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KRISLAI
Anna Louise Strong.
Ji parašė brošiūrą apie

Lietuva.
Ar leis jai išvykti?
A. Venclova Weimare.

Rašo R. Mizara

Anna Louise Strong, pla
čiai žinoma amerikietė-žurna- 
liste, jau gyvena 69 metus 
amžiais.

Tačiau ji dar vis pilna gy
vumo ir gajumo, štai ir da
bar ši žurnalistė prašo valsty
bės departments išduoti jai 
pasportą, kad ji galėtų vykti 
Tarybų Sąjungon.

Kaip.žinia, Anna L. Strong 
prieš tūlą laiką iš Tarybų Są
jungos buvo ištremta — iš
tremta nenaudėlio Berijus su- 
klastuotu apkaltinimu. Po 
kiek laiko tarybinė vyriausy
bė, ištyrusi visą reikalą, tą 
kaltinimą panaikino, paskelb
dama, kad žurnalistė nebuvo 
niekuo nusikaltusi Tarybų Są
jungai.

Dąbar ji, vadinasi, gali lais
vai grįžti atgal i tą šalį ir vėl 
aprašyti apie jos žmonių gy- 

• enimą.

Naujienos, dedamos šią ži
lą Į savo skiltis, rašo:

“$ią komunistę tik grabas
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PERONAS KALTINA KLERIKALUS IŠDAVYSTĖJEM

Sovietai lieka nepatenkinti 
konferencijos trumpu laiku 

Tarybų Są-? rijoje.Maskva.
junga oficialiai priėmė pa
siūlymą laikyti Keturių 
Didžiųjų konferenciją lie
pos 18 Ženevoje. Bet tuo 
pačiu laiku Tarybų Sąjun
ga išreiškė savo nepasiten
kinimą konferencijos pla
nu, kuris numato jai tik 
tris ar keturias dienas. Ta
rybinė žinių agentūra TA SS 
sako, kad per tokį trumpą 
laiką jokiu būdu negalima 
apsvarstyti visas bėgamas 
problemas.

TASS taipgi sako, 
k a d Amerikos valstybės 
sekretorius. Dulles daro 
konferencijai kenkiančius 
pareiškimus, statydamas iš 
anksto sąlygas, grasinda
mas ir tt. TASS sako, kad 
“autoritetingi tarybiniai 
rateliai”

Jame sakoma, kad 
Dulles elgiasi absurdiškai, 
reikalaudamas, kad konfe
rencija svarstytų “tarptau
tinio komunistinio veikimo 
sudarytas problemas.” Kaip 
jam patiktų, jeigu kita pu
sė reikalautų svarstyti 
“tarptautinio kapitalistinio 
veikimo sudarytas proble
mas?” klausia TASS.

Iš Šveicarijos pranešama, 
kad tenykštė policija ir 
saugumo organai jau pra
dėjo daryti skubotus prisi
rengimus prie konferenci
jos.

Stevensonas ragina padaryti 
nusileidimus konferencijoje

Oberlin, Ohio. — Demo
kratų vadas Stevensonas

Dulleso elgesyje pasakė, kad Keturių Di- 
mato pavojų kon eiencijos ^iųjų konferencijos nieko
siekiams.

Tarybinis sutikimas su 
Ženevos planu buvo patiek-Matyt, Naujienos

,ad žurnalistė juo greičiau Į į tas JAV, Didž. Britanijos 
menševikų 

tuomet
grabą atsigultų, 
laikračio redaktorius 
lengviau atsidustų.

Na, tiek to!

nusi-Anna Louise Strong 
kalto lietuvių tautos priešams 
tuo, kad ji lygiai prieš 15 me
tų buvo Lietuvoje, matė, kaip 
ten vyko fašizmo žlugimas, 
kaip Lietuvos liaudis padarė 
didelį žingsnį link naujo gy
venimo.

Visa tai amerikietė žurna
listė smulkiai ir vaizdžiai ap
rašė savo brašiūroje “THE 
NEW LITHUANIA,” kurią 
1941 metais išleido Workers 
Library Publishers, New Yor
ke.

Štai keli sakiniai iš tos bro
šiūros :

“Vykdama į Maskvą, susto
jau Kaune tik vienai dienai... 
Pabuvojusi vieną valandą, su
pratau, kad aš čia turiu pasi
likti ilgesniam laikui. Diena 
augo i savaitę, savaitė — Į 
mėnesį. Lietuva patapo svar
bia, šalimi... Sovereninė vals
tybė keitėsi iš kapitalizmo Į 
socializmą konstituciniu keliu, 
be jokios gyvybės bei nuosa
vybės sunaikinimo. Tokio da
lyko iki šiol dar nėra buvę.”

ir Prancūzijos ambasado
riams, kurie buvo pašauk
ti i užsienio reikalu minis
teriją.

TASS pareiškimas buvo 
išleistas tuo laiku, kai am
basadoriai lankėsi ministe-

neišeitų, jeigu abi pusi ne
būtų prisirengusios dalyti 
nusileidimus. Jis sakė, kad 
Eisenhoweris turi būti pa
sirengęs daryti nusileidi
mus Amerikos vardu, nes 
“tik per nusileidimus ga
lima derėtis.”-

“Jeigu mūsų politika bus 
nelanksti, ji bus sutrupin
ta,” sakė jis.

Kiti seks Fordo, 
GM pavyzdžiu

Detroitas. — Po dalino 
laimėjimo prieš Fordą ir 
General Motors, dvi didžią
sias automobilių korporaci
jas, auto-darbininkų unija 
žvalgosi, kur atkreipti dė
mesį dabar. UAW-CIO va
dovybe jau prirengia pla
nus statyti panašius reika
lavimus Chrylslerio, Nash- 
Hudsono, Kaiserio ir Stude
baker - Packard firmoms. 
Manoma, kad tos firmos sū
rės sekti Fordo ir General 
Motors pavyzdžiu.

39-niuose General Motors 
fabrikuose streikas prasi
dėjo, nors nacionaliu ma
štabu susitarta. 125,000 
darbininkų sustreikavo pir
madienį, statydami savus, 
vietinius, reikalavimus. De
troito apylinkėje streikas 
eina penkiuose G. M. fa
brikuose, kaip tai Chevro
let Gear and Axle, Cadil
lac, Transmission, Willow 
Rųn, Fleetwood. Chevrolet 
fabrike, Flinte ir AC Spark 
fabrike streikavo 24,000 
darbininkų.

Jie bus suvaldyti, sako jis; 
pravedami areštai ir kratos
Buenos Aires — Argen-, bandė bendradarbiauti su 

tinos prezidentas Juanas i klerikalais, bet anie jį da- 
Peronas specialėje kalboje į bar išdavė, 
tautą apakltino šalies kleri- 
kališką hierarchiją išdavys
tėje. Jis sakė, kad katali
ku klerikalai statė savo 
grupinius reikalus virš tau
tos reikalų, kad jie nesidro
vėjo sukelti riaušes ir net 
deginti Argentinos vėliavą. 
Jis pabrėžė, kad valdžia 
prieš kiekvieną hierarchi
jos rėmėją turi bent 10 sa
vo rėmėjų ir klerikalai bus 
suvaldyti.

Peronas sakė, kad jis

Paskutiniai

Daktaras Saikas kaltino valdžią 
polio skiepi! blogame sutvarkyme

Tą mėnesĮ laiko žurnalistė 
Anna L. Strong sunaudojo la
bai rūpestingai. Ji važinėjo po 
visą Lietuvą, kalbėjosi su 
daugeliu žmonių, ėjo Į mitin
gus, Į demonstracijas, stebėjo 
tą didį žmonių džiaugsmą, pa-: 
sireiškusį visoje šalyje, — 
džiaugsmą, kad fašizmui bu
vo padarytas galas, kad Lie
tuva pradeda naują gyveni
mą!

Washingtonas. — Dakta
ras Jonas Saikas telegra
moje valstybės mediciniš
kam pareigūnui daktarui 
Scheele’i pasmerkė skiepų 
tvarkymą. Saikas sako, kad 
visos sunkenybės buvo pa
sėka valdžios nenoro arba 
nesugebėjimo reikalauti iš 
vaistų fabrikantų griežtes
nės kontrolės, pilnesnio už
tikrinimo, kad skiepai bus 
geri.

Dabar,* sako daktaras Sai
kas, valdžios priežiūra pa
kankamai griežta, taip, kad 
skiepai saugūs.

(Nors visur-kalbama apie 
tai, kad skiepai dabar sau
gūs, New Jersey valstijoje 
apie pusė tėvų, kurie anks
čiau registravo savo vaikus 
skiepijimui, laikė juos na
mie pirmadienį, kuomet 
skiepijimas prasidėjo mo
kyklose.)

Iš New Yorko valstijos 
tuo tarpu pranešama, kad 
ten šiuo sezonu 68 vaikai 
jau susirgo paralyžium. 
Praeitais metais tuo pačiu 
laiku tik 56 buvo susirgę. 
Tarp susirgusių randasi ir 
du vaikai, kurie gavo Saiko 
skiepus.

Adenaueris pas 
D. Eisenhowerj
Washingtonas. — Vakarų 

Vokietijos kancleris Ade
naueris, kuris atskrido 
Amerikon antradienį,tapa
čią dieną matėsi su valsty
bės sekretorium Dullesu. 
Aerodrome Adenaueri su- 
tiko vice-sekretorius Her
bert Hoover Jr.

Jersey City bandys išgauti 
iš Frank Hague $15,000,00(1

Trentonas. — New Jer
sey aukščiausias teismas 
nusprendė, kad Jersey City 
turi teisę reikalauti iš sa
vo buvusio burmistro (ma
joro) Frank Hague ir kelių 
jo padėjėjų apiel5 milijo
nų dolerių Miestas kaltina, 
kad Hague per savo valdy
mo periodą tiek išspaudė iš 
miesto tarnautojų savo as
meniškai naudai, 
valdymo periodas 
apie 30 metu, tarp 
1949.

Miestas padavė 
prieš Hague 1953
bet žemesnis teismas jį at
metė. Dabar valstijos 
aukščiausias teismas t ą

Hague 
tęsėsi 

1917 ir

skundą 
metais,

tyti tą šalį, kuri prieš 15 me
tų, palyginti trumpučiu laiku 
nusikratė senu gyvenimu ir 
pradėjo naująjį.

Tei|ka manyti, kad Misa 
Strung Jei ji gaus valstybės 
departrrfento leidimą vykti 
Tarybų Sąjungon, 'trumpes
niam ar ilgesniam laikui su
stos ar Lietuvoje.

Jai bus labai Įdomu pama-

Neseniai Vokietijoje (Wei- 
maro mieste) Įvykusiose iškil
mėse 150 metų Šilerio mirties 
minėjimo ceremonijose daly
vavo ir Lietuvos rašytojas An
tanas Venclova.

šis gabus ir energingas ra
šytojas yra daug šalių apke
liavęs.

Belgijos katalikai baisiai 
nepatenkinti suinii netekimu

Briuselis. — Belgijos par
lamentas jau galutinai nu
tarė atimti nuo katalikišku 
parapijinių mokyklų 500,- 
000,000 frankų (apie $10,- 
000,000) metinę subsidiją, 
kurią jos gaudavo nuo val
džios iki šiol. Parlamente 
už subsidijos atėmimą bal
savo socialistai ir liberalai,

Katalikai tuo nutarimu 
baisiai nepatenkinti. J ų 
frakcijos vadas parlamen
te Gaston Eyskens pareiš
kė, pad įstatymas “diskri
minuoja ir niekina Romos 
katalikus Belgijoje.” Soci
alistinis premjeras Van 
Ackeris atsakė, kad nieko 
panašaus nėra, kad nedis- 
kriminuojama, tik atima
ma nuo klerikalų jų ypatin
gos privilegijos.

Antradieni kancleris Ade
naueris konferavo su pre
zidentu Eisenhoweriu. Dar 
aerodrome, Adenaueris pa
darė pareiškimą spaudai, 
iš kurio buvo aišku, kad jis 
stengiasi nuraminti Ameri
kos valdžią, neduoti jai pro
gos abejoti apie jo ištiki
mybę NATO sutarčiai. 
Adenaueris tvirtino, kad 
jis siekia Vokietijos vieny
bės tik per bendradarbiavi
mą su Vakarais ir per “ne
seniai į galią įėjusias su
tartis,” kitaip sakant, NA
TO, o ne per Vokietijos 
neutralizavimą.

Kongresas atmetė prezidento 
atominio taikos laivo minti «•

Washingtonas.— Kongre
so atominių reikalų komisi
ja atmetė prezidento Ei- 
senhowerio planą apie “ato
minį taikos laivą.” Eisen
howeris sugalvojo, kad bū
tų pastatytas atominės jė
gos varomas laivas, kuris 
plaukinėtų iš vieno uosto į 
kitą po visą pasaulį, kad 
rodyti užsieniui, kokia tai
kinga ir taikos pageidau
janti šalis Amerika yra. 
Kongresinė komisija šsi- 
reiškė, kad planas nerealis
tinis.

pranešimai
Washingtonas. — Rytoj 

(trečiadienį) pats prezi
dentas Eisenhoweris, jo ka
binetas ir apie 15,000 valdi
ninkų “pabėgs” iš sostinės 
ir įsteigs savo štabus slap
toje vietoje kur nors užu 
miesto, kur prirengtos slėp
tuvės, požeminiai centrai, 
raštinės ir tt. Tai bus ban
dymas matyti, kaip galima 
evakuoti sostinę atominio 
bombardavimo metu.

Washingtonas. — Indijos 
specialus atstovas Krišna 
Menonas, kuris neseniai 
lankėsi Kinijoje, kalbėjosi 
su Dullesu ir Eisenhoweriu. 
Einant spaudon, dar nepa
skelbta, ką Menonas siūlė, 
bet pranešama, kad jis bu
vo sutiktas “šaltokai, nors 
mandagiai.”

Singapore. — Taksių šo
feriai prisidėjo prie visuo
tino protesto streiko. Su
sisiekimas mieste tokiu bū
du pilnai paralyžiuotas, nes 
tramvajų ir autobusų vai
ruotojai jau streikuoja nuo 
sekmadienio.

Paryžius. — čia dabar 
lankosi New Yorko bur
mistras Wagneris.

Jakarta. — Indonezija at
metė Olandijos kaltinimą, 
kad Indonezijos kalėjimuo
se laikomi olandai kankina
mi. Apie 30 Olandijos pilie
čių sėdi kalėjimuose Indo
nezijoje. Jie kaltinami vi
sokių sukilimų rengime 
prieš centralinę Indonezijos 
valdžią.

Roma. — Krikščionių de
mokratų partija nutarė kol 
kas remti premjera Scelbą, 
bet jo valdžios ateitis lieka 
netikra. Buvęs premjeras 
Pella ir partijos vadas Fan- 
fani stoja už tai, kad krik
demai bent kai kuriais klau-

Klerikalai vra 
“vilkai avies kailyje,” sakė 
jis.

Peronas kalbėjo pirma
dienio vakare. Kelios va
landos prieš jo kalbą kleri
kalai vėl pradėjo rinktis 
Plaza de Mayo aikštėje, 
kur jie bandė pradėti de
monstraciją, bet susirinkę 
peronistai juos išblaškė. 
Peronistai bandė iškelti Ar
gentinos vėliavą ant arki
vyskupijos rūmų netoli 
aikštės, bet katalikų akci
jos nariai juos išblaškė. Vė
liau daugiau peronistų at
vyko ir pradėjo daužyti ar
kivyskupijos langus. Poli
cija tą stebėjo ir nieko ne
darė.

Tą pačią dieną policija 
pravedė kratą tuose rūmuo
se, kur gyvena aukščiau
sias katalikų dvasiškis Ar
gentinoje, kardinolas Luis 
Copello. Rūmuos radosi 
daug žmonių, matyti, kata
likų akcijos veikėjų, kurie 
tarėsi. Policija suėmė 430 
jųjų.

Katalikų hierarchijos at
stovas priėmė užsienio žur
nalistus ir jiems aiškino, 
kad kunigija neatsakomin- 
ga už riaušes. Jis sakė, 
kad valdžia atėmė nuo ka
talikų garsiakalbius, taip, 
kad negalima buvo suval
dyti prie katedros susirin
kusių minių. Jis paneigė 
kaltinimą, kad katalikai de
gino Argentinos vėliavą.

Peronistai tuo tarpu šau
kia generalinį streiką, kad 
pravesti anti - klerikalines 
demonstracijas ir “atnau
jinti vėliavos garbę.” Tai 
peronistų atsiliepimas į ve-, 
liavos deginimą.

Sakoma, kad pats Pero
nas labai įniršęs prieš kle
rikalus, nes jų demonstran- simajs bendradarbiautų su 
tai niekino jo mirusią žmo- kairiaisiais socialistais.

ORAS NEW YORKE 
šilčiau, tvanku.

Teismas atmetė Steve Nelsono ir 
keturių bendradarbių apeliaciją

na Evitą, nuplėšdami jos 
paveikslus nuo valdiškų pa
statų.

Roma. — Vatikano orga
nas “Osservatore Romano” 
sako, kad peronistų kaltini
mai prieš katalikus yra 
“absurdiškas šmeižimas.” 
Vatikano organas sako, kad 
katalikai “ramiai laukia to
limesnių vystymusi.”

Philadelphia. — Apeliaci
jos teismas atmetė Vakarų 
Pennsylvanijos komunistų 
vado Steve Nelsono ir ketu
rių kitų komunistų apelia
ciją. Apeliacija atmesta ,5 
balsais prieš 2. Nelsonas, 
Pennsylvanijos KP sekreto
rius Williamas Albertsonas, 
iždininkas Garreathers, 
žurnalistas Dolsenas ir vei
kėjas I. Weismanas, tapo 
suimti. - j

Visi penki buyo žemesnių

teismų nuteisti penkeriems 
metams kalėjimo. Jie iki 
apeliacijos atmetimo radosi 
po kaucija laisvėje. Jie da
bar apeliuos į aukščiausią 
teismą Washingtone, o tuo 
tarpu bandys likti laisvėje 
po užstatu.

Vienas dviejų teisėjų, ku
rie nesutiko su apeliacijos 
teismo sprendimu, Hastie, 
sako, kad valdžia neįrodė, 
jog Nelsonas ir jo bendra
darbiai planavo nuversti

Taipei.—Senatoriai Clem
ents ir Dirksen, kurie da
bar lankosi F o r m o z o j e, 
greitu laiku apsilankys 
Quemoy saloje, prie pat Ki
nijos kranto.

Paryžius. — Generalinės 
Darbo Konfederacijos va
das Franchonas kreipėsi į 
socialistų vadovaujamas at
skilusias unijas, Force Ou- 
vriere, grįžti i GGT. Prie 
komunistų vadovau j a m o s 
GGT priklauso apie 5 mili
jonai darbininkų, prie so
cialistų vadovaujamos FO 
apie milijonas.

Pittsburghas. — Plieno 
darbininkų unijos vadovybė 
įspėjo kompanijas, kad siū
lymas pakelti algas ant 7į 
cento valandai toli nepa
kankamas.

valdžią, kaip tai sake pro
kuratūra.

Nelsonas apart tos pen- 
kerių metų baumės, dar 
yra gavęs 20 metų bausmę 
kitoje byloje už “sediciją.” 
Jis ir tą bylą apeliuoja.

Londonas.—Spauda sako, 
kad auga viltis greitai baig-< 
ti geležinkeliečių streiką.

Paryžius.—Prancūzai sa
ko, kad jie užmušė dar pen- 
kius Alžyro partizanus.
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PRIEŠ 15-KĄ METŲ LIETUVOJE
LYGIAI PRIEŠ 15 METŲ (1940 metų birželio 15 

d.) Lietuvoje žlugo fašizmas. Sugriuvo smetoninis sos
tas ir pats “tautos vadas” išdūmė pas Hitlerį.

Lietuvai prašvito naujas rytas, prasidėjo jos žmo
nėms naujas gyvenimas.

Tuoj buvo .sudaryta nauja vyriausybė, liaudies vy- j 
riausybė, su Justu Paleckiu priešakyje. Neužilgo buvo 
paskelbti Liaudies Seimo rinkimai. Susirinkęs sesijon, 
Liaudies Seimas paskelbė Lietuvą Tarybine Respublika 
ir prašė Tarybų Sąjungos aukščiausiojo sovieto (parla
mento), kad priimtų Lietuvą į tarybinių tautų šeimą, 
kad ji būtų sąjunginė tarybinė respublika.

Visa tai įvyko, palyginti, trumpu laiku. Visa tai 
įvyko be praliejimo kraujo lašo; visai tai įvyko konsti
tuciniu keliu.

Amerikietė žurnalistė, Anna Louise Strong, pralei
dusi Lietuvoje virš mėnesį laiko ir stebėjusi, kaip mūsų 
tėvų krašto žmonės atliko tuos nepaprastus pakeitimus, 
sakė: Tokio dalyko pasaulio istorijoje iki šiol nėra bu
vę. Niekur jokia valstybė tokiu ramiu būdu nenusikratė 
kapitalizmo ir nepasirinko socializmo kelio, kaip Lietuva.

Viskas, kaip sakėme, buvo atlikta konstituciniu ke
liu, ramiu būdu.

Kuo tai išaiškinti? Ar nebuvo Lietuvoje liaudies 
priešų? Ar nebuvo socializmo priešų? Žinoma, jų buvo.

Bet fašistinis režimas buvo taip Lietuvos žmonėms 
įsikartęs, liaudies nusistatymas prieš fašizmą buvo toks 
didelis, toks platus, kad liaudies priešai nedrįso tarti 
žodžio už fašizmą. Nedrįso jie tarti žodžio prieš liaudies 
veiksmus, vedusius šalį į socializmą.

Kaip patys dipukiškieji liaudies priešai dabar at
virai pripažįsta, birželio dienomis, tuojau po sudarymo 
Laudies vyriausybės, jie patys ėjo pas tuometinį šalies 
prezidentą Paleckį ir reiškė naujajai vyriausybei savo 
ištikimybę. Žinoma, toji “ištikimybė” buvo apgaulinga, 
formali.

i

Sudėjęs savo “ištikimybę,” priešas nesnaudė: , jis I 
slapta veikė ir laukė ateinant Hitlerio ginkluotų govėdų.

Kai 1941 metais, taipgi birželio mėnesį, hitlerinės go- 
vėdos .užpuolė mūsų tėvų kraštą, naikino jo miestus ir 
kaimus, žudė geriausius lietuvių tautos patrioiotus, tai 
tas pats priešas Hitleriui visaip talkavo.

O kai po virš trejų metų karo tarybinės armijos 
hitlerininkus iš Lietuvos vijo, tai tas pats lietuvių tau
tos priešas bėgo su jomis “į vakarus.”

___  •

ŠIS PENKIOLIKOS METŲ laikotarpis Lietuvai bu
vo labai svarbus laikotarpis.

Tačiau, net ir sunkiausiose hitlerinės okupacijos 
dienose, lietuvių tauta ryžtingai gynė savo laisvę, ko
vodama priešą.

Bet Lietuva labai skaudžiai nukentėjo: hitlerininkai 
išžudė tūkstančius jos sūnų ir dukrų, sunaikino už bi- 

• lijonus dolerių turto.
Skaudžias karo žaizdas lietuvių tauta baigia užgy

dyti: atstatyti sugriautus miestus.
Didžiausiu ryžtingumu ir darbu lietuvių tauta sėk

mingai tai atlieka.
Daugiau: per desėtką pokario metų Lietuva padarė 

milžinišką progresą visose gyvenimo srityse. į

Sakoma, šiandien Lietuva jau tiek nuprogresavo 
. pramonės vystyme, kad ji jau yra 50 procentų pramonės 

šalis ir 50 procentų agrikultūros.
Jei nebūtų buvę karo, tai galima įsivaizduoti, ko

kiame aukštame lygyje mūsų tėvų kraštas šiandien 
stovėtų!

TIK DĖL TO, kad 1940 m. birželio mėnesį Lietuva 
pradėjo naują gyvenimą,—josios darbo žmonės pasiryžo 
valdytis be ponų ir fabrikantų,—lietuvių tautos priešai 
šiandien plepa apie “baisųjį birželį.”

Jis jiems baisus dėl to, akd išnaudotojai ir parazitai 
tomis dienomis pasijuto esą be dvarų, be fabrikų, be šiltų 
vietų. Jiems birželio dienos baisios dėl to, kad Lietuvos 
liaudis atsisakė būti pavergta, išnaudojama; dėl to, kad 
ji pasiryžo gyventi naują gyvenimą, kuriame kiekvienas 
asmuo verčiamas dirbti visuomeniškai naudingą darbą.

Mes escame giliai įsitikinę, kad mūsų tėvų šalis, kur 
darbas ir mokslas skaitomi šventais dalykais kiekvie
nam piliečiui, vis progresuos, vis žengs pirmyn, nepai
sant tų, kurie, nusikaltę lietuvių tautai ir pabėgę iš 
Lietuvos, ją visaip šmeižia ir laukia, kad atominis ka
ras Lietuvą nusiaubtų.

“VIEŠPATIE, 
GELBĖK!”

Po šitokia antrašte kleri
kalų Draugas išspausdino 
tūlo K.t Tautkaus straipsnį, 
kuriame autorius prašo 
Dievo, kad šis padėtų pabė
gusiems iš Lietuvos dvar
poniams ir fabrikantams 
atgauti i savo dvarus ir fa
brikus. “Gelbėk, Viešpatie, 
mūsų valstybę!” Tautkus 
mano, kad maldomis bus 
grąžintas fašizmas Lietu
voje. Koks jis keistas!

15,000 NAUJŲ 
GYDYTOJŲ

Spauda praneša, kad Ta
rybų Sąjungoje šiemet bai
gia medicinos mokslą 15,- 
000 jaunų vyrų ir moterų. 
Vadinasi, tiek bus naujų 
gydytojų. Iš viso Tarybų 
Sąjungoje yra 75 medikalės 
mokyklos - kolegijos.

MASKVOS SUB VE 1- 
METROPOLITENUI

20 METŲ
Vilniaus “Tiesoje” skaito

me:
“Prieš 20 metų—1935 me

tų gegužės 15 d. Maskvos 
darbo žmonės gavo puikią 
dovaną. Prasidėjo

2 pusi.—Laisvi (Liberty)- TreČiad., birželio (June) 15, 1955

nių eismas L. M. Kagano- 
vičiaus vardo metropoliteno 
pirmosios eilės linijomis.

“Maskvos meptropoliteno 
viršininkas A. L Ježovas 
papasakojo TASS’o kores
pondentui, kad per du de
šimtmečius metro trasos il
gis padidėjo 5.5 karto. Pa
statytos dar 32 stotys. Es
kalatorių skaičius padidėjo 
daugiau kaip devynis kar
tus. Bendras jų juostų il
gis dabar siekia 20 kilome
tru, c

j “Nuolat auga metro vaid
muo miesto pervežimų sri
tyje. 1935 metais požemi
nis kelias perveždavo per 
parą 177 tūkstančius kelei
vių, o šiuo metu—2.5 mili
jono žmonių.. Per 20 metų 
metro linijomis nuvažiavo 
beveik 215 milijonų trauki
nių. Jie pervežė 9 bilijonus 
787 milijonus keleivių, be
veik keturis kartus dau
giau, negu visi žemės rutu
lio gyventojai. Pervežimų 
tankumo atžvilgiu Maskvos 
metropolitenas toli pralen
kė kapitalistinių šalių stam
biausių miestų požeminius 
geležinkelius.

“Dabar Maskvoje stato
mos naujos metropoliteno

trauki-, linijos.

Dirbančiųjų motinų vaikų 
priežiūra

Kai šeimos finansai pa
siekia tokį laipsnį, kad pa
sidaro būtina motinai su
siieškoti darbo, šeima su 
mažais vaikais sudaro spe
cialią problemą—gerai pri
žiūrėti vaikus per motinos 
darbo laiką.

Pagal paskutinį raportą, 
duotą Amerikos Gensus 
Bureau, tokių šeimų skai
čius nuo 1948 m. padidėjo 
11-15%. Tai reiškia, kad 
dabartiniu metu Amerikoje 
1,500,000 šeimų turi vai
kus ligi 6 metų amžiaus, 
kuriu abu tėvai dirba.V

Pailgėjęs gyvenimo, am
žius (daugiau kaip trečda
liu palyginus su laikotar
piu 20 amžiaus pradžioje) 
ir ilgesnis vaikų laikas pra
leidžiamas mokyklose, šių 
dienų tėvą pastato į sun
kesnę padėtį, negu praeity
je jo senelį. Daugelyje at
vejų motina, norėdama pa
dėti aprūpinti vyresnius 
vaikus ir pasirūpinti savo 
ir vyro užtikrinimą senat
vėje, turi dirbti.

Daugiau tėvų nori savo 
vaikus laikyti namuose, 
kiek tik galima ilgiau. Jei
gu su šeima gyvena ir sene
lė, vaiko priežiūros proble
ma yra paprastesnė, o jei
gu senele gyvena netoli, ji 
gali ateiti pagelbėti vienai 
dienai ar kitai. Kartais 
motina gali ir su kaimynais 
susitarti, <kad prižiūrėti ma
žus vaikus.

Daug šeimų tačiau turi 
pasisamdyti pašalinį žmo
gų vaikams prižiūrėti die
nos metu. Šiuo atveju di
džioji motinos algos dalis 
išeina sumokėti už kūdikio 
priežiūrą. Kitos motinos 
kaip nors įstengia sutaupy
ti savo algos dalį vaikų au
klėjimui, mediciniškoms iš
laidoms, namų pagerinimui 
ir kokiam kitam tikslui.

Paprastai motinos despe
ratiškai mėgina neiti dirbti, 
iki vaikas pasiekia bent 3 
metų amžių, kada vaikai 
paprastai gali žaisti su ki
tais vaikais. Tada gali būti 
organizuojama grupinė pa
galba, kaip mažamečių mo
kykla, žaidimų grupė ar 
vaikų priežiūros centrai,

MOTERŲ KAMPELIS
Keistų dar esama minčių 

apie moteris, jų darbą

vadovaujami bendruomenės 
centro, bažnyčios šalpos ar 
privačios agentūros. Kai 
kurių įmonių firmos savo 
dirbančioms darbininkėms 
turi specialias įstaigas jų 
vaikus prižiūrėti. Gana 
dažnai ten, kur nėra tokių 
galimybių, šeimos susideda 
drauge ir. suorganizuoja to
kią pagalbą.

Išspręsti vis didėjančio 
dirbančiu motinu skaičiaus 
problemą, kai kurios ben
druomenės išnaudojo savo 
viešos priežiūros progra
mos dalį vaikams. Veikian
tieji valstijų ir vietiniai 
įstatymai padeda užtikrin
ti, kad vaikai privačios prie
žiūros įstaigoje gautų pa
kankamą priežiūrą vado
vaujant kompetentingiems 
asmenims. Šios srities eks
pertai tačiau pastebi, kad 
įvairiose vietose vaikai ne
vienodai gerai prižiūrimi 
tokiose įstaigose.

Daug didesnių miestų vie
šos dieninės auklėtuvės pri
žiūri vaikus nuo 3 ligi 6 
metų amžiaus. Jos randasi 
prie viešų mokyklų, butų 
projektų ir panašiose vieto
se. Vaikai nuo 8 valandos 
ryto ligi 6 vai. vakaro pri
žiūrimi, pavalgyd i n a m i. 
Kada nežaidžia, gali pamie
goti arba šiaip pasilsėti. 
Nustatytas mokestis tokiai 
priežiūrai.

Common Council

Krautuvių streikierius 
pakvietė derėtis

Miestinis darbo komisijonie- 
rius Joseph O’Grady pašaukė 
Safeway kompanijos ir AFL 
Amalgameitų bučeriu unijos 
atstovus į derybas. Ragina su
siderėti ir baigti birželio 9-tą 
prasidėjusį streiką.

/

Unijos lokalas 474, kuris 
atstovauja darbininkus, reika
lauja 10 procentą: algos prie
do, trečios atostogų savaitės 
išdirbusiems penkeris ar dau
giau metą, kad kompanija iš
laikytų gerovės ir pensijų fon
dus, laiko ir: pusės mokesties 
už viršvalandžius po • 6-tos 
vai. vakaro, .taipgi daugiau 
šventadienių, j

Angliško darbininkų dien
raščio kolumnistė Elizabeth 
Lawson savo kolumnoje 
Women Today pateikė įdo
mių davinių ir minčių apie 
tai, kokių netikėtumų su
tinkama net unijose mote
rų darbo reikalu. Ji rašo:
Tūlas skaičius unijų kon

vencijų ar konferencijų pa
skiausiais keletu mėnesių 
bandė persiimti su klausi
mu teisės moterims turėti 
darbą ir su jos specialėmis 
problemomis darbavietėje. 
Viduryje gegužės mėnesio 
įvyko trečioji United Elec
trical metinė konferencija 
moterų problemoms svars
tyti. Tą pat mėnesį įvyku
si United Packinghouse 
Workers nacionalė politi
kai nustatyti konferencija 
pasisakė už tinkamesnį at- 
sinešimą į darbininkes ir 
šaukė jas daugiau daly
vauti unijos veiksmuose.

Priešais save turiu steno- 
grafišką nuorašą karštų 
debatų, kurie įvyko United 
Automobile Workers kon
vencijoje šiemet, kai pra- 

I dėta svarstyti moterims 
teisių rezoliucija. Tie de
batai parodo, kiek toli uni
jinis judėjimas atėjo mote
rų klausimu, ir kaip dar be 
galo toli jis turi nueiti.

Pradėkime paminėjimu 
tik sutraukų. Priėmimas 
šios rezoliucijos didele dau
guma balsų buvo aiškia 
pažanga darbininkų judėji
mui. Čionai pareikšta mo- 

! terų teisė dirbti; gauti ly- 
! gią mokestį už lygų darbą; 
būti dalimi vieno ir to pa
ties seniority sąrašo; gauti 
progas lavintis darbe ir 
keltis į aukštesnius laips
nius; išlaikyti ir ilginti se
niority (ilgiau išdirbusio 
teisę) laikinai pasitraukus 
iš darbo dėl nėštumo ir| 
gimdymo, iki 6 mėnesių au
tomatiškai, ir iki vienerių 
metų daktarui paliudijus. 
Toji paskutinė dalis skai
toma pavyzdinguoju moti
nystės apsaugos punktu, 
kurį unija nusprendė įra
šyti į visus kontraktus.

United Automobile Work
ers yra viena iš nedauge
lio unijų, kurios taip nusi
statė, ir (nors tūlų lokalų 
rekordas yra dėmėtas) vie
na iš labai mažo skaičiaus, 
kurios kovoja už to prakti
kavimą. General Motors 
buvo prispirta priimti ly
gios algos principą nežiū
rint lyties. Kontraktuose 
su International Harvester 
ir Fordu dadėtas žodis “ly
tis” į punktą prieš diskri
minaciją. Budd kompanija 
Detroite sutiko sustabdyti 
diskriminavimą ištekėjusių 
moterų. Prieš keletą metų 
General Motors šapa Dan
singe atkosėjo iki $55,000 
atpildo 29 moterims, kai 
UAW teismo keliu pareika
lavo atmokėti joms neda- 
mokėtą mokestį už praėjusį 
laiką (back-pay), kaip įsa
ko Michigano lygios algos 
įstatas. O 1954 metų admi- 
nistratyvis laiškas visiems 
lokalams sudavė daugelyje 

’vietų pradėjusiam kilti už
mojui, kad darbininkės', 

{ypačiai vedusios, turinčios 
(būti prašalintos “išspren
dimui” didėjančio nedarbo.

Diskusijose konvencijoje 
girdėjosi visokiausių min- 

(Čių, nuo visiškai korektiš
ko reikalayimo, kad moterų

teisė dirbti būtų pilnutinai 
apsaugota, iki argumentų, 
kuriuose atsispindėjo reak
cinių samdytojų nusistaty
mas. Vienas delegatas sa
ke, jog samdymas moterų 
paeinąs iš pastangų pasiek
ti tokį gyvenimo lygį, kuris, 
jo manymu, yra per aukš
tas. (“Bėda tame, kad ve
dę žmonės nori visko. Jie 
nori auto, namų, TV.”) Jei- i 
gu kas nors su juomi suti- { 
ko, nei vienas neatsistojo' 
tai pasakyti. Kitas gyrėsi,! 
kad jis privertė savo žmo-. 
na pamesti darbą prieš1 32 
metus, kai jisai ją vedė. Jo 
nusistatymas taip pat pri
tarėjų negavo.

Bet tenai buvo gudres
nių puolimų ant moterų tei
sės dirbti. Keli delegatai 
bandė sukelti vienišas mo
teris prieš vedusias. O kiti 
mėgino kiršinti motinas 

’ prieš neturinčias vaikų — 
užsimiršdami, jog svarbiau
siu klausimu yra darbinin
kų klasės vieningumas.

Negali būti bosams pri- 
imtinesnio argumento už

Šeimininkėms
ŽEMUOGIŲ KENAVl- 

MAS PAPRASTU
BŪDU |

Į
Paprasčiausias, kasdieni- j 

nis receptas yra toks:
Nuplauk, tada išpešiok 

kotelius. Užpilk po pusę 
puoduko cukraus ant kvor-i 
tos uogų. Pamažu užvirk.' 
pasukaliojant uogas su pa- į 
čiu puodu, kad nesusigrūs- 
tų ir neprisviltų. Pavirk ' 
apie 15 minučių. Sumik i 
sterilizuotas stiklines (jars) 
ir tuojau sandariai užda
vinėk.

Kitas būdas yra:
Priruošti taip pat, bet, 

užkaitinus iki virimo, pa
likti sandariai uždarytas 
tame pačiame puode keletą 
valandų ar per naktį. Rytą 
skubiai užvirti. Karštas 
supilti į sterilizuotas sti
klines, jas sustatyti (ant 
grotelio ar iškloto audiniu 
dugno) puode su verdančiu 
vandeniu, kad dalinai pri
suktą ar priveržtą stiklinės 
dangtelį apsemtų apie co
liu ar daugiau vandens. 
Taip sustatytas stiklines 
pavirti apie 15 minučių. 
Tuojau iškelti ir pabaigti 
uždaryti sandariai.

Neteko girdėti aiškinimo, 
kam tas laikymas per nak-' 
tį. Žinojimas, kad žemuo- i 
gė yra labai puri, pilna! 
oro, leidžia manyti, kad! 
apvirtos ir paliktos per! 
naktį uogos susispaudžia,; 
tą orą iš savęs išspaudžia: 
ir apsidengia savomis sulti- Į 
mis, neveikia kenuoti van-į 
dens, kad uogas apsemtų.! 
Gi tuo pat kartu išlaiko sa
vo gvažią, čielos uogos for- ‘ 
mą, nesusitraiško. To ne- i 
būtų galima išvengti pii’-Į 
muoju būdu verdant.

Tuvint laiko, įdomaujant | 
praktika, vevta pabandyti 
abiejaip iv padavyti savo 
išvadą. U.

Washingtonas. — Ameri
ka veikalausianti Keturių 
Didžiųjų konferen e i j o j e, 
kad Sovietų Sąjunga iš
trauktų savo kavines jėgas 
iš Rumunijos iv Vengvijos. 

reikalavimą teleisti mote
rims dirbti tik iki ištekėji
mo, ar tiktai lig motinys
tės. Juk samdytojai nieka
da nenorėjo moteris iš in
dustrijos visiškai prašalin
ti. Juk siekis yra moteris 
padaryti šalutine' grupe, 
gaunama, kada reikia, ir 
pasiruošusia dirbti už že
mesnę mokestį, bet negau
nant darbo jėgose pasto
vaus darbininko stažo ir be 
dėmesio unijos reikalams.

Su tuo punktu rezoliu- 
ciįa labai gabiai susidoro
jo, kai ji pasakė: “Sam
dytojai išranda įvairius ir 
kreivus būdus sukėlimui 
nesusipratimų ir nesantai
kos tarpe mūsų narių. Ima
si nudėvėtų neapykantų’ 
prieš moteris. Jie stengia
si paskirstyti ir, pagaliau, 
sunaikinti mūsų sunkiai iš
kovotą seniority sistemą, o 
tuo pačiu laiku nukreipti 
mūsų dėmesį nuo tikrųjų, 
pirminių klausimų.”

tūli delegatai korektiš
kai argumentavo, kad^unija 
privalo koncentruotis orga
nizavimui neorganizuotų ir 
gauti algų pakelmių. Bet 
išvadą darė nekorektiškai, 
sakydami, kad tas išvarys 
moteris iš šapų, tarsi, kad 
aukštesnių algų ir stipres
nės organizacijos vienas 
siekių būtų moteris užda
ryti namie.

(Pabaiga bus sekamame 
skyriuje)

Graikai už, turkai prieš
Nicosia, Kipras.—Daugu-/ 

ma Kipro gyventojų (apie' 
80/<) yra graikų kilmės if 
pageidauja, kad ta sala prį 
klausytų Graikijai. Bettui/ 
kai, kurie sudaro apie 15^ 
salos gyventojų, stoja prie 
Jų partija patiekė meny 
randumą britų gubernaf- 
riui, kuriame įspėjo, 
“kraujas liesis, jeigp K 
pras teks graikams?

Knowlaiidas sėja beviltę
Washingtonas. — DešL 

niųjų republikonų vadas 
senatorius Knowlandaskal
bėjo per ABC radi ją-televi
ziją. Jis sakė,’kad nerei
kia nieko gero tikėtis iš 
Keturių Didžiųjų konferen
cijos, kad mažai vilties lie
ka apsaugoti taiką. Know
landas taipgi sakė, kad rei
kėtų sulaikyti pagalbos da
vimą Jugoslavijai.

Today’s Pattern

Pattern 9089: Misses' Sizes 10. 
12, 14, 16, 18. Bolero, skirt in all 
sizes given take 1 yard 64-incli 
fabric for «ach garment,

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite; Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19, 
N.Y. /
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Mikas Detroitietis

Iš Norisi iki Cubos
i (Tąsa)
Kalbu apie kitus, bet rei

kia pasisakyt ir apie save. 
Prie manęs irgi buvo atsi
sėdus “gražuolė,” o paskui, 
užbaigus “teatro” rolę, pri
slinko ir kita. Bet aš ilgai 
nelaukęs išsinešdinau iš tos 
vietos. Dalykas buvo toks: 
atsisėdo gražuolė, užkalbi
no ir pradėjo spėti mano 
tautybę. Pasisakiau, kad 
esu lietuvis. O ji, mane nu
stebindama, pasakė: “Ir aš 
esu lietuvaitė.” Ir prašne
kėjo lietuviškai. Pasisakė, 
kad gimus Pennsylvanijoj, 
bet atvažiavus iš New Jer
sey valstijos. Pamaniau, 
kad ar tik nebus mano pus
brolio duktė? Reikia pasi
kalbėti, ir tuojau paprašiau 
bartenderio, kad duotų jai 
išsigerti. Pripylė “džinės” 
stikliuką, o aš padėjau do
lerį. Mano doleriukas nu
skambėjo, ir grąžos neduo
da. ^Pamaniau sau: ar ta
sai bartenderis pasiuto, ar 
kokis galas! Pirmiau paė
mė 75 centus už buteli 
alaus, o dabar už “gražuo
lės” stikliuką “džinės”—vi
są dolerį! O toji mano 
“gražuolė” tik parodo su 
pirštu, ir bartenderis tuo
jau pila antrą, trečią, ir tt., 
ir vis po dolerį už stikliuką. 
Aš “tebečiulpiu” tą patį 
butelį alaus, o ji traukia 
džinę (gal vandenį?), kaip 
karvutė buizą! Kai pri
slinko kita “gražuolė” ir 
norėjo, kad ir jai nupirk
čiau drinksą, tai atsipra
šiau jų, kad aš turiu eiti į 
vyrų kambarį, ir pro kitą 
pusę baro išsinešdinau lau
kan, pabėgau nuo “gražuo
lių.” Bet vistiek prakišau 
suvirs šešius dolerius, ir 
nieko nesužinojau apie tą 
lietuvaitę. O gal ji ne lietu
vaitė, gal tik buvo susituo
kus su lietuviu? Tai tokion 
“bėdon” buvau pakliuvęs.

Tačiau kai atvažiavo Ma- 
sytė su savo motina, tai, 
joms nežinant, nusivadinau 
į tą patį “Spur Club,” sa
kiau, pamatysite “gražų te
atrą.” Ir nuėjome. Masy- 
tė, kaip jaunesnė, tai tik 
juokiasi ir sako, kad “čia 
yra iats of fun’ pamatyt 
juos visus, ir kaip seni dur
ni vyrai praleidžia pinigus, 
glamonėdami jaunas mer
ginas, kurių jie nei pauos
tyt negaus.” O Masienė tai 
tik spjaudosi ir keikiasi, 
kodėl tos merginos taip sa
ve pažemina, t. y. “valkio
jasi po saliūnus, girtuo
kliauja, lenda prie senų 
skrepų, pusnuogės vaiposi,” 
ir tt. Aš, juokdamasis, “aiš
kinau,” kad čia yra geras 
dalykas, senus vyrus atgai
vina, jiems kraujas prade
da smagiai cirkuliuoti. Bet 
Masienė dar labiau keikiasi 
ir niekina senus vyrus už 
tokį pasakymą. Man buvo 
gražaus juoko. Reikia pa- 
žymėt, kad tą vaakrą, kai 
buvau su moterimis, nei 
viena “gražuolė” neprisiar
tino. Jos mato, kad nebus 
biznio. Taigi, tokioje vieto
je moterys yra kaip Dr. Jo
no Saiko čiepai nuo para
lyžiaus. “Gražuoles” ne
lenda. .

Nemažai pažymėjau apie 
tokią vietą, kaip ten vis
kas darosi, su tikslu, kad 
persergėt brolius lietuvius, 
kurie važiuoja į kitus mies
tus praleist vakacijas. Bū
kite atsargūs, nes susipai- 
niaf^šti tokiomis “gražuo
lėmis^ gali pasilikti “pli
kas.” Jos sutiks pasikviest 
tave ir į savo apartmentą, 
jei tik nujaučia, kad turi 
pinigų. O iš ten gali išeiti 
“plikas,” su juodomis aki

mis ir dar gali atsidurti po
licijoj.

Darbo ieškau
Vieną dieną patėmijau 

laikraštyje, kad reikalauja 
“investigatorių,” pasakyta, 
kad darbas lengvas, nerei
kia patyrimo, gera al
ga, duoda automobilį va
žinėjimui, ir tt. Pama
niau, jei gausiu tokį dar
bą ir patiks, tai ir pasilik
siu Floridoj ilgesniam lai
kui. Nuėjus į nurodytą vie
tą, pasirodė, kad tai yra 
privatiška agentūra darbo 
suradimui, apgavikų agen
tūra, kurie apgaudinėja be
darbius. Padavė išpildyt 
aplikaciją ir su aplikacija 
reikia įmokėt keliolika do
lerių, kol jie “suras” tau 
darbą. Bedarbis laukia ir 
nesulaukia to darbo, arba 
pasiūlo jam kokį nepaken
čiamą, netinkamą darbą, ir 
tavo įmokėti pinigai pražū
va. Bedarbis užmoka gal 
paskutinius dolerius, kad 
nusipirkti! darbą, o to dar
bo nėra. Perskaičiau apli
kaciją, apsižvalgiau ir išė-. 
jau laukan. Ten sėdėjo ke
liolika vyrukų ir pildė apli
kacijas. Valdžia, matyt, 
nesikiša i ta darbo suradi
mo raketą ir leidžia apgau
dinėt bedarbius.

Pas žuvininkus
Beveik kiekvieną dieną 

nueidavau prie jūrų prie- 
plaukon pas žuvininkus, 
kur pristatyta daug viso
kio dydžio laivų. Ryte daug 
laivų su sportais turistais 
išplaukia jūron žuvauti, o 
5 vai. po pietų atvažiuoja 
atgal. Tikietas, jei nori 
būti tik vienas ant sportiš-| 
ko laivo, — $60, o jei su-j 
sidaro keturi sporthi, tai i 
kiekvienam po $15. Bet ne-| 
patėmijau, kad tokie spor
tai atsivežtu dideliu ar bi
le žuvų. Mat, žuvys gu
dresnės už sportus, nekim- 
ba ant jų meškerių. Ta
čiau kiekvieną dieną nedi
delių laivų savininkai at
važiuoja iš jūros, ir iš lai
vo šaldytuvo (“bakso”) iš
krauna ant platformos di
delių ' žuvų, šaukia kostu- 
merius, kad “fresh fish,” 
ir svarais pardavinėja tas 
žuvis. Daug žmonių perka 
tokias žuvis, manydami, 
kad tik “šiandien sugautos 
ant meškerės.” Nepagal
voja, kad tos žuvys yra at
vežtos iš didžiųjų žuvinin
kų, kurie gaudo su tinklais, 
o ne su meškerėmis. Kaip 
gi tu ištrauksi - išlaikysi 
tokią didelę žuvį ant apipu
vusios virvutės? Tuo aiš
kiai persitikrinau. Vieną 
dieną sėdžiu netoli jūros ir 
žiūriu, kad vieno laivo sa- 
vininkas (“kapitonas”) 
vaikštinėja. Prieš 5-tą va
landą nusiskubinau 'laivu 
prieplaukon, ir matau, kad 
tasai laivo savininkas (“ka
pitonas”) jau pardavinėja 
dideles žuvis. Tai kur jis 
jas sugavo —parkuose, ar 
jūroj?

Kur tik eisi, visur susi
dursi su apgavystėmis, su 
išnaudojimu. Kuris gudres
nis, apgauna žioplesnį. Do
leris ir tik doleris viešpa
tauja.

Išplaukėm žuvauti
• Toje pačioje prieplauko

je yra ir didesnių laivų, į 
kuriuos sueina nemažai 
žmonių, ir visi važiuoja žu
vauti. Tikietai irgi pigesni, 
nuo trijų iki penkių dolerių. 
Ir dar yra užrašai, kad 
“no fish, no pay.” Tai vis 
pritraukimui kostumerių, 
kad vyktų žuvauti. O iš
plaukęs į jūrą, suprantama,

pasigausi nors porą žuvy
čių, tai už tikieta ir nebe- 
atgausi pinigų.

Kai mano merginos at
važiavo, tai Masytė nupir
ko visiems tikietus, ir “let’s 
go” žuvauti. AŠ turėjau sa
vo meškerę atsivežęs iš 
Nortų, ir iš sykio gerai se
kėsi: kartais ištraukiau net 
po dvi žuveles—ant abiejų 
kabliukų; privariau net pil
ną kibirą vidutinio dydžio 
žuvelių. Bet neilgai. Mano 
meškerė ant jūros dugno 
užsikabino už kokio ak
mens ar kitokio daikto, ir 
bebandant atliuosuot, ilgas 
galas meškerės (šniūro) 
pasiliko jūroje, nutrūko.

Laivo prižiūrėtojas davė 
man laivo “kazioną” meš
kerę - virvutę, bet jau ne
besisekė žuvauti. Masytė 
ir mama irgi žuvavo, bet 
jos abi sugavo mažiau žu
vų negu aš vienas. Bet Ma
sienė du sykiu ištraukė il
gas vandenines gyvates, 
pradėjo r.ekti šaukti, kad 
gyvatė! Laivo darbininkas 
tuojau prišoko ir įsakė ne- 
traukt jos į laivą ir nepri- 
sileist, nes, sako, “ji yra 
nuodinga.” Paėmęs didelį 
pagalį užmušė, ir ji nuo 
kabliuko įkrito jūron. Su
prantama, ją sues kokia 
nors žuvis, o tą žuvį pasi
gavę suvalgys žmonės.

Laivas ilgai nestovi vie
noje vietoje, vis plaukia ki
ton vieton, girdi, “surasi
me daugiau ir geresnių žu-

vų.” Mat, kai laivas stovi, 
tai žmonės žuvauja, ir ne
daro biznio ant laivo, o kai 
laivas pradeda plaukti ki
ton vieton, tuomet žmonės 
apspinta aplink laivo barą: 
vieni geria alų, kiti perka 
“sandvičius,” s a 1 d a i n e s, 
“papsą,” ir tt. Biznis eina. 
Visur ir visi apgaudinėja, 
išnaudoja tuos “vargšus” 
turistus. Biznis gudriai su
taisytas. į

Atvažiavę prieplaukon, 
išsirinkome didesnes žuvis, 
o kitas palikome laivo savi
ninkams. Jie jas parduoda 
kitiems žmonėms.
Pasimatymas su draugais

Miamėje teko apsilankyt 
pas Sliekus ir pas ,V. B., 
buvusius brooklyniečius. 
Jie gražiai į sikūrę, turi 
gražius namus, turi tam 
tikrus darbus, ir gražiai 
gyvena. Taipgi teko pasi
matyt su detroitiečiais Ta
mošiūnais ir su Krupins- 
kais. , Ant Miami “byčių” 
susitikau detroitietį Wig
ins; jo žmona žuvavo nuo 
tam tikros platformos, o 
Wigins vaikštinėjo ir šildė
si prieš saulę. Parke prie 
Biscayne Boulevard, prie 
knygyno, susitikau ir drg. 
Gudelį (detroitietį). Jis lan
kosi knygyne ir “darbuoja
si” su “stock marketu.” Kai 
nuvažiavau 'pas Tamošiū
nus, Tamošiūnienė jau bu
vo išvažiavus žuvauti nuo 
tilto, o. Tamošiūnas prosino 
drabužius; kai savo darbą 
pabaigė, tai ir mane nuvežė 
prie Tamošiūnienės ant til
to. Tačiau žuvų nesugavo
me; blogas oras.

(Bus daugiau)

Lietuvos
Skaistgiryje veikia ambulato
rija, gimdymo namai, kuriems 
vadovauja gydytoja Lemen- 
tauskienė.

Ambulatorijos gydytojas 
Gailiūnas nuolat lankosi pas 
kolūkiečius. Jis ne tik ati
džiai apžiūri ligonius, duoda 
įvairius patarimus, bet ir skai
to paskaitas apie tai, kaip ap
sisaugoti nuo įvairių ligų ir 
pan. Kolūkyje yra suorgani
zuotas Raudonojo kryžiaus ra
telis.

V. Ovaltas 
įvykdė 4 Mėnesių 
GAMYBOS PLANĄ

•—Gegužės Pirmąją.
Pirmajame šių metų ketvir

tyje kailiui apdirbėjai viršijo 
gamybinį planą, sumažino pro
dukcijos savikainą 2.3 proc. ir 
davė viršumplaninio pelno 
500,000 rublių. Palyginti su 
1954 metų tuo pačiu laikotar
piu, įmonėje darbo našumas 
pakilo 143 procentais.

Balandžio 16 dieną kolekty
vas baigė įvykdyti 4 mėnesių 
gamybos planą ir dabar kovo
ja už metinio plano įvykdymą 
pirma laiko. J. Balčiūnas

MONTREAL, CANADA
Ką pasiekė Medicinos 

. Mokslas .
Prieš kiek metų bet ko

kia vidurių operacija atro
dė baisi, pavojinga. Bet ne 
dabar. Dabar, jei ligonis 
laiku savo ligą praneša gy
dytojui ir laiku pasiruošia 
operacijai, nežiūrint, kokia 
jį sunki būtų, visuomet sėk
mingai pavyksta. Dar dau
giau. Šiomis dienomis, čia 
širdies mokslo institutas, 
vadovybėje Dr. Paul David, 
padarė vienam jaunam vy
rui, 24 metų amžiaus, šir
dies operaciją. Tokios ope
racijos paruošimui dirbo 11 
gydytojų ir medicinos tech
nikų, o tiesioginiai operavo 
du gydytojai per keturias 
valandas, iki padidino' abu 
širdies šonus, kad daugiau 
kraujo galėtų susitvenkti ir 
širdis normaliai veiktų. Gy
dytojai, operacijoje dalyva
vę, sako, kad “krūtinė buvo 
atidaryta kaip knyga,” kad 
laisvai galima būtų prie 
širdies prieiti.

Kitai 14 metų mergaitei 
prie pat širdies praplatin
ta arterija, kad kraujas ga
lėtų po visą kūną normaliai 
cirkuliuoti.

Abi operacijos pavyko 
sėkmingai ir ligoniai baigia 
pasveikti su normalia šir
dies veikla. Tai pirmu kar
tu tokios rūšies čia opera
cijos ant širdies padarytos. 
Štai ką mokslas pasiekė!
Vėl skandalas del Liuterio 

filmos
Prieš apie du metu buvo 

pagaminta j adomųjų pa
veikslų filmą, kurioje per
statomas Martyno Liuterio 
dėstymas apie jo religijos 
sektą. Kvebeko Ginamos 
Cenzorių Komisija 1953 m. 
gruodžio mėnesy uždraudė 
tą filmą rodyti Kvebeko 
provincijos kino teatruose. 
Nežiūrint plačių tuo laiku 
įsivysčiusių protestų, Cen
zorių Komisija pasilaikė sa

; v o tarimo ir filmą čia nepa
sirodė.

Pereitą savaitę keletas 
protestantų bažnyčių filmą 
pradėjo rodyti savo salėse 
privatiškai. Nors cenzoriai 
ir policija nedrįso sulaikyti 
f Urnos rodymą, bet Duples
sis sakė, kad jis laukė ofi
cialaus pareigūnų raporto 
ir jis pats padarysiąs tuo 
klausimu sprendimą.

Rekordinis kelintasis 
iš stubų į stubas

Montrealo ribose papras
tai rendauninkai keičia 
stubas ir keliasi į kitas apie 
gegužės mėn. 1 d. Laike 
karo ir nuo kabo iki dabar 
kilnojimasis buvo kiek su- 
sistabilizavęs. Bet šiais me
tais, kaip oficialūs praneši
mai rodo, tai bėgyje balan
džio ir gegužės mėnesių kei
tėsi ar persikėlė į kitas stu
bas 22,000 šeimynų.

Bendžiaitytė pagerbta 
prieš vedybas

Monika Bendžiaitytė ruo
šiasi naujam, šeimyniškam 
gyvenimui. Ta proga, jos 
artimos draugės ir giminai
tės birželio 4 d. ją gražiai 
pagerbė — surengė priešve- 
dybinę “shower party.” Su
sirinkusios suteikė jai daug 
gražių linkėjimų ir įteikė 
vertingų dovanų.

Monikos vestuvės įvyks 
pabaigoj vasaros su anglū 
tautybės jaunikaičiu.

Atvažiavo svečiuosna
Juozo Urbanavičiaus se

sutė Lucija iš Čikagos at
vyko kuriam laikui pasisve
čiuoti pas brolį, brolienę ir 
jos krikšto dukrelę Liliją. .

J.

WORCESTER, MASS.
Pranešimas—Pakvietimas

Pranešame visiems gražios gam
tos ir dainos mylėtojams, kad sek
madieni, birželio-Jtlne 19 d. gražia
jame Olympia Parke įvyks Aido 
Choro metinis piknikas. Tad šiąja 
proga prašome ir kviečiame visus 
gražios dainos mylėtojus atvykti 
pas mus į svečius. Būsite svetin
gai, širdingai pavaišinti, palinks
minti. AIDO CHORAS

■ ' • ' * *

Žinios iš
STUDENTŲ MOKSLINĖ 

KONFERENCIJA

KAUNAS. — Pasibaigė pen
io’as dienas trukusi pirmoji 
Pabaltijo respublikų ir Balta
rusijos TSR studentų mokslinė 
konferencija. Joje dalyvavo 
taip pat svečiai iš Maskvos, 
Leningrado, Kijevo, Tblisi 
aukštųjų mokyklų.

Konferencijos darbas vyko 
devyniose sekcijose. Busimieji 
elektrotechnikai, statybinin
kai, architektai ir kt. išklausė 
94 pranešimus įvairiais teori
niais ir praktiniais klausimais. 
Statybininkų sekcijoje su įdo
mumu buvo išklausytas Talino 
politechnikos instituto studen
to lygioja pranešimas “Drėg
mės pašalinimas iš gyvulinin
kystės pastatų.” Tbilisi poli
technikos instituto studentas 
G eorgi bj an i ei e ktrotech nik ų 
sekcijoje skaitė pranešimą 
apie miestų transporto pasto
čių automatizavimą.

Konferencijos darbe daly
vavo beveik 200 žmonių.

K. Degutis

MIESTO PRADEDANČIŲJŲ 
RAŠYTOJŲ SEMINARAS
KAUNAS.— Čia įvyko mies

to pradedančiųjų literatų kū
rybinis seminaras.

Darbas vyko poezijos, pro
zos, dramos grupėse, vadovau
jant rašytojams J. Šimkui, A. 
Griciui, J. Grušui, V. Miliū
nui, E. Mieželaičiui, E. Matu- 
zevičiui, K. Kubilinskui ir kt.

Diskusijose pasisakę žam- 
kauskas, Banionis, Meras ir ki
ti pabrėžė vyresniųjų rašytojų 
pagalbos svarbą ir pageidavo, 
kad Rašytojų sąjunga skirtų 
didesnį dėmesį Kauno miesto 
literatams. Griežtos kritikos 
susilaukė komisija darbui su

' pradedančiais rašytojais. Kal- 
j bėjusieji nagrinėjo Kauno pra
de d anči ų j ų rašyto j ų sek ei j os 
darbą, o taip pat kritikavo kai 

' kuriuos laikraščius ir žurna
lus, kurie nerodo jautrumo 
jaunųjų kūrybai.

“Pergalės” žurnalo redakto- : I rius J. Šimkus papasakojo apie ; 
Antrojo visasąjunginio rašyto- j 
jų suvažiavimo iškeltus uždą- į 
vinius.

Apie seminaro darbą ir 
Kauno pradedančiųjų rašyto
jų sekcijos tolesnius uždavi
nius kalbėjo K. Kubilinskas ir 
E. Selelionis.

Po seminaro buvo išrinkta 
nauja Kauno pradedančiųjų 
rašytojų sekcijos valdyba. Pir
mininkas — E. Selelionis.

Įvykusiame literatūros vaka
re seminaro dalyviai skaitė sa
vo kūrybą. ♦

Dainų šventę sutinkant
PANEMUNĖ. — Ruošiantis 

dainų šventei ir rajoninei me
ninės saviveiklos apžiūrai, 
daugelyje Panemunės rajono 
kolūkių susiorganizavo nauji 
meninės saviveiklos kolekty
vai. Nauji chorai suorganizuo
ti “Lenino keliu,’’ Jono Biliū
no vardo, “Gintaro” ir kituose 
kolūkiuose. Neblogai veikia 
Garliavos kultūros namų cho
ras. “Artojo,” “Pažangos” ir 
kituose kolūkiuose įsteigti 
nauji, liaudies šokių kolekty
vai. “Gintaro” kolūkis įsigijo 
akordeoną. J. Biliūno vardo 
kolūkyje kultūros-švietimo įs
taigoms daug. padeda vietos 
mokytojai.

Daugiau kaip 30 meninės 
saviveiklos ratelių aktyviai 
ruošiasi artėjančiai rajoninei 
meninės saviveiklos apžiūrai.

A. Ročkas
DARBO ŽMONIŲ 
SVEIKATOS SARGYBOJE

ŽAGARĖ.—Medicininių dar
bo žmonių aptarnavimu bur
žuazijos valdymo metais 
Skaistgiryje niekas nesirūpino. 
Ilgus metus žmones apgaudinė
jo įvairūs perėjūnai —šundak
tariai.

Tarybinės santvarkos metais 
padėtis pasikeitė. Dabar 
skaistgiriečiai naudojasi medi
cinine pagalba, žymiai suma
žėjo darbo žmonių, ypač vai
kų mirtingumas, šiuo metu

KAUNAS. — K. Giedrio var
do kailių apdirbimo fabriko 
kolektyvas naujais gamybi
niais laimėjimais sutiko tarp
tautinę darbo žmonių šventę
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150 kilovatų pajėgumo 

elektrinė pradėjo veikti Pas
valio rajono “Kiemėnų” kolū
kyje. Elektros energija bus 
panaudojama kolūkio lentpiū- 
vėje, malūne, plytinėje, o taip 
pat šviesai. P. Simonavičius

Užrašykite Laisvę savo draugui

DIDIEJI PIKNIKAI
Paramai Dienraščio Laisvės

H

Prašome visuomenę įsitėmyti ir kviečiame atsilan
kyti į juos, kuriems distancija nekliudys. 
Prašome kitų organizacijų tomis dienomis 

nieko nerengti.

Liepos 9
July O

Brooklyno Apylinkė 
National 'Hall & Park 

65-13 38th Avenue 
Woodside L. L, N. Y.

Liepos Q d 
July 3&T1

Bostono Apylinkė
Liet. Taut. Namo Park 

Keswick Rd. ir Winter St.
Montello, Mass.

šie piknikai bus puikiausia proga pasilinksminti laike 
jūsų vakacijų. Į kurį tik nuvyksite, ten rasite daug sa
vo gerų pažįstamų, seniai matytų. O taipgi įsigysite ir 

naujų pažinčių.
M
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New Haven. Conn.
Tėvų Dienos Pietūs
A.L.D.L.D. 32 kuopa rengia Tėvų Dienos Pietus 
ir tai bus tikrai puikus pavaišinimas dalyvių 
gerų gaspadinių gamintais geriausiais valgiais 
ir už kainą tik $1.50.

Įvyks Sekmadienį, 2-rą Vai. Dieną

Biržei io-
Kviečiame visus atsilankyti, paviešėti ir pasi
linksminti tyrame ore pačiu gražiausiu vasaros 
sezonu. Kviečiame ir iš tolimesnių kolonijų at
silankyti.

VIETA DALGELIUI GERAI ŽINOMA:

Indian Grove
West Haven, Conn.

Prašome visų įsitėmyti dieną ir vietą ir lauksi
me malonaus pasimatymo tėvų djenos proga.

Tėvų Dienos Proga 
Paremsime Spaudą

Pelnas nuo šio pikniko yr 
raščio Laisvės. Iš visos 
mą išlaikymui dienraščio, 
dėti prie to gražaus apšvietos darbo.

L skiriamas paramai dien- 
merikos matome brūzdė j i- 
Tad ir mes norime prisi-

Rengimo Komisija
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NwYorkii^/z^TZIriloi
New Yorke jau ruošiami 

planai paminėti Benjamin 
Franklino 250-jį gimtadienį. 
Įvyks sausio 17-tą. Planuoja 
vykdyti veiksmus per ištisus 
metus.

I

Žalingas gaisras
apartmente

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

Tėvą dienai suteikė 
gražią programą

Birželio 11-tą atvykusieji į 
Liberty Auditoriją tėvai ir 
kiti norėjusieji tėvus pagerbti 
turėjo tikrai gražų kultūrinį 
Vakarą.

Programos daugumą suteikė 
garsusis Aidsietynas, kurį su
daro chorvedė Mildred Stens- 
]er, sietyniečiai Ona Stemokai- 
tė-Eicke ir Tadas Kaškiau- 
čius, iš New Jersey, taipgi Jo
nas Grybas, vietinis, aidietis.

Aidsietynas dainavo dvie- 
mis atvejais, pradžioje ir už
baigiant programą. Jiems 
akompanavo kompozitorius F. 
Balevičius. 
sveikino.

Daugelis 
gražiu ir 
dainavimu, 
nų. žmonės sako: 
niau dainuoja, tuo 
naujų dainų jie teikia. Kada 
jie suspėja tiek išmokti?” ži
noma, aidsietyniečiai to atsie
kia tiktai didžiu- ryžtingumu 
ir gabumu. Visi yra vienokio 
ar kitokio darbo žmonės. Visi 
turi savo asmeninių reikalų, 
organizacinių ir šeimos atsa
komybių, kaip ir mes visi. 
Dainų išmoksta turėdami pri
sirišimą dainai ir ryžtingumą 
dainomis patarnauti savo tau
tiečiams.

Labai gražiai Elena Bra
zauskienė paskaitė eiles kelių 
skirtingų autorių, įskaitant ir 
velionį Stasį Jasilionį. Savo 
eilėmis jis gyvas kiekvienoje 
meno programą turinčioje mū
sų pramogoje.

Netikėtuoju 
kitatautė Dora 
triai, dainingai 
griežė keletą liaudies melodi
jų ir buvo šiltai įvertinta. Kas 
sakė, kad lietuviai nemyli 
smuiko muzikos? Jai taipgi 
akompanavo muzikas Balevi
čius.

Kitu netikėtu buvo dienraš
čio Vilnies darbuotojas Pau-1 
liukas iš Chicagos, kuris čia ' 
lankėsi ir nepatingėjo atvyk
ti į mūsų pramogą. Jis pasvei
kino pramogos dalyvius ir pa
sakė trumpą kalbą visuome
niškais klausimais.

Apie šią dieną ir pramogą 
Diskelį kalbėjo pati rengėjų 
(Moterų Apšvietos Klubo) 
pirmininkė K. Petrikienė. Gi 
mūsų jaunesnėj! klubietė, ku
ria mes visi didžiuo jamės, dai
nininkė Suzanna Kazokyte, 
darbavosi parodydama vienos 
klubietės suteiktą gražią do
vaną. Dalyviai prisidėjo dova
ną išleisti. Girdėjau, kad ir 
kitos draugės suteikė dovanų 
•—tūla atnešė namie prikepu
si pyragaičių, kitos ko kito 
valgomo, dar kitos gėlių. Ka
dangi nežinau visų 
davusių, tad palieku 
nėjus visas.

Komisija dėkinga 
Visoms, kooperavusiems dar
bu, dovanomis ir atvykimu j 
šį pobūvį. Rep.

Tiktai kelios dienos liko iki 
pikniko Great Neck’e

Brooklyne buvo kilęs gais
ras šimto šeimų apartmenti- 
niame name, 50 Lincoln Road. 
Gaisras užsikūrė skle'be, sa 
dėlyje, pristatytame vaikų Ve
žimėliais, gyventojų keleivinė
mis dėžėmis ir panašiais 
tais.

NURSES-RN’S
Practical Nurses. Visiems šif tains. 
Pasitarimui valandos: nuo 10 vai. 
lyto iki 1:30 v. dieną. Kreipkitės:

HACKENSACK HOSPITAL 
Haėkensack, N. J.

BU. 7-4000. Ext. 216
(113-119)

Vyks Kalifornijon 
atostogų

Tykusis, nuošiardusis vi
suomenininkas, prieš keletą 
metų gyvenęs Richmond 
Hilly j, o dabar New Jersey 
valstijoj,' Motiejus Klimas 
ruošiasi už keleto dienų 
vykti atostogų į Kaliforni
ją. Pakelėj jis mano su
stoti keliose gamtiniai įdo
miose vietose.

Apie kelionę Motiejus 
pasisakė praėjusį penkta
dienį atvykęs į LKC su jau
na giminaite kanadiete pa
rodyt jai didžiąją mūsų 
kultūrinę įstaigų.

“Kadangi negalėsiu būti 
Laisvės piknike, tai iš anks
to savo dalį jam palieku,” 
pasakė Motiejus, įteikda
mas Laisvei penkinę.

Linksmių, įspūdingų ato
stogų ! V.

ATOSTOGOMS
Greenwood Lake. Point Lookout 

Hotel. Tel. Greenwood Lake 7-8521. 
Tarptautiškas valgis, šviesūs kam
bariai. Tekantis vanduo. Graži apy- 
linka.

F. H. Stephan, sav.

gali parengimui pakenkti. Jei
gu bus graži diena (o mes ti
kimės, kad tokia bus), sve
čiai galės gražiame sode po 
didžiulių medžių šakomis prie 
stalų sėdėti ir vaišintis pikni
ko rengėjų paruoštais ska
niais valgiais ir šaltais bei šil
tais gėrimais. O erdvioje salė
je Jurgio Kazakevičiaus or
kestras gros šokėjams.

Bet jeigu pasitaikytų lietin
gas oras, tai salėje pakaktų 
vietos piknikauti visiems. Sa
lėje būtų paruošti stalai ir ki
ti parankamai.

Taigi, nereikia niekam abe
joti apie tai, ar piknikas 
įvyks, šis piknikas yra jubi
liejinis, 25 metų nuo LDS su
sikūrimo minėjimas, tai jis pri
valo įvykti ir įvyks. Niekas 
jam negali pakenkti.

LDS Narys

Kiekvieno norinčio važiuoti 
busu prašome įsigyti buso bi
lietą tuojau' (kaina $1.50 
round trip), iš anksto, nes tik
tai taip galime užtikrinti, kad 
jums buse vieta rasis.

Birželio 19 dieną busas iš
eis nuo Pil. Klubo, Williams- 
burge, 12:30, nuo, Liberty Au
ditorijos 1 vai.

iknike dainuos Aido Cho
ras, vadovybėje savo mokyto
jos Mildred Stensler.

Pirkdami važiavimui į LDS 
pikniką buso tikietukus, tūli 
klausia, kas atsitiktų su pikni
ku, jei birželio 19 d. lytų.

Pikniko rengėjai užtikrina, 
kad jubiliejinis LDS piknikas 
įvyks, nepaisant koks tą die
ną oras būtų.

Kasmočiaus įstaiga yra taip 
prirengta, kad jokis oras ne-

Publika šiltai juos

stebisi 
stipriu 
bet ir

ne tiktai 
Aidsietyno 
gausa dai- 
“Juo daž- 

daugiau vis

Walter-McGarran Įstatą

ik-

numeriu buvo 
Azanian. Jau- 
ji smuiku- su-

Amalgameitų ir ILGWU 
masiniame mitinge birželio 
9-tą susirinko 3,000 unijistų 
išklausyti savo viršininkų ir 
kitų žymių visuomenininkų 
pranešimus apie Walter-Mc
Carran įstatą. Smerkė darbi
ninkus ir sveturgimius perse
kiojantį įstatą. Ir pasisakė už 
to įstato prašai in imą.

Mitingą rėmė, jo tikslams 
pritarė daugelis kitų organi
zacijų. Tūlos atsiuntė ir savo 
kalbėtojus.

Tarpe kalbėjusių, ar atsiun
tusių rašytus pareiškimus, bu
vo senatorius Herbert II. Leh
man, senatorius Richard L. 
Neuberger iš Oregon, kongres- 
manas Victor Anfuso, buvusi 
teisėja Dorothy Kenyon, tei
sėjas Thomas Dickens, pulki
ninkas Harold Riegelman, 

:JACW of A ir šios valstijos
Louis Hol- 
viršininkas

buvęs Vals-

dovanas 
nepami-

visiems-

Konservatorijos koncertas
Brooklyno Conservatory of 

Music 58-tas metinis koncer
tas įvyks birželio 15-tą, Stein
way Hall, New Yorke. Kon
certų pelną skiria konservato
rijos stipendijų fondui.

CIO viršininkas 
lander, ILGWU 
Luigi Antonini.

Edward Corsi,
tybės Departmental patarėju 
imigracijos reikalais, pranešė 
apie Amerikos žmonių atsilie
pimą į reikalavimus tą perse
kiojantį įstatą atšaukti. Jis 
sakė, jog virš 5,000 žmonių 
klausėsi jo kalbos Kalifornijo
je. Įvyko tikrai masiniai susi
rinkimai Texas, Pennsylvani- 
joje ir eilėje kitų valstijų.

Corsi smerkė Walter-Mc
Carran Aktą, kaip “šovinisti
nį,” pastatantį sveturgimius 
“antrosios klasės” piliečių ka
tegorijoje ir nuolatinėje bai
mėje.

Būdamas Valstybės De
partmental patarėju, Corsi pa
tyrė, kad ten nei vienas as
muo nebuvo informuotas apie 
imigracijos reikalus. Įstaiga 
buvo perpildyta FBI agentais, 
buvusiais Texas Rangeriais ir 
kitais policijos treniruotais 
akmenimis

“Kožnu apsigrįžimu ap
link,” sako Corsi, “turėjau 
sveikintis su FBI agentais.” 
Jis sakė, jog jis bu-vo FBI se-

REIKALINGAS PUSININKAS

prie namų taisymo biznio, turi būti 
dailydė-carpenter. Daug biznio, ge- 
rcc Jeigos. Telefonuokite:
STagg 2-1454.

Atidėjo pikniką 
į birželio 19-tą

(116-118)

Brockton-Montello, Mass.
Piknikas, Liet. Taut. Namo Par

ke, Winter St. ir Keswick Rd. Įvyks 
birželio 19 d., 1-mą vai. dieną. Ren
gia LLD 6 kp. ir Liet. Taut. Namo 
Knygynas. Taipgi 3-čią vai. popiet 
bus Komitetų iš kitų kolonijų pasi
tarimas apie Laisvės pikniką, kuris 
Įvyks Liepos 3-4 dd. Prašome vi
sus dalyvauti. Birželio 26 d. čia pik
niką rengia svetimtaučiai, galėsime 
nuvažiuoti j piknikus kitur.

(116-118).

Darbininkų angliškojo dien
raščio Daily Worker piknikas 
tapo atidėtas į birželio 19-tą. 
Nežiūrint lietingo oro, 350 
dienraščio patrijotų nuvažia
vo į Midvale kempę, laukda
mi, kad gal oras neužilgo pra
giedrės.

Rengėjai skelbia, kad visi 
pikniko busams ir įžangai 
pirktieji iš anksto bilietai bir
želio 12-tai, bus geri birželio 
19-tai.

klojamas po to, kai jį i 
atstatė.

ton

Savo paties pergyvenimo 
Corsi gavo pilnutiną suprati
mą, ką pergyvena eiliniai imi
grantai dabar, kai imigraci
jos reikalus valdo FBI agen
tai. L S.

SUĖMĖ SPROGIN1Ų 
PARDAVINĖTOJĄ

Policija pastebėjo Bronxe 
sukraunant sandėlį kokių įtar
tinų prekių. Patikrino. Atrado 
jau sukrauta $4,500 vertės 
sprogimų, matomai, planuotų 
išparduoti šventėmis. Arešta
vo sandėlio savininką Louis 
Paladino.

Ar jau rengiate ką Laisvei 
paramai ?

HILDA FIRMBACH’S
Shady Lawn Cottages, West. Hur
ley, N.Y. (30-ti metai). Tel. Kings
ton 1463-M-l. Gražūs vokiečių re- 
zortai. Stebėtini vaizdai. Kilniai 
apaugę mišku. Miesto patogumai, 
šiltas ir šaltas vanduo. Maudymosi 
prūdas pamiškėje. Tennis, Ping- 
pong ir tt. Muzika kiekvieną šeš
tadienį. Puikiausiai gaminti val
giai. Birželyje $37.50 j savaitę — 
Liepos mėn. iki Labor Day $40 į 
savaitę.

“Vakacijų Poilseviinas Suilivan 
County”

Lake Jefferson Hotel
Jeffersonville, N. Y.( Tel. 332

Tiesiai prie puikaus ežero. Priva
tinis beach su medžių pavėsiais. 
Puikūs maudymosi patogumai. Ne
mokamai laivukai, žuvavimas, me
džiojimas. Gražus namas,’ geros lo
vos, TV. Puikiausi vokiečių valgių 
gaminimai. $40.

OTTO HOERING

LINDENMERE
Center Moriches. Long Island
Graži vieta prie Moriches Bay — 

maudymosi mariose. 8Y2 gražiausių 
parkų. Atlikite rezervacijas dabar. 
Aplankykite ir pamatykite. mūsų 
įstaigą.

OTTO AND MARIE AMENDE
Tel. Center Moriches 3-0558

Franza Kloiber’s Lake Mombasha 
Farm, Southfield, N. Y. Arti Tuxe
do Park. Puikūs vokiški valgiai. 
Visi sportai. Veltui vandenio spor
tas. $45 į savaitę. Nemokama tran- 
sportacija nuo Buso, Stoties ir į 
bažnyčią. Visi kambariai naujai iš- 
remontuoti. Šaukite Monroe 3-4305

NEW YORKO APYLINKĖJ4

Dienraščio Laisves Metinis

■ I 1 ■ IPiknikas
Visų Laukiamas Dienraščio Laisvės Piknikas 

Įvyks Sekmadienį, prieš 4th of July Šventę

Ant rytojaus švente.

buvo 
gaso

Pavojingumas gaisro 
tame, kad ten pat įvesti 
myteriai. Užkaitę, jie pradėjo 
vienas po kito eksploduoti ir 
taip šaudė, iki gaisragesiai 
atrado centralinį laidą i)' ten 
gasą uždarė. Apdaužė, apde
gino

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 5-6861
(108-121)

ir pridusino 30 gaisrage- 
penkis pavojingai, įskai- 
ir viršininko pavaduoto-tant 

ią-
Gaisras nuostolių padarė 

apie $10,000. Tapo sustabdy
tas nepasiekus apartmentųr 
gyventojai visi sugrįzO^L sa
vo butą.

Moteriškė virš 35 m. 85c į valan
dą. Nuolatinis apskritiems metams 
darbas. Patyrimas nereikalingas. 
Darbas Greenpoint.
THE LONG ISLAND WASTE CO.
37 Moultrie St., (tarp Meserole ir

Norman Ave., B’klyn 22, N.Y.)
(114-116)

REAL ESTATE

FISHING & BOATS

HOWARD BEACH

SABALO
CHARTER FISHING 

Capt. Bill Schmitt 
NOW BOOKING 

VI. 8-8324

CAPT. GREGORY’S
FISHING STATION

Leaves Dally Captree. 8 A. M.
Boats, Motors, Bait, Tackle Turn 

right on Wellwood Ave., and
Merrick Rd. (at Diner).

Lindenhurst 5-2910

I GREENPORT
. Weakfish—Porgies 

Išnuomojame Laivus
TEX I Open Boat, kasdien, tik ne 

šeštadieniais ir sekmadieniais.
TEX II Išplaukia šeštad. ir sekinad.
7 v. ryto, nuo MITCHELL’S PIER 

MITCHELL’S MARINA
Greenport 7-0430. Baras, Restaur., 

Viešbutis

JO-BOB Open Boat 7:80 A.M.
Tuesday, Wednesday 

Saturday, Sunday 
CHARTER MON.—THURS—FRI. 

A. P. White’s Bait Shop, 
Greenport, <L. I.

DAUG FLUKES ŽUVIES
TVTT/~AT7'O Jūrų UžtvankojJNlCKb^-ę^
Užkandžių bufetas, šaltas alus, 
žuvims kąsniai, žuvaukite už
tvenktose vandenyse.

■ JESS LOU The 2nd. Geo. Lindley
For Charter $5 per person. $85 min. 
plus bait. Leaves 135 Woodcleft.

Now taking reservations
Blue Fish.

LYnbrook 9-2427

for

Dėmesio! — Kings Point. 4 rūmų 
namas, uždari porčiai, garadžius, 
aliejum šildomas, lotas 50x200. Vai
siniai medžiai ir shrubs. $8,500.

Šaukite: Kings Point 2-4620^ 
($15-118)

Parduoda Savininkas — Valley 
^Stream, kostumerskai statytas 
kampinis namas, 8 rūmų, Iii mau
dynių, ekstra dinette, ištaisytas 
skiepas, central hall, patio, aliejum 
šildomas, plėšt eriuotos sienos. Pil
nai insulated. Daug ekstra dalykų. 
Arti mokyklų ir bažnyčių. Ant 100x 
112 žemės ploto. Parduodama su 
nuolaida už $29,990. VA. 5-3634 (jei 
neatsiliepia) VI. 9-9191.

(116-119)

-ČIA DIENA 
LIEPOS-JULY

PASIRANDAVOJA RŪMAI

Pasirandavoja 5-4-2- rūmų apart- 
mentai. Taipgi pasirandavoja po 1 
fomišiuoti rūmai. Randos labai pa
tenkinančios pasirandavojantiems. 
310 Devoe St., Brooklyn, N. Y. Te
lefonas STagg 2-1454.

Taipgi turime pardavimui namą 
už patrauklią kainą .Atsikreipusiem 
asmeniškai suteiksime inforrpacijas.

/116-118)

Nevedusius tėvus teis 
už paliktą kūdikį

Susilaukę kūdikio, o vis dar 
neturėdami ištekliaus apsives
ti, pora jaunuolių nunešė 5 
savaičių amžiaus dukrytę St. 
Albans presbeterijonų bažny
čion ir ten paliko. Kūdikį at
rado 12 metų mergaitė, o po
licija nuvežė pamestukų prie- 
glaudon.

Tačiau tėvams pasidarė! ne
ramu ir gaila. Pamatę, < kad 
dukrytė paduota prie gi siu d on, 
verkdami, nuėjo atsiimti. Kū
dikio negavo. Kartą ten pate
ko, nebeatsiimsi be daugybės 
visokių formalumų. Abu tėvai 
areštuoti ir paleisti po $500 
kaucija kiekvienas.

Mergina, pati buvusi pames
tinuke, neturi turto. Vaikinas 
sakėsi, jog dirba audėju, bet 
iš $55 savaitinio uždarbio tu
ri duoti kai ką ir tėvams buto 
ir kitiems reikalams. Jis ne
turėjęs drąsos tėvams pasisa
kyti apie merginą ir jos pa
dėtį, bet dabar nusprendęs, 
jog susitvarkys taip, kad ga
lėtų tuojau merginą vesti ir 
kūdikį auklėti.

Puikiausia proga iš tolimesnių kolonijų dalyvauti 
Laisves piknike ir apsilankyti Didžiajame New Yorke.

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

Georise 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 apylinkės lie
tuvių. Niekur taip linksmai nepraleisite švenčių kaip šiame sąskridyje.
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TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

MATTHEW A
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Koncertai parkuose
Pirmasis šios vasaros kon

certas Brooklyno Prospect 
Parke įvyks birželio 18 vaka
rą. Beno koncertai bus vykdo
mi kas ketvirtadienio ir šešta
dienio vakarą iki rugpjūčio 
15-tos. Benui vadovauja 'Ed
win Franko Goldman.

NEMOKAMAI PASITARIMAI
Be Obligacijos

Nauja Idėja Del

DIRBTINŲ KRŪTŲ
Po Operacijos 

šaukite REgent 4-4630 
BERMAN’S

426 East 67th St., N. Y. C.
Priešais Memorial Hospital

WEST HAVEN 
Beer & Ales, Inc.
Pristatytojai geriausios rūšies 

importuoto ir vietos gaminimo 
alaus, ėliaus ir Stouts. Aptar

naujame restaurantus, sales, 
vestuves ir pares. .wI

146-152 So. 1st Stręėt/Y • 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-5471
+4H’++4H-+«H-++++4HH--5-+«i-++++++
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