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Lėtai progresuojame. 
Kanados LLD. 
Išgąsdinti žmonės. 
Apkarpytais sparnais. 
Ir kanadiečiu balsas.

Reikia pripažinti, kad mū
sų Laisvės finansinis vajus 
progresuoja labai lėtas. Ir tai 
kelia nerimą. Tai atsiliepia, 
neigiamai, žinoma. i visą 
dienraščio ateiti.

Laisvės dalininku suvažia
vimas tiktai labai rimtai ap
svarstęs visą padėti, nutarė ši 
vaju pravesti. Buvo aišku ta- 
ct.i, o dabar yra dar aiškiau, 
kad išlaikymui dienraščio šie
met turėsime sudėti penkioli
ka tūkstančiu dolerių.

Turėkime šiuos faktus min
tyje. Žiūrėkime, kad patys 
savęs nesu viltame. Dar nė 
trečdalio tikslo nepasiekėme.

laikas nesulaikomai bėga. 
Nė nepamatysime, kaip tie 
trys mėnesiai prabėgs.

Kanadiečiai nutarė nuo mū
sų atsiskirti ir turėti savo Lie
tuvių Literatūros Draugiją. 
Tai jie padarė neseniai ivyku- 
.sAane mūsų LLD Kanados 
kuopų atstovu suvažiavime.

Mes tik galime jiems pa
linkėti geriausios kloties. Ka
nadoje dar randasi tūkstan- 

tįtčiai lietuvių, kuriems vieta 
1 urėtų būti Literatūros Drau
gijoje. Neabejojame, jog ka
nadiečiai energingai darbuo
sis, kad savo KLLD eiles su
stiprinti naujais nariais.

Tų trisdešimt devynių “ko
munizmo’’ ekspertu paskelbi
mas ir pritrenkė Ir išgąsdino 
Draugo ir Naujienų redakto
rius. Dabar jie eidami gulti 
po lova ieškosiu jau dviejų 
velnių.

Kadaise aš skaičiau knygą 
“Blind Leaders of the Blind” 
^Aklųjų Aklieji Vadai). Įdo
mus pavadinimas, Įdomi kny
ga. Jeigu Grigaitis su šimu
čiu nebūtų akli, tai juk .ne
sektų paskui tuos trisdešimt 
< levy n is akluosius.

** Ateinantį mėnesi mūsų di- 
... 1 & 

dijj kraštą aplankys Vakarų 
Vokietijos premjeras A d cha ti
er i s. Jo misijos tikslas neži
nomas.

Komercinė spauda susirūpi
nusi tik tuomi, kad Adenaue- 
ris čionai atskris jau labai ge
ny-apkarpytais sparnais. Jo 

» jtVka baigianti subliūkšti. Vi
si buvusieji rinkimai praėjo 
Adenauerio partijai didele ne
sėkme. Jis nebeturi nei mo

dalinės teisės,' nei politinio 
autoriteto kalbėti Vakaru Vo
kietijos vardu.

a Ir kanadiečių Liaudies Bal- 
prideda savo balsą prie 

pageidavimo,’ kad Tarybų Lie
tuva atidarytų kuo plačiausiai 
savo duris tiems Jungtinių 
Valstijų ir Kanados lietu
viams, kurie norėtų dar kar
tą pasimatyti su saviškiais 
Lietuvoje.

šiuo reikalu Laisvės pozici
ja seniai aiški. Mes esame gi- 

gfai Įsitikinę, kad nebesiran- 
ęta jokio moralinio bei kitą- 
kio kokio pasiteisinimo toliau 
taikyti mūsų senosios tėvynės 
duris uždarytas.

Rytų Vokietija pasiūlė 
konkretišką planą, kaip 

priartinti suvienijimą

Vizitas irylis
Turiningas keliaus — 
bet ginčai dar eina

Berlynas. — Vokietijos 
(Rytų) demokratinės res
publikos premjeras Otto 
Grotewohl parlamente pa
siūlė, kokius žingsnius abi 

j Vokietijos dalys galėtų da- 
i ryti žengdamos link vieny
bės. Jis pasiūlė sekamus aš
tuonis žingsnius:

1. Abi Vokietijos avlsty- 
bės turi pasižadėti nepra- 
vesti verstiną karinę tarny
bą ir taipgi nustatyti savo 
karinių jėgų maksimumą.

. Abi Vokietijos valsty- 
turi pasižadėti veikti už 
atominių ginklų uždraudi
mą.

3. Abiejų Vokietijos da
liu valdžios turi veikti už 
pilną suverenitetą, prieš 
savo teritorijų naudojimą 
kaip užsienio žvalgybos ba
zės. r

4. Vakarų Vokietija turi 
nustatoti persekioti tuos, 
kurie veikia už taiką.

5. Vakarų Vokietija turi 
uždrausti militaristines ir 
neo-fašistines grupes, paša-

Indijos policija užmušė 4 
geležinkelių streikierius

Deli, Indijos geležin
keliuose, kurie priklauso 
valdžiai, vyksta streikas. 
Keliose vietose Įvyko susi
rėmimai tarp streikierių ir 
policijos, o Punjabe polici
ja nušovė keturis streikie
rius. Tai įvyko K a 1 k o s 
mieste. Streikieriai sulai
kė kareivių ope r u o j a m ą 
traukini ir bandė neleisti 
jam toliau važiuoti. Poli
cija bandė išsklaidyti <drei- 
kierius lazdomis ir ašarinė
mis dujomis, bet paskui 
paleido darban pistoletus.

Apart keturių užmuštų 
dar yra keliolika sužeistų.

Sirija neleidžia parduoti 
kviečių franefizų armijom

Damaskas. — Sirijos val
džia sužinojo, kad kai ku
rie Sirijos pirkliai pardavi
nėja kviečius francūzams, 
kurie tuos kviečius supirki
nėja savo armijai Alžyre. 
Sirijos valdžia tokius par
davinėjimus dabar griežtai 
uždraudė, nes nenori padėti 
“tiems, kurie skerdžia mū
sų brolius arabus-alžyrię- 
čius, kurie kovoja už savo 
laisvę.”

Maskva. — žurnalas “Vo- 
prosi Istoriji” sako, kad 
1917-ais metais, po caro nu
vertimo, kuomet Kerenskis 
stovėjo prie valdžios vairo., 
Stalinas trumpam laikui 
pritarė Kamenievo pozici
jai, kad reikia remti laiki
ną valdžią tuo tarpu, kai 
Leninas ragino prieš ją ko
voti.

Paryžius. — Churchillas 
atostogauja Nicėje, prie 
Viduržemio jūros..

linti iš valdžios aparato na
cinius ir antisemitinius ele
mentus.

6. Abi Vokietijos, dalys 
įveda bendrus įstatymus 
prieš karinį kiršinimą ir 
rasinę diskriminaciją.

7. Abi valdžios pasisako 
už glaudesnius prekybos ir 
kultūrinius santykius.

8. —Abiejų dalių parla
mentai įsteigia santykius.

Darbo unijų 
kovos lauke
^ittsburghas. — Derybos 

tarp plieno darbininkų uni
jos ir kompanijų iš čia gal 
bus perkeltos New Yorkan. 
Derybos liečia 650,000 dar
bininku ir 172 didesnes bei 
mažesnes kompanijas.

Trenton, N. Y. — Gene
ral Motors Ternstedt Divi
sion fabrikas čia užsidarė 
ketvirtadieniui ir penkta
dieniui, nes neparsiduoda 
pakankamai automobilių. 
Panašiai užsidarė Metuche- 
no Fordo fabrikas. 5,800 
darbininkų abiejuose fabri
kuose tą savaitę uždirbo 
tik už tris dienas.

Buffalo, N. Y.—Vietinis 
A u to-da rbininku unijos 
(UAW) lokalas 424 nubal
savo atmesti anksčiau rei
kalautą iš pareigūnų, anti
komunistinę priesaiką.

Trenton, N. J. — Vyriau
siai unijų pasidarbavimu iš
kovota, kad 10,000 vietinių 
vaikų gautų veltui Saiko 
skiepus prieš polio. Turtin
gų daktarų kontroliuoja
mas Medikalis susivieniji
mas stengėsi baigti laisvų 
skiepų davimą.

Filipinai reikalauja, kad 
atsižadėtum laikomų bazių

Manila. — Filipinų prem
jeras Magsaysay informa
vo savo ambasadorių Wa
shingtone Carlos P. Romu
lo, kad jis atnaujintų de
rybas apie bazes. Amerika 
Filipinuose turi daug kari
nių bazių ir teigia, kad tos 
bazės, įskaitant žemę, ku
rioje jos randasi, priklau
so Amerikai. Bet Filipinai 
dabar nori, kad Amerika 
pripažintų, jog ta žemė ne
priklauso jai, o Filipinams.

Manoma, kad Filipinų 
valdžia nori patvirtinti sa
vo nuosavybę, kad, norint, 
galėtų jankius išprašyti iš. 
šalies.

Minskas. — 2,000 savano
rių jaunuolių iš Bielorusi- 
jos išvyko į Kazachstaną, 
kur jie dirbs prie Kinijos - 
Tarybų Sąjungos geležinke
lio tiesimo.

Kansas City. — Čia lan
kosi penki Tarybų Sąjun
gos baptistai.

Washingtonas.— Jau nu
tarta, kad Amerikos avia
cijos štabo viršininkas ge
nerolas Twiningas priims 
kvietimą ir vyks Maskvon, 
kad stebėti Aviacijos die
ną, kuri ten vyks birželio 
24-ą. Sakoma, kad pats 
prež. Eisenhoweris padarė 
sprendimą po to, kai pasi
tarė su Dullesu, admirolu 
Radfordu ir kitais.

Gerai informuoti šalti
niai sako, kad nutarta siųs
ti Twininga Maskvon, nes 
pakvietimo nepriėmimas 
būtų pastatęs Ameriką ne
geroje šviesoje užsienyje, 
kur būtų sudarytas įspūdis, 
kad Amerika nepageidauja 
taikos. Ypatingai paveikė

Pirmu kartu, po 1946
Tito jau iškeliavo 
aplankyti Sovietus
Belgradas. — Preziden

tas Tito geležinkeliu išvyko 
Maskvon. Jis. ten atvyks 
šeštadienį. Paskutinėmis 
keliomis dienomis atmosfe
ra Belgrade pasidarė žy
miai labiau pro-tarybinė, 
negu buvo per paskuti
nius kelis mėnesius. Ro
doma,daug tarybiniu filmų, 

j “Borba,” “Politika” "ir kiti 
laikraščiai rašo labai drau
giškame tone apie Tarybų 
Sąjungą ir spausdina savo 
Maskvos korėspondentų 
pranešimus apie didelius

Kinija Įspėja Filipinus 
neokupuoti Spratly salų

Pekinas. — Pietų Kinijos 
jūroje, tarp Kinijos ir Fili
pinų, randasi mažos Sprat
ly salos. Jos mažiukės, bet 
ekonominiai bevertės, bet 
turi strateginės reikšmės. 
Tos salos priklauso Kinijai, 
bet jos tuščios, ten nieko 
nėra.

Praeitą savaitę Filipinai 
paskelbė, kad “privatinis 
tyrinėtojas” filipinas Thb^ 
mas Cloma tose salose įstei
gė bazę.

Kinija dabar reikalauja 
iš Filipinų nešdintis. Peki
no radijas sako, kad ta pa
saka apie “privatinį tyrinė
toją” yra tiktai priedanga, 
o faktinai. tai buvo ekspedi
cija, kurią surengė Filipinų 
valdžia ir dargi su Ameri
kos pritarimu, o gal ir ska
tinimu.

Bostonas.—FBI suome sep
tynis Massachusetts darbi
ninkų judėjimo veikėjus, 
kurie kaltinami po Smitho 
aktu. Jie yra Michael Rus
so, Otis A. Hood, Sidney S. 
Lipshires, Anne Burlack 
Timpson, Edw. E. Strong, 
Daniel B. Shirmer ir Geof
frey W. White.

• / 

faktas, kad britai jau pri
ėmė kvietimą ir siunčia sa
vo aviacijos vadus Mask
von.

Nors kvietimas jau pri
imtas, ginčai dar nesibai
gė. Dešiniųjų republikonų 
vadas senatorius Knowlan- 
das dar vis protestuoja. Jis 
sako, kad mes paskui turė
sime kviesti aukštus tary
binius karininkus šion ša
lin, kas sudarys pasaulyje 
įspūdį, kad Amerika daro
si palankesnė Sovietams, o 
paskui, ko gero, reikės pa
kviesti ir Bulganina bei 
Chruščiovą.

Bet kaip nebūtų, jau ti
kra, kad Twiningas Mask
von vyks.

prisirengimus, kurie ten 
daromi Tito sutikimui. .

Tuo tarpu į Jugoslavijos 
vandenis atvyko keli tary
biniai karo laivai. Tai drau
giškas vizitas, pirmas toks 
nuo 1948 metų. Atplaukė 
vienas kreiseris ir du nai
kintuvai ir jie sustojo Spli
to uoste.

Belgrade dabar matosi 
daug tarybinių turistų ir 
lankytojų. Po provinciją 
gastroliuoja Maskvos Meno 
teatras./

Nehru lankysis Rytų Berlyne, 
Belgrade, Paryžiuje ir Kaire

Dejįi. — Jau nustatyta, 
kur ir kuomet Nehru Ian- 
kysis jo ateisiančio vizito 
metu. Birželio 21 dieną jis 
apleis Indiją ir nuvyks Lon
donan, kur dalyvaus Brita
nijos Bendruomenės (Com
monwealth) premjerų pasi
tarime. Liepos 6-ą jis at
vyks Washingtonan, kur 
praleis 6 dienas. Liepos 12 
jis sugrįš Londonan. Se
kančią dieną jis išskris į 
Rytų Vokietiją, kur praleis 
tris dienas. Po to jis iš
vyks Paryžiun, o iš ten Ju
goslavijon.

Pakelėje namo Nehru dar 
sustos Egipto sostinėje Kai
re ir Lebano sostinėje Bei
rute.

Adenas, Arabija. — Ryti
nėje Adeno dalyje britai 
veda ginkluotą kovą prieš 
vietinius gyventojus. Ade
nas yra Britanijos “protek
toratas” Arabijos pusiasa
lyje. Adeniečiai norėtų at
sikratyti britų ir prisidėti 
prie Saudi-Arabijos. Britai 
sako, kad Saudi-Arabi ja ap
rūpina ginklais Adeno su
kilėlius.

F1 oridoj Stevensonas ir 
Kefauveris beveik Ivaūs
-- kovojama

Washingtonas. — Flori
dos pirminiai rinkimai vėl 
sudavė tam tikrą smūgį 
Stevensonui ir sustiprino 
Kefauverio šansus: nors 
Stevensonas gavo bent kiek 
daugiau balsų, negu Kefau
veris, jie beveik lygūs, o 
tikėta buvo, kad Stevenso
nas pralenks Kefauverį be
veik 2 prieš 1J

Stevensonas gavo arti

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

Seoulas.—Naujas rimtas 
krizis vystosi Korėjoje. 
Jungtinių Tautų (vyriau 
šiai Amerikos) komanda 
Pietinėje Korėjoje pareika
lavo iš paliaubų komisijų, 
kad jos vienos savaitės bė
gyje paliktų Pietinę Korė
ją. Teigiama, kad šiaurinė 
Korėja ginkluojasi, 1 aužo 
paliaubų susitarimą, o dvie
jų komunistinių kraštų at
stovai paliaubų komisijoje, 
lenkai ir Čekai, tą ignoruo
ji

Roma.—’Italijos savival
dybių rezultatai (dar ne vi
sai pilni) rodo, kad krikš-/ 
čionys - demokratai pralai
mėjo ir prarado Romos 
kontrolę, bet kiek sustiprė
jo jų bendrakeleiviai: de
šinieji socialdemokratai, li
beralai ir respublikiečiai.

Kairiosios partijos (ko
munistai ir kairieji socia
listai) išlaikė savo pozicijas 
ir sustiprėjo kai kuriose 
vietose, ypatingai Bologno- 
je ir Livorne (Leghorne), 
kur miesto valdybos lieka 
komunistų - socialistų kon
trolėje. Bet pačiame kai
miečių vienystės .fronte ko
munistai prara&ųkelis nuo
šimčius savo balsuNkuriuos V f XI 
laimėjo su jais bendradar
biaują Nennio vadovauja
mi kairieji socialistai.

Washingtonas. — Per At
minimo (Memorial) dienos 
šventę automobilių nelai
mėse užsimušė 91 žmogus, 
mažiau negu buvo numaty
ta: 110. '

Bonna.—Vakarų Vokie
tijos parlamente eilė depu
tatų, tarp jų keli iš pačios 
krikščionių demokratų val
dančiosios partijos, reikala
vo, kad būtų atkreiptas 
rimtas dėmesys į Rytų Vo
kietijos premjero Grote- 
wohlio pasiūlymus.

Tallahassee, Fla. — čia 
plečiasi negrų boikotas 
prieš segregaciją autobu
suose. Negrai sako, kad 
jie nestovinės užpakalinėje 
buso dalyje susikimšę, tuo 
tarpu, kai likusiame auto
buse yra daug tuščių vietų. 
Boikotas dar ne visuotinas, 
bet platėja.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA

Calif or n i joj
220,000 balsų, o Kefauve
ris arti 210,000. Kefau
verio sekėjai jaučia, kad 
tai nemenkas Kefauverio 
laimėjimas. Mat, Stevenso
nas užgerino pietinius ra
sistus, tuo tarpu, kai Ke
fauveris atviriau kalbėjo 
prieš rasinę segregaciją.

Abu, Stevensonas ir Ke
fauveris, dabar randasi Ca
lif orni joje, kur jie veda 
smarkią kampaniją ren
giantis prie tenykščių rin
kimų, kurie skaitosi labai 
svarbiais, nes California 
tūri vieną skaitlingiausių 
delegacijų demokratų kon
vencijose.

Keturi Berijos žmonės tapo 
nuteisti mirt ir sušaudyti

Maskva. — Baku laikraš- 
t i s “Bakinskij Rabočij” 
praneša, kad ten tapo su
šaudyti keturi mirtin nu
teisti Lavrenti Berijos suo
kalbininkai, buvę aukšti 
slaptosios policijos pareigū
nai. Vienas jų, Mir-Dzaha- 
far Bagirovas, vienu metu 
buvo Azerbaidžano premje
ru. Azerbaidžanas yra ta
rybinė Kaukazo respublika, 
glūdinti į pietus nuo Gruzi
jos ir Armėnijos.

Kiti trys sušaudyti yra 
Borščovas, Grigorijanas ir 
Markarijanas. Po nuteisi
mo mirti jie buvo padavę 
susimylėjimo prašymus, bet 
tie tapo atmesti.

■ , ..........................M * .1

Rytinė Vokietija suėmė 137 
Amerikos žvalgybos agentus

Berlynas. — Premjeras 
Grotewohl parlamente pra
nešė, kad saugumo organai 
urmu suėmė 137 asmenis, 
kurie šnipinėjo Amerikos 
naudai. Jis pasakojo, kad 
vienas svarbus Amerikos 
agentas iš Vakarų Vokieti
jos perėjo į Rytų Vokieti
ją ir su savimi atsinešė 
svarbius Amerikos šnipų 
sąrašus.

Dauguma suimtųjų šnipų 
yra vokiečiai, bet jų tarpe 
randasi ir kitų tautybių 
žmonės, kurie gyvena Ry
tų Vokietijoje. Dauguma 
jų veikė pačiame Berlyne.

Premjeras Grotewohl sa
kė, kad tie suėmimai sutei
kė Vakarų žvalgybai ne
menką smūgį.

Briuselis. — Čia vyksta 
tarptautinis Antro pasau
linio karo veteranų suva
žiavimas. Pirmu kartu kaip 
stebėtojai dalyvauja Tary
bų Sąjungos ir Čekoslova
kijos veteranų aistovai.

Venecija, Italija. — Į šį 
kanalų ir gondolų miestą 
atvažiavo Harry Trumanas 
ir žmona.

ORAS NEW YORKE 
Giedra, vėsu
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AR BUS PLIENO DARBININKŲ 
STEIKAS?

SU BIRŽELIO 30 diena baigsis plieno pramonės 
darbininkų unijos kontraktas su samdytojais. Dabar, 
taigi, prasidėjo tarp samdytojų ir darbininkų unijos 
vadovų pasitarimai dėl sudarymo naujo kontrakto.

Klausimas kyla: ar jie gražiuoju susitars? Ar ne
bus reikalo darbininkams eiti į streiką?

Pranešimai iš Pittsburgho (kur vyksta pasitarimai) 
sako, jog yra manoma, kad darbininkų streikas bus iš
vengtas, kad samdytojai sutiks išpildyti darbininkų rei
kalavimus.

, pamatysime neužilgo.

vadovas, didinti

DEL darbininkų vienybes
MUS V SKAITYTOJAI, be abejojimo, skaitė praė- 

ė jusiu ketvirtadienio -Laisvėje korespondenciją įš de
batų (ar kaip pavadintume), Įvykusių praėjusį sekma
dienį Carnegie Hall, New Yorke.

Juose, kaip matome, dalyvavo socialistų
Norman Thomas, komunistų vadovas Eugene Dennis, 
mokslininkas Dr. Du Bois, ir kiti.

Sunku pasakyti, ar šie debatai buvo pavykę ar ne
pavykę. Gal būt kiekvienas, kuris ten dalyvavo ir gir
dėjo, spręs savaip. Vienam atrodys, jog pavyko, kitam— 
nepavyko.

Mums, žinoma, svarbu tai, kad tokie debatai įvyko. 
Mums svarbu, kad, pagaliau, 1 
susitarimo tarp socialistų ir komunistų.

Nenorėkime, kad vienybė darbininkų judėjime įvyk
tų viena diena. Tam ims laiko. Užtenka to, kad dėl to 
tariamasi, kad dėl to dirbama.

Už darbininkiškų partijų apvienijimą, kaip žinia, 
pasisakė Tarybų Sąjungos Komunistų partijos XX su
važiavimas. Jis sakė, jog tai galima ir tai turėtų būti 
padaryta.

Tasai obalsis, kurį iškėlė XX suvažiavimas, jau -ran
da gerų atgarsių. Pavyzdžiui, Belgijos socialistų vado
vas Huysmanas visa širdimi pritaria vienybei tarp ko
munistų ir socialistų. Bet yra tam ir priešingų-ržinoma, 
iš socialistų pusės. Daug socialistų vadovų nenori to
kios vienybės. Nelabai jos paiso ir amerikinių socialistų 
vadovas, Norman Thomas. Bet tai nieko. Juk, pagaliau, 
viską sprendžia eiliniai žmonės, eiliniai nariai.

Svarbu, kad tokie debatai Amerikoje Įvyko. Svar
bu, kad vienybės klausimas judinamas.

Amerikoje, atsiminkime, tiek komunistų partija, 
tiek socialistų partija yra mažos, silpnos. Jos mažos 
vyriausiai dėl to, kad komunistai yra žiauriai persekio
jami, kišami į kalėjimus, o socialistų partija 
(dar silpnesnė negu komunistų) dėl to, kad ji 
neveikli, pasyve, nestato prieš darbininkus tų 
vimų, kurie jiems svarbūs.

Kitaip, žinoma, yra Europos kraštuose. Italijoje 
komunistai tvirti—turi milijonus savo partijoje narių; 
Prancūzijoje irgi komunistų partija tvirta.

Italijoje, kaip žinia, komunistai rinkimų metu su
daro bendrą frontą su pažangiaisiais socialistais, Nierti 
vadovaujamais. Prancūzijoje to kol kas nėra, bet nieks 
negali tvirtinti, kad rytoj ar po ryt to nebus .

Du pasauliniai karai uždavė didžiulį smūgį tarptau
tiniam darbininkų judėjimui. Dabar laikas padarytąsias 
žaizdas užgydyti ii'pdti prie bendro darbo, prie vienybės.

Kaipo socialistinėje šaly
je, socialinis saugumas (šoT 

icial security, kaip ta sąvo- 
■ ka mums žinoma Ameriko
je), visuomet stovėjo ant 
i aukšto laipsnio. Tarybiniai
• žmonės visuomet buvo lais- 
i vi nuo visokiu baimių, ku- 
I rios kamuoja darbo žmogų 
l po kapitalizmu. Tarybinis
• žmogus niekad nebijojo ne- 
1 tekti darbo, nes nedarbo
nėra po socializmu; jis ne- 

I bijojo susirgti ir neturėti 
, ištekliaus, nes ligoninės ir 
i mediciniškas aptarnavilnas 
laisvas ir visiems prieina
mas; jis nebijojo senatvės, 
nes seno amžiaus žmonės 
ten visuomet buvo aprūpi- 

! narni atitinkamomis pensi- 
j jomis.

Padidintosios pensijos
Bet gegužės mėnesio pra

džioje Tarybų Sąjungoje 
buvo priimta eilė nutarimų 

ir kelti pensijas. 
Nedarbo pensijos Tarybų 
Sąjungoje, aišku, nėra, nes 
tam nėra reikalo. Bet vi
sokios kitokios pensijos — 
senatvės, ligos, nėštumo ir

Pakeltosios pensijos yra 
o kartais 

aukštesnės, 
New York o

buvo pradėtas darbas dėl. vienu trečdaliu, 
net dvigubai 
negu senosios.
“Times” korespondentas iš j 
Maskvos, kelios savaitės at
gal konstatavo, kad “iš vi
sų pakaitų Tarybų Sąjun
goje paskutiniu laiku pen
sijos gal svarbiausios ir jos 
sukėlė žmonėse daugiausia j 
pasitenkinimo.”

Senatvės pensijos

silpnute 
perdaug 
reikala-

Ir kiek mažai žmogus ne
būtų uždirbęs, minimalė 
pensija bus bent 300 rublių 
mėnesiui, kas reiškia, kad 
bent tiek gaus visi .
\ Aukščiausia pensija bus 
1,200 rublių, kurią gaus 
tokie, kurie uždirbo bent 
2,400 mėnesiui (tiek uždir
ba įžymūs aktoriai, inžinie
riai, dailininkai, žemės ūkio 
specialistai).

Pensiją gaunąs žmogus 
gali dirbti, jeigu jis nori,

jis tada netenka dalies savo 
pensijos. Jeigu dirbantis 
pensininkas gauna ne dau
giau 1,000 rublių už darbą,

jis dar gauna pensijos 150 
rublių.

Netekus maitintojo
Svarbi dalis naujo tary

binio įstatymo yra pensijos, 
kurios duodamos šeimoms, 
kurios netenka maitintojo. 
Nedarbingais ir p e n s i j ų 
vertingais skaitomi vaikai, 
broliai, seserys ir anūkai, 
nesulaukę 16 metų, o jeigu 
jie moksleiviai, 18 metų 
amžiaus (seserys, broliai ir 
anūkai, žinoma, pensijas 
gauna, jeigu jie patys netu
ri darbininkų tėvų).

Galima paduoti ilgus 
skaičius, rodančius, kokios 
tos pensijos yra, bet tai gal 
nereikalinga. Užtenka pa
sakyti, kad “Times” kores
pondentas pabrėžė, jog 
“niekas naujame įstatyme 
nepražiūrėtas.”- Kitaip sa
kant, pensijos tai ne nuo
trupa reikalingų įeigų, kaip 
pas mus, o pilnos įeigos, 
įgalinančios pensininką gy
venti žmoniškai ir garbin
gai. B.

AR ŽINOTE, KAD-

Sis tas is sen ir ten
Dvi narnos A. B. kalbos Į
Taip vadinamas “Ameri

kos Balsas” (“Voice of 
America”) pradėjo trans
liuoti dviem naujomis kal
bomis: . Teluggu ir Malaja- 
lam. Abi šios kalbos varto
jamos tam tikrose Indijos

net 45,000,000 gyventojų - 
tai yra, daugiaou, negu yra 
žmonių Prancūzijoje-.

Tokiu būdu programos 
Indijai jau transliuojamos

bu v o t ran si i uo j a m a
Hindi, Bengali, Tamil, Guj- 
rati ir anglų kalbomis. Da
bar prisidėjo dvi naujos. i

Iš viso “Amerikos Bal-1 
sas” dabar transliuja 43-o- j 

| se kalbose, iškaitant dviem 
i kinu kalbos dialektais, ma- 
| lajų, indonezų, bui/miečių.

Amerikoje senatvės peri- i h* daugybe kitų Azijos bei 
siją, kaip mes žinome, žmo- | Afrikos kalbų ir visomis 
gus gauna sulaukęs 65 me-1 Europo j e vartojamomis 
tų amžiaus. Tarybų Sąjun- j kalbomis.
4>oje vyrai (darbininkai ar | “Amerikos Balso” vedė- 
tarnautojai) gauna pensiją i jai skundžiasi tik vienu da- 
sulaukę 60 metų amžiaus, o 
moterys sulaukusios 55- 
riu metu. Bet tai dar 
ne viskas, nes kai kuriuos

UŽGYRĖ
BIRŽELIO 24 DIENĄ Tarybų Sąjungoje bus, kaip j . • \ 4 • • » y - • |kas metai, Aviacijos Diena. •
Tą dieną bus pademonstruoti tarybinių respublikų 

pasiekimai aviacijoje.
Šiemet toji diena ten bus minėta truputėlį kitaip 

negu seniau. ' . ‘
Šiemet į aviacijos minėjimą Tarybų Sąjungos vy

riausybė oficialiai pakvietė kai kurių “Vakarų” valsty
bių valdinius pareigūnus. Buvo pakviesti Didžiosios Bri
tanijos aviacijos vadovai, buvo pakviestas ir Jungtinių 
Valstijų Aviacijos vadovas, sekretorius gen. Twining.

Šiuos žodžius rašant, žinios skelbia, kad prezidentas 
Eisenhoweris principe užgyrė pakvietimą. Vadinasi, ge
nerolas Twining vyks. į Maskvą birželio 24 dieną. Kitas 
klausimas: ar su juo vyks ir kiti vyriausiojo mūsų šalies 
karinio, štabo nariai?

Kaip ten bebūtų, reikia džiaugtis, kad tokie pakvie
timai yra prisiųsti, nes tai rodo, jog einama prie didesnio 
tarptautinio susipratimo.

Spėjama, po" to, kai Amerikos aukštieji karininkai 
nuvyks į Maskvą, į mūsų šalį bus' pakviesti Tarybų Są
jungos žymieji karininkai—gal- būt net gynybos minis
tras maršalas. Žukovas, pasižymėjęs karo vadovas, ku
rio komandoje buvo sutriuškintas ir paimtas Berlynas.

laike savo konvencijos Qun- 
cy, Cal.

Nauji vaistai pagydo 
daug bepročių

Suvirs metai laiko, kai 
New Jersey valstijiniame 
beprotnamyje nau d o j a m i 
nauji vaistai, gydymui su
sirgusių protinėmis ligo
mis. Tie vaistai vadinami 
chloropomazine, reserpine 
ir metrazol.

Kol kas, tais vaistais bu
vo gydoma 1,200 iš 14,000 
ligonių.

Dr. Harold S. Magee iš | 
Trenton, N: J., medikališ- 
kos ligoninės direktorius, 
savo raporte teigia, kad su 
naujų vaistų pagalba dabar 
pasekmingai pagydoma 66 
procentai protligėmis susir
gusių jų ligonių, per metus. 
Tie ligoniai grįžta į savo 
namus ir užsiima savo pa
prastais kasdieniniais dar
bais, ir vėl gyvena norma- 
liškai. Tik direktorius Dr. 
H. Magee nusiskundžia, kad 
dėl stokos gydytojų nebe
galima pasekmingai gydyti 
tokį didelį skaičių ligonių.

Suomiai trumpiausiai 
gyvena

Jungtinėse Amerikos vals
tijose senstelėjusių žmonių 
amžius pailgėjo nuo ketve- 
rių iki penkerių metų. Taip 
pat pailgėjo ir jų fizinis 
darbingumas ir proto blai
vumas.

Daugelis amerikiečių šiais 
laikais pasitraukdami ant 
senatvės pensijos esą fiziš
kai ir protiškai daug jau
nesni, negu jų metų skai
čius parodo.

Taip pareiškė Dr. H. 
Jones, Californijos univer
siteto Doner laboratorijos 
tyrinėtojas senėjimo prie
žasčių. Toliau Dr. Jones tei
gia, kad didžiausia senėji
mo priežastis, tai įvairios 
ligos. Taipgi netikusi mi
tyba ir abelnas žmonių ne
žinojimas kaip gyventi ir 
užsilaikyti, kad būti svei
kais. Nes kiekvienam sens
telėjusiam žmogui susiren
ka šimtai nors ir mažyčių 
kūno dalyse visokių sukri
kimu. 4.

Toliau Dr. Jones pastebi, 
kad Suomijoje kaipo kultū
ringoje šalyje žmonės trum
piausiai gyvena iš visų kitų 
Europos šalių žmonių. 
Abelnas suomių amžius voš 
tik 54 metai, palyginus prie 
jųjų kaimyninių valstybių-

Atomais pašildyta jaučio 
mėsa išgulėjo šaldytuve 
dvejus metus ir neturi jo
kių sugedimo žymių.

Kiekvieneriais metais 
nuo visokių nelaimių JAV 
miršta 6,000 vaikų mokyk
linio amžiaus, nuo 6 iki 14 
metu, v

P.regresas

Laiškas Redakcijai
JUODOS PRAEITIES 

VAISIAI
Buržuaziniais metais į 

Lietuvą laikraščio “Lais
vės” neįleisdavo. Todėl da
bar Vilniaus ir Kauno 
mokslo įstaigose “Laisvės” 
1930-1940 m. koųiplektai 
tėra labai nepilni, o kai ku
rių metų visiškai nėra. Už
silikę numeriai panaudoja
mi išleidžiant tų rašytojų 
kūrinius, kurie, siaučiant 
Lietuvoje reakcijai, spaus- 
dinosi “Laisvėje.” Iš “Lais
vės” kai kurie kūriniai bu
vo paimti išleidžiant A. J& 
sučio, Maginsko ir kitų 
rinktines.

1930-1933 m. ir aš “Lais
vėje” atspausdinau A. Ge
nio ir A. Badaičio vardu eilę 
savo eilėraščių, vieną kitą 
apsakymą ‘ i r recenziją. 
1934-1940 m., kuomet sėdė
jau, kalėjime, A. Badaičio 
vardu, o kai ką ir visiškai 
be parašo — irgi “Laisvėje” 
atspaudžiau kai kuriuos sa
vo kūrinius. Šiuos rankraš
čius buvo nelengva pasiųs
ti. Jų originalai dingai. 
Reiškia, “Laisvė” juos at
spausdindama išgelbėjo 
juos nuo pražūties.

Lietuvių pažangių rašy- 
I toju kūrinių atspausdini
mui didelį rūpestį parodt 
rašytojas Mizara, Kaškai- 
tis ir kiti, kuriems aš esu 
labai dėkingas.

Laimė, tarybiniam rašy
tojui tas “kančių kelias” 
pasibaigė.

Taip, pavyzdžiui, pirmais 
j dvejais karo metais britai 
, Viduržemio jūroje prarado 
I nemažai laivų kažkokioms 
torpedoms sprogstant laivų 
dugne, ir britai jokiu būdu 
negalėjo suprasti, kaip jos 
ten patenka. Buvo manyta, 
kad tos bombos arba minos 
plaukioja tam tikroje gel
mėje ,kada jos yra radijo 
bangų diriguojamos, ir taip 
toliau.

Bet britai vėliau susekė, 
kad keliasdešimt labai pa- 
tysių italų narų veikė Vi
duržemio jūroje ir tai jie 
“prilipdydavo” magnetines 
minas prie britų laivų dug- 

I no. Italai iš submarinų iš- 
I leisdavo narus kelios arba. 
Į kartais net keliolika mylių 
nuo kokios nors uosto, kaip 
tai Kairo arba Gibraltaro, 
kur stovėjo britų laivai. 
Tie narai, jūros dugnu ke
liaudavo taip toli, pasiek
davo uostą, pridėdavo su 
savimi atvilktas magneti
nes minas prie laivų dugno 
ir pasišalindavo. Minų lai
ko mechanizmai buvo taip 
sutvarkyti, kad sprogimas 
įvyktų kelios valandos, o 
kartais net kelios dienos 
vėliau. M.

tyku: jie spėja, kad mažai 
kas tų jų programų dabar 
klausosi.

Politikai ir indėnai
: nėra 

svarbesnio republikonų ar
ba demokratų pojitikie- 
riaus, kuris nebūtų “gar
bės nariu” vienoje ar kitoj 
indėnų gentyje. Tokia jau 
yra mada, kad, pasigarsini- 
mui ir nusifotografavimui 

į su indėnų plunksnomis’ ant 
galvos ir kartais su taikos 
pypke tarp dantų, politi
kieriai išsirūpina, kad ko
kia nors indėnų gentis juos 
“adaptuotų.”.

Gubernatorius H a r ri- 
manas, kuris ir bėga ir ne
bėga kaip kandidatas į pre
zidentus, neseniai tapo vie
nos New Yorko šiaurinės 
dalies indėnų genties nariu 
ir tapo pavadintas “Drą
siuoju Ereliu”. Stevenso- 
has yra “Srendantis Debe
sis” vienoje gentyje, “Didy
sis Vilkas” kitoje ir “Gar
susis Griaustinis” trečioje. 
Eks-prezidentas Trunia- 
nas yra gaarbės nariu bent 
tuzine indėnų genčių. Eis- 
enhoveris irgi neatsilieka...

Narai praeitame kare
Sensacinis britų n a r o 

(Varlažmogio”) Lionei 
Crabb galas Portsmoutho 
uoste dabar sukėlė daug 
kalbų, apie narų rolę kare 
bendrai. Praeitame kare 
narai lošė labai svarbią ro
lę, bet apie juos buvo lobai 
mažai rašyta, nes jie savo 
veiksmus atlikdavo slapty

bėje ,panašiai kaip šnipai

A. Liepsnoms
Kaunas

sunkius darbus dirbę žmo-1 Amerikoje beveik
nes pensijas g'auna daug 
anksčiau. Pavyzdžiui, an- 

1 gliakasiai pensiją gaus su
laukę tik 50 metų amžiaus, 
tai yra, 15 metų anksčiau 
Donbaso angliakasys galės 
ilsėtis, negu Pennsylvani- 
jos! (Unija pensija čia mo- 

! ka nuo 60 m., bet valdžios 
reik laukt iki 65 m.) O mo
terys, kurios dirbo sunkes
nius negu vidutinius dar
bus, pensijas galės gauti 
sulaukusios tik 45 metu 

: amžiaus.
Pensijų nustatymas

Puikus dalykas naujame 
tarybiniame įstatyme yra, 
kad tie, kurie mažiausiai 
uždirbo, gauna pensijas, 
k u r i o s nuošimtiniai di
džiausios. Pavyzdžiui, dar
bininkas, kuris uždirbo 350 

I rublių mėnesiui, gauna 
šimtanuošimtinę pensiją, 
tai yra, 350 rublių, tiek 
pat, kiek uždirbo dirbda
mas. Tuo tarpu aukštas 
technikas arba mokslinin
kas, gavęs 1,000 rublių mė
nesiui, pensijos gaus tik pu
sę savo uždarbio, tai yra, 
50 nuošimčių arba tik 500 

| rublių.
Kitaip sakant, senatvėje 

įeigos labiau susilygina, <— 
mažiau išlavintieji ir dau
giau išlavintieji, mažiau 
uždirbusieji ir daugiau už- 

j busieji, gauna lygesnes pa- 
i jamas, negu dirbdami.

iš Lietuvos
Pavasariui pasiruošta

TRAKAI.—Daugiau kaip 5 ‘ Norvegijos, Švedijos, kurių 
tūkstančius tonų durpių-mės-ji abelnas amžius 68 metai, 
lo komposto, paruošė “Perga
lės” žemės ūkio artelės kolū
kiečiai. Kompostas maišomas 
su mineralinėmis trąšomis ir 
aplaistomas srutomis. Supilti 
sėklų fondai. Sėklos išvalytos 
ir patikrintas jų daigumas. 
Paruošti preparatai sėkloms 
beicuoti. Kalvis B. Garnatke- 
vičius suremontavo visa lauki
ninkystės inventorių ir veži
mus.

Šiemet saldžiųjų lubinų pa
sėliai kolūkyje bus išplėsti 4 
kartus ir užims 150 hektaru 
plotą. Jie bus pasėti sėklai ir 
žaliajam pašarui. Koresp.

Taipgi . Suomijos žmonių 
mirtingumas vėžio liga du
syk didesnis negu kitose ša
lyse.

Vienos rūšies plaučių už
degimo liga nepagydoma su 
antibiotiškais vaistais, tai 
kurie žmonės dažnai ir 
daug vartoja visokių alie
jinių lašų arba švirkštimų 
įsavo nosis pagavę slogas.

Tie lašai įkvėpuojami į 
plaučius ir ten stovi, ne
išgaruoja iš plaučių per ma
žytes ląsteles ir skylutes. 
Todėl anksčiau ar vėliau tie 
įkvėpuoti aliejai ir sukelia 
plaučių uždegimą, kurio 
pagydymui vaistų nėra. 
Taip pasakė Amerikos gy
dytojų draugija.

Gerbiamam dienraščio
“Laisvės” Redaktoriui

Prašau Tamstos įdėti į 
dienraštį apie tai, kad aš 
ieškau savo giminių ir no
riu, kad jie atsilieptų:

Kaniušas Steponas, sū
nus Juozo

.Beleckas- Vaclovas, s. Ka
zio

Dominaitienė Teklė, duk
tė Juozo

Povilaitienė Julijana, d. 
Juozo

Iš anksto" esu Tamstai 
širdingai dėkingas.

Mano adresas: 
Lietuvos T. S. R. 
Šiauliai
Kapų g-vė Nr. 7a 
Kaniušas Pranas, 

's. Juozo
USSR

4

ir

Lektoriumas šoferiams

Vilniuje veikia nuolatinis 
lektoriumas šoferiams. Čia 
jiems skaitomos paskaitos apie 
automobiliu vairavimo ypatu
mus įvairiomis kelio sąlygo
mis, automobilių techninio ap
tarnavimo ir remonto orgtpp 
žavimą, darbo apsaugą
saugumo techniką autotrans
porte, centralizuotus kroviniu 
pervežimus ir kitomis temo
mis.

Lektoriume šoferiams tei- I
kiamos konsimltacijos darbo 
užmokesčio, eismo taisyklių 
ir kitais klausimais. Po pa
skaitų demonstruojami techni
niai ir dokumentiniai filmai.

G Gerulaitis

* Mokslininkai esą patyrę, 
kad 63,000 pėdų aukštyję 
erdvėje žmogaus kraujas 
nuo karščio virtų kaip van
duo katile.

Medžių kirtėjai skuta 
barzdas viens kitahi su kir
viais, aštriai išgaląstais,

Kvalifikacijai kelti .r '

PANEVĖŽYS. — Prie rajo
no vykdomojo komiteto veikia 

‘ seminaras apylinkių tarybinių 
darbuotoju kvalifikacijai k| V 

i ti. Seminarą lanko visų Hffj- 
: linkių tarybų vykdomųjų ko
mitetų pirmininkai ir sekreto
riai.

Pereitą mėnesį Įvykusiuose 
seminaro užsiėmimuose jo da
lyviai išklausė eilę pranešimų.

S. Melėnas

Virš 65 metų amžie^ 
žmonių apie trečdalis jtfu 
yra chroniškai sergančiai^.

2 pust Laiavė (Liberty). Penktad., Birželio (June) 1, 1956
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ANTANAS VENCLOVA

r Apie Tomą Maną 
(Trys epizodai)

L
Tai buvo 1942—1943 metų 

žiemą. Kaip kairu is kores
pondentas važiavau iš Mask
vos į Oriolo frontą. Pakeliui 
aplankiau visai žmonijai šven
tą vietą, kur gyveno ir kūrė 
vienas žymiausių pasaulio ra
šytoji] Levas Tolstojus—Jas- 
naja Polianą. Fašistiniai gro
bikai buvo išniekinę Jasnają 
Polianą, tačiau, laimei, jos 
nesunaikino, nors atsitraukda- 

umi ir mėgino padegti rašyto- 
ji io gyvenamąjį namą. Atvy- 
9frau į frontą sunkių mūšių me

tu. Kartą, mūšiui aptilus, įė
jau į vieną žeminę ir pama
čiau1 kovotoją, gulintį savo lo- 
vaitėje ir prie spinksulės, pa
darytos iš artilerijos šovinio 
gilzės, skaitantį kažkokią $to- 
rą knygą. Paklausiau jį, kas 
tai per knyga, ir jis parodė 
man Tom.o Mano “Budenbro-

—Radau šitą knygą viena
me miestelyje (gerai nepame
nu—Jelce ar Livnuose), pasi
traukus iš ten fašistams. Jie 
buvo sunaikinę vietos bibliote- 

bu-

nu-

susi-
i nu- 

at-

ir knygų bus daugiau, 
paskąitykitc “Buden-

ką, bet ši knyga, laimei, 
vo išlikusi. Pažiūrėkite, 
bibliotekos antspaudas ir 
meris ... Puiki knyga . .
rašytojas nuostabus . . .—iš lė
to, ramiu balsu atsakė man 
kovotojas.

—O kodėl jums patinka ši 
knyga? — susidomėjau.

Kovotojas valandėlę 
kaupęs pagalvoja, paskui 
sišypsojo gera šypsena ir 
sakė:

—Jis myli žmones, šis 
šytojas. h’ rašo taip 
ką jis vaizduoja, 
matai prieš akis — 
ir gamtą. Gal būt, 
liai kalbu, bet 

■*įums.
artina žmogų, 

’Levas Tolstojus.
lis rašytojas Tomas Manas.

Kovotojo atsakymas 
pasirodė tiuputį literatūriškas.

— Jūsų profesija?—paklau
siau jį.

—Aš mokytojas. Teisybę 
pasakysiu — mėgstu literatū
rą. Šit skaitau šią knygą il
gai voj u : sutriuškinsime fašiz
mą, ir žmonės vėl ims gerai 
gyventi, mes turėsime dar ge
resnes bibliotekas negu turė
jome, 
O jūs 
brokus”, — kreipėsi jis į ma
ne, — tai iš tikrųjų nuostabi 
knyga . . . Mes visi iš eilės ją 
skaitome. Tik laiko maža— 
kariauti reikia, Tėvynę ginti 
nuo fašistų.

2
Karui baigiantis man teko 

buvoti Lietuvos vakaruose, iš
vaduotoje Klaipėdos srityje, 
Kuršių Neringoje. Šiose nuos
tabiai gražiose vietose buvo 
vykę mūšiai, fašistai buvo iš
deginę mišką, aplinkui dar 
mėtėsi granatos, minos, šovi
niai. Atvykau į Nidos vasar
vietę ’r pamačiau kelis žvejus, 
kurie po mūšių buvo grįžę 
savo gimtąsias vietas. Įsikal
bėjau su jais, ir jie man pra
dėjo pasakoti apie savo bė
das, kurios juos buvo ištiku
sios paskutiniuoju laiku.

—O rašytojo namas išliko! 
—papasakojęs apie savo rei
kalus, su kažkokiu pasididžia
vimu tarė vienas žvejys, rody
damas į žaliuojantį kalnelį, iš
kilusį ties saulės nutvieksto
mis Kuršių mariomis, kuriame 
stovėjo Tomo Mano namelis. 
—Sužalotas, karo apsvilintas, 
kaip ir viskas aplinkui, bet iš
liko

Šis apysenis žmogus atsimi
nė Tomą Maną, kuris prieš 
Hitlerio atėjimą valdžion ko
ne kasmet atvykdavo į Lietu
vą ir vasarodavo savo namuo
se Nidoje, žmogus rodė, kur 
Tomas Manas mėgo vaikščioti 
ir kalbėtis su žvejais, pasa
kojo, kad vargingiausioms 
žvejams jis teikdavęs 
rialę paramą.

įkopėme į kalniuką, 
me stovėjo Tomo Mana 
lis su mėlynais žirgeliais ant 

ra- 
jog visa, 

tarsi gyva 
Ir žmones, 
aš neti ks- 
pasakysiu

mate-

kuria- 
name-

| stogo šelmens. Naipelis buvo 
j be langų ir be durų, bet mū
šių metu nebuvo sugriautas. 
Tas faktas kažkodėl džiugino 
širdį, kaip, nors ir nedidelė, 
bet vis dėlto gyvenimo perga
lė prieš mirtį.

—Gal žinote, ar mūsų, ra
šytojas tebėra gyvas ir kur jis 
šiuo metu gyvena ?—kreipėsi į 
mane žvejys, matydamas, kad 
aš esu miestietis.

—Kur jis gyvena, tikrai ne
žinau, bet žinau, kad jis gy
vas ir kad savo darbu, dorai 
ir drąsiai tarnauja taikos, ir 
gyvenimo reikalui.

—Gal galima pranešti To
mui Manui, kad jo namelis 
čia yra išlikęs? Kaip matote, 
reikės didelio remonto, bet... 
Jis dar tvirtai stovi. Gal mūsų 
rašytojas vėl atvažiuos pas 
mus.. .

jam pranešiu, 
proga, 
jam, 
žvejai

kad 
atsi-

jog

Tarybų Sąjungos 
kaip ir visi svečiai, 

iš įvairių pasaulio

jei tik pasitaikys 
—Ir parašykite 

šių vietų Lietuvos 
mena ir myli jį.

3.
. . . Tada aš nežinojau, 

turėsiu laimę m,atyti Tomą 
Maną tomis neužmirštamomis 
dienomis, kai pasaulio tautos 
minėjo didžiojo Tomo Mano 
tėvyniečio F. Šilerio 150-ąsias 
mirties metines Gėtės ii- Ši
lerio vardais išgarsėjusiame 
Veimare.

Mes, 
rašytojai, 
susirinkę
šalių i Šilerio iškilmes Veima
ro mieste, susijaudinę laukė
me atvykstant didžiojo vokie
čių rašytojo Tomo Mano. Juk 
mūsų Šalies tautos seniai pa
žįsta ir myli puikias Tomo 
Mano knygas, kurios yra ne 
tik aukščiausias mūsų laikų 
vokiečių tautos kultūros pa- 

kad jis kažkaip pra- siekimas, bet ir labai žymus 
kaip mūsiškis indėlis j visos žmonijos kultū- 

Labai dide-irą.
Mes žinojome, kad šiuo me-

man tu Tomas Manas gyvena Švei- jos pajūryje
carijoje. Šilerio šventės die-
nomis jis nusprendė aplanky- numu atsiminė Nidą, didžiu-
ti rašytojo gyventas vietas. 
Jis buvo Šilerio gimtinėje — 
Marbache, o taip pat Viur
temberge ir Štutgarte Vakarų 
Vokietijoje ir ketino atvykti į girdėjęs, kad okupacijos metu

Demokratinę Res- Geringas buvo pavertęs jo na
melį medžioklės paviljonu, 
kad daug briedžių buvo iššau
dyta. Atsimindamas Baltijos 
žvejus, rašytojas tarė:

—Taip, aš mėgau su jais 
draugauti, su tais gerais žmo-

Vokietijos 
publiką. Veimare sklido gan
dai, kad Vokietijos taikingo 
suvienijimo priešai Vakaruo
se kaip įmanydami stengėsi 
sutrukdyti garsiajam rašyto
jui atvykti į Veimaro miestą. 
Tačiau demokratinės Vokieti
jos ir vokiečių tautos susivie
nijimo priešų viltys sužlugo.

Mes matėme dideles žmo
nių minias prie seno, statyto, 
tur būt, dar Gėtės ir Šilerio 
laikais, “International” vieš
bučio Veimare, kur buvo ap
sistojęs didysis rašytojas, ma
tėme jas gatvėse, kuriomis jis 
turėjo važiuoti į teatrą, prie 
Gėtės ir-Šilerio paminklo prie
šais Nacionalinį teatrą. Kar
tu su visais buvusiais teatre 
pergyvenome jaudinančias va- 

į landas, kai aštuoniasdešim
ties metų, rašytojas, išgarsė
jęs visame pasaulyje, kukliai 
įžengė į skendinčią gėlėse tri
būną ir pradėjo kalbėti apie 
Šilerį, apie nedalomą vokie
čių kultūrą, apie taiką ir 
ateitį. Jis atrodė paprastas ir 
kuklus, scenoje laikėsi tiesiai, 
jo graži galva buvo vos pra
dėjusi žilti, o veidas buvo pa
našus į veidą žmogaus, gyve
nančio intelekto ir dvasios gy
venimu — jis atrodė kupinas 
švelnumo ir įkvėpimo. šios 
jaudinančios minutės visada 
liks mano atmintyje kaip di
delis ir šviesus išgyvenimas,- 
kaip sutvirtinimas tikėjimo 
taikiu vokiečių tautos suvieni
jimu, taikos jėgų ir proto per
gale prieš karo ir naikinimo 
jėgas.

Mes, tarybiniai rašytojai, 
taip pat dalyvavome iškilmin
guose pietuose, kuriuos VDR 
Kultūros ministras Johanes R. 
Bccheris suruošė “Elefant” 
viešbučio restorane didžiojo 
svečio garbei. Čia susirinko 
žymiausi vokiečių rašytojai—!

HIGGANUM, CONN
Kapų Puošmenos Dienoje 

Prisiminus mirusius:

Mano vyrą JUOZĄ 
sūnų JUOZĄ 

KALVAIČIUS 
(Kaiweit)

Šių dviejų žmonių išsiskyrimus iš gyvųjų 
tarpo mano širdyje paliko neužgydomą žaizdą. 
Vienam žmona, kitam motina, kol gyva būsiu, 
jiedu! neišdils iš mano atminties. Pagaliau, ne 
visuomet tegalima pravesti kovą už gyvybės 
prailginimą. Tikrosios gyvenimo aplinkybės 
nusako viską. •

Elena Kalvaitiene

Frankas, Kuba, užsienio dele
gatai, daug literatūros ir me
no profesorių iš Berlyno, Je
nos ir kitų universitetų. Aš 
buvau' tarpe tų, kuriems šių 
pietų metu teko garbė kalbė
tis su mylimu rašytoju.

Tomui Manui papasakojau, 
su kokia meile ir pagarba ta
rybinė liaudis vertina jo, ra
šytojo, darbą, jo kovą už tai
ką ii- tautų draugystę. Tomas 
Manas pareiškė dėl to savo 
didelį džiaugsmą ir susijaudi
nęs kalbėjo apie žymų rusų 
klasikinės literatūros poveikį 
jo dvasinei plėtotei. Su di
džiule meile ir pagarba jis 

apie Turgenevą ir 
apie Levą Tolstojų, 

Ščedriną ir Če- 

kalbėjo 
Gogol į, 
Salty kovą - 
cho va.

Papasakojau Tomui Manui, 
nors ir kone, dešimt metų pa
vėlavęs, Baltijos pajūrio žvejo 
prašymą. Papasakojau jam 
apie mūšius, vykusius Kuršių 
Neringoje karui baigiantis, 
apie jo namelio likimą, apie 
tą meilę ii- pagarbą, kurią pa- 

! prasti Lietuvos žmonės Baįti- 
; jaučia jam lig 

šiolei. Tomas Manas su malo-

les gryniausių smilčių kopas, 
iškilusias už Nidos, briedžius, 
kurie gyveno Kuršių Neringos 
miškuose. Tomas Manas buvo 

tarybi-

nėmis.
Pasikalbėjimo metu Tomas 

Manas labai domėjosi Tarybų 
Sąjungos gyvenimu ir 
ne- literatūra. Nepaisydamas 
senatvės, rašytojas domėjosi 
viskuo, norėjo kuo daugiau 
žinoti apie šalį, kuri davė pa
sauliui didžiuosius žodžio me
nininkus, kuri nugalėjo fašiz
mą ir šiuo motu žengia kovo
jančių už tąiką tautų avan
garde.

Iškilmingų pietų pabaigoje 
Tomas Manas atsistojo ir, pa
dėkojęs šeimininkams ir sve
čiams, be kita ko, pasakė:

—Aš labai džiaugiuosi, kad 
galėjau1 čia susipažinti su ta
rybiniais bičiuliais. Tikiuosi, 
kad mes matomės ne paskuti
ni karta.

Mes dalyvavome iškilmėse, 
kurių metu Tomui Manui bu
vo Įteiktas VDR Meno akade
mijos garbės nario diplomas ir 
suteiktas Jenos universiteto f i-' 
losofijos garbės daktaro 
d as.

v a r-

uni-

GAL PRALEIS DU 
MILIJONUS DOLERIŲ

K r a u t u v i ų d ar b i n i n k ų 
ja žada pradėti plačiausią va
jų organizavimui dar neorga
nizuotų krautuvių darbininkų. 
Tokių darbininkų yra desėt- 
kai tūkstančių. Kol kas tik 
kelių didžiųjų krautuvių dar
bininkai suorganizuoti į Re
tail, Wholesale and Dep. 
Store ,uniją. Unijos preziden
tas Livingstonas pareiškė, kad 
unija organizavimo tikslams 
esanti parmojus išleisti du 
milijonus dolerių.

Cleveland, Ohio
Dr. Brown už pakeitimą 
užsieninės politikos

Cleveland — Karamu House 
41 metu sukakties paminėji
mo sueigoje buvo pakviestas 
kalbėti Pasaulinių Reikalų 
Tarybos direktorius Dr. Ben
jamin H. Brown, kuris savo 
prakalbą pašventė išaiškini
mui pasaulinio pasisukimo 
naujon kryptin reikšmę ir 
kaip mūsų šalis privalo prisi
taikyti prie to pasukimo.

“Tokio žyniaus ir dar nė 
visiems suprantamo pasisuki
mo periode būtų daug nau
dingiau ir Amerikai jeigu vie
toje gamintis naujus masi
niam naikinimui ginklus, vie
toje ieškoti naujų talkininkų, 
kad spėka sulaikyti tą kryptį, 
būtų naudingiau mūsų Kraš
tui jeigu mes stotume į eko
nominę ir idėjos kompeticiją 
su Tarybų Sąjunga, kuri jau 
toje srityje pavojingai mus 
pralenkė” sakė Dr. Brown.

Toliau Dr. Brown sakė: 
“Azijos ir Afrikos žmonės sto
jo į kovą už pasiliuosavimą iš 
svetimšalių žiaurios priespau
dos, kurią jie kentėjo per 
gentkartes. Tų šalių žmonės 
kovoja už laisvę Ir jų niekas 
negalės sulaikyti. Tie žmonės 
patys nori išvystyti savo ša
lies gamtinius turtus savo nau
dai, jie nori patys išmokslin
ti ir apšviesti savo žmones ir 
atsistoti ant savo kojų,” bai
gė D r. Brown.
Dar trumpai apie 
Karamu House

Kas 
House, 
metų 
veikia ?
swahili kalboje 
ras, 
ka pasigerėjimui. Karamu 
House organizacija susideda 
.iš skirtingų, rasių, tautų, įsiti
kinimų ir skirtingų ekonomi
nio stovio žmonių, kurių skai
čius 1954 metais sudarė 5,- 

.600, turinti apie 30 mokytojų 
ir vedėjų. Pamatinis jos vei
kimas, tai perstatymas teatra
lių veikalų, kuriuos vaidina 
juodveidžiai ir baltveidžiai 
kartu, kuris kokiai rolei ati
tinka. Perstatomi veikalai: ar 
jie būna dramos, komedijos 
ar muzikaliai veikalai, daugu
moje yra imti iš darbo žmonių 
vargų, ir iš negrų žmonių dis
kriminacijos ir jų skriaudų. 
Dabartiniu laiku yra perstato
ma dviejų veiksmų muzikalė 
tragedija “Lost In The Stars”, 
paimta iš Alan Paton veikalo 
“Cry The Beloved Country”. 
Apart teatralių perstatymų 
čia galima lavintis balsą, mu
zikos, vaidinimo, tapybos, 
skulptūros, keramikos, šokių 
ir yra prirengta vieta 'dirban
čioms motinoms palikti savo 
kūdikius. J. N. S.

per įstaiga Karamu 
kuri jau atžymėjo 41 
sukaktį ir kokia jos 

“Karamu” Afrikos 
reiškia cent-

į kurį visuomenė susiren- 
pasigėrėjimui.

NUKRITO PO TRAUKINIU, 
BET NEUŽSIMUŠfe

Frank Meng, 60 metų, nu
krito ar nušoko po subvės 
traukiniu, bet išliko gyvas, 
tik lengvai sužeistas. Nelaimė 
atsitiko IND 145th St. stotyje. 
Jo laimė ar nelaimė, kad jis 
pataikė tarpe bėgių nukristi.

m, Me.
I'elen čiul- 

kiniene. Buvo. Le\¥istono gy
ventoja nuo 1932 metų ir bu
vo vedus du sykiu. Pirmas 
vyras buvo Antanas Bingelis. 
1944 m. ji vedė su Juozapu 
čiulkiniu. Gimė Lietuvoje 
liepos 26 d. 1896 m., buvo 
duktė Jono ir, Saros Grigų. 
Atvyko Amerikon 1909 me
tais. Priklausė prie Lietuvos 
Dukterų Draugystės. Paliko 
liūdesy 3 sūnus, dukterį ir an
trąjį vyrą J. Čiulkinį, John 
Bingelis Texase ir Joseph ir 
Albert Bingelis Lewistone, 
dukterį Alice Plourde Mecha
nic Falls, Me., brolį Alphonse 
Grigas Boston, Mass., dvi se
seris: Julia Chuker ir Ann 
Rudgis, Cambridge, Mass., 
dar ir keletą anūkų.

72 metų amžiaus mirė naš
lė Frances Simokaitis, Spring
field, Mass., ir tapo atvežta 
Lewiston ir prie jos vyro Ant. 
Simokaičio palaidota. Vyras 
mirė 1943 metais. Frances 
atvyko į Lewistoną 1903 m., 
ir ilgai gyveno Auburne. Pa
liko liūdesy dukterį Frances 
Allen, Springfield, Mass., sū
nų Ant. Simokaitis, Worces
ter, Mass., seserį Mary Wa- 
kas, New Britain, Conn., ke
letą nieces ir nephews. .

«< * *
Ilgametis Lewistono gyven

tojas ir didelio namo savinin
kas jau keliolika metų kojo
mis nesveikuoja. Daug pinigų 
lėšavo kojų gydymas. O tik 
šlubuodamas galėjo eiti—jau 
dvi savaitės atgal J. Tamošiū
nas liko nuvežtas ligonbutin. 
Linkiu greito pasveikimo.

Beje, geg. 19 d. čia tapo 
trys lietuvės kapuose įkastos. 
Mat, velione Anelia Liaų- 
danskienė — iš stubos buvo 
atvežta į kapus. Tūli lietuviai 
sakė, kad čia taip mažoje lie
tuvių kolonijoje giltinė tan
kiai'' švaistosi sir dalgiu. Gil
tinė tai yra religiškas simbo
lis, gąsdinantis parapijomis su 
mirčia.

Lietuvoje Alizavos bažny
čioje tarpe' kitokių vėliavų bu
vo ir giltinės vėliava ant kry- 
ža vonių ištempta.

Dar reikia pažymėti ir apie 
velionę Liaudanskienę— ji iš 
amato buvo audėja—paskuti
nį metą audė Sabattus audi- 
nyčioje. Kai sveikesnė būda
vo, tai mylėdavo pasakoti 
apie savo gyvenimą — sakė 
taip: Mano brolis Konstanti
nas sugrįžo labai nukamuotas 
iš rusų ir japonų karo. Jis bu
vo muzikantas caro armijoje. 
Kuomet eidavę mūšiu, tai jis 
šaudydavęs virš japonų galvų. 
Brolis Jurgis atvykęs iš Ame
rikos ir atidalinęs dalis vi
siems ir palikęs namų savinin
kas. Anelei vykstant Rygon, 
seserys ir broliai surengė iš
leistuves, šokius. Konstantinas 
pradėjęs groti armonika, bet 
armonika negroja, o tik dun- 
tu-vė šnypščia ... Na, ir peliu
kai pradėjo bėgti iš armoni
kos. Taip ir sugadino išleistu
ves pelės gūšta duntuvėje.

Aplankiau Laisvės skaityto
ją Lenutę. Ji visuomet pava
sarį darže triūsias!, taip ir 
dabar sodina salotas, svogū
nus, agurkus ir 1.1. Pasakiau 
taip: nedirbk taip sunkiai, 
kad vėl nesusirgtum. Atsakė: 
dar ne labai susveikau.

P. Petrov

Jei jūs norite parduoti na< 
mą ar biznį, paskelbkite Lais- 
vėje, parduosite greit. Už pa* 
skelbimą kaina žema.
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Darbininkų Sveikata
Dr. J. J. Kiaškiaučius, M. D.

Dirbtinis mot erą apveisi
mas (“artificial insemina
tion”) vis dažniau ir daž
niau praktikuojamas, nors 
tebėra tam kliūčių ir skers- 
painių.

Pagal dabar nustatytą 
medicininę etiką ir teismi
nes teises, dirbtinį apvaisi
nimą teturėtų praktikuot 
tik tokios poros, kurios gra
žiai, taikiai sugyvena, labai 
myli vaikus ir labai nori sa
vo vaikų susilaukt, bet ne
gali. Jei moteris kreipiasi 
į gydytoją be savo vyro ži
nios, gydytojas privalo at
sisakyt. Sėklų davėjai pri
valo būt visiškai sveiki ir 
tvirti, fiziškai ir protiškai, 
taipgi ir veisliškai, pilnai 
pajėgūs. Jie privalo būt 
visiškai svetimi ir nepažįs
tami, kad nebūtų nei vyro 
nei moters draugai bei pa
žįstami. Ji-e turi būt “be
vardžiai,” anonymūs. Pil
nutinis anonymumas būti
nas tarpe davėjo ir priėmė
jos bei vedusiųjų poros.

Pagal dabartines teises, 
jei teismas pripažįsta kurį 
dirbtinio apveisimo nuoty
kį, kaipo svetimoterystę 
(svetivyrystę?)), tai ir gy
dytojas galėtų būt apkaltin-

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

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

Pakietas Nr. L 
t ienos, 1 sv. taukų, 
ir 12 sv. šokolado.

Pakietas Nr. 2.
2v. bekono, 2 sv. taukų, 3 kenukai sardinių, 
U s v. kakao.

Viskas gerai .supakuota Tik atsiųskite 
kietą norite siųsti, o taip pat aiškiai parašykite gavėjo adresą, 
į paminėtas kainas {rokuoti. Rašykite:

Vytautas Skrlnska, savininkas
IDEAL PIIIIARMACY — »9 KELLY SQ. — WORCESTER, MASS.

Kaina $26.00.
3 kenai pieno.

Kaina $32.00. Jame yra

BALTIMORĖS IR APYLINKĖS AT YDAI!

PIKNIKAS
Paramai Dienraščio Laisvės

Įvyks Sekmadienį

Birželio 10 June
Slovak National Home Park

6526 Holabird Ave.

Programoje Dalyvaus 
Aidsietvno Kvartetas 

iš New Yorko

Muzika nuo 3-čios iki 8-tos vai. P. M. 
Aptarnavimas valgiais ir gėrimais 

Įžanga tik 50 Centų Asmeniui

Philadclphijos imkite kelių No. 40 ir važiuokite 
privažiavę pirmą gatvę — Kresson St., suki- 
važiuokite iki Lombard St.; privažiavę Lom- 
po kairei ir pervažiavę tiltą laikykitės tiesiai 

. čia sukite po kairei ir mailę ir pusę pava
žiavus po kairei pusei bus pikniko vieta, o dideli vartai karei
vių Camp — po dešinei pusei. • Iš miesto galima važiuoti 
26th St. karu iki Holabird Avė. Išlipę eikite j vakarus pusę 
mailčs. O busas No. 20 Dundaik reikia imti ant Baltimore 
St. ir jis priveža iki pikniko, vietos.

P. S. Privažiavus Kresson St. reikia tėmyti orlaivių iška
bas, kurios tiesiai veda j pikniko vietą.

KELRODIS: Iš 
iki Baltimore's, 
te po kairei ir 
bard St. sukite 
iki Holjibird Avc.; 

Greit Persi unčiam Pinigus Lietuvon
Mes dabar turini susisiekimą su Lietuvos T. S. R. Bankais ir greit 

pasiunčiam pinigus Lietuvos žmonėms su garantija. Už Amerikos doleri 
Lietuvoj žmonės 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). ii^i

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

Vytautas Skrlnska, savininkas
IDEAL PIIARxMACY — 20 KELLY SQ.— WORCESTER, MASS.

3 pusi. Laisvė (Liberty). Penktad., Birželio (June) 1, 1956

tas už įleidimą moteriai se-. 
klos ne jos vyro, bet kaž
kieno kito.

Teisminėj medicinoj yra 
daug neetiškų veiksmų su 
tais dirbtiniais apvaisini
mais. Legaliai, teisėtai 
dirbtinis apvaisinimas yra 
leistinas tokiai moteriai, 
kurios vyras yra nevaisin
gas, arba kur jų abiejų 
kraujas nesutinka fiziolo
giškai, —kur “Rh” krau
jas galėtų vaiką padaryt 
pasmerktą neišvengiamai 
mirčiai. Žinoma, abudu, ir 
vyras ir moteris turi pilnu
tinai sutikt su šitokiu nau
jovišku apvaisinimu-

Bet praktikoj visko pasi
taiko. Kaip raportuoja pri
tyrę gydytojai, pasitaiko, 
kad moteris be savo vyro 
žinios ir sutikimo įgyja 
dirbtinį apveisimą. Įvyksta 
išdavysčių slėpinio išlaiky
me, įvyksta neatsargumų 
su sėklos gavimu nuo neti
kusio davėjo, įvyksta ir per- 
didelių atlyginimų: biznio 
“reketas.”

Moksliškai, eugen i š k a i 
veizdint, dirbtinis apvaisi- •' 
nimas yra naudingas daik
tas ir duoda gerų rezultatų.

Amerikoje apmokėtu iŠ anksto muitu 
pristatytas tam, kam jis siunčiamas.

Jame yra lJ/i sv. bekono, V/z sv. jau- 
5 sv. miltų, 2 sv. ryžių, 3 sv. cukraus

2 s v. kumpio, 2 sv. jautienos,
5 sv. miltų, 2 sv. cukraus ir 

čokj ir nurodykite, koki pa-
Muitai

Pradžia 11 vai. i*yto

k



■ 1S LIETUVOS
Melžėja J. Bečiulytė

ŠVENČIONYS. — Septinta 
valanda ryto. Pagal nustatytą 
tvarką J. žemaitės vardo kol
ūkio fermoje prasideda kar
vių melžimas. Jauna melžėja 
Juzė Bečiulytė prieina prie 
pačiame krašte stovinčios kar
vės. Mergina apiplauna kar
vės tešmenį, rūpestingai jį 
masažuoja. Ir štai pienas jau 
čiurlėmis bėga į milžtuvę. Bal
tas putojantis pienas kyla vis 
aukštyn. . .

—Ar žinai, Juze,—sako fer
mos vedėjas komunistas Ka
zys Chmieliauskas,—kai pra
dėjai melžti du kartus, tavo 
grupėje karvių pieningumas 
nė kiek nesumažėjo, dargi 
pieno riebumas padidėjo.

—Visą bandą reikėtų melž
ti tik du kartus, — atsiliepia 
melžėja.

Baigusi melžti, Bočiulyte at
skleidžia specialiai rašomą 
žurnalą, kuriame ji kasdien 
pažymi, kaip jos prižiūrimos 
karvės reaguoja į vienokį ar 
kitokį davinį. Nors J. Bečiu
lytė dar jauna melžėja, tačiau 
jos užrašuose yra daug ko pa
mokančio. Iš jų, pavyzdžiui, 
matyti, kad .vienai karvei rei
kia duoti daugiau šakniavai
sių, kukurūzų siloso, kitai — 
koncentratų ir t. t.

J. Bočiulytės užrašai — tai 
jos darbo istorija. Jos grupė
je yra 12 pirmaveršių arba 
pirmą kartą veršingų karvių. 
Ji šias karves išaugino. Ta
čiau, nors jos prižiūrimos kar
vės yra daugiausia pirmaver- 
Šes, Bečiulytė neatsilieka nė 
nuo vienos geriausių Švenčio
nių rajono melžėjos. Ir žiemos 
metu iš kiekvienos savo pri
žiūrimų karvių ji primelžia po 
10—14 litrų riebaus pieno. J. 
Bečiulytė iš jai priskirtų kar
vių jau yra prime!žūsi dau
giau kaip po 800 litrų. J. Be
čiulytė įtraukta į geriausių 
respublikos melžėjų sąrašą.

Neseniai Švenčionių rajono 
vykdomojo komiteto pasėdy
je Juzė Bečiulytė papasakojo 
apie savo darbą. Vykdomasis 
komitetas nutarė rajono mel
žėjų tarpe plačiai paskleisti 
geriausios J. žemaitės vardo 
kolūkio karvių melžėjos Bo
čiulytės patyrimą.

O iš J. Bočiulytės patyrimo 
gali pasimokyti ne tik Šven
čionių, bet ir kitų respubli
kos rajonų karvių melžėjos. 
Ypač pamokantis J. Bočiuly
tės patyrimas toms melžėjoms, 
kurios prižiūri pirmaveršes 
karves. J. Bečiulytė tvarko 
savo darbą pagal griežtai nu
statytą planą, sudarytą re
miantis pirmaujančių šalies ir 
respublikos melžėjų patyri
mu. Kovą už didelį kiekvie
nos karvės pieningumą ji pra
deda nuo pat pasiruošimo ver- 
šiavimuisi. Dešimt dienų prieš 
veršiavimąsi ji nebeduoda 
karvei sultingų pašarų, šeria 
pievų arba dobilų šienu. To
kio pat raciono ji laikosi 10 
dienų po apsiveršiavimo.

Štai kokią darbų tvarką ji 
nustatė tvartiniam laikotar
piui. Karvės melžiamos du 
kartus per parą. Prieš pirmąjį 
melžimą karvėms duodami 
kapojai, paskui 7.5 kg kuku
rūzų; siloso. Nuo 10 valandos 
ryto tvartai ir gyvuliai valomi. 
12 valandą ji sušeria karvėms 
dar po 1.5 kg kapoju. Iki 17 
valandos daroma pertrauka. 
17 valandą J. Bečiulytė vėl 
ateina į fermą. Ji sušeria kar
vei 7.5 kg siloso, po pusant
ros valandos — 3. kg kapoju. 
Be to, į! racioną dar įeina pa
pildomas mineralinis pašaras 
gyvulių organizmui sustiprin
ti. Antrą kartą ji melžia kar
ves 19 valandą.

J. Bečiulytė pasižadėjo pri
melžti iš kiekvienos jai pri
skirtų 12 karvių po 2700 litrų 
pieno, šį rezultatą ji pasieks 
nuolat keldama kvalifikaciją, 
sumaniai derindama praktines 
žinias su mokslo ir priešaki
nio patyrimo laimėjimais.

iP. Gražys
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NewWko^g^2^2lnios
Unijos, liberalai ir kiti 
remia Alfredą Santangelo

Senajame Marcantonio kon
gresiniame distrikte pradeda 
aiškiau susiformuoti stovyk
los. Ten susidarė specialus 
komitetas, kuris siekia, kad 
demokratai nominuotų libera
liškai nusistačiusį kandidatą 
Alfredą Santangelo, o ne ben
drą republikonų - demokratų 
kandidatą Donovaną, kuris 
sumušė Marcantonio.

Į komitetą už Santangelo 
įeina miesto CIO tarybos sek
retorius lushewitz, ADA pir
mininkas New Yorke teisėjas 
D. Kenyon, transporto unijos 
darbininkų atstovas, protes
tantų teologas Dr. Neibuhr, 
buvęs gubernatoriaus leite
nantas Charles Poletti ir eilė 
kitų.

Bet yra ir kitas liberališkai 
nusistatęs kandidatas, Casper 
Citrom Bijoma, kad dviejų 
liberališkų žmonių kandida
tavimas gali taip suskaldyti 
jėgas, kad Donovanas laimes. 
'Taigi, virš minėtas komitetas 
atsikreipė į Donovaną sui ragi
nimu, kad jis savo kandida
tūrą ištrauktų ir paremtų 
Santangelo.

POPIERINIAI BALOTAI
Majoras Wagneris patvar

kė, kad ateinančio antradie
nio “primaries” bus naudoja
mi popieriniai balotai, vieto
je mašinų.

.New Yorko 
spaudoje

“Times” didžiuojasi. kad 
talpina daugiausia žinių ir 
“kiekvieną žinią, kuri tinka
ma spausdinimui” — toks mo
to net telpa to lakraščio pir
mame puslapyje kasdieną.

Sąryšyje su tuom “Daily 
Worker’is” primena “Times’- 
ui”, kad jame netilpo nei vie
na eilutė apie svarbią civili
nių) teisių rezoliuciją, kurią 
priėmė Amalgomeitų suvažia
vimas.
Amalgamated' Clothing Wor

kers of America turi apie 
400,000 narių. Unijos suva
žiavime kalbėjo tokie žymūs 
asmenys, kaip Stevensonas ir 
Kefauveris. Iš Britanijos spe
cialiai atvyko darbiečių vadas 
Gaitskell. Be to, ACW narių 
pusė gyvena ir dirba New 
Yorke. Atrodytų, kad New 
Yorko “Times’’ iš kiekvieno 
taško — nacionalio, vietinio, 
bendrai žurnalistinio — turė
tų rasti žinias apie tą suvažia
vimą svarbiomis. Vienok, re
zoliucija buvo pilnai ignoruo
ta. 

• • • • •
“Daily News” neturi nieko 

prieš mūsų aviacijos viršinin
ko generolo Twiningo vykimą 
Maskvon. Tai visai neblogas 
dalykas, sako tas ultra - re
akcinis laikraštis. Ir jis duo
da suprasti, kad tai neblogas 
dalykas dėl to, kad, gal, well, 
mūsų karininkai gaus infor
macijos stebėdami Tarybų Są
jungos aviacijos dieną, kitaip 
sakant, vyks ne kaip svečiai, 
o kaip žvalgai.

Kas kita tarybinių karinin
kų kvietimas čia. Prieš tai 
“News” yra gan griežtai nu
sistatęs.

Užrašykite Laisvę savo draugui

į ACT QUICKLY! ;
; The Only
; COURSE IN WINDOW 

DISPLAY
I in N. Y. begins June 4.
; Our short course taught by prof-! 
; fessionals can break you in to! 
; top paying field. 14 week sum-; 
; mer course registration open. ;
i FREE PLACEMENT ; 
I PAN-AMERICAN ART SCHOOL;
I 321 W. 56 St. (8 Ave.) N. Y. I 

PL. 7-0064 i

Bus vietos viskam,-- 
bet ne gyventojams
Ambicingasis mūsų miesto 

parkų komisijonierius, kuris 
apart parkų maišosi ir visuo
se kituose New Yorko reika
luose, dabar turi kitą gran
diozišką planą galvoje: jis 
nori paversti Lincolno Skverą 
“mfestu1 mieste”. Planas kai
nuos apie $150.000,000. Bus 
pastatyti rūmai 'katalikiškam 
Fordhamo universitetui, dide
lis viešbutis, visokios krautu
vės, nauja vieta Metropol ita- 
no operai ir taip toliau.

Tas viskas gerai. Bet Lin
coln Skveras ir apylinkė ir 
dabar netuščios — ten ran
dasi apartmentiniai pasenę 
namai, kuriuose gyvena apie 
7,000 šeimynų.

Ten gyvena darbo žmonės, 
kurie uždirba tarp 50 ir 05 
dolerių savaitei. Jie moka 
nuomos mėnesiui maždaug 
tiek. Komisijonieriaus Moses 
naujame projekte butai kai
nuos vidutiniškai virš 140 do
lerių mėnesiui.

Ką darys tie, kurie turės
I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
i

Pirmasis piknikas jau šį sekmadienį,
Great Necke; iš Brooklyno eis busas

Visi lietuviškų smagių pra
mogų mėgėjai prašomi rengtis
į pirmąjį šio sezono pikniką. 
Jis įvyks jau šį sekmadienį, 
Kasmočių sode ir salėje, 91 
Steamboat Load, Great Neck, 
N. Y.

Birželio 3-ia visi keliai iš €
didmiesčio ves į Great Neck. 
Tam yra daug priežasčių. Vie
na pirmiausių yra ta, kad vi
si nori pasidžiaugti gražiu pa
vasariu. Gi Great Neck visas 
paskendęs soduose ir gėlynuo
se. Tai beveik vienintelė li
kusi taip arti nuo didmiesčio 
vieta, ■ kurion darbo žmonės 
dar gali įkelti koją pasilinks
minimui sulaukus šventadie
nio.

Pikniką rengia visos did*- 
miesčio srities LLD kuopos 
bendrai, . tad ši yra svarbi 
priežastis pikniką paremti.

Kita priežastimi visų ten 
keliavimo bus ta, kad čia bus 
visko, ko galima tikėtis ge
ruose piknikuose: muzika, už
kandžiai, karšta kava ir šalti 
gėrimai.

Svarbu čia dar ir tas, kad 
yra pasamdytas special is bu
sas,' kuris paims keleivius lie
tuviškame Williamsburge nuo 
Lituanica aikštelės (prie 
Union Avė. ir Stagg St.) ir 
čia pat parveš po pikniko va
kare. Tas suteikia progą pa
siekti pikniką ir tiems, kurie 
neturi savų auto, o negali 
laiptais lipinėti ar toli eiti.

Visi, kurie imsite busą, at
vykite laiku. Husas išeis lai- 

$40,000 Už SUŽEIDIMĄ
Mrs. Ilirschberg, 64 metų 

amžiaus, laimėjo bylą prieš 
turtingą Morganą. Jis ją su
žeidė savo automobiliumi. Jis 
jai turės sumokėti $40,000. 
Ji reikalavo $250,000,

ATLANTIC MARINĖ
Išnuomojamo 16” Sea Dorys

Su ar be motorų. Saugūs, Geri 
> ir Sausi.

$7 j dieną. Nuo Manhattan va
žiuokite Sunrise Highway iki So. 
Grove, laikykitės į pietus ant So. 
Grove, paskui j kairę ant.Jeffer
son.
11 Hudson Ave. FR. 8-2170 

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. Annour 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; U sv, geriausios arbatos;
1 sv. geros kavos ir 1 sv. kokao. šito pakieto kaina yra $49.80 su muitu 
ir pasiuntimu. > •

Kreipkitės j mus, nurodykit pakieto Nr. S-l, atsiųskite adresą ir pini
gus. Pristatymas garantuotas.

Vytautas Skrlnska, savininkas
IDEAL PHARMACY—29 KELLY SQ —WORCESTER, MASS.

išsikraustyti? Kur jie gaus 
kitus jngius butus?

Apie tai Moses nesirūpina. 
Jis išleido meniškai iliustruo
tą brošiūrą apie tą puikų 
“miestą mieste”. Naujame 

' projekte, sako brošiūra, vie
nas kambarys kainuos $47.50 

j mėnesiui — maždaug tiek, 
■ kiek darbininkas išgali mokė
ti už visą butą.

Ponas Moses neseniai grįžo 
iš kelionės po Franco-Ispani- 
ją. Jis dabar Įsivėlęs ne vien 
į tą Lincolno Skvero projek
tą, bet ir į kitus planus, ku
rie sukelia pasipriešinimo, 
kaip tai to garsaus Tavern on 
the Green skandalą, dėl ku
rio jį miesto taryboje kaltina 
Stanley Isaacs ir kelius kitus.

Bet Mosesui, kaip atrodo, 
eiti prieš žmonių valią patin
ka, o gal ir naudinga. Jis 
pasiryžęs varyti tuos visus 
ambicingus, bot žmonėms ne
naudingus planus pirmyn.

S.

ku, pavėlavusių nelauks.
Husas išeis lygiai 12:3.0. Su

stos prie Kultūrinio Centro 1 
vai.

Stipriems, jauniems, žino
mą, patogu važiuoti ir trau
kiniais. Iš Pennsylvania sto
ties New Yorke traukiniai ei
na dažnai.

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Liet. Literatūros Draugijos G kuo
pos susirinkimas įvyks birželio-June 
4 d., Liet. Taut. Namo kambariuose, 
8 Vine St., Montello, pradžia 7:30 v. 
vakare. Kviečiame visus narius da
lyvauti, nes yra daug svarbių reika
lų, kuriuos turėsime atlikti. Svar
biausia tai Laisvės piknikas, kuris 
jvyks liepos-July 1, 1956. Dar yra ii’ 
kitų reikalų, kuriuos turėsime ap
tarti.

Geo. Shimaitis 
(105-107)

ELIZABETH, N. J.
Per daugeli metų Aušros Draugys

tes susirinkimai buvo laikomi pir
mą šeštadienio kiekvieno mėnesio. 
Paskutiniame susirinkime, dėl neku
riu nepatogumų, nutarta pakeisti su
sirinkimų dieną. Dabar bus laikyta 
pirmame ketvirtadienyje kiekvien'o 
mėnesio. Sekantis susirinkimas įvyks 
birželio 7 d., 8 v. v., Liet, laisvės 
salėje, 269 Second St. Nariai įsite
mpk i to šį pranešimą.

Komitetas.
(105-107)

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 
10 d., šiame susirinkime galėsite už
siregistruoti vietą buse, nes komi
sijai reikia žinoti, kiek užsiregis
truoja. Važiavimas į abi pusi, $3.50. 
Prašomi dalyvauti. Valdyba.

(.104-106)

BROCKTON, MASS.

Antras metinis piknikas, jvyks 
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)

Ilans and Willy Schauter’s 
GERMAN-HUNGARIAN 

BAR & GRILL
576 Fairview Ave., Ridgewood— 

Brooklyn, N. Y.
Tel.: EVergreen 2-9044 

Headquarters for German-Hun
garian Sporty Club.

Lunch — 12-1

Viena Hirošimas mergina 
mirė vietinėje ligoninėje

Kaip žinia, New Yorko li
goninėse buvo gydoma ke
liasdešimt ir dar yydomos ke
lios Hirosimos ja ponaites, ku
rios nuo atominės bombos bai
siai nukentėjo karo metu. Jos 
buvo dar visai jaunutes, kai 
amerikiečių numesta pirmoji 
atominė bomba pavertė Hiro
simą tikru pragaru. Ta gru
pė mergaičių tada radosi mo
kykloje, kuri tapo visai su- 

‘ griauta, bet jos vis vien bai
siai nukentėjo: jos tapo taip 
apdegintos, kad jų veidai pa
virto iškraipytais žaisdų ir 
plėmių, taip, kad jos niekur 
nesirodė be kaukių ant veido.

šioje šalyje joms praveda
mos taip vadinamos “plastiš
kos” operacijos, tai yra, iš 
kitų kūno dalių; persodinami 
odos gabalai, gabalas po ga
balo, šmotas po šmoto, ir vei
dai laipsniškai “lopįnami”.

Tokoma Nakabaiši, 25 me
tų amžiaus, jau buvo beveik 
pagydyta. Jai buvo reikalin
ga dar viena operacija. Bet 
tiek daug operacijų, kaip ma
tyti, susilpnino jos širdį. Ji 
mirė operacijos kambaryje 
dvi savaiti prieš tai, kai tikė
josi sveika sugrįžti Japonijon.

lkc gėlyno reikmėm
AUKOJO.

Margaret — $5; P. Kunz, 
Mrs. Kunz ir M. Kalvaitie- 
ne—po $1.

Dėkui visiems!
Gėlynas šiam sezonui jau 

yra pilnai reikmėmis aprū
pintas. V.

Norwegian Embroidery 
& Gift Shop 

R. Hendricksen, savininkas 
5612—8th Ave., B’klyn. IIY. 2-7617 

Turime Norvegiškų lėlių, pada
rome megstirtius ant užsakymo. 
Antspaudinės medžiagos, piešinių, 
išdekoruotų medinių dalykėlių. 
Darome antspaudas ir, apsiūliavi- 
iną. v

3

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

AL. 4-1193
(Phoenix Theatre Bldg.)

NAUJA FIRMA ŠIRDYJE NEW YORKO EĄST SIDE 
Pasiuntimui siuntinių į visas dalis Sovietų Sąjungos — 
Į Lietuva, Latvija, Ukraina ik 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
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Pirmas Brooklyn© Lietuvių

PIKNIKAS
Įvyiks šį Sekmadienį I

Birželio 3 June
Rengia Lietuvių Literatūros Draugijos Brooklyno 

Apylinkės Kuopos

(KASMOČIŲ SODE
91 Steamboat Rd., Great Neck, L. L, N. Y.

Kviečiame visuomenę atsilankyti. Gera muzika gros 
šokiams ir bus įvairių juokų ir smagių vaišių. Bušai 
išeis nuo Lituanica SquZ’e ir nuo Kultūrinio Centro. 
Kelionės kaina tik $1.50 į abi pusi.

nngnthriirimTOIninni Hiqhnmmiimiiiiiifinni

Liudininkas tiesiai 
iš Fordo industrinio 
Šnipinėjimo štabo...

Aną dieną, po visokių rū
šių informerių ir šnipelių, pro
kuratūra Foley Skvero byloje 
ištraukė dar kitos rūšies in
fo rmerį — taip vadinamos 
“industrinio šnipo” rūšies, šis 
buvo Stephen J. Schemanske, 
kuris su pasididžiavimu aiški
no, kad jis priklausė ii’ auto- 
darbininkų unijai (UAW) ir 
Komunistinio jaunimo sąjun
gai (YCL) ir Komunistų par
tijai, bet tikrai nepriklausė, 
< tik buvo ten įlindęs kaip 
Fordo šnipas, žinoma, jis šni
pinėjo ir dėl FBI, nes kasgi 
nenorės gauti dvejopos al
gos .. .

Mandagieji plėšikai
Modelė Pat Bucker, aukšta, 

liekna šviesiaplaukė, tapo api
plėšta savo apartmente Man- 
hattane. Kas tai pabarškino į 
jos duris ir persistatė elektris- 
tais, bet “elektristai” pasiro
dė esą du pistolietais ginkluo
ti plėšikai.

Jie atėmė nuo jos $8,000 
vertes, brangius kailinius, $1,- 
000 grynais ir dar $1,000 
žemčiūgais. Bet jie buvo man
dagūs, sako Pat—jie jos ne
lietė,, kalbėjo į ją mandagiai 
ir gražiai atsisveikino, nors 
paliko surištą ant lovos . ..

Ką planuojate rengti šį ru
denį? Laisvės spaustuvė pigiai 
ir gražiai padarys spaudos 
darbus jūsų parengimams.

MATTHEW AJ
BUYUS

(BUYAUSKA8) I

DIREKTORIUS 
•WJ**OC* 

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MArket 2.5172
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I NEW YORK
HELP WANTED FEMALE '’

SLAUGfi, R. N. 

Naktiniam Darbui
Maži Gydymosi Namai

Ulster 1-6300
(103-106)

Namų darbininkė. Guolis vietoje, na
mai užmiestyj. Valymas, paprastas 
virimas, prižiūrėjimas vaikų. Geri 
namai. '

RO. 4-0422
(103-106)

Namų darbininkė. Abelnas darbas, 
paprastas virimas, valymas. Guoli®“ 
vieloje, nuosavas kambarys ir vo
nia. Nuolatinis darbas, namai už
miestyje. Gera alga. Po 6 v. vak. 
CE. 9-4848.

(103-106)

*
Namų darbininkė. Geri namai, va
lymas, virimas. Guolis vietoje. Pri- 
vatiški narnai. 2 vaikai lankanti 
mokyklą, nuolatinis darbas, draugiš
kuose namuose. FA. 7-8600. 9-5:30 
valandomis

(103-106)

Namų darhininkė-virėja. (25-40). 
Nuosavas kambarys, vonia. Du su
augę, visi įtaisymai. Vėliausi paliu
dijimai. Turime ir kitus darbininkus. 
$50 j savaitę. TE. 4-5866.

(105-108)

Namų darbininkė-virėja. (Suaugu
si). Patyrusi. Perimti visą tvarką. 
Guolis nuosavame kambaryj. $40 į 
savaitę. Suaugę. Vasarą, nuo birže
lio 20 d. namuose prie vandenio. 
Šrfukite iki 12 vai. dieną. FL. 9-3311

(105-108)

HELP WANTED-MALE

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

(102-106)

VYRAI DIRBTI PRIE $
“COATING” ’

(Dažymas—Malevojimas)
Gera mokestis, nuolatinis darbas, 

puikios darbo sąlygos.
The Marvellum Co.

28 Appleton St., Holyoke, Mass.

(106-108)

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 laisniuotos 
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)

Pora. Guolis vietoje. Virėja. nVirnų 
darbininkė, vyras dirbantis prie visų 
darbų. Nauji namai; nuosavas kam
barys, T. V., gera alga, nuolatinis 
darbas draugiškuose namuose.

FR. 4-1250
(105-108)

BUSINESS OPPORTUNITIES

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

(101-107)

Grožio Salionas. Bronx, blokas nuo 
Westchester Sq. Žema renda. Aplei
džiame miestą. Ideališkas biznis 
pradinei, tuoj jsigys daug kostumo- 
rių. Parduodame prieinamai.

TAlmadge 9-4017
(105-109)

PENKI SENBERNIAI 
PASILEIDO J PASAULį

Penki New Yorko senber
niai, pasivadinę “Adventu-^ 
rous Bachelors,” įsėdo į mažą 
žvejinį laivelį ir pasileido į 
platųjį pasaulį. Kelionėje jie 
išbus trejus metus ir apsuks 
visą pasaulį.

Harry X. Kinzehnann 
OLD KING COLE TAVERN 

817 Onderdonk Ave., 
Ridgewood 27, N. Y.

Tel. EV. 2-9591 
RESTAURANT BAR & GRILL

Didelė salė del Vestuvių, 
Banketų ir Parių. • 

(106-112)




