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KRISLAI
Tegu bus taika!

Savo locnomis pastangomis.
Sektinas pavyzdys.
Visiems smagu.
Ir Philadelphia.
Kaip su ta misija linkui 

Bostono ?
Rašo A. BIMBA

Visa žmonija ištroškusiai 
laukia baigimo skerdynes Ko
rėjoje. Paskutiniai pranešimai 
Labai džiugūs. Gal ir sugrįš 
dj^ika i tą išvargintą ir sukru
vintą kraštą.

Tegu tai bus ir nusileidi
mas iš anos pusės karo belais
viu klausimu. Bile tiktai bus 
atsteigta taika!

Kai nėra pilnutines perga
lės, turi būti nusileidimas. Ge
rai, kad šiaurinė Korėja ir Ki
nija padarė šį žygį linkui ka
ro užbaigimo.

Ar bus tiek pat nusileidimų 
ir boro iš šios pusės karui už
baigti ?

Atsakymo iš Amerikos lau
kia visi Amerikos žmonės, 
laukia visas pasaulis.

★
Teigiamo atsakymo bijo ir 

jielaukia tiktai čiang Kai-šeko 
klika Formozoje ir kheo kli
ka pietinėje Korėjoje. Teigia- 

bnio atsakymo taipgi labai bijo 
Jpęlnagrobiai, kurie šiuo karu 
taip nutuko.

Ir, pagaliau, karo užbaigi
mo nelaukia lietuviškoji kry- 
žiokijada iš Draugo, Naujie
nų, Vienybės ir Keleivio.

štai oficialus raportas. Jį 
patiekia Jungtinių Tautų. Ko
misija. Ji sako, kad paskuti
niais keleriais metais socialis
tiniuose kraštuose gamyba ir 
prekyba labai pakilo, — 
daug daugiau, negu kapitalis
tiniuose kraštuose.

Ir tai savo locnomis pastan
gomis, o ne amerikoniškais 
doleriais. Vakarinėn Europon 
Amerika jau sukišo virš tris-
dešimt bilijonų dolerių. Visi ■■ 
vakarinės Europos kraštai iki Į 
ausų paskendę Amerikos k i-' 
senėje.

. Matote, koks skirtumas tar
pe socialistinės ir kapitalisti
nės santvarkos. Visas svietas*' 
gali pamatyti.
L *- iY^ita gera .iš socialistinio pa- 

sauttįrnaujiena. Tarybų Są
jungoje vyriausybė paskelbė 
plačiausią amnestiją.

Labai sektinas pavyzdys ir 
mūsų kraštui. Kodėl čia nega
lėtų būti paskelbta amnesti
ja? Galėtų ir turėtų.

Pirmiausia turėtų plačiai 
atsidaryti durys visiems poli
tiniams kaliniams.

Amnestija turėtų būti su
teikta visiems sulaikytiems ir 
persekiojamiems svetur ži
rniams.

To reikalauja ir žmonišku
mas ir tautinė gerovė.

Tasai pobūvis, kuris įvyko 
Kultūriniame Centro praėjusį 
sekmadienį, buvo toks gražus 
ir toks vaisingas, jog jo mes 
ilgai nepamiršime.
j Laisvės fondo vajų pradėjo
me tikrai galingu šūviu. , 
i Tas tiktai dar kartą paro- 

Mp, jog pas mus yra dar labai, 
labai daug gerų jėgų, gerų 
norų, gražių užmojų.

Girdėjau, kad. Naujosios
Anglijos menininkų-ąrtistų

(Tąsa 3-čiam puslp.)

D« Hammarskjoeld 
išrinktas Jungtinių 
Tautų sekretorium
Jis yra Švedijos užsieninių
reikalų ministro pavaduotojas

United Nations, N. Y.— 
Į Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba užgyrė Švedijos di 

\ plomatą Dagą Hammarsk- 
joeldą kaip naują general} 
Jungtinių Tautų ’ sekreto- 

i rių, vieton pasitraukiančio 
norvego Trygves Lie.

Anglai - amerikonai pir
miau siūlė kanadietį Leste- 

Į ri B. Pearsoną bei filipi
nietį gen. Carlosa Romulo 
i Jungt. Tautų sekretorius, 

i Sovietu Sąjunga juos atme
tė ir iš savo pusės siūlė In
dijos delegate Vijają Lakš- 
mi arba Lenkijos ministrą. 
Anglų - amerikonų blokas 
atmetė Sovietų remiamus 
kandidatus.

Galų gale, amerikonai, 
andai ir Sovietų delegatas 
Višinskis susitarė remti 
Hammarskjoeldą. Tad Sau
gumo Taryba 10 balsų prieš 
0 ir paskyrė ji sekretorium. 
Užtikrinta, kad Jungtinių 
Tautų seimas (asamblėja) 
patvirtins H a m m arskjoel- 
da.

Generalis Jungtinių Tau
tų sekretorius gali būti ski
riamas tiktai toks, su ku
riuo sutinka Penki Didieji, 
nuolatiniai Saugumo Tary
bos nariai—Jungtinės Vals
tijos, Sovietų Sąjungą, An
glija, Fra nei ja ir Kinija.

Kadangi Švedija pripažįs- 
Į ta Kinijos Liaudies Respu- 
i bliką, tai Čiang Kai-šeko 
i kinu tautininku atstovas i

susilaikė nuo balsavimo. 
Anglų - amerikonų blokas 
Jungtinėse Tautose vis dar 
pripažįsta čiangininkus iš 
Formozos salos kaip “visos 
Kinijos atstovus” Jungti
nėse Tautose.

Saugumo Taryba suside
da viso iš 11 tautu atstovu, 
šeši jų yra perrenkami, ne 
nuolatiniai.

Jungtinių Tautų genera- 
lio sekretoriaus alga ir 
“primokėj i m a i išlaidoms” 
yra 55 tūkstančiai dolerių 
per metus.

Adenauer prašo leist 
jam tuojau ginkluot 
vakarinius vokiečius

Washington. — Atvyko 
Konradas Adenaueris, va
karų Vokietijos premjeras, 
Sakė, prašys Ameriką leisti 
jam tuojau rekrutuot 500,- 
000 vokiečių armiją ir ga
minti ginklus; nelaukti, iki 
Franci j a', Italija ir trys ki
ti vakarų Europos kraštai 
užgirs karinę sutartį su va
karų Vokietija.

Ta Amerikos pagaminta 
sutartis reikalauja sudaryt 
tarptautinę visų tų šalių ar
miją prieš komunizmą.

Kad sutartis įeitų galion, 
tai ją turi užgirti visų mi
nimų šalių seimai. O įki

Jau išbandytas atominis 
submarino Variklis

Washington. — Valdinė 
atomų jėgos komisija pra
neša, kad:

Jau pastatytas ir išban
dytas atominis pečius, ku
ris varys didžiulį submari 
ną “Nautilus.” • Pečiaus 
karštis gamins garą, o ga
ras suks varomąjį subma
rino motorą.

Tas submarinas yra sta
tomas Grotone, Conn. •

Tebegyvuoja lenkų 
vyskupas, kuri 
propaganda numarino’

Varsa va, — Anglų - ame
rikonų , propaganda skleidė 
melus, būk Lenkijos komu
nistai įkalinę ir numarinę 
katalikų vyskupą Stanisla
vą Adamskį, Katovice die
cezijoj.

Bet tas vyskupas, 77 me
tų amžiaus, tebėra laisvas, 
gyvas ir sveikas.

Korėjos liaudininkai sako 
numušę dar 2 Amerikos 
lėktuvus.

KINIJA ATSIUNTĖ SAVO 
SIŪLYMU JUNGT. TAUTOM 
DĖL TAIKOS KORĖJOJE

Anglai-amerikonai dar ‘nežino’ 
kaip atsiliept j tą pasiūlymą

United Nations, N. Y. — 
Kinijos Liaudies Respubli
kos premjeras čou Ėn-lai 
kablegrama atsiuntė Jung
tinėms Tautoms savo pasiū
lymą dėl korėjinio karo be
laisviu grąžinimo namo. 
Pasiūlymas, atsiųstas Jung
tinių,Tautų seimo pirminin
kui Lesteriui Pearsonui, ir 
60 šalių atstovams, pakar
toja pirmesni Čou En-lai 
pareiškimą per radiją. Sa
ko:

Vienintelė kliūtis paliau
boms Korėjoje iki šiol buvo 
klausimas dėl karo belais
vių grąžinimo iš abiejų pu
sių. Kinija ir šiaurinės Ko
rėjos Liaudies Respublika 
todęl dabar siūlo šitaip 
žmoniškai išspręsti tą klau
sima: c

Po karo veiksmų sustab
dymo tuojau grąžinti no
rinčius namo grįžti belais
vius, o kitus/ belaisvius 
(kuriuos amerikonai vadi- 

Ina “atsisakančiais grįžti”) 
tai laikinai perkelti į vieną 
iš neutralių valstybių, kur 
jiems bus duodama tinka
mi paaiškinimai kas liečia 
grįžimą.

Čou En-lai tiktai čiangi- 
ninkų atstovui neatsiuntė 
to pasiūlymo .

Kadangi Čou En-lai tatai 
pranešė Jungtinėms Tau-

Anglai tariasi su Sovietų 
valdininkais, kaip išvengt 
susidūrimų ore

Berlin. — Anglijos ir So
vietų Sąjungos valdininkai 
čia tariasi, kaip išvengti su
sidūrimų ore, kuomet an
glų lėktuvai skraido per so
vietinį Vokietijos ruožtą, 
tarp Berlyno ir vakarų Vo
kietijos'.

Neseniai Anglijos bombo
nešis iškrypo iš sutarto sve
timiems lėktuvams kelio. 
Sovietiniai lėktuvai parei
kalavo, kad jis nusileistų 
žemyn, bet jis ne tiktai ne
klausė, o dar ir šovė, kaip 
sake Sovietų vyriausybė. 
Todėl bombonešis ir buvo 
numuštas žemyn/ Su juo 
žuvo 7 anglų lakūnai.

Generolas Čuikovas, va
das sovietinės kontrolės ko
misijos Vokietijai, pareiškė 
gailestį dėl anglų lakūnų 
žuvimo ir sykiu siūlė An
glijai pasitarimus, kaip 
galima būtų išvengti tokių 
nelaimių.

šiol tiktai vakarų Vokieti
jos seimas ją užgyrė,

' Adenaueris pranašauja, 
kad tik apie šių metų pa
baigą bus pilnai užgirta 
tarptautinė armija prieš 
Sovietų Sąjungą.

Gen. Čuikovas širdo 
Keturių Didžiąją sueigą 
dėl Vokietijos

Berlin. — Generolas Vagi
lius Čuikovas, karinis So
vietu komandierius Vokie
tijai, siūlė sušaukti Ketu
rių Didžiųjų Konferenciją 
— Jungt. Valstijų, Sovietų 
misijos Vokietijai, pareiškė 
Sąjungos, Anglijos ir Fran- 
cijos. Sako, aukštieji jų at
stovai turėtų spręsti apie 
rytinės ir vakarinės Vokie
tijos sujungimą į viehą de
mokratinę vokiečių valsty
bę ir apie taikos sutartį su 
ja.

Čuikovo pasiūlymas at
spausdintas vakarinės Vo
kietijos komunistų laikraš
tyje Freies Volk (Laisvoji 
Liaudis), yra jo atsiliepi
mas į laišką dr. Josef o
Wirtho, kuris vadovauja 
Vokiečių Sambūriui dėl Vo
kietijos Suvienijimo.’®1

NUSINUODIJO KARI
NIŲ ŠNIPŲ VADAS
Washington. — Nuodais 

nusižudė J a m e s -S. Kron- 
thal, karinių šnipų admi
nistratorius, buvęs armijos 
kapitonas ir Harvardo Uni
versiteto instruktorius..

toms, iš to aišku, jog nori, 
kad Jungtiniu Tautų centre 
būtų sprendžiamas klausi 
mas dėl paliaubų Korėjoje. 
Tam jau pritarė Indijos de
legatas ir Sovietų Sąjungos 
atstovas.

(Maskva. — Sovietų Są
jungos užsienio reikalų mi
nistras Molotovas ragino 
pačias Jungtines Tautas 
spręsti Korėjos klausimą; 
kartu siūlė pakviesti Kini
jos ir Korėjos liaudininkų 
atstovus.)

Bet anglai - amerikonai 
iki šiol priešinosi to reikalo 
sprendimui pačiose Jungti
nėse Tautose. Sako, užteks, 
jeigu bus panaujintos dery
bos tarp karinių atstovų 
Panmūndžome, Korėjoje.

Amerikos ir Anglijos val
dovai dar nesugalvojo, kaip 
atsiliepti j Kinijos ir Korė
jos liaudininkų pasiūlymą. 
Karštai diskusuoja’, kaip 
atsakyti. Bijo, kad paliau
bos Korėjoje galėtų pa
kenkti Amerikos ir jos tal
kininkų ginklavimuisi prieš 
komunizmą, c

Tokio.— Generolas Clark, 
vyriausias Amerikos ko
mandierius Tolimiesiems 
Rytams, kol kas sutiko de-' 
rėtis tiktai dėl sužeistų bei 
sergančių karo belaisvių 
grąžinimo.

Areštuotas plėšikas 
amerikinis marinas, 
nušovęs 5 žmones

Dubuque, Iowa. — Suim
tas Jungtinių, Valstijų ma
rinas, Fred E. McManus, 
18 metų amžiaus, prisipaži
no nušovęs tris moteris ir 
du vyrus, plėšikaudamas 
per tris dienas nuo pereito 
penktadienio.

Jis buvo dešimčiai dienų 
paleistas paviešėti pas tė
vą Valley Stream mieste
lyj, Long Island, N. Y. Tė
vas yra turtingas vienos 
biznio įstaigos viršininkas*.

Marinas sūnus pasisakė 
policijai, kad nuvykęs į Ro
chester}, N. Y., nušovė stu
dentą Wm. Bravermaną, 
pagrobė jo automobilį; plė
šikaudamas ir žudydamas 
pervažiavo 'New Yorko ir 
Minnesotos valstijas, iki, 
pagaliau, buvo areštuotas 
lowoje. Bet iš plėšimų jis 
laimėjo tiktai apie $58.

Buvo suimta, ir važiavusi, 
kartu su juo mergina, bet 
jinai nekaltinama.

EI Centro, Cal. — Val
džios agentai sugaudė, sa
koma, “saliūnuose,” dau
giau kaip 200 jaunų meksi
kiečių merginų bei moterų, 
slaptai atvykusių iš Meksi
kos. Jos bus deportuotos 
atgal į Meksiką.

Sovietų Sąjunga vėl 
dikčiai nupigina 
gyvenimo reikmenis
Tai jau 7-tas kainų numušimas 
po Antrojo pasaulinio karo

' Maskva. — Sovietu vy
riausybė kovo 31 d. vėl žy
miai numušė kasdienio var
tojimo reikmenų kainas. 
Tai jau septintas produk
tų nupiginimas po Antrojo 
pasaulinio karo. Avalai, 
maisto dalykai bei kiti gy
venimo reikmenys dabar 
nupiginti dar keletu pro
centų iki 30 ir net 50 pro
centu-.'

Naujieji nupiginimai su
taupys sovietiniams žmo
nėms daugiau kaip 30 bili
jonų rublių per metus (o 
amerikiniais pinigais skai-

Plačiausi streikieriu 
išstojimai už taiką 
gąsdina Romos valdžią

Roma. — Kai pirmadienį 
dauguma Italijos darbinin
kų streikavo, protestuoda
mi prieš rinkimų įstatymo 
sudarkymą, sykiu išsivystė 
ir demonstracijos už taika 
ištisoje šalyje. Daugybė 
valstiečiu taip pat demon
stravo išvien su darbinin
kais. ’

United Press teigia, kad 
tai buvo “aršesnės, plates
nės riaušės, ^egu bet kada 
pirmiau per paskutinius 5 
metus.”

Policija ir kariuomenė su
ėmė daugiau kaip 2,000 de
monstrantų; daugelį sužei
dė. ‘ 1

Amerikiniai koresponden
tai lemia, kad tokie bruzdė
jimai verčia Italijos valdžią 
atidėlioti” karinę sutartį su 
penkiais kitais vakarų Eu
ropos kraštais dėl tarptau
tinės armijos sudarymo 
prieš Sovietų Sąjungą.

Anglijos ir Amerikos 
ambasadoriai Maskvai 
sulėkė j Londoną

London. — Anglija par- 
šaukė iš Maskvos savo am
basadorių Gascoigne “svar
biems pasitarimams.”

Londone staptelės ir Boh
len, naujasis Amerikos am
basadorius Maskvai.

Anglijos valdininkai ir 
Jungtinių Valstijų atstovai 
Londone tarsis su ambasa
doriais kaip vienu frontu 
atsiliepti į taikius Sovietų 
Sąjungos ir Kinijos Liau
dies Respublikos pasiūly
mus.

Tokio, Japonija. — Pra
nešama, kad “žiauri saus
ra” pakenks derliams Man- 
džūr,ijoj bei kitose Kinijos 
provincijose.

* ORAS. — šiltoka ir gal 
bus lietaus.

tant, tai 7 bilijonus, 500 mi 
Ii jonų dolerių).

Šiuo žygiu yra sekamais 
procentais numušta kainos 
125-kioms rūšims įvairių 
produktų bei dirbinių:

Duona ii' miltai 10 pro
centų; mėsos produktai* 15 
proc., žuvis 10 procentų, 
sviestas ir valgomieji rie
balai 10 proc.; daržovės 
(tame skaičiuje bulvės) ir 
vaisiai 50 procentų; cukrus 
10 proc., 1 arbata 20 proc.: 
medvilnės ir šilko audeklai 
15 proc., vilnonai 5 proc., 
lininiai audeklai 8 procen
tais; suknelės 7, 12 bei 14 
procentų; kailiniai 7 iki 15 
procentų.

Odos batai - če very kai 
nupiginti 8 procentais; odos 
če very kai su guminiais pa
dais 10 procentų; įvairūs 
guminiai avalai 10 iki 20 
procentų; marškiniai bei 
kiti lengvieji vyriško apsi
rengimo dalykai 10 proc.; 
cigaretai ir taboka 5 iki 
10 procentų.

Elektriniai kambarių va
lytuvai (vacuum cleaners) 
nupikinti 25 procentais, 
elektriniai š ai d y t uvai ir 
skalbiamosios mašinos 20 
procentų; siuvamosios ma
šinos 10 proc., gazolinas ir 
kerosinas 25 proc., klijon- 
kės 15 proc.. degtukai 17 
proc., medžioklės bei spor
to reikmenys 15 proc., fan 
mų įrankiai 10 iki 20 pro
centų ; muzikiniai instru
mentai 10 procentų; alus 15 
proc., vynąs 5 proc., degti
nė 11 procentų.

Suimtas anglas, nužudęs
6 ar 7 moteris

London. — Tapo areštuo
tas raštininkėlis John R. 
Christie, kuris nūžudė sa
vo pačią ir, tur būt, pen
kias ar šešias kitas mote
ris. Jis jau prisipažino po
licijai kaip pačios nužudys 
to j as.

Jo apartmente ir kieme 
policija surado pačios ir še 
šių kitų moterų palaikus. 
Trijų moterų lavonai buvo 
'Paslėpti jo kambario sieno
je ir ta vieta aplipinta dai
liais sieniniais popieriais; 
ketvirtos moteries lavonas 
pakištas po grindimis; 
penkta sukapota į gabalus 
ir pakasta kieme; šešta, 
smulkiai sukapota, paslėp
ta palėpėje.

I . ' K . 1 <

Tuo tarpu Christie pa- 
| trauktas teisman tiktai už 
savo žmonos nužudymą. Už 
tai tikrai bus pakartas.

Korėja. — Nežinia kieno 
lėktuvas bombomis užmušė 
keturis pietinius korėjie
čius, Amerikos talkininkus.
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TAIKOS VILTIS
Paskutinių keleto dienų įvykiai labai pradžiugino 

visą žmoniją. Nors dar visko gali būti, bet daugybė žen
klų rodo, jog bus einama prie užbaigimo Korėjos skerdy
nės. Iš Šiaurinės Korėjos ir Kinijos pusės padaryti pa
siūlymai išsprendimui karo belaisvių klausimo suteikia 
puikiausią progą šitą konfliktą greitai ir pasekmingai 
užbaigti.

Taip pat, kaip atrodo, dauguma Jungtinių Tautų 
šalių ištroškusiai laukia susitarimo. Ypatingai dėl tai
kos darbuojasi didžioji Indija. Iš Tarybų Sąjungos pu
sės jau seniai dedamos visos pastangos atsteigimui To
limuosiuose Rytuose taikos.

Kaip pirmiau, taip dabar, žinoma, viskas priklausys 
nuo to, ką pasakys mūsų vyriausybė. Pirmieji atsiliepi
mai į Kinijos Liaudies Respublikos užsienio reikalų mi
nistro Čdu En-lai pasiūlymus karo belaisvių klausimu 
nebuvo entuziastiški. Tas pats senas argumentas: Ne
galime pasitikėti!

Bet pasitikėti reikia ir galima. Be pasitikėjimą ne
gali būti susitarimo. Be pasitikėjimo negali būti taikos.

Žinoma, ant prezidento Eisenhowerio ir valstybės 
sekretoriaus Dulles yra daromi dideli stambiojo kapi
talo spaudimai neiti prie susitaikymo. Prieš atsteigimą 
taikos taip pat sušilusi Washingtone darbuojasi Čiang 
Kai-šeko klika per savo riebiai apmokamus agentus. Fa
šistiniai pabėgėliai, kurių tūkstančiai susirado Ameriko
je prieglaudą, taip pat staugia prieš taiką.

Tačiau mes nenustojame vilties. Mes tikime, kad 
taikos jėgos paims viršų ir jų balso paklausys mūsų vy
riausybė.

Karas atsibodo Amerikos žmonėms. Tie tūkstan
čiai ir tūkstančiai jaunli amerikiečių, žuvusių arba su
žeistų Korėjos laukuose, garsiai kalba už taikos reikalą. 
Jie žino, ką reiškia moderniškas karas praktikoje.

PASIUTUSI MOTERIŠKĖ
Šiandien karo trokšta ir 

prie karo kursto tiktai pa
skutiniai pasiutėliai. Joks 
sveiko proto ir švarios są
žinės žmogus agitacija už 
karą neužsiims.

Gaila, tokių agitatorių 
atsiranda ir tarp Amerikos 
lietuvių. O kas dar baisiau, 
kad jų tarpe užtinkame ir 
moterų.

Štai kokia ten Žilinskie
nė fašistinėje Dirvoje pa
deda į šalį visokį žmoniš
kumą ir posmuoja:

Pagaliau atsiranda jau ir 
tokiu balsų, kurie reikalauja 
nebesitenkinti nauja “išlais
vinimo“ politika, bet imtis 
konkrečių išlaisvinimo žygių. 
Esą Eisenhoweriui paskelbus 
išlaisvinimo deklaraciją nie
ko naujo neįvyko. Laikas 
pagaliau suprasti, kad Rau
donoji armija užėmė centro 
Europą jėga ir tik jėga ga
lima ją iš ten pašalinti. Pa
dėkime pavergtoms tautoms 
tą lemiamą kovą pradėti ir 
laimėti. Ar nelaikąs tai pa
daryti šiandieną, kada dar 
rusų karo ginklų sandėliai 
nėra pakankamai pilni? Ir 
jeigu JAV negali išvengti 
karo su Sovietais, tai kodėl 
nepradėti dabar, nelaukiant 
kol jie vyraus atominių gin
klų srityje?

Ir šita poniutė karštai 
pasveikintų, jeigu preziden
tas Eisenhoweris pradėtu 
naują karą, ir ne tiktai 
Amerikos, bet ir viso pa
saulio milijonus ir milijo
nus jaunu vvru sublokštu i 
mirties nasrus. Toksai žy
gis jai atrodytų “išlaisvini
mo” žygiu.

UNIVERSITETU VALDOVŲ BALSAS
Po gana ilgo tyrinėjimo prabilo Amerikos didžiųjų 

universitetu galvos ir bosai. Nė valandėlei nepamirški
me, jog mūsų šalies universitetai yra multi-milijoninės 
įstaigos, griežtai ir visiškai kontroliuojamos stambiojo 
kapitalo. Jų prezidentais ir vadais gali būti tiktai tie, 
kurie turi didžiojo kapitalo palaiminimą.

Todėl iš ju labai daug ko negalima nė tikėtis. Jei
gu pagaliau jie prabilo akademinės laisvės klausimu, 
tai tik todėl, kad ilgiau'nebegalima buvo tylėti. Ragah- 
gaudžių siautėjimas iš vienos pusės, pažangiųjų žmonių 
balsas prieš reakciją — iš kitos pusės, privertė universi
tetų vadeivas tarti savo žodį.

Prieš tūlą laiką Association of American Univers
ities paskyrė specialę komisiją studijavimui padėties. 
Komisijos* pryšakin atsistojo Yale universiteto preziden
tas Dr. Griswold.

Dabar toji komisija išleido savo pareiškimą. Skai
tai žmogus tą pareiškimą ir galvoji: ir tos aukštojo 
mokslo įstaigos jau saugiai įkinkytos į tą patį malūną, 
kuris be pasigailėjimo triuškina Amerikos žmonių de
mokratines teises.

Universitetų susivienijimo komisija savo manifestą 
pradeda, tiesa, labai iškilmingai ir aukštai apie akade
minę laisvę’ ir universitetų profesorių teisę ir kalbėti ir 
mąstyti taip, kaip jie išmano. Atėmimas jiems tos tei
sės, girdi, reikštų užgniaužimą mokslo ir sunaikinimą 

jįifoto. y
Švenčiausia tiesa. Bet kas toliau? Toliau tame pa

reiškime apverčiama aukštyn kojomis viskas, kas pra
džioje pasakyta. Toliau sakoma, kad profesoriai turi 
pilniausiai kooperuoti su raga^gaudžiais, kad joks ko- 

.munistinių pažiūru žmogus negali būti universitetu fa
kultetuose, kad mikartiniu ir kitokių ragangaudišku ko
misijų pašaukti profesoriai privalo atlikti visą politinę 
išpažintį ir, žinoma, paskui būti pilnai patenkintais, ka
da bus išmesti iš darbo. Komisija eina dar toliau ir įsako 
profesoriams nesišaukt! prie Konstitucijos Penktojo 
ąmėndmento* kuris apsaugo kiekvieną amerikietį nuo 
liūdymo prieš save.

Pagaliau, komisija iš peties prakeikia komunizmą, 
kurio, matyt, ji nesupranta. Jeigu jinai apie jį nors ši 
tą nusimanytų, tai nekalbėtų prieš “rusišką komunizmą,” 
nes tokio sutvėrimo nesiranda. Ji kalba apie “komunis
tų konspiraciją prieš amerikinę demokratiją,” kuomet ji 
pati su šiuo savo pareiškimu pavirto įrankiu tos demo
kratijos naikinimui.

Bet, žinoma, šis kapitalistinės universitetų asocia
cijos pareiškimas nesulaikys progreso ir neužčiaups bur
nos tiems amerikiečiams, kurie tiki i demokratiją ir 
laisvę. Neigi jisai užgniauš tuose pačiuose universite
tuose nuoširdžių jų ir Pažangiųjų profesorių balsą, už 
žmonių teises ir progresą.

IR VĖL Iš PRADŽIOS
Straipsnyje “Lietuvių De

legacijos Baltuosiuose Rū
muose,” tilpusiam©, fašisti
nėje spaudoje, surandame 
įdomią istorija. Ta istorija 
idomi tuo. kad ii protingam 
žmogui aiškiai irodol kaip 
bergždžios ir kvailas yra 
menševikų, klerikalų iv 
mietonininkų pastangos. 
Jie sako, kad jie “misija” 
i Baltuosius Rūmus pradė- 
ių dar 1940 metais. Prašę 
ir maldavę valdžios galvą, 
išlaisvinti Lietuva iš darbi
ninkų ir valstiečių ir su
gražinti ponams.

Paskui, 1946 metais, vėl 
Amerikos Lietuvių Taryba 
buvo nuvykusi .Washingto- 
nan. Vėliau dar dviemis 
atvejais (1948 m. ir 1952 
m.) jos delegacija aplankiu
si Baltuosius Rūmus su tuo 
pačiu reikalu.

Bet kas iš-to išėjo? Ko
kie rezultatai? Ką pasie
kė? Ogi visiškai nieko, ab
soliutiškai nieko.

Dabar ir vėl jie turėsią 
viską pradėti iš pat pra
džios. nes, mat, Baltuosiuo
se Rūmuose sėdi jau kitas 
prezidentas. Atsidusęs 
straipsnio autorius gieda: 
“Tikime, kad jo paskelbtoji 
tautų išlaisvinimo politika 
pradės reikštis mūsų lau
kiamomis kon k r e č i o m i s 
formomis.”

O kokios tos “konkrečios 
formos?” Straipsnyje ne- 
pasakojna, bet jas nesunku 
įsivaizduoti. Kryžiokai ti
kisi ir laukia naujo pasau
linio karo. Ne kartą, bet 
šimtus kartų jie yra išsi- 
reiŠkę, kad Lietuva jie ga
lėsią išlaisvinti tiktai per 
Amerikos karą prieš Sovie
tus.

Mes gi tikime, kad tos 
dienos sūgedėliai iš Ameri
kos Lietuvių Tarybos nie
kados nesulauks. Mes teb
esame įsitikinę, kad karo 
bus išvengta ir kad bus su
rasti būdai kapitalistinių ir 
socialistinilį kraštų sutūpi
mui ir sugyvenimui tame 
pačiame pasaulyje.

TEKSTILININKŲ 
STREIKAI

RIO de JANEIRO.—Rio 
de Janeiro tekstiles pramo
nės daugiau nei .30,000 dar
bininkų tebetęsia streiką, 
pradėtą prieš mėnesį laiko. 
Solidarumas ir parama 
ateina jiems ne vien, iš vi
sos Brazilijos, o taip pat ir 
iš užsienio .

Reikalauja 60% uždarbio 
pakėlimo, be ko nusistatė 
negrįžti į darbą. Fabrikan
tai, atsižvelgdami į milijo
ninius nuostolius, kuriuos 
atneša industrijos paraly
žiavimas, pradeda linkti 
linkti prie susitarimo, ne
žiūrėdami, kad tam priešin
gas tekstilės pramonės sa
vininkų sindikatas.

Fabrikas “Sao Luis Du- 
rao,” suteikė pakėlimą 60 
procentų, sumokėjo 50 pro
centų streiko dienų, sumo
kėjo taipgi 15 dienų algas, 
kaipo kalėdinį priedą ir su
tiko panaikinti galiojusį pa
tvarkymą, pagal kurį dar
bininkai turėjo visu 100% 
punktualiai pribūti darban, 
reiškia, neaplei džiaut nei 
vienos darbo dienos. * Tuo 
pat momentu, kai darė su
tartį su darbininkais, mini
masis fabrikas a t s i s k y re 
nuo darbininkų sindikato.

“Deodoro Industrial” ir 
kiti fabrikai eina linkui nu
sileidimo, taikiais pagrin
dais, priimtais “Sao Luis 
Du rao” savininkų, kas duo
da numatyti laimėjimą vi
soje eilėje, streikuojančių 
Rio tekstilės darbininkų.

■ Santa Catarina estadoje 
irgi streikuojama. Tenai 
tekstilės pramonėje taip 
pat apleido darbą 1,200 dar
bininkų. Jie irgi reikalau
ja žmoniškesnio uždarbio.

Reikia pasakyti, jog dar
bininkų padėtis visame 
krašte- yra taip kritiška, 
kad daug u m a gausesnių j 
šeimų nebeįstengia dabar-! 
tiniais uždarbiais išsimai
tinti. Vienintelė išeitis — 
streikas iki laimėjimo. Bet 
ar ilgai tas gelbės? Neuž
ilgo pragyvenimas vėl pa
brangs, ir vėl atsidursime 
toje pačioje vietoje.

Krize Santos uoste
Jau 4-tas mėnuo, kai San

tos mieste jaučiama aštri 
krizė: uosto kompanija at
leido virš 2,000 laivakrovių 

Paryžiaus policija padarė užpuolimą ant Generalinės 
Darbo Konfederacijos raštinės ir areštavo jos sekre
torių Benoit Franchon. Taip pat suareštavo komunis
tę dienraščio “L’Htimanite” redaktorių Andre Stil 
h* keletą kitų vadų. Francijoje didėja teroras prieš 

darbininkų judėjimą.

bei kitų darbininkų. Be 
darbo kur jie dėsis? Juk 
darbininkas negali apseiti 
nė vieno mėnesio be algos, 
žinant nuomos ir pragyve
nimo reikmenų brangumą.

Miestas nustojo ir tą 
menką judėjimą, kurį turė
jo dar tik prieš 7 mėnesius. 
Kame priežastys? Atrodo, 
kad Šiaur. Amerikos preky
bininkai boikotuoja tą uos
tą. Iš tikro, labai retai ku
ris amerikinis laivas čia 
privažiuoja. Nesant laivų— 
nėra darbo.

O betgi dar nebus metų, 
kai tie patys jankiai skun
dėsi, būk tai negaudavę vie
tos uostau įvažiuoti, prisei- 
davę stovėti kelias savaites, 
laukiant eilės iškrovimui. 
Tai kur gi dabar tie lai
vai pasidėjo?

Jungtinės Amerikos Vals
tybės teisinasi, kad Brazili
ja perbrangiai savo pro
duktus parduodanti, todėl 
jiems neapsimoką pirkti. 
Bet greičiausia ar nebus 
kas bendro su šio krašto 
valdžios dabar nacionali
zuojama Šautose veikiančią 
tramvajų, vandens, elektros 
ir gazo amerikiečių kom
panija “City”?

T-kįs B.

Bravo, urugvajiečiai!
SAO PAULO. — Gavę ži

nią apie drg. A. Vaivusko 
išvažiavimą į Tėvynę buvo
me labai susirūpinę toli
mesne laikraščio padėtimi. 
Gerai žinodami, kad drau
gas Vaivuskas buvo bene 
(arba beveik) vienintelis 
spaudos žmogus Urugvua- 
juje, manėme, kad tolimes
nis laikraščio išleidimas tu
rės smarkiai nukentėti, ar
ba net visai užsidaryti. 
Nors, tiesa, žinojome ir ži
nome, kad ten, jūsų tarpe, 
randasi antras ir gana ga
bus asmuo, specialistas to
je srityje; bet taipgi, su
prasdami jo sveikatingumo 
stovį, abejojome apie tikslų 
“Darbo” pasirodymą.

Kiek vėliau, draugui Vai- 
vuskui pravažiuojant pro 
Braziliją, dalykai pasidarė 
aiškesni, ir mes jau buvo
me tikri, kad laikraščio gy
vavimas yra užtikrintas. 
Bet vis dar rūpėjo jį (“Dar
bą”}' pamatyti be redakto
riaus.” Ir štai (nors ir ge
rokai pavėluotai, numerius 
21 ir 22 gavome kartu šių 

metų sausio mėn. 4-6 die
ną), pasiekia mus paskuti
niai “Darbo” numeriai drg. 
Vaivuskui išvažiavus, visai 
mus suramindami: “Dar
bas” tebėra toks, kokiuo jis 
buvo ir anksčiau. Reiškia, 
draugai urugvajiečiai turi 
galimybių visai tvarkingai 
laikrašti subudavoti. Bra
vo, draugai, už tai!

Kapso Sūnus

Mirė Petras Pavilonis
SAO PAULO. — Sausio 

mėn. 5 dieną, širdies ligos 
prispaustas, ir dar tik 50 
metų teatgyvenęs, atsisky
rė iš gyvųjų tarpo Petras 
Pavilonis.

Velionis buvo demokrati
nių įsitikinimų, gero būdo 
ir draugiškas žmogus. Per 
visą pragyventą laiką Bra
zilijoje Petras turėjo ryšius 
su darbininkiškomis orga
nizacijomis, skaitė jų spau
dą ir kiek galėdamas ją pa
rėmė .

Palydint gražiam būre
liui draugų ir artimųjų, ve
lionis tapo palaidotas San
to Amaro (San Paulo prie
miesčio) kapinėse.

Ilgametei jo gyvenimo 
draugei reiškiame gilią už
uojautą; o tau, mielas Pe
trai, tebūnie lengva Brazi
lijos žemelė.

Draugas

ŽINIOS IS LIETUVOS
Ekskursinė-turistinė stotis

VILNIUS. — šiomis dieno
mis Vilniuje pradėjo darbą 
respublikinė ekskursinė-turisti
nė stotis, šiais metais stotys 
bus atidarytos Kaune, Šiau
liuose, Klaipėdoje.

Prie stoties veiks jaunųjų 
turistų kabinetas, turizmo-al- 
piniznio, kraštotyros, istori- 
jos-geografijos būreliai, kur
sai turizmo instruktoriams 
parengti. Stoties ekskursinės- 
turistinės bazės aptarnaus 
vasaros atostogų metu atvy
kusias į Vilnių ekskursijas.

Stoties metodinis kabinetas 
teiks mokykloms metodinę 
medžiagą apie ekskusijų, tu
ristinių kelionių organizavi
mą po gimtąjį kraštą, fabri
kus, kolūkius, MTS, kultūros- 
švietimo įstaigas, parengs 
maršrutus, leidinius.

Numatoma suorganizuoti 
moksleivių ekskursijas į mūsų 
Tėvynės sostinę Maskvą, di
džiąsias komunizmo statybas, 
Leningradą, Kijevą, Rygą. 
Mokiniai aplankys Krymą, 
Kaukazą, Užkarpatę, Viduri
nę Aziją. Respublikoje bus 
suorganizuota plaukiojanti 
stovykla, turistinės stovyklos, 
eilė turistinių žj>gių pėsčio
mis, dviračiais, baidarėmis.

A. Ramanauskas.

Minsko ir Kauno saviveikli
ninkų draugystė

KAUNAS. — Daugelio ar
telių — “Salomėjos Nėries“, 
“Vinco Kapsuko“, “Keturių 
komunistų“, “Balti jos“ ir 
kitų darbininkai yra susibūrę 
į - daugyerslinės sąjungos klu
bo meno saviveiklos kolekty
vą. Sukurtas liaudies šokių ra
telis, choras, dramos mėgėjų 
kolektyvas. Meno saviveiklos 
apžiūrose atskiri rateliai ir 
atlikėjai yra užėmę eilę pir
mųjų vietų.

Meno saviveiklos kolektyvas 
užmezgė draugystę su Mins
ko daugverslinės sąjungos 
klubu, pradėjo keistis reper- 
tuarine medžiaga — gaido
mis, šokių aprašymais ir tt. 
Kauniečiai gavo pakvietimą 
atvykti į Minską ir pasirodyti 
Ba 1 tarus i j os resp u b 1 i k i n ė j c
verslinės kooperacijos meni
nės saviveiklos apžiūroje. 
Pradėtas pasiruošimas išvy
kai.' Vyrų choras greta tarybi
nių ir lietuvių liaudies dainų 
atliks broliškosios respubli
kos liaudies dainas baltarusių 
kalba; Liaudies šokių ratelis 
parodys daugiau kaip 20 lie

tuvių, o be to baltarusių liau
dies šokius. Gudaičio-Guzevi- 
čiaus pjesę “Kalvio Ignoto 
teisybę’’ suvaidins Minske 
dramos ratelis. E. Jurgėna#

Vieno rajono studentai

UKMERGĖ. — Jaunimas iš 
rajono centro ir kolūkių turi 
visas galimybes išeiti aukštą
jį mokslą. Studentus-ukmer- 
giečius galima sutikti ne tik 
Vilniuje ir Kaune, bet taip pat 
ir Maskvoje, Kijeve bei kituo
se Tarybų Sąjungos miestuo
se.

Šiomis dienomis Ukmergėje 
įvyko mokinių susitikimas su 
studentais, atvykusiais atos
togų į gimtąjį rajoną.

Įdomų pranešimą apie, tary
binių inžinierių paruošimą 
Kauno Politechnikos institute 
padarė šios aukštosios moky
klos mokymosi pirmūnas V. 
Šeštokas. Maskvos inžinierių 
—statybos institute mokosi R. 
Montrymas. Su dideliu dėme
siu buvo išklausytas jo pasa
kojimas apie Maskvos daugia
aukštes statybas.

Pasisakė taip pat Vilniaus 
universiteto, dailės instituto ir 
kitų aukštųjų mokyklų st\J^ 
(lentai. St. Liaudanskas. -

Pirmoji agronomu- 
ekonomistų laida

KAUNAS. — Prieš penke
rius metus žemės ūkio akade
mijoje buvo įsteigtas žemės 
ūkio organizacijos ir ekono
mikos fakultetas. Pirmoji fa
kulteto studentų laida išlai
kė paskutinius semestrinius 
egzaminus.

Šiuo metu jaunieji specia
listai ruošia diplominius dar
bus. Baškys savo diplominiam 
darbe nagrinėja tema “Kol
ūkio nedalomieji fondai — 
pagrindinis visuomeninio ūkio 
augimo šaltinis“, komjaunuo
lis Gabrilavičius — “Darba
dienis, kaip darbo ir apskai
tos matas kolūkyje.“

į Iš Laišku Redakcijai J I
Gerbiamas R. Mizara:

Sveikinu jus, vėlindamas 
jums stiprios sveikatos ir 
ilgo amžiaus — dirbti, nie
kados nepavargti ir nepa
senti.

Dabar, matydamas, kad 
jau Laisves fondas $8,000 
prasidės su 29 šio mėnesio, 
rengiamu koncertu, ir ma
tydamas neatidėliotiną rei
kalą laikraščiui tvirtinti, aš 
prisidedu:

Laisvės fondui $20,
Ateivių gynimui $4,
Liet. Apšv. Klubui $2.00.
Viso $26.00.

K. Dcpsas
Mastic Beach, N. Y.

Draugai:
Čia prisiunčiu penkis do

lerius draugo Dagilio eilė
raščių knygos išleidimui. 
Teisybe, jau mano varęlas 
buvo ir auka, bet tai ne- 

1 tiesioginiai. Mat, aš buvau 
prisiuntęs dešimtinę drau
gui Antanui Bimbai už atli- 

j kimą man vieno brangaus 
darbelio, kaipo .užmokestį. 

! Bet jis tą darbelį atliko veL 
■ tui, o mano jam skirtą de-„ 
šimtinę perdavė Dagilio ei- 

! leraščių knygos išleidimui, 
: ir ne savo, bet mano vardu.

Štai jums pažangiečio pa
vyzdys. Todėl aš dabar nors 
su penkine vėl noriu prisi
dėti prie mylimo poeto Da- 

i gilio pagerbimo. Kad tik 
; greičiau sula u k t u m e tų 
mielų dainelių knygos!

Susirinku Jurgis 
y

į ATSIPRAŠOME
Laisvės 63-me numeryje 

moterų skyrius išėjo su viso
mis technikos klaidomis, ap
sunkinančiomis skaitymą. Tai 
įvyko korektoriui neatvykus į 
darbą, o kitiems nežinant, 
kad tie raštai buvo korekto
riaus dar neperskaityti.

2 pu^L—Laisve (Liberty) —Ketvirta d., Balapd.- April 2, 1953



Hartford, Conn.
Apie mūsų parengimus

Kęreitą sykį rašiau, kad yra 
Tempiama Laisvės Choro kon- 

‘ Cefias, ir Moterų Klubo, su 
pagalba Literatūros Draugijos 
kuopos, balius ir vakarienė.

Koncertas įvyks 3 d. gegu
žės Lietuvių Klubo salėje, 227 
Lawrence St. ir prasidės 3 vai. 
po pietų. O balius ir vakarie
nė įvyks gegužės 17 d. Laisvės 
Choro salėje, 157 Hungerford 
St. ir prasidės 5 vai. Vakarie
nės tikietai jau gatavi ir tu
rite gauti iš kalno. Tikieto kai
na $2.

Antras dalykas. Kadangi 
lietuviškas “radijolas” atsisa
ko garsinti progresyvių paren
gimus, tai mes priversti gar- 
sintis per laikraščius ir lape
liais. žinoma, taip pasigarsin
ti sunkiau, nes dabar lietuviai 
išsimėčiusiai gyvena, juos 
sunkiau pasiekti. Už tat mū
sų, draugai, turėtų būti parei
ga geriau darbuotis dėl paren
gimų išgarsinimo. Vienas pa
rengimo komitetas tatai pada
ryti neišgali. Dabar yra Ve- 

^q|k)s, per jas galima pama- 
/ tyti ir susitikti daug žmonių,

MONTREAL, CANADA
Pametė kūdikį dėl stokos 
maisto ir namų

Pereitą savaitę, po numeriu 
4065 Dorchester St., W., ten 
gyvenantis žmogus naktį atra
do prie durų ant laiptų palik
tą kūdikį, jaui ne mažą mer
gaitę. Prie jos drabužiukų 
prisektas raštelis, kuriame 
sako: “Prašau aprūpinti mano 
kūdikį. Aš neturiu namų dėl 
jos, nei maisto.”

Mergaitė patalpinta Vaikų 
Priežiūros Centre. Jei ištikrų
jų tėvai neturėdami namų bei 
maisto—ir labai galimas daik
tas,—Buvo priversti atsisaky-

arba per paštą galite pasiųsti 
garsinimus savo pažįstamiems 
ir šiaip lietuviams. Adresus 
galima surasti ir telefonų 
knygoje. Apgarsinimai su dai
na “Kai aš turėjau kaime 
mergelę”, ir nedideli, todėl 
parankūs garsinimui. Gaukite 
Laisvės Choro svetainėje.

Taigi, draugai, jeigu nori
me, kad mūsų Laisves Choras 
gyvuotų, turime visi darbuotis, 
kad šis jo koncertas gerai pa
vyktu. Tad visi i darba. A. K.» 4 t v

ti nuo savo kūdikio, tai tas tik 
dar sykį parodo, kaip mūsų 
vadinamas “gerbūvis progre
suoja.”

Algos žemesnės, kad 
‘perdaug darbininkų’

Mpntrealo miesto Policijos 
Brolija negalėdama susitarti 
su miesto administracija del 
pakėlimo algų, pavedė daly
ką išspręsti arbitracijos ko
misijai. Policininkai reikalau
dami pakelti algas, argumen
tavo tuo, kad Toronto polici
jos algos aukštesnės 
Montreal©. Gindamas 
pusę, Turistų il
ls vystymo Biuro 
Valmore Gratton, 
j ui pareiškė, kad
visų darbininkų algos mažes
nes negu Toronto, už tai kad 
čia didesnis darbininkų per
teklius.

Gera priežastis, ar ne?! Už 
tai, kad darbininkų didesnis 
perteklius, tai darbdaviai turi 
plėštis didesnius pelnus. Arbi- 
tracinės Komisijos, del poli
cininkams algų pakėlimo, 
sprendimas dar nepaskelbtas.

Šilumos rekordas, laikotarpyje 
septynesdešimt penkių metų

čia kovo mėnesio 23 d. oras 
taip sušilo, kad termometras 
pasiekė 60 laipsnių šilumos. 
Tai rekordas, kurio Montrea- 
le nebuvo per pastaruosius 
septyniasdešimt penkis metus, 
kaip, skelbia Dominion Wea
ther Bureaui at Dervai. Aukš
čiausia buvo iškilusi tempera
tūra tokiu laiku, tai 1938 m., 
kuomet kovo mėnesyj pasiekė 
58.5 laipsnius šilumos.

Cleveland, Ohio

dalyvavo konferencijoj, 
į Lietuvių Komiteto 

Sveturgimiams pažmonį, 
jau buvo antras iš eilės 
mėnesį. Atėjo didoka 

, susidariusi iš lenkų,

negu 
miesto 

Ekonominio 
direktorius, 
i tai teisė- 
Montrealo

UŽBURTOJI SIELA
10-24-52 Paraitė ROMAIN ROLLAND

Gal ateis galas 
duobėms gatvėse

Montreal© miesto gatvės lig 
šiol buvo pasižymėjusios duo
bėtais keliais. Miestas net įgijo 
legendinį pavadinimą, kaip 
“Montreal’s trademarks”. Bet 
kelių departmentas mano, kad 
trumpoj' ateityj, tos “trade
marks” bus prašalintos ant vi
sados. Eksperimentas jau da
ryta ir, sako, atrodo, gana pa
sekmingas. Daroma bandy
mai, pirmiausiai dėti skysto 
asfalto eilę, paskui skaldytų 
akmenų, tada vėl reguleraus 
asfalto ir ant galo j šlapią as
faltą įvolioti sluoksnį smėlio. 
Ši pavasarį darys antrą eks
perimentą, ir jei po kitos žie
mas pasirodys kelias neduobė
tas, tuomet visos gatvės 
taip ištaisytos.

Prie to, lig šiol gatvės 
liejamos tvirtumo, kad
kytų 1,500 svarų spaudimą 
kvadratinio colio plotyj. Nuo 
dabar bus daroma, kad išlai
kytų 3,000 svarų spaudimą.

grupė padarė 
daug gyvesniu, 
pąbaliavojo ir

pasišoko su

bus

buvo 
išlai-
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(Tąsa)
— Pasitikėk pats savimi! 

kėk nė vienu!
Jis nė vienu 

parodė, kad su juo reikės skaitytis, 
pavyko išsilaikyti įsikibusiai į gyvenimą 
tai, kol sūnus, šauniai baigęs mokslą, įs
tojo į Paryžiaus universiteto medicinos 
fakultetą. Jis laikė egzaminus, kai ji 
susirgo plaučių uždegimu. Kol jis už
baigs, ji nenorėjo trukdyti jo. Ji mirė 
be jo. Grubia savo rašysena, susiraičiu- 

ūseliai,— 
gerai pa- 
ant balto 

atkirpto

N epas it i-

nepasitikėjo ir netrukus 
Jai

ųįia lyg vynuogių pavasariniai 
visi taškai ir raidžių ženklai 
brėžti ir visi savo vietose, — 
popieriaus lakšto, rūpestingai 
nuo nelabai taupaus sūnaus laiško, ji pa
rašė :

“Iškeliauju. Mano berniuk, laikykis 
tvirtąi, nepasiduok!”

Jis nepasidavė. Sugrįžęs į savo kraštą 
palaidoti motiną, jis rado per dienų die
nas surinktą nedidelę sumą, kuri jam 
davė galimybę apmokėti savo išlaikymą 
dar vienerius metus. Po to, pasilikęs be 
nieko, jis praleisdavo pusę savo dienų, o 
kartais net ir naktų uždirbti tiek, kiek 
reikėjo pragyvenimui antrą pusę dienos. 
Joks darbas jo neatgrasė. Jis dirbo pas 
iškamšininką, buvo skulptoriui modeliu, 
sekmadieniais priemiesčio kavinėse pri
dėtinis padavėjas arba šeštadienio va
karais per balius restoranuose pridėtinis 
padavėjas; jam net buvo pasitaikę žie
mą, vieną bado rytmetį, . parsisamdyti 

.kelių priežiūros tarnybai į sniego šlavė
jų grupę. Jis nė kiek nesivaržydavo 

- griebtis begėdiškų elgetavimų, pašalpų, 
žeminančių paskolų, kurių negalės grą
žink-) ir kuriuos už šimtą sū duoda teisę 
kokxwj nors storžieviui grubiai su ta
vim elgtis... (Po šimts! Jie neišdrįsdavo 
dukart jam į akis pasirodyti! Bet tada, 
negalėdami atsilyginti pažeminimu, 
atsilygindavo neapykanta, gudria
akių: jie teršdavo jį.) Jis priėjo net iki 
to, jog kelis aršaus darbo mėnesius jis 
ėmė to kvartalo merginos pasiūlytus pi
nigus. Jis dėl to nė kiek neraudo: tai 
buvo ne jam (jis marinosi nepritekliais), 

I; tai pasisekimui. Reikalų jis turėjo, aiš
ku! jis būtų norėjęs visa paimti; bet jis 

i juos užgniauždavo. Vėliau! Pirmiausia 
į.- > nugalėti. O norint nugalėti, reikia gy

venti. Gyventi visomis priemonėmis, 
į .f Pergalė viską nuplauna. O ji jam pri

klauso. Jis jautėsi genialus.
Jis atkreipė mokytojų ir , draugų dė- 

mesį. Jam patikėdavo darbus, po ku
riais, dėdamiesi juos pataisę, pasirašy
davo jau iškilę žmonės. Jis leidosi iš- 

/ i naudojamas, norėdamas įgyti teises į tuos, ku- 
j nJiužsklęsdavo duris ateinantiesiems. Jie per 

$įg(ig neskubėjo jį įsileisti. Jie gerbė jį. 
flPljarba yra pinigas, išvaduojąs nuo ki- 
t* pinigų. Jį vertino, ir dar kaip! Ši 
kaina jo netukino. N-epaisant jo žiurie- 
tiško stiprumo, jis buvo besugniūžtas dėl 

, nuovargio ir maisto stokos, kai jį sutiko 
Solanž. Tai įvyko vaikų klinikoje, k,u- 

", ji globojo kaip ir kitas pašalpos rei-

jie 
už

kalingas sritis, — nuoširdžiu duosnumu, 
su pertraukomis: širdimi ir pinigais. 
Solanž ten pamate Filipą aukojantis su 
Įniršiu —su tuo įniršiu nugalėti visur, 
kur tik radosi kokia nors galimybė — 
prie lovelės mažųjų ligonių, kurie atrodė 
pasmerkti; jis ten praleisdavo naktis ir 
iš tų kovų išeidavo sunykęs ir išsisėmęs, 
bet jo akys liepsnojo karščiu ir genialu
mu. Kai jis nugalėdavo, jis būdavo-be
veik gražus ir atrodė daugiau negu ge
ras šalia ką tik išgelbėto mažojo pacien
to. Ar jis mylėjo jį? Galimas dalykas; 
nėra tikra... Bet ligai paskutinis žodis 
buvo jo! •

jai 
tai-

Kai Solanž sužinojo apie Filipo padė
tį, ji pergyveno vieną iš tų periodinių 
“patetinių” krizių, kai visas jos horizon
tas būdavo užtemdytas vienintelio objek
to. Norint pasinaudoti, nereikėjo delsti. 
Filipas niekad n-edelsdavo. Tas skęstan
tis žmogus sugriebė jam ištiestą ranką. 
Jis pasiėmė ranką net iki peties, jis bū
tų pasiėmęs ir visa kita, jei nebūtų pa
stebėjęs, kad Solanž įkarščiuose nebuvo 
jokios minties apie meilės santykius. Ji 
mėgo egzaltuotis, bet tai nė kiek ne
drumstė jos ramybės. Filipas dar nie
kados nebuvo matęs moters, kuri juo do
mėtųsi, neieškodama sau iš to naudos. 
Geroji Solanž rasdavo malonumo pačio
je savyje. Iš kitų ji tik reikalaudavo, 
kad neprieštarautų jos susidarytam jų 
atvaizdui. Iš esmes ji nė nesistengdavo 
juos pažinti. Ji pašalindavo iš savo aki
račio visa, kas galėtų jai kitame žmogu
je nepatikti, ta dingstimi, kad tai “nėra 
jo tikroji prigimtis”; tikru ji laikydavo 
tik tai, kas buvo į ją panašu. Taip 
pavyko susidaryti pasaulį iš šaunių,
kiti žmonių, sumįnkytų iš tos pačios teš
los, kaip ir ji. Filipas tai leido jai da
ryti su trupučiu paniekos ir trupučiu 
pagarbos. Jis nemėgo kvailių; o tokiais 
jis laikė tuos, kurie nematė žmonių .to
kių, kokie jie yra; bet gerumas, kuris ne 
tik kalba, bet ir daro gera, jam buvo ne 
paprastas vaizdas. Kokios bebūtų mora
linės ar nemoralinės vertybės, svarbiau
sia, kad jos būtų tikros. Solanž gerumas 
buvo nedirbtinis. Kai tik ji sužinojo apie 
Filipo skurdą, ir vargą, ji davė jam iš
laikymą tol, kol jis užbaigė egzaminų 
metus, ji aprūpino jį taip, jog jis ga
lėjo ramiai dirbti. Ji padarė dar dau
giau: ji pasinaudojo savo plačiomis pa
žintimis ir sudomino juo vieną įtakingų
jų Fakulteto dėstytojų, arba (n-es šis bu
drus žmogus buvo pastebėjęs nerimą ke
liančią to peralkusio vilkiuko vertę) 
taip padare, kad jo reikalas nepasiliktų 
užmestas intus et in cute, bet pasirody
tų dienos šviesoje. Pagaliau tai buvo ji * 
kuri, suvesdama Filipą su vienu ameri
kiečiu naftos karalium, trokštančiu įsi
amžinti geradarybėmis, atidarė jam 
greitus kelius į pagarsėjimą, kurį 
pirmiausia įsigijo už okeano savo drą
siais pasisekimais vienoje to “faraono” 
ligoninėje.

a

•jis

(Bus daugiau)

Aikšte busią miestine 
puošmena

Pačioj miesto širdyj, ant St. 
Catherine gatvės (prieš Mor
gan’s krautuvę), Phillips 
Square aikštė lig šiol buvo 
tik grynas cementu išlietas 
plotas. Bet pereitais metais 
buvo apsodinta iš Norvegijos 
atvežtais medžiais, o šiais 
metais miestas nutarė, ir jau 
darbas pradėtas, padaryti gė
lėmis išpouštą sodą. Kraštai 
bus apvesti pagražinimais ak
menimis. Prie jų—gyvų me
delių tvora. Pati aikštė bus 
apsėta žolėmis ir išpuošta gė
lių lysvelėmis. Vidurinė gėlių 
lysvė bus apsodinta rožėmis.

Tai bus, ištikrųjų, miesto 
vidaus kultūrinė puošmena.

Kitų tautų žmonės atėjo 
pas mus

Kada, lietuviai gražiai pasi
rodė su aukomis Ohio Komi
teto Ginti Sveturgimiams kon
ferencijoj, kitų tautų žmonės, 
kurie 
atėjo 
Ginti 
kuris 
kovo 
grupė
slavų, vienas vengras ir vie
nas amerikonas, kuris dar 
jaunas, bet labai malonus ir 
energingas veikime, tai Wil
liam Haber. Jis ir ryškią pra- 
kalbėlę pasakė. Už tai jį paž- 
monio dalyviai labai pamylė
jo.

Kitataučių 
mūsų pažmonį 
jie gražiai 
mūsų draugai
lenkėmis ir slavėmis. Kodėl 
mes lietuviai negalėtume nu
eiti didesnėmis grupėmis į ki
tų tautų svarbesnius parengi
mus, kaip kitos tautos daro. 
Juk mes jau nebe grinoriai. 
Mes pasiryžę baigti savo gy
venimo dienas mūsų pamylė
toje Amerikoje ir todėl priva
lome kuo plačiausiai susipa
žinti su Amerikos masėmis, 
kaip ir kitos tautos, kad daro. 
O ypatingai, kada dabar- Wal- 
ter-McCarran įstatymas taip 
žiauriai puola Amerikoje gy
venančius sveturgimius.
Ka» sakė, kad republikonai 
neištesėjo savo prižadų?

Tik žinoma, ne tai milžiniš
kai didžiumai Amerikos žmo
nių, darbo žmonių. Ne, ne. Tik 
t.rustams, monopolistams ir 
stambiosioms korporacijoms.

Kada kovo 17, W.ashingto- 
ne tapo paskelbtas panaikini
mas kainų kontrolės nuo visų 
prekių .vyriausiąs kainų kont
rolės valdininkas Joseph 
Freehill pranašavo, kad pa
naikinimas kainų kontrolės ’ 
publikai kainuos 3 bilijonai 
dolerių tik per sekančius me
tus: vienas bilijonas dolerių 
perkant aukštesnėmis kaino
mis nuo kanterio, ir 2 bilijo
nus dolerių sumokėsią tak
sų mokėtojai už pabrangusią

karo amuniciją, Freehill žo
džiais sakant, “už apsigynimo 
reikmenis.” čia kainų kontro
lės viršininkas aiškiai pasako, 
kad ta milžiniška Amerikos 
/monių didžiuma, darbo žmo
nės sumokės visus 3 bilijonus 
dolerių, o ta saujelė monopo
listų susižers tuos 3 bilijonus 
dolerių į savo kišenius.

Gal kas sakys, kad repub., 
panaikindami kainų kontrolę, 
panaikino ir algų užšaldymą. 
Taip. Bet koks yra skirtumas 
tarpe monopolistų galimybės 
gauti aukštesnes kainas ir 
darbininkų aukštesnes algas: 
monopolistai ar stambiosios 
korporacijos paskelbė pakėli
mą ant savo produktų jiems 
tinkamą nuošimtį ir viskas 
baigta, prieš juos neveikia nei 
Taft-llartley įstatymas, nei 
jokios drausmės. Bet, kada 
darbininkams prisieina gauti 
nors mažiausj nuošimtį priedo 
prie jų algų, tuomet ta pati 
saujelė valstybiniai organi
zuotų plėšikų panaudoja vi
sas jiems valdžios suteiktas 
priemones sutriuškinti darbi
ninkų streiką. J. N. S.

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

grupė patrauks net į l’hila- 
delphiją. Savo operetę “Ge
riau) daina negu šposai” jie 
suvaidins Philadelphijoje ba
landžio 11. d. O ant rytojaus, 
kaip jau žinome, jie bus pas 
mumis Kultūrinio Centro au
ditorijoje.

Labai gerai, kad philadel- 
phiečiai juos pakvietė. Turės 
šaunų, kultūrini parengimą. 
Apie tai negali būti jokios 
abejonės.

Ką Philadelphijos laisviečiai 
daro del Laisvės astuonių 
stančių dolerių fondo? 
nieko nesigirdi.

Nesinori tikėti, kad jie
retų būti paskutiniais. Todėl 
lauksime pasirodymo.

tūk- 
Dar

no

Gimė
Bronius ir Elena (Petrony- 

tė) šimonėliai, kovo 23 d., 
susilaukė sveiko ir gražaus sū
nelio, o Sandra Ann, broliuko. 
Gimė Queen Elizabeth ligoni
nėje. Motina ir naujagimis 
jaučiasi gerai.

Taipgi Jonas ir 
vickiūtė) jBudėnai kovo 25 d. 
susilaukė sūnelio, 
naujagimis taip 
gerai.

Annie (Na-

Motina ir 
pat jaučiasi

Serga
Liudas kisielis 

sirgęs. Gydytojo 
gydosi namuose.

Alfas Razmėnas
gonis randasi Daktarų ligoni
nėje.

sunkiai su- 
prie žiūroj,

serga. Li-

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE

JEWELERS. Skilled bench men. 
Needed for all types bf Jewelry 
Good working conditions. Steady 
work. Apply in person.

S. LESSE & SONS 
1316 Arch Street.

(58-64)

SPRAY PAINTERS
Experienced. Shop located in 

Holmesburg. Steady work. Good 
working conditions. Apply in person.

KEYSTONE COMPRESSOR CO.
_ Ashburner & Hagerman Sts.,

Phila. See Mr. McCune.
(62-64)

GARDNER. Sleep in. Good sala
ry. Steady work for right man, Ap
ply in person 2 to 4 P. M. Malates- 
ta’s Parkway Villa, Route 70 & 
Grove St., Merchantville, N. Jt Or 
phone Merchantville 8-1194.

(62-64)

GARAGE MAN. Experienced, all 
around man for general work. Must 
have driver’s license, Steady work; 
good opportunity for the right man. 
Apply in person.

UPTOWN SERVICE GARAGE, 
1744 N. Croskcy St.

(62-69)

SHEET METAL MEN. Must be 
first class. Experienced on Stainless 
Steel. Steady work; good working 
conditions. Apply or phone.

SHANNON MANUFACTURING 
CO.,

Waterloo Road, Berwyn, Pa.
Berwyn 0971.

(64-66)

DISPATCHER
Day work. For class 1 Southern 

Motor Carrier. Must be experienced. 
Steady work. Good working condi
tions. Phone.

NE. 4-2084 for Interview.
(64-66)

HELP WANTED FEMALE
OFFICE HELP. Young girl for 

payroll and general clerical duties. 
Some typing. 5 days, 40 hours. Stea
dy position. Apply or phone.

TRUE FORM CORSET CO. 
528 Arch Street. LO. 3-8818.

(62-64)
STENOGRAPHER. General office 

duties. Recent High School grad
uate. Opportunity for neat, intelli
gent girl with law office. Perma
nent position; good working condi
tions. Phone MR. BELL. PE. 5-3644.

(62-64)
2 ’/į year old 

Must have 
Steady posi- 

for right wo-

GOVERNESS for 
child. Age 25 to 40. 
pleasing personality, 
tion; ahd good home 
man. Phone Welsh Valley 4-5646.

References and experience re
quired.

Kazys Kleiza serga. Buvo 
ligoninėje, dabar jau randasi 
namuose.

Pranas Vizbaras jau seniai 
serga ir> dabar dar nėra pa
sveikęs.

Sunkiai susirgusios, Salomė
ja Petronienė, Ona Virbylienė 
(Viktoro žmona) ir Emilė Va- 
raškienė. Jos visos randasi na
muose.

Dabar čia labai daug žmo
nių serga sunkiomis gripo li
gomis, todėl veikiausiai yra ir 
daug lietuvių sunkiau sergan
čių, bet korespondentui nepa
vyko sužinoti..

Mirė kūdikis
Gusto ir Janes Fran k in sū

nelis, Richard, kūjis gimė 
prieš tris mėnesius, kovo 22 d. 
mirė. Tėveliams skaudus smū
gis, nętekus naujagimio. J.— 
------------*----------------------------- -

IF TUtStSlUpip WOSVOTSPONTTAKF AWCUV 'IkEY WONT 
•BE. MAVX A LIVIHG

Jonas Grybas, cks-norwoo- 
dietis, entuziastiškai kalba 
apie patraukimą su brookly- 
niečių menininkų grupe i Bos
tono apylinkę kada nors ge
gužės mėnesį. Misijos tikslas: 
Laisvės vajaus reikalai.

Dar nesimato nieko konkre
taus- apie tai. Gerai būtų, kad 
kas nors panašaus atsitiktų.

Ar žinote, kad mūsų žymie
ji artistai-dainininkai Leonas 
Jonikas ir Suzana Kazokytė 
dar nėra savo didžio talento 
parodę Bostono ir apylinkės 
lietuviams? Nežinau tikrai, 
gal Suzana ir yra ten pasiro
džiusi, bet Leonas tikrai nėra.

O jeigu mūsų naujasis mo
terų kvartetas prisidėtų prie 
Jono misijos?

Menininkų jėgų mes turime 
labai, labai daug, ir labai, la
bai gerų. Tiktai išmokime vi
sas jas pilnutinai ir išmintin
gai sunaudotu geriems, kultū
ringiems reikalams.

PHILADELPHIA, PA.

Sveikina Savo Kostumerius 
ir Draugus su Velykom. 

//zrz2^zzzrzrr7zz2Žzzzzzz/zzzzzz?z?zz^zzzrzz22za?i'

(62-67)
,   —į V---- 1------- --- -- -—f—.

HOUSEWORK. General and Cook- 
ing. Live in or out. Willing to go 
to seashore for summer. Good sa
lary and home for the right person. 
Reference & experience required, 
Phone GE. 8-8455 for interview.

(64-70)

hl ALE and FEMALE

MAN & WIFE. Country Club. 
Near by Philadelphia. Steady em
ployment. Must live on premises. 
Work consisting of kitchen and 
other duties. Proper couple can 
make good salary and compensa
tion. Phone Mr. Miller. Swarthmore 
6-3160.

(64-66)

Baltimore, Md.
Help Wanted Female

BANK POSITIONS. Several young 
ladies to work in our bookkeeping 
and proof department, no experience 
necessary; pleasant working condi
tions. For intorviqw call PL. 7141.

(56-59)
CLERK TYPIST

(60-67)

Guatemala City. — Pro- 
gresyvės Guatemalos val
džios kariuomenė supliėke 
šimtus kontrrevoliucionie
rių, kurie buvo užėmę Sa
lama miestą.

Koreja. — Vėl aptilo mū
šiai fronte.

London. — Anglija, paga
liau, panaikino kiaušinių 
racionavimą.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktj, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai n^oderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa
Telefonas Poplar 4110

3 push—Laisve (Liberty)-Ketvirtad., Baland.- April 2,
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SERGA
William Stupūras dar vis 

tebesiranda King’s County li
goninėje. Jis jau pergyveno 
bene porą operacijų. Daug* 
prisikentė. Ir ligoninėje gyve
nimas jam nusibodo. Jo pri
žiuro va i sako, kad jo padėtis 
“nebloga-fair.” Tačiau be li
goninės apsieiti negalėtų.

Ligoninėje .jis randasi nuo 
apie vidurio vasario mėnesio. 
Jo draugai, kuriem galima, 
atlankymu gal kiek ji pralink
smintų. Randasi Room A-22. 
Lankymo valandos trečiadie
niais ir sekmadieniais nuo 2 
iki 4 vai, po pietų.

★
Mrs. Anna Gresh iki balan

džio 1-mos tebebuvo St. Cla
re’s ligoninėje, Now Yorke.

Bėgiu' trijų savaičių po su
žeidimo jos galvos oda, buvu
si nuplėšta, jau prigijusi. Bet j 
sužeistoji koja dar didžiai 
buvo skaudi ii- nugara sugip
suota. Tačiau tikėjosi, kad gal 
šią savaitę ją galės parvežt 
namo, į Bridgeportą. Su di
džiausiu ilgesiu ji laukė tos 
dienos. Nors visuotinas pasvei
kimas dar toli, vienok namie, 
arčiau1 savųjų, vis bus leng
viau tie skausmai kęsti.

Mrs. Gresh yra viena sužei
stųjų prie teatro New Yorke.

R.
★

Veikalas ‘‘South Pacific” 
balandžio 7-tą minės savo bet
veriu metų sukakti ant Broad
way.

Nusišovė teatre
.Sidney Weisman, sąskaiti

ninkas, 44 metų, nusišovė 
Fox Fabian Teatre, Brookly- 
ne. Liko žmona su dvie.mis 
vaikais. Pirkdamas šautuvą 
sakęs, kad rengiąsis važiuoti 
medžioti. Nesveikata ir su tuo 
susijęs nedarbas jį pastūmė
jęs -save sunaikinti.

GARSINKITeS LAISVeJ

MUZIKA L IS V E T K A L A S

‘Geriau Dainele, Negu Šposai’ 
bus perstatytas

Sekmadienį, Balandžio-April 12
LIBERTY AUDITORIJOJE

110-06. Atlantic Avenue Richmond Hill, N. Y.-
Pradžia 3 vai. po pietu - :— Įžanga $1.50 su taksais
Vaidylos—dainininkai—muzikantai iš Massachusetts valstijos.

Perstatyme dalyvaus: (sjtovi) Julia Druzas, Robert Stanley, 
Gerta Terhorst, Agota Kukaitienė, Geraldine Stanley; (sėdi) 
Richąrd Barris ir Ona Mineikyte; Jonas Grybas, kurio pa
veiksle nėra, taipgi vaidins ir dainuos. Jie vaidins ir dainuos 
lietuviškai—iš garsiųjų operų ir operečių dainas. Tai bus ža- 

. vejantis parengirrfas.
Rengėjai kviečia visus ir visas dalyvauti, ypač Lietuvių Kul

tūrinio Centro dalininkus-rėmėjus, nes šis parengimas ruošia
mas Lietuvių Kultūrinio Centro naudai. ■

Lietuvių Namo Bendrovė.

Žada pikietuoti čion 
atvykusį Adenauer

New Yorko Darbininku Tai
kos Konferencija mobilizuo- 
jasi pasitikti atvykstanti Ame
rikon kancleri Adenauer su 
j demonstracija. Tuomi nori 
j pareikšti protestą prieš atstei- 
;girną Vokietijos armijos, kai- 
į po naujo pavojaus pasaulio 
I taikai.

D (* m o n stra n ta i i t i k ai ą u s, 
j kad prezidentas Fisenhoweris 
j susitiktų su Tai ybų Są jungos 
premjeru Malenkovu >r Fran- 

icijos. taipgi Britanijos val- 
jdžių atstovais tikslu išspręsti 
' nesusipratimus taikiu būdu-. 
' Reikalaus taikos. Kor.

Šaukia konvencijas 
IW0 apsaugai

IWO Apdraudų Savininkų 
Apsaugos Komitetas skelbia 
konvencijas eilėje ’valstijų. 
Tose konvencijose svarstys se
kamus žingsnius tos didžiu
lės liaudies pašaipiuos ap- 
draudų apsaugai.

New Yorko valstijos taipgi 
New Jersey ir Michigano kon
vencijos įvyks gegužės 17-tą.

Pittsburghe įvyks ‘balan
džio 19.

C h i cagoj o—bala n d ž io 26-tą.
Clevelande, New llavene, 

Philadclphijojo — gegužės 3- 
čią.

Los Angeles gegužės 24-tą.

Nudūrė savo vyrą
Brooklynietė Mrs. Marga

ret Rougeau, šešių vaikų mo
tina, tapo sulaikyta teismui 
kaipo žmogžudė. Jos vyras 
mirė ligoninėje nuo peilio 
žaizdų.

Sakoma, kad jos vaikai liu
dysią, jog ji tai padarė apsi
gindama save. Vyras buvęs 
žiaurus. Jos duktė bandžiusi 
ją apginti nuo jo tą pačią 
dieną pirm to paskutinio vai
do.

Gegužines paradui pasiūlyta 
i ta pati gatve ir vieta

Bendrosios 1 darbininkų ir 
liaudies gegužinės komitetas 
praėjusią savaitę turėjo pasi
tarimą su miesto policijos vir
šenybe dėl gavimo leidimo 
Gegužės Pirmosios paradui.

Policija reiškė mintį, kad 
paradas turėtų laikytis tos pa
čios gatvės eisenai ir vietos 
susirinkti pirm ir po parado, 
kaip pernai.

Paradui jau per ilgą eilę 
metų imdavo 8th Avė. Susi
rinkdavo apie 36-tą gatvę, o 
užbaigdavo ant Union Square.

Prieš darbininkų gegužinę 
protestuoti buvo atėję West 
Side Chamber of Commerce 
atstovai (milijonierių ir stam
biojo- biznio kompanijų sąry- 
šio-centro). Paradas paken
kiąs bizniui.

O varde socialdemokratų 
federacijos protestavo August 

'Claessens. Jie, socialistai, bu
vę įkūrę gegužinę ir dėl to 
.jie turį gauti Union Square.

Bendrajai gegužinei komi
teto pirmininkas Leo Straus 
atsakę, kad paradas atdaras

Iš Kriaučių susirinkimo
Kovo 25 d. įvyko lietuvių 

kriaučių 54-to skyriaus susi
rinkimas 11-27 Arion P., uni
jos svetainėje. Lokalo pirmi
ninkas V. Zaveckas pranešė, 
kad lokalo tarybos sekreto
rius Ch. Kundrotas serga, tai 
pakvietė lokalo sekretorių Ch. 
Nečiunską. raportuoti iš tary
bos posėdžių.

Raporte iš lokalo tarybos 
posėdžių paaiškėjo, kad lie
tuvių kriaučių skyrius savo 
piknikus likvidavo, kadangi 
Brooklyne nesiranda jokio 
parko. Taryba davė sumany
mą vietoje pikniko pabaigoje 
metų turėti šioje svetainėje 
unijos banketą. Lokalus vien
balsiai užgyrė tarybos suma
nymą.

Mūsų lokalo atstovai, kurie 
lanko unijos aukštesniųjų į- 
staigų susirinkimus, pranešė, 
kad atrodo, jog kriaučiai 
gaus mokesties pakėlimus. Tr 
sykiu bus duoklių pakėlimas: 
vietoje dabar mokamų $3 į 
mėnesį, bus $4. Tai buvo tik 
spėliojimas. Užtikrintai nie
kas nebuvo pasakę, kiek 
kriaučiai gaus algų pakėlimų 
ar duoklių. . •

Lokalo delegatas V. Ubare- 
vičius pranešė iš lietuviškų 
dirbtuvių stovio. Pasirodė, 
kad lietuviai kriaučiai mažai 
dirbinėja. Tr abelnai visose 
dirbtuvėse pas kriaučius dar
bai yra sumažėję. Po Velykų 
švenčių gal atsiras daugiau 
darbų—taip delegatas prane
šė.
Kriaučiai gauna algų 
pakėlimus

Kovo 26 d. “manufekčie- 
riai” pasirašė po unijos rei
kalavimu kriaučiams algų 
pakėlimo. Bus pakelta po 12 
ir pusę centų į valandą. Bet 
šio oentai bu^ išdalinti j ka- 
valkinj uždarbį “kainaraštį.” 
Kriaučiai daugiausia dirba 
nuo kavalkų. Tad, kaip visas

GLENN’S RESTAURANT & BAR I
Buvęs RUSSIAN INN dabar lletuviif5 Glenn šeimos nuosavybė

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

A. DONCOV
DAINOS ir ARMONIKA

i

K

Žemos' kainos |
ČIA RENKASI LIETUVIAI,

219 2nd Avenue
(arti 14th St.) 

NfiRA MINIMUM MOKESTIES IR NftRA COVER CHARGE 
Penktadieniais, šeštadieniais ir Sekmadieniais Floor Show,

Dainos ir šokiai. Šauni Orkestrą.

visiems. Socialistai taipgi ga
li dalyvauti, jeigu jie nori.

Straus tame posėdyje pa
reiškė, jog Gegužės Pirmosios 
paradai yra pasėka tų laimė
jimų, kuriuos darbininkai at
siekė kaip tiktai prieš tokius 
samdytojus, kuriuos atstovau
ja Chamber of Commerce, 
kad šis bosų užmojis atimti nuo 
darbininkų gegužinę yra tik 
įvadas Į atėmimą nuo darbi
ninkų kitų laimėjimų.

Darbininkai tą supranta, 
sakė jis. Dėl to, nežiūrint vi
sokių trukdymų, pernai para
de maršavo virš šimtas gru
pių, atstovaujančių darbinin
kus iš visų mieste esamų in
dustrijų ir beveik iš visų, uni
jų. šiemet tie būriai bus skai- 
tlingesni, sako komiteto vadai.

Darbininkų daugelis grupių 
jau ateis sir savo planais į 
pirmąją gegužinei priruošti 
konferenciją. Ji Įvyks šį šešta
dienį, balandžio 4-tą, nlio 1 
iki 5 po pietų, St. Nicholas 
Sport Center, 55 W. 66th St., 
New Yorko. D-vis.

kitas uždarbis priklauso nuo 
kiekio ir rūšies darbo ir už 
ji duodamų kainų, taip nuo 
to paties priklausys ir tie ka- 
valkinių 12 ir pusės centų pa
kėlimai.

Dirbantieji savaitinė darbą, 
išdirbę 4 0 valandų savaitę, 
gaus .$5 daugiau.

Šie pakėlimai Įeis galimi 25 
d. balandžio.

Taip pat gausime ii* kitų 
pagerinimų. Kriaučiai turėjo 
vienoje dirbtuvėje išdirbti 3 
metus, kad gautų’ vakacijų 2 
savaites. Bet dabar užteks 
vienerių metų.

Už šventes kontraktinėse 
dirbtuvėse reikėdavo po šven
tės išraukti mokesties po 5 ir 
daugiau savaičių. Dabar turės 
apmokėti antrą savaitę po į- 
vyktįsios šventės.

, Gerbiamieji kriaučiai ir 
kriaučkos, kalbos apie duok
lių pakėlimą dar nėra vietoje. 
Teisybė, eina paskalai, kad 
ligoninei mokamuosius $10 
norima įtraukti į duoklių są
rašą, kad nereikėtų atskirai iš 
narių imti kolektas. Bot Joint 
Boardo susirinkimuose nėra 
tas nutarta. Tad neapsimoka 
tai kalbėti ar rašyti. J. S.

Bušo su auto smūgis 
sužeidė 10 asmenų
Autobusas 41—Flatbush susi

dūrė su privatiniu auto Brook
lyne. Į auto taip smarkiai 
tvojo, kad nuvilko dar apie 
1Q0 pėdų iki sustojo. Auto 
vairuotojas išliko nesužeistas, 
bet penki su juo važiavusieji 
sužeisti. Dvi moterys buvo 
pritrėkštos užpakalinėje sėdy
nėje. Turėjo degintuvais, 
pjūklais išpiauti suraizgytą 
plieną iki jas iš ten paliuosa- 
vo.

Mažiau ar daugiau nuken
tėjo ir 5 buso keleiviai.

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 

z - Dainos

V. KROCHM ALNAS
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainiėtiškas ir kitas dainas

« Puikūs valgiai
UKRAINIEČIAI IR KITI

New York, N. Y.
Telefonas GR. 8-9865

NEW YORK
HELP WANTED-MALE

M E N
With late model tractors for over 

the road work with large East A 
Mid West Freight Carrier.

PITONE: MARKET 2-0165
NEWARK, N. J.

(64-66)
LEATHER CRAFTSMAN

Patyręs rankinis siuvėjas prie 
suit cases, pilnai mokantys tą ama
tą vyras, 'mažai odinei dirbtuvei. 
Linksma apylinkė, pastovus darbas, 
5 dienų savaitė, 40 valandų.

Kreipkitės:
BROOKS BROS.

19 East 44th St., N.Y.C.
(59-65)

SHEET METAI. 
LAY OUT MEN

Turi būti pirmos klasės. Gera 
mokestis, nuolatinis darbas. Kreip
kitės:

KARP METAL PRODUCTS
211 63rd St., Brooklyn.

(58-64)

Miesto darbininkai 
sujudo ginti darbą

• »

Miestinių department!) dar
bininkai yra pasiryžę neda- 
leisti įkurti miestui Transit 
Authority, kaip tą pasiūlė 
gubernatorius Dewey ir kaip 
tą priėmė majoras Impcllitte- 
ri.

Darbininkai sujudo prieš 
tai veikti visokiausiais būdais. 
Jie siųs masinę delegaciją į 
City Hali balandžio 7 ir 14 
dienomis, kada Įvyks vieši po
sėdžiai svarstyti budžetą. Jie 
renka parašus po peticijomis, 
šaukia masinius mitingus, 
skleis literatūrą ir vartos ra
diją skelbti protestus prieš tą 
autoritetai- ‘ L

Unijistai miestiniai darbi
ninkai pareiškia, jog tas Tran
sit Authority yra steigiamas 
tikslu pakelti fėrą, panaikinti 
nemokamos v a ž i u o tės «
teises miestiniams tar
nautojams. Ir kad jis, vykdy
damas “ekonomiją,” atstatinės 

darbininkus iš darbo. O liku
siems darbe teks didesnė 
paskuba ir ilgesnis darbo lai
kas.

1 l

MATTHEW A.
BUVUS '
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

i MArket 2-5172

-

o------------------------------------------------- □
RICHMOND HILL

STEPHEN
- LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA

VI. 3-9268 AP. 7-8340
........—---------- -------- H

PASTABOS
Apdovanojusių Laisvės fon

dą brooklyniečių sąraše turė
jo būti: Venckūnienė aukojo 
$2. Netiksliai jos vardas pa
teko į kitą grupę. Atsiprašo
me.

Pajieškoįimai
Paieškau draugo Petro Masuko. 

Kadaise gyveno Montello, Mass., ir 
buvo vedęs Matildą Sipul. Taipgi 
paieškau Jono Sipul, kuris taipgi gy
veno Montelloj. Jų pačių ar apie 
juos žinančių prašau kreiptis šiuo 
antrašu:

Mr. Frank Paszkievic'z, 
11841 Eggleston Av., Chicago 28, Ill.

5 62-65)

REIKALAVIMAI
Reikalingi Salesmanai

Reikalingi Salesmanai (pardavė
jai), Amžiaus nuo 25 iki 35. Įsteig
ta duonos Route (vietos pardavi
mui). Proga pakilimams. Geros dar
bo Sąlygos. Nauji įrankiai. Alga ge
ra. Pasitarimai tarpe 2 iki 5 popiet.

GORDON BAKING COMPANY, 
42-25 — 21st Stretet 

Long Island City, N. Y.
(63-65)

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE
REIK ALINGOS J T NG ER WAVERS

Pilnai mokančios, dėl weekends, 
nuolatinis darbas, gera mokestis. 
Puiki darbo atmosfera. Klauskite 
Freddy — TA. 2-8621. Kreipkitės:

FREDDY’S BEAUTY SALON
1888 Archer St., Bronx, N. Y.

(59-65)

REIKALINGOS WAITRESSES 
Pilnam laikui—dienom, patyrusios, 
gera mokestis, nuolatinis darbas.

Kreipkitės:
PETER PAN RESTAURANT

31 So. Middle Neck Rd., 
Great Neck, L. I.

Telefonas Great Neck 2-0277
♦ (64-66)

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios prie mašinų. Overlock 

Binding, Embroidery on Bartack. 
Nuolatinis darbas, gera mokestis.

Kreipkitės:
EVERLAST UNDERWEAR CO.

718 Broadway (3rd Floor), N.Y.C.
Telefonas GR. 7-2792

(64-68)
MALE and FEMALE

MOTERISIKF/S
Curtain stretchers taipgi folders 

(patyrimas nereikalingas) Nuolati
nis darbas, gera mokestis.

VYRAI
Prcscriai, nuolatinis darbas, gera 

mokestis. Taipgi route men (turi 
skaityti ir rašyti angliškai). Kreip
kitės:

342 GREENPOINT AVE.
(blokas nuo Humboldt St.) 
Grccnpoint-Brooklyn, N. Y.

(63-67)

Suimta moteris nužu
džiusi savo vyrą

New Yorke suimta Hilde
gard Pelton, kurios FBI ieš
kojo jau per aštuonetą savai
čių. Yra įtarta, kad ji Kali
fornijoje nužudė savo vyrą 
ekskareivi, kuris ją buvo par
sivežęs iš Vokietijos. Policijos 
raportai skelbia, būk ji pri
sipažinusi.

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Mewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
MAX PEIST, Ph. G.

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6235
į------ --------------------------------- H
■-- --- --- ------------  i

Dr. A. Petriką
------ -------------—--------------

A TONY’S
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS:
9—12 ryte; 1—8 vakare 1

i UP-TO-DATE , 11

BARBER SHOP .
1 ANTANAS LEIMONAS
Į Savininkas i

; 306 UNION AVENUE u 
Brooklyn, N. Y. i

Penktadieniais uždaryta Gerai Patyrę Barbęfi^F

Virginia 9-6125 \

PETER GUSTAITIS, JR„ M. D.
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

TYRIMUI
n o. fiR P TVI
By Appointment 87-20 8Sth Slreet

Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L. I., N.Y.

4 pusl.-Laisve (Liberty) - Ke t virt ad., Baland.- April 2, 1953

NEW YORK
HELP WANTED—FEMaS^E

DRAFTSWOMEN
Senior, palyrusi sbool mcial Fab

rication. Nuolatinis darbas, gera mo
kestis. Kreipk i lūs:

KARP METAL PRODUCTS
211 63rd St., Brooklyn

(58-64)
REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios ant vaikų suknelių.

Sekcijų darbas. Savaitinis darbas.
Gera mokestis. Kreipkitės:

NANCY ANN KIDDIEWEAR
4411 — 3rd Ave., Bronx, N. Y.

(Arti 181st Si reel)
(59-65)

OPERATORES
Patyrusios prie suknelių. Nuolati

nis darbas, gera mokestis, geros 
darbo sąlygos. Kreipkitės:
24 STAGG ST., BROOKLYN, N. Y.

(2nd floor)
Prie Union Avė. ir Lorimer St., pri
važiavimas 141 h Si. Canarsio Lino 
arba Broadway Lino, išlipti ant Lo
rimer ar Howes St.

(63-67)

OPERATORES—SINGLE NEEDLE

Lengva dirbti, pastovus darbas, 
gera mokestis. Kreipkitės visą sa
vaitę:

MARGARET FOUNDATION^
25-24 30ih Ave., Astoria, L/T.

(63-69)

OPERATORES

Patyrusios singlo noodle ir zigzag. 
Dirbti prie girdles. Nuolatinis dar
bas, gera mokestis, puikios darbo są
lygos, moderninė dirbtuvė.

WOLFE & LAND
35 W. 32nd St., (3rd floor), N.Y.C.

(63-69)
REIKALINGOS MASAŽISTES 

REIKALINGA MASAŽISTE 
Daliai laiko, pripuolamai pilnam 

laikui, jei pageidaus. Moderninė pa
traukiančiame suploninimo salone. 
Gera mokestis. Kreipkitės.
HOLLYWOOD SLENDERIZING
. SALON

101 South 4th Avenue, 
Mount Vernon, N. Y. 
Telefonas MO. 4-4644

(64-66)

NEW YORK
REAL ESTATE

FRANZONE CONSTRUCTION  ̂
CORP. Siūlo savo naujus dviem 
mynėm namus. 3j—4f—5Į kamba
rių apartmental. Pusiau atskirti, vi
sai atskirti kampiniai namai. Mode
lius galima matyt: 22-65 47th St, 
Astoria, L. I. (tarpe Ditmars ir As
toria Blvd.) Kainos .$20,060 iki $25,- 
000. RA. 6-8527—8-0811.

(59-64)

Business Opportunity
KEPYKLA—PILNAI JRENGTA. 

Visas kepimas atliekamas vietoje. 
Daroma $1,200 — $1,300 j savaitę. 
Kaina $16,000. įmokėti $8,000. Kiti 
ant išmokėjimo. BROKER. MA, 
2-4209. Box M-31, Room 830, 11 W. 
42nd St., N. Y.

(64-66)

SKELBKITĖS LAISVeJE




