-

Namo j 
sąmones.

Į ligoninę, mergai

tiktai nuolatiniais kraujo per
leidimais. taipgi dirbtinu kvė
pavimu. Kelias valandas prie 
ios darbavosi grupė goriausią
ch irurgą.

Spėliojama, kad ji tapo au
ta kokio lytiniai išsigimusio 
pamišėlio. Taip pat manoma, 
kad tai galis būti tas pats 
es.muo. kinis p 
vaičią nužudė 
Brown, veitorkti

j a u n u o 1 ę 
Ta žmogžu-

pust rečio nuo

taipgi buvusios panašios.
Tuo pat sykiu po apylinkę 

■-klinda ' kalbos, kad daug 
mergaičių turėjusios Įtartiną, 
išgąstingu susitikimą su tū
lu nežinomu jaunu vyriškiu.

Padėka
Po sunkios, bet pasek

mingos operacijos noriu 
tarti dėkui vietiniems ir to
liau gyvenantiem draugam

Daugiausia dėkui

gonine ir tikrai patyriau,

[lei, kaip kraujo įleidimas jo 
j gyvybei.

Labai dėkui visiems.
K a trina Sidni aki e n ė,

Piknikas
Brooklyne

New 
sąskridis 
paramai

Tai visos Didžioj’0
Yorko apylinkės 
pasilinksminimui ir 
dienraščio Lais\ūs. Bus toje
pačioje, vietojo, kur pernai

National Park & Hall
63-13 38tli Ave., Woodside, L.I.

li valgi. Tačiau, ai' yra ver
ta dėl vienos ar poros porci
ją, jii'ie pečiaus kaisti, kuomet

kugelio visi
namie. kaip j Namų darbininkai, kambarių twtr- 

kytojos, stalų patarnautojos, valyto
jai, ir Superintendents.

Geri darbininkai. Nuolatiniai dar
bai ir daliai laiko. Reikalingi paliu
dijimai.

SUNSHINE EMPLOYMENT

Daro $1.060 į savaite. 3 rūmai H 
užpakalio. Renda $70. Puiki vieta. 
Gera pusininkams. Savininkas par
duoda šių puikią biznio progų labai 
prieinamai ant lengvų išmokesčių.

Saukiti' Savininkų:

< 166-10R)

dar su (Irt 
l.arieniauti, 
dainuoti.

va 
pa

at-

2-2038
<I10-113)

STATIONERY.
GREETING

DARBININKR

ėjus i Liberty Auditorija, 
karionė 7 vai.

Cale praėjusios savaitės 
re Abraitienė, buvusi užc

)>i Pese.

Dailininkas A d

m i

Reinhardt

kas kur naujo (lailūs srityje. 
Studijavimas pi'aeitios dailūs 
iobxmii galerijose ir pažini
mas naująją posūkiu pagelbs
ti jam jo profesijoje kaip kū
rėjui ir kaip mokytojui.

Lietuviu Teatro

ja Į New Haven. Ten pasta
tys “Ne visada katinui užga
vėnes.’’ Tai gal bus pasku
tinis pavasarinis pastatymas. 
Tačiau girdėti. kad tariamasi 
su “katinu” dar pagastroliuo- 
ti ši rudeni. Ž. R.

PARDAVIMAI
I šeimynai, frame-shingle namas. 6 
dideli kambariai, gulima ir 7-tų |ja- 
daryti. .Parduoda už prieinamų kail 
nų. Priežastis pardavimo savinin
ke išvažiuoja į kitų \a1sti.jų. Dėl 
daugiau informacijų, prašomo kreip
us bile kada. Telefonas 'I’Aylor 7- 
8487. Adresas: 102 Ridgewood Ave.. 
Brooklyn, N. Y. Arti transportacijų. 

(109-110)

PAIEŠKOJIMAI
Noriu susirašinėt i su Agota Po- 

ziengiene. Ji seniau gyveno Harri
son, N. .J, Prašau jos pačios atsi
liepti. arba kas žinote kur .ji randa
si, malonėki h' man pranešti. Sophie 
Manskiene, 1316 Liverpool Street, 
Pittsburgh 33. Pa.

(108-169)

nežinau

ir girdėjau, kad apsigyveno kur

tos pačios pa-
Jeigu ji dar

Paieškai! Cicilės Andruškevičiūtes.
Po
ko j J. V. pirm 1-mo pasaulinio ka 
ro
nors Long Island. Iš Lietuvos kilu
si: Liuklingėnų kaimo. Krokialau
kio parap., Alytaus apskr. Mano 
pavardė Jo tėvais Franc Lugauskai- 
tė, Navinyko kaimo, 
rapi.jos ir apskrities.
gyva prašau .jos tuoj atsiliepti, arba 
kas girdėjote apie jų ii’ žinote kur 
ji randasi, malonėkite man pranešti, 
už kų būsiu labai dėkinga.

F. Belskis. 102 Ridgewood Ave., 
Brooklyn, N. Y.

(109-110)

Guolis' Vieloje atskirame maloniame 
rūme. Paprastas valgių gaminimas 
Gera ‘alga, linksma namų atmosfera. 
Telefonuokite BE. 5-9610 iki 6 P.M.

Po’6, (defonuokile BE. 5-8361
<108-110)

FOUNTAIN 
CARDS

Veikli sekcija, 6’2 dienos, 8 metams 
lysas. $85 į mėnesį, įskaitant 4 rū
mų apartmentų. Puikiausiose' sąly
gose. .Daro gerų pragyvenimą, sa
vininkas parduoda gerų bizni*) pro
gų labai prieinamai.

Saukite Savininką:
Tel. C E. 9-97!)!)

<163-109)

REAL ESTATE

YONKERS
(ė'iųi pabudavola 2 šeimų namas 

.■ai. krautus(>. Apartmentas tuščias;
ga. Plotas 106x100. Gera 
Arti visų patogumų. Savi- 

pai’duoda labai prieinamai, 
savininkų.

YO. 5-2916
< 109-1 10)

C A N1) Y’ STO R E—IX) I V T AI N
Taipgi pa į duoda žaislis-./ 

įrengta. Gera biznio vicf.f. 
$60. Jeina 3’’a rūmų 
Nuo $300 iki $400 savaitinį 
ką. Biznis lengvai padidinamais. Pil
na

Pilnai
Renda 

t part m<*ntas. 
iniA jplau-

. sekcija, 
ninkas 
Šaukite

For Rent

PUIKIAI ŠIA VIETA
bile 
da-stiliaus mėsininkui. Puiki proga 

ryti gorų pragyvenimų. Franklin 
Square intersection ar Franklin Ave. 
ii- ('orona AvO. Prieinama randa.

Telefonuokiie:
h'L. 4-4839 arba VA. 5-9573

<108-114)

BUSIIVVIC'K SEKCIJA — 
BROOKLYN

Gerai budavotas 6 šeimų 
namas. 3 
3 4 rūmų 
gos. Kai 
Gerose 
kaci.jų. 
Šaukite 
8 P. M.

mūrinis
5 rūmų apari menini ii 
aparimenlai. Geros jei- 

kurios combination sįnkos.
sąlygose. Arli visų komuni- 
Geras pirkinys tik už $16,506. 
savininkų nui 10 A. .VI. iki

AP. 7-5156
( 116-116)

MASPETH
Puikus, pilnai detached, kampinis 
mūro 1 šeimos namas (lengvai per
taisomas ant 2'šeimų). 6 rūmai at
tached garadžius. 1'2 maudynių.

1 Aliejum šildomas,
j skiepas. 1 blokas j mokyklų, krau-
I luves ii1
; $18,500. Matykite siįvininkų:

54-08 69111* Lane, Maspeth. L. L 
Arba trlefoniiokiir HA. 9-4927

( 110-111

11 
pusiau ištaisytas

t)ansportacijos. Kaina lik

Robo-

Robesonas dainuos 
parapijos salėje

Spaudai pranešama, 
žymusis artistas Paul 
son koncertuos New
šio sekmadienio popieti, bir
želio 6-tą, 4 valandą. Kon
certui paimta Zi'on bažnyčios 
svetainė, 140 W. 137 Street. 
Įžanga $1 ir $1.50,

Building & Contracting

CEMENTO DARBAS 
TREPAI Iš PLYTŲ — 

WATERPROOFING 
VISAS DARBAS GARANTUOTAS 

PRIEINAMOS KAINOS 
JOS. D’AMICO & SONS 
FL. 8-8490 — IN. 1-6405

kaina $2,500.
Saukiti' Savininkų:

Tel. EV. 2-9298
(165-109)

PASIRANDAVO.IA 
KEPYKLAI, META

Pilnai įrengta, prisideda skiepas 
20x55, dalis krautuvės, parodos lan
gas. Puiki proga daryti gera pra
gyvenimų. Prieinama randa ar su
lig nuošimčių sutarties. Mat skite po 
ay t rasit: 898 7th Ave., Brooklyn.

Ai- telefonuokite:
STerHng 8-9151

1 168-111)

Rusinės Property lor Sale 
LOFT

'rinkamas lengvos išdirbystės biz
niui. 1600 sq. ft. įėjimas nuo gai
vūs. Gale Triboro 'Pilto. Astoria iė- 
jimas. $150 j mėnesį.

Tel. AStoria 8-5200 
ar Ravenswood 8-1299

< 169-110)

TRIMMING STORE
Pilnai įrengia krautuvė. Gera, 

veikli vieta. {eigos $225 i savaitę 
Gerai part neriams. Savininkas par
duoda puikių biznio progų tik už 
$20,000. Kreipkitės vien tik darbo 
dienomis < ne šeštai!, nei sekmad.)

OL. 4-9080
H 09-110)

CANDV-POUNTAINF

'finkama ir pietus padaryti. Pil
nai įrengia. Gera kampinė vieta. 
8550 savaitinių jeigu. Puiki biznio 
proga. Saukite savininkų.

HA. 9-8329
(109-115)

LUNCHEONETTE & STATIONERY

Didelė 2-viem langais krautuvė, da
ro puikiausių biznį. Parduoda su 
nuostoliais iš priežasties ligos. Turi 
apleisti valstijų. Nepraleiskite viso 
amžiaus progos.

Tel. TR. 4-9689

GERA MANI ’FAKTŪROS VIETA
Specialiai tinkami del moteriškų 
drabužiu.. Pilnai įrengta. 20 mašinų 
ir kiti specialūs priedai. Galima da
lyti puikiausių pragyvenimų. Ar par
duos mašinas ir specials paskirai. 
Prieinamos kainos.

šaukite Savininkų:
YO. 5-1270 ar YO. 6108

f 110-116)

Alaus gaminimo industrijo
je būsią išvengta streiko. Uni
ja ir varyklų savininkai su
tikę priimti planą, kuriuo 
einant darbininkai gaus šio
kių tokių pagerinimų ir sti
klinėmis parduodamo alaus 
kainų nereikėsią kelti.

šapose dirbantiems pride
dama po 19 centų per valan
dą mokesties, o draiveriams 
po 10 c. daugiau. Išdirbu
sieji 12 metų gaus 4 savaites 
atostogų, dar 1 šventą dieną 
(viso turės 9 šventes) ir gaus 
pagerinimų unijos gerovės 
fondui.

GENGSTERIUKU KARAS
Bronxe viena grupė jau

nuolių apšaudė kitą. Vienas 
apšaudytųjų tuojau mirė, ki
to gyvybė pavojuje. Šovikai 
pabėgo su auto, kuriuomi at
važiavo. Esą maždaug žino
mi, tad tikimasi, kad bus pa
traukti atsakomybėn.

PETRAS KAPICKAS

Dr. A. Petriką'
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

MATTHEW A.j
BUYUS
(BUYAUSKAS)

VINCAS SODA1TIS

Užlaiko Puikiai |rengtą
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS

B A R & C R r 1.1
1 Eyck St. Brooklyn, N. Y
Telephone: EVergreen 4-8174

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

UI’-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

' Gerai Patyręs Barberis

PE1ST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Ilewes St.

Brooklyn, N. Y
Visokį vaisiai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, įvairūs daikte
liai. ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.

MAX PEIST, Ph. G.
Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6288

Susirinkimas
RICHMOND HILL, N. Y.

L.L.D. 185 kuopos susirinkimas 
įvyks trečiadienį, birželio-June 9 d., 
pradžia 7:30 vai. vakare, 
lantic Avė.

Visi nariai malonėkite 
susirinkimų ir kurio dar
simokėję duokles už šiuos metus, 
tai užsimokėkite.

GROCERY—DELICATESSEN
Taipgi parduoda alų. frozen loods ir 
daržoves. Pilnai įrengta. GerS veik
li vieta. Galima daryti gerų pragy
venimų. Savininkas parduoda gerų 
biznio progų labai prieinamai.

Saukite savininkų:
Tel. M O. 9-8106

^110-112)

110-06

nesąt e

At-

už-

Valdyba.
(110-111)

Paint-op - your
HAJMF

n

SU. 8-6951 24 vai. Patarnavimas

J ERR Y ’S REFRIG ER ATION 
SERVICE

Naminiai ir Komercijiniai 
AIR CONDITIONERS 

ir 
REFRIGERATORS 
Factory Authorized

, Įdėjimai ir Taisymai
Refrigerators, Air-Conditioners, 

Freezers

Brooklyn, N. Y

PARSIDUODA KEPYKLA

gyvenimų. Savininkas parduoda šia 
puikių biznio progų labai prieina
mai iš priežasties ligos. Matykite 
savininkų:

181 Brook Ave., 
(tarp. 146 Ir 147th Streets)

(Arti Dritte Ave. Subway) 
Tel. C Y. 2-6462

(110-112)

I*.A RSI DUO D A L A U N I)ER ETTE
Pilnai įrengta. $140 j savaitę gryno 
pelno. Vokiečių ir italų apgyventa 
vieta. Gera vieta. Prieinama kaina. 
Kreipkitės tik pirkėjai, šaukite sa
vininkų tik vakarais tarp 8 ir lt: 
P. M.

8-5043
(110-111 )

BEAUTY SALON
Pilnai įrengtas 2 wet ir 2 dr.\’ 

booths. Vienoje iš geriausių Brook
lyn sekcijų, 18 metų kai įsteigtas. 
Daro gerų pragyvenimų. Savir^nkas 
parduoda gerų biznį 
Lengvi išmokėjimai, 
ninką:

1285 Avenue U,
Ar telefonuokite:

ivjrmkas 
tik už .jl’,800. 

Mat y k i te savi

BrmWl yn 
SS. 6-8715 

(110-112)

ti pusi.—Laisve (Liberty)-• šeštad., Birželio (June) 5, 1954




