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KRISLAI
Prie naują pastangų.

Geri žygiai.
Nieko nepasimokė.

Rašo A. Bimba

Džiugu, kad jau persiritome 
j antrąją specialiu vajaus pu- 
se. Jau turime surinkę virš

gi vajaus laiko jau daugiau 
negu pusė prabėgo.

Reikia naujų, d id (d i ų 
stangii. Neatsidėkime ant 
lėto pasišventusių draugų 
draugių. Dešimties tūkstančių 
fondo vajus yra reikalingas vi
sų laisviečių. Tiktai visiems 
žiūrint, kad vajus pilnutinai 
pavyktų, pasieksime savo tiks
lą.

O tikslą pasiekti mes turi
me. Laisvė 
čiu. Tokiu
vedamas pirmojoje pusėje, dar 
didesniu 
antrojoje

pa-

turi išeiti dienraš- 
ryžtu vajus buvo

ryžtu 
pusėje

Dabar
ma Vokietijos ateitis. Tai na
tūralu, nes kai susirinks Ke
turių Didžiųjų “galvos,” svar
biausias klausimas bus Vokie
tijos likimas ir ateitis.

Austrija parodė Vokietijai 
kdlią. Tik tuo keliu eidami 
\okięčiai galėtu matyti savo 
žem$ suvienytą.

Apie tai negali būti jokios 
abejonės.

Vokietijai reikia pasilikti 
neutraliskai, nesidėti prie jo
kio militarinio bloko prieš jo
kią kitą valstybę. Toks .yra jos 
kelias į susivienijimą.

Keista, kad tūli žmonės, ku
rie dar nelabai seniai tokį vo
kiečiams kelią laikė vieninte
liai teisingu ir išmintingu ke
liu, šiandien kitokias melodi
jas gieda.

Paimkime kolumnistą Lipp- 
manną. 1950 metais, pasak 
kolumnisto Joseph Clark, 
Lippmannas rašė:

“Susivieniję vokiečiai negali, 
be katastrofišku pasekmių pa
tys sau ir visam pasauliui, pri
sidėti prie vienos kurios mili- 
tarines koalicijos.”

Šis faktas šiandien tebėra 
taip teisingas, kaip buvo 1950 
metais.

diskusuoja-

SViskas rodo, kad gal bus 
pradėję keisti savo gaires ir 
Vakarinės Vokietijos socialde
mokratai. Jų vadovaujamos 
darbo unijos jatr padėjo į ša
lį kovą prieš Vokietijos mili- 
tarizmo prikėlimą.

Du labai įdomūs įvykiai ver
ti mūsų dėmesio. Argentinoje 
parlamentas nutarė nu raguoti 
katalikų bažnyčios hierarchi
ją. Katalikų religija nebebus 
oficiali valstybės religija. Atei
tyje visos bažnyčios ir religi
jos bus vienodai traktuojamos, 
labai, labai didelis žingsnys 
pirmyn.
. Indijos parlamentas priėmė 
įstatymą prieš daugpatystę ir 
už legališkus divorsus. Taip 
pat nepaprastai geras žygis 
pirmyn toje tolimoje į naują 
gyvenimą pakylančioje šalyje. 
Šis įstatymas, sakoma, su- 

senojo atsilikusio šei
myninio ir socialinio gyvenimo 
pamatus. Moteris bus pripa
žinta lygiateisiu žmogumi.

Prancūzai siunčia Afrikon 
limta tūkstančių kareivių
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Valdžia gal privalės įvest 
griežtesnę skiepų kontrolę

Jet - orlaivis per viena dienų 
2 kartu perskrido kontinentą

Jie nori, kad konferencija 
darytų svarbius nutarimus

Washingtonas.—šiandien 
(pirmadienį) čia konferuo- 
ja valdžios sveikatingumo 
organų pareigūnai, - vaistų 
firmų savininkai ir vaiku 
paralyžiaus ekspertai. Jie 
turės nuspręsti, kokios pa
kaitos turės būti padarytos 
Saiko skiepų kontrolėje. Sa
vaitės pabaigoje buvo pra- j 
nešta, kad dar vienas vai
kas, kuris buvo įskiepytas 
tais vaistais, apsirgo para
lyžium.

Apsirgusiųjų skaičius to
kiu būdu dabar vra 76.

Manoma, kad valdžia tu
rės įvesti griežtesnę kon
trolę fabrikantų, kurie Sai
ko vaksiną gamina. Yra 
įtarimas, kad, skubėdami, 
norėdami pagaminti grei
čiau pasipelnijimui, fabri
kantai nepaisė visų saugu- 
do priemonių.

Šios dienos pasitarimuose 
bus nutarta, ar sulaikyti 
tolimesnį skiepijimą, ar ne, 
ar dar kartą patikrinti jau 
pagamintus skiepus ar ne.

Pasitarimuose dalyvauja

su daktaru Saiku praeitais 
metais pravedė originalius 
bandymus, kurie atnešė ge
rus rezultatus. Manoma, 
kad skirtumas,. tame, jog 
praeitais metais skiepai bu
vo saugesni, nes jie nebuvo 
gaminami masiniai.

nutarta sulaikyti skiepiji-.

Alžyre, Moroke, Tunisijoje,-- 
visur kovos preš francūzus

Tunis. — Vietiniu nacio
nalistų kovos prieš francū
zus verda visose trijose 
Šiaurės Afrikos francūzu 
kolonijose: Maroke, Alžyre 
ir Tunisijoje, kur paskuti
niu laiku buvo bent kiek 
ramiau. Kraštutiniai na
cionalistai ten metė bombą 
i nuosaikiųjų nacionalistų 
Neo-Destour partijos bu
veinę, nes Neo - Destour 
žmonės užmušė vieną kraš
tutinį nacionalistą.

Alžyre nacionalistai ban
dė išsprogdinti tiltą, bet 
jiems pasisekė padaryti tik 
bent kiek, žalūs. Alžyro 
mieste įvyko susirėmimas 
tarp nacionalistų ir polici
jos. Vienas alžyrietis buvo 
užmuštas. Maroke, Casa- 
blancos uoste, du francūzu 
kariai buvo pavojingai su-

malšinimui sukilimų Alžirijo- 
je, Tunisijoje, Moroke ir ki
tur.

Tas tik parodo, kad Pran
cūzijos imperialistai nieko ne
pasimokino iš netolimos istori
jos Indo-Kinijoje. Tas tik pa
rodo, kad jie turės būti spėka 
išgrūsti laukan iš kolonijų 
Afrikoje.

Los Angeles. — Leitenan
tas John M. Conroy jet-or- 

kontrolę, dauguma vaikų j laivių vienos dienos bėgyje 
liks neskiepyti iki ateinan-i nuskrido iš Los Angeles į 
čio rudens.

Iš Kanados pranešama, 
kad ten skiepijimas jau be-

m'ą ir Įvesti naują griežtą!

gerais rezultatais, nes val
džia ten iš pat pradžios 
g r i e ž č i a u k o n t r o 1 i a v o.

Nehru atstovas 
grįžo iš Pekino

New Yorką ir atgal. Jis 
valgė pusryčius Los Ange
lėse, pietus New Yorke ir 
vakarienę vėl Los Angelese, 

Leitenantas Conroy skri
do vienas, be p a d ė j ė j o, 
F86A Sabre jet tipo orlai
viu. Po kelionės jis buvo,, 
labai pavargęs, bet paten
kintas, kad sumušė rekor
dą. Atskridęs iš Los An-

beles i Mitchel Field karinį 
aerodromą Long Islande, 
jis tiktai pavalgė pietus, 
jo orlaivis buvo pripildytas 
gazolinu ir jis tuojau grižo.

Buvimas nuo 8 iki 10 va
landų ore ne naujas daly
kas keleivinių orlaivių la
kūnams, bet skrendant jet 
orlaiviu, lakūnas žymiai la
biau įtempęs savo organiz
mą, kas leitenanto Conroy 
kelionę padarė nemažu at
siek imu.

Hong Kongas. — Krišna 
Menon, specialus Nehru at
stovas, sustojo čia pakelyje 
namo. Menonas apie sa
vaitę viešėjo Kinijoje, kur 
jis turėjo ilgus pasitarimus 
su užsienio reikalų minis
tru Čou En-lajum.

Hongo Kongo aerodrome 
laikraštininkai klausė Me
liono, ką jis žino apie ame
rikiečius lakūnus, kurie ka
linami Kinijoje. Jis atsakė: 
“Aš nevykau kaip Raudo-; 
no jo Kryžiaus atstovas, o 
kaip diplomatas. Yra daug 
svarbesnių klausimų, negu 
amerikiečių lakūnų klausi
mas.”

Iš Hong Kongo Menonaš 
išskrido i New Delhi. Ma
noma, kad Nehru norėjo 
plačiau sužinoti apie Kini
jos nusistatymą, prieš tai, 
kaip jis vyksta j Tarybų 
Sąjungą. '

Bonna. — Vakaru Vokie
tijos valdžia sako, kad če
ko slovaku pasienio sargyba 
užmušė vokietį policininką.

Švęsdamas 106-tą gimtadieni 
gavo 85 m. pavėluotą medali

Arras, Francūzija.— Se- 
raphin Pruvost čia minėjo 
savo 106-tą gimtadienį. Ta 
proga jam iš karo ministe
rijos buvo atsiųstas 
lis, kuris atėjo 85 
pavėluotai.

Pruvost 1870-tais 
dalyvavo Francūzijos-Prū- 
sijos kare ir laimėjo medalį 
už drąsą. Bet per klaidą 
tas medalis jam vietoje ne
buvo įteiktas. Per ilgus me
tus, jau būdamas civiliniu, 
Pruvost rašinėjo karo mi
nisterijai, bet jam buvo at
sakinėjama, kad sunku su
rasti rekordus, dokumen
tus, kad vis ieškoma ir tt.

Dabar medalis jam buvo 
atsivųstas ir Pruvost jį 
prisegė prie savo švarko 
atlapo.

meda- 
metais

metais

New Delhi. — Nehru šią 
vasarą praleis šešias dienas 
Jugoslavijoje. Prieš tai jis 
lankysis Tarybų Sąjungoje, 
Lenkijoje ir Čekoslovakijo
je.

Dešiniųjų unijų federacija 
atmetė kairiečių pašildymą
Viena. — Pasauline Dar

bo Unijų Konfed e r a c i j a 
(WFTU) atsikreipė į taip 
vadinamą T a r p taut i n ę

jungą su pasiūlymu suda
ryti bendrą frontą. Pasau
linė Darbo Unijų Konfede
racija yra kairiečių vado
vaujama. Antrajai sąjun
gai vadovauja dešinieji so
cialdemokratai ir jiems pa
našūs elementai. Tai gru
pei taipgi priklauso Ameri
kos unijos —j CIO, AFL ir 
angliakasiai.

Dešiniųjų unijų sąjunga 
dabar laiko savo kongresą 
Vienoje, Austrijos sostinė
je. Kairiųjų unijų sąjunga 
Vienoje turi savo pastovią 
buveinę.

Dešiniųjų kongrese buvol 
skaitytas laiškas nuo Pran
cūzijos Generalinės Darbo 
Konfederacijos (CGT) pir
mininko Louis Saillant, ku
ris yra ir Pasaulinės Dar

bo Unijų Konfederacijos 
pirmininkas. Saillant, sa
vo atsikreipime sako, kad 
abi unijų sąjungos turėtų 
bendrai darbuotis, kad ge
rinti darbo klasės gerbūvi.

Dešiniųjų kongrese pir
mininkas Oldenbroek (olan-

pimas yra “tiktai propa
ganda.”

Katalikai p a s i t ra u ks i ą
Dešiniųjų suvažiavime bu

vo iškelta, kad daugelyje 
vietų ‘ krikščioniu demokra
tų vadovaujamos unijos, 
kurios veikia kartu su so
či ai d em okra tų va d ova u j a- 
momis, pradeda laužyti tą 
bendrą frontą. Yra labai 
galimas dalykas, sakė pir- 

‘ mininkas Oldenbroek, kad

čionys demokratai ištrauks 
kelias unijas, kurios yra jų

ciją

Paskutiniai pranešimai
Londonas. — Londone ir 

keturiuose kituose uostuo
se sustreikavo apie 17,000 
uostininku - kroviku. Strei
kuoja vienos, kairiečių va
dovaujamos, unijos nariai. 
Kiti uostininkai, kurie pri
klauso prie dešiniųjų dar- 
biečių vadovaujamos trans
porto darbininkų unijos 
(TWU), streike nedalyvau-

valdančiomis, reiškia, jog 
dabartinis Juvosla vijos re
žimas ir režimas Tarybų 
Sąjungoje turi daug ko 
bendro, nors yra ir dide
liu skirtumu.

V 4.

Washingtonas. — Jugo
slavijos ambasadorius Ame
rikoje Leo Mates kalbėjo 
per radijo - televizijos pro
gramą “Meet the Press.”

New Yorkas.—Miesto ta
rybos pirmininkas A. Stark 
sako, kad anti-polio skiepus 
turėtų gaminti universitetų 
laboratorijos, kaip Uii da
roma Kanadoje, o ne priva
tinės kompanijos,
tada būtų saugesni, sakė 
jis. New Yorke tuo tarpu 
tęsėsi vaikų skiepijimas 
pirmadienį.

Washingtonas.—“Pravda” 
sako, kad faktas, jog Jugo
slavijoje pramonė lieka su
valstybinta, jog darbininkų 
ir valstiečių klasės lieka

New Delhi. — Indija su
ėmė 400 sikhu vadu, kurie v c 1
reikalavo autonomijos savo 
sričiai.

Vaistai '
B. Graham pas karalienę
Londonas. — Amerikietis 

evangelikas Gilly Graham 
baigia savo panieksiu marš
rutą Anglijoje, Škotijoje ir 
Valijoje. Vieno jo pamoks
lo klausėsi karalienė. Po 
to jis buvo pakviestas pas 
karalienę pietų.

Washingtonas.—Iš Mask- to dienų, paviršutiniškų pa- 
vos pranešama, kad “Prav- sitarimų be galutinų nuo
dą” atspausdino straipsnį, 
kuris iškelia, jog Vakarai ga, sako “Pravda,” 
ir Sovietai dar tūli skirtin- sitarimų, kurie tęstųsi il
gas nuomones apie keturių giau, kur pasaulinės pro- 
didžiųjų pasitarimus, kurie blemos būtų aptartos visa- 
turi įvykti šią vasarą. ; pusiškai, kur būtų prieita 

“Pravda” sako, jog ame- prie galutinų ir sprendžia* 
rikiečiai nori trumpų, kele- mų nutarimų.

Amerikiečiai diplomatai 
yra įsitikinę, kad Sovietai 
pageidauja derybų, kurios 
turėtų tiek galios ir svar
bos, kaip derybos Tehera
ne, Jaltoje arba Potsdame. 
Sovietai laikosi nuomonės, 
jog susikaupė tiek svarbių 
problemų, kurių negalima 
išrišti per trumpą paviršu
tinišką susiėjimą.

Taipgi dar nesusitarta 
dėl pasitarimų vietos. So
vietai dar pageidauja Vie
nos arba Ženevos, ameri
kiečiai galvoja apie San 
Francisco. Bet manoma, 

I kad bus susitarta tartis 
Stokholme.

Kol kas Sovietų Sąjunga 
dar neatsakė oficialiai į 
Vakarų pakvietimą laikyti 
keturių didžiųjų konferen
ciją. “Pravdos” straipsnis 
neskaitomas oficialiu atsa
kymu arba atmetimu, nors 
iš jo aišku, kad Sovietai ne 
visai patenkinti tuom, ko
kios rūšies pasitarimų ame
rikiečiai pageidauja.

sprendžiu. Tarybų Sąjun- 
nori pa-

Baigėsi Sperry 
ilgas streikas

New Yorkas. — Per pen-

Gyi’oscope streikas baigėsi. 
Darbininkai masiniame mi
tinge dviem trečdalaiais 
balsų nutarė grįžti prie 
darbo ir priimti dviejų me
tų sutartį su algos pakėli
mu, maždaug 13 centu į va
landą. Unija pradžioje rei
kalavo 18 centų pakėlimo.

Streikas apėmė 9,300 dar
bininkų, kurie priklauso 
prie CIO elektristu unijos. 
Streiko pradžioje darbinin
kai fabriką masiniai pikie- 
tavo ir įvyko eilė susirėmi
mų su policija, kuri bandė 
pravesti .streiklaužius. Pa
skui savininkai atsisakė 
bandymo operuoti fabriką 
s t r e i k 1 a u ž i ų p a g a 1 b a.

Kompanija pasižadėjo, 
kad visi darbininkai galės 
grįžti prie darbo, nežiūrint 
jų rolės streike.

Generolas Douglas Mac- 
Arthur dabar taps Sperry 
Gyroscope kompanijos vy
riausiu direktorium.

Jusgoslavai paleidžia dali 
savo kariuomenės junginiu

Belgradas. — Jugoslavi
jos valdžia paskelbė, kad ji 
neturi tuojautinio karo bai
mės, kad ji pasėkoje demo
bilizuoja dalį savo karinių 
pajėgų. Jugoslavijos ka
riuomenė turės mažiau ar
mijos dalinių.

Tito pasakė, kad valdžia 
paleis dalį taip vadinamos 
“pirmos proletarinės divizi
jos karių.” Minima divizija 
susideda iš Tito režimui iš
tikimu kareiviu. Paleistie
ji gaus gerus darbus civili
niame gyvenime, sakė Tito, 
kur jie tai]) reikalingi “ko
vai prieš mūsų socialinės 
santvarkos priešus.”

Kenyjoje kova vyksta kaip 
vykusi, -■ paliaubų nedaryta

Nairobi. — Britai buvo 
paskelbę, kad kai kurie ke- 
nyječių partizanų vadai su
sitiko su jais ir derėjosi dėl 
paliaubų, bet iš tų derybų, 
dabar sako britai, nieko ne
išėjo. Partizanų vadai de
rybas nutraukė ir pasišali
no į džiungles. Jie nutrau
kė derybas, nes britai rei- 
kalavo besąlyginio pasida
vimo.

Britai naudoja vieną par
tizanu vadu, kuris žinomas 
po vardu “Generolas Kini
ja,” kaip savo propagandis
tą. Jis pateko belaisvėn ir 
dabar šaukia kitus pasi
duoti. Ar jis kankinimais 
priverčiamas tai daryti ar- 
pasidarė paklusnus įritu 
klapčiukas, nežinia.

• Pekinas. — Sovietai pra
dėjo ištraukti savo karines 
jėgas iš Port Arturo, Kini
jos uosto, kur tarybinės jė
gos iki šiol radosi pagal 
sutartį su Kinija. Pagal 
naują sutartį tarybinės jė
gos tą uostą apleis prieš 
šio mėnesio pabaigą.

ORAS NEW YORKE 
šilta, tvanku, protarpiais 

lietus.

Egiptas ir Izraelis vartojo 
artileriją mūšiuose Gazoje _

Kairas. — Gazos srityje, 
Kisufino apylinkėje, įvyko 
nemenkas mūšis tarp izrae
liečių ir egiptiečių. Mūšis 
tęsėsi apie dvi valandas ir 
jame buvo vartojama arti
lerija, mortariai bei kulko
svaidžiai. Abi pusi pripa
žįsta, kad tai buvo vienas 
sunkiausių mūšių Izraelio ■» 
Egipto susirėmimų istori
joje.
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DAR VIS NĖRA PILNO AIŠKUMO
De L VAIKŲ skiepijimo, kad apsaugoti juos nuo 

vaikų paralyžiaus (Polio), dar vis tariamasi, nors jau 
daugelyje vietų mažamečiai, mokyklinio amžiaus vaikai 
buvo pradėti skiepyti.

New Yorko mieste vaikų skiepijimas buvo pradėtas 
masiškai praėjusį ketvirtadienį. Deja, apie 28% tų vai
kų, kurie ta dieną turėjo būti įskiepyti, nebuvo įskiepyti, 
nepasirodė.

Tai aiškinama tuo, kad daugelio vaikų tėvai buvo 
sudemoralizuoti. Visas skiepijimo reikalas, pasirodo, 
buvo labai suveltas,—suveltas spaudos ir radijo; suvel
tas ir atsakingų asmenų Washingtone.

Senatorius Morse reikalavo, kad sveikatingumo se
kretorė Oveta Culp Hobby pasitrauktų iš tos vietos. Ji, 
kaip žinia, yra tas pareigūnas, kuris turėjo visą šį skie
pijimo ir antnuodžiu prižiūrėjimo darbą tvarkyti, bet. 
sako senatorius Morse, ii nesutvarkė, kaip turėjo būti 
sutvarkyta; ji neatliko gerai savo pareigų.

Po to, kai senatorius Morse tokį reikalavimą viešai 
iškėlė, tai prezidentas Eisenhoweris, nors ir girdamas 
Mrs. Hobby, pranešė, kad ii žada iš savo vietos pasi
traukti.

Mums, tačiau, rodosi, kad tik jos pasitraukimas iš 
sveikatingumo sekretoriaus vietos visų reikalų, susi
jusių su vaikų paralyžiaus epidemijos pažabojimu, ne
išspręs. Visa federalinė valdžia, visų valstijų ir miestų 
administracijos privalėtų labai atidžiai rūpintis šituo 
reikalu.

Savaime yra aišku, kad ne visi asmenys, įskiepyti 
Saiko ant-nuodžiais, apsisaugos nuo tos baisios ligos. 
Bet jeigu būtų apsaugota nors 80G, tai ir tuomet būtų 
pasiektas laimėjimas.

Sutinkame su pačiu* šių vaistų išradėju, Dr. Salk, 
kad ims laiko, kol kova su vaikų paralyžiumi bus pilnai 
laimėta.

Prie to turime eiti. t
I

KĄ JIS SAUGO, TAIP DARYDAMAS?
NEW YORKO MIESTO mokyklų superintendentas 

Dr. William Jansen yra reakcinio plauko asmuo. Jis 
tai parodė jau ne vienu savo “žygiu.” Jis tai ypatingai 
parodė puldamas pažangius mokytojus.

Vėliausias Dr. Jansono “žygis” buvo padarytas pra
ėjusią savaitę.

Ką gi jis padarė?
New Yorko vidurinių mokyklų moksleiviams kas

inėtai yra pateikiamos dvi temos kontestui.
Vieną tema teikia niuyorkiškis Chamber of Com

merce. Jis duoda moksleiviams tokia tema: “HOw Free 
Enterprise Has Helped to Make America Great.” (Lie
tuviškai, atsieit, bus: Kaip laisvasis verslas padėjo Ame
rikai tapti tvirtai.)

Kitą moksleiviams kasinėtai kontestą skelbia miesto 
Apšvietus Taryba. Šio kontesto tema: Kaip apsisaugoti 
nuo gaisrų?

Dalyvaujantieji moksleiviai kontestuose parašo 
straipsnius —» geriausiai, parašytų straipsnių autoriai 
gauna premijas.

Šiemet Amerikos socialistų partija panorėjo pateik- i 
ti miesto moksleiviams savo kontestą: “How Cooper- 

' ative Enterprise Has Helped to Make America Great” 
(Kaip kooperatyvinis verslas padeda Amerikai būti 
tvirtai).

Dr. Jansenas tą pasiūlymą atmetė.
Tuomet League for Industrial Democracy,—libera

lų organizacija,—pasiūlė savo kontestą, temoje: “How 
Public Enterprise Has Helped to Make America Great.”

Ši pasiūlymą Dr. Jansen taipgi atmetė. Atmesda
mas, jis sakė, kad dviejų kontestų užtenką, kiti esą ne- 

r reikalingi.
i

Bet galvojantis pilietis žino, kad Dr. Jansen, at
mesdamas šituos pasiūlymus, atmetė juos ne dėl to, kad 
kontestų jau “perdaug.” Jis juos atmetė dėl to, kad, 
dalyvaudami tokiuose kontestuose, moksleiviai galį “už
sikrėsti” socialistinėmis (ar komunistinėmis) idėjomis!

Tai kiekvienam aišku!
Jam užtenka to kontesto, kuriuo garbinamas pri

vatinis biznis, privatinis kapitalas.
Atsiminkime, Prekybos Buto teikiamas kontestas 

juk tam ir teikiamas, kad moksleiviuosna įdiegti juo 
“didesnę meilę” “laisvajam verslui.”

“TIESOS JĖGA”
Po tokia antrašte para

šė neilgą, bet įdomų, straips
nį vienas žymiausiųjų Lie
tuvos rašytojų-poetų V. 
Mykolaitis-Putinas.

Jis rašė:
“Nė vienas tarptautinis 

aktas, nė vienas atsišauki
mas nenuaidėjo taip plačiai 
pasaulyje, kaip Pasaulinės 
Taikos Tarybos Kreipima
sis, šaukiantis geros va
lios žmones priešintis Va
karų imperialistų pastan
goms įliepsnoti pasaulinį 
atominį karą. Kreipimosi 
sukelti atgarsiai liudija, 
kad jis pajudino aktualiau
sią, visai žmonijai rūpimą 
šių dienu reikalą — reikalą 
išgelbėti milijonus gyvybių, 
apsaugoti nuo sunaikinimo 
neįkainuojamus ku 11 ū r o s 
turtus. IŠ tiesų, visos šitos 
vertybės atsidūrė pavojuje, 
kai genialūs mūsų amžiaus 
išradimai imperialist! n ė s e 
valstybėse panaudojami ne 
taikingam kūrybiniam dar
bui, bet žudynių ir griovi
mo priemonėms gaminti — 
ir kai šiandieniniai tų ša
lių viešpačiai pripuolama5 
jiems atitekusią valdžia sie
kia panaudoti tam, kad tas 
priemones paleistų į darbą, 
įžiebtu baisu atomini kara. * C V V V

“Kaip ten bebūtų su pro
pagandiniais karo kursty
tojų plepėjimais, busimasis 
karas paverstų griuvėsiais 
darbo žmonių rankomis per 
ilgus metus statytus kultū
ros židinius ir daug neįkai
nuojamų mokslo ir meno 
turtu. Laimei, atominioV 7

karo kurstytojų pastangos 
atsimuša į taiką mylinčių; 
žmonių pasiryžimą neleisti 
karui įsiliepsnoti. Tarybi
niai žmonės pasisako už 
atominio ginklo uždraudi
mą ir jo gamybos nutrau
kimą todėl, kad jie nori ap
saugoti žmoniją nuo tų ne
laimių, kurias gimdo atomi
nis karas. Taikos šalininkų 
stovykla šiandien yra žy
miai skaitlingesnė ir galin
gesnė už karo kurstytojų 
stovyklą. Taikos sargybo
je stovi ne tik tokios mil
žiniškos valstybės, kaip

2 pusi.—Laisvi (Liberty)-Antrad., Gegužės (May) 24, 1955

IŠ UNIJŲ VEIKIMO
“Wall Street Journal” nu

rodo, kad šiais metais or
ganizuoti darbininkai ryž
tingiau kovoja už savo rei
kalavimus. Šiuo metu į ko
vą įsitraukia net du mililjo- 
nai darbininkų.

Louisville & Nashville ge
ležinkelio virš 30,000 darbi
ninkų išstreikavo 59 dienas. 
Tai ilgiausias geležinkelie
čių streikas nuo 1922 me
tų, kai streikavo geležinke
lių dirbtuvių darbininkai. 
Streikieriai privertė kom
paniją pasiduoti arbitraci- 
jai dėl kompanijos pasimo- 
jimo algas kapoti.

Jau trečias mėnuo, kaip 
tebestreikuoja 50,000 South
ern Bell Telephone Co. dar
bininkų. Kompanija nori 
įrašyti į kontraktą, kad 
darbininkai neturėtų teisės 
skelbti streiką, taipgi atsi
sako patenkinti darbinin
ku reikalavimus, v

Amerikos Darbo Federa
cijos newyorkiškė amatų 
taryba nusitarė pravesti 
nuodugnų tyrinėjimą dėl. 
Coliseumo sugriuvimo, vie-: 
no darbininko žuvimo ir 51 
darbininko sužeidimo. Apie 
tūkstantis darbininkų prie 
to projekto dirba.

Park Davis & Co., kuri

Tarybų Sąjunga, liaudies 
Kinija, ne tik liaudies de
mokratijos šalys, bet ir 
daugelis milijonų žmonių 
imperialistinėse valstybėse. 
Pasaulio tautos nenori ka
ro, jo nekenčia ir tramdo 
jo kurstytojus. Pasaulinės 
Taikos Tarybos Kreipima
sis mobilizuoja visus taikos 
šalininkus į nenugalimą tai
kos armiją, į nepalaužiamą 
frontą, kurio pergalę ga
rantuoja ne atominės bom
bos bei pabūklai, bet vie
ninga tautų valia, ir, svar
biausia, jos kilnaus reikalo 
teisingumas. Mūsų visų, 
taiką saugojančių milijonų 
parašai tesujungia mus į 
neišardomą daugianaciona
linę brolystės bendriją vi
same pasaulyje taikos per
galei užtikrinti!”

DAR DĖL TOS JŲ 
“BENDRUOMENĖS”

L. Jonikas Vilny rašo:
“Kelerius lygiai metus 

kalnas gimdė pelę ir—pa
galiau išstenėjo.

“Turiu mintyje ‘lietuvių 
bendruomenę.’

“Į ‘bendruomenę’ kleri
kalai ir jų p a š 1 u o s t o s 
menševikai buvo pasiryžę 
įtraukti ‘milijoną Ameri
kos lietuviu.’ €

“Gegužės 1-mą visose lie
tuvių kolonijose Amerikoje 
įvyko ‘bendruomenės’ val
dybos rinkimai.

“Kūma Grigaitis skun
džiasi, kad apie rinkimų pa
sekmes žinias ir jis tegali
nąs tik iš pranciškonų ir 
marijonų. Iš milijono lietu
vių ‘bendruomenės’ balsa
vimuose — per visą Ame
riką — tedalyvavę tarp 4-5 
tūkstančių.

“Bet juk 12 Chicagos pa
rapijų yra kur kas daugiau 
disciplinuotų davatkų negu 
5,000. O kur dar keturios 
davatkos ir du davatkinai. 
kurie priklauso ‘centrinėje 
LSS kuopoje’?”

Nešvariausia yra tai, kad 
šitie samozvancai, išrinkti 
kelių tūkstančių balsų, da
bar rėkalos, skelbdamiesi, 
būk jie atstovaują milijoną 
Amerikos lietuvių.

išdirba anti-polio čiepus, 
susitaikė su unija. Darbi
ninkai laimėjo 13 centų į 
valandą pakėlimą. Streikas 
buvo išvengtas.

Goodyear gurno kompani
ja ir unija pasirašė sutartį, 
kurioje garantuojama ligos 
pašalpų ir už sužeidimus 
atlyginimo padidinimas. Al
gos paliktos senosios.

Toledos Willys Motors 
dirbtuvės darbininkai pa-1 
skelbė streiką. Jeigu strei
kas ilgiau tęsis, tai palies’ 
ir kitų automobilių dirbtu
vių darbininkus.

MICA Insulator darbi
ninkai, Schenectady, N. Y., 
baigė keturių savaičių strei
ką, kuomet kompanija pa
galiau sutiko pakelti algas 
ir pagerinti darbo sąlygas. 
Darbininkai priklauso U E 
(elektrininkų) unijai.

•

CIO Packinghouse Work
ers Unija ir AFL Meat 
Cutters and Butchers Work
men unija turėjo Chicagoje 
atskiras konferencijas, bet 
abiejų unijų atstovai pasi
keitė savo nuomonėmis 
apie unijų vienybę. Atro
do, kad neužilgo abi unijos 
susivienys į vieną galingą 
skerdyklų , darbininkų uni-

Kai kurie mano gyvenimo prietykiai 
didmiestyje

Rašo Preg,nešas
Man gyvenant su savo 

šeima arti trisdešimt me
tų mažame Pennsylvanijos 
miestelyje, aš nė nejutau, 
kai mane tenai užklupo ta 
mums visiems negeistina 
senatvė. Ten darbai kožną 
metą vis mažėjo taip, kad 
apie gavimą kokio nors 
darbo nereikėjo nė svajo
ti, nes visi rūpesčiai ir sva
jonės pasiliko beviltiškos... 
Vaikai šioj šalyj gimę, už
augę ir baigę vidurinius 
mokslus, pradėjo kitaip gal-) 
voti. Jie ryškiau permatė 
tą visą blogąją padėtį, ne 
tik tuolaikinę, bet ir neaiš
kią ateitį. Jokiu būdu ne
galima buvo išgalvoti ge
resnės išeities į pelnijimą 
pragyvenimo. Tadgi vaikai 
nusprendė vykti į didmies
ti, nes jiems, esant dar jau
niems ir ragavusiems aukš
tesnio mokslo, mieste visgi 
geresnė proga gauti kokį 
nors užsiėmimą.

Aš su žmona, tik dviese 
pasilikę, dažnai rūpinomės 
apie išvykusius į miestą 
vaikus. O vaikai taip pat 
rūpinosi apie mus, du se
nius, namie pasilikusius.

Iš pradžios vaikai dažnai 
atvykdavo mus aplankyti, 
bet vėliau jiems tolima ke
lionė labai nusibodo. O an
tra, dažnus toli važinėji
mas sudaro didelius iškas
ėjus. Tadgi jie pradėjo 
mums įkalbinėti, kad ir mes 
vyktumėm į miestą drauge 
su jais gyventi, tuomet ne
reikėtų vieniems apie ki
tus tiek daug rūpintis, ir 
drauge gyvenant visiems 
būtų daug linksmiau, ne
reiktų rūpintis ir pato
gumai būtų geresni, nes 
tuomet nebereiktų toli va
žinėti.

Bet aš, plačiau apgalvo
jęs visą dalykų stovį, ta
riau savo vaikams: “Pa
laukite! Aš pirmiau noriu 
pamatyti tą jūsų miestą, 
kaip jis atrodo. Jo nema
čius, jūs manęs nė su poli
cija iš čia neišvešite!”

Už keleto savaičių atvy
kau į didmiestį pasisvečiuo
ti, pabūti pas vaikus, kad 
nors šiek tiek susipažinti su 
didmiesčio darbininkų sąly
gomis.

Po kelionės, biskį pasilsė
jęs, nusprendžiau eiti pasi
vaikščioti ir p a s i ž i ū r ė ti 
miesto įvairenybių. Tačiau, 
bevaikščiojant, jaučiausi la
bai nejaukiai. . lyg būčiau 
nuklydęs didelėje girioje. 
Labai panoro aplankyti žy
mesnes miesto vietas. Bet 
kaip? Nežinau, kur ir ku
riame miesto šone jos ran
dasi. Nežinau gatvių, nei 
gatve R ariu, į .kur jie va- 
važiuoja...
Ieškau ko nors gražesnio 

ir kilnesnio
Priėjęs prie policijanto 

pasakiau, kad esu atvykęs 
iš toli į šitą, miestą ir la
bai norėčiau pamatyti žy
mesniąsias istoriškas vie
tas. Policijantas, nusišyp
sojęs, sako, kad svečias iš 
toli atvykęs nežino miesto, 
tai tame nieko naujo nėra. 
Čia randasi daugelis tokių, 
kurie mieste užgimė ir už
augo ir dar nežino miesto. 
Jis, mandagiai man paaiš
kindamas, nurodė tas vie
tas, kurių aš prašiau, ir pa
tarė, kuriais busais nuva
žiuoti. Aš, jam padėkojęs, 
pirmiausiai nuvykau į taip 
labai pagarsėjusią Ameri
kos istorijoje ir visuomet 
labai gerbiamą Nepriklau
somybės svetainę, kur už

gimė Amerikos žmonėms ta j 
didžioji laisvė ir nepri
klausomybė. Ten nors ant 
greitųjų pasižvalgęs po gar
sųjį laisvės lopšį ir gavęs 
apsčiai istoriškų įspūdžių, 
dar turėdamas daug laiko, ( 
nutariau vykti - į gamtos 
mokslų muziejų. Muziejuje 
bevaikščiodamas iš vieno 
kambario į kitą, pamačiau 
daug įdomių moksliškų, is
toriškų eksponatų, kurie 
mane labai suįdomino, nes 
savo gyvenime niekados ne
buvau matęs nė kokio mu
ziejaus. Sekamą dieną nu
vykau į tapybos, paišybos 
ir skulptūros muziejų. Čia 
atsiskleidė prieš mano akis 
kaip pavasario gamtos gro
žis. Ak, kiek čia puikiai 
nupieštų meniškų kūrinių! 
Per šimtmečius pasaulyje 
pagarsėjusių artistų darbus 
teko pamatyti savo akimis, 
ir nė cento nekainavo. Vie
nam kambaryj išgirdau lie
tuviškai kalbant. Tai buvo 
pusamžiai — dvi vedusios 
poros lietuvių, kurie, be
žiūrėdami į nuogų moterų 
piešinius, tarp savęs ginči
josi. Ypač moterys protes
tavo, kam vyrai žiūri į nuo
gas moteris.

Bet .kada nuvyko į kitą 
kambarį, kur nuogų vyrų 
paveikslai kabojo ir nuogos 
statulos stovėjo, ten moterys 
pamiršo protestus dėl nuo
gumo; o vyrai, juokdamie
si, niekaip negalėjo moterų 
iš to kambario išsivesti.

Šiame muziejuje pralei
dau keturias valandas lai
ko. Nors ne viską, bet daug 
mačiau, ko niekados savo 
gyvenime nesitikėjau maty
ti.

Sugrįžus į namus, tuojau 
duktė ir žentas klausia: 
“Tėvai, kaip jums patinka 
miestas?” “Puiku,” atsa
kiau jiems.
dabar būčiau neatvykęs ta5 
niekuomet tokių įdomybių 
nebūčiau matęs. Dabar, tik 
porą kartų į miestą išėjau 
ir vienu šūviu net keturis 
zuikius nušoviau!” Iš pir
mo pamatymo mane mies
tas suįdomino. Ak, kiek čia 
tų visokių muziejų! Kiek 
daug didelų knygynų, su 
tūkstančiais įvairių knygų, 
kur savamoksliui galima 
daug ko išmokti, daug ap- 
švietos pasisemti, beskai
tant knygas.

Save kaltinau
Mieste yra daug gražių 

aukštų pastatų. Daug di
delių, gražiai išpuoštų krau
tuvių ir daug aukšto moks
lo įstaigų. Aš, mąstydamas 
apie praeiti, pats save kal
tinau: kodėl gi aš, būdamas 
jaunas, neatvykau į did
miestį gyventi? Mieste bū
čiau išmokęs koki amatą, 
nes amatininkams visados^ 
galima greičiau gauti dar
bą, jeigu ne fabrike, tai pas 
privačius ž m ones, kurie 
daug reikalauja prityrusių 
amatininkų prie įvairių pa
taisymų bei pagražinimų.

Žmonės sako, kad amati
ninkui net ir senatvėje ba
das į akis nežiūri. 0 čia, 
mieste, kiek daug randasi 
amatui išmokti techniškų 
.mokyklų! Ir kai kurių mo
kyklų, ypač vakarinių, kai
nos už mokslą neaukštos, 
darbininkams prieinamos.

O kas gi yra mažuose 
miesteliuose? Nieko! Ma
žo miestelio gyvenimas la
bai panašus į Lietuvos kai
mo gyvenimą. Aš žinau, 
kad miestuose išsivystė 
aukštoji civilizacija: kultū
ra, technika, medicina, mu

Jeigu nas jus mi, vis dar skleidė ore aro

zika, menas. Tadgi man 
buvo nesuprantama, kodėl 
tūli žmonės kalba apie did
miesčių blogumus? Aš did- 
miestyj išbuvau jau virš sa
vaitę laiko ir dar neteko 
man patirti jokių blogumų. 
Net vakarais išeidavau į ki
no teatrus ir nepasitaikė 
matyti nė vieno plėšiko. Su
grįžęs atgal į savo namus, 
sakau savo žmonai: “Dū- 
šiuk, ar žinai, kad man vel
niūkštis jau kužda ausin 
apie didmiesčio gyvenimą? 
Aš čia išbuvau virš savai- 
tų laiko, ir man miestas la
bai patiko. Tadgi krausty- 
kimės ir mes į miestą pas 
savo vaikus. Ten gyvenant, 
bus geresnė proga dar gau
ti kokį nors darbą. Ot, jei
gu ne fabrike, tai nors 
apartmentus apvalyti -ęiž 
dženitorių. Man žmonės sa
kė, kad dženitoriaus dar
bas yra geras, jam duoda 
du ar tris kambarius, elek
trą, gesą ir vandenį—vis
kas veltui, jokių mėnesinių 
sąskaitų neturėtumėm, vien 
tik pirkimui maisto.” Ir 
dar pridūriau: “Tiktai tu 
pamąstyk! Aš kožną die
ną vis einu senyn, ir mums 
kitokios išeities nėra.”

Po ilgų ginčų ir svarsty
mų nutarėm parduoti savo 
namelį ir vykti į didmiestį.

Neilgai trukus namą par r 
davėm ir, pasisamdę didelį 
sunkvežimį, sukrovėm jin 
baldus ir susėdę važiuoja
me sau kaip į kitą valsty
bę. Vos tik išvažiavus iš 
taip daug metų gyvenamo
jo miestelio, aš dar kartą 
atsigrįžęs pažiūrėjau į tą 
gražiąją gamtos surėdytą 
sceneriją. Akyse visur tik 
mirga žaliuojanti maži kal
neliai ir milžiniškai aukšti 
kalnai. Tarpais išsidriekę 
kvepianti pušynėliai, ošda-

matiškus kvapsnius.
Staiga pajutau, kaip šir

dis krūtinėje pradėjo bala
dotis. Per veidus nusirito 
didelės karštos ašaros. Taip 
gaila palikti tokią žavėjan- 
čią gamtos kūrybą. Sunk
vežimis, nors pamaži, vis 
tolo nuo tų mano dažnai iš
vaikščiotų vietų. Aš, dar 
kartą smalsiai pasižiūrėjęs, 
tariau: Sudiev gražiems 
kalneliams! Sudiev gry
bams, mėlynėms uogoms, 
kalnų orui ir tyriam šalti
niu vandeniui!... C-

Didmiestyje
Atvykus į miestą, iš pra

džios gyvenimas buvo .įdo
mus. Išsklaidė nerimą ir 
nuobodumą. Visur diaOlis 
žmonių judėjimas, triukš
mai, viskas tiktai pyška 
viesulo greičiu. Net ir nak
timis mažai teapsistoja. 
Per keletą savaičių viską 
susitaisius, susitvar k i u s, 
kaip naujakuriui, miesto 
gyvenimas pasirodė įspū
dingas. Bet neužilgo pra
dėjo spausti ilgesio slogu
tis. Mat, tarpe kitataučių 
gyvenant, labai pasiilgau 
savo idėjos pažangiųjų lie
tuvių, o ypač veikėjų. Nors 
gerai žinojau, kad mieste 
randasi daug lietuvių ir di
delis skaičius pažangiųjų, 
bet, neturint antrašų, neį
manoma juos susirasti. Dėl 
informacijų parašiau laišką 
Laisvės redakcijai. Ačiū R. 
Mizairai, kuris greittįLnri- 
siuntė keleto pažangiųjų 
veikėjų antrašus. Tuomet 
buvo lengva susirasti ir su
sipažinti su vienminčiais 
draugais.

(Bus. daugiau)



Mano keliones įspūdžiai
Newarko į Chicagą trau

kiniu per 16 valandų jau bu
vau pas brolį Praną Stripeiką. 
Seniai kada buvau gyvenęs 
Chicagoje, ale jau vietos buvo 
pamirštos. Aplankiau brolio 
dvi dukteris, Blade ir Julie, ir 
pusbrolį Antaną Kazlauską ii 
jo šeimyną. Daug pavapi jonų ir 
draugų aplankiau. Daug yra 
išmirusių. BevaikštinėdamaS 
Halsted gatve, aplankiau ii 
Vilnies namą. Pirmiausiai pa
sisveikinau su Vilnies adminis
tratorium J. Pauliuku, vėliau 
su L. Prūsieka, L. Joniku, Jo- 
kubka, Andruliu, J. Mažeika, 
Sinkevičiumi, kuris seniau 
Laisvėje dirbo.

J. Pauliukas man aprodė 
Mildos namą. Man patiko: na
mas didelis ir geroje vietoje, 
žmonių aplinkui apgyventa 
tirštai. Narnąs gražus, dvi sa
lės ir du barai, ir dar daro 
vieną ilgą barą. Viena yra di
delė teatrų salė.

O 8 dieną gegužės buvo Vii- 
ni/s šėpininkų suvažiavimas. 
Ir aš j6uvau nuėjęs pamatyti, 
žmonių buvo pusėtinai. Disku
sijos buvo tokios, kaip ir Lais
vės šėrininkų suvažiavimuose. 
Po diskusijų pradėjo skaityti 
pasveikinimus. Daug pinigų 
įplaukė. Kaip aš mačiau, vil
niečiai yra geresnės širdies 
žmonės, negu laisviečiai. Leo
nas Jonikas jau turėjo savo 
klube 116 narių, o kožnas na
rys sumokėjo po 35 dolerius. 
Tai matot. Man teko matyti 
tuos draugus, Prūseiką, Joni
ką, Mažeiką, Pauliuką, An
drulį i»* kitus taip kaip bites 
prie kvietkų, meilinasi prie i 

PASKUTINĖS HITLERIO DIENOS
(Pagal vokiško karininko Gerharde Boldto apsakymą)

(Tąsa)
Apie 10 vai. vakaro Krebsas ir ba

rokas, kuris jį šiandien lydi, grįžta iš 
imperinės kanceliarijos po karinio pa
sitarimo. Aš jau įsakiau kiekvienam 
paduoti lengvą vakarienę, nes tikrasis 
darbas tik prasideda ir, be abejo, truks 
ligi 3—4 vai. ryto, jei ne visą naktį. 
Gerdamas kavą, baronas pasakoja: 
“Šiąnakt teko apleisti pozicijas į va
karus nuo Kiustrino. Priešakinis gyny
bos kraštas persikelia prie Hardenber- 
go. Priešakinėje linijoje viskas jau be
veik baigta. Prie Hardenbergo jie dar 
laikysis apie vieną parą. Vakaruose 
taip pat blogai. Šiaurėje anglai puola 
Liuneburgą. Amerikiečiai persikėlė per 
Elbą tarp Makdeburgo ir Dessau ir jie 
dabar stovi arčiau Berlyno, negu rusai. 
Saksonijoje jie spaudžia Hallės ir 
Leipcigo kryptimi. Kai dėl pietų, tai jie 
jau Bavarijoje. Rusai yra prie Brno ir 
į vakarus nuo Vienos.”

Jis nutyla ir žiūri stačiai ties savimi 
nejudamu žvilgsniu, — tur būt, galvoja 
apie žmoną ir vaiką, kurie yra netoli 
Leipcigo. “Aš noriu dar pasakyti,— sa
ko jis, — kad kai mes važiavome per 
Templehofą, kažkokie žmonės rėkė 
niVims įkandin: “Kraugeriai, krauge
riai!”. Jis prieina prie savo rašomojo 
st&lo ir ima žiūrinėti gautą medžiagą.

Sekančią dieną, t. y. balandžio 17 d., 
kautynės dėl Berlyno tebevyksta su 
tokiu pat įnirtimu. Rusų spaudžiamos 
vokiečių divizijos priverstos žingsnis 
po žingsnio trauktis. Balandžio 18 d. 
Tikras saulėtas pavasaris, — ir vėl sun
kūs mūšiai. Rusų puolimas vystosi to
liau į pietus. Silezijoje ir Lužicos miš
kuose, kur priešo persvara dar didesnė, 
vyksta įnirtingos kautynės. Apie 9-tą 
Vai. ryto vienam iš mūsų viršininkų vėl 
pasiseka telefonu surišti su mano 
žmona Liubeke. Nors ji nežino, kokia 
beviltiška padėtis, bet ji baisiai neri
mauja: “žinai, sako, kad rusai jau prie 
Berlyno. Aš taip bijau dėl tavęs, Dik- 
sai, girdi? Ar negalėtum atvažiuoti pas 
mane? Bet kas gi bus? Čia sako, kad 
anglai jau netoli Liuneburgo. Ar tai 
tiesa?” Į višus šiuos nerimo kupinus 
klausimus aš nespėju atsakyti. Pasikal- 
bėz/.mas pertrauktas. Po maždaug ketu
rių savaičių jai pranešė, kad aš esu 
žuvęs Berlyne.

Balandžio 19 d. Lavina ritasi toliau. 
Abiejose Frankfurto pusėse vokiečių 
gynyba prie Oderio dar laikosi, bet 
netoli Oranienbųrgo ir į rytus nuo Ber

žmonių. Tai tokiu būdu pada
ro medaus ir tas medus labai 
saldus būna.

Man teko girdėti, kad L. 
Jonikas turi pagelbininkę, ku
ri gerai darbuojasi. Tai J. Ur- 
monienė.

Po užbaigimo skaityti svei
kinimus, buvo neilga progra
ma. Mano parapijom! J.'Klas- 
tauskų dukteriai akompanuo
jant pianu, P. Dauderis sudai
navo porą dainelių. Duetas C. 
Stanevičienė ir A. Dockienė 
gražiai sudainavo tris dainas. 
Po to ėjome viršutinei! salėn 
vakarienę valgyti.

Vakarienė buvo gera, ir po 
vakarienės L. Prūseiką manęs 
užklausė, kaip tau atrodo Vil
nies šėrininkų suvažiavimas. 
Atsakiau, kad labai, geras ir 
bagotas buvo suvažiavimas, 
daug pinigų įplaukė. Buvo ir 
Jonikas sykiu, ir kiti. Aš jiems 
priminiau: paskirkit ir dėl 
Laisvės, kokią dešimtą dalį.
Tai L. Prūseiką man sakė, kad čioniams.
jis yra Laisvei pasiuntęs apie 
tris šimtus dolerių ir dar turi 
kišenėje. Aš atsakiau1, labai 
ačiū.

Kaip aš girdėjau Joniką 
k albantį, tai jis turi gerą bal
są. Tai man prisiminė Lietu
va. Kai Gruzdžių klebonas 
Rakštis sakydavo pamokslą, 
bile kur stovėdamas galėdavai 
girdėti. O kitas buvo Šiauliuo
se, prelatas Julijonas Jasins
kis, kuris turėjo irgi gerą bal
są. Gerą balsą turi ir L. Prū- 
seika. Ale Jonikas didesnį 
balsą turi.

Tame suvažiavime pasima
čiau su parapijonais, pirmiau

sia su E. Klastauskiene, R. 
šniuku, buvusia Skeberdyte, 
Moraziene, Newarko P. Ske- 
berdžio seseria, kuri suvažia
vime buvo raštininke.

Kaip aš sumaniau važiuoti 
į Chicagą, tai buvo gražios 
dienos. O man nuvažiavus į 
Chicagą, už dienos pasidarė 
šalta ir lietus, ir aš nebemylė
jau ilgai bebūti, buvau šaltį 
pagavęs, pasakiau Chicagal 
“good bye.’’ Grįždamas susto
jau Clevelande, Ohio, pas sa
vo parapijoną Joną Stripeiką. 
Jis manęs laukė, pas jį per
nakvojau, o dieną tai po mies
tą pa važinėj ome ir porą drau
gui aplankiau: Visockį iš 
Gruzdžių miesto ir B. ir S. 
Baubus, kurie seniau gyveno 
Elizabeth.?. Baubai gyvena 
gražiai, namas gražus, storas 
didelis, pilnas siūtų prikrau
tas : valo, taiso ir prosina.

Manęs jie prašė priduoti ge
ras dienas elizabethiečiams. 
Raubienės du broliai ir sesuo 
yra gyvi, o motina, brolis D. 
ii* sesuo yra mirę. Davė geras 
dienas B. Makutienei ir Vai- 

Dabar Baubai gerai 
atrodo, pirmiau1 abudu sirgo 
ii1 negalėjo atvažiuoti į šerme
nis. B. ir S. Baubai paaukojo 
3 dolerius Laisvei. Jie skaito 
Laisvę ir Vilnį. Laisvė jiems 
yra malonesnė dėlto, kad Eli
zabethe yra giminių ir pažįs
tamų. Mato kas serga ir kas 
mirė.

Aš labai apgailestauju savo 
gerą parapijoną Joną Stripei
ką. Jis turi daug vargo ir rū
pesčio. Jo žmona akimis ne
mato jau keli metai, ją reikia 
prižiūrėti. Kita vėl bėda, jau
na, graži duktė, virš 30 metų, 
serga nervų liga. Laiko ligo
ninėje, tankiai parsiveža Į na

lyno rusai jau pavojingai arti nuo prie
miesčių. Pietuose, Lužicoje, stambios 
tankų pajėgos giliai įsiskverbė į mūsų 
gynybą. Čia kova itin smarki irų mū
šį mesta viskas, kas tik buvo galima. 
Šią dieną Gebelsas per mikrofoną skai
to atsišaukimą į vokiečių tautą. Se
kančią dieną, t. y., balandžio 20 d. šį 
atsišaukimą išspausdino visi dar lei
džiamieji laikraščiai. Jame, tarp kita 
ko, pasakyta: “...Berlynas liks vokie
čių. Viena vėl taps vokiška”. Milijo
nai vokiečių lengvai atsikvepia. “Tai 
pasakė fiureris, o fiureris juk žino”. 
Kaip jie gali abejoti, juk juos apgau
dinėja per eilę metų, juos įpratino ti
kėti gebelsine propaganda. Garsusis 
slaptas ginklas bus, žinoma, panaudo
tas per artimiausias dienas ar valan
das, ir tuomet... Be to, juk rusai ir 
amerikiečiai greit susitiks vieni su 
antrais, ir tuomet... Skleisdamas pro
pagandinius gandus, Gebelsas pasiekia, 
kad dauguma prie Berlyno besikaunan
čių kareivių tikrai tiki, kad amerikie
čiai bet kuriuo momentu paskubės 
jiems padėti kovoje prieš rusus. Tiki
ma ir dar labiau nevykusiais trinkiais. 
Apyvarton paleisti gandai apie išgel
bėjimą nešančią armiją. Ties Berlynu 
mėtomi lapeliai, kuriuose pasakyta: 
“Ateis Venko armija ir atneš jums iš
vadavimą ir laisvę”. Berlyniečiai ir 
kareiviai tiki taip pat ir tuo. Bet ši 
12-ji armija, kuri pavadinta savo vado 
Venko, šarvuočių ir tankų kariuomenės 
generolo, vardu, netgi nėra armija. Iš 
jos 9 divizijų 6 tik popieriuje, ir tik 3 
divizijos, t. y. vienas korpas, visai su- 
komplekuotas. Šiems korpams vado
vauja kavalerijos generolas Keleris. Jis 
atvyko prieš dvi savaites iš Norvegijos, 
ir, atėjęs pas mano viršininką, papasa
kojo man, kad ką tik gavo pranešimą 
apie savo vienintelio sūnaus žuvimą. 
Jo trys divizijos labai blogai aprūpintos 
ir labai blogai ginkluotos. Beveik 90 
procentų jų sudėties yra septyniolikos- 
aštuoniolikos metų jaunuoliai, karinin
kų mokyklų kursantai, kurie dar nie
kuomet nebuvo . uostę parako. Kai ku
riuose skyriuose nė pusė žmonių neturė
jo ginklų. Šiuos berniukus taip pat siųs 
dabar mirti. Tokia yra “išvadavimą 
atnešanti armija”. Perduodamas ją 
Venkui — tai buvo balandžio 5 ar 6 d. 
—- Hitleris iškilmingai tarė: “Venkai, 
perduodu Vokietijos likimą į jūsų ran
kas !”

(Bus daugiau)

mus, po kelias dienas palaiko 
namie ir vėl nuveža į ligoninę. 
Jonas) atrodo gerai, tvirtas vy
ras, gruzdietis. Keliais metais 
yra už mane vyresnis. Abudu 
b u žmona pensiją gauna. Na
mas duoda įeigų. Kad būtų vi
si sveiki, galėtų gražiai gyven
ti.

Aš važinėjau ir lankiaus pas 
gimines ir draugus, bet nie
kur nėra geriau, kaip namie.

Draugiškai,
A. Stripeiką

Lewiston-Auburn, Me.
SERGA, ŽUDOSI

čia audimo darbininkų strei
kas tęsiasi. Bates dirbtuvių 
darbininkai po dviejų savai
čių streiko — sugrįžo dirbti 
ant senų sąlygų. Sakoma, kad 
ir kito fabriko audėjai eina 
prie taikos. Tik iš Bleacher 
darbininkų streiko negirdėti 
apie sutartį. Gal už keleto die
nų streiko arenoje gali pasi
keisti padėtis. Girdėjau, kad 
oficialis korespondentas para
šys plačiau apie tai.

Nors čia nedidelė lietuvių 
kolonija, bet sergančių yra 
nemažai. J. Vaišvyla išgulėjo 
4 savaites ligoninėje ir po ope
racijos pagrįžo namo ir lai
mingai sveiksta. J. Apšegienė 
serga ligoninėje. E. Naujokie- 
nė nesveikuoju namie. Taip 
jau ir K. Martinku’s nesijaučia 
gerai. Tai 4 Laisvės skaityto
jai. Linkiu jiems greito pa
sveikimo.

Ona Buslaučienė sunkiai ser
ga hospitalyje. N.Leonaučienė 
suparalyžiuota guli namie. Te
gu sveikata jas lydi.

Aplankiau Vaišvyla namie. 
Jo žmona francūzė atvėrė du
ris, ir Jonas išėjo iš seklyčios 
—sveikatos lydimas. Jų namas 
naujais skindeliais apmuštas, 
taip ir blizguoja rausva spal
va. 
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žmogaus kaulus. Tyrinėjimas 
rodo, kad žmogus miręs kelio
lika metų atgal. Prie kaulų ra
do auksinį laikrodį, šukas ir 
raktus. Pinigų nerado. Natū
ra lišk a i miręs.

Prof. R. L. Berube, 54 me
tų amžiaus, nušovė savo pačią 
ir pats save, žudyne atliko lo
voje. Profesorius šaukė gydy
toją kaip 6:30 vai. rytą. Dak
taras atvyko 8:15 vai. ir ra
do kraujuose paplūdusius ie
voje. Jo žmona 48 metų nu
šauta. Profesorius ant kaklo 
turėjo rožančių. Jo žmona bu
vo baigusi slaugės mokslą. Pa
liko sūnų, 21 metų, ir dukterį, 
19 metų.

Galimas daiktas, kad jo pa
ti gal ir nežinojo, kad jos vy
tas šaus ją iš užpakalio gal
von.

Gegužės 15 dieną mirė An
na Buslewich, 66 metų am
žiaus. Sirgo 6 mėnesius. Gi
mus Kaune. Paliko dukrą He
len Marcotte ir du sūnus, Ed
ward ir Francis, ir dvi seseris, 
Cassie Chereška Brockton, 
Mass., ir Josephine Snow, 
'Vest Hartford, Conn. Priklau
sė prie Lietuvos Dukterų 
draugystės ir kitų. Jos vyras 
I-lipo litas mirė 1951 m. Atva
žiavo Amerikon vaikystės die
nose.

Tegu būna lengva žemelė 
Annai.

Petras Petrov

I Newark, N. J.
Bumus J Arrow Farm

Rusų organizacijos gražiu busu 
vyksta j Arrow Farm sekmadieni, 
gegužės-May 29 d. Busas išeis 7:30 
valanda rytų nuo Rusų Centro, 53 
Broom St. Arrow Farm nariai pa
siimkite savo narystės knygeles del 
nemokamai įėjimo j- Arrow Farm. 
Ant buso vietą užsisakykite iš anks
to. Telefonas: MA. 3-5991. Bilieto 
kaina j abi pusi $2.00. t

J. Semenovich 
(100-102)

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa« 
skelbimą kaina žema.

Haverhill, Mass.
Jau ilgokas laikas, kai ne

buvau matęs, todėl gegužės 15 
nuėjau pamatyti B. Mizara. 
Jis gyvena pas A. ir M. Kaz
lauskus, 11 Park St. Namas 
didelis, gyventojų pilnas, vie
ta graži. Kadangi diena buvo 
graži, tai buvo galima lauke 
sėdėti ir žiūrėti, kaip įvairūs 
paukščiai—daug balandžių — 
ir bitės džiaugiasi, sulaukę 
gražios dienos.

Klausiu Mizaros, kaip gy
vuoji. Sako, gerai. Ar ateina 
kas tave atlanko? Sako, nie
kas. žinoma, kol žmogus svei
kas, greitas, dalyvauja darbi
ninkiškame judėjime, tai vi
siems geras, o jeigu suserga 
iarba senatvės glėbin įpuola, 
tai tuomet tokio žmogaus nie
kas nepaiso. Seniau B. Mizara 
turėjo daug draugų.

Mums besėdint, šuva, rodo
si, miegojo. Vienok be jo ži
nios niekas negali prie namų 
prieiti. Kas tiktai artyn, tai ir 
suskamba jojo skardus balsas. 
Visus pasitinka. Atrodo, kad 
jis visus pažįsta ir niekam sa
vo dantų nerodo. Mat, vis lan
kytojai ateina atlankyti savo 
pažįstamų. Mudviem besikal
bant, Mizara klausia, o kaip 
mūsų mieste eina Laisves va
jus? Sakau, po biskį. Mizara 
ištraukia dešimtinę ir duoda 
man. Sakau, kiek manai auko
ti ? Sako, visą. Klausiu, ar ne- 
nusiskriausi savęs? Sako, ne, 
—kasgi aukuos, jeigu mes nc- 
au kosime!

Matyt, pas Kazlauskus se
niems žmonėms patinka gy
venti, nes turėjo padidint na
mą, dastatė d ir didelius kam
barius, kuriuose gyvena po du 
žmones.

z Naujame kambaryje gyve
na ir B. Mizara su vokiečių 
tautos žmogumi. Atrodo šva
rus ir linksmas žmogus.

Kadangi jau buvo netoli 
penktos valandos vakaro, tai 
jau buvo laikas vakarieniauti. 
Aš išėjau savais keliais.

Kaip gausiu daugiau aukų, 
tai kartu pasiųsiu ir čia gau
tą dešimtinę. Navickas

Pjesės-pasakos muzika 
TSRS liaudies artisto J. Šve
do. Spektaklio režisierius — 
Lietuvos TSR nusipelnęs artis
tas J. šeinas, dailininkė —J.

Taujanskienė. šokius paruošė 
A. Ivanauskienė.

V. Tamaliūnas

UžraSyklt Laisvę Savo Draugui.

- — ....................... Į

Brockton-Montello, Mass.

PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Tautiško Namo Draugovė

Įvyks Memorial šventės Dienomis

Gegužės 29 ir 30 May 
Pradžia 1-mą vai. dieną

Per Dvi Dienas Bus Gera Muzika nuo 4 P.M.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Respublikine teatro dailininkų 

darbų paroda
Š. m. balandžio 6 d. Vilniu

je Dailės muziejuje atidaryta 
respublikinė teatro dailininkų 
darbų paroda.

Parodoje eksponuojami P. 
Kalpoko, VI. Didžioko, O Du- 
beneckienės - Kalpokienės, V. 
Dubeneckio, St. Žuko, V. Pa
laimos, J. Jankaus, J. Surke- 
vičiaus, M. Labucko ir kitų 
teatro dailininkų darbai—de
koracijų bei kostiumų eskizai. 
Iš viso parodoje dalyvauja 31 
dailininkas.

Svarbią vietą parodoje uži
ma tarybiniu laikotarpiu su
kultieji respublikos teatro dai
lininkų darbai. Joje eksponuo
jami LTSR liaudies dailininko 
V. Palaimos sukurti dekoraci
jų eskizai pastatymams — M. 
Gorkio “Priešai,” Vs. Ivanovo 
“Šarvuotis 14-69,” K. Simono- 
vo “Rusų žmonės,” N. Pogodi- 
no “Kremliaus kurantai,” pa
statymui pagal P. Cvirkos “že
mė maitintoja.” Dail. Jankui 
už dekoracijas V. Višnevskio 
pjesei “Neužmirštamieji 1919- 
tieji” suteikta Stalininė premi
ja. Pažymėtini parodoje jo 
eksponuojami darbai: dekora
cijų bei kostiumų eskizai J. 
Pakalnio baletui “Sužadėti
nė”, A. Račiūno operai “Ma
rytė,” F. Chrenikovo operai 
“Audroje.” Vaisingai pasireiš
kė tarybiniais metais šioje sri
tyje ir dailininkai J. Surkevi- 
čius, M. Labu’ckas ir kiti.

Teatro dailininkų darbų pa
roda yra pirmoji šios rūšies 
paroda respublikoje.

A. Misevičius 
NAUJAS~SPEKTAKLIS

ŠIAULIAI. — Miesto dra
mos teatras savo scenoje pa
statė Lietuvos TSR nusipelnu- 
sio artisto K. Jurašiūno 3 
veiksimų- pasaką “Eglė žalčių 
karalienė.”

Lietuvių Tautiško Namo Parke
Winter ir Keswick Rd.

Taipgi bus dainų ir sporto programa 
Bus gerų valgių ir gėrimų

Kviečiame visus į pušynų tyra orą linksmai laiką 
praleisti, čia susieisite gerų draugų, kurių jau seniai 
nematėte.
Pradžia 1-ma vai. dieną Rengimo Komisija

šiolei

PRAŠOME ATYDOS!
Prašome dalyvauti žemiau nurodytuose paren

gimuose, kurie rengiam i pa romai 
dienraščio Laisvės

Rochester, N. Y.

PIKNIKAS
Gegužės 28 May, 6 P. M.

Gedemino Salėje, 575 Joseph Avė.
i

Lawrence, Mass.

BANKETAS
Gegužės 29 May

Maple Park, Methuen

I

BALTIMORE. MD. z

Sekmadienį * j >
Gegužes-May jr

PIKNIKAS
Paramai Dienraščio Laisvės

Menininkai iš New Yorko
Duos Šaunią Dainų Programą

SLOVAK NATIONAL HOME PARK
6526 HOLABIRD AVENUE

John Lekevičiaus Muzika
Gros nuo 2:30 iki 7-tos valandos vakaro

Kviečiame visus atsilankyti, išgirsti malonių dainų, 
pasišokti, linksmai laiką praleisti gražioje vietoje ir 

tyrame ore. JI
___ ____________  . - 1 .. * -rt

5 pusi.—Laisve (Liberty)- Antrad., Gegužės (May) 24, 1955



> NowYorko^/WaZlrilot
New Yorke vėl atsida- Labai geras Miesto 
rys burleskiniai teatrai Tarybos nutarimas

Mokyklos vaikai kovo- Reikėtų mokyti vedybi
ne už švarą mieste nio gyvenimo paslapčių

Nuo 1937 metu New Yorke 
nebegyvavo burleskiniai tea
trai. Smalsuoliai vyrai nebetu
rėjo progos už tris kvoderius 
arba dolerinę pamatyti vienu 
vakaru arba popiečiu net ke
letą pusnuogių gražuolių kur 
nors teatre ant estrados. Mies
to valdžios burleskas buvo pri
pažintas nešvariu, tvirkinan
čiu pasilinksminimu. Miestas 
nebesuteikė leidimo. Prieš tai 
ant 42nd St. Manhattane 
veikdavo pora ai- trejetas bur
leskinių teatrų, užlaikomi tū
lo Minskio, ir darydavo labai 
riebų biznį.

Burlesko biznio savininkai 
ir to biznio patriotai per tą 
laiką vedė teismuose kovą už 
teisę burleskiniai newyorkie- 
Čius linksminti. Jie sakė, kad 
už dolerį viskas galima, viskas 
legalu ir morališka.

Pagaliau jie laimėjo. Jiems 
pagalbon pribuvo New Yorko 
valstijos aukščiausio teismo 
narys teisėjas Aron Steuer. 
Jis įsakė, kad New Yorko 
miesto leidimu komisijonie- 
rius Edward T. McCaffrey 
tuojau leidimą tokį teatrą ati
daryti išduotų Thomas J. Phil
lips, kuris tokio leidimo reika
lavo ir kuris atstovauja visą 
BurleskoArtistų Susivienijimą.

Teisėjas Steuer pasmerkė 
kotmisionierių McCaffrey labai 
aštriais žodžiais. Komisijonie- 
rius neturįs nei teisės, nei ga
lios leidimo neišduoti. Neiš
duodamas leidimo jis pasista
tė mūsų visu moralės cenzo
riumi. Jis pasako, ką mes tu
rime matyti teisę, o ko maty
ti neturime.

Valstijos prokuroro 
teisinga nuomonė

New Yorko valstijos proku
roras Jacob K. Javits turi ge
rą sumanymą. Jis sako, kad 
Šios valstijos legislatūra (sei
melis) turėtų be delsimo pii- 
imti aštrų anti-diskriminacinį 
Įstatymą. Jis kalbėjo Plaza 
Hotelyje suruoštame paminė
jime vienerių metų sukakties 
nuo Aukščiausio Teismo pa
skelbimo nuosprendžio prieš 
rasinę segregaciją mokyklose.

Paul A. Pfeffer pripažintas 
pilnu protu ir bus teisiamas už 
papildymą dviejų žmogžu
dysčių.

Vistiek labai daug vai
ky nepasirodė čiepiji- 
mui nuo paralyžiaus

Gegužės 19, praėjusį ket
virtadienį, New Yorke turėjo 

. būti didelė, svarbi, istorinė 
diena šio didmiesčio vaikams. 
Net 31,000 vaikų turėjo pasi
rodyti įvairiose mokyklose dėl 
jčiepijimo Salk vaistais prieš 
polio. Deja, daug jų, labai 
daug jų nepasirodė, neatėjo. 
Aišku, kad jų tėvai juos su
laikė, jų neleido. Iš trisde
šimt vieno tūkstančio nepasi
rodė net devyni tūkstančiai, 
arba apie 29 procentai.

Kodėl taip atsitiko? Visi 
Visaip aiškina. Viena priežas
tis galėjo būti prieštarą u jan- 
Čios žinios iš Washingtono. 
Antra, tėvai netenka pasitikė
jimo naujaisiais vaistais. Jie 
bijo vaikus čiepyli, nes neturi 
užtikrinimo, kad tie vaistai 

z. yra geri, kad jie nėra pavo
jingi.

Reikia, tačiau, manyti, kad 
kai padėtis išryškės, kai vais
tų pajėgumas apsaugoti vai
kus nuo polio bus plačiau 
praktikoje įrodytas, minėtieji 
tėvai pakeis savo nuomonę.

Vaikų negalima kaltinti. Jie 
priklauso nuo tėvų. Jie tebėra 
garmaži savarankiškai spręsti.

New Yorko Miesto Taryba 
nutarė suorganizuoti specialę 
iš 15 narių komisiją. Jos tiks
las bus kovoti rasinę, tautinę 
ir kitokią diskriminaciją šia
me mieste. Kad tokios diskri
minacijos yra apsčiai, tai nie
kas neabejoja. Ji matosi vi
sur. Todėl sveikintinas Miesto 
Tarybos žygis tuo klausimu 
rimtai susirūpinti.

Liberty Auditorijoje
Pereita ketvirtadieni Lietu

vių Moterų Apšvietos Klubas 
laikė šio sezono paskutinį su
sirinkimą. Draugių moterų da
lyvavo nemažai. Ir tarimų ne
mažai padarė.

Vienas svarbiausias tarimas 
buvo, tai suruošimas tėvų pa
gerbimui parengimo. Minimas 
parengimas nutarta turėti šeš
tadienio vakare, birželio 11. 
Parengimas bus su prakalbė- 
lėmis, dainomis ir kitokia mu
zika. Aidsietyno kvartetas ap
siėmė dalyvauti. Taipgi bus ir 
užkandžių.

Po susirinkimo moterys tu
rėjo vaišes, kuriomis pasivai
šino ir ten buvę vyrai.

Aidsietyno kvartetas ketvir
tadienio vakare praktikavosi, 
kad goriausia pasirodyti balti- 
moriečiams gegužės 29 d. Jis 
ten vyksta į Laisvės pikniką, 
kurio dalyvius jis palinksmins.

Trečiadienio vakare, gegu
žės 25, LDS moterys bowl min
kęs turės savo sezono užbaig- 
tuves. Matysime, kuri bowli- 
ninkė geriausia pasirodys.

Girdėjau, ateis bowlinti ir 
vyrų. O vietos Liberty Audito
rijos bowlinge visiems užtek
tinai. Rep-

dar gėlyno
REIKALAMS

Nors LKC gėlyno neda- 
teklius jau išlygintas su 
kaupu, užsispyrusiai po $1 
įsiūlė Marijona Kalvaitienė 
ir Ona Čepulienė.

Dabar gėlininkas turi $5 
ateičiai.

Dėkui visiems! V.

Susirinkimas
LLD 1 kp. svarbus susirin

kimas įvyks gegužės 26-tą, 
7:30 vakaro, L. A. Pil. Klubo 
patalpoje, 280 Union Avė., 
Brooklyne. Visi nariai prašomi 
dalyvauti. Atlikime savo or
ganizacijai prievolę pirm pra
dėjimo atostogų.

Valdyba

Brooklyn, N. Y.
PRANEŠIMAS

Amalgameitų unijos lietuvių siu
vėjų 54 skyriaus susirinkimas jvyks 
gegužės (May) 25 d., 5:30 v. vak., 
unijos svetainėje, 11-27 Arion Place 
Brooklyn.

Šiame susirinkime bus nominuoti 
kandidatai delegato pareigas eiti. 
Taipgi bus nominuoti kandidatai i 
visą skyriaus valdybą. Tad gerbia
mi skyriaus nariai ir narės, prašo
mi dalyvauti su unijos kortele ne 
vėlesne kai vasario mėnesio. Bus 
pakeltas klausimas ar visi lygiai tu
ri gauti.

Skyriaus Komitetas
(100-101)

Cleveland, Ohio
L L.D. 22 kuopos susirinkimas 

Įvyks ketvirtadienį, gegužės-May 26 
d., vakare, L.D.S. Kliubo Salėje, 
9305 St. Clair Ave. *

Gerbiami kuopos nariai! Esate 
kviečiami dalyvauti šiame susirinki
me, nes bus išduotas raportas iš pe
reito parengimo, kurio pasekmės 
nariams turi būt žinomos. Kuriems 
tik laikas ‘leidžia esate kviečiami 
dalyvauti susirinkime.

Kuopos Valdyba 
(101-102)

Ar jau rengiate ką Laisvė* 
paramai?

Visi du tūkstančiai mokinių 
Joan, of Arc Junior High 
School, kuris randasi ant West 
93rd St. Manhatte, įsijungė į 
kovą už apvalymą miesto gat
vių. Geg. 19 d. jie parodavo 
gatvėmis ir reikalavo, kad mū
sų savininkai ir miesto valyto
jai prašalintų visas šiukšles 
nuo gatvių. Juos paradui su
mobilizavo mokytojai. Būtų 
gerai, kad ir kitų mokyklų vai
kai būtų surūpinti išlaikymu 
mieste švaros.

Iš New Yorko City Anti- 
Crime komiteto pasitraukė 
dar du direktoriai. Jais yra 
Mrs. Julius Ochs Adler ir Mr. 
Harold Stern.

William Hill, 31 metų, pasi
rodė teisme labai apdrasky
tas. Jį apskundė slaugė Mrs. 
Austin. Teisėjas jį paklausė: 
Ar tu* taip susižalojai girtas bū
damas? Ne, atsakė, slaugė: 
Aš jį sudraskiau, kai jis sub- 
vės stotyje norėjo su manimi 
negražiai pasielgti.

Teatruose
New Yorke Stanley teatre 

pradėtas rodyti nepaprastai 
Įdomus filmas. Jis pavadintai 
“In the Soviet Union.” Tai 
naujas dokumentinis filmas, 
vaizduojąs įvairias tarybinio 
gyvenimo sritis. Daug yra 
vaizdų iš sporto veiklos, indus
trinės gamybos, gamtinių 
vaizdų ir taip toliau.

Tame pačiame teatre kartu 
rodomas kitas filmas, tai Če
chovo “The Upheaval.” Tai 
satyra iš buvusio seno caristi- 
nio gyvenimo.

Nauji filmai pradėti rodyti 
šeštadienį. Jie bus rodomi 
taip ilgai, kol bus užtenka
mai žmonių, norinčių juos ma
tyti. Rep.

DIDŽIOJO NEW YORKO APYLINKE

Prašome turėti mintyje šį svarbų įvykį—

LAISVĖS PIKNIKAS
N

Įvyks Sekmadienį, prieš 4th of July šventę

Liepos 3 July
Pradžia 2-rą valandą popiet. Įžanga $1.00 asmeniui

NATIONAL HALL & PARK
65-13 38th Avenue, Woodside, L. L, N. Y.

♦

George Kazakevičiaus Orkestrą Šokiams

Puikią Dainų Programą Duos:

Laisvės Choras 
Iš Hartford, Conn.

Vadovaujamas Wilma Hollis

Aido Choras
(Brooklyniškis)

Vadovaujamas Mildred Stensler

šis parengimas įvyksta vakacijų laikotarpiu,' tad gera proga iš toliau at
vykti ir pasimatyti su skaitlinga minia Didžiojo New Yorko apylinkes lie
tuvių. Niekur taip linksmai nepraleisite švenčių kaip šiame sųskridyje.

< ... ,, m
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Naminių Santykių teisėjas 
Nathaniel Kaplan pareiškė:

“Amerikiečiai daug dėmesio 
kreipia į mokinimą vaikų pro
fesionališkoms, bizniškoms ir 
kitokioms karjeroms, bet jie 
apleidžia pačią svarbiausią 
karjerą, ženatvę.” šis protin
gas teisėjas mano, kad nuo 
pat mažens vaikus reikėtų 
ruošti ženatvei, mokyti, jiems 
aiškinti jų ateities gyvenimą.

Kur dingo tie 40,000?
Transit Autoritetas nežino, 

kas pasidarė su tais žmonė
mis, kurie vartodavo “3rd Avė. 
EI.” Jų buvo net 40,000. Kai 
šita lini ja tapo uždaryta, nie
kur kitur keleivių skaičius ne
padidėjo.

Transit Authoritetas vėl ga
vo 225 naujus policistus. Jų 
tarpe randasi penkios mote
rys.

Amžinas kalėjimas 
dviems jaunuoliams

Bronxo teisėjas Barrett nu
baudė amžinu kalėjimu du 
žmogžudžiu, kurie laimėjo tik
tai $1.15. Nuteistaisiais yraLc 
Roy Louis, 19 metų, ir Henry 
Thomas, 26 metų. Balandžio 
6 d. jiedu apiplėšė ir užmušė 
Alexander Brustofsky, 71 me
tų amžiaus.

J New Yorką pribuvo filipi
nietis generolas Ramulo, kuris 
dalyvavo Bandungo konferen
cijoje. Jis sako, kad toji AzL 
jos-Afrikos konferencija buvo 
didžiausias įvykis tarptautinė
je arenoje. Ji atstovavo 1,- 
300',000,000 žmonių, — dau
giau kaip pusę visos žmonijos.

Padėkite savo vajininkama 
gauti Laisvei naujų skaitytojų. 
Laisvės kaina $8.00 metams.

Republikonai paremsią 
majorą Wagner į

Jtepublikonų lyderis Curran 
pareiškė, kad republikonai pa
rems Wagnerio pastangas gau
ti daugiau pinigų padidinimui 
policijos armijos. Jie sako, 
kad reikia dar vieno tūkstan
čio naujų policistų. Miestui tas 
kaštuotų $4,844,000 per me
tus.

Tapo sulaikyta slaugė Bracht, 
gyvenanti Astorijoje. Ji nele- 
gališkai ėmė ligoninės narko
tikus ir juos vartojo. Ji sako
si tą “dopą” ėmusi tiktai dėl 
užmušimo skausmų. Ji nesanti 
narkotikų auka.

Bellevue ligoninėje viename 
skyriuje buvo kilęs mažas 
gaisras. Nors greitai jis buvo 
užgesintas, bet nemaža žmo
nių buvo išgązdinti.

William Patrick FarVell, ku
ris peiliu nudūrė studentę 
Ann Yarrow, pripažintas iš
protėjusiu ir padėtas, į bepro
čių ligoninę.
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UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

' Savininkas

:: 306 union avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE REAL ESTATE

Nurses—RN. (2) Dienom. Pra
leiskite vasarą 7 mailių nuo jūros, 
110 lovų ligoninė. Abelnai 1 ar 2 
lovose ligoniai, skyriuje 18 lovų. 
Pilnas užlaikymas; linksma aplinka. 
Nuolat jei pageidaujama, šaukite ar 
rašykite Supt. Allen Wood Tubercu
losis Hospital, Allenwood, N. J.

FArmingdale 5-6361
(99-105)

Reikalingos Slauges. Operating
Rūme, šaukite Nursing Office:

NASSAU HOSPITAL
Mineola, L. I.

Pioneer 2-4200—Ext. 277-278
(99-105)

Abelnam Namų Darbui Darbinin
kė. Privatiniai namai Lawrence, 
Long Island. Npra vaikų. Guolis vie
toje. Paliudijimai. Alga nuo $25 iki 
$30. Skambinkite rytais prieš 10 v.

TR. 7-8048
(100-101)

Houseworker-Cook. European. — 
Good steady job for dependable per
son. Sleep in. Other help. $45 a 
week.

GR. 2-5248 or HU. 2-7966
(101-103)

Mergina ar Moteris. Guolis vieto
je. Nėra vaikų. 4 rūmų bungalo 
Rockaway. Lengvas valgių pagami
nimas ir lengvas namų ruošas, šau
kite Mr. Fox. Ch. 2-7634.

(101-103)

HELP WANTED-MALE

Superintendent, Handymen 
Porters.

For Apartment Houses
MULLER AGENCY

403 Bridge St., Brooklyn
UL. 5-3852

LAIVŲ DAILYDft
Patyręs, gera alga. Reikia turėti 

savo įrankius. Tuojau duodamas 
darbas.

PO. 7-0944
(100-102)

MĄLE and FEMALE

PATYRŲ NAMŲ DARBININKAI. 
Virėjai, tarnaitės, namų darbinin
kai; pavieniai ar poros. Gera alga. 
Greitai gaunami darbai.

DOMESTIC SERVICE INC.
144) E. 59th ST., ELdorado 5-2246

REAL ESTATE

Mattituck, L. I. 4 rūmų vasarna
mis. Visas išfornišiuotas. Apdari 
porčiai. East Legion Ave. Visi įtai
symai ir įrankiai. Arti Bay ir kai
mo. Šaukite savininką. IV. 6-5665. 
Nupiginta — $5,800.

(101-103)

Dėmesio—Barganai! Parduoda sa
vininkas — 8 lotus (23,000 sq. ft.), 
gerame rezidencijiniame zone, pilnai 
pagerinta. $4,000. Taipgi 165 pėdų 
pagal geležinkelį ir 3 šeimų namą. 
(3, 4 ir 5 rūmai). Tiktai $25,000.

HA. 5-4898 W.
(101-103)

Garden City — Cape Cod. 4mieg- 
rūmiai, 2 tile maudynės, ugnavietė, 
modeminė virtuvė, Air condition, 
skalbimui ir džiovinimui mašinos. 
Garadžius. Turime parduoti, nes bu- 
davojamėsi naujus namus. Prašome 
$23,500. Pioneer 6-1770

FISHING & BOATS

HOWARD BEACH

SABALO
CHARTER FISHING 

Capt. Bill Schmitt 
NOW BOOKING 

VI. 3-8324

MASSEPEQUA 
V 

PLENTY OF FLOUNDERS
GUS’ FISHING STATION

BAIT — MOTORS — BOATS
Ft. of Alhambra Rd. PY. 8-9829

BLACKFISH - FLUKE

Hennings Fishing Station
Rowboats, Batt, Tackle, Outb’ds 

for Hire
Ft. of Atlantic Beach Bridge, 

Bay 6th St.
ATLANTIC BEACH CE. 9-9699
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Rinktiniai medžiais apauginti Io* 
tai, 2 ir 3 miegrūmių namai.1Idea
liški atsistatytojams. $6,950 ir aukš
čiau. Maži įmokėjimai. 80% mort
gage. Shells, nuo $3,200 aukštyn, 
pabudavoti. Prie vandens nuosavy
bės, Peconic Bay. Marių maudynės 
už 5 minučių. Žuvavimas. Mes lai
kome atdarą visada. Ofisas ant Sag 
Harbor, Bridgehampton Turnpike. 
SAG HARBOR 5-0224 —SAG HAR
BOR 5-0748.

(87-108)

Parduoda savininkas — Merrick. 
Didelis 5 rūmų namas, 2 Vi maudy
nės, Modeminė beržo virtuvė, pri
sideda daug gražių ekstra dalykų. 
Išimtinai geroje vieloje. Ideališka 
del mokyklų. Ant 105x180 žemės 
ploto. Apkainuota $20,500.

šaukite FR. 9-7596
(97-103) 

-----------------------------------------— 
Ozone Park, parduoda savininkas. 

Pirmas pasiūlymas, $15,990. 5 rūmų 
mūrinis, naujai statytas namas. 
Platus attic, pilnai atskiras kam
pinis lotas. Lengvai galima perbū
davote j 2 šeimų namą. Knotty pine 
virtuvė. Rašykite: Box M-18, Room 
880, 11 W. 42nd St., N. Y. C.

(98-104)

Užmiestyje nuosavybė. Vištų far- 
ma, 8 rūmų namas, 3 karam mūri
nis garadžius, priskaitant 4 rūmų 
apartmentą viršuj, gilus šulniu gra
žiai užlaikoma barnė ir nuosavybė. 
20 mailių nuo New Yor^o. Kaina 
$64,000. Del pasimatymo: G. J. 
Magrath & Son, 119 South Main 
St., Spring Valley, N. Y. Phone 6- 
0891.

(99-105)

Yonkers — Sherwood Parko apy
linkė, 4 šeimų, įskaitant lotą. Nau
jas apšildymas ir plumbing. Nueina
mas tolis į bažnyčias ir mokyklas. 
Savininko apartmentas tuojau už- 
imtinas. Nupigintai parduoda už — 
$20,000. BE. 7-6922

(99-101)

St. James, L. I. 35 metų senumo 
namas, labai puikiose sąlygose, gra
žus sodas. 7 rūmai. Screened por
čiai, šiltas vanduo, aliejaus šiluma. 
2 karam garadžius. Visokie įtaisy
mai. Ant 1/3 akro žemės. $13,500. 
B. Elizabeth West, Lake Ave., St. 
James, L. I. Arba šaukite: Stony 
Brook 7-0675.

(99-102)

Pieninė Farma. 320 akrų žemės, 
45 galvos galvijų ir visi įtaisymai. 
Prie gero kelio. Pardavimo priežas
tis — senatvė.

KARL DEHMEL
Andes, New York

(99-101)

Nepaprasta Proga. Gražiai ištai
sytas kiemas ant 2 akrų žemės, 3 
miegrūmių namas. (Valgymui rū
mas, gyvenimui rūmas, porčiai ir 
garadžius). Aliejaus šiluma. Green
house. Savininkas ims 5% mortgage. 
$22,000. Pleasantville mokyklos sri
tyje. Tel. Pl. 2-1775-R

(99-102)

Parduoda savininkas. Holstville. 
Greitam pardavimui. Cape Cod sti
liaus, 3 miegrūmiai, storms, screens, 
ugnavietė, pilnas skiepas. Garas, 
aliejaus šildymas. 2 karam gara
džius, dar 2 budinkai. Tik $12,500.

Patchogue 3-8948-R
(99-101)

Dėmesio! Tikras Bargcnas. Hun
tington Station, parduoda savinin
kas, 4 rūmai ir maudynė. Cape Cod, 
erdvus attic. Garadžius, ’4 akro že
mės. Skiepas, šaldytuvas, skalbia
moji mašina, blinds, storms ir 
screens. $9,900. šaukite:

HU. 4-8879-M
(99-101)

Parduoda savininkas. Hempstead. 
Mūrinis-shingle, colonial namas* 3 
dideli miegrūmiai; 1% maudynių, 
didelis gyvenimo rūmas, gilus vaka- 
rieniavirr.o rūmas; didelė moderniš
ka virtuvė. Garadžius, plesteriuotą, 
ekstra įrengimų. Arti mokyklų. 
Greitam pardavimui $14,990, '

IV. 1-5703.
(100-102)

Monmouth Junction Highway 26 
—1. Pardavimui ar išnuomavimui. 
Naujas 2 šeimų namas. Stucco. 38x 
59. 9 akrų žemės. 9 mailės nuo 
New Brunswick. Pinigais $4000. 
Kaina $16,000. 4 kambariai ant pir
mų lubų ir 4 kambariai ant antrų 
lubų. Tile vonios ir virtuvės. 3 por
čiai, 2 garadžiai. Aliejaus šiluma. 
Casement langai. Busas sustoja prie 
namo. Tinkama bile kam. 40 mai
lių nuo New Yorko. Savininkas 
Becker, 248 E. 90th St., N. Y. EN. 
9-3499.

(100-101)

Parduoda savininkas. Shinnecock 
Hills. 1—prie marių, 3-jų miegrū
mių cottąge, 1’4 maudynių, ugnia
vietė, išfornišiuota. 2—new custom 
built 3 miegrūmių stuba, pastatyta 
prie marių kranto. $20,000. šauki
te: SO. 1-9742-R arba vietoje PO. 
7-8927.

(100-106)

...
Policijos padėjėjas Haiję pa

dėtas Kings County ligoninėn 
dėl jo proto ištyrimo. Jis nu
žiūrimas padeginėjime namų.




