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KRISLAI
Nauja byla.
“šlapnugariai.”
Chaplin ir Heym.
Chuliganų kelias.
Gerai, kad protestuoja.

Rašo A. BIMBA
 

Tol i m uosi u oso va k a ruošė 
prasidėjo nauja politinė byla. 
Washingtono valstijos Seattle 
mieste teisiami septyni darbi
ninkų vadai. Bevok visi tei- 
qk^mieji yra medžio pramonės 
darbininkų unijos veikėjai.

Kuomi ir kaip jie nusidė
jo? Tiktai tuomi, kad jie ko
vojo už darbo žmonių reika
lus. C) tas dabar pagal Smith 
aktą ir McCarran Įstatymą 
laikoma prasižengimu, skai
toma suokalbiu spėka nuvers
ti Amerikos valdžią. 

—o—

Tiktai per vieną kovo mė
nesi buvo suareštuota 74,695 
meksikiečiai. Jie, mat, norėjo 
pereiti rubežių ir pasiekti 
Jungtines Valstijas. O juos iŠ 
Meksikos vilioja gerai orga
nizuotas stambiųjų žemės sa
vininkų aparatas. Jiems rei
kia pigių darbo jėgų.

šitie žmonės vadinami 
“wetbacks”, arba “šlapnu- 
gariais”. Mat, dauguma jų 

^nakties laiku perplaukia per 
lętio Grande upe.

‘ Meksikoje vargas labai di
delis. Biednų žmonių labai 
daug. Darbininkų uždarbis 
labai mažas.

Meksikos vyriausybė atsiun
tė prie rubežiaus ir pastate 
penkis tūkstančius gerai gink
luotų kareivių. Bet nė tokia 
jėga negali aklinai uždaryti 
rubežiaus.

—o—
Šidmis dienomis netekome 

dviejų ir žymių amerikiečių. 
Charlie Chaplinas atsisako 
grįžti į Jungtines Valstijas. 
Jis nebegalįs pakęsti pas mus 
isterijos ir netolerancijos.

Beveik tą pačią dieną pa
sirodė pranešimas, kad nu
trenkė Amerikos pilietybę ir 
pastoviai apsigyveno Rytinėje 
Vokietijoje Stefan Heym, la- 

' bai gabus rašytojas, k Antro
jo karo veteranas, autorius 
tokių stambių knygų kaip 
“Hostages,” “The Crusaders”, 
“Thy Eyes of Reason” ir “Of 
Smfeg Peace”.

IINįrn irgi nebegalįs gyven
ti ir 'Tarti tokioje atmosfero
je, kokią yra čia sudarę viso
kio plauko ragangaudžiai.

—o—
Prieš keletą dienų fašisti

niai chuliganai išardė masini 
mitingą Chicago)e. t Mitingas 
buvo sušauktas Amerikos-So- 
vietų Draugiškumui Palaikyti 
organizacijos.

Tai jau nebe pirmas toks 
atsitikimas. Neseniai panašūs 
fašistiniai chuliganai neleido 
įvykti mitingui New Yorke.

Bet chuliganizmo kelias ne
nuves* juos toli. Tas tik paro
do tų sugedusių sutvėrimų 
desperaciją ir neviltį.

Ne jiems sulaikyti kovas 
už progresą ir taiką.

—o—
Kongresai! yra įneštas ij- 

lim pakeisti nedarbo apdrau- 
< sistemą. Norima, kad be- 

v^k visi pinigai, suplaukę Į 
fqK**ralinį iždą dėl nedarbo 
apdraudos, būtų išdalinti at- 

t skiroms valstijoms ir joms
pavesta su tais pinigais pasi
elgti, kaip jos nori ir išmano.

Gerai, kad prieš tokį reak
cionierių sąmokslą - griežtai

\ JAU TARIAMASI 
APIE PALIAUBŲ

DERYBAS
J. Tautą Komitetas Užgyrė 

■ Brazilijos Rezoliuciją
—

Korėja, bal. 17. — Ame- 
i r i komi atstovas generolas 
į Wm. Harrison pranešė ge- 
i nerolui Nam Il’ui, vyriąu- 
| šiam Šiaurinės Korėjos liau- 
{ dininkų delegatui, kad ame- 
I rikonai sutinka šį šeštadie- 
I ni tartis apie paliaubų de- 
' rybų panaujinimą Panmun- 
| džome.

(Vėlesnis pranešimas tei- 
l gia, jog pasitarimai jau 
j prasidėjo.)

Bus aptarta klausimai, 
i kuriuos turės svarstyti bu
simosios formulės derybos 
dėl paliaubų.

Vienbalsiai priimta 
rezoliucija dėl belaisvių

United Nations, N. Y.— 
Visų (j0 šalių atstovai poli
tiniame Jungtiniu Tautų 
komitete vienbalsiai užgv- 
rė Brazilijos rezoliuciją dėl 
Korėjos karo belaisvių grą
žinimo .

Ši rezoliucija faktinai pa
kartoja Kinijos premjero 
Čou En-lai pirmesni pasiū
lymą — norinčius namo 
grįžti belaisvius tuojau grą- 

j žinti, o “atsisakančius” lai- 
i kinai perkraustyti į kokią 
. nors neutralu sali, kaip kad 
Šveicarija.

Lenkijos, delegatas, ati
darydamas kelią Brazilijos 
rezoliucijai, atsiėmė savo 
pasiūlymą.

Amerikos delegatas Er- 
Į nest Gross, taip pat Angli

jos ir Franciios atstovai gy
rė Sovietų Sąjungos dele
gatą Višinskį ir Sovietų 
draugus, kad ir jie balsavo 
už .Brazilijos rezoliuciją.

New Yorko World-Tele
gram sako, svarbiau apgin
ti nuo komunistų Indo-Ki- 
nija ir Malają, negu Korė
jos karą laimėti.

Kolektyve valdžia geriau 
už vieną vadą, sako Pravda

i

Maskva. — Sovietinių ko
munistu laikraštis Pravda 
sako:

—Nepaisant kaip gabus 
bei patyręs būtų vadas, jis 
negali vienas visko žinoti. 
Joks vadas negali pavaduo
ti kolektyvinės ( b e n d r o - 
uos) valdžios.

Kuomet vienas asmuo iš
kyla kaip visko vadas, tai 
atrodo, būk, tik jis vienas 
galįs ką nors svarbaus ar 
naudingo pasakyti. Dėl to 
gali išsivystyti ir vergiš
kas, beprincipinis pataika
vimas.

užprotestavo Amerikos Darbo 
Federacija ir CIO. Pavojus di
delis ir greitas. Visos darbo 
unijos turėtų prabilti ir neleis
ti tam šmugeliui praeiti Kon
grese.

Viena karo belaisvių kempe Pietinėje Korėjoje prie Munsan. Ji paruošta priėmimui 
iš toliau atgabentų sužeistų karo belaisviųkurie, pagal sutarti, bus sugrąžinti i 

Šiaurinę Korėją.

PRAVDA SAKO, F.ISE NHOWERIS BE FAKTU KALTINA SOVIETUS
Maskva, bal. 17. — Prav

da, vyriausias Sovietų ko
munistų laikraštis, rašo:

—Prezidentas Eisenhow- 
eris savo kalboje bal. 16 d. 
neįrodė, kad Sovietų Sąjun
ga būtų kalta už įveržtus 
santykius bei ginklavimosi 
lenktynes pasaulyje.

Eisenhoweris visaj tylo-

PREZIDENTAS NURODO BAISIĄ NAUJŲJŲ GINKLŲ BRANGENYBE
Washington. — Prez. Ei

senhoweris savo k a 1 b o j e 
ketvirtadienį prisiminė ir 
baisiąją šiandieninio gin
klavimosi brangenybę; sa
ke :

—Vienas didysis naujovi- 
nis bombonešis lėšuoja tiek, 
kad už tuos pinigus gali
ma būtų pastatyti po vieną 
naujovinę plytų mokyklą 
daugiau kaip 30- j e miestų.

Už tai galima būtų pa
statyti dvi elektros garny-

Perono fašistai degina 
priešininkų įstaigas

Buenos Aires ,Argentina. 
—Diktatoriaus - prezidento 
Perono fašistų gaujos sude
gino Argentinos Socialistų 
Partijos centrą, Demokratų 
ir Radikalų partijų raštines 
ir garsųjį Jockey Klubą.

Fašistiniai padaužos vi
sur vogė pinigus ir plėšė, 
ką tik galėjo. Jockey Klu
be jie supjaustė bei sudau
žė brangius paveikslus, ta
pytus tokių pasaulinių ar
tistų, kaip Gova, Corot, 
Reynolds ir k t. Jie taip pat 
ardė ir plėšė saliūnus, kur 
nužiūrėjo Perono priešinin
kus.

GEGUŽES MeNUO— 
KOVAI Už TAIKĄ

Paryžius.—Atominis Fran- 
cijos mokslininkas Joliot- 
Curie pareiškė, jog gegužės 
mėnuo turi būti pašvęstas 
veiklai už taiką. Curie yra 
pirmininkas Pasaulinės Tai
kos Tarybos.

Korėja. — Korėjos liau
dininkai sako n u š o v ę 6 
Amerikos lėktuvus.

mis praėjo pro Kinijos klau
simą; neprisiminė jos tei
sių kaipo valstybės. Jis taip 
pat užuolanka apėjo reika
lą atkurti Vokietijos vieny
bę pagal Potsdamo sutartį 
(padarytą prezidento Tru- 
mano, Anglijos premjero ii' 
Stalino).

, Jis nepadavė jokių faktų 

klas, kurios aprūpintų elek
tra du miestus, turinčius po 
60,000 gyventojų.

Galima būtų pastatyti ir 
pilnai įrengti dvi puikias 
ligonines'*

Už tai galima būtų nu
tiesti apie 50 mylių ilgio ce
mentinį vieškelį.

Už vieną lengvąjį lėktuvą- 
kovotoją mes užmokame 
tiek, kad galima būtų nu
pirkti pusę milijono buše-

Amerikonai atmuša Korėjos 
liaudininką atakas

Korėja .— šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai išvien su 
kinais padarė 7 atakas ir 
kai kur prasiveržė į ameri
konų pozicijas. Paskui ame
rikonai su savo talkininkais 
atmušė atakas. Taip ir pa
siliko ta pati fronto linija.

Iraniečiai užpuldinėja 
Amerikos pasiuntinius

Teheran, Iran. — Iranie
čiai ’* demonstrantai Širaz 
mieste užpuolė Amerikos 
pagalbinę Ketvirtojo Punk
to įstaigą, išmėtė laukan 
jos įrenginius, dokumentus 
ir sudegino. Šauk: “Jan-, 
kiai, namo keliaukite!”

Demonstrantai taipgi ak
menimis apmėtė amerikonų 
automobilius ir už p u o 1 ė 
amerikinius gyvennamius, 
bet nieko nesužeidė.

Nusigandę 30 amerikonų 
pabėgo prieglaudon pas vie
tini iraniečių vadą.

Amerikos ambasadorius 
L. Henderson užprotestavo 
Irano premjerui Mossade- 
ghui prieš tuos žygius.

savo tvirtinimui paremti, 
kad sovietinė politika būtų 
kalta už esamąją, tarptauti
nę padėtį.

Jis teisino Amerikos poli
tiką, užgirdamas tokius jos 
veiksmus, kaip ginklavimo
si lenktynės, Šiaurinio At
lanto kraštų sąryšis ir tt.

liu kviečiu.v <-
Už vieną destroyed (ne

didelį karo laivą) mes už
mokame tiek, jog už tuos 
pinigus galima būtų prista
tyti naujų namų astuo
niems tūkstančiams žmonių 
gyventi.—

Bet toks ginklavimasis, 
pasak Eisenhowerio, neiš
vengiamas, norint apsaugo
ti “laisvąjį pasaulį” nuo 
komunizmo.

Maistu apsinuodijęs 
prez. Eisenhoweris

Augusta, Georgia.—Pre
zidentas Eisenhoweris šio
mis dienomis buvo truputį 
apsinuodijęs kokiu ten su
gedusiu valgiu. Taip atsi
tiko, atvykus jam iš Wash
ingtono į Augustą atosto
gauti ir golfą lošti .

Prezidentas sirguliuoda
mas pasakė ir ilgą kalbą 
ketvirtadienį, sugrįžęs į 
Washingtona. Kalbėjo pra
kaituodamas • ir nusilpusiu 
balsu.

Paskui, keliaudamas at
gal i Augustą, jis stapte
lėjo North Caroline j ir vėl 
kalbėjo.

NUSKENDO LAIVAS 
SU 23 ČIANGININKAIS

Formoza. — Apdegė ir 
nuskendo Čiang Kai - šėko 
kinu tautininku laivas su 23 
žmonėmis. Laivas buvo 125 
tonu, c

Albany, N. Y.—New Yor
ko valstijos gubernatorius 
Dewey pasirašė seimelio 
nutarimą bausti per lėtai 
važiuojančius automobilis
tus.

EISENHOWER GYRĖ 
amerikini; politiku, 
O PEIKĖ SOVIETINE
Reikalavo, kad Sovietu Sąjunga sustabdytu Mala jos ir 
Vietnamo liaudininku kovas mainais už taiką Korėjoje

Washington. — Preziden
tas Eisenhoweris reikalavo, 
kad Sovietų Sąjunga priim
tų Amerikos bei Jungtinių 
Tautų planus. Tik tada So
vietų vyriausybė parodytų, 
jog “ne vien žodžiais, bet 
veiksmais ji nori taikos,” 
sakė Eisenhoweris, kalbė
damas Amerikos Laikraš
čių Redaktorių Draugijos

20 žmonių žuvo per 
gaisrus Cliicagoje

Chicago. — Per sprogimą 
ir gaisrą Haber korporaci
jos fabrike žuvo bent 18 
žmonių, tarp jų daug mo
terų ir korporacijos vice
prezidentas. Sužeista 36. 
Dar ieškoma 16 dingusių.

Tuo pačiu laiku sudegė 
dvi mažos mergaitės apart- 
mentnamyj, kur Josephine 
Daus laikė privačią kūdi
kiams prieglaudą. Ta prie
glauda, neturėjo valdinio lei
dimo.

Vietnamo liaudininkai
mar'šuoja per Laosą

Hanoi, Indo-Kin. — Viet
namo liaudininkai numar- 
šavo jau apie 200 mylių per 
v a d i n am ą j ą “karai y s t ę ” 
Laos. Francūzai sykiu su 
Laos karaliuko “vaisku” 
vos paspėja bėgti .

Susprogo francūzų lėktu
vas ore, pražudant 27 jų ka
riškius, lėkusius talkon 
Prancūzams prieš Vietna
mo liaudininkus Nasan sri
tyje.

Malano fašistai laimėjo 
rinkimus Pietų Afrikoj

Pretoria, Piet. Afrika. —■ 
Fašistuojanti Pietų Afrikos 
premjero Malano valdžia 
laimėjo rinkimus, pravesda- 
ma seiman 83 savo atsto
vus. Seimas susideda viso 
iš 1519 atstovu.

Malano pagaminti įstaty
mai, baustinai uždraudžia 
negrams bei kitiems spal
vuotiems žmonėms maišytis 
su baltaisiais viešose įstai
gose ir net gatvėse.

Pietų Afrika yra savival- 
dinė Anglijos imperijos da
lis.

Francūzai bijo Laos 
Liaudies Respublikos

Hanoi, Indo - Kinija. — 
Francūzų komanda bijo, 
kad Vietnamo liaudininkai 
gali paskelbt Liaudies Res
publiką ir Laose, kitoj In- 
do-Kinijos provincijoj.

ORAS. — Vesti ir dalinai 
apsiniaukę.

susirinkime balandžio 16 d.
Už esamąjį šaltąjį karą 

ir už gręsiantį naują pa
saulinį karą prezidentas 
kaltino tiktai sovietinę po
litiką.
Mainais už paliaubas reika
lauja sustabdyt vietnamie

čių ir mala j iečių kovas
Prezidentas sakė:
—Pirmasis didysis žings

nis linkui taikos turi būti 
garbingų paliaubų padary
mas Korėjoje.

Tatai reiškia tuojautinį 
karo veiksimi sustabdymą 
ir greita pradėjimą politi
nių diskusijų, vedančių į 
laisvus rinkimus suvieny
toje Korėjoje.

Kas lygiai svarbu, — ta
tai turėtų reikšti užbaigą 
tiesioginių bei netiesioginių 
užpuolimu nrieš Indo-Kini- 
ios ir Malajos saugumą. 

'Nes jeigu būtų Korėjoje 
padaryta bile paliaubos, 
kurios tiktai paliuosuotų 
užpuolikiškas armijas da
ryti atakas kitur, tatai bū
tų apgavystė...

Ar naujieji Sovietų Są
jungos vadovai yra pasi
ruošę pavartoti sprendžia
mąją savo įtaką komunisti
niame pasaulyje — taigi ir 
ginklų gabenimą jame — ne 
tiktai tam, kad būtu pada
rytos patogios paliaubos 
Korėjoje, bet įvykdyta ti
kra taika Azijoje?

Perša “išlaisvint” rytų 
Europos kraštus

—Ar ji (Sovietų valdžia) 
yra pasiruošus leisti kitoms 
tautoms, taip pat ir rytų 
Europos tautoms, laisvai 
pasirinkti patinkamas sau 
valdžias ir teisę laisvai ben
drauti su kitomis viso pa
saulio tautomis?

(Čia Eisenhoweris turėjo 
galvoj ir Lietuvos bei kitų 
Pabaltijo šalių “išlaisvini
mą.”)

Nusiginklavimas tiktai 
pagal Amerikos planą

Prezidentas tęsė, kad jei
gu Sovietų Sąjunga nori 
įrodyti, kad ji iš tikrųjų 
pageidauja taikos, tai turi 
užgirti Amerikos - Jungti
nių Tautų planus dėl gin
klavimosi sumažinimo, dėl 
atominės jėgos kontrolės, 
dėl Vokietijos suvienijimo 
ir dėl taikos sutarties su 
Austrija.

Bet Eisenhoweris nepri
pažino vertės jokiems So
vietų Sąjungos siūlomiems 
planams dėl santaikos.

Jis tvirtino, kad jeigu So
vietų Sąjunga toliau ves 
tokią politiką, kaip iki šiol, 
tai “geriausiame atsitikime 
tęsis geležinio kryžiaus šal
tasis karas ,o blogiausiame 
atsitikime kils atominis ką
rąs.”
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TA PATI BEPROTYSTĖ
administracijos agrikultūros sekretorius 
kad reikia suvaržyti bei apriboti žemės 

Ypatingai jis nori uždėti kontrolę ant 
Ta pati problema esanti 

Kai farmeriai daug visko priau-

Naujosios 
’Benson sako, 
’ūkio gamybą, 
'kviečių ir medvilnės gamybos, 
su kiaušinių gamyba.
’gtns, maisto kainos atpigs ir Amerikos žmonės galės 
geriau ir sočiau gyventi. To, matyt, negalėjo toleruoti 
Truman o administracija ir tokiai padėčiai priešinga Ei- 
senhowerio administracija.

Pavyzdžiui, farmerys buvo pasimojęs apsėti kvie
čiais dešimt akrų plotą. Ateina valdžia ir jam įsako: 
Apsek tiktai penkis akrus, o už tuos kitus penkis palik
tus dirvonu akrus iš valdžios iždo apmokėsime. Šitaip 
bus apribota kviečių gamyba, kviečių kaina pasiliks 
aukšta ir milijonai Amerikos žmonių neturės pakanka
mai duonos.

Nereikia įsivaizduoti, jog tos ekonominės beprotybės 
pravedimas pigiai atsieis. Vien tiktai įsteigimas ir pa
laikymas, aparato tokios programos pravedimui, sako 

‘ponas Bensonas, valdžiai kaštuos $33,750,000. O kiek 
šimtų milijonų dolerių bus išmokėta farmeriams už ne
šė jimą kviečių bei medvilnės, tai nė pats Bensonas ne-

1952 metų vasarą didelė 
Lietuvos geležinkelininkų 
statybininkų grupė atvažia
vo Maskvon Į daugiaaukš
čio pastato statybą prie 
Raudonųjų vartų. Du mė
nesius lietuviai studijavo 
Maskvos statybininkų pa
tyrimą, mokėsi iš jų prieš
akinių darbo metodų. Ap
silankiusiųjų Maskvoje tar
pe buvo stalius iš Virbalio 
V. Bigelis.

Laisvalaikiu lietuviai ap
žiūrinėjo Tarybų Sąjungos 
sostinės įžymybes, grožėjo
si Maskvos metropolitenu, 
apžiūrinėjo naujus daugia
aukščius miesto pastatus.

Sugrįžęs iš Maskvos na
mo, V. Bigelis papasakojo 
savo draugams apie viską, 
ką jis matė sostinėje.

—Mums reikia sekti 
Maskvos darbininkų pavyz
džiu, — sakė V. Bigelis. — 
Lietuvos geležinkelio staty
bininkams reikės artimiau
siais metais pastatyti 25 
stočių pastatus, 10 poilsio 
namų garvežių ir trauki
nių brigadoms, daugiau 
kaip 20 tūkstančių kvadra
tinių metrų gyvenamojo

Mums, statybiniu- 
reikės taip pat pa-

DĖL KETURIŲ DIDŽIŲJŲ
. SUSIRINKIMO j

. . . v. I
Atšaldymui tarptautinės atmosferos reikia didžiųjų į 

valstybių susitarimo. O kad jos galėtų susitarti, tai jų 
galvos turėtų susirinkti. Ypač Vokietijos reikalai pra
šyte prašo greito išsprendimo. Rytinės Vokietijos vy
riausybė viešai siūlo tuojau sušaukti tokį susirinkimą, 
^kuriame Amerikos. Britanijos, Francūzijos ir Tarybų 
'^Sąjungos vadai galėtų susitarti.
i 4

Pats svarbiausias klausimas, vokiečių akimis žiū
rint, be abejo, yra Vokietijos aovienijimas. Lygiai svar
bus klausimas, tai atgijimas hitlerizmo Vokietijoje. Čia 
pavojus labai didelis.

Kiek jau žinomą, tokio Keturių Didžiųjų susirinki
mo jau seniai pageidauja Tarybų Sąjunga. Jam tačiau 
priešinasi Jungtinės Valstybės. Britanija ir Francūzija, 
būdamos prasiskolinusios Jungtinėms Valstijoms, turi 
šokti pagal mūsų vyriausybės muziką. Todėl neturime 
nei susirinkimo, nei susitarimo.

Bet anksčiau ar vėliau tie klausimai turės būti iš
spręsti. Didžiųjų valstybių žmonės privers savo vyriau
sybes ieškoti susitarimo . Amerikoje sentimentas už tai- 
'ką žmonėse labai tvirtas. Jis dar nėra gerai organizuo
tas ir viešai pasireiškęs, bet tas faktas, kad pirmutinis 
susitarimas Korėjoje dėl sužeistų karo belaisvių susi
laukė tokio plataus užgyrimo, nedvejojančiai parodė bu
vimą taikos sentimento.

Kalbama, kad užbaigimas karo Korėjoje ir susita
rimas dėl Tolimųjų Rytu atidarytų duris susikalbėjimui 
j.r Europoje. Bet nereikėtų laukti nė tokio susitarimo 

-4ėl Azijos. Taikos reikalas nėra dalomas. Galima tuo 
pačiu kartu tartis ir susitarti visais taikos reikalais vi

same pasaulyje.
* * Todėl taikos ištroškusiam pasauliui bus sunku su
prasti Jungtinių Valstybių apsigynimo sekretoriaus pono

’‘Wilsono misija Europoje. Jis ten nuvyko ir griežtai 
’tvirtina, kad mūsų vyriausybė nė per nago juodymą ne- 
‘’cltleisia.nti ginklavimosi ir ginklavimo savo talkininkų. 
"Jis užtikrina Vakarinę Vokietiją, Francūzija ir kitus 
Šiaurinio Atlanto Sąjungos kraštus, kad jiems Ameri- 

*kos militarinė parama nebus sumažinta.
"Sovietų taikos ofensyvą reikia pasitikti 
Apsiginklavimu!• J*

Aišku, kad Wilsonas kalba prezidento 
..vardu, 
“politika.
♦ Ji negali vesti ir neveda prie taikos.

kams, 
statyti geležinkelininkų 
kultūros rūmus Vilniuje, 
naujas mokyklas, ligonines, 
vaikų darželius ir lopšelius.

Ryšium su tuo, kad to- 
1 i a u i n d u s t r i a 1 i z u o j a m o s 
Pabaltijo respublikos, tame 
tarpe ir Lietuva, rekon
struojama' daugelis geležin
kelio mazgų. Lietuvos gele
žinkelio praleidži a m a j a i 
galiai padidinti iki 1955 
metų pabaigos bus nutiesta 
šimtai kilometrų stoties ke
lių, eilėje ruožų bus nuties
ti antri keliai. Bus rekon
struoti tiltai ir pastatyta 
daug naujų.

V. Bigelio atidžiai klausė
si ir stalius Prušinskas, ir 
dažytojas Puišys, ir .kros
nius Balčiūnas, ir dailidė 
Borisauskas, ir mūrininkas 
Vrubliauskas ir daugelis 
kitų Lietuvos magistralės 
statybininkų. Sužavėti jo 
pasakojimo, jie kalbėjo ne 
tik apie Lietuvos geležin
kelio išvystymo perspekty
vas, bet ir apie tai, kas per 
pokario metus jau nuveik-

ka, skulptūriniai lipdymai 
puošia stoties patalpą. Vi
siškai rekonstruotas stoties 
pastatas Vilniuje. Nauja
jame pastate — gražios, 
erdvios salės, fasada puo
šia dvylika monumentalinių 
kolonų.

Lietuvos geležinkelyje jau 
pastatyta, rekonstruota ir 
atstatyta septyniolika sto
čių. Pačiame Virbalyje vie
toj hitlerininkų susprog
dinto 
naujas 
tas.

Ilgai 
mas tarp Virbalio statybi
ninkų. Mintyse jie buvo ir 
Žasliuose, ir Pabradėje, ir 
Turmante, ir daugelyje ki
tų Lietuvos geležinkelio sto
čių, kur pastaraisiais me
tais pastatyti nauji stočių 
pastatai. Visi jie yra ap
dailinti lietuviškais tauti
niais ornamentais, patogūs 
keleiviams. Geri yra šie sto
čių pastatai, kad ir ne to
kie dideli, kaip Vilniaus, 
Kauno, Kaišiadorių ir kito
se stambiose stotyse.

Sparčiais tempais vyksta 
statyba Lietuvos geležinke
lyje. Per pokario metus 
geležinkeliui atstatyti ir iš
vystyti buvo asignuota šim
tai milijonų rublių. Įtaisy
ti naujų tipų bėgiai, nu
tiesta keli šimtai kilometrų 
svarbiausių ir stoties kelių, į 
'pastatyti tiltai.

pastato pastatytas 
grąžus stoties pasta-

> ■
tęsėsi -pasikalbę j i-

Geležinke-1 
elektrinio j 
regu Ii avi- itraukiniu eismo 

mo sistema ir automatine 
c lok uote.

Tokie geležinkelio maz- 
kaip Vilnius, Kaunas 

Radviliškis, tapo galin- 
Palyginti su 1944 
31 karto, padidėjo

Jis sako, kad 
dar didesniu

Eisenhowerio
O tai reiškia, kad tokia yra mūsų vyriausybės 

Bet mums atrodo, jog tai klaidinga politika.

KUOGREIČIAUSIA
Labai džiugu, kad mūsų vyriausybė sutinka atnau- 

jinti Korėjoje derybas dėl paliaubų. Juo greičiau to? 
-derybos bus atnaujintos, tuo geriau ir sveikiau bus tai 
kos reikalui.

Susitarimui pagrindas yra. Abi pusės sutinka, kad 
nenorinčius namo grįžti karo belaisvius reikia pavesti 

.Jieitrališkai šaliai. Tai ir buvo vienintelis klausimas, dėl 
kurio pirmiau derybos nedavė paliaubų. Dabar tas rei
kalas automatiškai išsisprendžia.

Tuo tarpu tuojau turėtų iš abiejų pusių liautis mū
šiai. Tuojau turėtų būti sulaikytas nekaltų žmonių krau
jo liejimas. Nuo dabar nebeturėtų kristi nė viena gy- 

"Vybė tame konflikte. Nebeliko pamatei, nebėra reikalo.

Įkaitino unijos vadą

San Francisco, Calif. —čio
nai tapo įkaitintas Marine 
Cooks and Stewards unijos 
prez. Hugh Bryson. Mat, jis, 
pagal Taft-Hartley įstatymo 
reikalavimą, išpildė afidevitą, 
jog jis nepriklauso Komunis
tų Baltijai. Valdžia dabar 
kabinasi prie jo, kad būk 
taip tvirtindamas .jis melavęs. 
Dabar Bryson paleistas 
$5,000 kaucija.

Buvusioji Lietuvos sosti
nė Kaunas neturėjo gero 
stoties pastato. O dabar 
Kaune, nors miestas jau 
nebėra respublikos sostinė, 
pastatytas stoties pastatas, 
kuris tikrai gali būti pava
dintas rūmais. Erdvios sa
lės, viešbutis, motinos ir 
vaiko kambarys, restoranas 
—visa tai yra keleivių ži
nioje. Puikūs krikštoliniai 
sietynai, marmuras, mozai-

ir 
gesni. 
metais, 
respublikos garvežių parko 
pajėgumas. Krovininių, va
gonų parkas buvo papildy
tas keturiaašiais vagonais, 
kuriuose telpa daug krovi
nių ir kurie yra aprūpinti 
automatiniais stabdžiais bei 
automatiniais sankabais. 
Geležinkelyje kursuoja ke
leiviniai traukiniai, kurių 
vagonai yra ištisai metali
niai. Vilniaus - Rygos, Vil
niaus - Klaipėdos ir Vii 
niaus-Kauno ruožuose kur
suoja dizeliniai traukiniai.

Vis didesnį mastą įgauna 
valstybinė specialių geležin
kelio įrengimų bei gyvena
mųjų namų statyba. Lietu
vos geležinkelyje perduota 
eksploatuoti daugiau kaip 
50 tūkstančiu kvadratiniu 
metrų gyvenamojo ploto, 
įsteigta 16 mokyklų, 2 tech
nikumai, 9 klubai, daug vai
kų darželių ir lopšelių, ligo
ninių ir poliklinikų. Jau 
atstatytas keturiaau k š t i s 
V i 1 n i aus geležinkelininkų 
technikumo pastatas. Jis

Vaizdas susitikimo tėvo su sūnum, sugrįžusiu iš Ko
rėjos. Neseniai laivu į New Yorka pribuvo tokių

■ "veteranų 2,238. !

yra vienas geriausių pasta
tų Lietuvos sostinėje. 1952 
metais perduotas 'eksploa
tuoti dviaukštis pastatas 
naujai vidurinei geležinke
lininkų* mokyklai Švenčio
nėliuose. Statoma nauja 
geležinkelininkų Ii g o n i nė 
Šiauliuose. Šiais metais Vil
niuje bus pastatytas dar 
vienas vaikų darželis gele
žinkelininkų vaikams. Ne
ries krantinėje pradėtas 
statyti 115 butų namas ge
ležinkelio darbuotojams. 
1953 metais bus pastatytas 
namas geležinkelinink a m s 
Turgaus gatvėje. Šiais me
tais bus taip pat pastatyti 
nauji namai Lietuvos ge
ležinkelio dar b u o t o j a m s 
Švenčionėliuose, Kaune ir 
kituose respublikos mies
tuose.

Didelį užmojį geležinke
lininkų tarpe įgavo indivi
dualinė statyba. Daugelis 
jų, valstybei padedant, pa
sistatė nuosavus namus.

Štai, pavyzdžiui, Švenčio
nėliai — nedidelė stotis, bet 
ir čia per pokario metus 
penkiasdešimt geležinkeli
ninkų pasistatė nuosavus 
namus, 
ir jaukius namus pasistatė 
šaltkalvis Uzelis, elektro
monteris Skorbutas, depo 
statistikė Jarmolienė. Sa
vus namus statosi šaltkal
viai Kimčius ir Raznys, 
stoties budėtojas Skliunas, 
brigadininkas Sudnys ir ki
ti.

Daugiau kaip du šimtus 
individualinių namų po ka
ro pasistatė Šiaulių geležin
kelininkai. Beje, šių namų 
statytojams valstybė asig
navo daugiau kaip 2į mili
jono rublių paskolų. Šiau
liuose išaugo naujos gat
vės, užstatytos kotedžiais. 
Tai — Rogainio, Gumbinės 
gatvės ir kitos. Erdvius ir 
šviesius mūrinius namus 
pasistatė geležinkelio sar
gas Rudinis, remonto dar
bininkas Locius, garvežių 
mašinistai Abramavičius ir 
Kristopavičius, vagonų de- 
3—Statyba Lietuvos geleži 
po mašinistas Tiškus ir kt.

Naujuose nuosavuose na
muose gyvena daugelio 
Radviliškio geležinkelinin
kų šeimos ,tame tarpe gar
vežių depo kalvio Valiūno, 
irankininko Tonkaus, kūri
ko Vaičaičio, prekinės sto
ties svėrėjo Stonio, vagonų 
apžiūrėtojo Kulikausko ir 
kitu šeimos.

Kaunas. Ir čia audringai 
vyksta individualinė staty
ba. Neseniai kėlė įkurtu
ves apžiūrėtojas (Jrincevi- 
čius, garvežių plovėjas Me- 
lutis, stalius Barkauskas ir 
daugelis kitų. Prisiminki
me, kad buržuaziniais lai
kais šiame mieste buvo tris
dešimt tūkstančiu bedarbių, 
kurie gyveno ankštose lin- tdžios rankas paimti dvyli- 
dynese.

Gražius namus pasistatė 
daugelis Panevėžio mazgo 
darbuotojų. Rožių gatvėje 
šiame mieste išaugo namas, 
kurį pasistatė vagonų ruo
žo stalius Taraška. Garve
žio mašinisto Cibo šeima 
taip pat gyvena naujame 
name, pastatytame Alyvų 
gatvėje. Netoliese, Vyšnių 
gatvėje, pasistatė namą vy
resnysis konduktorius Lu
košius.

Džiugiai šnekučiavosi 
Virbalio statybininkai. Jie 
turi kuo didžiuoti, daug kas 
jų darbščiomis rankomis 
jau nuveikta, bet ateityje— 
dar daugiau darbo. Juk vi
sa Lietuva, lygiai kaip ir 
visa tarybinė šalis, yra 
naujų statybų pastoliuose, 
visur ryškiai šviečia naujo 
džiaugsmingo gyvenimo ži
buriai. N. Klimašauskas

po

su-

Už nu mušimą 
taksų darbininkams

Washingtonas. — CIO 
gina Kongresą, kad jis
sirūpintų numažinimu tak
sų Amerikos darbo žmo
nėms. .Šis unijų centras 
siūlo, kad kiekvienam žmo
gui išėmimas nuo mokėji
mo taksų būtų pakeltas iki 
$800. Iki šiol nereikia mo- 

muosius

Electrical Workers lokalu; 
nušvilpė lyderius nuo phA 
formos ir nutarė sueiti w 
vienybę su nepriklausom# 
United Electrical Workers 
unija laimėjimui streiko. 
Tas lokalas susideda iš 24,- 
000 nariu ir apima keletą 
General Electric korporaci
jos fabrikų.

Unijos prezidentas James 
Carey bandė įkalbėti dar
bininkams, kad jie nesivie- 
nytų su nepriklausoma uni
ja laimėjimui savo reikala
vimų iš kompanijos, bet ne
turėjo T j o k i o pasisekimo. 
Susirinkime dalyvavo šeši 
tūkstančiai unijistų.

keti taksų už pir 
$600 įplaukų.

Už trumpesnes 
darbe valandas
. California, Pa. — Mainie- 
rių unijos darbuotojas Per
cy Tetlow pareiškė, kad

Patogius, šviesius j tuojau butų pradėta kova
uz sutrumpinimą mainie- 
riams darbo valandų. Jis 
kalbėjo į 24,000, kurie čio
nai susirinko pagerbimui 
unijos buvusio prezidento 
John Mitchell.

stovų Buto komisijoje kal
bėjo U nited Electrical 
Workers unijos preziden
tas Alfred J .Fitzgerald. Jis 
pasakė, kad jo atstovauja
ma unija reikalauja Taft- 
Hartley įstatymą pasiųsti^ 
šiukšlyną. Jis pasakė, kad 
to streiklaužiško įstatymo 
pataisyti negalima. Jis per
dėm netikės ir jo reikia vi
siškai atsikratyti.

Suprantama, kad kon- 
gresmanams nepatiko šis 
kovingo unijos vado liudiji
mas. Jie norėtų Taft-Hart-

Gal streikuos Čarlis Čaplin nežada
viešbučių darbininkai i «v. i •«M v , , , . ! grįžt Amerikon nėr
mas daiktas, kad susti ei ragangatidžiu šerenga 
kuos šio didmiesčio 25,0001 b ° “
viešbučių darbininkų. Sam-Į Washington.—čalis Čap- 
dytojai nenori nė kalbėti | linas, garsusis judamųjų 
apie darbininkų unijos rei-1 paveikslų aktorius, matyt, 
kalavimą pakelti 20 proc. nemėgins grįžti iš Europoj 
algas. Darbininkus atsto- i į Jungtines Valstijas. Jejr 
vauja A F L Hotel Trades I mėgintų grįžti', tai valdinin- 
Council. Jei tolimesnės de
rybos gauti pakėlimą nepa- 
vyks, darbininkai bus 
versti streikuoti.

prf-

Harry Bridges vėl 
išrinktas prezidentu

San Francisco, Cal. — In
ternational Longshore
men’s unijos konvencija pa
reiškė pilniausią pasitikėji
mą Harry Bridges. Jis vėl 
tapo išrinktas unijos prezi
dentu. Vice - prezidentu iš
rinktas J. R. Robertson. 
Abudu yra reakcijos perse
kiojami. Iš Bridges valdžia 
nori atimti pilietybę.

Valdžia paims ir operuos 
kompanijas

Boston, Mass. — Jau 
linta diena streikuoja 
800 pieno išvežiotojų. 
priklauso prie Milk Wagon 
Drivers’ Union, A FL. Mas
sachusetts valstijos guber
natorius Herter nutarė į val-

ke-
1,- 

Jie

ką pieno pristatymo kom
panijų ir jas operuoti. Yra 
toks įstatymas, kuris lei
džia gubernatoriui tatai 
padaryti.

Bet tai yra streiklaužiš- 
kas įstatymas. Pagal ji 
streikieriai turi sugrįžti Į 
darbą nieko nelaimėję ir pa
likti valdžios arbitracijai 
išspręsti jų ginčus su kom
panijomis .- O kadangi val-

kai Čapliną sulaikytų ir per 
šerenga varytų, klausinėda
mi, ar jis “ištikimas” Ame
rikai, ai1 rėmė komunistus, 
ir tt.

Čaplinas pernai rugsėjyje 
laivu išplaukė A n g 1 i j o n . 
Amerikos valdžia tuomet 
buvo davus jam leidimą su
grįžti, kaipo buvusiam šios 
šalies gyventojui, nors ne- 
piliečiui.

Paskui valdžia atšaukė 
leidimą Č a p 1 i n u i laisvai 
grįžti. Sakė, kad jeigu jis 
norės sugrįžti, tai bus kvo
čiamas tokiais klausimais: 
—Kodėl jis rėmė komunis
tus bei kitus kairiuosius? x 
Ar neperžengė padorijrin 
taisyklių savo poelgiuose su 
moterimis?

Čaplinas, 1910 metais at
vykęs į Jungtines Valsti
jas, tebėra Anglijos pilietis. 
Jis niekuomet neprašė ame-

Dabar, būdamas Šveicari
joje, jis -atidavė Ajnerikos 
atstovui sulaikytąjį leidimą

Amerika gabena Vokietijon 
rakietinius lėktuvus

Bonn, Vokietija.—Jungti
nės Valstijos atsiuntė 13 
naujų, rakietinių lėktuvų į 
vakarine Vokietiją. Ameri- 

is 
Ctai ’iš iii didelės' malo-1 Simler dėl to taip nudžiugo, 

i” šoko.

džioje sėdi kapitalistųdrau-lakūnų pulkininką 
gai, tai is jų cnaeies mato-i 
nes pieno išvežiotojai nega-! net ‘"džigą
’• ' .Laukiama greitai dar 12

rakietinių lėktuvu. O toliau 
vis daugiau jų bus atsiun
čiama.

Ii tikėtis.

Didelis žygis linkui 
vienybės

'Lynn, Mass. — Tikrai ne-! 
paprastas dalykas < 
atsitiko. Didžiausias CIO i rijos šovinius už Amerikos 
Imte rn ati oJial Union of Į duotus pinigus.

Roma. — Italija pradėjo 
čionai ( daryti savo armijai artile-

2 pusi.—Laisve (Liberty)-Šeštadien., Baland.-April 18, 1953 z
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G. A. Gurevas

MOKSLINIAI NUMATYMAI IR
RELIGINĖS PRANAŠYSTĖS

{Gamtinis dėsningumas, , 
o ne “dievo valia”

Ką žmonės bedarytų, jie 
užsibrėžia tikslą, tai yra 
apskaičiuoja, kad po tam j 
tikrų jų veiksmų bus tam ' 
tikras rezultatas.

Kasdieniniame gyvenime! 
kiekvienas nuolat “žvilg-! 
čioja į ateitį.” Pavyzdžiui, 
užsėdami lauką kviečiais, 
mes numatome, kad sėklos I 
sudigs ir kad išaugs kaip! 
tik kviečiai, o ne miežiai ar- ■ 
ba rugiai.

Gyvenimo patyrimą turi 
visi žmonės. Iš savo paty
rimo ir išsimokslinimo 
žmonės suvokia tai, kas 
vyksta aplink juos, moka 
didesniu ar mažesniu tiks
lumu apskaičiuoti, nuspėti 
savo veiksmų bei įvairių 
reiškinių rezultatus.

Norint numatyti, reikia 
pinoti įvairių reiškinių sa
vitarpio rvši, priežastinivitarpio 
priklausomumą. Tas žinias 
suteikia mokslas.

Mokslas nenukrito iš 
dangaus, o kilo iš gamybos 
reikmių. Jo išsivystymą 
nulemia visuomenės mate
rialinio gyvenimo reikmės. 
Per tūkstančius metų žmo
nės kaupė žinias apie gam- tą sąlygoja, 
tą ir visuomenę, ir tos ži
nios pasidavė mokslo pa
grindu. Mokslas atidengia 
gamtos paslaptis. Savo di
džiulius laimėjimus kei
čiant i)’ pajungiant gamtos 
jėgas žmonija pasiekė rem
damasi mokslo duomeni
mis. I

Mokslas yra pagimdytas 
praktikos, bet ir praktika, 

^^avo ruožtu, yra tobulina- 
-/wna padedant m o k s 1 u i. 

Mokslas ir gamvba priklau
so vienas nuo kito, turi įta
kos vienas kitam. Fridri
chas Engelsas rašė, kad jei1 
visuomenėje atsiranda tech-, 
ninis poreikis, tai “jis stu
mia mokslą į priekį dau-j 
giau, negu dešimt universi- i 
tetų.” .!

Stambiausieji mokslo at
radimai buvo padaryti ry
šium su praktikos 
nių sprendimu ir 
praktika, patyrimu 
tais. Kaip tik tai 
nugalimoji mokslo 
Mokslas yra paremtas ne 
chimeromis, ne fantazija, 
bet žinojimu ir faktais, su
kauptais kartų patyrimų.

Apie ką kalba didžiulė 
faktinė medžiaga, surinkta 

. ' mokslo žmonių?
Ji atveda į neginčijamą 

išvadą, kad pasaulyje nėra 
nifj^o savaiminio: jame vis
ką 
tikslų gamtinių dėsnių. 
Gamtoje (o taip pat žmo
nių visuomenėje) visi reiš-

kiniai yra priežastinio ry
šio nenutraukiamai suriš
ti vienas su kitu, priklau
so vienas nuo kito. Visu 
reiškinių eiga ir kaita turi 
tam tikrą taisyklingumą, 
nuoseklumą ir pasikartoti- 
numą. Nebūna taip, kad 
po pavasario eitų tai vasa
ra, tai žiema; kad upės už
šaltu tai žiema, tai vasara; 
kad iš rugių sėklos išdyg
tų tai rugiai, tai dilgėlės.

Pasaulis yra ne išsiskai? 
džiusiu dalyku, daiktu krū- 
va, o nenutraukiama, vie
ninga visuma. I šią ap
linkybę visų pirma atsižvel- 

\ gia marksistinė dialektika 
—vienintelis tikras moksli
nis gamtos ir visuomenės 
pažinimo metodas (būdas).

Stalinas tuo klausimu ra
šo: “...dialektika žiūri į 
gamtą ne kaip j atsitiktinę 
sankaupą daiktų, reiškinių, 
kurie būtų vienas nuo ki
to atitrūkę, vienas nuo ki
to izoliuoti ir vienas nuo 
kito neprikla u s o m i, - bet 
kaip į surištinę, vieningą 
visumą, kur daiktai, reiški
niai yra organiškai vienas 
su kitu susiję, vienas nuo 
kito 'priklauso ir vienas ki-

uždavi- 
remesi 

bei fak
yrą ne- 

' jėga.

, priklauso nuo

Taigi, gamtoje ir žmonių 
visuomenėje viskas vyksta 
dėsningai, jogių stebuklų, 
dėsningumo sutrikdymų ne
būna. Mokslo uždavinys' ir 
yra visų pirma atrasti vys
tymosi dėsnius, atskleisti 
daiktų ir reiškinių priežas
tini rvši. Dėsnis reiškia 
daiktu ir reiškiniu savitar
pio priklausomumą.

Pažinti kurį nors reiškinį 
—reiškia rasti jo natūralią, 
materialinę priežastį, jo ry
šį su kitais reiškiniais.

Dėsningumas iškyla aikš
tėn tik todėl, kad reiškinių 
savitarpio ryšiai yra dau
giau ar mažiau pastovūs, 
tvirti, reiškiniai kartojasi. 
Jie nesikartotų, jei nebūtų 
reliatyvaus jų savitarpio 
ryšių pastovumo. Leninas 
rašė: “Dėsnis yra tai, kas 
tvirta (liekama) reiškiny
je-” .

Reikia turėti galvoje, kad

yra reliatyvus; visiško pa- 
kartotinumo nebūna. Juk 
kartojasi tik tai, kas tipiš
ka, tai, kas sudaro gilią 
reiškinių esme. Kiekvienas 
reiškinys turi savo ypatin
gus bruožus, individualius 
atspalvius, kurie nesikarto
ja. Tai]), kiękvienas žmo
gus turi savo ūgį, savo akių 
spalvą, savo būdą ir tt., bet 
ne tai—svarbiausia, ne tai 
— esmingiausia. Esminga 
yra tai, kad visi žmonės gy
vena visuomenėje ir visuo-

%

v:

M*'

Galina Lagunova (kairėje) ir Maria Moto
va, dezainerės mašinoms gaminti fabriko 
Novd-Kramatorsk mieste, [arybų Ukrainoj.

menės dėka.
Labai sunku yra išaiškin

ti sudėtingų reiškinių ryšį, 
atidengti jų vystymosi dės
nius. Tai galima tik ilgo, 
kantraus ir sutelkto tikro
vės studijavimo rezultate. 
Mokslas dar ne viską žino. 
Bet tai negali padaryti jį 
bevertį: apie mokslo galią 
reikia spręsti ne iš to, ko 
jis dar nežino, bet iš to, ką 
jis jau žino.

O kokia gi išvada išplau
kia iš reiškinių dėsningu
mo ir visuotinio tarpusavio 
priklausomumo fakto?

Kiekvienas reiškinys yra 
sąlygojamas kokių nors 
gamtinių, materialinių prie
žasčių ir jis pats yra kitų 
reiškinių priežastis. Vieni 
reiškiniai veikia kitus, ir 
todėl kiekvienas faktas yra 
ilgos priežasčių ir padari
nių grandinės grandis. 
Esant vienoms sąlygoms, 
tam tikra priežastis atveda 
į tam tikrus padarinius, o 
esant kitoms sąlygoms, ta 
pati priežastis sukelia kitą 
padarinį. Jei, pavyzdžiui, 
vanduo; esant normaliam 
atmosferos slėgimui (jūros 
pakrantėje), pradeda virti 
temperatūrai esant 100 
laipsnių, tai, esant žemam 
slėgimui (kalnuose), jis 
pradeda virti ir esant že
mesnei temperatūrai.

Argi tai reiškia, kad van
dens užvirimas, esant skir
tingoms temperą t ū r o m s, 
yra visiškai atsitiktinis, ne
dėsningas reiškinys, vyks
tąs šiandien vienaip, o ry
toj kitaip, ir, be to, šiaip 
sau, be jokio materialinio 
pagrindo? žinoma, ne. Čia 
viskas visiškai dėsningai 
priklauso nuo to atmosfe
ros slėgimo, kuriam esant 
vyksta vandens šildymas.

Taigi, kaip besikeistų 
reiškinys priklausomai nuo 
sąlygų, kiekvieną kartą jis 
vyksta tam tikru būdu, 
griežtai dėsningai šių sąly
gų atžvilgiu. Esant vieno
doms sąlygoms, vienodi 

’reiškiniai vyksta vienodai, 
nes tos pačios priežastys, 
esant vienodoms sąlygoms, 
visuomet sukelia vienodas 
pasekmes.

Posakio “gamtos dėsnis” 
nereikia suprasti ta pras
me, kad gamtai kažkas nu
statė įstatymus. Tai, kas 
yra įprasta vadinti gamtos 
dėsniu, niekieno nėra jai 
primesta, o yra jos vidinė, 
būdinga, neatimama savy
bė. Gamta nėra kažkas ne
gyva, nejudama, kuriam 
gali suteikti judėjimą tik 
kažkoks iš šalies nustaty
tas dėsnis. Judėjimas, sa
vaiminis vystymasis — tai 
pats egzistavimas materi
jos ,gamtos, be kurių jo ne
galima sau įsivaizduoti. Be 
gamtos dėsnių,nebūtų reiš
kinių nuoseklumo ir pakar- 
totinumo, 
lėtų būti 
technikos, 
matymo.

Taigi, reikia pripažinti, 
kad pasaulyje nėra vietos 
antgamtinėms jėgoms, die
vui, kurie kištųsi į gamtos 
ir visuomeninius reiškinius 
ir diktuotų jiems savo įsta
tymus. Gamta ir visuome
nė vystosi pagal tokius 
dėsnius, kurie yra ne pri
mesti joms iš šalies, o yra 
jų vidiniai, joms būdingi 
dėsniai.

Priešingo požiūrio laikosi 
' religija: ji pripažįsta, kad 

egzistuoja dievas, kuris ne
va sutvėręs pasaulį ir jį 
valdąs.

Tikėjimas antgamtiniais

o vadinasi, nega
nei mokslo, nei 
nei teisingo nu

Gcn.eralis prokuroras Her
bert Brownell sako, jog re
miantis eile aktu pastaruo-

Vaizdas Britanijos kolonijoje Kenya, Afrikoje. Čia 
parodoma tiktai maža dalis suareštuotų vietiniu gy
ventojų ir varomų j kalėjimą. Jų veiduose matosi pa

sipiktinimas britų vedamu teroru.

yra kiekvienoje
Religija mano, 

dievo 
yra “nenuvo- 

niekam nežinoma.

dalykais 
religijoje, 
kad viskas vyksta 
valia,” kuri 
kiama,”
Visus gyvenimo reiškinius: 
epidemijas, skurdą ir tur
tą, valstybių galybę ir kri
timą, armijų pergales ir 
pralaimėjimus ir tt. — visa 
tai religija aiškina “dievo 
valia,” “apvaizda.”

kad dievas kartą per metus 
tiksliai nustatąs, kas įvyks 
ateinančiais metais su kiek
vienu žmogumi. To paties, 
iš esmės, moko visos kitos 
religijos. Jos visos mano, 
kad dievas — tai vieninte
lė visko priežastis ir kad 
jis visiškai sauvališkai val
do pasaulį: jis neva galįs 
pagal savo užgaidas keisti 
reiškinių eigą, tai yra da
ryti stebuklus.

Tikėjimas “dievo apvaiz
da” ir stebuklais yra bū
dingas kiekvienai religijai. 
Visų' ’tikėjimų “šventieji” 
raštai susideda iš pasakoji
mų apie: stebuklus, kuriuos 
neva darę ir darą dievai ir 
jų numylėtiniai. Tuose raš
tuose daug pasakojama ir 
apie stebuklingas prana
šystes; pranašavimai, reli
giniai spėjimai — tai įpras
tinis kiekvienos tikybos ele
mentas.

Religija tvirtina, kad vi
si pranašavimai, kurie yra 
“šventuose” raštuose, pil
nutinai išsipildydavo. Taip, 
judaizmas ir krikščionybė 
tvirtina, kad Isajus prana
šavo, esą asiriečiai užka
riausiu Palestina, ir asirie- 
čiai iš tikrųjų užvaldė tą 
šalį, kad Jeremijas prana
šavo, esą babiloniečiu ka- 7 c i t-
ralius užkariausiąs Judėją, 
ir tai įvyko. I Bet šių “pra
našavimų” išsipildymas ne
turi nieko steb u k 1 i n g a : 
mokslas įrodė, kad knygos, 
kurios yra priskiriamos 
Isajui, Jeremijui ir kitiems 
pranašams, yra parašytos 
žymiai vėliau, negu taria
mai gyvenę šie pranašai, 
žymiai vėliau, negu įvyko 
tie įvykiai, kurie yra mini
mi šiose knygose. Bet ku
ris religinis [pranašavimas 
yra prasimanymas ir net 
paprasta apgaulė.

Religinis i pranašavimas 
neturi nieko bendra su 
moksliniu numatymu. Spė
jimai, besiremiantieji reli
gija, yra visiškai netikri ir 
neteisingi.

Moksliniai numatymai .
Mokslas teikia daugybę 

puikiai pasitvirtinusių nu
matymų pavyzdžių. Kai 
kuriuos jų nurodysime.

Astronomija taip gerai 
išstudijavo dangaus reiški
nių priežastis, kad iš anks
to ir nepaprastu tikslumu 
daugelį jų numato. Taip, 
mes tikrai žinome, kad-ar-

Žinokite savo teises

gai McCarran-Walter įsta
tymu, Justice departmen- 
tas planuojąs:

Nupilietinti 10,000 svehir- 
gimių amerikiečių.

Deportuoti kitus 12,000

ir saugo prieš bile užsimo
jimą ant jų Federates ar 
Valstijos valdžių...”

Kokie yra tie amendmen- 
tai ?

Kai]) žinoma, pirmieji 10 
Konstitucijai pata i s y m ų , 
arba amendmentu, sudaroC '

timiausias visiškas Saulės 
užtemimas, matomas TSR 
Sąjungoje bus 1954 m. bir
želio 30 d. (šalies europinė-

Per tūkstantmečius ko
metų — tų “uodeguotų 
žvaigždžių” — pasirodymas 
s m a r k i a i veikė žmonių 
vaizduote. Astronomas Ka
lėjus, tyrinėdamas judėji
mą didelės ir ryškios kome
tos, kuri buvo matoma 1682 
m., irodė, kad kometose ne- 
ra nieko antgamtinio. Jis 
priėjo išvadą, kad 1682 me
tų kometa jau ne kartą bu
vo pasirodžiusi ir dar pa
sirodys. Paaiškėjo, kad ši 
kometa, pavadinta Kalė
jau s kometa, juda aplink 
Saulę uždaru taku (ištęsta 
elipsine orbita) ir kad jos 
pilno apsisukimo laikotar
pis sudaro apie 75 metus. 
Ir tikrai, ji buvo matoma 
1758 m., po to 1835 ir 1910 
metais. Tolesnis jos pasi
rodymas bus 1985 metais.

Mokslas apie dangaus kū
nus įgalina numatyti tokių 
reiškinių pasirodymą, ko
kiu dar niekas nebuvo ste
bėjęs. Pavyzdžiui, astrono
mas Lekselis, dirbės Rusi- 
jos Mokslų akademijoje, 
nustatė nukrypimus (netai
syklingumus) Urano plane
tos judėjime; jis nuspren
dė, kad tie nukrypimai yra 
iššaukti traukos kažkokios 
tuo metu dar nežinomos

Jei deportavimai ir abel- 
į nai politinė isterija nebus 
j sulaikyta, galima to tikėtis.

Šiuo tarpu dėl to ypatin
gai svarbu kiekvienam ži
noti savo teises.

George Crockett, žymus 
i Detroito advokatas, pla- 
! čiai dėsto amerikiečių pilie- 
i čių ir nepi liečiu teises. Ge
resniam susipažinimui su 
tuomi čia nors trumpai per- 

j duosiu tai.
I Kokias teises turi svetur
gimiai, Amerikoj gyvenan-

skriaudas 
teisybę įvyk-

ir Kongresui
riiomas Jefferson, pat

sakė, jog sveturgimiai, pa
stoviai apsigyvenę Ameri
koje, turi visas teises, kaip! 
ir čiagimiai ar įsipilietinę 
sveturgimiai, išskyrus teisę 
dalyvauti balsavimuose ir 
kandidatuoti į bile urėdus.

Tos teisės tačiau nebuvo 
aiškiai įstatymais nustaty
tos.

1870 metais, tuojau po Ci
vilio Karo, Kongresas priė
mė istatyma, kuris sako:

“Visi asmenys Jungtinių 
Valstijų jurisdikcijoj. . . tu
ri lygias teises kiekvienoj 
Valstijoj ir Teritorijoj da
ryti kontraktus, naudoti i 
juos, būti dalimi to, teikti

Tatai vyriausia lietė ne
grus, tik ką paliuosuotus iš 
vergijos, bet tas 
galima pritaikyti 
gimiams.

Tas įstatymas vėliau at
šauktas, bet teismai patvir
tino negrams ir svotu rgi- 
miams lygias teises .

G e r i ausi a s ve tu rgi m i am s 
teises apibūdino Aukščiau
sio Teismo narys Frank

planetos, esančios toli už Murphy:
Urano orbitos. Praėjo kiek 
laiko, ir du astronomai, 
Leverje. ir Adamsas, visiš
kai nepriklausomai vienas 
nuo kito, apskaičiavo, kur 
yra ir kaip juda’ šis nežino
mas dangaus kūnas. Ir ką 
gi ? Šių mokslininkų moks
linis numatymas netrukus 
buvo patvirtintas astrono
mo Galės stebėjimų; 
starasis 1846 m. atrado 
tol nežinomą planetą, 
vadintą Neptūnu.

(Bus daugiau)

iki

“Kai sveturgimis nepilie- 
tis legaliai Įleistas ir gyve
na šioje šalyje, jis įgyja tei
ses, užtikrintas Konstituci
joje visiems žmonėms mūsų 
šalies ribose. Tos teises už
tikrinta Pirmame ir Penk
tame Amendmentuose ir 
atitinkamu skyrium Ketu
rioliktame A m e n dmente, 
nes viena šių provizijų ne
pripažįsta skirtumo tarp 
piliečio ir nepilicčio. .Tos 
suteikia neatimamas privi
legijas visiems asmenims

na Amerikos žmonėms lais
vę.

Pirmasis jų sako:
“Kongresas negali išleisti 

jokio įstatymo dėl valstybi
nės religijos steigimo, nei 
jokio įstatymo, draudžian
čio laisvai išpažinti bet ku
rią religiją, nei jokio įsta
tymo, aprėžiančio žodžio ar 
spaudos laisvę ar žmonių 
teisę ramiai susieiti į susi
rinkimus ir teikti valdžiai 
peticijas, kad 
prašalintu ir 
d v tu.” * c

Taigi, net
draudžiama pravesti įstatys 
mai, kurie kai]) nors var
žytų žmonių laisvę.

Ketvirtas amendmentas 
užtikrina visiems teisę prieš 
darymą kratų be leidimo, 
suėmimą žmonių, paėmimą 
nuosavybės, kaip tai popie
rių, laiškų, laikraščių, ar 
bile dokumentu.

Penktas amendmentas 
užtikrina, kad žmogus ne- 

• gali būti laikomas kalėjime 
už bile prasižengimą be 
grand džiūrės padaryto 
j a m . apkaltinimo, taipgi 
užtikrina teisę kiekvienam 
asmeniui ne atsakinėti į 
klausimus, nekalbėti, jei tai 
gali kokiu nors būdu pa
kenkti jam- pačiam ne vien 
šioje byloje, bet ir bile kur 
kitur ir kitu laiku.

Aštuntas amendmentas 
užtikrina teisę kiekvienam 

I žmogui kauciją užsistatyti, 
: ir kad kaucija neturi būti 
I nerdidelė.

Tryliktas amendmentas 
draudžia vergiją.

Keturioliktas amendmen
tas draudžia valstijų val
džioms daryti tai, kas nu
rodytuose punktuose drau
džiama federalei valdžiai.

Tie amendmentai užtikri
na teises lygiai nepilie- 
čiams, kaip ir piliečiams.

Nepiliečiams svarbu žino
ti :

Imigracijos pareigūnai 
negali priversti žmogų at
sakinėti 
gracijos 
teisėjas, 
botas.
pasakyti savo vardą ir ant
rašą, daugiau nieko, arba 
gali nekalbėti, reikalauda
mas advokato patarimo, ži
noma, savo advokato .

Kviečiamas į imigracijos . 
departmentą pasika 1 b ė t i 
neprivalo eiti, jei nenori.

Tik kada gauna “varan- 
tą” arba “subpoena,” priva
lo eiti, bet nuėjęs turi teisę 
reikalauti advokato patari
mo.

Imigracijos skyrius pats 
vienas negali priversti žmo
nų net ir gavusi “subpoena” 
ateiti, tam reikalinga teis
mo užtvirtinimo.

Gavus “subpoena” reikia 
tuojau kreiptis prie advo
kato. Kai kada advokatai 
suranda, kad “subpoena” 
yra neteisėta.

Atėjęs su “varantu” tu
ri autoritetą areštuoti, bet 
jei neturi kratai varanto, 
neturi teisės nieko imti, nei 
Žiūrinėti. Imti kokias po
ni eras, daryti kratą reika
lingas atskiras varantas.

Be varanto negali daryti 
kratą nei namuose, nei-pas 
patį areštuojamą.

Ijnigracijos skyriaus laiš
kas bile asmeniui nėra 
“subpoena.” V.

M

.stikloEugenija Klinovskaja, Stalinogorsk 
fabriko inžinierius ir Katerina Z et 
Stankolit fabrike metalo liejike, eina pa- 
sklandyti slidėmis unijų užlaikomame pasil

si© centre Kašira.

įstatymas 
ir svetur- |

įstatymais ir procedūromis 
asmens ir nuosavybes užti
krinimui, kaip naudojasi

klausimus. Imi- 
pareigūnas nėra 
Jo autoritetas rį- 

Klausinėjamas gali

3 pusl.-Laisve (Liberty) -šeštadien., Baland.-April 18, 1963



SUSNINKŲ JURGIS

Pluoštelis įspūdžių 
apie Floridą

(Tąsa)
Susipažinus su> daugeliu mia- 

miečių, jie patarė pamatyti 
gražią vietelę, Key West. 
Randasi už apie 165 mylių 
nuo Miami. Ten ir patrau-

tyčia pritaisyta—palaiko ant

kėm.
Pavažiavus gal pusvalandi

- iš Miami prasideda tomačių 
laukai. Kaip ir orančių sodai,

■ didžiausi. Į kurią pusę ne
žvelgsi, matai tik milžiniškas 
lygumas. Ir gražiai, tamsiai 
žalia spalva, tartum marios, 
žaliuoja tomačių laukai. Vie
tomis matėm pulkelius darbi
ninkų skinant ir dedant j dė
žes jau nunokusias tomates. 
Vietomis dar tik sodina. Ki
tur tik aria žemelę, žemė — 
gražus juodžemis, kaip ir Lie
tuvos slėniuose, rodos, ta pa
ti žemelė.

Per tuos laukus mūsų bu
liukas Dodge, gal daugiau va
landą, kartais mykdamas, 
kartais baubdamas, tik neria 
ir neria be skundo, žinoma, 
tuo skaniu skystimėliu reikėjo 
pagirdyti.

Pasibaigus tomačių laukam, 
prasidėjo pūsčios. Kur nekur 
matyti kokia sukrypusi bakū
žėlė. Kaip ji stovi, nemačiusi 
maliavos — pajuodusi, apše
pusi. Jose gal gyvena tų pui
kių kelių darbininkai.

Dar toliau važiuojant prasi
deda milžiniški plotai pievų 
ir pelkių. Jose matyti tik su
skurdę krūmokšniai. Paga
liau, virš žolės žiba vanduo. 
Reiškia — bala. Ir juo toliau 
važiuoji, matosi jau gilesnes 
pelkės, milžiniškos pelkės, 
išraižytos siauručiais kana
lais. Mašinai bėgant, tie ka
nalai, tartum siūlas arba iš
tempta styga, pro akis šmėkš
telėjo ir nutrūko. Kas irgi su
daro gražų vaizdą. Tai paukš
čių tėvynė. Jų ten matėm ga
lybes. Vieni maudosi, kiti krū
muose sau sėdi visai arti ke
lio ir dairosi kai mašinos byz- 
gia pro šalį.

Kuo toliau, tuo daugiau 
matosi vandenėlio. Dar už po
ros desėtkų minučių žolelės 
jau paskendusios vandenyje. 
Pagaliau- visai dingsta. Mato
si tik vanduo — plačiausias 
vandenynas. Tai Atlantas. 
Davažiavom stotį, kur val
džios tarnautojai kolektuoja 
UŽ tiltą. Padavėm penkinę, 

-tai pasiliko du doleriu ir pu
sę. Paklausėm, kodėl „■ tiek 
d-aug. Patarnautojas at$akė: 
“Jūs turėsit pervažiuoti 4 1 
tiltą?’ Kaip gali būti tiek til
tų? manau sau. Bet kai jie 
prasidėjo, pasirodė, kad tar
nautojas sakė tiesą.

Pasiekus garsųjį Key West 
miestelį apžiūrėjome įdomes
nes vietas, kiek laikas leido, 
ir traukėme vėl į Miami. 
Grįžtant, kad persitikrinus, 

.Užsirašiau į knygutę visus til- 
'tus. Nuo įlankos priskaičiau 
38. Keli toki ilgi, kad kaip 
tik užmatyti kraštai. O vie
nas, ilgiausias, turi 7 mylias. 
Juomi pradėjus važiuoti visai 
nesimato galo.

- Ten važiuojant toks gražu
mas, kad nejauti, kaip ta die
nelė- greit prabėgo. Važiuoji, 
rodos, puikiu žemės plentu, o 
nieko daugiau nesimato, tik 
'kelias, vanduo ir dangus. 
Taip, kaip laivu plauki per 
marias. Davažiavai saliukę, 
keletą minučių sausžemis, ir 
Vėl tiltas... Vandenėlis ramus, 
be jokių didelių bangų—žiba, 
tyvuliuoja prieš saulutę. Tokį 
malonų vaizdą sudaro, kad, 
rodos, ten pasiliktai ant am- 
žių-amžinųjų vandravoti su 
tais paukšteliais ilgakakliais 
margaisiais.

—o—
Sugrįžus į Miami dar porą 

savaičių pasimaudėme šiltame 
ir sūriame vandenėlyje. Kurią 
dieną vėjas smarkiai pučia, 
tai bangos, kaip koki kalnai, 
tik ritasi ir ritasi, kas besi- 
maudantiems priduoda sma
gumo. Laikaisi už virvės (tam 

bačkų). Kai tik pamatai, kad 
banga, kaip trioba, atsirita 
link tavęs, panėrei. Banga 
per tave persirito, tavo pasu
po, o tu ir vėl tebestovi van
denyje iki krūtines.

Ten suėjau ir draugus Pil
kauskus iš Hartfordo.

Kitomis dienomis aplankė
me L. skaitytojams gerai ži
nomą k ores p o n d e n t ą 
barberi d. A. Stankų ir jo ma
lonią žmonelę. Jie tik baigę 
statyti gražią rezidenciją la
bai gražioje vietoje Miami 
Springs ir jau kraustėsi.

Paskui atlankom draugus 
žekonus, bostoniečius, kurie 
irgi ką tik pasistatė naują 
palocėlį. Jie jau keletas me
tų turėjo nusipirkę sklypą že
mės ir gyveno paprastoje 
lūšnelėje, pridurtojo prie 
trailerio. Dabar tą išnuomavo 
ir džiaugiasi turi šiek tiek 
įplaukų ir prižiūrėtoją, kai 
jie išvyksta į Bostoną.

Aplankėme (iraugus Pauk
ščius. Vincas ir jo maloni 
žmonelė atrodo labai gražiai 
ir džiaugiasi įsigiję nuosavą 
namelį, visa kuo patenkinti.

Užsukom pas draugus Slie
kus, buvusius Pittsburghiečius. 
Jie turi nameli taip pat gra
žioje vietoje. Mažytis, gražus 

i sodelis: keli orančių mede-- 
jliai, gėlių ii' žydinčių krūmų.
Draugė Sliekienė pripylė po 
didelį stiklą orančių sunkos, 
pagirdė. Pasikalbėję, paačia- 
vę, leidomės toliau.

Aplankėme kitus Meisonus, 
j Paukštaitj. Paukštaitis taip 
pat turi didelį sklypą žemės. 
Gražus kampas visokių me
džių, krūmokšnių, gėlių ir 
dvi gražios rezidencijos. Dar 
toliau Motckus turi nusipirkęs 
didelį sklypą žemės: orančių 
sodai, keletas kokonut riešu
tų medžių. Pasipirkom tų 
navatnų riešutų ir traukėm i 
namus. Dar užsukome pas 
draugus Masonus, kurie taip 
pat turi įsigiję gražų namelį 
ir linksmai sau gyvena. O sek
madienį, 15 vasario, nuvyko
me į Miami Beach pas drau
gus Ročius, detroitiečius apa
vų biznierius, kurie ten turi 
nusipirkę gražų namą ir at
važiuoja žiemą praleisti. Toje 
vietoje vien tik už 50 pūdų 

'lotą jau reikia mokėti $5,000.
Draugai Ročiai buvo suren- 

igę savo draugų K rup pagar- 
| bai parinkę. Ten buvo suva- 
Ižiavę apie pora desėtkų drau- 
jgų ir draugių.

—o—
Draugai miamiečiai toki 

spartūs, kad į porą savaičių 
surengė antrą LLD kuopelės 

! pikniką. Reiškia, mes turėjo
me progą dalyvauti net dvie
juose jų piknikuose. Ir žmo
nių prisirinko galybės. Pasku
tinę dieną, 22 vasario, iš pat 
ryto lietus pylė, kaip iš dučių. 
Sakėme: jau bus po piknikui. 
Bet, lyg pati gamta būtų pa
tvarkiusi, apie pietus nustojo 
lyti ir saulutė skaisčiai nuš
vietė padangę. Ir kai šiūptelė
jo žmonės iš visų pusių—visi 
miamiečiai ir iš kitur,—parke 
susibūrė apie trys šimtai žmo
nių. Man buvo netikėtina, kad 
ten jau gyventų tiek lietuvių. 
Su daugeliu teko susipažinti, 
pasikalbėti. Miamietės drau
gės turėjo paruošusios skanių 
valgių ir visus pavaišino.

Piknike susipažinome su 
draugu inžinierių A. Gabrėnu 
iš N. J. Tuo Gabrėnu, kurio 
straipsnius skaitydamas sva
jojau: “Kad kada nors gau- 
tau progą pamatyti tą gera
širdį autorių!” Ir tik nuvykus 
Floridon mano svajonės išsi
pildė. Kalbėjausi su Laisvės 
skaitytoju žilaičiu iš Nor
wood, Mass. Jis su d. žekonu 
pasiliko dirbti Miami Beach.

Draugai Bovinai gyvena la
bai gražioje vietoje ir didelė
je rezidencijoje, su daug kam
barių. Pas juos buvome pa
vaišinti net dviejomis puikio

mis vakarienėmis. Už ką šir
dingas dėkui! Mat, Bovinas— 
mano Elenutės buvęs jaunų 
dienų draugas, tai ir senstelė
jusiems buvo proga gražiai 
pasikalbėti apie praeitį ir 
ateitį.

Dar keletą dienelių pasigė
rėję, pasidžiaugę . draugų 
miamiečių geraširdiškumu, 
juos atsisveikinę, traukėm į 
namus.
MIAMI BEACH

Vįeną dieną užsimanėm pa
matyti tuos visus pagarsėju
sius byčius, tai pervažiavom 
ištisai visą pamarį. Ir matėm, 
kur gyvena Amerikos kara
liai. Jų rezidencijos neišpa
sakyto gražumo. Ištikro, rei
kia stebėtis, kad šiame 20 
amžiuje viena šeima gali juo
se gyventi. Nei Biblijoje ap
rašytame rojuje negali būti 
gražiau. •

Gal per desėtką mylių visu 
p a m a r i u—didingos rezidenci
jos. Kiekvienas aps i tvėręs 
tvora—milžiniška vieno ce
mento tvora. Gražiai baltai 
nudažytos, kaip ir pats na
mas. Dideli kiemai, pilni vi
sokių medžių, medelių, krū
mokšnių, žolynų, kurie apsi
pylę margiausiais žiedais. 
Gražių palmių, palmiukių. 
Norisi sustoti, pasižiūrėti, pa- 
s i gė rėi i, p asi d ž i a u g t i.

Daug rezidencijų išpuošta 
visokiais meno kūriniais. Štai 
vartuose stovi išsižioję vienas 
prieš kitą du milžiniški liū
tai, tartum pasiruošę pulti 
vienas kitą. Ten ant gara- 
džiaus sienos—gražus meno 
kūrinys: sėdi žmogus ant pui
kaus eržilo, abiemis rankomis 
įsikibęs į karčius. Atrodo, bė
ga nuo užpuoliko. Dar kitur 
matyti kiloki kūriniai, vaiz
duojamas medis ar gelių puo
kštė.

Kiemai, keliai, keleliai, ta- 
I 

keliai visur cemento arba as
falto. Visur švaru. Jokios dul- 
kelės-grumstelio ar akmenė
lio ten nepamatysi. Miela, 
gražu. Ant žalios žoleles tryk
šta vanduo iš fontanų. Viso
kių spalvų gėleles žydi žie
mą ir vasarą.

Abiejose pusėse labai pla
čių gatvių tartum nusėta vi
sokio dydžio ir stiliaus baltų 
hotel ių-viešbučių. Daugiausia 
po du, tris aukštus. Pačiame 
Miami yra iki 18 aukštų. 
Ypač vakarą, kai sužiebia 
lempas, sudaro neišpasakytai 
gražų vaizdą. Kai žiūri j 
vandenį, lempų šešėliuose ma
tyti tartum dubeltavi viešbu
čiai, dubeltavos rezidencijos, 
arba apverstos stogais žemyn. 
Ir plaukia, mirguliuoja, kaip 
tas dangus, pilnas-pilnutėlis 
mirgančių žvaigždelių. Kur 
nežvelgsi, matai viliojantį 
vaizdą.

Štai, kur Amerikos karaliai 
gyvena. Jiems nereikia kęsti 
šalčių, nei karščių. Vasarai 
praleisti jie turi tokius pat 
palocius Nortuoįse, žiemą 
vyksta čia.
Iš MIAMI į St. PETERSBURG

Iš Miami paėmėm kelią No. 
92, kuris eina net į St. Peters
burg. Juomi važiuojant jau 
nesimato tokių milžinų sodų, 
kaip kad iš Georgijos važiuo
jant 27-ju. čia jau kur nekur 
pamatai vaisių sodą ar kokią 
farmukę, paskui plotai pievų, 
bandos galvijų. Suskurdę me 
deliai, retos girelės, gojeliai. 
O šalia kelio iš pat Miami pra
sideda kanalas, neplatus, bet 
gal gilus, kad vienoje vieto
je? matėm plaukia nemažas 
garlaivis. Vienoje vietoje ma
tėm kokių trijų pėdų kroko
diliuką, tik ne po lova, o ant 
kanalo kranto. Išsirėpliojęs 
ant kranto guli, lopukes iš
skėtęs šildosi prieš saulutę. 
Visokių paukščių, paukštelių 
ir žuvų.

Gerokai pavažiavus ir ten 
prasideda pelkės, džiunglės, 
tyrai. Pervažiavom kelis taip 
pat ilgus cemęnto tiltus. Tik 
netoli St. Petersburg pelkės 
baigėsi ir davažiavome marių 
įlanką, per kurią reikėjo kel
tis ant pervažos.

(Bus daugiau)

Worcester, Mass CHICAGOS ŽINIOS
Balandžio 7 d. įvyko Lietu

vos Sūnų ir Dukterų Pašalpi- 
nės Draugijos mėnesinis susi
rinkimas. Valdybą ir įvairios 
biznio komisijos išdavė ra
portus iš praėjusio mėnesio 
veikimo. Iš raportų pasirodė, 
kad mūsų draugija turi dau
giais veikti dėl gavimo naujų 
narių ir gerai prisirengti prie 
ateinančio vasarinio sezono.

Tuojau bus pradėti dideli 
darbai, kurie kainuos daug 
pinigų. Tai bus atitaisymas 
namo ant Endicott St. Ir mū
sų vasarnamis Olympia Parke 
reikės gražiai nudažyti, šie 
du darbai kainuos daug pini
gų. Todėl visų narių pareiga 
kuoskaitlingiausiai dalyvauti 
draugijos parengimuose ir su
sirinkimuose.

LSD Draugija aukojo $10 
dėl Raudonojo Kryžiaus.
Klaidos atitaisymas

Pereitoje koresp. buvo pa
sakyta, kad mokantis 50c per 
mėnesį duoklių gaus pašalpos 
$5 savaitėje esant ligoje. O 
turėjo būti: gaus $6 pašalpos.

Sekantis Draugijos susirin
kimas įvyks gegužės 5 d., 
7:30 vai. vakare, 29 Endicott 
St. Visi nariai ir narės daly
vaukite. t Reporteris.

Brockton, Mass.
Didelis susikimšimas

Kaip patyrau, tai kai ku
riuose batų fabrikuose yra la
bai didelis darbininkų susi
kimšimas, taip, jog net šla
vikas turi, iškėlęs šluotą neš
ti virš jų galvų. 0 išvalymas 
juk turėtų būti atliktas tuo 
laiku, kai darbininkai užbai
gia darbą.

Be to, dar daugumas tiek 
vyrų, tiek moterų rūko prie 

įsavo mašinų dirbdami, nes 
bosai leidžia taip daryt, kad 
darbininkai taip dažnai neitų 
į išeinamąją. O tas, žinoma, 
sudaro gaisro pavojų. Atsime
name, kas anais metais atsi
tiko viename klube Bostone, 
kuriame sudegė apie penki 
šimtai žmonių.

Anais metais Douglas Shoe 
kompanija išsikraustė todėl, 
kad jinai nenorėjo mokėti 
tiek, kiek darbininkai reika
lavo. Dalis bildingb buvo nu
griauta, nors buvo žinoma, 
kad tokių bildingų reikia.,Ne
paisė.

Nuo Brocktono nelabai to-

SVARBU
BOSTONO APYLINKEI

žymiausi lietuvių talentai iš New Yorko vyksta į 
Bostono apylinkę koncertuoti.

Leonas Yonikas, baritonas, ir
Suzana Kazokytė, sopranas
Frank Balevičius, komp.-pianistas

Jau susitarė koncertuoti šiuose miestuose:

Montello, Mass., šeštadienį

Gegužes-May 16-tą
TAUTIŠKO NAMO SALĖJE
8 VINE ST. IR NO. MAIN ST.

Pradžia 7:30 vai. valę. įžanga $1.00
Rengia, L.L.D. (i-ta, Kuopa,

Gegužes-May 17-tą
Worcester, Mass., Sekmadienį

LIETUVIŲ SALĖJE 
20 ENDICOTT STREET

Pradžia 3-čią vai. popiet -U įžanga $1.00
Rengia L.L.D. 114a Kuopa,

Aukščiau minėti talentai yra aukšto išsilavinimo me
nininkai. Kiekvienas, kuriem nepertoli nuvykti, pasistengkite
juos išgirsti..
_____________ r

Geras susirinkimas.

Balandžio 6 d. įvykęs LDS 
102 kp. susirinkimas, be kitų 
organizacijos reikalų, išrinko 
delegatą į “Vilnies^ Bendro
vės dalininkų suvažiavimą. 
Taipgi aptarė LDS vedamą 
vajų už naujus narius. Kadan
gi ši apylinkė neskaitlinga lie
tuviais, oficialus vajininkas 
nerinktas. To vietoj visi nariai 
pasižadėjo kolektyviai dar
buotis vajuje, verbuoti numa
tomus kandidatus į LDS.

Svarstytas ir būsiantis LDS 
Apskr.. piknikas (geg. 17 d.), 
pasidalinta įžangos tikietais 
skleidimui, paraginta daly
vauti.

Užbaigus susirinkimą dar 
prie užkandžių, Budrienės pa
tiektų, ilgokai pasikalbėta bė
gamais klausimais—taikos ir 
kitokiais. Narys

Mūšy chorui nėra 
laiko ilsėtis

Nespėjus atsikvėpti po pa
rengimų salėse, apie vidurį 
gegužės mėnesio prasidės 
vasariniai parengimai bei pik
nikai. Juose be abejonės da
lyvaus mūsų Eks-Mainierių 
Choras. Todėl jam nėra laiko 
ilsėtis ir jis neieško poilsio.

Choras susideda iš virš 40 
narių. Pamokas lanko apie 
90%. Nors didžiuma narių 
yra peržengę pusę amžiaus, 
bet esti linksmi, energingi 
ir draugiškoje nuotaikoje dir- 

|ba bendrą kultūros darbą. Ir 
mūsų mokytoja Anna Tilvikie- 
nė pilnai patenkinta, kad 
choristai skaitlingai lankosi 
pamokose ir draugiškai susi
klauso. Aną vakarą ji sakė.

“Nelengvas darbas mokinti 
tokį didelį chorą, bet į trumpą 
laiką išmokome tris naujas 
dainas. Kitas tris baigiame 
susimokinti. Dvi jų keturiems 
balsam, kur reikėjo pridėti 
nemažai darbo suharmoni
zuojant. (Bet smagu dirbti 
kuomet choristai taip širdin
gai kooperuoja su manim”.

Nestebėtina, kad Eks-Mai
nierių Choras turi tiek daug

Ii randasi miestelis So. Brain
tree, kuriame anais metais 
buvo didelis fabrikas, vadina
mas Braintree Shoe Co. O 
šiandien ir to pastato langai 
apdaužyti.

Aš nemanau, kad Tarybų 
Sąjungoje tokie dalykai deda
si, A. Wenslow. 

užkvietimų pildyti programą 
įvairiausiems klubams ir orga
nizacijoms. Choras pasiryžęs 
linksminti lietuvius neatsi
žvelgdamas į jų politinį ar re
liginį nusistatymą. Narys.

o“
Mirė adv. Grisius

Chicagietis advokatas, kata
likų veikėjas Juozas Grišius- 
Grish mirė Kalifornijoje.

Grisius buvo republikonas. 
Vienu tarpu valstijos proku
roro padėjėjas ir veikė su adv. 
Oliu.. Jis buvo sukalbamas 
žmogus, nors stipriai laikėsi 
savo srovės nusistatymo.

Grisius taipgi veikė ir SLA.
Grisius gimė Chicagoje, 

1893 metais. Mirė taigi, su
laukęs 60 metų. Pora metų 
atgal išvažiavo į Kaliforniją 
apsigyventi.

Laimėjo reakcionieriai

Cicero miestiniuose rinki
muose laimėjo republikonai. 
Jie jau valdo miestą per 10 
metų. Taipgi susiorganizavę 
stipriai laikosi.

Ciceroje jiems šeimininkau
jant viskas pablogėjo. Van
duo beveik dvigubai pąbran- 
go, pakilo taipgi real estate 
taksai. Valymas “Alley” pa
blogėjo. Apie tuos blogumus 
demokratai siuntinėjo laiškus 
balsuotojams, tačiau turint 
gerą mašiną republikonai vis- 
tiek laimėjo. 

------------------------------------

Puikus vaikučių parengimas

Balandžio 12 d., kaip sa
kiau, susitikome su AžVD 
“spirgučiais” Ciceroje. Aš 
pats beveik to tikėjausi, bet 
ir man.e nustebino antros, 
trečios, o gal ir ketvirtos kar
tos čiagimiai lietuviukai.

Tiesa, didelė dalis kredito 
priklauso tų mažyčių tėvam, 
o dar didesnė, AŽVD mokyto
jai Onutei Petrutienei ir jos 
talkininkėms: Sophie Kent, 
Marytei ir Valerijai Sereikie- 
nei (kuri, beje, ne lietuvių 
kilmės) ir keliom kitom.

Kiek teko nugirsti iš ša
lies, ir kiek pats iš savo paty
rimo žinau, nėra lengva iš
mokinti ir kontroliuoti kelių 
desėtkų grupę, kuri susideda 
iš berniukų ir mergaičių nuo 
3 iki 13-kos metų. Pavyzdin 
tas būbnininkas. Iš pažiūros 
jis nėra daugiau kaip “pusė 
po dviejų” metų amžiaus. O 
kaip rimtai jis mušė bubną į 
taktą, kada visas būrys A. ž. 
V. D’iečių atmaršavo per sve
tainę ant estrados! Man ro
dosi, kad būbnininkas yra 
vienas iš Urbikų “klano”. Jų 
tiek daug, kad sunku susi
gaudyti, kuris yra kuris.

Mums, seniams, visuomet 
smagu žiūrėti, kai mažiukai 
atsistoja ant estrados ir dai
nuoja, vaidina, šoka. Tik ne
laimė, kad jie neilgai tepasi- 
lieka mažiukais... Už kelių 
metų žiūrėk, o Jonukas, Ma
rytė, Poviliukas, Petrukas, 
Barbikė—jau vaikinai ir mer
ginos.

Štai ir šiame parengime, 
perstatyme “Džiano Trube- 
liai”, Ronald Povilonis, Petsy 
čiekutis, Richard Razgaitis, 
Carol Rimkiūtė, Phyllis Gri
cius vaidino suaugusių, ženo- 
čių ir net pražilusių roles. Ir 
gerai atliko. Tiesa, keli jų 
jau turi AžVD Diplomus. Phy

llis Kwain, Ronald Povilonis, 
Shirley Sereikis, Phyllis Gri
cius—jau seno amžiaus. Jie 
jau pasiekė ar visai arti pen
kioliktųjų metų amžiaus. Pa
čiam žydėjime. O savo Alma 
Mater (AžVD) nepamiršo. 
Jie jau geri kandidatai į 
LKM, Aido chorus, Liaudies 
Teatrą. Jų vietas Ateities žie-
do Vaikų Draugijėlėj pasek
mingai užims jų jaunesnieji 
broliukai ir sesutės, tokie kaip 
anas būbnininkas, kuris dar 
tik žiogui iki kelių.

Ne, niekas nesigailėjo nu
vykęs sekmadienio popietį į 
AžVD “Komedijų Vakarą”.

4 pusl.-Laisvė (Liberty)—šeštadien., Baland.-April 18, 1953

GETS NEW POST

Lt. Gen. Willis D. Crit- 
tenberger (jau atitarna
vęs) paskirtas vadovauti 
New Yorko Fondo aukų 
rinkimo vajų. Tikisi su
rinkti milijonus dolerių. 
Aukas išdalina 423 įvai
rioms agentūroms, dau
gumoje bažnytinėms ar 
šiaip privatinėms, kad 
jos išleistų labdarybei. 
Dalis tenka ir miestinėms 

labdarybės įstaigoms.

ŽINIOS IS LIETUVOS
Kadrų parengimas *1
prekybai kaime

VILNIUS. Respublikoje at
liekamas rimtas darbas ruo
šiant kadrus kaimo koopera
tinei prekybai, šiais metais 
pirmąją laidą išleis Vilniaus 
kooperatinės prekybos moky
kla, kurioje mokosi 120 žmo
nių. čia ruošiami buhalteriai , 
instruktoriai-revizoriai ir va
dovaujantieji prekybos dar
buotojai.

Prekybos ir viešojo maitini
mo darbuotojų kvalifikacijai 
pakelti prie kooperatinės-pre- 
kybos mokyklos įsteigti nuo
latiniai kursai. Šiuo metų 
juose mokosi įvairiose grupė
se rajonų kooperatyvų ir ra
jonų vartotojų sąjungų pirmi
ninkai ir pirmininkų pavaduo
tojai, sąskaitybos darbuoto
jai, arbatinių vedėjai, padavj^y 
jos, virėjai. Mokykla turi gru
pę važinėjančių dėstytojų, ku
rie vadovauja rajonuose ren
giamiems pardavėjų užsiėmi
mams techminimumui išlaikyt.

Praeitais metais respublikoje 
išlaikė techminimumą apie 
800 prekybos tinklo ir Varto
tojų kooperacijos pardavėjų.

Daug prekių žinovų, pla
nuotojų ir buhalterių kasmet 
išleidžia Kauno kooperacijos 
technikumas. Prie technikumo 
numatoma atidaryti neaki
vaizdinį skyrių.

Jaunieji traktorininkai

BIRŽAI. — Trijų mėnesių 
traktorininkų kursus, suorga
nizuotus prie Pabiržės MTS 
baigė 26 jauni kolūkiečiai ir 
kolūkietės. Geras ir labai ge
ras žinias parodė kursantai 
Vaitiekonis, Timukas ir kiti. 
Pradėjo veikti nauji kursai, 
kuriuose mokosi 15 žmonių.

Žeimelio, Pasvalio, Veprių 
žemės ūkio mechanizacijos 
mokyklose kombainininko, 
traktoriuių brigadų brigadi
ninko, linų rovėjo ir kitų me
chanizatorių specialybę įsigys 
19 rajono kolūkiečių,—vyrų ir 
moterų.

Ruošiasi pavasario sėjai

ŠAKIAI. — Sparčiai ruo
šiamasi pavasario laukų dar
bams Kidulių tarybiniame ū- 
kyje.

Į tarybinio ūkio laukus iš
vežta 7,200 tonų ‘ vietinių, 
daugiau kaip 250 tonų mine
ralinių trąšų ir apie 50 tonų 
durpių. N. Koržujevas

Kelių gerų prietelių nemačiau 
jaunųjų spirgučių parengime. 
Man jų gaila. žinau, kad 
šiandien gailisi t i r 
turi daug “trobelio” su 
savo sąžine, kaip turėjo 
Džianas (R. Povilonis) su 
našle Mary ir dviem kom
plektais vaikų. • Tėvelis
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(Tąsa)
Toks nusiteikimas išsivystė paskuti

niaisiais metais, pamačius skurdą, susi
dūrus su dviem mirtim — Odetos ir 
Riut. Jai pasiliko dėl to neaiškus sukrė- 

i timas. Kažkoks silpnumas. Tą silpnu
mą ji vadino ligūstu. Gal jis toks ir bu
vo. Nebegalima būtų gyventi, jei turė
tum sustoti prie pasaulio kančių! Kiek
viena laimė atsigano kitos būtybės kan
čia. Gyvybė graužia gyvybę, lyg vikšrai, 
išsiperėję gyvame grobyje. Ir kiekvie- 

I nas geria visų kraują. Kadaise Aneta jį 
gėrė, apie tai negalvodama. Ir jos kūne 

į šis .kraujas ją šildė ir džiugino. Kol ji 
buvo jauna, ji negalvojo apie aukas. Tą 
dieną, kai apie tai galvodama ji sau pa
sakė: “Reikia būti kietai”, tą dieną ji 
pradėjo silpti. Dabar ji tai jautė: ji 
galėjo būti kieta jau tik protarpiais. Ji 

r seno. Blogį, kurį ji dabar darė Noemi, 
prieš dešimt metų ji būtų padariusi nė 
akimirkos dėl to nesuabejodama... “Ma
no laimė yra mano teisė. Vargas tam, 

• kas ją palies!..” Jai nereikėjo ieškoti 
dingsčių. — Dabar, norint savo lai-

Y ipes dalį išplėšti iš gyvenimo, jai reikėjo 
susirasti kitų pagrindų negu savąją lai
mę. Pačiai savęs jai nebeužteko. Ji su
rado jėgų be skrupulų išstumti mažiau 
laimingas varžoves duonos medžioklėje: 
ši duona buvo jos sūnaus; ji buvo palai
koma gyvuliško instinkto, verčiančio sa
vo mažyčių apgynimui šiauštis žvėrį, 
kuris juos maitjptų net ir savo artimo 
kūnu. Bet antrasis gyvuliškas instink
tas, savęs meilė, — pasiimti ir pasilikti 
sau, — išseko, *jis bepasireikšdavo tik 
protarpiais. Net ir motinystė, užimda
ma jo vietą, iš dalies jį buvo sunaikinu
si.

teisės nesi tiek, kiek reikia, prisirišęs. 
Ar ji buvo prisirišusi?.. Taip, kartais, 
kaip liūtė, kai matydavo laimę', jaunys
tę ir gyvenimą žengiant į prarają... Lai
mę?.. Jokios kalbos apie laiihę, susidė
jus su tokiu žmogum, kaip Filipas! Bet 
ar mažiau, ar daugiau, vis tiek nepaly
ginamai daugiau tokiai moteriai, kaip 
Aneta: gyvenimas pilnas, protingas, 
drąsus, anaiptol ne poilsio gyvenimas, 
kuris užmiega pats savo saugume, bet 
vėtrų, audrų, veiklos ir kovų — su pa
sauliu —su juo —vargo ir skausmų — 
bet dviese — bet dviese — bet gyveni
mas, — gyvenimas, vertas gyventi; ir 
pagaliau numirti išsikankinus ir esant 
laimingai, kad palieki sunkias ir Vaisin
gas dienas ir kad jas esi turėjusi’... Tai 
būtų gražu! Bet reikėjo turėti jėgos. Ji 
turėjo pakankamai, kad galėtų pakelta 
galva iki galo nešti gerai uždėtą naštą. 
Bet tai naštai uždėti? Čia jai reikėjo pa
gelbėti ir netgi truputį ją priversti. Kad 
Filipas būtų jai tą naštą ant galvos už
dėjęs ir kad jai būtų ją įpareigojęs! 
Kad jis būtų pasakęs: “Nešk! Dėl ma
nęs! Tu man esi reikalinga...” Šis žodis 
būtų jai padėjęs peržengti visus sąžinės 
priekaištus... Reikalinga, — ar ji Fili- 
pui buvo tokia? Jis tą buvo jai pasakęs 
pirmomis dienomis, kai norėjo ją užka
riauti. To jis nebekartojo. Aneta būtų 
norėjusi tai išgirsti dar ir dkr, kad ga
lėtų įsitikinti. Ji matė jį pilną paties 
savęs, pripratusi dirbti vieną, kovoti Vie
ną, išsipainioti vieną ir dėl to išdidų; 
jis būtų manęs esąs pažemintas, jei būtų 
naudojęsis kito pagalba. Taigi ji sau 
kalbėjo: “Kam aš reikalinga? Meilės 
geradarybė nėra vien tik mums suteikti 
pasitikėjimą kitu, bet ir mums sugrąžin-

DETROIT, MICH.

Atminčiai Penkerių Metų Mirties 
VLADO PRAPIESČIO

Balandžio 19 d. sueina penkeri metai, kai staiga ir neti
kėtai begailestingoji mirtis išplėšė iš gyvųjų tarpo mano 
gyvenimo draugą Vladą Prapiestį ir paguldė-jį i šaltuosius 
kapus. Neužgydomai pažeidė mano širdį. Ir ilgiuosi aš H 
tavęs, Vladeli. Liūdni vaizdai švaistosi mano vaidentuvėje. I 
Per ištisaš dienas viena tarpe keturių sienų liūstu be tavęs, g 
Nebeturiu su kuomi pasidalinti širdies skausmais ir rūpės- g 
čiai’s. Grumiuosi su visais gyvenimo sunkumais lyg ko ■ 
laukdama, bet visos tos svajonės veltui. gj

Tu amžinai miegi ant šaltų kapelių, H
Ir aš norėčiau užmigti po medžių šakelių, g
Nes tik taip užmigus ramiai pasislėpčiau |
Ir gal mano širdis man taip nebeskaudėtų. 0

Kai vėjelis pūstų, lapeliai šlamėtų g
Ir man apie tave miegančiai kalbėtų. n
Bet užaugo takeliai, kuriais tu vaikščiojai g
Ir nuliūdo nameliai, kuriuos tu mylėjai. K

Ilsėkis amžinai, mano brangusis, šios šalies žemelėje. Aš | 
lankysiu tavo kapą ir puošiu kaip išmanydama.. B

Tavo žiiiona, |
i Ella Prapiestis. I

Deja, dabartinėj krizėj sūnus jai nebu
vo jokia parama. To betrūko! Jis buvo jai 
tik dar vienu rūpesčiu ir vienu sąžinės 
priekaištu viršaus. Aneta negalėjo pati 
sau meluoti: jos aistra nebeatsižvelge į 
sūnų. Ji jautėsi jam kalta, ir ji pasirū
pino visa nuo jo nuslėpti. Ji pažino mažą
jį, ji buvo praeityje pastebėjusi pavydu- 
lio jausmus, vertusias jį galąsti nagus 
prieš tuos, kuriuos ji mylėjo. Ji dėl to 
jam nepriekaištavo, ji buvo laiminga, 
kad jis vienas norėjo ją mylėti..; Bet 
šiandien nuo ko ji gynė savo turtą?.. 
Nuo savo turto! Meilę nuo meilės. Nė 
vienos iš tų dviejų ji nenorėjo paaukoti. 
Kadangi jos abi buvo pavydžios, pilnu
tinės, valdingos, ji turėjo nuo kiekvienos 
jų apsaugoti kitos paslaptį. Ar jai tai pa
vyko? Markas “antrojo” neapkentė. Ta
čiau jis nieko nežinojo (ji buvo tuo tik

ti pasitikėjimą savim. Tebūnie ji mums 
gailestinga!” Tai jausmas, kuriuo Fili
pas mažai tesinaudojo. Tasai didis kū
no gydytojas, kaip ir daugumas į jį pa
našių, nesirūpino sielos ligomis. Jis be
veik negalvojo apie abejones, graužian
čias moterį, kurios kūnas gulėjo šalia jo. 
Jis būtų turėjęs neduoti jai laiko save 
tyrinėti. Baigti su visa tuo, ją vesti! 
Aneta jam tylutėliai sufleriuodavo: “Ke
liaukime kartu! Kad nebegalėčiau savęs 
atsiimti!”

Bet dabar Filipas jau neskubėjo. Jis 
degė, taip, bet visai kitomis aistromis, 
kurios jam buvo svarbesnės: jo idėjos, jo 
kovos, jį apvaldžiusi polemika, tuo tarpu 
kai Aneta būtų norėjusi, kad jis tik apie 
ją galvotų. Jis nebuvo nusiteikęs sukelti 
vedybinį triukšmą ir įsivelti į garsių 
skyrybų bylą, kol nebus išėjęs iš dabar-

Balandžio 11 d. LDS 5 kp. 
surengė sėkmingą parengimą. 
Iš Montello, Mass., atvyko te
atralinė mėgėjų trupė ir su
vaidino “Geriau dainelė, negu 
šposai.” Veikalas susideda di
džiumoje iš liaudies dainų 
įpintų su čigonaitės gyvenimu. 
Pati čigonaitė yra kompozi
torė šio veikalo šioje šalyje 
gimusi lietuvaitė, Ona Minei- 
kytė.

Į šį parengimą atvyko Ro- 
mikaičiai iš Readingo, Pa.; 
Tilvikas iš Eastono, Pa.; Mr. 
ir Mrs. Naravaičiai iš Shene- 
dorio, Pa.; iš Gibstown, N. J., 
Chesterio, Pa., Camdeno, N. J. 
ir kitų apylinkių lietuviai.

Nedidelis, bet geras paren
gimas buvo. Po programai lie
tuviškai linksminosi, šoko, 
dainavo, vaišinosi ir visi links
mi vyko namon.

Pasibaigus programai, pir
mininkas S. Vincas pakvietė 
R. Mižarą pasakyt keletą žo
džių “L” reikalais. Jis paaiš
kino apie sunkią padėtį šiuo 
laiku ir paprašė kiek kas iš
gali paaukoti. Lietuviai ne- 
skūpūs, šiltai aukavo.

ra); bet ir nežinant, ar jo uoslė apie tai 
jo neįspėjo? Jai gėda buvo slėptis, bet 
didesnė gėda, jei jis galėtų įtarti... Ne, 
jis nieko neįtarė, bet dėl kitų prįeža’sčių 
jis nekentė Filipo...

O Filipas neteikė Markui garbės, juo 
rūpindamasis. Vesdamas Anetą, jis mie
lai būtų paėmęs priedo dar du ar tris 
bamblius; nei jo jausmams, nei finansiš
kai tai jam neturėjo reikšmės; už tai 
jam nereikėjo būti dėkingiems. Jis žiū
rėjo į Marką be jokio nemalonumo; jam 
afoodė jis ne perdaug kvailas, tinginys, 
nfltezai išmankštintas; jis būtų jį, be abe- 
joj^riežtai pastatęs ant kojų; bet jis ne- 

, turėjo jokio pagrindo prie jo prisirišti, 
ir to jis visai neslėpė. Jo savotiškas bū- 

, fjJas buvo kalbėti, apie mažąjį — kalbėti 
mažajam, — stačiokiškas paprastumas, 
kuris žeisdavo Anetą iki pat širdies. Pa
pratęs prie gyvenimo grubumų, jis ne
turėjo jokio supratimo apie taikstymąsi, 
kurio reikalauja švelni ir išdidi prigim
tis, ir apie jos įžeistą drovumą. Motinos 
akivaizdoje jis tiesiais žodžiais davinėjo 
vaikui įspėjimus, mediciniškus patari- 

, mus, dėl kurių raudonuodavo ir vaikas, 
ir motina. Motina labiau negu vaikas. 
Filipas laikėsi teorijos, kad nieko nerei- 
kia nuo vaiko slėpti. Aneta taip pat. 
Taip pat ir Markas. Bet pasakyti yra 
būdų! Anetą kentėjo visu savo kūnu. 
Markas, pažemintas, kaupė apmaudą. 
Tarp jo ir Filipo galėjo būti tik nesusi
pratimai. Jų temperamentai buvo per- 
daug skirtingi. Aneta galėjo pramatyti 

|Jir fcusikirtimus, begalinę nesantaiką. Siau- 
1 " iJfeinga mintis jai, aistringai motinai ir

tinio mūšio ugnies. Jis buvo nuspren
dęs savo pažadus ištesėti.- Bet vėliau! 
Tegul Aneta pakenčia! Jis buvo labai 
kantrus! Jis ja naudojosi. Jis būtų 
prisitaikęs tęsti padėtį. Jis didžiavosi, 
priversdamas ir Noemi taip pat kantriai 
laukti. Jis labai didžiavosi! Jis nenorė
jo matyti, kaip labai toks laukimas buvo 
nepakenčiamas abiem moterim...

“Aišku! — galvojo Aneta. — Vyras— 
vyras, vertas būti mūsų mylimu — nie
kad mūsų nemylės taip labai, kaip savo 
idėjas, savo mokslą, savo meną, savo po
litiką. Naivus egoizmas, kuris tikisi esąs 
asmeniškai nesuinteresuotas, kadangi jis 
įsikūnija idėjose! Smegenų egoizmas 
pražūtingesnis negu širdies. Kiek jis yra 
sugniuždęs širdžių!..”

Ji tuo nesistebėjo, ji pažino gyveni
mą; bet ji dėl to kentėjo. Tačiau ji būtų 
su tuo sutikusi, jei čia būtų; buvęs tik 
kančios klausimas, ir, gal 'būt, net su ta 
moterims būdinga slapta aukos aistra, 
kuri mielai joms rodosi meiles išpirki
mu. Bet nepaaukojant savigarbą ir sū
naus garbę žeminančioje padėtyje. Jai 
buvo skaudu, kad Filipas to nejautė. 
Žinoma, jis visiškai buvo nejautrus. Ji 
žinojo, ką jis apie moterį ir apie meilę 
galvoja. Jis turėjo taip galvoti: taip jį 
buvo suformavęs jo auklėjimas ir jo 
žiauri patirtis; tokį Aneta jį ir pamilo. 
Bet ji puoselėjo viltį jį perdirbti. Deja, 
ji pastebėjo, kad kasdien ji vis labiau ne
tenka jam galios.

Ir blogiausia, — pati sau. Anetą jau
tėsi paglemžta geidulių demono, kasdien 
vis menkesnė savo valios šeimininkė, vis 
daugiau pavergta. Aistros dvikova iš
laiko savo kilnumą tik tol, kol yra tarp 
kovotojų lygybė; nuo to laiko, kai vienas 
yra nugalėtas, antrasis piktnaudoja, — 
nugalėtasis nusmunka.

(Bus daugiau)

Iš Philadelphios aukavo 
“Laisves” $8,000 fondui: 
Ant. ir Petr. Degučiai $15.00 
Romikaitis . . ............10.00
P. E. Griciunas '. . .... 10.00
T. Tumonis.......................... 5.00
A. Pranaitis..........................5.00
J. Gružauskas................. • .5.00
A. Bakšys ................5.00
B. Stupelis .... .............5.00
A. Bakšys............................ 5.00
C. Misiukonis . . • • • .5.00
J. Jonans................... .3.00
Ali Dizerikis  ..................3.00

Nė iš vieno negalima laukti jokios pa- 
r ramos apsisprendimui. Aneta turėjo ap- 
‘-'Sispręsti viena, egoistiškai. Na gerai, 

argi ji neturėjo teisės ir apie save gal
voti? — Neužtenka teisės, jei prie savo

F. IP. Walantai
A. Yuras . . ........................ 2.00 tą.
M. M. Miliai ....................2<.00
Mr. ir Mrs. Naravaitis iš She- I 
nador, iPa.....................  2.00
J. Jabloncky ...
V. Urlakienė . .
Petten .................
Liaudanskienė . .
S. Urbonas ....
J. Ivanauskas . .
Mataitis ..............
Dick Barris ....

PABMED YoU NlEVER CAHTCLL WHEN HE’$t 
QOIMG To MAK6 ONE OF HIS SURPRISE INSPECTIONS

R. Merkis ........... 1.00
John Meškinis.................... 1.00
Senas Vincas .........................1.00
H. Mattis .......................... 1.00
H. Kushell ...................... 1.00
Buožienė ............................ 1.00
O. Pauliukaitiene ............ 1.00
V. Danilaitis ........... ... 1.00
V. Birbiliene................. 1.00
Švelnikienė ........................ 1.00
Milkaitis .........  1.00
Tilvikas....................  1.00
Barauskienė ..................... .1.00
Šlajus ..............   1.00
Laurinaitienė ....................... 1.00
Pregresas ......................... 1.00
F. Žižas ............................... 1.00
J. Vaitkus............................. 1.00
O. Lietuvaitė ......................1.00
O. Kusleikienė .. ............. 1.00
M. Pajuodienė ................ 1.00
Johson W................. 1.00
R. F.................................  1.00
Razevičius ................................ 50

Rep.

Mirė Helena Gurskienč, 
Aido Choro pirmininkė

Balandžio 2-rą, po trumpos 
ligos, netikėtai mirė Helena 
Gurskienč, Aido Choro pirmi- 
n i n k ė -m e n i n i n k ė, d a r b u o t o j a 
pažangaus judėjimo.

Helena buvo amerikietė lie
tuvaitė, glaudžiai, širdingai 
susirišusi su lietuvių abclnu 
pažangiuoju judėjimu' ištisą 
savo amžių.

Mirtis ją pakirto vos tik 
peržengus 40 metų. Jos nete
kimas paliko stambią spragą 
menininkų- ir visų pažangie
čių eilėse. Tapo palaidotai 

3.00 i Vilties kapuose balandžio 4—

Liūdi jos netekę: dukrelė
Barbara, tėvas, broliai, sese-

1 00 Jys’ men“^nLai ir visi bendra-
.1.00
.1.00
1.00 likusi mums atmintį, kad vi-
1.00 sas savo gyvenimo galimas

.1.00 valandas aukavai gražesnio,
1.00 laimingesnio rytojaus reika-

.1.00 lams! Aidictė.

darbiai.
Ilsėkis, Helena, ramiai, pa-

BINGHAMTON, N. Y.
Pas mus miršta daug lietuvių

Balandžio 3 d. pasimirė 
gera laisvietė Ona Mikolajū- 

Inienė. Paliko nuliūdime gyve- 
nimo draugą Povilą, dvi duk
ras ir vieną sūnų. Vyresnioji 

' duktė yra vedusi. Taipgi sū- 
!nus Al. yra vedęs. Jauniau
sioji duktė Lillian yra ligoni
nėje per daugelį metų. Moti
na labai rūpinosi jos padėti- 

imi. Tas, be abejonės, pakirto 
ir jos sveikatą, ir ji pati su
sirgo rimta liga. Sirgo virš 
5 mėnesius. Tai būdavo išve
žama ligoninėn per keletą 
savaičių, tai vėl sugrįždavo į 
namus. Jos šeima daug pri
vargo su ligone, ypač Povilas 
ir dukra Anne, kuri prižiūrė
jo savo mylimą motiną.

Reiškiu giliausią užuojau
tą visai Mikolajūnų šeimai.

Apie Oną Mikalajūnienę 
į bus vėliau parašyta plačiau— 
apie jos gyvenimą, jos veiklą 
organizacijoje ir pagaliau 
apie jos šermenis.

J. K. Navalinskienė.

ĮVAIRIOS žinios
Sunki ekonominė 
padėtis Pakistane

DELI. — Pakistano eko
nomika gyvena krizę, kuri 
pasireiškia žymiu naciona
linių pajamų mažėjimu, ga
mybos siaurėjimu ir bedar
bių skaičiaus didėjimu. Ofi
cialiais duomenimis, Pakis
tano nacionalinės pajamos 
1952 metais vietoj lauktų 2 
milijardų rupijų sudarė tik
tai 1,650 milijonų rupijų. 
Tačiau laikraštis “Imroz” 
nurodo, kad pastarasis 
skaičius yra perdėtas. Ry
šium su tuo, kad JAV ir 
Anglija palaiko pasaulinėje 
kapitalistinėje rinkoje že
mas kainas jų perkamoms 
žaliavoms, Pakistanas žy
miai sumažino daugelio 
prekių eksportą, tame tar
pe medvilnės ir džiuto, ku
rie yra pagrindiniai paja
mų straipsniai. Tuo pat 
metu importas, daugiausia 
maisto importas, nepaliau
namai didėja.

Spaudos pranešimais, Pa
kistano medvilnės kainos 
šiuo metu yra mažiausios 
per visą Pakistano egzis
tavimo laiką. Laikraštis 
“Doon” nurodo, kad dabar 
šalies sandėliuose susikau
pė 12,500 tūkstančių med
vilnės gniutulų, kurių nė
ra kaip parduoti.

Esant kitokioms sąly
goms, daug medvilnės gali
ma būtų eksportuoti, pa
vyzdžiui, į Kinijos Liaudies 
Respubliką, tačiau JAV vy
riausybė, vykdanti embar
go politiką Kinijos atžvil
giu, trukdo Pakistanui pa
laikyti normalius prekybi
nius ryšius su Kinija. Ki
nijos Liaudies Respublikos 
vyriausybė siūlė Pakistanui 
sudaryti prekybinį susita
rimą, garantuodama, kad 
kasmet pirks ne mažiau 
kaip 300 tūkstančių gniu
tulų medvilnės ir 10 tūks
tančių tonų džiuto. Tačiau, 
Jungtinėms Amerikos Vals
tybėms spaudžiant, preli
minarinės prekybinės dery
bos, kurios vyko tarp Pa
kistano ir Kinijos atstovų 
1952 metų vasarą, buvo su
žlugdytos.

Iš visų šalies rajonų gau
nami pranešimai, kad užda
ryta ištisa eilė įmonių, 
amatininkų dirbtuvių. Tūks
tančiai darbininkų išmeta
mi į gatvę be jokių pragy
venimo lėšų. Pakistano stei
giamojo susirinkimo narys 
Nuras Achmedas, kaip pra
neša laikraštis “Sind Ob
server,” pranešė, kad vien 
oficialiai įregistruotų be
darbių skaičius Pakistane

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE

AUTO MECHANICS. Experienced, 
steady work. Good working condi
tions, good pay. Apply in person. 
PEACOCK WELDING CO., 406 N. į 
6th Street.

(71-77)
COMPOSITOR & LOCK-UP MAN. 
Experienced required, but not ne
cessary. Steady work; good working 
conditions for right man. Apply or 
phone: A. H. KROEKEL & BRO., 
249 N. 4th St. MA. 7-6854.

(73-79)

TOOL DESIGNERS. TOOL, DTE, 
JIG, & FIXTURE DESIGN. Exper
ienced men only. Full time. 52 hrs. 
per week minimum. Steady work; 
good working conditions. Phone 
Walt Gibbs. LO. 4-1846. Manage
ment & Engineering Services, Inc.

(74-80)

AUTO MECHANICS. Must be 
steady, experienced and have own 
tools. Steady work; good working 
conditions. Apply in person. 
MARIANNES GARAGE. Tulip and 
Ontario Streets.

 (74-76)
MEAT CUTTERS

Experienced, familiar with Italian 
language and Italian style of cut- 

i ting. Steady work; good working 
I conditions. Apply in person.

SALVO BROS.
(Self Service Market) 

4998 Master Street 
■(74-76)

ORNAMENTAL IRON WORK- 
| ERS. Bench Hands, Finishers. Mon 
capable of making a job from start 
to finish. Steady work; good work
ing conditions. Apply in person. 
F.&E. AUBEL, 2503 Germantown 
Avenue.

(76-82)

FLOOR SANDERS. Experienced 
: or willing to learn tjizide.- Steady 

work; good working coudipeflsnsp- 
ply in person. BOYD & CO., 6300 
Chester Ave.

(76-82)
HELP WANTED FEMALE

OFFICE HELP
Young lady, one who is familiar 

with Accounts Payable, Payroll, 
Typing and General Office work. 5 
days per week. 7^ hours daily. Sa
lary $41.50 per week. Phone —

MR. YOUNG.
LO. 3-8880.

(74-80)

• MATTHEW A. I
• BUYUS •

JJ 4BUYAUSKAS) J
I LAIDOTUVIŲ 5
5 DIREKTORIUS J

; 426 Lafayette St. J
; Newark, 5, N. J. J 
I MArket 2-S172 1

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Sekmadieni, balandžio-April 26-tą 
įvyks L. M. S. ^-ros apskrities pa
vasarinis koncertas, bus Lietuvių 
Svetainėje, 29 Endicott St., prasidės 
2-rą vai. popiet. Programoje daly
vaus svečiai dainininkai iš NewYor- 
ko, Bostono, Montello ir vietinis Ai
do Choras su savo grupe, vadovybė
je, naujo mokytojo Jono Dirvelio. 
Kviečiame visus dailės mylėtojus at
silankyti' j šį gražų koncertą.

Rengėjai.
(75-76)

Bostonas ir Apylinkė
Naujosios Anglijos Moterų Sąry

šio Konferencija įvyks sekmadieni, 
gcgužės-May 10 d., pradžia 10 vai. 
ryto, bus Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubo Salėje, 318 W. Broadway, S. 
Boston, Mass.

Aš prašau visas Naujosios Angli
jos moteris imti dalyvumą šioje kon
ferencijoje. Ypač iš Lawrence, Low- 
ellio ir Hudsono, nes iš tų kolonijų 
niekuomet nepasirodo delegačių į 
konferencijas. Ši konferencija bus 
labai svarbi. Yra daug reikalų ap
tarimui ir tuom pat kartu mes ap
vaikščiosime moterų dieną, pagerbi
mui motinų. Mes Bostono moterys 
rūpinamės surengti banketą pager
bimui motinų. Todėl dar kartą pra
šau visas moteris įsitėmyti dieną ir 
laiką ir dalyvauti konferencijoje ir 
bankete.

Su draugiškumu,
Julia Rai na rd,
Moterų Sąryšio org.

(75-78)

šiuo metu sudaro apie vie
ną milijoną žmonių.

Maisto, tekstilės ir kitų 
prekių kainos vidaus rinko
je kasdien toliau kyla.

Dėl sunkios ekonominės 
padėties didžiulės Pakista
no darbo žmonių masės ne
paprastai skursta.

5 pusl.-Laisve (Liberty) — šeštadien., Baland.-April 18, 1953



18-tą eikime 
pas merginas!

šeštadienio va k a ra (ši va-
karą) ne ' tik vaikinai, bet 
ir vyrai trauks pas merginas 
į Liberty Auditoriją. Nepaliks 
namie nei žmonos. Argi gali 
rimtas vyras daleisti, kad per 
visą savaitę virusi jam vaka
rienes žmona, virti] ir .Šešta
dienį, kuomet yra Auditorijo
je gatava iškepta skilandžio 
ir kugelio vakarienė. Tad—

Iki pasimatymo 7:30 vaka
ro !,

Partijos ir piliečiai pro
testavo prieš budžetą

* Dar niekad pirmiau* New 
Yorko Miesto Budžeto Tary
ba nebuvo mačiusi tokio masi
nio liaudies susidomėjimo bu- 
džetu, koks parodyta šiomis 
dienomis.

Balandžio 15-tą į tarybos 
posėdį buvo atvykusios dele
gacijos iš liaudies partijų: 
darbiečių, liberalų, komunis
tų, demokratinės akcijos, tė- 
#ų, mokytojų, vaikams pri- 
žiūrėtuvių, ir kitų.

Paul Ross, American Labor 
Partijos miestiniams reika
lams atstovas, Įteikė tarybai 
36 puslapių dokumentą, ku
riame jis parodo, kad Tran
sit Authority miestui nepada
rys gėro, tik paLels fėrą.

Boss atsišaukė į miesto iž
dininką (comptroller-) Laza
rus Joseph balsuoti prieš 
Transit Authority. Jo balsas 
nusvertų. Miesto Tarybos 
prez. Halley yra prižadėjęs 
balsuoti prieš autoritetą. Man
hattan prez. Wagneris taip 
pat yra pasižadėjęs.

Ross pasiūlė ir planą, kaip 
išspręsti važiuotos finansinę 
problemą.
’ į H —*-----------------------

Mokytojai ir tėvai 
protestavo prieš 
budžetą

' 1
Šimtai mokytojų ir tėvų 

organizacijų atstovų buvo su
sirinkę į City Hali antrą bu- 
džetui svarstyti viešojo posė
džio dieną. Jie smarkiai 
smerkė majoro Impellitteri 
pasiūlytą budžetą, kuriame 
numažinama paskyros ir be to 
jau suspaustoms, apleistoms 
mokykloms.

Kalbėtojai sakė, kad “ge
da” ir prasižengimas prieš 
visuomenę yra siaurinti gali
mybę mūsų vaikams mokytis 
ir bloginti mokyklose sąlygas.

Miestinė švietimo Taryba 
pareiškia, jog mokykloms 
per ateinančius vienerius 
mokslo metus yra reikalinga 
$279,000,000. Miesto • valdžia 
pasimojo nuo tos sumos nu
traukti 17 milijonų.

RANKDARBIŲ PARODA
Rengia Dienraštis Laisvė

Paroda Įvyks Šeštadienį ir Sekmadieni 
Balandžio 25 d. muzika nuo 7:30 vai. vak. 
Balandžio 26 d. paroda prasidės 2 vai. p.p.

MUZIKA NUO fi-tos VAL. VAKARO

Abiem vakarais įžanga tik 50c asmeniui

Bus Liberty Auditorijoje 
110-06 Atlantic Ave.. Richmond Hill, N. V.

•
Geo. Kazakevičiaus Orkestrą Šokiams

Abu vakaru bus graži dainų ir šokių programa.

Macy s darbininkai 
ne viską laimėjo

Keliomis valandomis strei
ko Macy’s krautuvių darbi
ninkai ne viską laimėjo, ko 
reikalavo. Tačiau laimėjo 
daug.

Gal mažiausia matomu, bet 
svarbiausiu laimėjimu buvo 
parodymas, kad unija tebe
gyvuoja, darbininkai solida
rūs ir ryžtingi veikti. Tas su
stabdys bosus nuo bent kokių 
užmojų prieš darbininkus ar
timoje ateityje.

Algos priedą gavo nedidelį, 
tiktai $1.75 per savaitę už
dirbantiems virš i minimum. 
Uždirbančių mažiausia prie-, 
d as bus $2.50, kad pakeltų 
mažiausią savaitinę mokestį 
iki $38. Priedus mokūs pra
dedant praėjusio vasario 1- 
ma.

Taipgi pensijų planui pri
žadėta $100 minimum mene
siui, įskaitant social security 
gavint Mokūs p a š a 1 p ą 
po 3 dienų ligos ir Blue Cross 
apdraudą ligoninės ir opera
cijos iškaščiams apmokėti. 
Esant reikalui atstatyti iš dar
bo, atleis ne pasirenkant, bet 
vėliausia pasamdytus.

Kontraktas p as i ra syta s
dvejiems metams, su teise už 
metų panaujinti derybas del 
algų. Unija tikisi tuomet ga
lėti panaujinti ir reikalavimą 
35 valandų savaitės, šį kartą 
irgi to buvo reikalaujama, 
bet unija nusileido, darbinin
kai pasiliko dirbti -10 valan
dų savaitę.

Darbininkai yra nariais CIO 
Department Store Workers 
bokalo 1-S. Sutartis paliečia 
apie 8,000 darbininkui, dirban
čių firmos 5-se krautuvėse.

UNIJOS SVARSTO PLANĄ 
APSIVIENIJIMUI
Distributive, Processing and 

Office Workers savo konven
cijoje New Yorke praėjusią 
savaitę svarstė planus apsivie- 
nijimui su CIO.

Unija yra nepriklausoma, 
daugiausia žinoma kaipo Dist- 
riktas 65-tas. Jos narių dide
lė dauguma—apie 35,000— 
randasi N. Yorko mieste ir ar
timose apylinkėse. Kitur, ma
žesnėmis grupėmis, yra apie 
15,000. Unija skelbia turinti 
viso apie 50,000 narių.

Remington Rand pastate 
New Yorke vienas keltuvas 
buvo praradęs kontrolę ir nė
rė žemyn 4 aukštus. Trylika 
keleivių tapo sukrėsti. Trys iš 
tų gal ir pavojingai sužeisti.

19-tą ateikite Auditoriįon 
gauti sveikatai žinių j

Tam progą suteiks Dr. Pe
ter Gustaitis, kuris prižadėjo 
prelekciją visiems svarbiais 
sveikatos klausimais. Dakta
ras kalbūs apie naujuosius 
vaistus ir reumatizmą. ♦

Kas nuo to nelabojo reu
matizmo nekenčia, ypatingai 
tokiu blogu oru, kaip dabar? 
O jei dar neserga, kas gali už
tikrinti, kad rytoj nesusirgs.

Pasiimkim e žinių sveikatai, 
kada galima. Pavartos im e jas 
tada, kada reikės.
Daktaras Gustaitis visuomet

Dovanos rankdarbių 
parodai

Gražiai plaukia dovanos Į 
rankdarbių parodą. Kaip ma
tote ■ iš skelbimo, paroda bus 
neužilgo, šį sykį gavome se
kamai.
Daiktais

Agnes Mitchell, Orwell, 
Ohio; 2 asbestos doilies ir 1 
scarf, rankų darbas.

Rože Wallen, Brockton, 
Mass.; 9 doilies, 1 scarf ir 5 
potholders, viskas rankų dar
bas.

Kleofasia Sireikienė, Brock
ton, Mass,; 6 gražiai pasiūtus 
kvartalais. Nuo ši,ų abiejų 
draugių dovanos eis prie Nau
josios Anglijos stalo.

Ilse Bimba, Richmond Hill 
N. Y.; kitą gražų, jos pačios 
nupieštą paveikslą.

Mrs. Bullis, Rochester, 
N. Y.; d ir gražius paveikslus, 
nupieštus .jos velionio vyro 
Jono.

Margaret Obraitis, Shenan
doah, Pa.; gražią rankom ap
siuvinėtą, lounge pillow.

Eleanora Stankevičienė, 
Shenandoah, Pa.; du gražiai 

I pasiūtus kyartukus.
į Agnes Naravas, Shenan- 
.doah, Pa.; 5 gražiai numegs- 
tus dalykėlius.

Mrs. Alex Piktinas, Conner

Svečiai menininkai suteikė
linksmu margą programą

Balandžio 12-tos popietį 
Liberty Auditorijoje matėme 
veikaliuką “Geriau dainelė, 
negu šposai.” Jį suvaidino 
svečiai liaudies teatro mėgė
jai iš Montello ir apylinkės.

Veikaliukas yra sutaisytas, 
sudėstytas iš paprastųjų liau
dies dainų melodijų ir kur ne 
kur įpinta po kelis kalbamuo
sius žodžus. Dainelės', daugu
moje, su tais pačiais žodžiais, 
kuriuos girdėdavome kaimuo
se. O kitoms nukalti savieji 
žodžiai, pritaikyti veikalui. 
Kai kurioms jau paimta ir 
klasikinės melodijos. Taipgi 
įjungta armonikos ir piano 

‘akompanimentas, o vietomis 
ii* solo trumpi kūriniai.

Veikaliuku vadinu ne dėl , 
to, kad jis būtų trumpas. Jis 
pakankamai ilgas vaidinti'vie
ną, be priedinės programos. 
Vietomis galėtų net trumpes
nis būti. Taip vadinu dėl to, 
kad jame istorijos kaip ir nė
ra jokios. Viskas dedasi vie
nos paprastos šeimos viename 

! kiemo vienu vakaru, į kurio 
vienodą eigą prašmatnumo į- 
neša grakščios čigonąitės at
silankymas. Tuo savo papras
tumu veikalas buvo mūsų pub
likos lengvai suprastas ir šil
tai įvertinamas. (Kalbu apie 
daugumą publikos, kuri nėra 
išlepinta pasaulinių talentų 
programomis.)

Vyriausią rolę, čigonaites, 
vaidino-dainavo pati veikalo 
gamintoja ir direktorė Ona 
Mineikytė. Vienos dukters ro
lę vaidina Geraldine Stanley, 

atsakinėdavo ii* i klausimus. 
Tikimės, kad jis tai padarys 
ir šiuo atveju.

Prelekciją įvyks jau ši sek
madienį, 19-tą, 3 vai., Liber
ty Auditorijoje. Salė randasi 
prie Atlantic Avė. ir IlOth 
St.,. Richmond Hill. Kviečia
me visus. Įėjimas nemokamas.

Taipgi yra pakviestas sve
čias iš LLD Centro pasakyti 
kai ką apie lietuvių literatū
ros ir bendruosius reikalus.

Rengėjai.

ton, Pa.; 4 gražiai numegstus 
dalykėlius .

Kaip žinoto, kiekvieną da
lykėlį negalima čia išaiškinti, 
bet galite įsivaizduoti, kad 
yra labai gražios dova/nos. O 
tie, kurie dalyvaus parodoje, 
tikrai gėrėsis dovanų gražu
mu.
Pinigais

LDS 88 kp. ( per V. ‘Kas
per), Melrose Park, 111., $5.

LDS 47 kp., (per M. Gri- 
ciuniene) Livingston, N. J., 
$5.. •••.!•

Tai tiek šį sykį. ‘Laukiame 
daugiau gražių dovanų paro
dai. Prašome įsitėmyti, kad 
paroda įvyks balandžio 25 ir 
26 dd., Liberty Auditorijoje, 
110-06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill, N. Y.

Per abi dienas bus šokiai. 
Iš skelbimo sužinosite dau
giau’ informacijų.

širdingai dėkojame virš mi
nėtoms draugėms už puikias 
dovanas. Mes labai įvertina
me, nes žinome, kad kiekvie
na įdėjote daug darbo pada
ryti tokį gražų daiktą. Taip
gi dėkojame ir už finansinę 
paramą, kuri labai svarbi pri
siruošimui. L. Adm-cija. .

o čigoniuko — Robert 
Stanley. Tai tie t kurie vė
liau skambino piano duetą. 
Kitos dukters rolėje vaidinę 
ir armonika grojo jaunuolė 
Gerda Terhorst. Richard W. 
Barris vaidino ir armonika 
grojo sūnaus rolę.

Vien tas faktas, kad auto
rė sugebėjo aplink save su
burti grupę jaunosios kartds 
jau paūgėjusių ir augančių 
talentų, juos auklėti lietuvių 
liaudies mėiiiir, teikia šiltą ' J
jausmą jai ir visiems su ja 
dirbusiems. Gražus priedas 
prie jos pačios malonaus bal
so. • ... j

Suaugusiųjų rolėse vaidinai 
tiktaj trys, visi iš vyresniųjų 
kartos: A. Kukaitiene, moti
nos ir Jonas Grybas, dėdės. 
Trečiąją rolę, nematomą (bet 
kartais biskelį girdimą) ge
rai vaidino Julia Družienė—i 
sufliorius. Ir, jei neklystu, bu4 
vo vyresniųjų talkininkų pa-i 
gelbėti jiems atvažiuoti taip 
toli. Tai taip pat didelė rolė.

Svečiai (.ir dabar Richmond 
Hill gyvenąs ' Jonas Grybas) 
balandžio 11-tą tą patį veika
lą suvaidino Philadelphijoje. 
O iš ten sugrįžę, 12-tą, vaidi
no mums. Jeigu kuriam kai 
kur trūko gyvumo ar žodžio, 
už tai dalį atsakomybės rei
kia priskaityti ir nuovargiui. 
Jau trečia diena jie buvo ke
lyje tame darganame ore, tre
čia diena be pasilsio savo lo
voje, be įprasto valgio. .

Linkėtina jiems gyvuoti, 
veikti ir sykiui vis airgti. Rep.

/

Minės vedybinę 
sukaktį

Daugeliui yra gerai žinoma 
Josephine Augutienė, Lietu
vių Amerikos Piliečių Klubo 
parengimų gaspadinė. Juozui 

|ir Josephinai Augučiams ba
landžio 22 d. sukanka lygiai 
į22 metai jų vedybinio gyveni
mo. Taigi klubiečiai ir visi 
pažįstami sveikina juos šios 
sukakties proga, linkėdami su
laukti auksinio jubiliejaus.

* Josephine man yra gerai 
pažįstama iš pat vaikystes 
dienų. Ji su savo motina at
vyko iš Mahanoy City, Pa., į 
Brooklyną prieš pirmąjį pa
saulinį. karą. Po karo jos mo
tina mirė. Ji susipažino ir ap
sivedė su Juozu i Augučiu ir 
ilgai gyveno Brooklyne. Da
bar, gal trejetas metų kaip 
gyvena savo ūkyje Hampton, 
N. J., ir ten abu rūpinasi ir 
Pagyvenimu. Bet Josephine 
neapleidžia mūsų Piliečių 
Klubo. Kai tik įvyksta klubo 
parengimas, žiūrėk, ir ji čia. 
Taigi ir nuo savęs sveikinu 
jus, linkėdamas jums geros 
kloties. J. Stakvilevičius.

--------- .-----------

Turtuoliai priešiški 
darbininką gegužinei

Laisvėje seniau buvo minė
ta, kad įvairių West Side 
kompanijų atstovai ėjo pas 
policiją. Jie prašė, kad ne
duotų, leidimo Bendram Dar
bininkų ir Liaudies Gegužinės 
Paradui. Policija jų nepa
klausė, leidimą davė.

Darbininkai ir jų prieteliai 
maršuos, kaip kad maršavo 
per pastaruosius 50 metų.

Nepasitenkinę, tie ponai 
kreipėsi į teismą, kad teismas 
uždraustų darbininkams mar
guoti. Jiems pritaria tūli ka
talikų veteranų organizacijos 
bosai.

United Labor and People’s 
May Day Komitetas, kuris at
stovauja šimtus unijų ir kitų 
masinių organizacijų, pareiš
kė, jog visa energija apgins 
darbininkų teisę turėti savo 
dieną ir ją minėti taip, kaip 
minėjo visuomet.

Darbo žmonės, reikia tikė
tis, savo komiteto pastangas 
energingai parems dar skait- 
lingęsniu išėjimu į gatves Ge
gužės Pirmą.

Mirė Ludwig Landy
Balandžio 14-tą New Yorke 

mirė L. Landy, buvęs žymus 
darbuotojas daugelyje anks
tybųjų civilinėms teisėms 
ginti bylų. Mobilizavęs nuken- 
tėjusiems paremti ’ kampani
jas. Tūlą laiką buvęs Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo sekretorius.

Pasiduos operacijai
Eva Andrušaitis šį pirma

dienį, balandžio 20-tą, išeis į 
St. Catherine ligoninę opera
cijai. Viskam gerai vykstant, 
tikisi galėti grįžti namo už 
apie trejetos dienų. Būtų dė
kinga, jei jos artimieji užei
tų pas ją į namus po sugrįži- 

jmo iš ligoninės. Gyvena. 286 
Sd. 2nd St., Brooklyne.

Linkime greit pasveikt.

SOCCER ŽAISMĖS
Balandžio 12-tą keliolikos 

grupių persiėmime už pirme
nybes ir įvairius prizus daly
vavo ir lietuviai, Exibition 
grupėje. Šį kartą nepavyko, 
vokiečių-vengrų tymas laimė
jo 6, lietuviai 0. Tačiau jie 
vis dar išsilaiko 12-kos ge
riausių tymų grupėje.

žaismės vykdomos toliau. 
Balandžio 19-tą, Queens Soc
cer Field, Bellerose, lietuviai 
imsis su Newark© tymu.

REIKALAVIMAI
ABELNAM DARBUI

DARBININKAI

i Turi suprasti ir kalbėli biskj an- 
| gliškai ir užsiregislrave pirmom pi

lietybės popierom.
1 šešios Dienos. Pradžiai $1.12 V' j 
j valanda. Po 30 dienų $1.19 į valan- 

! da.
KENTILE, INC.

i 99 —91h Street, Brooklyn, N.Y.
(68-77)

SUPERINTENDENTAS PORA
Mažam anglim šildomam namui 

ant East 301h Street. 2’/2 rūmų ap
artment as. gesas jr elektra atlygi
nimui už dalies laiko darbą.

Telefonuokite pirmad. OX. 5-2183

REAL ESTATE
PARSIDUODA NAMAS

.6 kambarių Bungalow. Aliejum 
i apšildomas, su storm windows, 
J Screens, Venetian Blinds. Sv. Mari- 
I jos Magdalenos bažnyčios ir mokyk

los apylinkėje. Lotas 60x100.
Šaukitą: LAURELTON 5-2454.

RANDAVOJIMAI
Išsirandavoja vienas fornišiuolas 

kambarys; antros lubos. Dėl daugiau 
informacijų, prašome kreiptis 
298 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAS
DETROIT, MICH.

L.L.D. 188 kuopa rengia puikią 
vakariene spaudos paramai, įvyks 
šeštadieni, balandžio-April 18 d., 
8 vai. vakare, pas mūs visų mylimą 
drauge P. Vidrinskiene, 7148 Arcola 
St. Kviečiame visus atsilankyti ir 
gerai pavakarieniauti ir tuo pat 
kartu paremti spaudą.

Tikieto kaina $1.25.
Rengėjai.

(74-76)

B L U E LIST
PL. 3-9302—653 Lexington (551 h) 

Domestic Help 
New York’s fines'. 
Highest Wages

All Capacities

(3------------------------------------------------- 0
RICHMOND HILI.

STEPHEN
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. .7-6233

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberis

B - -------------------------------------------------------------------------------------------------- 9
Virginia 9-6125PETER GUSTAITIS, JR., M. D.

MODERNINĖS MASINOS VIDUJINIŲ LIGŲ
' TYRIMUI

2-3* 6-8 P M
By Appointment 8^-20, 85th Street

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

B------------ —--------------------------------------------------------------------------------- B

<>0000<X>0<XXXX>00000<XX>000000<X>00000000000000<>0<X>0<>00^

I PETRAS KAP1SKAS |
8 IR 8| VINCAS SODAITIS |

I
 Užlaiko puikų X

BAR & GRILL |
32 Ten Eyck St Brooklyn, N. Y.' 11

Telephone EVergreen 4-8174 2

6 pusi.-Laisvė (Liberty)-šeštadien., Baland.-Aprik 18, 1953

NEW YORK
HELP WANTED—-FEMALE

OPERATORES—OPERATORES 1
Patyrusios prie single ir doublė 

needle masini), dirbti prie brassier.^ 
ir garter belts. Nuolatinis darbas, 
gera mokestis, puikios darbo sąlygos. 
Kreipkitės:

IIENNI BRASSIER CO.
34-23 31st St., L. I. City

’lei. RA. 6-9341
(72-78)

REI KA LINGOS () PERATORES

Patyrusios ant Singer mašinos, 
dirbti prie bliuskučių. Nuolatinis 
darbas, gera mokestis, puikios dar
bo sąlygos. Kreipkitės:

R. LANTOS
147 E. 1251 h St., N. Y. C.

(72-78)

KNYGŲ APDARYMUI MERGINOS 
GERA MOKESTIS

Carbon collators ir slicers, dienomis 
ar naktimis.

TURI BET PATYRUSIOS 
36U Valandų Savaitė Nėra dalimis 
laiko. Nuolatinis darbas! Darbininkų 
Pašalpos!

Federal Business Produktai
90 Gold St., N.Y.C. (3rd Floor) 

Visos subways iki Brooklyn Bridge.
(72-76)

OPERATORES
Patyrusios-Singer-Merrow

Nuolatinis Dalbas. Gera Alga.
VOGUE J

40-20 22nd St., Long Island City ) 
Arti Queens Pląz.a Stoties.

(73-77)

OPERATORES
Patyrusios ant Party Dresses.

GERA MOKESTIS
Nuolatinis darbas, unijinė dirbtuvė, 
puikios darbo sąlygos. Kreipkitės:

DOROTHEA
333 W. 391 b SI. (3 aukštis), N.Y.C.

(73-77)

OPERATORES
Patyrusios ant zippered Sports 

jackets. Nuolatinis darbas, gera mo
kestis, puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
SIEGAL SPORTSWEAR 

718 Atlantic Ave., Brooklyn, N.Y.
(3‘aukščio) Te). ST. 3-2657

(73-79)
OPERATORES

Patyrusios ant Singer mašinos. 
Darbas prie suknelių — $7.75 line. 
Nuolatinis darbas, unijinė dirbtuvė. 
Gera mokestis. Puikios darbo sąly
gos. Kreipkitės:

B. & G. FROCKS
2715 Webster Ave., Bronx, N. Y.

(Apylinkėj 196tb Street) i
(74-76)1

OPERATORES
Patyrusios ant Singer mašinos, 

dirbti prie suknelių. Nuolatinis dar
bas, gera mokestis. Darbo šiltai tarp 
6 A.M. ir 10 P.M.. Kreipkitės:

RAMONA DRESSES
1968 Prospect Ave., Bronx. N. Y. 

(Arti Tremont Ave.) Tel. TR. 2-8992
(74-78)

CORSETIERRE SURGICAL
Patyrusios prilaikymui ir design.

5 dienų savaitė. Nuo 8 A. M. iki 5 
P. M. Nuolatinis darbas. Gera mo
kestis. Kreipkitės:

C. RAMINGER
HOSPITAL for SPECIAL 

SURGERY 
321 E. 42nd St., N.Y.C.
Telefonas MU. 4-3100

(74-76)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. V.

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—8 vakare 1 
Penktadieniais uždaryta




