
KRISLAI
S. Lozoraitis.
Tas pats kačių koncertas. 
Tarybiniai dvasininkai. 
Pagerbtas N. Rastenis. 
Juozas Petriką.

Rašo R. Mizara

at-
vv ko

nuogi. — turi už ką ii 
žinoti ir pamandrinėti.

Bet dėl atvykimo kl

ne-
lurctų medžiagos

mat, tuo

aktu

K a i A 
Lietuvos,, 
sakoma,

dūme iŠ 
metu, jis. 

Kybartuose

jautį Lozoraiti užimti jo, > 
tonos, vieta ' . . .

kiesiems menševikams ir

A. Smeto-
jie t

Skaudžiau tiems ritieriams 
yra tai, kad Lozoraitis kon
troliuoja “užšaldytą” Lietuvos 
auksą užsienyje. Lozoraitis ir 
jo bičiuliai tais pinigais nau
dojasi. o menševikų ir kleri
kalų prie jų neprileidžia.

save vadinasi 
šefu”—ką visa 

š manau, ir jis

nimas iau pasidarė (pas juos) 
tokiu populiariu, kad atrodo, 
jog visi žino jo reikšmę!

Ir dabar tautininku, men
ševiku ir klerikalu spaudoje ir

“diplomati-

Na, tegu jie j 
ja! Gal gi jiems dėl to bus 
•veikiau.

LAISVE—LIBERTY
Vienintelis lietuviy kalboje 

dienraštis Rytinėse Valstijose
Unll» Queens apskrityje (N. Y.) .. 9.00
Kanadoje ..........................,......... 9.00
KJtnr užsienyje    --------------- 10.00

Metams prenumerata:
Jungtinėse Valstijose  ................ $8.00
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LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally Im 

Eastern States
110*12 Atlantic Avenue

Richmond Hill 19, N. Y.
Telephone Virginia 9-1827
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PASKELBĖ CHRUŠČIOVO KALBA APIE J. STALINO ROLE
už beudradarbavima su Nenniu i.

Roma. — Italijos dešinio-1 daryti koalicijos su Nennio 
ji socialistai, kurie įeina į socialistais. Ji taipgi pata-

čionimis-demokraiais, ragi
no, kad Nennio vadovauja
mi kairieji socialistai būtų 
Įtraukti į koalicijas miestų 
savivaldybėse. Tie kairie
ji socialistai, kaip yra ži
noma, turi vienybės paktą 
su komunistais.

Krikščionių - demokratų 
partijos kontrolės taryba, 
betgi, nutarė, kad negalima

socialistais. Ji taipgi pata
rė savo partijos žmonėms 
nedaryti koalicijų su kraš
tutiniai - dešiniais elemen
tais, tai yra, su neo-fašis- 
tais ir monarchistais.

Bet manoma, kad kai ku
rių miestų krikščionys-de- 
mokratai nepaklausys par
tijos kontrolės tarybos ir 
eis į koalicijas pagal savo 
nuožiūrą.

Išlaikymui Laisves Dienraščiu

$15,000 Fondas
Fondo sukėlimo reikalas darosi labai rūstus. Jau 

prabėgo virš pusės paskirto laiko, o pinigų nesukelta nė 
trečdalio. Daugelyje kolonijų dar nė kiek nepasidar
bavo. Subruskime ,nes kitaip bus blogai.

J. K. Navalinskienė, Binghamton, N. Y., prisiuntė 
blanką ir $32.00 pinigais. Aukojo: 

John Vaičekauskas ....................
A. ir J. Navalinskai ....................
Paul Grinius, Johnson City, N. Y.
B. Zmitraitė, Johnson City, N. Y.

. $10.00 
.. 10.00 
.. 10.00 
... 2.00

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

Niagara Falls, Ontario.— 
Indonezijos prezidentas Su
kamo, kuris Amerikoje kal
bėjo atsargiai prieš 
nius blokus, žymiai 
riau kalba Kanadoje.

kari-

įritinai turi būti panaikin-

Maskva. — Pasitarimai 
tarp Tarybų Sąjungos vadų 
ii* Tito prasidėjo. Tariama
si, ant kiek tos dvi šalys 
gali suartėti.

Los Angeles. — Abu, Ste- 
vensonas ii’ Kefauveris, iš
sireiškė, kad antradienio 
pirminių rinkimų rezulta
tai bus jiems labai svarbūs. 
Laikrašičui einant spaudon 
rezultatai dar nebuvo žino
mi.

Popiežius įspėja kaimietes 
sau skaudai i- j apie ‘'nuodėmingus miestus”

respubli-

riai vadovauja Maskvos met-

Įdomu, kad 
įeina Armėnijos

Roma. — Popiežius prie- • 
mė apie 2,000 jaunų kaimo 
merginų, kurios tarnauja 
Romoje kaip tarnaitės., vi
rėjos, auklės. Jis sakė joms, 
kad jos turi budėti, kad ap
sisaugoti “nuo visokių pa
vojų, kurie jomsvyskupas, 

arkivysku
pas Gustavas ir Estijos Evan- 

j arkivyskupas 
!et iš Lietuvos ■ 

vyskupo, 
dvasininko! 
Ar jų nei.-
ar jie patys Į noma, dabar sirguliuoja. 

; Jo padėtis pablogėjo praei
tą savaitę, kuomet, kaip tai 
sako spauda, jis buvo la
bai susirūpinęs, bijodamas, 
kad Roma gali papulti po 
komunistų-socialistų valdy- 

I ba.

Jan Kiivit. I 
nėra nū vieno 
vieno kataliku

'o Vatikanas, 
nevyko?

■ Kada nors tai
Įdomu, beje, ir

Tekstas paskelbtas šioje šalyje; 
apkaltinimai atrodo esą sunkūs

Washingtonas. — Valsty-ibų Sąjungoje,
» 1 1 i 1 11 I ♦ v « 1bės departmentas paskelbė 

tekstą kalbos, kurią Nikita 
Chruščiovas pasakė praei
tame Tarybų Sąjungos Ko
munistų partijos uždarame 
suvažiavimo posėdyje. Tai 
kalba, apie kurią daug kąl- 
bėta ir rašyta, kurioje 
Chruščiovas aiškino suva
žiavimui, kokias klaidas ir 
prasilenkimus padarė Sta
linas. Pilnas tekstas iki šiol 
nepaskelbtas pačioje Tary-

jo vietą 
apsaugos

U Nu rezignavo, 
Ra Swe valdžios 
vadovas Buriuoji

Rangoonas. — Burmos 
ligšiolinis premjeras U Nu 
atsistatydino ir 
perėmė krašto
reikalų ministras Ba Swe, 
artimas U Nu bendradar
bis. Kaip U Nu, taip ii- Ba 
Swe priklauso prie ! Bur-. 
mos Antifašistinės liaudies 
laisvės lygos, kaip vadina- 
tos šalies Socialistų partija.

U Nu aasistatydind; nes 
jis nori- pašvęsti daugiau 
laiko tos partijos vadovybė
je. Jis taipgi liks kaip ir 
vyresniu valdžios patarėju.

B a Swe yra apie dešim
čia metų jaunesnis už U 
Nu, turi tik 41 metus am
žiaus. Jis yra vienas jau
niausių premjerų pasauly
je.

gresia bė Gracia, , 
nuodėminguose didmies- laukia vaiko,
čiuose.” Tie pavojai, sakji 
jis, yra “netikri pranašai” 

■| (komunistai) ir “plėš.rūs 
nci j vilkai” (vyrai viliotojai).

kad 
bū

relis glušų-dipukų pasitiko su 
vilkiškomis dainomis, kurioms 
notas pritaikė Hitleris.

Baltimorietis Nadas Rasto- 
<isz neseniai minėjo savo 65 
metų amžiaus sukaktį. Ta pro
ga jam 
ruoštas

A d v.
poetas. Jis yra išvertęs į ang
lų kalbą be kitko, nemiršta
mą Baranausko “Anykščių ši-

buvo Baltimorėje su- 
pokylėlis.
Rastenis — neblogas

Kadaise Velionis buvo ang
liakasys, vėliau pasimojo bū
ti spaustuvininkui ir juo buvo 
iki savo mirties.

Praėjusią savaitę Brookly- 
bie mirė ir buvo palaidotas 
vienhs seniausiųjų lietuvių ze- 
feerių — Juozas Petriką, su
laukęs 65 m. amžiaus.

Kadaise jis buvo aidoblis- 
tas, socialistas, o vėliausiu 
laiku, rodosi, nepriklausė jo
kiai partijai.

Taigi spaustuvininkų profe
sijos žmonių ir taip mažas 
skaičius dar susimažino.

Velionis Petriką buvo malo
nus žmogus ir aš Jam linkiu 
ramiai ilsėtis.

Jos didenybe Grace Kelly 
neapvylė Monaco vilčių...
Monaco. — Monaco nykš- Į 

tukinės karalijos princas 
Rainieras vedė Grace Kelly 
vyriausiai tam, , sakoma, 
kad gauti įpėdinį sostui. Ir 
Grace, kuri dabar žinoma 
kaip “Jos Ramioji Dideny- 

jo neapvylė: ji 
, kuris gims 

sausio mėnesį. Tik klausi
mas, ar tai bus įpėdinis, o 
ne įpėdinė.

Patiko Amerikai ar nepatiko, 
Malaja parduos gumą kinams

Kuala Lam pu r. — Britų 
valdoma Malaja, panašiai 
kaip jų valdomas Singapo
re, nutarė, pardavinėti gu
mos.Liaudies Kinijai. Ame
rikai tas nutarimas nelabai 
patiko, nes guma skaitoma 
strategine karui naudinga 
medžiaga ir Amerika drau
dė gumą pardavinėti socia
listiniams kraštams.

Bet Malaja, kurios gu
mos eksportas Amerikon 
paskutiniu laiku vis mažė
jo, nutarė, kad be eksporto 
Kinijon negali išsiversti. 
Kuomet Washingtonas ta
po informuotas, kad Mala
ja vis vien pradės pardavi
nėti Kinijai, tai norais ne
norais buvo duotas sutiki
mas.

Wm. Patten, Gloucester Heights, N. J., apart pini
gų už prenumeratas, prisiuntė ir $31.00 aukų.' Aukojo:

P. ir B. Navalinskai, Phila., Pa.
A. J. Pranaitis ...........................
U. Guzohienė ...............................
Wm. Patten .........................
C. M. Bakšas ...............................
A. Valančius, Camden, N. J. .,
J. Vaitkus, Phila., Pa................

$10.00 
. 5.00 
. 5.00 

. 5.00 
. 2.00 
. 2.00 
. 2.00

$25.00 Prietdių Klubas
Šį sykį į Prietelių Klubą įstojo keletas narių, vieni 

užsimokėdami pilnai, kiti dalinai:
Sofija Petkus, Brooklyn, N. Y........

(Tąsa 3-Čiam pusi.7
$30.00

Ar Chruščiovas taip sake?

“Jūs laikykite savo vokiečius, o
J

mes laikysime tuos, kurie mūsų”
Bonna.-Vokietijos spauda 

sako, kad Chruščiovas išsi
reiškė Francūzijos premje
rui Guy Mollett’ui, kad Ta
rybų Sąjunga tikrenybėje 
nepageidauja suvienytos 
Vokietijos. Esą, Chruščio
vas sakęs, kad jis ir kiti 
vadai patenkinti susiskal
džiusios Vokietijos padėti
mi. Jis sakęs:

“Jūs laikykite savo vo-

kiečius, o mes laikysime sa
vo...”

Bet daugelis mano, kad 
tai išgalvotas dalykas, kad 
Chruščiovas faktinai nieko 
panašaus nesakė. Tie, ku
rie tam netiki, laikosi nuo
monės, kad tai Adenauerio 
spaudos išgalvotas dalykas, 
kad labiau nuteikti Vakarų 
Vokietijos žmones prieš,Ta
rybų Sąjungą.

Adenaueris ir Mollet veda 
ginčą apie Saaro kasyklas

Luksemburgąs. — Čia su
sitiko Vakarų Vokietijos' 
kancleris Adenaueris ir 
Francūzijos premjeras Guy 
Mollet. Jie ilgai ginčijosi 
apie Saaro srities likimą, 
bet negalėjo susitarti; Abu 
sutiko, kad Saaras turi būti 
prijungtas prie Vokietijos. 
Mollet net sutiko, kad tas 
būtų-? padaryta prieš 1957 
metų pradžią. Bet Mollet 
reikalavo, kad f rancūzų 
ekonominės koncesijos Sa- 
are liktų svarbios, ypatin
gai anglies kasyklose.

Dabar francūzai valdo 
Saarą ekonominiai. Jie no
ri, kad kasyklose jie kon
troliuotų tris ketvirtadalius 
produkcijos ir po prijungi
mo prie Vokietijos. Su 
tuom Adenaueris nesutiko, 
reikalaudamas, kad būtų 
pasidalinta 50-50% pagrin
du, tai yra,—perpus.

AFL- 
aukš- 
rasis 
rašti-

Prezidentas svečias unijų 
rūmų atidaryme sostinėje

Washingtonas. — Čia su 
iškilmėmis ir ceremonijo
mis atidaryti nauji 
CIO rūmai, aštuonių 
tų namas, kuriame 
centralinės AFL-CIO
nės. Atidaryme kaip sve
čias dalyvavo prezidentas 
Eisenhow’eris, kuris pasa
kė sveikinimo kalbą. Taip
gi. dalyvavo darbo reikalų 
sekretorius Mitchell ir pa
čių unijų vadai su Meany 
priešakyje.

Naujieji AFL-CIO rūmai 
turi patogias moderniškas 
raštines,, auditoriją ir ki
tokius įrengimus.

Santiago. — Po protestų 
spaudimu Čilės valdžia pa
leido iš kalėjimo 11 CUT 
(Unijų konfederacijos) va
dų.

“Kepurės yra kepures”
Roma. — Genoa uoste 27 

didelės dėžės, kurios buvo 
siunčiamos Izraelin, nukri
to, kuomet buvo keliamos 
laįvan, ir sudužo. Ant dė
žių buvo užrašyta “kepu
rės,” bet joms sudužus pra
dėjo kristi ' plieniniai šal
mai. Izraelio konsulato at
stovas pareiškė: “Čia nėra 
jokios apgavystės — kepu
rės yra kepurės, ar jos iš 
plieno ar ko kito...”

Dubinskis puola 
Indijos valdžią: 
‘ji komunistine’

Washingtonas. — Keletas 
mėnesių atgal AFL-CIO 
prezidentas Meany puolė 
Indijos valdžią ir premjerą 
Nehru, teigdamas, kad In
dija veda pro-komunistinę 
politiką. Dabar panašų puo
limą padarė International 
Ladies Garment Workers 
unijos prezidentas D. Du
binskis. 
dija “ 
mui.”

Kas 
binski, v 7 
filmu. 
“With These Hands, 
ILGWU pasiuntė Indijon. 
Tai filmas, kuris vaizduoja 
Amerikos siuvėju organiza
vimą į unijas. Bet Indijos 
cenzoriai iškirpo iš filmo 
kelis garso sakinius, kur 
kalbama apie vidujinę kovą 
unijoje prieš komunistus. 
Indijos cenzoriams, kaip 
matyti, atrodė, kad tie fak
tai neįdomūs Indijos žmo
nėms.

Tai todėl Dubinskis nu
tarė, kad Indijos valdžia 
komunistinė.

Jis sakė, kad In- 
pataikauja komuniz- 

i itaip Įniršino Bu
tai atsitikimas su 

Ta filmą, pavadinta u

Paryžius.— Graikijos ka
ralius Povilas ir karalienė 
Frederika atvyko Francu- 
zijon.

Bombėjus nelabai draugingai 
sutiko apsilankiusį premjerą

Bombėjus. — Premjeras 
Nehru atvyko i šį didmies
tį. Paprastai, kur tik Neh
ru eina, jį sutinka didelės 
minios, kurios ji sveikina. 
Bet šiuo kartu Nehru su
tiktas ne taip jau draugin
gai. Priežastis tame, kad 
Nehru nori padaryti iš 
Bombėjaus autonominę sri
tį, tuo tarpu, kai dauguma 
Bombėjaus gyventojų nori, 
kad tas didmiestis taptų 
Maharastros srities sostine.

Nehru kalbėjo masiniame 
mitinge, bet apie 5,000 po
licininkų turėjo mitingą ap
saugoti nuo minių, kurios 
bandė jį išardyti. Vienu 
metu policija net šovė į mi
nias ir nušovė vieną de
monstrantą bei sužeidė ke- 
lioliką.

, nors plačios 
ištraukos spausdintos, 
departmentas nesako, ku
riais keliais tą tekstą gavo. 
Tarybų Sąjungos užsie
nio reikalų ministerija atsi
sakė komentuoti, ar tas 
tekstas autentiškas. Daug 
kas, kas tame tekste telpa, 
jau anksčiau buvo žinoma. 
Kai kurie pagrindiniai tos 
kalbos punktai yra:

Stalinas dar Lenino gy
venimo laiku rodė tam ti
kras tendencijas į nesiskai
tymą su draugų nuomonė
mis ir Leninas jį už tai 
smerkė (Chruščiovas skai
tė tekstus taip vadinamo 
Lenino testamento ir Teni
no laiško Kamenievui, ku
riame jis tas Stalino ten
dencijas iškėlė).

Kovoje prieš trockistinę, 
zinovjevistinę ir buchari- 
nistinę opoziciją Stalinas 
vaidino teigiamą, gerą, ide
ologine rolę, bet kuomet tie 
opozicionieriai jau buvo 
ideologiniai nugalėti, Stali
nas pravedė bereikalingus 
valymus, per kuriuos nė 

j vien opozicionieriai, bet 
kiekvienas, kuris rodė tam 
tikrą ideologinį nesutikimą, 
tapo apšauktas liaudies 
priešu ir dažnai likviduo
tas.

Stalinas sų laiku pradėjo 
vis labiau nesiskaityti net 
su partijos centro komiteto 
ir politinio biuūro nariais 
ir darė savus nutarimus, 
skelbdamas, kad tai komi
teto arba biuro nuomonė.

Po Stalino asmeninio kul
to įtaka toje atmosferoje 
vystėsi kitų vadu ir vadukų 
kultas, pataikavimas, kriti
kos slopinimas, klaidų už
dengimas ir t. t.

Karo metu Stalinas daž
nai nesiskaitė - su karinių 
ekspertų nuomonėmis, o pa
čioje karo pradžioje rodė 
nusivylimo žymes.

. Stalinas konflikte su Ti- 
, to sakė, kad jis pamos vie
nu pirštu, ir Tito nusilenks, 
bet tas atsinešimas bran
giai kainavo ir Tarybų Są
jungai ir Jugoslavijai.

Chruščiovas pabrėžė, kad 
tas viskas iškeliama n e 
tam, kad mažinti Stalino 
rolę tik šiaip sau, bet kad 
padaryti išvadas, kad ne
prileisti tokios atmosferos 
atgimimo, nes komunistinė 
statyba ir demokratija nuo 
tų klaidų ir nusikaltimų 
skaudžiai nukentėjo.

Washingtonas. — Indo
nezijos prezidentas Sukamo 
jau apleido Ameriką ir iš
vyko Kanadon. Jis sakė' 
prieš išvykdamas, kad išsi
neša iš Amerikos geriau
sius įspūdžius.

ORAS NEW YORKE
Giedra, švelnu
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PER DAUG ŽINIŲ VIENU KARTU
PRAĖJUSĮ SAVAITGALĮ stambioji New Yorko 

spauda buvo perpildyta žiniomis iš Tarybų Sąjungos

Taip dirba šeimininkės. Iš kur tai žinoma?
Ar galima pakeisti tą padėtį? Elizabeth 

Lawson stipriai pasisako tuo reikalu.
(Pabaiga)

Šis yra jau paskutinis 
raštas iš trijų apie namų 
darbą. Savo pirmajame 
straipsnyje suminėjau fak
tus, kad Amerikos šeimi
ninkės darbo diena ilgėja,

Čia pat tenka pastebėti, kad Daily Workeris visuo- jog vidutinės miestietės šei- 
met mažiau apie Tarybų Sąjungą rašo negu New York 
Times.

Stambioji spauda ne tik deda žinias, gautas iš Mask
vos, bet keletą kartų tiek prirašo jos bendradarbiai, 
veną čia pat, komentuodami tas 1 žinias. O jų tie 
mentarai dažnai esti nei šis nei tas.

Visa tai žmones labai klaidina.

cry- t

kadNA, IR KOKS ČIA turėtu būti skandalas del to, ~ i, '

Molotovas pasitraukė iš Tarybų Sąjungos užsienio reika
lų ministro vietos, kad jo vieton tapo paskirtas jaunes-

Argi Molotovas, prieš apie metus laiko, nepranaša
vo, kad iis žada pasitraukti? Argi jis dabar, pasitrau
kęs iš užsienio reikalų ministro vietos, .bus be darbo, be 
užsiėmimo?

Mums rodosi, kad Molotovas darbo turės, 1 
jo sveikata išneš. Molotovas—senas bolševikas, Lenino 
asmeninis draugas. Jam užtektų darbo, jei jis atsisėdęs 
tik parašytų išsamius iš savo gyvenimo memuarus.

PRAVEDIMAS KAI KURIŲ vidurinių reformų

numatyto.
Kiekviena tarybinė respublika, einant šiuo dekretu, 

gauna didesnes, platesnes teises savo reikalams tvarkyti.
Jei ne karas, tokios reformos veikiausia jau seniai 

gūtų buvę pravestos. Karas ir šalies atstatymas sutruk
dė tai padaryti anksčiau.

z Būkime tikri, jog ateitis yra pilna dar daugiau ir 
didesnių reformų, lengvinančių tautų ir pavienių pilie
čių gyvenimą Tarybų Sąjungoje.

TITO

Dienraščiui Vilniai $10.
Už svetainę ‘
Kasierės išlaidų $2
Viso nšmokėta $177.00
Kasoje buvo $177.61; tą 

dieną įplaukė $56.50; viso 
pasidarė $234.11; išmokė- * 
ta $177.00; likosi pas kasi
ninkę $57.11.

Suvažiavimas buvo ati
darytas 12 vai. dieną, bai

som 
saulinio 
jūs patys tuomet gyvenote 
gadynėje, kurioje daugelis 
fabrikų Jungtinėse Vals
tijose teikė moterims pana
šių patarnavimų, kokius 
teikia Tarybų Sąjunga, ir 
Lia u d i e s Demokratijos 
šiandien.

KAI KĄ BUVOME 
PRADĖJĘ IR MES

Kaiser laivų statyklose ir 
daugelyje didžiųjų auto ša
pų, pavyzdžiui, buvo ne
aukštomis kainomis kavi
nės ir restauranai, kur ga
lėjo valgyti visa šeima, ne 
vien tik vienas ar du tenai 
dirbantieji. Tūlose šapose 
buvo parduodama “į namus 
neštis” karšto valgio. Kai 
kuriose šapose tapo atida
rytos komercinės skalbyk
los; šeimos narys galėjo at
nešti visos šeimos baltinius 
ir pamesti skalbykloje, o ga
lop savaitės pasiimti gata
vus vartoti.

Kai kurios šapos buvo vi
duje įsteigusios krautuves. 
Ateidama į darbą moteris 
paduodavo užsakymą fabri
ko krautuvėje, o išeidama 
pasiimdavo gatavą pundą. 
Kainos būdavo žemesnės už 
esančias tos apylinkės krau
tuvėse. U ž patarnavimą 
ekstra mokesties nebūdavo. 
Šapose turėjo užleidę kam
pelius, kur taisydavo dra
bužius ir čeverykus neaukš
tomis komercinėmis kaino
mis. Tose šapose dirbusios 
moterys atsikratė didelės 
dalies namų darbo. Nežiū
rint įtemptos karinės padė
ties, jos turėjo daugiau lai
ko pabūti su savo šeimomis, 
taip pat laiko ko nors mo
kytis ir pasilinksminti.

LAIKAS IR VĖL EITI 
ŽINGSNI PIRMYN

Kita priemonė, galinti 
tarnauti tam pat siekiui, 
yra dideli gyvenamų namų 
projektai mažųjų uždarbių 
šeimoms. Juose turėtų būti 
pakankamai g y v en imui 
vietos, taipgi įrengtos žais- 
mavietės, lopšeliai ir vaikų 
priežiūros centrai, paaug
liams centrai sueigai ir pa
silinksminimui po mokyk
los valandų. Visa tai turė
tų rasti s pačiuose projek
tuose. Tos vaikams ir jau
nukams įstaigos privalo bū
ti gerai prižiūrėtos tam pa
ruoštų darbininkų štabo.

Yra ribos, kiek ko gali
ma atlikti toje srityje po 
kapitalizmu, bet aš vely vi
siškai nesirūpinčiau apie 
tas ribas dabar, kai toje 
srityje mes dar nė nepradė
jome kovoti. i

jo)'.
Šimtmetis pirm mano 

vaikystes Horace Mann, 
Thaddeus Stevens ir kiti 
gązdindavo šalį savo pareiš
kimais, kad mokymas vaikų 
yra prievolė valstybės kaip 
kad ir šeimos, ir kad šalis 
privalo duoti jaunimui mo- r , 
kyklas. Tuolaikiniai laik-įgčsi 4:15. Pertraukoj dele- 
raščiai griausmingai šau- gatėm patiekti geri pietūs, 
kė, kad tas reikštų galą šei- Juos pagamino. P. Sinkevi- 
mai ir visokiai moralybei, čienė, T Kaminskienė, J.

Tuomi aš noriu pasakyti Stigienė. Taipgi nuo pietų 
tik tai: Šiandien taip pat liko pelno $4.50.

Draugės pasiūlė, kad 
'reikia pasiusti sergančiai 
norwoodietei draugei M. 
Krasauskienei užuojautos 
kortelę nuo suvažiavimo.

/<. ('cveškienė

I

ter is, kuri nuo šeini ininkys- 
tės išėjo į visuomeninę ga
mybą — turi teisę naudotis 
komercinia i s patarnavi
mais ją samdančioje įstai
goje.

O kaip su tais darbinin
kais, kurie perėmė šeimi
ninkių pirmiau eitas užduo
tis — kaip su darbininkais 
s k a 1 byklose, valgyklose, 
lopšeliuose, visur kitur?

JIE NEDIRBA PO 
100 VALANDŲ 

I

Jų darbo valandas riboja 
; jiems moka pa

gal jų išsilavinimą atlikti 
darbą; jų unija prižiūri jų 
darbo sąlygas; ir jie patys 

j naudojasi tais pačiais pa
tarnavimais, teikiamais vi
siems darbininkams.

Restaurane virėja, dir
banti griežtai apribotas va
landas, su geriausiais įran
kiais, grupėje kitų darbi
ninkių, dalyvaujanti unijo-| 
je ir politiniame veikime,! 
tai visiškai skirtingas as-1 
niuo nuo užtvertos savo vir
tuvėje prie pečiaus šeimi
ninkės.

Didžiausios svarbos ko- 
j inerciniame visuomenės ap7 
tarnavime turi faktas, kad 
tas darbas yi’a mechanizuo
tas, pavartojant darbo pa
dalinimo principą, kuris 
yra svarbiausiu taupyme'r 
darbo. Tai principas, ku-l 
riuo negali naudotis joks in-! 
dividualinės š e imininkės, 
virtuvėje darbui taikomas 
į ran kelis.

Visa šios naujos socia
listinės valstybės atmosfera 
skatina moterį pasinaudoti 
komerciniais p a tarnavi-! 
mais, kuo mažiausia teapsi-! 
sunkinti save virimu, supir-j 
kinėjimu, indų plovimu, 
siuviniu, lopymu.
NELENGVA NUMEST 
PAPROČIŲ PANČIUS

Kapitalistinėse š a 1 yse 
komercinius patarnavimus 
vartojanti moteris būna 
daugelio apkalbama ir net 
barama kaip hemoteriška- 
Daroma viskas ją pastūmė
ti į namų ruošą. Norite pa
vyzdžio? Jų pilna apysako
se bile kuriame plačiai skai- i 
tomame žurnale moterims.

Žinoma, ne viskas tiktai 
alus ir žaismės Rytų Vokie- 

kas gi prižiūri vai- ( tijoje. Respublika tebėra 
[jauna; pilnutinis komerci
nis patarnavimas nepa
statomas viena diena; seno
sios ideologijos liekanos ir
gi dar tebekliudo. Ir dėl to, 
kad Socialistų Vieningumo 
Partija tai žino, ji akstiną 
visose įstaigose kurti mote
rų komitetus, kad išklausy
tų skundus, ir varytų pir
myn komercinių patarnavi
mų programą.

Čekoslovakijoje

mininkės darbo savaitė jau 
pasiekė 100 valandų. Ant
rajame argumentavau ūžto 
išsprendimą - ne mano iš
rastą - mechanizuoti visuo
meniškus viešuosius patar
navimus, kad jie pavaduotų 
namų darbą. Šiame straip-
snyje diskusuosiu Liaudies įstatymai;
Demokratijose progresą ir 
sugestuosiu programą mū
sų Jungtinėms Valstijoms.

*■ k , Į

Neseniai aš gavau iš Vo-J 
kieti jos Demokratinės Liau
dies Respublikos pundą 
laiškų, laikraščių iškarpų 

i ir žurnalų straipsnių apie 
kiek tiki moterų padėtį Rytų Vokie- 

! tijoje, o ypačiai apie rei ka
pą “perkelti ekonominius ir 
'švietimo veiksmus iš paski
rų namų i visuomenę.” 
(taip sakė Leninas).

KAS DAROSI RYTŲ i 
VOKIETIJOJE?

žinoma, turi didžiulės 
reikšmės ne tik Tarybų Sąjungai ir Jugoslavijai, o ir 
visam darbininkų judėjimui visame pasaulyje.

Tito vykimas į Maskvą, aišku, kad tui’ėjo tikslą su
tvirtinti tarp jo šalies ii’ tarybinių respublikų ryšius. 
Jugoslavija yra socialistinė šalis, Kinija, Tarybų Są
junga, Lenkija ir kt. Rytų Europos respublikos taipgi 
yra socialistinės. Jeigu tai]), tai ir tarp jų ryšiai turėtų
būti draugiški, tvirti, geri.

Ar tai patinka kapitalistiniam pasauliui? Ne, ne
patinka. Kapitalistinis pasaulis norėtų, kad 900,000,000 
žmonių apgyventas plotas, kuriame steigiamas socializ
mas, gyventų tarpsavinėje kovoje. Bet taip nebus. Tai

DIUSEPPE DOZZA
VIENAS Iš SENIAUSIŲJŲ miestų Italijoje 

Bologna.
Per praėjusius ketverius metus tą miestą valdė 

munistai, su majoru Giuseppe Dozza priešaky.
Na, šiemet klerikalai pasiryžo tą miestą “išlaisvin

ti.” Prieš neseniai įvykusius miesto tarybos rinkimus 
buvo sumobilizuotos visos dešiniųjų jėgos tam, kad ne
prileisti Dozzai ii* vėl būti miesto majoru.

Klerikalai (krikščionys demokratai) prieš Dozza iš
statė savo kandidatą, prof. T)iuseppe Dossettį. Rinki
minėje kampanijoje buvo išstojęs ir katalikų kardinolas 
Lercaro; jis agitavo savo aveles nepaduoti už komunis
tus balso. Visur buvo peršamas Dossettis kaip doros ir 
tvarkos pavyzdys.

Girdi, Bologna mieste nesą daugiau komunistų kaip 
25,000, tai kaip jie gali stovėti miesto žmonių priešaky!

Majoras Dozza tos propagandos neišsigando. Jis 
dirbo savo darbą. Jis mitinguose atsiklausdavo bal
suotojų: pasakykite, ko jūs norite iš mano administra
cijos? Kokį blogą ji padarė? Ko jai trūko? Jei nuro
dysite trūkumus, mes juos ištaisysime, pašalinsime. Bet 
jūs privalote mus išrinkti.

Įvyko miestavi rinkimai.
j miesto tarybą buvo išrinkta komunistų dauguma su 
majoru Dozza priešaky.

Giuseppe Dozza ir vėl Bologna miesto majoras, ir 
juo bus per sekamus ketverius metus.

Komunistas Dozza—55 metų amžiaus vyras. Sako
ma, dailios ii- patrauklios išvaizdos vyras. Geras kal
bėtojas, gabus administratorius, artimas bičiulis visų 
darbo žmonių.

yra

mai ir visokiai moralybei.

pasaulyje sklinda naujos 
idėjos.

Rytų Vokietijoj prie fab-j 
rikų, raštinių ir kitų dar
baviečių — fa kt i na i, pačio
se darbavietėse — yra res- 
tauranai, krautuvės, 1.__
byklos, siuvimo ir lopymo, 
čeverykų taisymo įstaigos. 
Į tas vietas moteris — arba*i 
ir vyras — darbininkas at-!' 
neša skalbinius, lopinius, ari 
pertaisyti, persiūti drabu-j 

ižius.

skal-

reikmenų, 
tas skurdinantis laiko ėdi-| 
kas kapitalistiniame pa-i 
šaulyje, yra supaprastintas į 
“užsisakymo sistemos;” pa- į 

įduodi savo užsakymą-einant 
į darbą, pasiimi gatavai su
pakuotą išeinant iš darbo. 

| Tūluose fabrikuose keliau- 
■ jančios krautuvės, parduo
tuvių vagonėliai užsakymus 
pristato prie darbo stalo, 

i Tin k 1 a s kooperatyvinių 
restaura nu patarnauja as
menims ir grupėms, teikia 
galimybę šeimoms smagiai 
pietauti sykiu be varginan
čio spraudymosi po krautu
ves ir be stovėjimo -eilėse, 

'be .asmeniškos ..grumtynės 
Į su pečiumi, puodais ir indų 
plovimu.

Bet, 
kus?
VISUOMENĖ GELBSTI, 

IR PRIE VAIKŲ *.
Darbavietėse turi lopše

lius mažiesiems, dienines 
mokyklas vyresniems, jau 
galintiems šio to mokytis. 
Dirbančios žemės ūkyje 
naudojasi “darbymečio lop
šeliais ir darželiais.” Taip 
greit, kaip greit suspėjama, 
tos įstaigos paverčiamos vi žmonės

Milžiniška balsų dauguma sadieninėmis, veikiančiom naujai pastatytuose apart- 
ištisas 24 valandas, kad nė mentiniuose namuose 
vienam gimdytojui nereikė-, kada darosi valgį patys, iš-

retai

J tų apleisti politinių veiks
imų vakarą, vakarinę mo- 
|kyklą ar pasilinksminimą 
dėl to, kad nėra kas palikti 
prie vaiku.

Neigi tos lengvatos tai-
Jo vardas, sako pranešimai, visoje Italijoje plačiai komos vien tiktai šapų dar

žinomas, kaip gabaus kovotojo už liaudies reikalus. 
Štai, kas tas Giuseppe Dozza!

_______________ rašytoj a i,
2 pusi. Laisvė (Liberty). Trečiad., Birželio (June) 6, 19561 inžinieriai

bininkėms. Raštinių darbi
ninkai, daktarai, slaugės, 

mokslininkai, 
- kiekviena mo-

skyrus pusryčius, o dažnai 
nė to nesigamina namie. 
Moterys nori pasilikti dar
buose ii* juose eiti pirmyn.

Iš kitų Liaudies 
kratijos šalių ateina 
šūs raportai.

Nesant socializmo,
Įima kas padaryti palengvi
nimui namų ruošos naštos?

Jeigu esate pakankamai

Demo- 
pana-

ai* ga-

Brockton, Mass.
Naujosios x^nglijos Mo-; 

terų Sąryšio suvažiavimas I 
įvyko bal. 22-ą, L. T. N. > 
apatinėj svetainėj. Tai die-1 
nai pirmininke išrinkta H. 
Tamašauskienė. Manda
tus tvarkytį išrinktos B. 
Navickienė ir J. Stigienė

Delegačių dalyvavo 14, 
nuo 4 organizacijų:

Brocktono Moterų Ap
švietus Klubo delegatės B- 
Navickienė, P. Sinkevičie
nė, M. Potsienė,

Brocktono LLD 6 kp. 
K. Kalvelienė, A. Kukaitie- 
nė, E. Rendzevičienė.

So. Bostonu ALDLD — 
P. Žukauskienė, B. Čiuber- 
kienė, D. Ruplėnienė, S. 
Shukienė, H._Tamašauskie
nė- '

Norwoddo Moterų Ap- 
švietos Klubo — N. Gry
bienė, M. Trakimavičienė, 
I. Niaurienė, taipgi valdy
ba: kasierė N. Grybiene iš 
Norwood ir užrašu rasti- * *
ninkė K. Čereškienė, iš 
Brockton.

Sveik i n o suvažiavimą i vandens blė\oje (kad kraš- 
šios organizacijos ir drau- tai neapdegtų) apie valan-

Šeimininkėms
MIŠRUS KEPINYS

Galintiems valgyti iš pie
no ir mėsos sykiu gaminta 
mišrų valgį patiks seka
mas receptas:

4 puodukai pieno
2 puodukai yirtų kukurū

zų (corn)
šaukštelis druskos * 
šaukštas sviesto
4 kiaušiniai
2 ir pusė uncijos džiovin

tos jautienos (“dried beef” 
gaunama stiklinėse, keliuo
se, o kai kur ir gabaluose).

Užkaitink pieną iki užvi- ‘ • 
rimo. Sumaišyk biskį pa-, 
plaktus kiaušinius, smul- 
kiai supiaųstytą mėsą ir 
viską kitą sykiu, paskiau- 
šia įmaišant pieną.

Supilk Į pasviestuotą k 
tuvą 
Kepk vidutiniu

(kvortos ir pusė
. karšė., t

F) įstatytą karšto *

gai:
Brocktono Moterų 

švietos Klubas su $5.
ALDLD 2- kp., So 

ton, $5.
Norwoodo 7 

švietos Klubas $2.
Brocktono L.L. 6 kp. $5. ];įa vartoti tik sklidinas, be
M. Uždavinis, Norwood,, kaupo. Visuomet

da ir 15 minučių.
a p-: To kiekio turėtu užtekti *•

j šešiems.

Moterų Ap- ceptuose

Mass., $5.
Mineikienė ir

. gaminimui re- 
pažymėtas sau

sųjų produktų mieras rei-

1 »luviviiivv atsimin-
į kime, kad skystųjų negali- 

Paurienė Į nie pripilt su kaupu. Recep-

P. Sinkevičienė, 
Tama- 

B. Gutkauskte

Po $2: P. Mickevičienė, 
E. Zaleckaitė, I. Niaurie- 
nė, P. Žukauskienė, K. Be
niulis.

Po $1:
K. Kalvelienė, H. 
šauskienė, 
nė, M. Žaliukienė, K. Us- 
tupas, T. Kaminskienė, J. 
Stigienė, B. Navickienė, E. 
Rendzevičienė, K. čereškie-

Beje, dar nemačiau jokių ■ 9 bhimaitis, M._ Mar-
kad šeimininkių kevičienė, Shukienė, M- 

keliamos Trakimavičienė.
žymių, 
problemos būtų 
šių 1956 metų rinkimuose; 
aš jaučiu, J 
labai laikas pradėti.

Jeigu šie straipsniai jus 
išgązdino, norėčiau prieš 
jus pastatyti dar porą fak
tų:

OI, KAIP TUOMET 
BŪDAVO BAUGU!

Kai aš tebebuvau maža 
prieš: pusšimtį metų New 
Yorke perkanti kepykloje 
kepinius moteris buvo skai
toma tik vienu ranteliu 
aukščiau prostitutės, o per
kančioj! gatavus drabužius 
tiktai vienu laipsniu geres
nė ūž lankančiąja kepyklą.

Teko ne prie vienos šei
myninės vakarienės sėdint 
girdėti šeimos pasipiktini
mą Ta boba,” kuri vartojo 
gatavus pirktus daiktus ir 
maršuodavo s u fragiečių 
paraduose. Pašnabždomis 
būdavo išsitariama, kad 
jeigu jinai jau nueina taip 
toli., tai gal ji vartoja net

Shukienė, M-

Į Sąryši metines mokes-1
kad jau laikas, tjs po $1 pasimokėjo visos I

4-ios organizacijos.
Delegatės davė raportus 1 

•iš organizacijų veikimo.
Nutarta rengti Sąryšio į 

pikniką Monteiloj. Vieti
nės draugės pradės pikni
ką. Bet iš kitų miestų drau
gės apsiėmė dirbti visą die- < 
ną, o vietinės užbaigs pik- ■ 
niką.

Sąryšio valdybon apsi
ėmė: pirm. H. Tamašaus
kienė, vice- pirm. $. Shu
kienė, kasiere N; Grybienė, 
užrašų rašt. K. Čereškienė.

Kitą suvažiavimą nutar-į 
ta laikyti Montello, Mass

Sąryšio suvažiavime iš- 
aukauta:

Politiniam kaliniam
Ateivių gynimui
Daily Worker
Dienraščiui Laisvei

Meno Sąjungai
Liaudies Balsui

$40 
$30 
$25 
$25 
$15 
$15 
$10

tui mieros yra suderintos 
visos tik lygios, be kaupų.

Today's Pattern

9268
12-20:40

Pattern 9268. Misses’ Sizes 12. 
]4. 16. IS, 20; 46. Size 16 takes 
4 yards 35-incli fabric.

Užsakymą su 35 centais), 
(pinigais, ne stampomis) 
ir pažymė j i m u formoj 
numerio ir dydžio siųskŲ/ 
te: Pattern Dept., 110-12r 
Atlantic Avenue, Rich| 
mond Hil! 19, N. Y. 1
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, LIETUVIŲ KULTŪRINIO 
CENTRO REIKALAIS

Chicago 111

K' •

Pagerbti mirusieji 
garbės nariai

Tuo metu, kai visame 
mūsų krašte ruošiami pa
minėjimui mirusiųjų, gegu
žės 30 d. kapai buvo puošia
mi, tai ir mes pagerbėme 
savo mirusius garbės na
rius.

Dienraščio laisvės gegu
žės 29 d. laidoje buvo pa
talpinta net 23 vardai. Tai 
mums visiems gerai žinomi 
vardai. Tai vardai tų, ku
rie patys įsirašė į Namo I 
garbės narius arba kas ki- į 
tas juos įrašė.

Kultūriniame Centre 
taipgi galima matyti visa 
eilė paveikslų tų mirusiųjų 
garbės narių, kurių pa
veikslus mes galėjome gau
ti. Dar daugelio mirusiųjų 
paveikslų neturime. Tad 
prašome tų, kurie savo my- j 
limųjų paveikslų nepridavė- i 
te, pi’ie pirmos progos pri- 
duokite. Jų paveikslai bus 
iškabinti įžymioje vietoje.

Kaip matote, gražiausiai 
savo mylimą .mirusį pagerb
ti, tai įrašyti jį į garbės na
rius. Įrašyti galima už ši m-

ketas »gegužės 26 d. labai 
gerai pavyko. Dalyvavo 
arti šimtas svečių ir visi 
sočiai pasivalgė. Atrodo, 
visi buvo pilnai pasitenki
nę. Taipgi virš šimtas do
lerių liko pelno.

Visiems banketo darbi
ninkams ir svečiams širdin
gai ačiū už gražią paramą.

Dabar ruošimos vėl kada 
nors turėti kitą toki ban
ketą, v
Vasara—sunkiausias laikas

Banketas gerai pavyko
Lietuvių Namo Bendro

vės direktorių ruoštas ban-

Artinasi du mėnesiai, per 
kuriuos mūsų įstaiga ma
žiausia gauna į p 1 a u k ii. 
Mat, liepos ir 'rugpjūčio 
mėnesiais salėse parengimų 
neturime. Tad mūsų įstai
gai susidaro sunkiausias 
laikas pergyventi.

Finansinė parama todėl 
labai reikalinga. Ypač bū
tų smagu matyti gerą skai
čių naujų garbės narių. O 
tai būtų graži Kultūriniam 
Centrui parama.

Visais šios įstaigos reika
lais prašome rašyti seka
mai: Liberty Auditorium, 
110-06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill 19, N. Y.

IvNB valdyba

MONTREAL, CANADA
Taksikų savininkai ir vairuo- dintas ir kitų nemažai nuosto- 
tojai pasirašė sutarti Hų padaryta.

Praeitą savaitę oasirašė Važinėjo Washingtone 
darbo sutarti taksikų (taxi) 
Savininkų Brolija su vairuoto-i 
mis. Darbininkus - vairuoto
jus atstovauja “Taxi Drivers 
international Union” (AFL- 
CIO). Kiek ta sutartis padės į 
taksikų darbininkams, tuo, 
tarpu dar sunku pasakyti, nes 
savininkų brolija teatstovauja 
daugumoje tik mažesniuosius 
ir pavienius taksikų savinin 
kus. Didžiosios kompanijos, 
kaip, pav., Diamond Taxicab 
Association LTD., sako nepri-i 
pažins sutarties. LaSalle Taxi 
Association ir Veteran Taxi 
Owners’ Association, nors ne
sako, kad nepripažins sutar-1 
ties, bet pastebi, kad jie ne- į 
priklauso savininkų brolijai, j

Pajamų daug, bet pelno mažai

Kaip žinia, parkuose ir ki
tose vasarinėse poilsio 
se, Montrealo miestas užlaiko 
ręsta u rantus.—daugiausiai le
du košė, užkandžiai ir minkš
ti gėrimai. Paprastai sakoma,

vieto-

LDS 12
Chicagos

komite-

puota

Visi žinote, kad 
seimas gana arti. 
Antrosios Apskrities
tas pasibrėžė tinkamai išlydė
ti savo kuopų delegatus į mi^ 
nimą seimą. P 
tuvių puota 
30 d., Mildos patalpose, 
neaiškinsiu apie

Delegatų išleis- 
atsibus birželio 

Čia 
būsiančias 

vaišes ir įvairius skanumynus, 
kuriuos paruoš komitetas. Ma
no čia tikslas yra tai plačiau 
paliesti delegatų misiją. Mums 
ne vien svarbu pasiųsti skait
lingą delegaciją į Seimą, ku
ri atstovautų mūsų kuopų na
rius’. Tikrenybėje, mums svar
bu, kad tie delegatai būtų pa
ruošti pravesti LDS Seime mū
sų pamatinę mintį kiek ir kaip 
kiekvienas LDS narys trokšta 
prisidėti su konkrečiu darbu 
LDS labui ir gerovei. Kai)) ir 
kokiu būdu būtų galima pa
tenkinti mūsų narių reikalavi
mus, ir kokias priemones tu
rėtume vartoti auginimui ir 
plėtimui LDS eilių.

Kad nuodugniau tie klausi
mai būtų išspręsti, čia ir rei
kalinga bendros LDS minties, 

i Kad ją pasekmingiau gyveni
me pravedus, turėtume visi iki 
vieno Chicagoje gyvenanti na
riai dalyvauti delegatų išleis
tuvių puotoje ir bendrai ap
tarti tuos pačius svarbiausius 
klausimus. Tad skaitykime 
sau už būtiną pareiga birže
lio 30 dieną dalyvauti IJ)S iš
leistuvių bankete ir bent kar
tą šaltai, rimtai ir nuosekliai 
apsvarstyti LDS liečiančius 
klausimus.

Tiesa, jis nebu- 
vadovas, bet pilnai klasi-

pažymėjo -kaip - naujit—darbą 
pavasarį.

Keli tūkstančiai darbo žmo
nių suplaukė į aikštę, kur įvy
ko mitingas, skirtas Gegužės 
Pirmajai paminėti.

Mitingą atidarė rajono vyk
domojo komiteto pirmininkas 
Skaisgiris. Jis pabrėžė, jog 
Gegužės Pirmąją — darbinin
kų brolybės dieną — mini vi
so pasaulio darbo žmonės, ku
rie parodo savo vieningumą 
kovoje už taiką, demokratiją, 
ir socializmą.

Darbininkų vardu kalbėjo 
rajono prhm kombinato me
chaninės dirbtuvės “Prieka
las” darbo pirmūnas Čechavi
čius, ‘Aristavos” kolūkio pir
mininkas R o m a n č i k a s 
no, kad kolūkiečiai 
pasiti k ė j i m o, į vy k d y s 
iškeltus uždavinius, 
mis
sieks naujų pergalių 
mo statyboje.

užtikri- 
neapvils 
partijos 
bendro-

jėgomis su darbininkais 
komuniz-

Apskr. Komitetas

Peiliu nudūrė

Pirmadienio 
i grupė

Veiklus unijistas. Juozas minkštu gėrimų 
Petrauskas, vienai savaitei bu
vo nuvažiavęs į Amerikos

buvo nusiųstas delegatu
I unijos lokalo, kuriame jis

sos- 
ten 

nuo 
pri

klauso ir veikia, į ką tik at
sibuvusią Amalgamated Clo
thing Workers of America 
metinę konvenciją.

Shower

Dvi 
ruošiasi

parės

jaunuolės lietuvaitės 
vedybiniam

Kova prieš užkrečiamas jėgia dirbti, jų spėkos bū- 
ligas prailgino žmonių gy
venimą. Minėdamas savo 
60-ąjį gimtadienį viduti
nis sveikas žmogus gali ti
kėtis dar apie 15 metų gy
venimo. Bet tuo pat sykiu 
jo progos uždarbiauti ma
žėja. Geriausiu atveju jis 
gali tikėtis ne daugiau de- 
vynerių metų darbo. O yra 
daug ir tokių, kurie ir 60

na išsemtos.

Apie trys ketvirtadaliai 
amerikiečių, suėjusių 65 
ar daugiau metų, visiškai

nių pajamų, ar teturi ma
žiau $1,000 metams. Aišku 
koks galėtų būti jų gyveni
mas, jeigu nebūtų buvusi 

l iškovota visašališkoji se- 
sukaktį švęsdami jau nebe- natves pensija (sočiai secu- 
gauna darbo, o‘kiti n-ebepa- rity).

BALTIMORĖS
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Apylinkės Atydai

CLEARWATER, FLA.
Mirė Jurgis Zablackas

Gegužės 20 d. 3:30 vai. po 
piet mirė Jurgis Zablackas. 
Velionis paliko nuliūdime sfc- 
vo žmoną Antaniną, dukterį 
ir žentą, Praną ir Adelę Pa
kalniškius, su kuriais visą lai
ką gyveno; sūnų Vytautą ir 
marčią, kuriuodu gyvena Ka
lifornijoje; anūke Franciną 
Pakalniškaitę, anūką Peter 
Zablackutį, taipgi vieną brolį, 
kuris gyvena Pennsylvanijos 
valstijoje; du brolvaikius ir 
kitus gimines, taipgi daug 
draugų.

Velionis buvo darbininkiško 
nusistatymo. Skaitė darbiniu-, 
kišką spaudą, priklausė prie 
visų darbininkiškų organizaci
jų ir buvo veiklus ir duosnus 
su aukomis, 
v o
niai susipratęs darbininkas.

Nelaboji širdies liga velionį 
pritrenkė jau prieš aštuoneris 
metus; per Seseris metus ma
žai valdė visą dešiniąją kūno 

! pusę ir negalėjo kalbėti, ta
čiau su gera priežiūra vis lai
kėsi. Bet kai prisimetė šaltis, 
tai ir negalėjo atsilaikyti, nes 
širdis buvo silpna.

J. Zablacko palaikai buvo 
sudeginti Moss krematorijoje, 
Cleawater, Florida, gegužės 
22 d. kai 2 vai. popiet. Pa 
šarvotas buvo Martin’s Fune
ral Home. Buvo susirinkęs ne
mažas būrelis giminių ir drau
gų atsisveikinti su velioniu 
Jurgiu Z ab lack u. Antanas 
Metelionis pasakė labai gra
žią ir atitinkamą kalbą.

Reiškiu nuoširdžią užuojau- 
visiems velionio artimie- 

o jam pačiam —lai 
ilga atmintis!

taip pat 
mokyklos

PIKNIKAS

tą 
siems, 
būva

miesto III vidurinės 
mokinė Zapolskaja ii’ komjau
nimo rajono komiteto sekre
torius Barauskas.

Prasideda darbo žmonių de
monstracija. Iškilmingai pra
važiuoja motociklininkų kolo
na. Su daina ir gėlėmis žen
gia jaunieji leniniečiai.

D e m o s t r a n t ų grotose—svies
to gamybos įmonės darbinin
kai, sveikatos apsaugos, pre
kybos, ryšių, kelių eksploata
cijos darbuotojai. Gegužes 
Pirmosios šventę su naujomis 
gamybinėmis dovanomis suti
ko konservų fabriko darbuo
tojų kolektyvas, kuris .jau 

į įvykdė pusmečio planą, šven
tės iškilmėse dalyvauja “Vie
nybės” kolūkio nariai, 
kyje jau pasėta 
avižų bei mišinio, 
artelės dirvų
MTS traktorininkas Butkus.

Tiesa

Kolū- 
50 ha 

Apie 70 ha 
suarė Kėdainių

Paramai Dienraščio Laisvės
įvyks Sekmadienį

Birželio 10 June
Slovak National Home Park

6526 H o] abi rd Ave.

Programoje Dalyvaus 
Aidsietyno Kvartetas 

iš New Yorko
Taipgi Baltimoriečių Suomių-Finų Merginų 

Grupe šoks Tautiškus šokius
Muzika nuo 3-čios iki 8-tos vai. P. M. 

Aptarnavimas valgiais ir gėrimais 
Įžanga tik 50 Centų Asmeniui

K LIETUVOS
KELRODIS: Iš Philadelphijęs imkite kelių No. 10 ir važiuokite 
iki Baltimorės, 
1.-

jaunuolį

vakare jaunuo- 
besivaišindami 
užeigoje prie

Halstcd ir 60-tos gatvės susi
ginčijo dėl merginos. Užeigos į 
savininkė Mrs. M. Smith pa
prašė juos išeiti laukan.

gyvem- j 
nuli, tai Jane Spaičytė ir He
lena Burbytė. Juodviejų pa- 

! gerbimui jų artimos draugės, 
ienai, žinoma, atskirai, j 
suruošusios “shower pa-1

Janė Spaičytė ištek ii už an
glų tautybės jaunikaičio ir jos. 
vestuvės jau įvyko pereitą 
šeštadienį, o Helena Burbytė 
išteka už Walterio Vaičikaus- 
ko ir juodviejų vestuvės įvyks 
šį šeštadienį.

kad tai pelningiausias biznis. I Serga 
Deja, jis nėra taip pelningas. ‘ 
kuomet miestas bizniavoja. 
štai, pavyzdžiui,. 1955 - 56 
vienų metų laikotarpy, mies
tas iš ręsta u rantų turėjo labai 
dideles pajamas, būtent. 

Tačiau ir išlaidos 
kai)) tai produktų 

užlaikymas res-
I aurantu ir jų aptarnavimas 
kainavo $519,115. Vadinasi

Parnė Bendžiaitienė, kuri 
jau seniau buvo susižeidusi

bar vėl susirgo. Gydosi 
muose.

Pranas Dauderis darbe

na

n u-

nemažos.

Tnė,
kas nors pasipel
no savininkas—ne

Kėsinosi apvogti
Lietuviu Klubą

pavyko sužinoti, kokioj ligo
ninėj paguldytas.

Anelė Braknienė aplaike 
nosies operaciją. Ligonė ran
dasi Royal Victoria ligoninėj.

Petras Skrika susirgęs. Gy
dosi namuose.

Mirė

Lauke jaunuoliai pradėjo 
muštis. Pro šalį važiuodamas 
Ronald W. Lindle, | 

išlipęs iš 
perskirti, 
mirtinai

autmobi- 
V ienas 
nudūrė 

peiliu. Lindley, 17 metų jau
nuolis, mirė kelyje į ligoninę.

Kiek policijai pasisekė su
rinkti faktų, žmogžudystėje 
įtariamas Joe Delk, 2 1 metų, 
neseniai atvykęs su dviem jau
nesniais broliais iš Kentucky 
valstijos.

M u št y n ėse d a I y va vo, 
liudija matę incidentą, 
Del k brolis George, 15

16
19 m. Katras 
jaunuolį Ro

nald W. Lindley, vedamas ty
rinėjimas. V.

George Parrel 1, 
Chandler King, 
peiliu nudūrė

Joe 
metu, 

m., ir

Naūjų darbų pavasaris

Kėdainiai. — išaušo 
kus Gegužės Pirmosios šven
tės rytas, ir gatves užtvindė 
šimtai demonstrantų — darbi
ninkų, tarnautojų, moksleivių. 
Nevėžio pakrantėmis’ paskli
do dainos.

Kėdainiečiai Gegužį šiemet 
sutiko žymiai geriau pasiruo
šę pavasario sėjai. Daugelyje 
rajono kolūkių visos dirvos 
suartos iš rudens. “Vienybės”, 
“Varpos”, Pergalės“ ir kitose 
žemės ūkio artelėse, talkinin
kaujant Kėdainių ir Šėtos M- 
TS mechanizatoriams, vyksta 
pavasario sėjos darbai.

Naujais pasiekimais šventę 
pažymėjo ir rajono pramonės 
įmonės. Pramkombinato, “Pa
žangos” daugverslinės artelės, 
konservų fabriko darbuotojai 
įsijungė į kovą už šeštojo 
penkmečio plano įvykdymą 
pirma laiko. Naujo penkme

čio pirmą Gegužį kėdainiečiai

pui-

Jungtinėse Valstijose | 
virš devyni iš dešimties au-' 
tomobilių (92 procentai) 
vartojami kelionei į darbą 
ar parsivežti pirkinius; be
veik trys iš keturių varto
jami uždarbiavimui.

privažiavę pirmą gatvę Krcsson St., suki- 
po kairei ir važiuokite iki Lombard St.; privažiavę Lom

bard St. sukite po kairei ir pervažiavę tiltą laikykitės tiesiai 
iki Uolabird Avė., 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 Si. karu iki Uolabird Avė. Išlipę eikite j vakarus pusę 
mados. O Husas Nn 20 Dundeik reikia imli ant Baltimore 
St. ir jis priveža iki pikniko vietos.

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

MASSACHUSETTS LIETUVIŲ METINIS

PIKNIKAS
Rengia Naujosios Angį ijos Lietuvių Komitetas

Sekmadieni, Birželio 17 June, 1956
Prasidės anksti, 10 valandą ryto. Prašome nesivėlinti

$15,000 Fondas
(Tasa. nuo 1-mo psl.)

K. B. Karosienė, San Leandro, Gal. .

Sopaitis, New York City

25.00
10.00
5.00

Gegužės 27 d., anksti sek
madienio ryte, vagys įsiplėšė 

, DLK Vytauto Neprigulmin- 
Klubą. Užpakaly Klubo 

.♦sistatę automobilių, prisi
krovė likerio bonkų, baksus 
cigarų, mažą radio ir ant ga
lo norėjo išplėšti elektrikinį 
register), pasiimti pinigų, ku
ris jiems nukrito ant grindų, 
sukėlė triukšmą ir sargui, su 
kaimynų pagalba, pašaukus 
policiją, nors trys vagys pa
bėgo, bet ketvirtas su auto

ji mobiliu pagautas. Taigi, nors 
* pavogti “produktai” vietoje 

atrasti, tačiau registeris suga-

Gegužės 
Visockis, 
amžiaus, 
žmoną Jeanet
to) ir dukterį Lindą.

27 d. mirė Juozas 
sulaukęs 50 metu 
Paliko nuliūdime

(Urbanavičiū-

TAISYKITE NAMUS ARBA 
EIKITE KALĖJIMAN

Taip įsakė keturiems apart- 
meutinių namų savininkams 
teisėjas Chapman. Sako: pa
taisykite namus, išpildykite 
visus gaisro department© rei
kalavimus, arba eisit kalėji
mai! ant trisdešimt dienų. Be 
to, dar teisėjas verčia juos 
pasimokėti po $300.

3 pusi. Laisvė (Liberty). Trečiad., Birželio (June) 6, 1956

Į $.15,000 Fondą Aukų Gauta Sekamai:
A. M. Shultz, West Linn, Oregon ....... L ..
Frances ir Nick Pakalniškiai, Chicago, Ill. 
Alekas Čeponis, Minersville, Pa..................... .
Williamsburg’o Našlaitė .................................
S. Lesčius, Philadelphia, Pa..............................

P. Butkevičius., St. Petersburg; Fla. . 
Geo. Kaskus, Mays Landing, N. J.
J. Ratinis, Bethlehem, Pa..................
K. Levanas, B’klyn, N, Y..................
J. Kaulinis, Huntington, L. I............
A. Yuris, Chicago, Ill.......................
A. Dulsky, Detroit," Mich. ... .......
J. S. Waswill, Lewiston, Me..............
K. Galimas, Bayside, N. Y...............
Mary Pacenka, Wyoming, Pa...........
A. Valinchus., W. Pittston, Pa.

$12.00
10.00
10.00
10.00
10.00

. 5.00
. 5.00
. 4.00
. 2.00
. 2.00
. 2.00
. 2.00-
v 2.00
. 2.00

2.00
. 2.00
. 2.00

ir

Ona Dirvelienė
Dainucs (luotus.

Būkite pikniko ii’ 
išgirskite žymių 

dainininkų gražias 
daineles.

j*

Jonas Sabaliauskas
Tenoras

L U Ona Dirvelienė
Sopranas

MAPLE PARKE
Lawrence ir Methuen, Mass.

Iš anksčiau gauta $3,962.37. Dabar įplaukė $217.00. 
Viso gauta $4,179.37. Dar reikia $10,820.63.

Širdingai ačiū viršminėtiems prieteliams už puikią 
paramą dienraščiui.

Laisves Admiiiistradja

Visi, jauni ir suaugę, būkite šiame piknike. Visada šiame metiniame 
piknike būna svečių iš kitų kolonijų ir dar iš gerokai tolimų kolonijų; ne
abejojame, kad bus jų ir šiemet. Taigi, turėsite gerą progą pasimatyti su 
jais. Čia smagiai pasikalbėsite su savo prieteliais, draugais..ir giminėmis.

Naujosios Anglijos Lietuviu Komitetas



Worcester, Mass.
Festivalio rengimo komisijos 

. padėkos žodis

At- 
ne-

pa-

Visapusiškai pavyko LMS 
pavasarinis festivalis gegužės 
19-20 dd. Rengėjai nesuvylė 
dailę mylinčios publikos, 
šliaukiusieji išsinešė ilgai 
mirštamų įspūdžių.

Rengėjai taria širdingą
dėkos žodį visiems artistams, 
kurie pateikė įspūdingą, gra
žią programą.

Ačiū sekantiems asmenims, 
kurie prisidėjo su talka ir fes
tivalį padarė sėkmingą: A. 
Kanapkienei. M. šiupėnienei, 
O. Stankienei, K. Sabaliaus
kienei. A. Vasilienei, II. Ži
linskienei, M. Navikienei.

Nakvynes suteikė: Špa- 
kauskai, Mikelaičiai, žitkai, 
Naktai, Žilinskai. Karazijai, 
Stankienė, Pilkauskai. Vasi- 
lienė, Skliutas. Sukackai, Ki- 
žiai, Aušiejai.

Dėkojame už sveikinimus 
festivaliui: Montello Moterų 
Apšvietos Klubui. Senkui, Pet- 
kūnui, Dainos 
dauskui, Meno 
kui. Blazoniui,

Draugui,
Rėmėjui
Skelčiui, Čiu-

žit-

ladai. Deksniui, Skliutui, Rau- 
lušaičiui, P. B.. Lukui, Žilins
kam-Janui iam, Pilkauskam ir 
kt.

Nepamirštamos talkos su
teikė šeimininkėms V. Žitkus, 
K. Kasu lis, J. D. Jusius, J. 
Deksnys.

Nuoširdžios padėkos žodi 
reiškiam buvusiam Worceste- 
rio gyventojui meno rėmėjui 
Petrui Butkiavičiui, kuris pri
siuntė sveikinimo telegramą iš 
Floridos Worcesterio Aido 
Chorui ir jo mokytojui J. Dir
velių i.

Visiems bet kuo prisidėjil
siems, kad šis festivalis būtų 
sėkmingas, reiškia nuoširdžią 
padėką. Rengėjai

Izraelis persekioja arabus, 
sako Egipto laikraštininkas

Kairas.—Egiptietis laik
raštininkas Tbrahimas Iza- 
tas rašo, kad 180,000 arabų, 
kurie gyvena Izraelyje, yra 
nemenkai persekiojami. Jis 
sako, kad arabai turi žy
miai mažiau teisių, negu 
žydų kilmės izraeliečiai, 
kad jie gyvena blogesnėse 
sąlygose ir jiems net sunku 
gauti darbo. Izatas mano, 
kad Izraelio valdžia tiksliai 
persekioja arabus, kad pa
daryti ju gyvenimą tokiu 
nepakenčiamu, kad jie pa
liktų’ Izraelį ir tuomi pada
rytų daugiau vietos žy
dams imigrantams.

Izatas sako, kad jis tu
rėjo pasikalbėjimą su ara
bų krikščionių patriarchu 
Izraelyje vyskupu Hakimu 
(apie pusė Izraelio arabų 
yra krikščionys, nes krikš
čionys arabai nebėgo taip 
masiniai iš Izraelio, kaip 
musulmonai). Vysk. Haki- 
mas jam sakė, kad arabų 
dalia lieka sunki.

New Yorko didžiausias ita
lų kalbos laikraštis, dienraštis darbo 
“H Progreso 
no”, yra konservatyvus, tik
riausiai nepritariantis kairie- 
čiams. Bet tas laikraštis sako, 
kad New Yorko laikraščiai 
daro klaidą raportuodami apie 
Italijos rinkimus tendencin
gai : nėra mažiausio 
sakyti, kad kairiečiai 
mėjo.

Skaičiai yra tokie: 
nistai prarado 56,000 
bet jų sąjungininkai socialis
tai laimėjo 205,000 daugiau, 
kitaip sakant, komunistų-so- 
cialistų bloko balsai padaugė
jo ant 150,000. Proporciniai 
tas blokas prarado, betgi, 
apie- trečdalį nuošimčio, nes 
bendras balsuotojų skaičius 
padidėjo.

Tai 
sakyti, 
šami”, 
ko “H 
cano”.

pamato 
pralai-

komu- 
balsu,

tikriausiai ne pamatas 
kad “raudonieji sumu- 
su apgailestavimu sa-

Progreso Italo - Ameri-

4 pusi. Laisvi (Liberty). Trečiad., Birželio (June) 6, 1956

did lapini 
jeigu šie

ne būtų

Pilnas laikraštis žinių 
apie Sovietų Sąjungą

Mūsų didmiesčio 
būtų visiškai tušti, 
je ašarų pakalnėje
Sovietų Sąjungos ir komunis
tų. Paimkime praėjusio pir
madienio “N. Y. Herald Tri
bune”. Pirmajame puslapyje 
penkių špaltų antgalvis: “Se
cret K h rush ch (‘v charges ag
ainst Stalin are uncovered”. 
Ten pat trijų] spaltų pločio 
paveikslas, kuris parodo Titą 
ir Chruščiovą Maskvoje auto
mobilyje. Ten pat per dvi 
špaltas straipsnis “Crowds 
viewing Tito so big he cannot 
walk”. Dešimtajame puslapy
je telpa straipsnis “Red cle
rics here visit churches”, edi- 
torialiniame puslapyje: edito- 
rialas “Tito in Moscow”, ko
lų mnistinės Marguerite Hig
gins straipsnis “Exit Molotov” 
ir kolumnisto Stewart Alsop 
straipsnis “Mr. Shepilov”. Pen
kioliktajame puslapyj kolum
nisto Roscoe Drumond straips
nis “What Krushchew really 

'said” ir kolumnisto David 
Lawrence straipsnis “Resigna
tion of Molotow called move 
to dupe West”.

New Yorko

| kad ko kito negalima 
laukti, kad Tito dabar 
pilnai arba beveik pilnai

spaudoje
Vietinės spaudos atsiliepi

mas apie Tito kelionę į Tary
bų Sąjungą yra gan įvairus. 
“News”, kuris visuomet stojo 
prieš ekonominės ir karinės 
pagalbos davimą Titui (nes 
“vienu kartu komunistas, — 
komunistas ant visados”) da
bar lyg triumfuoja. “News” 

įvedamajame straipsnyje sako, 
buvo 

yra 
>s ii- 

ii ad 
Amerika pražudė apie bilijo
ną dolerių ir t. t. ,

Kiek kitokios nuomones tuo 
klausimu laikosi “Times”. 
“Times” pripažįsta, kad drau 
giškumas tarp Jugoslavijos ir 
Tarybų Sąjungos darosi vis 
tampresnis, bet tas laikraštis 
mano, kad iki pilno susitari
mo dar toli. “Times”, sako, 
kad lankydamasis keletas sa

kaičių atgal Paryžiuje Tito 
irgi elgėsi lyg jis būtų drau
giškiausiai nusistatęs tos ša
lies valdžiai, bet tas nereiškia, 
kad jis toks artimas Mollet’- 
ui ii’ socialistams. '

Taip pat, mano “Times”, 
Tito dar turi savo rezervacijų 
ir link Maskvos, bet jis elgia
si “kaip mandagus svečias”, 
kitaip sakant, kelia tiktai tei
giamą santykių pusę, nekelia 
viešumon neigiamosios.

“Daily Workeris” irgi turi 
vedamą straipsnį tuo klausi
mu. Tas darbininkiškas laik
raštis mano, kad vieningi so
cialistiniai siekiai, faktas, kad 
abiejose šalyse viešpatauja 

žmonės, neišveigiamai 
irItalo-America-Į veda prie Tarybų Sąjungos i

Jugoslavijos vienybės.

KAPITALISTUI 
MIESTO MEDALIS

William Zendekdorf, Webb 
and Knapp prezidentas, yra 
vienas turtingiausių žmonių 
Amerikoje. Praėjusį sekma
dienį įvyko banketas jo pa
gerbimui. Kalbėjo miesto ma
joras ir įteikė jam miesto auk
sinį medalį. Už ką ? Ogi už 
“filontrofiją”. Beje, į banke
tą įžanga buvo visas šimtas 
dolerių. ‘

ATLANTIC MARINE
Išnuomojame 16” Sea Dorys

Su ar be motorų. Saugūs, Geri 
ir Sausi.

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

Kviečiame paminėti Tėvij
Dieną ši šeštadienį

Juk Motinos
Tėvo pieną

Tai bus vienkartinė, bendra 
švente pagerbti atmintį abie
jų, tėvo ir motinos.

Dėl ko dabai1? 
Diena praėjo, o 
dar tebeateina?

Atsakome :
Abie jiems oficialiomis die

nomis vykdomos šeimų suei
gos. Nenorime .joms trukdyti. 
Organizuoti žmonės savo pa
reigą organizacijai stato gre
ta meilūs šeimai. Juk tai už 
geresnę ateitį jai, savo šei
mai, .jie organizuojasi ii’ kovo 
ja, sykiu kurdami laiminges
nį pasaulį visoms ateities šei
moms.

Mūsų pramogai įvykstant

jis apsilankymas New Yorke
Praeitą šeštadienį užsukau 

į Idlewild aerodromą, kad
matyti atvykstant tarybinių 
dvasininkų delegaciją. Prie
to aęrodromo punkto, kur tu
rėjo- nusileisti jų orlaivis, jau 
radosi didoka sveikinimo de
legacija, susidedanti iš įvai
rių sektų Amerikos krikščio
nių dvasiškių : episkopalų, 
presbeterijonų, baptistų, liu
teronų ir taipgi atstovų nuo 
Amerikos rusų pravoslavų 
bažnyčios. Vietines rusu, uk- 
rainiečių ii’ biclorusų bažny
čios, kaip yra žinoma, susi
skaldžiusios į tris grupes. Dvi 
grupės nepalaiko ryšio su tei
sėtu pravoslavijos 
M a s k vos patriarch atu, 
skaito 
mu”, 
c h at u 
slavų

ccntru,

‘ ‘ k oru u n i st ų dominu o j a- 
o viena su tuo patriar- 
surišta. Tai tos pravo- 
grupės popai atėjo pa-

Pirmas iš orlaivio išlipo man 
gan gerai pažįstama figūra, 

1948-ais 
taikos 

met- 
po jo

tos delegacijos

kurią teko matyti 
m eta is pašau 1 i n i am o
suvažiavime Paryžių je: 
ropolitas Aleksiejus, o 
—vyriausias 
protestantiškas 
gos ark i vysk’
Turs.

. Cl ustavs

Metropolitas buvo apsirėdęs 
tradiciniais pravoslavų aukštų 
dvasiškių drabužiais: plačia- 
rankoviu popišku 
aukštir baltu galvos uždanga- 

o ant krūtinės sunkus auk- 
kryžius. Latvis Gustavs 

iš kitos puses, 'dėvėjo,

šutomi,i su) galva

1U 
sinis 
Turs, 
kaip tai paprastai dėvi pro
testantų pastoriai, pasaulie
tiškus drabužius, ir tik bal
tas kunigiškas kalnierius rode 
jo dvasišką luomą.

Spalvingiausias toje grupė
je buvo Armėnijos vyskupas 
Saak Ter-Ovannesyants, kurio 
žilabarzdis veidas buvo ap-

Trujillo šalininkai surengti savo NEW 
York. FUND

mitingą
Yorke randasi gan
Domininkų

New Yorke dabar labai 
daug kalbama ir rašoma apie 
nužudytą liberališką profeso
rių Galindezą. Beveik niekas 
neabejoja, kad jis buvo nužu
dytas Domininkų respublikos 
diktatoriaus Trujillo agentų.

Kad bent kiek nusiplauti, 
kad bent kiek pataisyti savo 
vardą, kad parodyti, jog ir 
jis turi šalininkų, Trujillo 
įsakė savo žmonėms New Yor
ke surengti mitingą už jį.- 
Mat, New 
skaitlinga 
koloni ja.

Mitingą, 
tu Trujillo’ui”, 
praeitą savaitgalį Manhattan 
centre. Nors ten telpa keletas 
tūkstančių žmonių, į mitingą 
susirinko tik 250, įskaitant vi
sokius Domininkų konsulato 
tarnautojus ir pasamdytus 
žmones.

Mitingas buvo tikrai “ap- 

žmoniųc

pavadintą 
Jie

“saliu- 
surengė

tarp „abiejų tų oficialių šven
čių liuosą dieną jų lankyto
jams nereikės plėšyti savo 
jausmo ir trumpos vienos die-

Kviečiame visus gerų pra
mogų mėgėjus atvykti ii1 tik
riname, kad būsite patenkin
ti. Bus paprasta, soti vaka
rienė visiems įprastu laiku, 6 
valandą. Jos kaina tik $2. 
Smagiame pobūvyje užbaigsi
me salėse pramogų sezoną.

’ Tėvų Dienai minėti vaka
rienė įvyks jau šį šeštadienį,1 
birželio (June) 9-ą, Liberty 
Auditorijoje, 'kampas Atlan
tic Avė. ir 110 St., Richmond

dvasininkai ir

gaubtas senoviškui vienuolišku 
juodu apdangalu. Jis visas 
atrodė kaip figūra iš vidur
amžių vienuolynų.

Likusieji, kaip tai Estijos 
protestantas arkivyskupas Jan 
Kiivit ir du rusai pravoslavai 
bei du rusai protestantai, bu
vo pasaulietiškai apsirėdę.

Aplink, netoli atvykusios 
delegacijos , sukinėjosi apie 
keliasdešimt fašistinių; pabė
gėlių, kurie atėjo rėkauti ir 
protestuoti. Tai tie patys ele
mentai, kurie vis sako, kad 
Tarybų Sąjungoje dvasiškija 
prispausta, kad jai neleidžia
ma keliauti ir t. t. 
kuomet atvyksta 

Bet štai, 
tarybinių

siškiai pabėgėlių akyse virsta

Taip jie ir rūke, iie pike
liai. Mačiau rusiškus užrašus, 
kurie vadino Aleksiejų ir ki
tus “raudonais šnipais”. Gir- į 
dėjau latviškus pabėgėlius re-j 
kiant ko tai užgaunančio ar
kivyskupui Tursui, bet nesu
pratau tų šauksmų prasmės. 
Buvo ir vienas kitas armėnas 
pabėgėlis ir, .jeigu neklystu, 
buvo ir lietuvių.

Amerikos dvasiškiai, tarp 
jų žymūs protestantiškų baž
nyčių vadovai, jų tarpe Ame
rikos Kristaus bažnyčių tary
bos (protestantų ir ortodok- 

daktaras Blake,
draugiškai ir maloniai sveiki
no atvykusius.

Aplink susirinkę žmonės su 
nuostaba žiūrėjo į pabėgėlius, 
kurie rėkavo prieš dvasinin
kus. Girdėjau vieną moterį 
sakant:

“Tai ko tie komunistai ne- 
prieš tokius senus 
rėkauti”. Mat, jid vasiškius 

buvo įsitikinusi, kad tie pikie- 
tuotojai — tai komunistai......

B.

suptas” , nes gatvėje radosi 
daugiau anti-Trujilio pikietų, 
negu viduje dalyvių.

Pikietai nešė iškabas, ku
riose tiesiog buvo sakoma, 
kad Trujillo yra žudikas.

Vienu metu tarp abiejų) 
grupių prasidėjo muštynės, į 
darbą buvo paleisti kiaušiniai, 
lazdos, akmenys, iki policija 
įsimaišė.

Damaskas. — Sirijos val
džia jau galutinai nutarė 
įsteigti diplomatinius san
tykius su Liaudies Kinija.

H. JAČOBSON
Geležiniai tavorai, maliava, dar
žininkystės įrankiai. Apt. namų 
įrankiai. Elektros .Ir Plumbing 
įrankiai. Grindų smėliavlmas ir 
pdliravilnas. Išnuomojame tinka

mas mašinas. v
8003—5th Avė., B’klyn

SHX 8-9510

Policija davė apsaugą 
kandidatui C. Citronui

Yorkville East Harlemo 
kongresiniame distrikte prieš
rinkiminė kova karštėja. Tai 
tas distriktas, kurį atstovau
davo pažangietis Marcantonio 
ii- kurį dabai- atstovauja reak
cininkas Do n ava n as.

Prieš Donovaną eina libera
liniai nusiteikę kandidotai, ku 
rie tarpusavyje pešasi dėl no
minacijos demokratų tikiete: 
Santangelo ir Citrono. San
tangelo yra reguliaris demo
kratas, Citronas nepriklauso
mas. Santangelo turi unijų 
paramą, bet Citroną remia 
liberalų dalis.

Citronas dabar skelbia, kad 
kas tai šovė net keletą kartu 
į jo džypą, kuriuom jis važi
nėja po distriktą. Jis nesako, 
kas, jo nuomone, buvo tie 
šovikai, ar tai Donovano ar 
Santangelo stovyklos žmonės. 
Bet jis paprašė policijos ap
saugos—ir tokia jam dabar 
duota.

PRANEŠIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kuopos susirinkimas 
įvyks ketvirtadienio vakare, birže
lio 7, Liberty Auditorijoje. ’ Svarbu 
visiems kuopos nariams dalyvauti 
nes rinksime LDS Seimo delegatą, 
taipgi turime ir daugiau svarbių 
klausimų aptarti. Valdyba.

(107-110)

1

Prasidės Pirmadienj
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OLD folks 
K&PT HĄPPV

MIRĖ
Kazimieras Tiškus, gyvenęs 

140 17th St., Brooklyne, mirė 
birželio 4-os vakarą, Kings 
County ligoninėje.

Apie šermenis ir laidotuves 
praneš vėliau.

žinią telefonu pranešė J. 
Weiss.

Charles Naktinis tebėra sun
kiai sergančiu, 
tus jam davė kraujo 
d ai- 
nai 
100

Jau kelis kar- 
, bet vjs 

silpnas. Randasi Mt. Si- 
ligoninėje, Fifth Ave. ir 
St., New Yorke.

SVEČIAI
Pereitą savaitę Now Yorke 

lankėsi Alekas Čeponis iš Mi
nersville, Pa. Jis svečiavosi 
pas savo gerus draugus Joną 
ir Konstanciją Rušinskus, ku
rie yra ilgus metus gyvenę 
Minersvillėje. Alekas Čeponis 
neturėjo progos aplankyti 
Laisvės įstaigos. Tačiau per 
Konstanciją Rušinskienę jis 
Įteikė Laisvei dovaną $10.00.

Birželio 4 d. Lietuvių Kul
tūrinį Centrą aplankė du geri 
pažangiečiai, sūnus ir tėvas, 
Stanley ir Rapolas Chuber- 
kiai, iš Boston, Mass. Apžiū
rėję visą namą ir spaustuvę, 
svečiai paaukojo į Laisvės 
fondą $10.00.

Dieną prieš tai visa Chu 
berskių; šeima dalyvavo švo- 
gerio dukters vestuvėse čionai

ĮŠOKO Į GAISRININKŲ 
TINKLĄ IR IŠSIGELBĖJO

Keturių vaikų motina Eva 
Magwood bandė iššokti per 
savo penkto aukšto buto lan
gą ir užsimušti. Jos vyras 
bandė ją pagauti ir jam pasi 
sekė tai padaryti. Jis laikė 
ją, jan kabančią lauke, iki 
gaisrininkai atvyko su savo 
tinklu. Jis ją tada paleido, 
nes įtraukti ją buvo negalima, 
ir ji nukrito tinklan. Ji liko 
nesužeista. Dabar ji aiškina, 
kad nežino, kas jai užėjo, 
kodėl bandė žudytis.

ACT QUICKLY!
The Only

COURSE IN WINDOW 
DISPLAY

in N. Y. begins June 4.
Our short, course taught by prcf- 
fessionals can break you in to 
top paying field. 14 week sum
mer course registration open.

FREE PLACEMENT
PAN-AMERICAN ART SCHOOL 
321 W. 56 St. (8 Ave.) N. Y.

PL. 7-0064

HtLPS P60PIX 
through 
425 < 
agencies

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE ’

ALTERATION

P. M.
Exjierlenccd. Suits

9 A. M.—-5:30

FJ^NCESC A DRESSMAKING
1049 Lexington A ve., N. Y. C.

(109-115)

HELP WANTED-MALE

RAKANDU DARBININKAS
Rakandų krautuvei. Kreipkitės 
vien tik patyrę. Gera mokestis, 

nuolatinis darbas.
Long Island RO. 6-0910

(107-113)

MALE and FEMALE

9

VYRAI-MOTERYS 
Fiziškai Tinkami 
Duokite Kraujo 

Jums Užmokėsime
Kreipkitės pirm, iki šošt. kasdien 

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

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

BUSINESS OPPORTUNITIES

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

TAImadge 9-4017

(105-109)

REAL ESTATE

Coney Island. Su nuostoliu par
duodame bungalows; pirmoje šlubo
je 5 rūmai, porčius, aliejinis pečius, 
7 bungalow vienetas, visi 
šiuoi. Turistai vasaros metu. Tessel, 
2872 W. 32nd St., B’klyn. ES. 3-4631

(109-115)

isforni-

Syosset-Ranch, 3 bedim, model 
home, 1 yr. old. Wall to wall car
pet. Stove, comb, storms, patio, 
porch. Liv. rm., dining rm, full 
kitchen, dbl bath, basement, 65x100 
landscape plot, carport, nice out
door area. G. 1. loan. $16,300. Owner 
.transferred. Imin. poss. WA. 1-3026.

(109-115»

MATTHEW A 
BUYUS

i (BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.
MArket 2.5172
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