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KRISLAI
Atsimenant “ C h ron i k ą ” 
Kino teatrai dabar 
Artimieji Rytai

A. šilenas

Praeitos savaitės (penk
tadienio) numeryje skaitė
te straipsnį apie Egipte ga
mintą filmą, kuris buvo ro
dytas Vilniuje, Lietuvoje. 
Per paskutinius kelis mėne
sius stebėjau Lietuvos spau
doje telpančius teatrų Garsi
nimus ir maniau, kad ten 
rodomi filmai iš Prancūzi
jos, Italijos, Britanijos, 

4 Amerikos, Lenkijos, Čeko
slovakijos, Vengrijos, Kini
jos, Meksikos ir, žinoma, 
pačios Tarybų Lietuvos, 
įskaitant savus, lietuviš
kus, kaip tai filmas “Kal
vio Ignoto Teisybė,” kuris 
dabar filmuojamas.

L Drąsiai galima pasakyti; 
kad tokio įvairumo ir tarp- 
tautiškumo Lietuvos kino- 
teatruose niekad anksčiau 
nebuvo.

-t* ' Skaitant apie Lietuvoje 
i gaminamus pilno ilgio me
ninius filmus man prisime
na ta nelemtoji “Lietuvos 
chronika,” kuri būdavo ro
doma Lietuvos teatruose 

t Smetonos laikais, šalia 
pagrindinio filmo, kuris 
buvo importuotas iš vienos 
ar kitos šalies, buvo rodo
ma ta “chronika” (news
reels). Ji buvo nebyle, be 
garso. Stebėjai žmogus “jo 
ekselenciją Tautos Vadą” 
arba jo švogeri Tubelj sa- 

4 kant prakalbą per kokias 
penkias minutes—lūpos ju
da, juda, nieko negirdi, o 
chronikos gamintojai nei 
prierašo nepasirūpino pri
dėti.

O gal ir geriau būdavo, 
> kad nepridėjo -Z- tuščiakal

bius tautininkiškus perlus 
visi gerai atmintinai žino
jome.

Atsimenu, su kokiu nuo- 
^/bodumu ir panieka ta chro

nika sutikdavo ne tik pa
žangesni žmonės, bet ii- 
tys tautininkai. Tai toks 
buvo tuometinis Lietuvos 
“kinematografijos lygis.”

Kuomet Čekoslovakija ir 
Tarybų Sąjunga pradėjo 
pardavinėti ginklus Egip
tui, ir kai kurie pažangie-

' čiai manė, kad tas aštrina
padėtį Artimuose Rytuose. 
Dabar jau aišku, kad tas

\ turėjo kaip tik atbulą įta-
l ką. Ryšiai tarp Egipto ir 

tarybinio bloko sulaužė Va- 
karų monopoliją Artimuo
se Rytuose, tas savu ruožtu 
priverto Jungtines Tautas 
pradėti siekti taikos ten per 
Saugumo tarybą, kitaip sa
kant, Art. Rytų taikos rei
kalas tampa visų didžiųjų 
jėgų, o ne tik Vakarų rei
kalu.
> i

Dabar pradeda atrodyti, 
kad yra galimybės Egipto- 

(Tąsa iš pirmo pusi.) .

Sjfivėju A.C.W. jau
baigė suvažiavimo

gameitų (Amalgamated 
Clothing Workers of Ame
rica) suvažiavimas pasi
baigė. Paskutinėje sesijo
je priimtos kelios rezoliu
cijos, kurių svarbiausia y- 
ra už taikingesnę užsienio 
■politiką. Ta rezoliucija yra 
panaši į tas, kurios buvo 
priimtos tekstilninkų ir 
ILGWU (moteriškų dra
bužių siuvėjų) suvažiavi
muose. Jos maždaug seka 
Reutherio liniją, kad rei
kia mažiau ginklavimo ir 
daugiau pagalbos ekono-

Fairless ragino bosus 
nenusileisti, atmesti 
unijisty reikalavimus

Pittsburghas. — Geležies 
ir plieno instituto preziden
tas B. J. Fairless ragino 
visas plieno korporacijas 
nenusileisti unijos reikala
vimams. Tas institutas, tai 
bosų organizacija, kuri 
duoda toną visai plieno ir 
geležies industrijai.

Derybos .tarp plieno dar- 
ninkų unija paskelbė pra- 
Steelworkers of America, 
AFL-CIO) ir kompanijų 
prasidėjo pirmadienį. Kaip 
yra žinoma, plieno darbi
ninkų unija paskelbė pra
eitą savaitę reikalavimus, 
kad algos, būtų žymiai pa
keltos, kad darbininkai 
gautų papildomą nedarbo 
kompensaciją, taipgi, kad 
kompanijos išlaikytų jų ap-' 
mokamą sveikatos apdrau- 
dos planą.

Derybos tęsis iki birželio 
30 d. ir jeigu iki to laiko 
nebus susitarta, plieninin- 
kai išeis streikam

Iš Fairlesso pareiškimo 
darėsi aišku, kad derybos 
bus nelengvos.

•t

t
į

miniai atsilikusiems kraš
tams. AFL-CIO preziden
tas Meany, iš kitos pusės, 
laikosi nuomonės, kad 
ginklavimą reikia tęsti 
smarkiu tempu.

ACW taipgi priėmė re-I 
zoliucijas už laisvesnę imi
graciją Amerikon, už 
Walter-McCarran įstaty
mo panaikinimą.

Sakoma, kad rezoliucijų 
komisijoje nemažai ginčy
tasi kaip vaizduoti Tarybų 
Sąjungos rolę. Viena gru
pė norėjo ją vadinti ag- 
ressore ir pavojum taikai, 
kita sveikinti jos nusigink
lavimo žingsnius kaip 
ženklą, kad ji nori taikos. 
Rezoliucija yra kaip ir’ 
kompromisas tarp tų dvie
jų nuomonių. Joje sako
ma, kad Tarybų Sąjunga 
dar vis nori “užvaldyti pa
saulį,” bet taipgi duodama 
suprasti, kad paskutiniai 
Tarybų Sąjungos žings
niai tvirtina taikos viltis.

Darbo unijų 
kovos lauke 
San Francisco. — Vaka-I 

rinio pakraščio uostininkų 
krovikų (ILWU) unija pa
sirašė naują kontraktą, li
nija laimėjo 2 centų valan
dai pakėlimą ir trijų centų 
pakėlimą viršvalandžiams.

> Buffalo, N. Y. — 4 New 
Yorko valstijos UE (nepri
klausomos pažangiečių va
dovaujamos) elektristų li
nijos lokalai nutarė išstoti 
iš tos unijos. Bet vietoje 
nueiti į AFL-CIO elektris
tų uniją, į IUE, tie lokalai 
nutarė nueiti į mašinistų 
uniją, TAM.

Thomas ir Dennis debatavo apie 
socialist!/ ir komunistu vienybę
New’ Yorkas. — Sekma

dienio vakare Carnegie 
salėje įvyko įdomios dis
kusijos apie Amerikos kelią 
į demokratiją ir taiką. Tai 
faktinai buvo debatai apie 
galimybę ąukurti vieningą 
pažangių jėgų frontą. Dis
kusijose dalyvavo Komu-į 
nistų partijos gen. sekreto
rius Eugene Dennis, Socia
listų partijos pirmininkas 
Norman Thomas, kairietis 
profesorius DuBois ir pro
testantas liberalas Mušte. 
Debatų tvarkytoju buvo 
Roger Baldwin,, buvęs Ci
vilinių laisvių sąjungos pre
zidentas.

Thomas sakė, kad jis sto
ja prieš Smitho aktą ir 
prieš komunistų persekio
jimą, bet jis nepasirengęs 
eiti su komunistais į vie* 
ningą frontą, nes “jis nėra 
tikras, ar jie pasitaisė.” 
Profesorius DuBois jam at
sakė, kad klausimas, kas

turi reikalo daugiau taisy
tis. Aštriausieji susikirti
mai vyko tarp Thomaso ir 
Denniso. Dennis nurodė, 
kad visi darė praeityje 
klaidų, bet nėra tikslo vie
ni prieš kitus senas klai
das kelti, svarbiau veikti 
bendrai.

' <, ■ ■ »

Jis citavo tokius žino
mus socialistus kaip Bel
gijos Hyiamaną ir Fran- 
cūzijos Daniel Mayerą, ku
rie pasisakė už vieningą 
frontą.

Carnegie salė buvo pilna 
žmonių. Dennisui kalbant 
salėje esantieji trockistai 
jį keletą kartų pertraukė 
šaukimas, bet bendrai 
kalbant, Dennis, kuris ne
seniai išėjo iš kalėjimo, 
buvo sutiktas draugiškiau
siai.

(Daugiau apie šiuos de
batus tilps vietinėse žinio
se).

Bevanas sako, kad toriai
/

elgias Kipre fašistiškai
Londonas. — Kairesnių 

darbiečiu vadas Bevanas 
masiniame mitinge New
castle mieste sakė, kad 
konservatoriai vartoja 
Kipre fašistines metodas, 
užgniaužiant kipriečų na
cionalistinį judėjimą. Be
vanas sakė, kad konservto- 
riai pasirodė esą “kraujo 
ištroškę, atsilikę pusiau- 
fašistai.” Jis sakė, kad 
Edenas pasirodė premjeru, 
kuris nevertas žmonių pa
sitikėjimo.

Tai buvo viena stipriau
sių darbiečiu atakų prieš 
Edeną paskutinių kelerių 
metų bėgyje.

Bevanas sakė, kad bri-

tai turėtų atnaujinti dery
bas su Kipro nacionalistais, 
sugrąžinti iš tremties arki
vyskupą Makariosą ir eiti 
prie leidimo kipriečiams 
prisidėti prie Graikijos. Jis 
sakė, kad britai, visgi, ne
turėtų staiga pasitraukti iš 
Kipro, nes tas privęstų 
tarp Kipro graikų ir turkų 
tarpusaviu skerdynių.

Kuomet airis nacionalis
tas salėje paklausė Bevan o, 
ar jis stoja ir už Šiaurės 
Airijos, teisę prisidėti prie 
Airijos, kaip už Kipro tei
sę prisidėti prie Graikijos, 
Bevanas susimaišė ir nieko 

I aiškaus nepasakė.

Francūzai suėmė 500 žmonių 
Alžyro mieste, vede kratas
Alžyras. — Apie 5,000 

francūzų policininkų ir ka
reivių apsupo Alžyro mies
to arabišką kvartalą’ir pra
vedė kratas visuose butuo
se. Toje miesto dalyje gy
vena 50,000 arabų. Kratos 
buvo labai žiaurios. Kariai 
ir policininkai stumdinėjo 
žmones., užgauliavo juos 
ir abelnai terorizavo. Vy
rams visur buvo įsakinėta 
stovėti pakėlus rankas auk
štyn, lyg jie būtų kariniai 
belaisviai. Ligoniams, se
niams ir negalaujantiems

v 

įsakyta išlipti iš lovų. 
Francūzai neva ieškojo 
ginklų, bet faktinai, sako
ma, kratų tikslas buvo tik 
labiau įbauginti gyvento
jus, parodyti jiems, “kas 
yra bosas.”

Suimta 500 ’’įtariamų” 
žmonių daugiausia jaunų 
vyrų.

Po tos akcijos arabiška
sis Alžyro kvartalas atro
dė kaip po uragano. Visur 
matėsi išdaužyti langai, 
suversti ant šaligatvių bal
dai ir taip toliau.

W. Reutheris pakvietė 50 miešti/ 
galvas tartis nedarbo klausimu
Detroitas. — AFL-CIO 

vice-prezidentas ir auto 
darbininku vadas Walter 
Reutheris pasiuntė kvieti
mus 50 miesto majorų at
vykti čia ir dalyvauti kon
ferencijoje, kurioje būtų 
tartasi apie nedarbo klau
simus. Konferencijoje da
lyvaus 600 delegatų nuo 
auto darbininkų unijos 
(UAW) lokalų General 
Motors fabrikuose. Kvies
tieji majorai yra tų mies
tų ir miestelių, kuriuose 
randasi GM dirbtuvės ir 
kur nedarbas aštriausias.

Gegužės 19 d. valdžios’

Darbo departmentas ap
skaičiavo, kad auto pra
monėje randasi 157,000 be
darbių. Bet nuo to laiko 
dar tūkstančiai tapo atleis
ti iš darbo. Studebaker 
dirbtuvėse beveik negami
ną naujų automobilių. Vien 
Michigane randasi 128,000 
bedarbių auto pramonėje.

Iš viso Stoję valstijoje 
randasi 220;000 bedarbių.

Dar nežinia, Aiek majo
rų priims Reutherio pa
kvietimą, bet beveik tikra, 
kad daugelis jų tarpe,’ ypa
tingai republikonai, igno
ruos unijos kvietimą.

Britanijai palankus Graikijos 
užsienio ministras pasitraukė
Atėnai. — Graikijos už

sienio reikalų ministras S. 
Theotokis buvo priverstas 
pasitraukti Theotokis bu
vo britams palankus ir at
sisakė laikytis griežtesnės 
anti-britiškos politikos 
Kipro klausimu. Beveik 
visos graikiškos partijos 
buvo nepatenkintos jo švel
numu link britų, o patys 
kįpriečiai jį vadino tiesiog 
išdaviku ir britų agentu.

Dabar Theotokis pasi
traukė, pasiduodamas 
spaudos ar viešosios nuo
monės spaudimui. Sakoma, 
kad pats premjeras Kara

manlis jo prašė pasitrauk
ti.

Theotokis yra rojalistų 
partijos narys. Sakoma, 
kad pats karalius Paulas ir 
karalienė Frederika laikosi 
panašios į Theotokio politi
kos h\ Graikijoje tuomi 
taipgi viešpatauja nemen
kas nepasitenkinimas.

"nebus trečiadieno
LAISVĖS LAIDOS

Dęl oficiališkos Memorial 
Day — Atsiminimo Dienos 
šventes Laisvė neišeis tre
čiadienį gegužės 30 ą.

Išsprogdino ir kitą 
hidrogeninę bombą?

Tokyo. — Japonijos ofi- 
ciališki šaltiniai sako, kad 
amerikiečiai išsprogdino 
kitą galingą vandenilinę 
bombą toje pačioje srityje 
Pacifike, kur išsprogdino 
pirmą aną savaitę — kur 
nors Bikini srityje. Japoni
jos mokslininkai seismo- 
grafiniais ir kitokiais įtai
sais patyrė, kad toks ant
ras sprogimas įvyko ir jis 
buvo toks pat galingas.

Ta žinia sukėlė Japoni
joje daug susirūpinimo, nes 
jau po pirmo sprogimo ja
ponų laivai Pacifike pradė
jo pranešinėti apie radio
aktyvumą vandenyje, kur 
japonai žvejoja. Bijoma, 
kad dabar dar daugiau Pa- 
cifiko vandens, bus užnuo
dyta.

Wash in g tona s. — Pirma
dienio rytą Pentagono 
(karo reikalų departmen- 
to) atstovai atsisakė pat
virtinti arba paneigti žinią, 
/kad kita vandenilinė bomba

vėliausios 
žinios

Roma. — Pirmadienio 
popietį pasibaigė Italijos 
savivaldybių rinkimai, ku
rie tęsėsi nuo sekmadienio 
ryto. Laikraščiui einant 
spaudon rezltatai dar nebu
vo žinomi, bet jau buvo ži
noma, kad .dalyvavo labai 
aukštas procentas žmonių,
gal apie 90 proc.

Klerikalai teigė, kad toks 
platus žmonių dalyvavi
mas rinkimuose “veikia jų 
naudai.”

Belgradas. — “Borba” 
smarkiai atakavo Britani
jos Darbo partijos vadą 
Morganą Phillipsą už jo 
reikalavimus laisvinti so
cialdemokratus Rytų Eu
ropoje, tuo tarpu, kai jis 
nieko nesako prieš britų 
brutalumus Kenyjoje ir 
Kipre. .

Paryžius. — Keli fran
cūzų laikraščiai talpina ne
patvirtintą žinią, kad ke
turi Tarybų Sąjungos a- 
kademikai padavė Auk- 
čiausiai Tarybai prašymą 
leisti jiems įsteigti naują 
partiją.

buvo išsprogdinta. Iš to 
daroma išvada, kad spro
gimas gal tikrai įvyko.

Batavia, N. Y. — 200 
Massey-Harris ūkinių pa
dargų fabriko darbininkai 
sutiko leisti numažinti jų 
algas ant 19 centų valan
dai. Kompanija jiems įkal
bėjo, kad kitaip ji negali 
laikytis, “turės užsidary
ti.” Šie darbininkai pri
klauso prie plieno unijos. 
Dar nežinia, ką darys uni
jos vadovybė.

Kardelij vyks su Titu 
Maskvon, bus tariamasi 
ideologijos klausimais

Maskva. — šeštadienį į 
Maskvą atvyks Tito. Su 
juomi atvyks ir Kardelij, 
Jugoslavijos Komunistų 
lygos teoretikas. Belgra
do laikraštis “Borba” sa
ko, kad pasitarimai bus ne 
vien valstybiniu, bet ir i- 
įeologiniu pagrindu. Nu
rodoma, kad Kardelij da
lyvavimas delegacijoje y- 
ra svarbus. Prieš skilimą 
1948 metaZs Kardelij bu2 
vo tas, kuris vyko Mask
von, kad bandyti išvengti 
to skilimo. Jis tada turė- 

i jo ilgokas diskusijas su 
Stalinu, bet iš tų diskusijų 
nieko neišėjo.

Belgrado žurnalas “De- 
lejne Informativne Novi- 
ne” sako, kad Maskvoje bus 
tartasi, kaip Jugoslavijos 
ir Tarybų Sąjungos komu
nistai galėtų artimiau 
bendradarbiauti.

Poetas Vilkelis-Bijūnas 
vėl randasi ligoninėje

S. Petersburg, Fla. — 
Pastaruoju laiku Jono Vil
kelio (J. Bijūno) sveikata 
pakrypo į blogąją pusę, 
kad net jis turėjo pasiduoti 
į ligonbutį.

Visi tie, kurie vėlesniu 
laiku negavote nuo Vilke
lio atsakymų į jūsų laiškus, 
tai žinokite to priežastį.

Kaip greitai Jono sveika
ta pagerės, tai visiems jis 
duos atsakymus.

Jono Draugas

Radas ir neramumai Rytiniame 
Pakistane, premjeras atleistas
Karači. — Rytiniame Pa

kistane siaučia badas ir 
neramumai, didelis gy
ventojų nepasitenkinimas. 
Rytų Paskistanas atskirtas 
nuo Vakaru Pakistano 
Indijos teritorija. Nors Ry
tu Pakistanas sudaro tik 
mažą dalį Pakistano teri
torijos, jis tankiai apgy
ventas ir turi daugiau gy
ventojų, negu Vakarų: 40 
milijonų, tuo tarpu, kai vi
sa šalis turi 70 milijonų.

Pakistano prezidentas 
Mirza atleido iš pareigų 
Rytų Pakistano premjerą

Sarkar. Rytų Pakistanas, 
mat, turi autonominę val
džią, kuri bent kiek pa
žangesnė už visos šalies 
valdžią.

Visame Rytų Pakistane 
dabar įvesta policinė val
džia. Kaimuose policija ir 
armija areštavo daug pa
žangių elementų, bandant 
tuomi neprileisti valstie
čių išstojimų ir demonstra
ciją

ORAS NEW YORKE
Giedra iš ryto, popiet ga

li būti lietaus.
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vo mano vilti, jog kada nors 
ir žodis šeimininke bus 
pamirštas. “Ką pastatysime 
to vietoje?” klausė ji. “Gal 
būt robotus?” Pikta, ji išėjo
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MEMORIAL DAY
RYTOJ, GEGUŽĖS 30 d., pripuola Memorial Day, 

mirusiesiems prisiminti diena.
Daug žmonių tą dieną—namie ir nuvykę į kapines— 

prisimins savo artimuosius, išsiskyrusius iš gyvųjų tar
po. Tam, tikslui juk ši diena ir paskirta.

Tačiau, prisimindami savo artimuosius, visuomet 
turėkime galve/e, kad gyvename ir kad šį gyvenimą ten
ka daryti—sau ir kitiems—vis geresnį, gražesnį, laimin
gesnį. Tie, 
laimingesni

Dirbti,

Ar galima pakeisti tą padėtį? Elizabeth 
Lawson stipriai pasisako tuo reikalu.

(Tąsa)
Pirmajame savo 

šiuo klausimu aš 
žiau, kad vidutinės
šeimininkės darbo savaitė 

■ ilgėja, iki mūsų miestuose 
i ji pasiekė 100 valandų. Ja- 
i me parodžiau, kad ta krvp-

rašte 
parod- 
namu

kurie mirė, iuk ir norėjo, kad likusieji būtų 
negu jie buvo.
veikti visuorheniškai, kad būtų pasaulyje 
būtų geresnis ir šviesesnis gyvenimas vi

siems darbo žmonėms, nežiūrint, kur jie begyventų— 
tai pareiga kiekvieno doro žmogaus.

Tegu m i rūšie i i amžinai ilsisi, o mes, gyvenantieji, 
privalome darbuotis, kad gyvenimas būtų gražesnis ne
gu jie mirdami ii paliko.

JIE TABESIeDA
JAU NE KARTĄ mes rašėme, kad tarp priešiškų 

Lietuvai elementų vyksta tarpsavinės ėdynės. Tauti
ninkų, klerikalų ir socialistų spauda pilna straipsnių, 
nukreiptų vienų prieš kitus.

Klerikalai palaiko bendrą frontą su socialistais- 
menševikais, o tautininkai turi savo “frontą.” Jie turi 
savo Talką, sulipdytą iš keliu grupelių.

Nors tautininkų šulas, A. Olis. įeina į Amerikos Lie
tuvių Tarybą, tačiau tai jam nekliudo sudaryti aplink 
save sąjūdį, nukreiptą prieš tą tarybą.

Štai, tautininku talka šaukia “sąskrydį į Washing
tona.” Tai bus birželio 16-17 dd.

Kas tas do sąskridis? Turbūt nė patys tautininkai 
gerai nežino jo tikslo. Vieni aiškina vienaip, kiti—^ki- 
taip. Vyriausias, girdi, tikslas, pademonstruoti Wash- 
ingtono didžiuliams ponams “lietuvių vienybę,” “lietu
vių jėgą.” Jie ten turės banketą, sakoma, ir koncertą. 
Į banketą rengiasi pasikviesti kai kuriuos kongresma- 
nus ir juos gerai pavaišinti.

Ir dėl to jie kviečia kiekvieną, kas tik turi pinigų, 
vykti tomis dienomis į Washingtona, dalyvauti tame jų 
nei šiokiame nei tokiame “pažmony.” Daugiau: tauti
ninkai prašo pinigu iš žmonių. Jie turi, matyt, SLA na
rių adresus, turi kai kurių kitų organizacijų narių 
adresus, tai ir siuntinėja jiems laiškus, prašydami pini
gų, aukų, kad už tuos pinigus patys tautininkų lyde
riai ir jų svečiai galėtų gerai pagerti ir pavalgyti.

Prieš tai rašo viešus protestus klerikalų ir menševi
kų spaudos bendradarbiai. Bet argi tautininkai jų klau
sys? Jie jaučiasi, kad tie protestai eis jiems, tautinin
kams, naudon, nes visa tai garsina jų “sąskrydį.”

Paskyri tautininkai šitaip sako: šimučiai, Grigai
čiai zuja ir zuja i Washingtona. Ir jie tai daro visuo
menės lėšomis, surinktomis aukų pavidale “Lietuvai lais
vinti.” Jeigu jie taip gali padaryti, tai kodėl mes ne
galime?

Na, ir jie daro. O klerikalai ir menševikai dėl to 
> dūksta.

Mes, žinoma, tegalime iš to tik pasijuokti, nes, anot 
to žmonių posakio: ne mūsų bulvės, ne mūsų kiaulės!

Lai jie ėdasi!

Apie klerikalu ideologą A. Maceiną
Iš Lietuvos “į Vakarus” pabėgo klerikalų filosofas 

A. Maceina, palikdamas Lietuvoje savo žmoną su dviem 
vaikais.

Apie Maceiną buvo kadaise rašyta, būk jis, pabėgęs, 
vedė kitą moterį. Mes to tikrai nežinome. Bet štai ką 
rašo šiomis dienomis kanadiškė “Nepr. • Lietuva” (geg.

“Iš Vakarų Vokietijos mus pasiekė žinia, kad... iš 
Lietuvos yra atsiųsta į Freiburgą i-Breisgau profeso
riaus Antano Maceinos žmona, kuri turi atsigabenti į 
Lietuvą profesorių Maceiną.

“Maceinos išsiskyrė 1945 metais ir dabar jau 11. me
tų, kai p. Maceinienė su dviem vaikais gyvena Lietuvoje, 
op. Maceina—Vakarų Vokietijoje, Dabartiniu metu pro
fesorius, kaip žvmus mokslininkas filosofas, parašęs eilę 
filosofinio turinio knygų, Freiburgo universiteto yra pa
kviestas skaityti paskaitų apie Dostojevskio filosofines 
pažiūras.

“Bet staiga, visai netikėtai ir nelauktai, iš Lietuvos 
atvyko žmona ir reikalauja, kad jis sugrįžtų.

“Šie faktai taip paveikė profesorių A. Maceiną, kad 
jis gavo nervų sutrikimą ir dabar gydomas nervų ligų 
ligoninėje.”

Pagalvokite, gerbiamas skaitytojau: A. Maceina 
sudurnavojo dėl to, kad žmona atvyko jį raginti, kad 
grįžtų Lietuvon ir su ia gyventų! Kardelio laikraštis 
primena, beje, būk, jei jis negrįšiąs, tai vaikai būsią 
“nukankinti.” Šis “argumentas” yra kvailas., tiek pat, 
kiek ir tas, kuris taip parašė. Lietuvoje vaikų nieks ne-

iš kambario nelaukusi nei 
atsakymo. Vienok, nežinio
mis, ji pati pateikė atsaky
mą.

Vieton šeimininkių mes 
tikriausia pastatysime ro
botus. Tiksliau, mes ją pa
vaduosime komerciniais pa
tarnavimais, ved amai s 
aukštai mechanizuotu bū-

I nes pusryčių ir pagaminimo du. Ironiška, daug tų patar- 
vidurdienio užkan d ž i u i navimų Jungtinėse Vals-

štiš yra didėjančia skerspai- įgausimu-
į ne pagrindiniam reikala
vimui išlaisvinti moterį, jos 
iteisei dirbti. Šiame rašte ir 
sekamame aš bandysiu ras
ti atsakyma ir nubriežti

.1 Leiskite man iš pat prad- 
|žių pasakyti, kad vienatinis 
| kelias link išsilaisvinimo 
turėtų būti mažinime, ir 
pagaliau prašalinime, indi- 

jvidualio darbo namuose. 
,Tūli mano draugai man sa
iko, kad “Visuomet galima 
rasti laiko bile kam, ką is 
tikrųjų nori daryti.” Aš 
tam netikiu.

LAIKAS YRA VISKUO 
MŪSŲ GYVENIME

! Aš žinau, kad moterims, 
Ikaip kad ir vyrams, paroje 
yra tik 24 valandos; kad

sriubos.
VYRAS SU ŽIURSTU 

— NE IŠVADA
Aš atmetu išvada, su ko- 

kia aš mačiau baigiantis 
d a u g diskusijų moterų

da suplauti indus.” Daleid- 
žiant, kad vyro pagalba yra 
laukiama, o kartais ir neiš
vengiama kaip laikinis da
lykas, tai nėra visuomeni- 
niu išrišimu klausimo.

Geriausiu atveju ta vy
ro pagalbos programa yra 
tik plačiau skleidimu skur
dinimo. Nors moters dar
bo diena yra ilgesnė už vy
ro, vidutinio vyro darbinin
ko diena ir be to yra per
daug ilga; nenorėčiau pra
sikalsti pasiūlymu progra-l

jtijose jau yra šiandien, bet 
jų kaina nepasiekiama dar
bininko biudžetu.

GERAI PAGYVENAU 
BE VIRTUVES

Socialistiniuose k r a š- 
tuose ateitis yra jau dabar
tyje — dar ne pilnutinėje 
formoje. Aš gyvenau Tary
bų Sąjungoje dvejis metus. 
Tuo laiku aš nedirbau jokio 
stubos darbo. Šeimoms vieš
butyje turėjau dviejų kam
barių butą — sueiginį, mie
gamąjį ir švirkšlinę prau-

Aš neturėjau virimui 
priemonių. Viešbučio ręs
ta uranas veikė ištisas 24 
valandas kas dieną. Galė
jau valgyti tenai ar bile 
kur kitur, kur atvira publi- 

mos, kuri prailgintų jo dar- kai; arba galėjau gauti į 
;bo dieną.

Aš tikiu, kad atsakymas 
turi rastis visuomenės, ne 
asmeniškuose, kanaluose. 
Leiskite man pakartoti kė
lė tą eilučių iš didžiojo 

laikas yra ta medžiaga, iš marksizmo klasiko moterų 
kurios susideda musų gyve-, klausimu — Frederick En- 
nimas; kad žmogaus pajė- Igels’o 
goms yra ribos; kad galeji- gelsas rašė:

“Išlaisvinimas
i ir padarymas jos lygia vy- buvo

nimas;

mas ką atsiekti bile srityje 
.turi gautis iš galėjimo — ir 
progos — toje srityje kon
centruotis. < 

Aš atmetu
Ruthos, vienos 

.niausiu draugių 
riš daugiausia 
siu man žinomų darbuotojų 
darbininkų judėjime, kad 
“moteris turėtų didžiuotis 
išdirbiniu astuonių valandų 
per dieną šapoje ir dar ati
dirbti kas dieną po aštuo- 
nias valandas namu darbo.” 
Jeigu bent kuris darbinin
kų judėjimas pasaulyje lig 
šiol yra reikalavęs 16-os 
valandų darbo dienos, tai 
aš apie tokį dar nesu girdė
jusi c

Aš atmetu neseniai man

pa reiškimą 
mano se- 
ir vienos

butą pristatomą valgį, jei 
kada norėčiau valgyti pri
vačiai ar norėjau pietauti 
sueigėlėje su draugais savo 
kambaryje. Pavalgius, in
dus tuojau išnešdavo.

Karta lankiausi viešbu
čio virtuvėje. Ji buvo įreng
ta vėliausiomis darbui tau
pyti priemonėmis. Viešbu
tis taip pat palaikė skalbi

mo! e r s mo patarnavimą, ten pat 
i atliekamas ekspertiš- 

rui yra ir tebepasilieka neį-ikas rūbų ir čeverykų taisy- 
manomas taip ilgai kol mo-; mas. Kas dieną įstaigą per- 
t e r i s yra nėprileidžiama į ‘eidavo valymo štabas su ge- 
visuomeninį k ū r y b i n į .riausia įranga, nešvara nuo 
darbą ir apribota privatiniu j jų lėkte išlėkdavo.
namų darbu. Moters išlais- Tie visi žmonės tarnavo 
vinimas bus galimas tiktai ne man, bet viešbučiui. Jie 
tuomet, kuomet moteris ga-| turėjo sutartį su vedėjais, 
lės dalyvauti produkcijoje ne su svečiais; jų valandos 

ska- nebuvo ilgesnės nei trum- 
le ir naminis darbas bėrei- pesnės 
kalaus tiktai mažytės dale- skalę nustatė jų unija.

Šeimos kilme.

visuomenine
už mano; jų algų

Veik visi jie buvo politi
niai aktyvūs, išlavinti skir- 

| tingiems darbams. Viešbu
tis buvo aprūpintas geriau- 

robotais: mašinerija, 
visuomeniškam

lės jos laiko.”
AR KADA PRANYKS 

| NAMŲ DARBAS?
Aišku, tokiam visuoti- siais 

niam išrišimui šio klausinio padaryta 
reikia pasaulinio socializ- naudojimui, ir dėl to galin- 
mo — nors aš esu įsitikinu
si ir bąndysiu įtikinti savo 
skaitytojus, kad daug kas 
galima padaryti toje srity
je net po kapitalizmu, jeigu 
bus nuolat už tai kovojama.

Bet, kai]) galima namų 
darbą panaikinti praktiko
je? Vieną karštą 1955 m. 
vasaros dieną aš vadovavau 
diskusijoms apie Amerikos 
motenį ateitį socialistinėje 

būtų visuomenėje. Ilgokai kal
bėjau apie nukėlimą tos na
mų darbo naštos, kuri kapi
talistinėse šalyse suėda lai
ką, gabumus, nervus ir šir
dis ir smegenis, net pačius 
daugumos 
mus.

Bendrai, 
užginančiai

mas glūdįs pilno laiko dar
be vyrams ir! dalies laiko 
darbe moterims. Dalies lai
ko darbas yra šalutiniu dar
bu, darbu iš bėdos, nepasto
viu darbu, darbu, kuriame 

i negalima tikėtis paaukšti- 
Įnimo.

Aš dar negirdėjau apie 
jokį didį gyvenimą — net 

į nė apie vidutinių gabumų 
gyvenimus — kurie 
buvę gyventi dalimi laiko. 
Gabūs muzikai — jau ne
kalbant apie, geni jus — ne
sukūrė kompozicijas dali
mi laiko, neigi autoriai pa
rašė geriausius savo dar
bus tuo būdu, nei išradėjai 
suteikė pasauliui savo dova
nas. Didieji chirurgai ir 
medicinos pionieriai neišau
go tarp nuvalymo stalo 
ir suplovimo indų po avižie-1 atsiliepė, ji aštriai kritika-

moterų gyveni-

mano publika 
pr iėmė tą 

ateities perspektyvą. Sarah, 
tačiau, garsiai sarkastiškai

kankino ir nekankins, nežiūrint, ką jų tėvai padarė.
A. Maceina, kaip ir/daugelis dipukų, paliko savo 

Šeimas Lietuvoje ir j\atys išdūmė su hitlerinėmis armi
jomis “j Vakarus.” Ar ne taip/ padarė ir socialistų va
dovas Kairys?

Bet iš Lietuvos į Ameriką žmonoms atvykti nebeį
manoma, nes čia neįsileistų jų. Kažin, ar ir Amerikoje 
gyvenantieji “tautos vaduotojai” sudurnavotų, jei jų pa
liktos žmonos Lietuvoje atvyktų ir jiems čia pasakytų, 
ką jos apie juos mano?!

Žiūrėsime, ką apie savo filosofą) dabar pasakys kle- 
kalų vadovai—Prunskis, vyskupas Brizgys ir kiti.

čia sutrumpinti žmogaus 
darbo valandas.

Ne visos moterys Tarybų 
Sąjungoje buvo taip lai
mingomis; aš buvau viena 
iš laimingųjų. Metų metai 
buvusio karštojo karo, šal
tojo karo, ekonominio boi
koto buvo pasiėmę sau au
kas, ir daug to, kas jau bu
vo pastatyta pirm Antrojo 
pasaulinio karo, nacių ka- 
nuolės sunaikino.

TEN IŠVES MOTERIS 
IŠ VIRTUVĖS

Šiandien, sulaukus, tai
kesnės atmosferos, Tarybų 
Sąjunga rimtai pasisuka į 
užduotį išvesti moteris iš 
virtuvės. Čia paminėsiu ke£ 
lis paragrafus iš Kruščiovo 
raporto 20-ajam Visasą
junginės komunistų parti
jos kongresui:

“Mes turėsime atidaryti 
Į daugiau visuomenei patar
navimo įstaigų, skalbyklų, 
siuvyklų, drabužiams ir 
avalynei taisyti šapų.

Viešosios valgyklos tu
ri svarbią užduotį gerinti 
kasdieninį liaudies gyveni
mą. Sklandžiai veikianti' 
publikai patarnavimo sis
tema paliuosuos milijonus 
moterų nuo namų ruošos ir 
įgalins jas daugiau daly-

vauti visuomenei naudinga
me darbe. Dėl to mes priva
lome didžiai išplėsti publi
kai patarnavimo įstaigas.

To siekiant, mes turime 
kreipti rimčiausio dėme
sio į gerinimą patarnavimo 
įmonių ir įstaigų valgyklo
se, restauranuose ir už
kandinėse. Mes turime pa
statyti publikos valgydini- 
mą tokiame aukštyje, kad 
masėms žmonių geriau pa
tiktų valgymas valgykloje, 
negu pirkimasis produktų 
ir gaminimasis valgio na
mie.

Aišku, jog tuo pat tiks
lu taip pat yra svarbu pra
dėti statyti mokyklas su 
pilnutinu jose mokinių iš
laikymu. Mes taip pat pri
valome imtis išsprendimo 
kitos didžios problemos, su
teikti lopšelio ir vaikų dar
želio patarnavimą visiems 
pirm - mokyklinio amžiaus 
vaikams.”

Taip Tarybų Sąjunga 
planuoja eiti prie Engelso 
pasiūlyto idealo; taip su
tvarkyti gyvenimą, kad mo
terims, kaip kad ir vyrams, 
namų ruošos darbas bepa- 
reikalaus tik labai nereikš
mingos dalelės jų laiko.

Sekamame rašte atžymė
siu, ką jau daro tūlos liau
diškosios demokratijos ša
lys toje srityje, taipgi ir 
tai, ką galime padaryti mes 
čionai, Jungtinėse Valstijo
se.

(Bus daugiau)i! < __ __________
Pirmoji moteris Miesto 

Tarybos narys
Milwaukee, Wis., miesto 

istorijoje pirmu kartu mies- 
Į to šeimininkų (aldermanų) 
'susirinkime šiomis dieno
mis buvo sakoma “Ladies 
and gentlemen.” Ta pirmą
ją, kuri įvesdino tą priedą 
“ladies,” yra jauna negrė, 
Mrs- Vėl Phillips.

Mrs. Phillips tapo išrink
ta Miesto tarybon bendro
mis darbininkų ir negrų pa
stangomis. Už ją, aišku, 
darbavosi, balsavo ir pažan
gieji.

• Kokia ta laimėtoja?
Korespondentas ją apibū

dina taip:

Šeimininkėms
Apie 3 ir pusės svarų viš

ta, supiaustyta į pageidau
jamo dydžio porcijas. Iš to 
svorio gaunasi 6 nedidelės 
porcijos

J biskelis miltų 
pusė puoduko sviesto 
puodukas pieno 
puodukas grietinės (saldi 

ar rūgščioji, pagal skonį) 
druskos ir pipirų.
Pavoliok vištieną miltuo

se. Apkepk svieste abi pu
ses. Sudėk į keptuvą. Už
pilk pienu ir grietine, api
barstyk prieskoniais. Už
denk ir kepk lengvu karš
čiu (300 F. laipsnių) iki iš- 
keps (apie valandą ir pusę), 
• Paduok ant stalo papuoš
tą petruškomis. Atskirai, 
dubenyje, paduok karštas 
grūstas bulves ar virtus ry
žius. Taip pat atskirai pa
duok sosą, padarytą iš kep
tuve likusio skysčio.

Šis metodas ypačiai geras 
didelėms, keptuvėje gamin
ti taikomom vištoms, o taip 
pat ir jauniems, šutiniui 
skiriamiems vištukams. Vi
sas skirtumas bus tik kepi
mo laike — mažieji grei
čiau iškeps.

MARGARINA VEJA 
LAUK SVIESTĄ

Vartojimas margarino 
žymiai.padaugėjo, o tuo pat 
laikotarpiu sviesto vartoji
mas mažėjo. 1931 metais J. 
Valstijose margarino su
vartota 230 milijonų svarų, 
gi 1952 metais jau su virš 
bilijonas svarų. Tuo pat lai
ku suvartojamo sviesto kie
kis nuo buvusio dviejų bili
jonų su virš svarų per me
tus nupuolė veik pusiau.

Šios skaitlinės rodo (!5| 
dalykus: daugėja neišgalin
tieji sviesto pirkti, ir, da- 
leistina, kad daugelis taria
si valgančiais sviestą, bet 
valgo margariną nuo to lai
ko, kai vis daugiau ir dau- 

i giau valstijų leidžia marga
riną dažyti, pritaikant tik- 

.rojo sviesto spalvą.

x Buenos Aires. — Argen
tinos valdžia pradėjo sui
minėti streikuojančius 
transporto darbininkus.

“Švelni, smulkutė, 102 
svarų, 32 metų, politikoje 
dar naujokė. Vargiai kas ją 
skaitė galinčiu laimėti as
meniu vienose iš rupiausių 
rinkiminių kampanijų, ko
kias Milwaukee yra kada 
nors matęs...”

Ten pat pastebima, jog 
toji “mažytė” galinti tapti 
ta žiežirba, kuri užkurs ta
ryboje gyvumą ir paskatins 
tą įstaigą veikti ką nors 
naudingą gyventojų gero
vei.

Ko jinai pati nori, ką ti
kisi atsiekti?

Ji sako, kad į rinkimus ji 
stojo jausdama pilietinę 
prievolę išjudinti piliečius 
registruotis ir bal s u o t i .. 
“Jei būčiau ir pralaimėju
si, vien tik kaimynijos sudo
minimas balsuoti b ū t ų 
buvęs vertas mano pastan
gų,” sako ji.

- Ją gerai pažįstai!tieji ne
sistebi jos laimėjimu. Jinai 
toje apylinkėje augo ir dau
gelyje organizacijų veikė. 
Žmonės jau buvo ne kartą 
girdėję ją kalbant už geres
nius namus, už civilines tei
ses, už geresnį valdymą 
miesto, geresnes mokyklas. 
Jie nusprendė, jog jau lai
kas už ją atiduoti savo baL 
są ir pasiųsti ją ten, kur jos 
balsas taptų reikšmingesniu 
—išrinko ją Aldermanų ta
rybon.

Today’s Pattern

Užsakymą su 35 centais)^ 
(pinigais, ne stampomis) 
ir pažymė j i m u formos 
numerio ir dydžio siųski
te: Pattern Dept., 110-1^1 
Atlantic Avenue, Rich-| 
mond Hill 19, N. Y.
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Darbininkų Sveikata
Dr. J. J. Karkiančius, M. D.

Alkoholis ir taboka stu
mia žmogų Į tą pačią pra
gaištį, vienas kitam pade
da. Taboka, rūkymas yra 
seniai pripažintas vėžiaga- 
mis (“carcinogenous”) a- 
gentas. O girtuokliavimas 
dar labiau pagreitina ko
kio vėžio atsiradimą. Gir
tuokliai tabokiai dar grei
čiau gauna ir plaučių vė
žį ii' bet kur kitur vėžį, — 
burnoje, gerklėje, pilve, 

godoje, veide. . .
Įžymūs mokslininkai pra

vedė ilgus tyrinėjimus, per
varė 3,500 vėžio ligonių. Jie 
priėjo išvados, kad alko
holis, girtuokliavimas di
dina vėžio gavimo riziką, 
kai tie patys individai esti 
ir įgudę rūkytojai. Viens 
kitą padaugina, viens ki- 

r tą pavaro ir nuvaro savo 
aukas prapultim

Kraujo perliejimas apla- 
• mai yra labai naudingas, 

dažnai ir būtinas dalykas, 
bet jis gali būti ir pavo
jingas. Kaip ir dinamitas, 

4 tiksliai vartojamas, gera 
daro, bet jis turi ir gręs- 
mingų galimybių. Reikia

didelio atsargumo ir tikslu
mo.

Nemažai nelaimių įvyk
sta nuo kraujo įleidinėjimo 
į veną, kaip raportuoja gy
dytojai medicinos žurna
luose. Ne visos nelaimės 
baigiasi mirtimi, bet pasi
maišo ir mirčių, — bent 
vienas ligonis numiršta iš 
1000 ar 2000 perliejimo 
nuotykių, labai panašiai 
kaip esti ir su apendiko o- 
peracijomis.

Tūlais atvejais. kraujo 
perliejimas būna nereika
lingas. Taipo pat įvyksta 
ir klaidų dėl neatsargumo 
ar negeros technikos: susi
maišo kraujo buteliai, gal 
užrašas netiksliai paduotas 
ant butelio, gal ne tą 
kraujo butelį pristatė iš 
sandėlio (“banko”), gal 
technikas pranešė raportą 
telefonu vieton raštiško 
raporto. Mat, yra net ke
liolika kraujo tipų. Abiejų 
kraujas ((priėmėjo ir davė
jo) turi būti vieno tipo, — 
kitaip įvyks tragedija. Ži
noma, kraujo perliejimo 
procedūra reikalinga ge
rai prityrusių operatorių, 
su tikslia technika, su visa 
eile patikrinimų.

Kai kitiems bloga., vilkams gera
-z?

š. m. balandžio 28 d. Vii-1 
į niaus “Tiesoje” tilpo raštas; 

apie Lietuvos laukiniu paukš- į 
čių ir geru žvėrių sunkią bui- i 

IĮ. Skaitome: ;
šiais metais pavasarinė 

paukščiu medžioklė yra už- 
. drausta, išskyrus perskren- 

lančias žąsis ir slankas, kil
ias medžioti leidžiama nuo jų 

atskridimo iki gegužės mėne
sio 6 dienos. Tetervinus —pa
tinus leidžiama medžioti nuo 
balandžio mėnesio 15 dienos 
iki gegužės mėnesio 6 dienos 
tik Medžioklės ūkio valdybos 
nurodytose vietose.

ši žiema laukiniams žvė
rims ir paukščiams buvo labai 
sunki. Anksti iškritęs sniegas 
ir gili jo danga ilgai neleido 
mišku žvėrims prisikasti prie 
žemės paviršiaus. Kad žvėrys 
ir paukščiai nebadautų, teko 
juos pašerti ir palesinti. Kaip 
ir kasmet, šįmet elniams, stir
noms ir danieliams, o taip pat 
ir kiškiams buvo sušerta dau
giau kaip 90 tonų šieno ir su
lesinta kurapkoms daugiau 
kaip 10 tonų grūdų atliekų ir 

* piktžolių sėklų. Tačiau šių 
pašarų šįmet tenžteko tik 
draustiniuose esantiems žvė
rims maitinti. Kituose miškuo
se jų trūko. Daugumoje miš
kų buvo nuleista menkaverčių 
drebulaičių, kurių žievę taip 

~ mėgsta kanopiniai žvėrys, ta- 
* ' čiau ir tas mažai padėjo. Pri

artėjus pavasariui, ypatingai 
šiauriniuose rajonuose, buvo 
pastebėtas stirnų kritimas. Ty
rimai parodė, kad dauguma 
stirnų krito dėl pašarų trūku
mo, o kai kurios — dėl plau
čių uždegimo.

Dar sunkiau šią žiemą per
žiemojo šernai. Paprastai mū
sų sąlygomis jie išsimaitinda
vo patys, šįmet ir jie negalė
jo giliame sniege ir įšalusioje 
žemėje išversti vagos. Biržų 
girioje, Šimonių girioje ir dau
gelyje draustinių, esančių mū- 

i su respublikos šiaurėje, sulau- 
<kę pavasario slampinėjo išvar

gę, sulysę šernai. Pasitaikė ir 
tokiu, kuriuos brakonierai 
lengvai “sumedžiodavo” su 
basliu. Šiaulių ir kituose ra
jonuose buvo organizuotas 
šernų šėrimas, bet turimos 
runkeliu ir apšalusių bulvių 
atsargos greit išsibaigė. Tad ši 
žiema didelę žalą atnešė šer
nams. Vietomis jie išnyko, kai 
kur jų liko dar ganėtina veis- 

I line banda. Todėl dėl šernų 
medžioklės ateityje reikia 

£ rimtai pagalioti.
Iš viso sunkios žiemos išvar

gintais žvėrimis reikia susirū
pinti. Visų pirma reikia susti
printi jų apsaugą, o taip pat 
nuo pavasario ruošti ateinan
čiai žiemai žvėrims pašarų.

Gili žiema vilkams neigia
mos įtakos nepadarė. Atvirkš
čiai, kur susidarė sniego plu
ta, vilkai dar sėkmingiau me
džiojo stirnas ir elnius. Tad 
vilkai ypatingai daug žalos 
padare šią žiemą medžioklės 
ūkiui. Reikia suaktyvinti jų 
naikinimą.

Ten, kur liks vilkų, jie suks 
sau gūžtas ir ves jauniklius. 
Medžiotojų pareiga jas sunai
kinti, neleidus užaugti vilkiu
kams. Tam reikia ruoštis iš 
anksto ir jau gegužės mėnesį 
išeiti ieškoti gūžtų. Kur su
rasti vilkų gūžtą, — patyrę 
medžiotojai ir miškininkai ge
rai žino. Vilkų gūžtos daugu
moje bus ten, kur vilkai su
kaliojasi pavasarį.

Daug žalos žiema padarė 
brakonieriai—kilpininkai. Vil
niaus, Šalčininkų, . Širvintų, 
Ukmergės, Daugų ir kitų ra
jonų! miškuose ir miškeliuose 
iš seno netrūkdavo kilpų. Kai 
kur ir miško eiguliai neveda 
kovos su kilpininkavlmu. Še
šuolių miške, eigulio Jasevi
čiaus prižiūrimoje eiguvoje, 
nuolat pilna kilpų. čia jos 
paruoštos ne tik kiškiams, bet 
ir stirnoms gaudyti. Eigulys 
seniai su jomis apsiprato. Rei
kia imtis priemonių, kad vasa
rai miškuose nepaliktų pri
raizgytų kilpų.

Netrukus ateis vasara—žvė
rių ir paukščių dauginimosi 
laikotarpis. Vasarą, kiekvie
nam gamtos mylėtojui iškelia 
naujas pareigas, šiuo laiko
tarpiu medžiojamieji žvėrys 
ir paukščiai be apsaugos dau
giau nieko iš mūsų ir nerei
kalauja. Tad nedrumskime 
jiems patys ramybės ir seki
me, kad kiti jų “nebaidytų ir 
nenaikintų. Ypatingai reikia 
susirūpinti antimis, kurių mū
sų krašte kasmet vis mažėja 
ir mažėja. ’

Medžiojamosios faunos pa
gausėjimo susilauksime tada, 
kai visi — jauni ir seni—sau
gosime gyvosios gamtos turtą 
—naudinguosius žvėris ir
paukščius, kurie taip puošia 
ir turtina mūsą gražųjį kraš
tu. J. Šokas*

Chicago' III.
Nacionalis LDS Bowlininku 
tumamentas

Chicagos, Rockfordo, Mil- 
waūkės ir Kenoshos LDS bow- 
lininkai dvi dienas sunkiai 
dirbo lenktyniaudami, o tre
čią — priėmė trofėjas, pinigi
nes dovanas ir vaišinosi.

Nebežinau kelintas tai bu
vo nacionalis LDS Bowling 
Tournament, bet chicagiečiai 
ir šį kartą šauniai pasirodė. 
Pastoviai pasilaikyti šią tro
fėjų grupė LDS bowlininku 
privalo tris kartus iš eilės ją 
laimėti. Jei ne, ji pereina į 
kitų rankas.

Heleriais pastaraisiais me
tais, kada turnamentas įvyk
davo Chicagoje, dalyvauda
vo kelios grupės iš Detroito. 
Laukta jų ir šiemet, bet, ne
žinia dėl ko, neatvyko.

žaidimai vyko Lawndale 
Bowling įstaigoje, 3816 W. 
26th St., penktadienį ir šešta
dienį.Tradicinis banketas ir iš
dalinimas prizų įvyko Mildos 
salėse.

Bolininkams, jų šeimom ir 
svečiam pasivaišinus Frank Mi
kužis ir Julius Urbikas prave
dė svarbiausias ceremonijas: 
išdalinimą trofėjų, prizų ir 
paskelbdami visų turnamente 
d a 1 y va v u s i ų a ts i ž y m ė j i m u s. 
Nesu ekspertas tame, ypatin
gai jaunimo mėgiamame žai
dime, tad nedrįstu nei pradė
ti pasakoti kas kiek išmušė 
taškų ir kokius prizus laimė
jo. Tiek tik mačiau ir girdė
jau, kad visi dalyvavusieji 
turnamente buvo pilnai pasi
tenkinę.

Kur įvyks sekamas LDS na
cionalis turnamentas, palikta 
komisijai darbuotis susisie
kiant su kitų miestų LDS gru
pėm.

Porą dalykų ką šis senis 
neiškenčia nepaminėjęs, tai 
LDS čampiono vajininko mil- 
waukiecio nuotaiką: Iš Mil- 
waukės jis atsigabeno mažą 
grupę bolininkų ir nelaimėjo 
jokio prizo. Bet ką jis pasakė 
laiko banketo bus geriausias 
prizas LDS organizacijai . Iki 
tekamo turnamento visi daly
vavusieji gautų po 6 naujus 
narius į LDS. Jis gausiąs ir 
aš nei kiek neabejoju, kad sa
vo pažadą išlaikys.

Kitas planas, kuris man ir
gi patinka, tai dar šiemet su
rengti LDS golfo turnamentą 
Detroite. Su detroitiečiais jau 
esą pradėta pasitarimai šiuo 
reikalu. Jie mums net paveli
ja dieną pasirinkti. Didžiu
mos nuomonė buvo, kad La
bos Day būtų tinkamiausias 
laikas pamokinti detroitiečius 
kaip “kiaulinę mušti”.

Bravo, jaunieji LDS’iečiai!
Tėvelis

Dabar čia noriu pranešti, 
kad serga šie LLD 11 kp. na
riai : O. Skralsk-ienė po ope
racijos sveiksta namie, M. Ky- 
žienė jau sveiksta iš po sun
kios ligos, D. G. Jusius jau 
keletas savaičių kaip nedirba 
—skauda kojos. Geriausi lin
kėjimai jums, drauges ir 
draugai, greit pasveikti!

Drg. Skliutas gerai darbuo
jas ir jam vajus gerai sekas. 
LLD 11 kuopos rumage sale 
įvyks gegužės 31 d. ir birže
lio 1 d. Kas turite ką iš dra
bužių paaukoti dėl šio išpar
davimo, šaukite telefonu H. 
Žilinskienę arba L. Ausiejienę. 
Būtų gerai, kad visi būtumėt 
ateinančiame susirinkime ir 
užsimokėtumėt savo metinę 
duoklę į L.L.D.

J. M. L.

Kairas. — Kartu su Na- 
šseriu Kinijoje lankysis E- 
gipto karo reikalų minis
tras,

WORCESTER, MASS.
' L.L.D. 11 kuopos susirinki

mas įvyko 14 d. gegužės. Su
sirinkimas galėjo būti skait
lį ilgesnis, taigi turėkim tą at
minty. J. Skliutas, sakė su pa
galba D. Raulušaičio Vilnies 
suvažiavimo sveikinimų pa
siimsią $32.00. O į Laisvės 
$15,000 fondą jau pasiuntė 
$222.00. J. L. M. sakė surinko 
$43.00 dėl J. M. Karsono, nes 
jis visą gyvenimą be kojų, o 
dabar, senatvėje, pusiau supa
ralyžiuota ranka. Todėl gra
žu yra prisiminti ir pagelbėti 
geram draugui, kuris visą sa
vo gyvenimą darbavosi dėl 
progresyviškos spaudos, ir ki
tais gražiais progresyviško 
gyvenimo reikalais. Aukojo 
p() $2: J. M. L., J. Deksnis, 
J. Senkus, J. Skliutas, J. Jaš- 
kevičius, Tadas Kaškiaučius, 
V. S. Valaitis, iš Conn., JI. Ži
linskienė; po $5: LLD 11 kp. 
ir F. Bugatik; po $1: P. Use- 
vicienč, iš Bostono, O. Sidarie- 
nė, II. Kalakauskiene, M. Su
kackienė, J. Žilinskas, J. Skel
tis, A. Draugas, D. Jusius, J. 
Draugas, F. Mazurka, L. Au
sie.] ienė, K. Kasu lis, J. žali
mas, J. Raulušaitis,' J. Ger- 
dauskas, P. šušas, P» Sadaus
kas, F. Petrauskas, Vilniai au
kojo $1.

Ačiū visiems už aukas. •

Plymouth, Pa.
Bus gražus išvažiavimas

Visiems svarbu žinoti, kad 
Plymoutho pažangių lietuvių 
išvažiavimas įvyks birželio 
(June) 3 dieną, Kazlauskų 
farmukėje. Prasidės 12 vai. 
Šis piknikas yra rengiamas 
mūsų spaudos išlaikymui. Ma
nome, jog visiems yra aišku, 
kad, ypatingai lietuvių pažan
giajai spaudai yra nesvietiš
kai sunku gyvuoti, nes skaity
tojai sensta ir vis retėja, o 
visa ko brangumas ir kitokios 
nepalankios kliūtys mūsų 
spaudai kenkia taip, kad be 
mūsų gausios paramos dien
raštis Laisvė ir visa pažangi 
spauda žlugtų,—ko reakcijos 
apuokai tik ir laukia.

Taigi mes, kurie dar esame 
sveiki, privalome būti sargy
boje! Pagal išgalę, prisidėki
me prie išlaikymo mūsų pa
žangios spaudos.

Mūsų parengimai ir susirin
kimai, šiuo tarpu turėtų būti 
pa n a u d o j amt viršminėtiems 
taip svarbiems reikalams. Tai
gi, brangūs draugai ir drau
gės ir visi simpatikai, prašo
me pribūti į šį mūsų parengi- 
mėlį.

Mūsų, parengimėlių rėmė
jais, yra šie draugai: Ashlan- 
do Urbonai, Shenandoah Na- 
ravai, Overaitienė ir jų kiti 
draugai; Mahanoy City Kur- 
žinskai ir visos tenaitinės apy
linkės simpatikai, ir Scranto- 
no draugai. Tad širdingai pra
šome ir šį mūsų parengimėlį 
neapleisti!

O jau mūsų artimų apylin
kių draugai ir simpatikai pa
sitikime, jog visi bus su mu
mis. Su užkandžiais ir gėri
mais niekam neteks rūpintis, 
—visko čia bus užtektinai.

Nuvažiavimui keliai tie pa
tys kaip ir pereitą metą kad 
buvo. Bet dėl aiškumo pakar
tosiu : Iš Kingstono, nuo Wy
oming Ave. trys keliai veda į 
tą šoną: 115,309 ir 415, bet 
šis paskutinis, 415 tiesiai eina 
į ežerą, o privažiavę ežerą, 
laikykitės į dešinę ir važiuo
kite aplink ežerą iki Amuse
ment parko, o nuo čia irgi po 
dešinei, ir tik vieną mylią pa
važiavus, rasite 29 kelią, ir 
čia pat, jau bus viršminėta 
farmukė.

širdingai kviečia Rengėjai

Antras tai W. Rimdžius, ku
ris ir ilgai gyveno Ciceroj ir 
išaugino gražią šeimą. Jo gy
venimas buvo malonus iki 
apie du metai atgal, kuomet 
jį pagavo artritas. Na, ir per 
tą laiką prasidėjo kankynės, 
ligoninės, daktarai ir visos bė
dos. Ant galo kova su mirčia 
užsibaigė ir turėjo palikti my
lima šeima—žmona, dukteris, 
anūkus.

Trečias tai Juozas Bereckis 
“Hardware Store” savininkas. 
Bereckis tik apie metai atgal 
įsikūrė geresnėje vietoje 
(priešais Liberty Hali) biznį 
ir rengėsi ilgai gyventi, bet j 
mirtis jį pasigavo ir paliko 
žmoną, dukterį ir biznį.

Juozas irgi ilgai nesijautė 
sveikas ir turėjo bėdų su nu
garos kaulu (spinal meningi
tis), bet viltį turėjo dar ilgai 
gyventi. Bet du mėnesiai at
gal buvo paimtas į ligoninę ir 
po sunkių operacijų mirė.

Visi trys galėjo dar ilgai 
gyventi, bet su mirčia pralai
mėjo kovą. V.

Cicero, III.
Mirė trys seni ciciriečiai

Pirmas tai J. Armalas, ku
ris gyveno Ciceroj apie 30 
metų atgal, bet gyvenimo 
sunkumai pažeidė jo protą ir 
jis išbuvo valstijos ligoninėje 
apie 30 metų.

Armalas paliko žmoną; dvi 
dukteris ir anūkus. Tai baisi 
žmogaus nelaimė būti taip il
gai atskirtu nuo šeimos ir 
draugų.

kratinis elementas. Nors ka
talikų bažnyčia' yra * atskirta 
nuo valdžips, bet ji turi privi
legiją, jai suteikta pirmeny
bė, kitų tikybų tarpe. Nei vie
nas valstybinis pobūvis neap
sieina be katalikų dvasiškio. 
Kitos sektos veikia kitose ša
kose, daro įvairius mitingus, 
sueigas; verbauja “neklauža
das” kur tik papuola gatvėse, 
aikštėse, perša savo dievą— 
žada po mirčiai daugiau atlai
dų.

Mūsų tautiečiai atsivežė Jo
gailos ir kryžiuočių kardu ir 
ugnimi įbruktą tikybą. Jie iš
eivijoje, atsidūrę įvairių sektų 
mišinyje, dar labiau pradėjo 
šalintis nuo pirmosios tikybos. 
Bet, kai kurie sau surado ki
tus dievus. Prie šitokių, ieš
kančių keliu į “dangų” geres
nių) ir pigesnių būdų, turime 
priskaityti ir mūsų tautietę 
Urbonienę, kurios istorija ši
taip pasibaigia:

Neseniai jos vyras Kaspe- 
ras Urbonas pardavė trikota
žo audinių fabrikėlį už 300,- 
000 kruzeirų. Juos paslėpė 
įvairiuose namų rakanduose. 
Urbonienė, kuri turėjo dvasi
nių ir fizinių trūkumų, papa
sakojo, rfeiškia, kad ižpažintį 
priimtų prie vieno religinės 
sektos “dvasios” vadų, spiri
tisto Ant. Bianca. Jis, suži
nojęs, kad Urbonai turi pini
gų ir kur juos padėjo, pradė
jo Urbonienę “g.ydyti”. Priža
dėjo visas “nečystas dvasiai 
iš Urbonų namų išvaryti. <-/

Ant. Bianca, gavęs sutiki
mą, susitarė su pora spiritistų

specialistais”/u: aplanke net 
dti kartu Urbomis, čia jie va
rinėjo dvasiasT'nol išvarė iš 
sutaupą 76,000 kruzeirų. Ur
bonai, pastebėję pinigų Uni
kumą ir prispyrus “dvasių ga
nytoją”, atgavo 21-ną tūks
tantį kruzeirų. O su likusiais 
55-kiais tūkstančiais “nečystų 
dvasių” valytojas dingo, kaip 
dingsta visos “čystos” ir “ne- 
čystos” dvasios.

Vylius Janušauskas

E LIETUVOS
Kolūkių statybininkai mokosi

UKMERGE.—Statybos - re- 
monto/kohtora ir statybos kol
ūkiuose sKyrius organizavo 3 
mėnesių kursus kvalifikuo
tiems kolūkių statybininkams 
paruošti. Kursuose “Lenino 
keliu”, “Pergalės”, J. žemai
tes vardo ir kitų kolūkių na
riai įsisavina mūrininko spe
cialybę, geriau susipažįsta su 
stalių ir dailidžių darbu, at
lieku gamybinę praktiką.

Ukmergiečiai mokosi taip 
pat ir iš kaimyninių rajonų 
kolūkiečių - statybininkų pa
tyrimo. Statybininkų brigadų 
brigadininkai dalyvavo tarp
rajoniniame kolūkių statybi
ninkų pasitarime, kuris šiomis 
dienomis įvyko Utenoje.

G. Šarūnas

Iš LIETUVOS
JONIŠKYJE pasibaigė mies

to šachmatų čempionatas, ku
riame nugalėjo antrojo atsky
rio sportininkas A. Džiavečka.

J. Ambrasas

Siunčiam Maistą Lietuvon su Garantija
Mūsų vaistinė yra įgaliota priimti užsakymus dėl maisto pakietų siun

timo į Lietuvą ir j visą Rusiją su 
ir su garantija, kad paklotas bus 
Paklotai yra gatavi.

Paklotas Nr. 1. 
tienos, 1 sv. taukų, 
ir V2 sv. šokolado.

Pakietas Nr. 2.

Amerikoje apmokėtu iš anksto muito 
pristatytas tam, kam jis siunčiamas.

Kaina $26.00.
3 kenai pieno,

Kaina S32JX1

Jame yra 1L sv. bekono, 1 sv. jau- 
5 sv. miltų, 2 sv. ryžių, 3 sv. cukraus

2 sv. kumpio, 2 sv. jautienos,

Iš Brazilijos
Atsisveikinome su j tėvynę 
grįžtančiais tautiečiais

SANTOS. — Vasario 20 d. 
Santos uoste, francūzų laive 
“Provence”, atsisveikinome su 
keliolika mūsų tautiečių, gy
venusių Urugvajuje, grįžtan
čių į tėvynę. Jų tarpe keli 
buvę Brazilijoj, pav.: J. Le
kavičius, A. Zokas, P. Mon- 
cevičius. Todėl į uostą atvy
ko skaitlingas būrelis lietuvių, 
sanpauliečių,. seni draugai ir 
pažįstami su važiuojančiais 
atsisveikinti. Čia jie perdavė 
karštus linkėjimus ir sveikini
mus Tarybų Lietuvoje savo gi
minėms bei kaimynams par
vežti.

Nežiūrint, kad į laivą įėji
mas buvo varžomas, vistik ke
liems braziliečiams pasisekė į 
jį įeiti. Ten jau buvo galima 
parvažiuojančius ir apkabinti 
ir pabučiuoti.

Visi pilni ūpo, pasitikėjimo ; 
ir pasiryžimo Tarybų Lietuve-, 
je socialistinį gyvenimą sutik-! 
t i. J. Rainis 1

Iš susijaudinimo mirė

SANTOS.— Mūsų tautietis, 
Stasys Žukauskas, 56 m. neve
dęs, Santos uosto darbininkas, 
gyveno vienoje pakalnėje su 
kitais lietuviais. Kuomet grį
žęs, pamatė akmenų užgriau
tą namelį, susijaudino ir širdis 
nebeatlaikė. Jis krito vietoje 
ir mirė. J. Likas

Nebegauname laikraščių

SAN PAULO. — šių metų 
pradžioje, San Paulo politinė 
policija “užėjo” į “Livraria 
das Bandeiras” — (Vėliavų 
Knygyną) ir konfiskavo visus 
ten rastus pardavinėjimui iš 
užsienio atsiųstus pažangios 
krypties ir laikraščius ir žur
nalus.

Nežinau ar toks laikraščių 
ir žurnalų “pasisavinimas” tu
ri ką nors bendro su mūsų iš 
užsienio ateinančia spauda. 
Tiktai žinau, kad jau kelintas 
mėnuo negauname iš užsienio 
lietuviškos pažangios spau
dos. Jair kovo mėn. eina, o 
mes dar negavome nei vieno 
šių metų “Darbo” egzemplio- 
rio. Normalėje padėtyje jau 
turėjo bent keli “Darbo” nu
meriai mus aplankyti.

Brazil iečiai neseniai išsirin
ko savo salei “demokratinį” 
vadovą, demokratiški? reika
lai, kaip pasirodo, dar pablo
gėjo. . \

“Darbo” Skaitytojas 
i

Apvalė nuo “nečistų dvasių”

SAN PAULO. — Brazilijos 
valdžia teikia įvairias laisves 
tikybinių sektų grupėms. Ten 
laisvai veikia visoks antidemo

Jame yra 2 .sv. kumpio, 2 sv. jautienos, 
'Žv. bekono, 2 sv. taukų, 3 kentmai sardinių, 5 sv. miltų, 2 sv. cukraus ir 
L sv. kakao.

Viskas gerai supakuota Tik atsiųskite 
kietą norite siųsti, o taip pat aiškiai parašykite gavėjo adresą, 
j paminėtus kainas juokuoti. Rašykite:

Vytautas Skrinska, savininkas 
IDEAL RHHARMACY — 19 KELLY SQ. — WORCESTER, MASS.

čekį ir nurodykite, kokį pa-
Muitai
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Dienraščio Laisvės Paramai

PIKNIKAI
Prašome turėti mintyje datas ir išanksto reng
tis juose dalyvauti. Tai puikiausi vasaros metu 

pasilinksminimai.

Baltimore, Md

Birželio H) June
Slovak National Home Park

6526 Holabird Avenue
šauni Dainų Programa

Brockton-Montello, Mass

Liet. Taut. Namo17 Parke
Tai visos Bostono Apylinkes Piknikas

Brooklyn© Apylinkė

Liepos 1 July
National Home & Park

Greit Persiunčiam Pinigus Lietuvon
Mes dabar turim susisiekimą su Lietuvos T. S. R. Bankais ir greit 

pasiunčiam pinigus Lietuvos žmonėms su garantija. Už Amerikos doleri 
Lietuvoj žmones gauna 4 rublius.

Pinigų persiuntimas kainuoja: pasiuntimas nuo $5 iki $400 kainuoja 
$1.65. Per 10 dienų pinigai nueina. Siunčiant per Trans-Atlantic Cable 
pinigai nueina per 36 valandas, bet persiuntimas kainuoja $5 (iki 300 
dolerių). •

Visi, norintieji pasiųsti pinigų i Lietuvą, kreipkitės j mus, atsiųskite 
adresą ir pinigus, o mes persiusime į Lietuvą.

Vytautas Skrinska, savininkas
IDEAL PHARMACY — 20 KELLY SQ. — WORCESTER, MASS.

65-13 38th Ave. Woodside, L. I.
Laisvės Metinis Piknikas

Prašoine kolonijų veikėjų pranešti kur daugiau , 
yra rengiama piknikų ar kitokių pramogų Lai

svės paramai, norime paskelbti šioje vietoje.
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New Yorko
spaudoje

Vienintelis New Yorko Jai- 
kraštis, kuris skaitomas De- 
mokratųj partijos rėmėju, 
“Post”, išėjo praeitą savaitga
lį su nauju pasiūlymu tai par
tijai: sudaryti Stevensono- 
Kefauverio sąrašą. “Post” pri
pažįsta, kad Kefauver šalinin
kai (ir pats Kefauver) gali 
būti nelabai patenkinti Kefau- 
verio nustumimu į antrą vie
lą, tai yra. į vice-prezidenti- 
nius kandidatus, bet Kefau- 
verio stovykla, sako “Post”, 
turėtų nusileisti partijos vie
nybės ii- laimėjimo labui.

“Post” to nemini, bet kai 
kurie New Yorko- demokratai 
mano, kad ii* Harrimano pa
galba galėtų būti gauta to
kiam planui, pažadant jam, 
kad po demokratų laimėjimo 
jis taps valstybės sekretorium. 
Tokiu būdu Stevensonas, Ke- 
fauveris ir Harrimanas būti) 
vyriausiais demokratinės ad
ministracijos nariais, kokiais 
dabar yra Eisenhoweris, Nixo- 
nas ir Dulles.

NowWko-^M0žfe2lnlo)JU

MIRĘ LIETUVIŲ NAMO BENDROVĖS (LIE
TUVIU KULTŪRINIO CENTRO) GARBĖS 
NARIAI:

“Daily Worker” vedamaja
me straipsnyje reikalauja, kad 
parkų komisijonierius Robert 
Moses būtų atleistas iš viešos 
statybos ir lūšnynų valymo 
pareigų. Mosesui pavesta, sa
ko “D. W.”, rūpintis lūšnynų 
panaikinimu ir naujų viešų 
projektų statyba. Bet Moses 
labiau rūpinasi prirengti par- 
kinimo aikšteles turtingiems 
restoranams, važinėti Franco 
-Ispanijon, rašyti visokius lite
rati n i us 
kuom jis
neturtingu nevvyorkiečių liki
mu.

“Daily Worker” reikalauja, 
kad žmogus, kuris turi dau
giau simpatijų negrų ir puer- 
torikiečių masėms, kurios ap
gyvena lūšnynų didžiausią da
lį, būtų paskirtas į tą vietą.

raportus spaudai, 
pagarsėjo, negu

Didysis anti - rasistinis mi
tingas, kuris praeitą ketvirta
dienį įvyko Madison Square 
Gardene, buvo esminiai anti
komunistinis. Pirmininkaujan
tis Philip Randolph, negras 
unijistas ir AFVCIO vice-pre- 
zidentas, savo įvade kartojo 
ir kartojo, kad “mes neprii
mame komunistų pagalbos”. 
Eilė kitų kalbėtojų irgi kal
bėjo apie “laisvą Vakarų pa
saulį”. Tad, atrodytų, kad 
didžioji New Yorko spauda, 
kuri sakosi stojanti prieš ra
sinę diskriminaciją, turėtų to
kiam mitingui pašvęsti atitin
kamą dėmesį. Kad ta spauda 
ignoruotų arba mažintų ko
munistinius mitingus, tai jau 
įprastas dalykas, bet kodėl 
ignoruoti šį ? .. .

Bet pasirodo, kad visi 
sakymai prieš rasizmą, 
riuos randame “Times”,
rald-Tribune” ir kitų didlapių 
straipsniuose, paviršutiniški. 
Kuomet Madison Square Gar
dene vyksta didžiulis protes
to mitingas, kuriame kalba 
Rooseveltienė, Lehmanaš, kon- 
gresmanas Powell, Autherine 
Lucy, tai “Times” ir kiti did- 
lapiai žinią paduoda mažiukę, 
o dalyvių skaičių nuo kokių 
18,000 sumažina iki 14,000....

Tik “Post”, reikia pasakyti, 
padoriau apie mitingą rapor
tavo, kadangi tas laikraštis 
artimesnis tiems liberaliniai- 
demokratiniems ADA ir pana
šių grupių žmonėms, 
mitingą organizavo.

p'asi- 
ku- 

“He-

kurie

NEWYORKIECIAI GERIA 
NUGRIEBTOJO PIENELIO

1951-mais metais New Yor
ke parsidavė 12,881,000 sva
rų nugriebto pieno ir panašių 
gaminių, kaip tai jogurto, 
rūkštaus pieno. Praeitais me
tais parsidavė net 43,935,000.

Aiškinama, kad tai dėl to, 
kad newyorkiečiai, ypatingai 
moterys, norėdamos “saugoti 
savo figūrų”, vengia gerti re- 
guliariškų pieną, kuris, esą, 
turi perdaug riebalų.

Agota Jesadavičienė, New Kensington, Pa. 
Juze Žilinskienė, New Britain, Conn. 
Jonas Urbonas, Brooklyn, New York 
Adomas Totorelis, Hartford, Connecticut 
Ona Jeskevičienė, Mahanoy City, Pa. 
Stasys Jasilionjs, Binghamton, N. Y. 
Agota Klimienė, Richmond Hill, N. Y. 
Jurgis Grablauskas, Brooklyn, N. Y. 
Elsie Gasiuniene, Brooklyn, New York 
Petras Poškaitis, Brooklyn, New York 
Motiejus Kalakauskas, Brooklyn, New York 
Antanas Gustaitis, Brooklyn, New York 
Adomas Misevičius, Brooklyn, New York 
Charles Peters, Brooklyn,.New York 
Kastantas Lukauskas, Great Neck, N. Y. 
Jonas Kreivėnas, Brooklyn, New York 
Petras Kisielius, Brooklyn, New York 
Juozas Sadauskas, Brooklyn, New York 
Jonas Bullis-Lumbis, Rochester, N. Y. 
Stasys Taraila, Wilmerding, Pa. 
Alfonsas Valangevičia, Brockton, Mass. 
Grasilda Bunkienė Lietuvoje 
Jonas Puodžiūnas, San Francisco, Calif.

Lai būna amžinas jų atminimas!

Mississippi ir Alabama 
atvyko i mūsų miestą...

Kai 
vykau 
doną, 
mitingo prieš rasizmą, 
jau, kad jame dalyvaus daug 
žymių žmonių, taipgi eile ne
grų veikėjų iš pietinių vals
tijų. žinojau, kad mitingas 
bus įdomus, bet niekad nesi
tikėjau tokio jaudinančio. Mi
tingas buvo ilgas, 
iki po vidunakčio ir 
nesuminėsiu. Sustosiu tik prie 
vieno kito punkto.

Gus Courts yra senukas ne
gras iš mažo Mississippi mies
telio, žmogus, kuris kalba gi
liai pietietišku akcenty, kurį 
beveik sunku buvo suprasti. 
Bet lengva buvo suprasti min
tis, kurias jis išreiškė ir ne- 

[ sunku buvo pajausti, kokia 
[jėga slepiasi tokiame eilinia
me žmoguje ir tūkstančiuose 
kaip jis, kurie pasiryžo ne
pasitenkinti pusiau-vergų pa
dėtimi.

p ra eitą k et v irta d i e n į
i Madison Square Gar- 
kad dalyvauti protesto 

prieš rasizmą, žino-

užsitęsęs 
čia viso

Pirmasis piknikas 
kentėti, nei nuo lietaus, 
yra didelė salė, tai galima 
sislėpti.

Visi esate kviečiami 
pirmutinį pikniką.

Šis pirmutinis piknikas šį 
sezoną yra surengtas L.L.D. 
bendrai visų kuopų.

Piknikas įvyks birželio 3-ą 
dieną, pirmą vai popiet, Kas- 
močių parke, Great Necke.

Busas jau paimtas. Jis išeis 
nuo Piliečių klubo 12:30, nuo 
Liberty Auditorijos kai viena.

Paimta gera muzika dėl 
pasismaginimo. Įžanga Į par
ką 75c. Turėsime karštų šu
niukų stb kopūstais. Bus tarp
ti uonių, sūrio, kavos, rudo 
skystimo. Bus ir už lūpos už
pilti. Taigi, nereikės nė alkį 
kentėti,- nė troškulį.

Mes jau žinome, kad pava
saris atėjo :sulapavo medžiai, 
sužaliavo pievos, pražydo gė
lės. Gamta pasipuošė kve- 
pianciais gražiausiais žiedais, 
mus vilioja, traukia, kviečia 
kiekvieną į tą gamtos grožybę 
pasidžiaugti, pasigėrėti gra
žiais žiedais, žalumynais 
pakvėpuoti tyru oru.

Visi turime pasinaudoti 
proga ir dalyvauti šiame 
miltiniame piknike.

Turiu priminti, kad Kasmo- 
čių parkas pilnas medžių, tai 
nuo saulės kaitros nereikės

KETURIOS GRAŽUOLĖS 
Iš MICHIGAN© STEITO

bei

šia
pir-

(Tąsa 4—tame puslap.)
Izraelio taikingesniam su
gyvenimui. Jeigu tos dvi 
šalys tikrai surastų bendrą 
kalbą, jos galėtų nepapras
tai pasitarnauti visiems 
Art. Rytų' žmonėms. Egip
te prie valdžios vairo stovi 
nacionaline buržuazija, ku
ri laipsniškai naikina feo
dalizmo liekanas, taipgi ko
lonializmo palikimą. Egip
tas vis aiškiau tampa na
riu Azijos-Afrikos anti-ko- 
lonialio bloko, nors iki de
mokratijos pačiame Egipte 
dar toli.

Izraelis vidujiniame gy
venime turi daugiau demo
kratijos negu Egiptas, ji 
nepalyginamai pažangesnė 
techniškai ir kultūriniai 
šalis. Jeigu tik Izraelis su
sitartų su arabais, vietoje 
dėti savo viltis ant Ame
rikos užtarimo, tai Egiptas 
ir Izraelis galėtų rodyti ke
lią kitoms tos srities ša
lims.

CAPT. CLIFF
Flounders Kasdien 

Paprastom dienom. 8 v. 
šešt. ir Sekm. prieš 7:30 

Saugu, pasitikima.
POOP DECK. DK. 

FR. 8-6324 
Skambinkite pirm 11 v.

ryto

ryto ’
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pa-

Savo mažiukame miestelyje 
jis yra vietinio NAACP sky
riaus pirmininkas. Jis ir ke
liolika kitų labiau apsišvietu
sių tos vietovės negrų atėjo 
registruotis balsavimams. Re
gistratoriai į jį pažiūrėjo su 
ironiška šypsena: Tu, dėde 
Gus, nori balsuoti? Cha cha.

kalba šlifuota, intelektuališ- 
ka, jo užsilaikymas estradoje 
kai)) patyrusio kalbėtojo, jo 
sakiniai ilgi ir sklandus. Pa
našiai kaip Courts, taip ir jis 
patyrė rasistų kerštą ir ap
maudą : Bombos buvo mestos 
prie jo namo, jo gyvastis Bel
zoni rasistiniame Mississippi 
kampe kasdien kabo kaip ant 
siūlo. Jis NAACP vadas toje 
srityje.

Jis sako paprastai: “Aš pa
žinau pastorių Lee, kurį ra
sistai nušovė, nes jis norėjo 
balsuoti, aš pažinau daugelį 
kitų, kuriuos rasistai nužudė. 
Ir aš pažįstui ir rasistus, kurie 
tie žudytojai, bot vietiniai 
taip vadinami teisingumo or
ganai nieko nedaro, leidžia 
rasistams vaikščioti laisviems, 
o federalinė valdžia nesimai- 
šo. Aš sakau1, kad ko] tokia 
padėtis egzistuoja, mes netu
rime jokios teisės kalbėti apie 
demokratiją ir laisvę kitose 
šalyse, kai šie didieji nusikal
timai vyksta mūsų panosėje!”

* *
Mitinge kalbėjo Eleanor 

Roosevelt ir senatorius Leh- 
manas, New Yorko generali
nis prokuroras Javits 
gresmanas Povvellis, 
sekretorius Wilkins 
CIO vice-prezidentas
dolph, aktorė Tallulah Bank- 
head ir rašytoja Fannie Hurst, 
bet pasakyčiau, kad viskas, 
ką jie sakė, negalėjo lygintis 
įspūdžiu su žodžiais tų, kurie 
atvyko iš Pietų, kurie savo 
žodžiais atnešė pries mus ir 
realybėje patiekė Mississippi 
ir Ąlabamą, Georgia ir South 
Carolina, tą nelaimingą kam
pą mūsų šalies, kur atsilošia 
ta tragediška, nors toli ne he
x'ii tinga, drama.

*

ir kon- 
NAACP 
ir AFL- 
P. Ran-

Į New Yorką pribuvo iš 
Michigan keturios .jaunos gra

il jų atsto- 
žemės ūkio 

Miss Sharon 
19 

Miss

vau.) a tam tikrą
štai jos:
“Cherry Queen”, 

iš Travese City;

Bet juokas ne viskas. Kuk- 
Juksai, kurie dabar vadinasi 
“Baltųjų piliečių tarybomis”, 
jam Įsake “apsigalvoti ir susi
valdyti”. Kai jis 
bauginamas, vieną 
kulkos prazvimbė

Dolan, 
metų, 
Louise
19 metų, iš Albio; Miss Janet 
Thiel, “Bean Queen”, 18 me
tų, iš Elkton, ir Miss Judy 
Teichman, “Apple Queen”, 
18 metu, iš Elan Claire.

Jos čia svečiuosis ir garsins 
Mich įgano valstiją per ištisą 
savaitę.

LIGONINĖS VALGYKLA

nesidavė 
vakarą 

pro jo 
krautuvėlės langus ir sužeidė
ji. Jos buvo taikomos jį už
mušti, bet jis liko gyvas.

Ar Courts išsigando? Ne, jis 
po šio mitingo, į kurį NAACP 
.ii specialiai atvežė, grįžta į 
Pietus. Ir jis pasirengęs bal
suoti.

Daktaras Ilowardas irgi ne
gras iš Pietų, nors kiek ki
toks negu Courts. Jis taipgi 
iš Mississippi, bet jo anglų

GERAI SVEIKSTA

R. B.

Pirmu sykiu didžioji mies
to ligoninė Bellevue atidarė 
■publikai valgyklą. Ne tik li
gonines tarnautojai, bet bile 
kas galės užeiti ir už priei
namą kainą gauti pasivalgyt).

WINDSOR HARDWARE 
& PAINT

6714 — 5th Ave., B’klyn

Geležiniai Tavorai ir Maliava 
Red Devil, Pierce, Spiffy—200 

spalvų, ir kitų išdirbysčių.

ŠALTKALVIAI

, Veltui pristatome
Skanibiukite $11. 5-0675

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kp. susirinkimas įvyks 
birželio 2 d., 7:30 vai. vak., 1150 N. 
4th St. Visi nariai malonėkite da
lyvauti laiku, ir kurie dar neužsi
mokėjote duoklių, prašomi tai pa
daryti. Taipgi kurie norėsite va
žiuoti į Baltimorės pikniką, birželio 
1.0 d., šiame susirinkime galėsite už
siregistruoti vietą buse, nes komi
sijai reikia žinoti, kiek užsiregis
truoja. Važiavimas j abi pusi, $3.50. 
Prašomi dalyvauti. Valdyba.

(104-106)

Columbia - Presbyterian li
goninė praneša, kad gub. 
Harriman labai greitai sveiks
ta po operacijos. Už dienos 
kitos jis jau apleisiąs ligoninę. 
Vis dar nepasakoma, kokia 
per operacija ta buvo.

IŠBANDYMAI
Allergy Pilnai Išbandyta 

Asthma, Hay Fever, Acne, Bron
chitis, Galvos Skaudėjimai, 

Adenoid, Rash.
ALLERGY TESTING LAB.

Herman Hirshfield, Dir.
133 E. 58 St., kamp. Lexington 

Eldorado 5-3137

BROCKTON, MASS.
Antras metinis piknikas, įvyks 

birželio 3 d., Liet. Taut. Namo Par
ke, Winter St. ir Keswick Rd. Ren
gia LLD 6 kp. Pradžia 1 vai. dieną. 
Bus visko, ko tik piknikui reikia. 
Prašome visų piknikų mylėtojų daly
vauti piknike. Komitetas. (103-106)

----TIKTAI ŠIĄ SAVAITĘ
30 Dienų Veltui Naudoti 

Skambinkite dėl nemokančiai demonstra
cijos jūsų namuose.

SINGER — perbudavojame 
CONSOLE ar PORTABLE 

motoru, taip kaip 
iliustruota.

ACr-DC su nauju
—------ -------- - '

Naujos 
Mašinos 

$239.50

KREIPKITfiS 
bile dieną ar vakarą 
— 24 vai, patarnavi
mas, 5 Boroughs ir 

New York City 
NĖ. 9-5217

Amera Appliance

Su kiekvienu pirkimu
HASSOCK

Pinking Shears 
ir Instrukcijas

Corp., 90-12

BAY RIDGE WATCH & 
CLOCK REPAIRING 
Ekspertiškai pataisome.

Vietos ir užsieninių išdirbysčlų. 
Visas darbas garantuotas.

O. C. LARSSEN 
555—86th St., Brooklyn

4th Ave. Sul>.
BE. 8-1433

TIK

Maži rankpinigiai 
$1.25 į savaitę 

Motoro garant. 1 metai 
Mašinos garant 10 m.

DOVANAI

Roosevelt Ave., Queens

H. JACOBSON
Geležiniai tavorai, maliava, dar
žininkystės įrankiai. Apt. namų 
įrankiai. Elektros ir Plumbing 
įrankiai. Grindų smėiiavimas ir 
poliravimas. Išnuomojamo tinka

mas maginas.
8003—5th Avė., B’klyn 

SH. 8-9510

Brooldyne trūksta medžiū
Now Yorko miesto . Parkų 

asosiacijos valdyba, kurios 
priešakyje stovi “Times” lei
dėjo žmona Mrs. Arthur Hays 
Sulzberger, nuvyko aną die
ną į Brooklyną, kad patirti, 
kaip ten einasi su medžiais ir 
bendrai žaliumynais . . .

Komisija paskelbė savo įs
pūdžius — dalyką, kurį pui
kiai žino visi brooklyniečiai, 
ypatingai darbininkiškų apy
linkių,’ žmonės: kad iš visų 
miesto dalių Brooklynas turi 
mažiausiai žaliumynų' kad tai 
viena nykiausių New Yorko 
daliu.

Komisija pastebėjo, kad 
daugelyje vietų medžių nėra 
ir nesodinama net vietose, kur 
jie būtinai turėtų būti, tai yra, 
prie naujų vaikų žaislo aikš
telių, c

NEW YORK ________ __________ k. 
HELP WANTED—FEMALE

Namų darbininke. Paprasta virėja. 
Guolis vietoje, nuosavas kambarys, 
privatiški namai Atlantic Beach \’j. 
si įtaisymai. $50 į savaitę, šaukite 
1-4 v. dieną OX. 5-1567.

(101-104)

Virėja—Abelnas namų darbas. Guo
lis vieloje. Nuosavas kambarys ir 
vonia. Patyrusi su vaikais, turime ir 
kilus nuolatinius darbininkus. Vė
liausi paliudijimai. Larchmont.

TE. 4-4601
(101-104)

HELP WANTED-MALE

Refrigeration Mechanics. Darbas 
prie įvedimo prekybinių šaldytuvų,’ 
oro vėdinimo aparatų, taipgi ir prie 
pataisymo. Patyrę. Nuolatinis dar
bas. Su atrto. Praneškite savo am
žių. maždaug algą ir patyrimą, taip
gi paliudijimus, CY. 5-3366.

(102-106)

f

1

Aviaci jos seržantas Harold 
II. Brill tapo suimtas, nes jis 
kaltinamas dokumentų pavo- f 
gimė iš Brooklyno armijos 
bazės. Jis vogęs dokumentus 
ne šnipinėjimo tikslais, o kaž
kokio biznio. Esą, tai buvo 
sąrašai karininkų, kurie da
ro užsakymus pas biznierius 
armijos reikmenims. Esą, 
Brill tuos sąrašus pardavinė
jęs biznieriams, kad jie galė
tų su tais karininkais susisiek-1 
t i ir juos “tepti”.

SLAUGĖ, K. N.

Naktiniam Darbui

Maži Gydymosi Namai

Ulster 1-6300

(103-106)

Namų darbininkė. Guolis vietojo, na
mai užmiestyj. Valymas, paprastas 
virimas, prižiūrėjimas vaikų. Gori 
namai.

RO. 4-0422
(103-106)

BUSINESS OPPORTUNITIES

Grosernė ir Delicatessen
Ideališka porai. Tuojau užimama.
Turime kitą biznį, už tai reikia j

šitą parduoti prieinamai.

Bayside. B A. 5-1616.

(99-105)

Delicatessen. Ideališka šeimai. 4 
metų lease. $10,000. Valhalla, N. Y. 
White Plains 9-7394. Taipgi skam
binkite WH. 8-9741.

(101-107)

Delicatessen ir pieniniai valgiai. Ge
rai jsteitgas biznis. Turime parduo
ti iš priežasties mirties šeimoje. 
Pirkite tiesiai nuo savininko. Įsteig
ta 10 metų. Ideališka šeimai.

WE. 9-4149; WII. 6-5635, po 7 v., v.
(101-104)

MATTHEW A
BUYUS
(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

MAISTO Pakietas Lietuvos Žmonėms S-l
Siunčiame maisto pakietus į Lietuvą. Ypatingai patariame siųsti pa

klotą Nr. S-l, kuriame yra šie maistingi dalykai:
1 svaras kenuoto sviesto pirmos rūšies: 3 sv. taukų (Armour kenuke): 

1 sv. Armoui’ bekono pirmos rūšies; 2 sv. Armour kumpio kene; 1 sv. 
kenuotos jautienos pirmos rūšies; 1 sv. pieno milteliuose; 14 uncijų kon
densuoto pieno kenuke; 6 sv. geriausių miltų; ’4 sv. geriausios arbatos; 
1 sv. geros kavos ir 1 sv. kokao. šito pakieto kaina yra $49.80 su muitu 
ir pasiuntimu.

Kreipkitės į mus, nurodykit
gus. Pristatymas garantuotas.

*
pakieto Nr. S-l, atsiųskite adresą ir pini-

IDEAL PHARMACY—29
Vytautas Skrinska, savininkas 

KELLY SQ.—WORCESTER, MASS.

UNIVERSAL PACKAGES, INC.
189 SECOND AVE., arti 12th St., N. Y.

__  AL. 4-1193
(Phoenix Theatre Bldg.)

NAUJA FIRMA ŠIRDYJE NEW YORKO EAST SIDE
Pasiuntimui siuntinių į visas dalis Sovietų Sąjungos — 
Į Lietuva, Latviją, UkraAią ir'kitas šalis.
MES GARANTUOJAME GREITĄ PRISTATYMĄ mai
sto, drabužių siuntinius žemomis kainomis ir apmokėtu 
muitu. Jūs gaunate rasytę su adresanto parašu.
SIUNTINIAI ORO PAŠTU PRISTATOMI Į 10 DIENŲ 
Jei jūs gyvenate toli, tai galite prisiųsti mums siuntinį 
su reikalingais nurodymais. Tas jums sutaupys laiko ir 
pinigų.
Jūs galite pirkti iš mūsų drabužį, batus, medikalus ir 
kitokius daiktus savo siuntiniui.
SPECIALUS APSAUGOJIMAS — apart reguliarės ap- , 
draudos jūsų siuntinys bus apdraustas nuo pavogimo ir 
nuo ugnies.
NĖRA LAUKIMO—SIUNTINIAI SIUNČIAMI TUOJ 
Ofisas atdaras kasdien 10—8; Sekmadieniais 9—6

ATDARA DEKORACIJOS DIENOJE

į

1

Narnų darbininkė. Guolis vielojo. 
Paprastas virimas, nuosavas kamba
rys, oro vėdinimo sistema; nauji na
mai Long Island’e. Visi įtaisymai. 
Geri namai, gera alga. Paprastom 
dienom. SI.. 6-1500.

(103-106)

Namy darbininkė. Abolnas darbas, 
paprastas virimas, valymas. Guolis 
vietoje, nuosavas kambarys ir vo
nia. Nuolatinis darbas, namai už
miestyje. Gera alga. J’o 6 v. vak. 
CE. 9-4343.

(103-106)

NaniŲ darbininkė. Geri namai, va
lymas, virimas. Guolis vieloje. Pri- 
vątiški namai. 2 vaikai lankai?’ 
mokyklą, nuolatinis darbas, draugiš 
kuose namuose. FA. 7-8600. 9-5:30 
valandomis

(103-106)

MALE and FEMALE

VYRAI-MOTERYS
Fiziškai Tinkami 
Duokite Kraujo 

Jums Užmokėsime
Kreipkitės pirm, iki šešt. kasdien 

nuo 9 v. r. iki 9:30 v. v. šešt. nuo 
9 v. r. iki 4 v. dieną.

340 — Second Ave., N. Y.C.
Tarpe 19 ir 20 gat.

Slaugės, RN’s. Taipgi lai.sniuotos 
Practicals, O. R. slaugės. Puiki alga, 
geros valandos. Pritaikome gyveni
mui vietas, puikios darbo sąlygos. 
Kreipkitės: Eva Roberts, R. N., Ve
dėja. OR. 7-2300.

(100-106)

Vedusios Poros. Guolis vietoje. Na
mų darbininkai. Virėjai ir palar 
nautojai. Pageidaujami vyrai, kurie 
gali vairuoti mašinas. Puikūs na
mai, gera alga, šaukite

Mr. Ancona. EL. 5-8227
(101-104)

REAL ESTATE

Rakandų apmušinėjimo, rakandų ir 
spintų išdirbystės biznis pardavi
mui. Su visais įtaisymais. 3 aukš
tų mūrinis pastatas, 3 garadžiai, 
krautuvė ir du moderniški 5 rūmų 
apt. Flushing-Broadway. Albert 
E. Muhno, Agentas, 43-58 J62nd St. 
IN. 1-9800. Flushing.

(102-105)

ESĄS SUSEKTAS DIDELIS 
APGAVINGAS SUOKALBIS

Kings Pavieto prokuroras 
Silver paskelbė, kad jam pa
vykę susekti ir atidengti di
delį apgavingą raketą. Jis sa*- 
ko: grupė gydytojų, advoka
tų, ugniagesių ir net laivyno 
pareigūnų turi agentus, kurie 
sekioja 
auku. 
atvyko 
apspito
advokato, kitas gydytojo, tre
čias kokio nors patarėjo pa
tarnavimą. Už tai, žinoma, 
gerai gauna apmokėti.

ambulansus ir ieško 
Pav., žmogų sužeidė, - 
ambulansas, tuojau jį 
agentai: vienas siūlb

LENTŲ PAGAL MIERĄ
Dėl Mouldings Millwork, Statyto
jams medižagos, knygoms lentų; 
padarome spintas pagal užsaky
mus. Atdara šeštadieniais.

“Patarnavimas su šypsena”
CHELSEA LUMBER CORP.

71—8th Ave., CH. 2-6496-7 5
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