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KRISLAI
Vajaus direktorius.
Kodėl nepavogė?
Atsiima su magaryčiomis.
Mūsų beraščiai.
Tautinis šovinizmas.

* Columbijos profesoriai.
Rašo A. BIMBA

Gal ir geras dalykas dides
nėse kolonijose turėti Laisvės 
fondo vajaus praveri imu i di
rektorių. Taip yra išbandę us- 

tteriečiai ir jie turi labai gra- 
^iii rezultatų.

Pastebėjau, kad ir vėl Jo
nas Skliutas apsiėmė usterie- 
čiams vadovauti šiame vajuje. 
Tai pilnai užtikrina vajaus 
pasisekimą Wore esteryje. Jie 
ir šimet pasiskyrė $500 kvotą. 
Neabejoju, jog savo žodi jie 
ištesės su gražiu kaupu. Jonas 
neduos ramybės niekam, kol 
pasibrėžtas tikslas nebus pa
siektas.

—o—
Kryžiokų fronte iškilo nau

jas nesusipratimas. Atakuoja
mas ponas Gylys, anais senais 
laikais buvęs Smetonos amba
sadoriumi Švedijoje.

Pasirodo, kad Smetona bu
vo pasiuntęs ir į Švedijos ban
kus padėjęs lietuviško aukso 
2,548 svarų, veitės poros mili- 

i jonų dolerių.
Gylys kaltas, kad jis nesu- 

\ siprato laiku, ir tuojau tą 
auksą pavogti, kai Smetona 
pasileido per beržyną į Berly
ną. Jis galėjęs tatai padaryti, 
ir dabar tų 2,548 “tautos 
krauju žvilgančių ašarų” bū
tų kryžiokų rankose, švedai,- 
girdi, buvę linkę Lietuvai 
aukso negrąžinti, bet Gylys 
Smetonos vardu aukso nepa
reikalavo, ir švedams kitos i- 
šeities nebelikę.

Dabar už tai ponas Gylys 
atsiima su magaryčiomis.

„ —o—
Kas kita su Lietuvos auksu, 

kurį Smetona buvo padėjęs 
Amerikos bankuose. Dabar, 
girdi, iš jo gali gražiai mai
tintis ir ūžti “Lietuvos diplo
matija” su šefu Lozoraičiu 
priešakyje. Jeigu’ ir anie du 
milijonai dolerių būtų buvę 
nuo Lietuvos sėkmingai pa
vogti, tų diplomatų galėtų 
būti dveja tiek.

—o—
visi ir Amerikos žmonės 
skaityti ir rašyti. Jung- 

Tautos ištyrė ir surado,
m 
tinė 
jog mūsų krašte virš 14 metų 
amžiaus žmonėse esama 3% 
beraščių. Susidaro pen
ketas milijonų žmonių. Tai 
per daug. Ir jokio pateisinimo 
nesiranda. Atsakomybė val
džios.

Daugelis vaikų nelanko mo
kyklos todėl, kad neturi iš 
ko, arba nesiranda prieinamų 
mokyklų. Ypač daug beraščių 
pietinėse valstijose.

—o—
Maskvos “Pravdoje” jau 

pasirodė keletas straipsnių 
prieš tautinį šovinizmą. Nėra 
ir negali būti vietos šoviniz
mui socialistinėje santvarkoje. 
Bile koks tautinio .šovinizmo 
apsireiškimas, bile koks tauti
nių jausmų įžeidimas skaito
mas prasižengimu ir smarkiai 
fėhudžiamas.
^Socialistinė ideologija, yra 
flptų bei rasių lygybės ir 
tolybes ideologija.

—o—
Columbijos profesoriai išlei

do savo pareiškimą dėl akade
minės laisvės. Jie nesutinka

(Tąsa 3-čiam puslp.)
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Taftas ir Dulks ragina 
Sovietų Sąjungą užgirti 
Eisenhowerio planus

Washington. — Vadovau
jantis republikonų senato
rius Taftas sakė:

—Nors paliaubų darymas 
j Korėjoje geresnis dalykas, 
negu vietoje suklimpęs ka
ras; bet mūšių sustabdy
mas savaime dar neužti
krins net Šiaurinės ir Pieti
nės Korėjos sujungimo į 
vieną valstybę.

Taftas ragino daryti kuo 
didžiausią spaudimą komu
nizmui, kad sykiu su Korė- 
ios paliaubomis sustabdytų 
Vietnamo liaudininku ka
rą, Indo - Kinijoje, prieš 
francūzus ir Malajos parti
zanų kovą prieš anglus.

John Foster Dulles, Ame
rikos valstybės sekretorius, 
pereitą šeštadienį sakė su
važiavusiems amerikiniams 
redaktoriams, jog dar “ne
žinia, ar Sovietų Sąjunga iš 
tikrųjų nori taikos, ar tik 
laikinai pakeitė savo takti
ka.”

I <- •Jeigu Sovietų vyriausybė 
turi “ščvra taikos intenci
ją,” tai pasak Dulleso turė
tų užgirti visą prezidento 
Eisenhowerio p a s i ū 1 y t ą 
programą — isakyt Vietna-

Pakeistas Pakistano 
ministrų kabinetas

Karači, Pakistan. — Ghu- 
i lam Mohammedas, Pakista

no general _ gubernatorius, 
i pašalino premjerą K. Nazi- 
1 muddiną su visu jo ministrų 
1 kabinetu. Kaltino Nazi- 
! muddiną už prastą ūkio ve- 
I dimą, už maisto neparūpini- 
I mą alkaniem žmonėm ir už 
apsileidimą įvairiuose daly
kuose.”

Tapo sudarytas naujas 
ministrų kabinetas.

Pakistanietis generalgu
bernatorius Mohammedas 
yra Anglijos imperijos at
stovas. Pakistanas gi—sa- 
vivaldinė tos imperijos da
lis.

Anglai degina Kenyjos 
į negru kaimus

Nairobi, Kenva. — An- 
glų kariuomenė ir policija 
apgulė du didelius negrų 
kaimus; areštavo 700 žmo
nių. Kitus 6,300 vyrų, mo
terų ir vaikų nuvarė į ka- 

, lėjimišką stovyklą.
Paskui anglai sudegino 

| tuos kaimus ir važinėdami 
“buldozeriais” visai sulygi
no juos su žeme. Šiuos kai- 

j mus anglai vadino > Mau 
! Mau negrų “teroristų” gūž
tomis.

Kitur anglai tą pačią die
ną nužudė 6 Kenyjos ne
grus kaip įtariamus teroris
tus.

mo ir Malajos liaudininkam 
nustot kovojus prieš fran
cūzus ir anglus; priimt 
Amerikos planus dėl Vokie
tijos suvienijimo ir dėl tai
kos sutarties su Austrija; 
“išlaisvint” rytinės Europos 
kraštus (taigi ir Lietuvą) 
ir tt.

Tuo tarpu Amerika, anot 
Dulles, vis turi ginkluotis ir 
kariniai stiprinti Atlanto 
kraštų sąryšį prieš komu
nizmą.

Taftas taip pat iš esmės 
p a k a r tojo Eisenhowerio 
programą.

Abudu džiaugėsi, kad Ei- 
senhoweris pradėjo “naują 
ofensyvą už taiką.”

Subjuręs oras pražudė 
apie 20 žmonių

Columbus, Georgia.—Sa
vaitės gale šėlo viesulai Ala- 
bamos. Arkansas ir Georgi- 
jos valstijose; pražudė 9 
žmones ir sužeidė 370; su- » * 
naikino 735 namus ir apar
dė 4,155 kitus.

Tuo tarpu 10 žmonių bu
vo užmušta automobilių ne- 

į laimėse ant apledy j u s i ų 
! vieškelių Pennsylvanijos ir 
' Ohio valstijose. Ten snigo 
ir kartu lijo ledyjančių lie
tum.

I *’ • • v v
i Amerikonai užmušė 
dar 4 belaisvius

Pusan, Korėja. — Ameri
kiniai sargai pereitą šešta
dienį bombardavo ašarinė
mis bombomis bei rankinė
mis granatomis ir šaudė 
n e p a k 1 u snius belaisvius 
Jončo-Do salos stovykloje, 
arti Pietinės tautininkų 
Korėjos. Užmušė 4 belais
vius, Šiaurinės Korėjos liau
dininkus, ir sužeidė 45.

Amerikinė komanda sa
ko, belaisviai neklausė pa
liepimo eilėn sustoti ir ne
judant stovėti. Be to, jie 
akmenis laidę į sargus. 
Tuomet sargams ir buvo 
įsakyta bombarduoti ir šau
dyti belaisvius.

Niekas iš jų nebuvo ski
riamas grąžinti namo pagal 
amerikonų sutartį su Šiau
rinės Kprėjos liaudininkais, 
kad tuojau bus apsikeista 
sužeistais bei sergančiais 
belaisviais.

Pietinės Afrikos rinkimus 
laimėjo fašistinė premjero 
Malano partija, kuri nepri
pažįsta jokių pilietinių tei
sių negrams ir kitiems spal
vuotiems.

Washington. — Birželio 
mėnesį bus draftuota 32,- 
000 naujokij.

Marinai lavinami., kaip daryti 
ataką po A-bombos numetimo

Las Vegas, Nevada. — 
Pereitą šeštadienį buvo iš
sprogdinta viena iš smar
kiausių atominių bombų 
Yucca Flat dykumoje, Ne- 
vados valstijoje.

Daugiau kaip '2,000 ma
rinų - jūreivių ir jų lakūnų 
darė pratimus, kaip iš van
dens ir oro sutartinai ata
kuos priešo krantą po to, 
kai krantan bus numesti

Rytų Vokietija reikalauja 
4-rių Didžiųjų sueigos

• Berlin. — Rytinės Demo
kratinės Vokiečių Respubli
kos seimas atsišaukė i An
glijos seimą, ragindamas 
reikalauti, kad tuojau bū
tų surengta Keturių Di
džiųjų valstybių s u e i g a. 
Atsišaukimas sako:

Jungtinės Valstijos. So
vietų Sąjunga, Anglija ir 
Franci j a turėtų spręsti to-.

Vakarų Vokietijos senato 
vadas ragina atidėti 
karines sutartis

Bonn, Vokietija. — D r. R. 
Maier, vakarinės Vokietijos 
senato pirmininkas, ragino 
senatą atidėti užgyrimą ka
rinių sutarčių su Amerika 
ir kitais vakaru kraštais. 
Sako, reikia palaukti, ką 
aukščiausias teismas pasa
kys apie tas sutartis.

Maier, Laisvosios Vokie
čių Demokratų Partijos va
das, nurodė, kad vakarinės 
Vokietijos konstitucija vi
sai nekalba apie armijos at
kūrimą. O tos sutartys rei
kalauja re.krutuot apie pu
sę milijono vokiečių kariuo
menės ir įjungt ją į tarp
tautinę vakarų armiją prieš 
Sovietų Sąjungą.

Vakarų Vokietijos seimo 
atstovų rūmas užgyrė tas 
sutartis.

Socialistai ragina aukš
čiausia teismą atmesti ka
rines sutartis, iki vakarinė 
Vokietija taps savistovia 
valstybe. Dabar gi ji tebė
ra priklausoma nuo oku
pantų — amerikonų, anglų 
ir francūzų.

Indonezai suardė holandų 
laikraščio leidyklų

Jakarta, Indonezija.—In
donezai studentai Suraba- 
jos mieste išdaužė holandų 
laikraščio leidyklą, apkūlė 
kelis holandus spaustuvi
ninkus, sudraskė ir . sudegi
no Holandijos karalienės 
Julianos paveikslą.

Indonezija yra laikoma 
savivaldine Holandijos vals
tybės dalim.

atominiai sprogimai.
Bombos sprogimas buvo 

matomas per 300 mylių. 
I ,aike s p r o g i m o marinai 
buvo sugulę apkasuose už 
beveik pusantros mylios 
nuo tos vietos. Visi sveiki 
išliko.

Teigiama, kad gegužės 
mėnesį bus iššautas pirmu
tinis atomų sproginys iš 
milžiniškos patrankos.

je sueigoje, kaip sujungi 
rytinę ir vakarinę Vokieti
ją. į vieną demokratinę vo
kiečių valstybę.

Busimoji ’ suvienyta Vo
kietija turėtų būti laisva 
nuo militarizmo ir imperia
lizmo; galėtų laikyti tiktai 
tiek armijos, kiek reikia na
miniam saugumui iiv-apsi- 
gynjmui.

Gynybos sekretorius Wilson 
gavo $581,190 pajamų 
iš General Motors

Detroit.—Charles E. Wil- 
sonas, dabartinis Jungtinių 
Valstijų gynybos sekreto
rius, gavo iš General Mo
tors automobilių korporaci
jos $581,190 algos bei kitų 
pajamų už 1952 metus; Ta
da jis buvo tos korporacijos 
pirmininkas.

Šiemet sausio 30 d. Wil- 
.sonas laikinai pasitraukė iš 
vadovybės korporacijai, kad 
galėtų tapti gynybiniu se
kretorium (karo ministru). 
Pagal įstatymus, jis taipgi 
turėjo parduoti savo įgytus 
korporacijos Šerus (akci
jas), vertus $2,720,000. Di
džiąją jų daugumą parda
vė savo giminėms.

General Motors gauna 
daugiau karinių valdžios 
užsakymų, negu bet kuri 
kita kompanija.

Wilsono alga kaip gyny
bos sekretoriaus yrą $22,- 
500 per metuse.

N. Yorko vyskupas piktinasi 
komunistų ženklais Romoje

Roma. — Atvykęs Fulton 
J, Sheen, pagalbinis N e w 
Yorko vyskupas, pasipikti
no, m a t y d a In a s Romoje 
tiek daug komunistinių iš
kabu, v

Jis, žinomas kaip “televi
zijos vyskupas,” baisėjosi, 
kad sovietiniai kūjo ir pjau
tuvo ženklai užima vietą 
“Kristaus ir Petro kryžių.”. 
Ragino Romos valdžią pa
šalinti komunistinius • žen
klus.

Pasinaujins derybos dėl 
paliaubų Korėjoj; spręs 
visų belaisvių klausimą

Panmundžom, Korėja. — 
Šiaurinės Koęėjos liaudi
ninkai pirmadieni sugrąži
no 30 amerikonų ir 70 jų 
talkininkų belaisvių pagal 
susitarimą apsikeisti su
žeistais bei sergančiais be
laisviais-.

Pranešama, jog tos pa
čios dienos vakare bus su
grąžinta dar 35 nesveiki 
amerikonai ir 65 jų talki
ninkai belaisviai.

Atvykęs generolas Mark 
Clark, vvriausias Amerikos 
komandierius Tolimiesiems 
R v tams, sveikinosi su vi
sais grįžusiais, paduodamas 
kiekvienam ranką.

Visi grįžusieji sakė, jog

Burma skundžia Čiangą 
Jungtinėm Tautom

United Nations, N. Y. — 
Burmos atstovas skundė 
Čiang Kai-šekb kinus tauti
ninkus kaip grobikus, įsi
veržėlius Į šiaurinį Burmos 
ruožtą. Reikalavo, kad 
Jungtinės Tautos už tai pa
smerktų Čiango valdžią 
Formozos saloje.

Burmos atstovas, tarp 
kitko, parodė, kaip Čiangas 
apginklavo tuos įsiveržėlius 
naujaisiais iš Amerikos 
gautais ginklais.

Nesmagi ragangaudžiui 
sen. McCarthy’ui knyga

'Washington—Amerikie
čių Demokratinio Veikimo 
organizacija išleido knyge
lę su Senato komisijos ra
portu apie “abejotinas” ra- 
gangaudžio republikono se
natoriaus McCarthy’o paja
mas.

Ta komisija, tarp kitko, 
klausia: Ką McCarthy.pa
darė su pinigais, kuriuos 
surinko savo kampanijai 
prieš komunistus?

McCarthy taip pat įtaria
mas, kad ėmė bei sau pa
silaikė dalį algų, kurias 
valdžia siuntė oficialiams 
jo raštininkams kaipo sena
toriaus.

Senatoriai per kelis mė- 
sius slėpė tą raportą apie 
McCarthy.

VADINAMA VIDUTINE 
DARBININKO ALGA

Washington. — Valdinis 
Darbo Biuras skaičiuoja, 
kad vidutinė amerikiečio 
darbininko alga kovo mė
nesį šiemet buvo $1.75 va
landai, arba 1 centu dau
giau kaip vasario- pradžio
je.

/ ___ , _____________________

ORAS. — Vėsi giedra. 

šiaurinės Korėjos komunis
tai- liaudininkai žmoniškai 
elgėsi su jais ir taip gerai 
užlaikė, kaip tik galėjo. 
Kai kur belaisviams buvo 
sakoma p r a k a 1 bos, kitur 
pristatytą tiktai komunisti
nių pasiskaitymų.

Amerikonai pirmadienį 
atgabeno į Panmundžomą 
500 belaisvių, šiaurinės Ko
rėjos liaudininkų ir kinų, 
kurie gal šį antradienį bus 
sugrąžinti.

Amerikonai sugrąžins vi
so 6,033 sužeistus bei ser
gančius belaisvius mainais 
už 605 amerikonus ir jų tal
kininkus.
Derybų panaujinimas ir 
visu belaisviu klausimas c. 4-

Susitarta, jog penktadienį 
šią savaitę amerikonai ir 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai sueis Į panaujintas 
paliaubų derybas.

Svarbiausias derybų klau
simas bus apsikeitimas vi
sais karo belaisviais.

Amerikonai ir Korėjos 
liaudininkai aplamai sutin
ka su Jungtinių Tautų sei
mo priimta Brazilijos rezo
liucija ; Tuojau "apsikeisti 
norinčiais namo grįžti be
laisviais, o “atsisakančius” 
laikinai perkelti į vieną iŠ 
neutraliu šalių. V €

Amerikonų komanda pa
reiškė, jog kurie, ir neutra- 
leje šalyje būdami, atsisa
kys grįžti, tai turės būti 
pargabenti atgal į tą kraš
tą, kuri jie pasirenka (su
prask. į Pietų Korėją pas 
tautininkus).

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai pirmiau laikėsi su
pratimo, kad ir iš neutra
lus šalies visi belaisviai tu
rėtų būti namo grąžinami.

Amerikonai dabar laukia, 
kad Korėjos liaudininkai 
aiškiai pasakytų, jog nerei
kalaus “varu grąžinti” jo
kio nenorinčio grįžti belais
vio.

Yošida negavo daugu
mos japonų rinkimuose

Tokio, Japonija. — Seimo 
rinkimuose s e k m a d i enį 
premjeras šigeru Yosida, 
neva liberalų partijos va
das, gavo daugiau balsų už 
bet kurią kitą pavienę par
tiją. Bet sudėjus socialis
tų ir kitų partijų balsus' 
krūvon, tai jie sykiu sudaro 
daugiau balsų, negu Yoši- 
dos partija. Vadinasi, Yo
šida, Amerikos šalininkas, 
neturės seimo atstovų dau
gumos; turės kviesti ir tū
las kitas partijas talkon, 
kad galėtų sudaryti naują 
ministrų kabinetą.
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DIDELIS ŽINGSNIS PIRMYN
Naujas dalykas ir Jungtinėse Tautose. Pirmu sy

kiu per daugelį paskutinių metų visos delegacijos bal
savo vienbalsiai. Ir balsavo už Brazilijos patiektą re
zoliucija, kurioje išreiškiamas troškimas, kad tuojau bū
tų atnaujintos Panmunjome derybos dėl paliaubų Ko
rėjoje.
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ANT BEDUGNĖS KRANTO
Praėjusį ketvirtadienį prezidento Eisenhowerio pa

sakyta laikraštininkų organizacijos susirinkime prakal
ba susilaukia plačiausių komentarų. Ir tai buvo svarbi 
prakalba. Pats prezidentas pareiškė, kad pirmu sykiu 
po užėmimo vietos Baltuosiuose Rūmuose jis ryžtasi pra
bilti Į visą Ameriką ir visą pasaulį.

Savo prakalboje prezidentas visiškai nepalietė gry
nai naminių reikalų. Visą kalbą jis paaukojo tarptauti
niams reikalams. Su daug kuo, kas toje prakalboje pa-

• sakyta, galima ir reikia* pilnai sutikti. Negalima, pa
vyzdžiui, nesutikti su tuo. kai jis kalbėjo apie naujo, ato
minio karo pavojų visai žmonijai. Reikia sutikti su tuo, 
kai jis taip vaizdingai nupiešė tą baisų eikvojimą, kurį 
neša militarizmas ir ginklavimasis. Negalima nesutikti 
su juo, kai jis sako, kad visa žmonija yra ištroškusį tai
kos ir ramybės. Taip pat tiktai galima pasveikinti jį, 
kai jis kalba apie tai, jog ginklus sumažinus ir pasto
vios taikos pasiekus, nesuskaitomi bilijonai galėtų eiti 
dėl karo prieš alkį ir skurdą, kuriame skęsta tokia di
delė žmonijos dalis. Jau nekalbant apie Afriką ir Aziją, 
reikėtų bilijonų ir bilijonų dolerių ištraukimui milijonų 
ir milijonų žmonių iš baisaus vargo ir skurdo mūsų pie
tinėse valstijose, arba prašalinifriui laužynų ir lūšnynų 
iš mūsų didmiesčiu visose valstijose . Bet viską iki šiol

■ prarydavo karai ir ginklavimasis.
Tad gerai, kad mūsų prezidentas tuos klausimus pa

kliudė. Bet savo prakalboje prezidentas palietė ir dau-i 
giau ką nors. Ir tas “daugiau kas nors,” mums atrodo, 

- nepadės paskubinti tos valandos, kuomet žmonijos tai
kos troškimai bus pasiekti ir kuomet bus pradėtas pa
sauliniu mastu karas prieš alkį, vargą ir skurdą. Jis 
kalbėjo taip, jog atrodytų, kad už visas bėdas, už visus 
nesusipratimus, už ginklavimąsi ir tarptautinę isteriją 
atsako socialistiniai kraštai, ir tiktai socialistiniai kraš
tai. Jis nupiešė kapitalistinį pasaulį nekaltu avinėliu.

Gerai, žinoma, kad mūsų prezidentas reikalavo įro
dymo darbais geros valios ir troškimo taikos. Bet ir čia 
negali būti kalbos tiktai apie vieną pusę. Ir geros 
valios įrodymas turi būti abipusiškas. Kapitalistinis pa
saulis taip pat privalo susirūpinti savo-geres valios pa
grindimu darbais, konkrečiais žygiais. y

Šitą mūsų prezidento prakalbą iššaukė socialistinių 
kraštų vedamas taikos ofensyvas. Tai visiems aišku ir 
tai visi pripažįsta. Gerai, kad prez. Eisenhoweris atsilie
pė ir iš Amerikos pusės patiekė daug pasiūlymų, kaip 
reikėtų siekti pasaulyje taikos ir ramybės. Dabar bus 

„ kas svarstyti ir apie ką kalbėti.
Nereikia nė sakyti, jog prezidento prakalba pasieks 

pačius toliausius pasaulio kampus. Tiktai reikia palin-
• ‘Kėti,’kad dabar didžiosios valstybės imtųsi konkrečių žy

gių taikos pasiekimui. Pirmas išbandymas bus Korė j o-
. je> kai atsinaujins derybos dėl paliaubų. Ir prezidentas 

pripažino, jog Korėjos karo užbaigimas turi stovėti ir 
stovi pirmoje vietoje.

B

Unijiniai grafteriai bėga 
nuo naujo N. Y. Įstatymo

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos gubernato
rius Dewey, pasirašė seime
lio užgirtą bilių — teisman 
traukti ir bausti tokius uni
jų vadus, kurie jma kyšius 

rių.
Kai kurie federacinės 

Laivakrovių Unijos vadai- 
grafteriai dėl to jau išdū
mė iš New Yorko ir Brook- 
lyno į kitas valstijas, nu
sigandę naujojo įstatymo.

Senasis New Yorko vals
tijoj įstatymas leido bausti 
tiktai kyšių davėjus, bet ne 
unijų vadus, parsiduodan
čius už kyšius.

Canada 
Canada 
Foreign 
Foreign

and Brazil, per year $9.00 
and Brazil, 6 months $5.00 
countries, per year $10.00 
countries, 6 months $5.50

Nušovęs leitenantą kareivis 
siunčiamas i beprotnamį

Fort Dix, N. J.- — Brook- 
•ly n ietis kareivis Edgar A. 
Owen per šaudymų prati
mus andai nušovė leitenan
tą R. W. Daven
sisakė tyčia tai 
Bet ligoninė armijos komi- 
■>ija pripažino Oweną pami
šėliu ir pasiuntė jį gydy
mui į protligių įstaigą, be 
jokios kitos bausmės.

Japonija prašė Jungtines 
Valstijas leisti jai pačiai 
teisti Amerikos karius už 
laužymą Japonijos įstaty
mu, v

REIKALINGOS 
VIENYBĖS 
VIS DAR NESIMATO

Chicagos dienraštis Vil
nis rašo:

Amerikos Darbo Federaci
jos ir CIO įgaliotiniai tariasi 
apie abiejų organizacijų ap- 
vienijimą. Greit jie nesusitars, 
o gal ir visai nesusitars. Kol 
bus diskusuojamas klausimas 
apie vienybę, būtinai reikia 
kuo greičiausia susitart z bent 
dėl tokių reikalų, kurie yra 
skubūs, neatidėtini reikalai.

Jau yra apie milionas dar
bininkų, kuriems nukapojo al
gas, einant tuo kolektyvinių 
sutarčių punktu, kuris numa
to algų pakėlimą, ar numuši- 
mą atsižiūrint kainų indeksu.

IValdžia sako, kad kainos bis- 
Tai labai didelis žingsnis pirmyn. Tarybų Sąjungos ir | kačiuką nupuolė. Todėl ir al- 

kitų kraštų vedamas taikos ofensyvas pradeda išduoti igas reikia sumažinti centu ki- 
vaisių. Pradžia buvo padaryta'su susitarimu dėl greito tu į valandą, 
apsikeitimo sužeistų karo belaisvių. Dabar, kai visos 
šalys vienbalsiai pasisako už paliaubas, nebelieka rimtos 
priežasties, kodėl paliaubos nebūtų pasiektos ir kodėl 
Korėjos karas dar turėtų būti tęsiamas.

Darbo Federacija ir CIO 
būtinai turi susitarti dėl ben
dro veikimo; kad padaryt ga
lą ofensyvai ant darbininkų 
algos.

Situacija su algų numušimu 
yra skandalinga, štai Ameri
can Woolen 
nasi numušt 
čiu!

Vieningas 
visų darbo unijų 
bent tuo reikalu yra būtinas 
ir nieku būdu neatidėliotinas.

kompanija kėsi- 
algas 20 nuošim-

ir drausmingas 
susitarimas

LIETUVIO RAŠYTOJO 
ĮSPŪDŽIAI STALINO 
LAIDOTUVĖSE

Į Stalino laidotuves Mask
von buvo nuvykusi Lietuvos 
delegacija. Joje buvo įžy
musis lietuvių tautos rašy
tojas A. Gudaitis - Guzevi- 
čius, stalininės premijos 
laureatas.

Vilniaus Tiesos kovo 12 d. 
laidoje jis patiekia, žiupsne
lį įspūdžių iš tų laidotuvių. 
Straipsnyje “Paskutinysis 
Kelias” Guzevičius rašo:

Garbės sargyba ties didžio
jo Vado, karstu keičiasi nežy
miai, tyliai ir kukliai, ir pilie
čiai, kuriems tenka nors vieną 
akimirksnį pastovėti prie jo, 
per tą, kad ir trumpiausią, 
akimirksnį, mintinai perskrie
ja ilgą, nepaprastai sunkų ir 
neapsakomai garbingą Vado 
nueitąjį kelią, prisimindami 
visa, kas kiekvieno gyvenime 
glaudžiausiai susieta su jo 
vardu, naujai išgyvena visus 
susitikimus su juo, naujai į- 
prasmina- juos, dar kartą šir
dyje apverkdami, kad dau
giau niekad nebeišgirs nei jo 
broliško patarimo, nei jei tė
viško pamokymo.

Tarybų Lietuvos delegaciją 
sudarė LKP CK, respublikos 
vyriausybės vadovai, mūsų 
pramonės ir žemės ūkio pir
mūnai, inteligentai, literatai. 
Dalis mūsų delegacijos narių 
turėjo laipię ne vieną kartą 
savo gyvenime būti pas drau
gą Staliną, kalbėtis su juo, 
[tartis ir dalintis savo sunku
mais arba raportuoti jam apie 
tai, kaip kraštas įvykdė jo 
nubrėžtus planus. Vieni iš 
mūsų dar tamsiaisiais fašisti
nio teroro metais, žiauraus 
fašistinio pogrindžio sąlygo
mis, dirbdami Kominterno ri
kiuotėje, matydavo jj, klau
sydavo jo genialių nurodymų, 
mokėsi ir brendo vairuojami 
jo — nenuilstamojo^ tauraus 
pogrindininko-komunisto pa
tirties...

portą ir pa- Ir kai plačiausią ratą api- 
padar.ęs. bėgusi mintis ūmai liūdnų ge

dulo muzikos akordų grąžina
ma prie tikrovės, prie našlai
tiško'' paskutiniųjų akimirkų 
lūkuriavimo ties raudono ir 
juodo šilko juostom prideng-' 
tais morais, — širdis ūmai su
virpa ir ašaros vogčiomis rie-

O jis ir karste — galiūnas: 
rimtas, susikaupęs, tartum tik 
šiaip poilsiui sumerkęs akis. 
Giliausiai ir rimčiausiai sukre
čia žmogaus sielą ta nepa-

prastos rimties ir valios išraiš
ka jo veide. Ne tik jo tiesio
giniai • bendražygiai, kurie 
regėjo jį kasdieną, ne tik jo 
partija, kuri kasdieną klausė
si jo kovingos širdies plakimo,

Tarybų 
kvėpavo

I perga- 
istorijos 
aukštu- 

žmonija

kurios laiko 
pro šalį lėtai 
plaukia ištisas

Tai kolonos 
sušnera ir su-

ne tik milžiniškoji 
šalies liaudis, kuri 
jo oru, kuri gyveno jo vilti
mis, jo planų vykdymu, jo 
nurodytųjų kliūčių nugalėji
mu, kuri iš pergalės 
lę kilo į nematytas 
amžiuose socialines 
mas, — bet ir visa 
buvo jo paveikta...

Tūkstančiai įvairiausių j ų
šalių ir tautų delegatų tylo
mis užpildo Raudonosios aikš
tės tribūnas. Liūdesio kupini 
žvilgsniai nukreipti į pakal
nę, iš kur sklinda gedulingojo 
maršo garsai. Pro didžiulę 
minią atplaukia šimtai vaini
kų. Nematyti nei žmonių vei
dų, nei rankų, 
tuos vainikus: 
ir iškilmingai 
gėlių sriautas, 
pradžia. Minia 
stingsta.

Pasirodo draugas Budionis 
su pirmuoju Vado ordinu ant 
raudonos pagalvėlės, jj seka 
kiti Tarybų Sąjungos marša
lai su Generalisimo regalijo
mis. Lėtai ir iškilmingai pri
artėja didžiulio pabūklo la
fetas su raudonu karstu, kurio 
galvūgalis privežtas stiklu. 
Ordeninėm juostom pažymė
tos karinių dalinių vėliavos 
nulinksta prieš aukščiausiojo 
Vado palaikus, tūkstančiai 
susitelkusių Raudonojoje aik
štėje žmonių nusiima kepures, 
kažkoks šlamesys, panašus j 
giliausią visuotinį atodūsį, 
nuplaukia per visą aikštę.

Vos pastebimai nuslenka į 
aikštės centrą vaiskios stiklo 
sienelės užvožtas profilis. Su
laikę kvapą, žiūrime į jį. Pa
žįstame tą mums visiems tokį 
brangų veidą... ■ '>

Jis karste. Netrukus jį į- 
kcls į Mauzpliejų, bet mes 
dar taip skaudžiai jaučiame 
jo gyvą ryšį s u mumis—laido
jame savo Tėvą...

Giliai susikaupę, karstą se
ka jo artimųjų eilės: šeimos 
nariai, partijos vadovai, Leni
no ir Stalino mokiniai, Stalino 
bendražygiai ir jo darbų tę
sėjai — draugai Malenkovas, 
Berija, Molotovas ir visa plie
ninių Lenino—Stalino mokinių 
kogorta.

žodžiai nuo Mauzoliejaus 
tribūnos sklinda po visą aikš
tę:

— Draugas Stalinas paskyrė 
savo gyvenimą darbininkų 
klasės ir visų darbo žmonių 
išvadavimui iš. eksploatatorių 
priespaudos ir pavergimo, 
žmonijos išvadavimui nuo nai
kinamųjų karų, kovai už lais
vą ir laimingą darbo liaudies 
gyvenimą žemėje!

...Mūsų šventa pareiga- yra 
ir toliau be paliovos stiprinti 
mūsų didžiąją socialistinę val
stybę, taikos ir tautų saugu
mo tvirtovę...

...Mūsų šventa pareiga yra 
ir toliau stiprinti didžiąją 
Komunistų partiją...

Tie draugo M ai ęnkovo žo
džiai iš šios aikštės sklinda po 
visą pasaulį...

LYGIAI TOKIE 
PAT ASILAI

Keleivis rašo: “Su ‘Lais
ve’ galima . sutikti, kad to
kius Tarybų Sąjungos ‘kon- 
gresman.ua,’ kurie užsima
nytų tyrinėti A m e r i k o s 
prezidentei rinkimus, gali
ma būtų pavadinti ‘paskuti
niais asilais’.”

Lygiai tokiais pat asilais 
svieto akvse pasistatė mūsų 
tarybininkai, kurie reika
lauja, kad Amerikos Kon
gresas ištirtų Lietuvoje 
1940 metais įvykusius rin
kimus. Neatrodo, tačiau, 
kad mūsų Kongrese atsiras 
tokių asilų, kurie 'klausytų 
asilų iš Amerikos Lietuvių 
Tarybos. '

G. A. Gurevas

MOKSLINIAI NUMATYMAI IR 
RELIGINĖS PRANAŠYSTES

(Tąsa)
Didysis rusų chemikas D. 

I. Mendelejevas nustatė che
minių elementų savybių 
santykiavimą su jų atomi
niu svoriu. Tuo pagrindu 
jis sukūrė periodinę ele
mentų sistemą — lentelę, 
kurioje visi tais laikais ži
nomi elementai buvo išdės
tyti iš eilės pagal didėjan
čius atominius svorius. Šio
je lentelėje kai kurios vie
tos liko tuščios: joms “pri
trūko” elementų. Mendele
jevas, tačiau, padarė geni
alų atradimą, nurodęs, kad 
tas įrodo ne jo sistemos ne
teisingumą, o tai, kad kai 
kurie. elementai dar turi 
būti atrasti. Dar daugiau, 
jis įspėjo jų atominį svorį 
ir aprašė svarbiausias sa
vybes. Netrukus tie ele
mentai tikrai buvo atrasti, 
ir Mendelejevo numatymas 
puikiai pasitvirtino.

Nuostabu yra tai, kad 
chemikai, atrasdami viena 
našautų cheminių elemen
tų, iš pradžių žinodavo apie 
jo savybes žymiai mažiau, 
negu Mendelejevas, kai jis 
padarė savo mokslinį nu
matymą. Todėl garsusis ru
sų mokslininkas K. A. Ti- 
miriazevas, kalbėdamas 
apie Mendelejevo numaty
mo reikšmę, p a ž y m ė j o : 
“tas, kas jį (cheminį ele
mentą. — G. G.) suranda 
Savo jutimų pagalba, mato 
jį iš pradžių blogiau, negu 
matė savo protiniu žvilgs
niu Mendelejevas, — argi 
tai ne pranašavimas?”

Įdomi yra elektromagne
tinių bangų, ' sudarančių 
radijo technikos pagrindą, 
atradimo istorija. Tyrinė
damas elektromagnetin i u s 
reiškinius, fizikas Maksve- 
lis priėjo išvadą, kad turi 
egzistuoti akies nematomos 
elektromagnetinės ba n g o s 
ir kad mūsų matoma šviesa 
turi tą pačią prigimtį, kaip 
ir tos bangos. • Jis nusta
tė tų nematomų bangų at
sispindėjimo dėsnius, skli
dimo greitį ir kitas savy
bes, bet mirė, nesulaukęs 
savo atradimo teisingumo 
pasitvirtinimo. Netrukus 
po jo mirties fizikas Her
cas bandymais įtikinamiau
siu būdu įrodė elektromag
netinių bangų egzistavimą.

Remdamasis savo tyrinė
jimais Maksvelis taip pat 
pareiškė spėl i o j i m ą, kad 
šviesos bangos spaudžian- 
čios kiekvieną kūną, į kurį 
jos krinta, ir kad tas spau
dimas pagaliau bus įrody
tas bandymais. Įžymus,ru
sų fizikas P. N. Lebedevas 
teoriškai paruošė ir įvykdė; 
nuostabius bandymus, pa
tvirtinusius šviesos spindu
lių spaudimą.

Biologijoje taip pat yra 
žinomi nuostabūs mokslinio 
numatymo pavyzdžiai. Ge
nialusis tarybinis moksli
ninkas I. V. Mičiurinas pa
gal iš anksto apgalvotą pla
ną išvesdavo daug naujų 
vaismedžių ir uogų veislių, 
gerindavo jau esamas veis
les, perdirbdavo ir tobulin
davo žmonijos labui tai, kas 
buvo gaivališkai gamtos su
kurta. Mičiurinas giliai su
prato organinio pasaulio 
vystymosi dėsningumus. Jis 
laikėsi priešakinio, materi
alistinio Darvino mokslo, 
bet neapsiribojo tuo, kas bu
vo darvinizmo pasiekta 
anksčiau, o pakėlė jį į naują 
aukštumą, įnešė j šį moks
lą naujas, principiškai svar
bias įdėjas ir sukūrė tvirtą 
pamatą gyvajai g a.m t a i 
anksčiau nematytais mas

tais planingai pertvarkyti. 
Didžiuliai mūsų seocialisti- 
nio žemės ūkio laimėjimai 
kasdien duoda vis naujus 
mokslinio numatymo ir 
•planavimo, pagrįstų tarybi
niu mičiuriniriiu biologijos 
mokslu, tikrumo bei realu- 
ar kitą<aš Mendelejevo pra- 
mo patvirtinimus.

Moksliniai numatymai 
yra galimi ne tik- gamtos 
mokshrsrityje, bet ir visuo
meniniuose moksluose, be
siremiančiuose marksizmo - 
leninizmo mokslu.

Religija moko, kad esą 
dievas valdo ne tik gamtą, 
bet ir žmonių visuomeninį 
gyvenimą. Visuomenės pa
dalijimą į klases, žmogaus 
išnaudojimą kito žmogaus, 
ekonomines krizes, karus ir 
kitus visuomeninius reiški
nius religija aiškino “dievo 
valia.”

Buržuazija yra suintere
suota tuo, kad būtų nuslėp
tos nuo liaudies masių kla
sinės nelygybės, skurdo, so
cialinio nefeisin gurno ir 
pan. tikrosios priežastys, 
glūdinčios pačioje kapita
listinėje santvarkoje. To
dėl buržuaziniai moksli-

Gegužės Pirmoj L 1953
Kaip šiais metais darbo 
žmonės švęs 
Gegužes Pirmąją?

Iki šio laiko dar tyku. 
Mažai kur kalbama apie 
šią Gegužės Pirmosios 
šventę. Rodosi, kad jau 
viskas pabaigta, nėra rei
kalo prisiminti apie darbo 
žmonių kovas ir jų šventes. 
Ar iš tiesų jau pabaigta?

Mes šiandieną turime 
tvirčiau organizuotą darbi
ninkų judėjimą. To judėji
mo vadovybė abelnai pri
mena mums Gegužės Pir
mą dieną. Šaukia mus prie 
vienybės, šaukia valstybes 
prie taikos. Ragina grei
čiau užbaigti karą. Už- 
Kiek ten kenčia šalčio, bado 
ir visokių ligų. Jų vargin
gus namelius sudegino. 
Žmonės liko be pastogės. 
Kaip bitelės iš supuvusio 
nukirsto rąsto paberti. Ir 
kur eiti? Visur karo pra
garas atsivėręs, bedugnė 
dega.

Sunku įsivaizduoti, kaip 
žmonės gali pakęsti vieni 
kitiems daryti tokius bai
sumus. Gal tik toki, ku
riems niekad grobio neuž
tenka, arba visokių žmog- 
žudingų p r o p a gandų ap
svaiginti.

Ši žemelė savo turtais pe
ni visus. Gamta glamonėja. 
Ji šaukia prie savęs kiek
vienos rasės ir tautos žmo
nes: dirbkite, naudokitės 
gamtos turtais, būsite lai
mingi, nereikės kraujo ir 
ašarų. Žmonįių priedermė 
gyventi sutikime, tik tada 
bus laimingi.

Mes, darbo žmonės, nega
lime pamiršti tų laikų ir 
žmonių, kurie skindami 
mums kelią į geresnį ir lais
vesnį gyvenimą įkūrė Ge
gužės Pirmąją, kurie už tai 
savo gyvastis dėjo. Tų lai
kų buržuazija nebuvo nė 
Įdek geresnė už šiandieni
nę. Ji spaudė darbo žmo
gų, kiek galėjo, paskutinį 
lašą prakaito iš jo spaudė, 
kad tik daugiau iš darbo 
žmogaus pelnytų.

Šiandieną darbo žmonės 
džiaugiasi t r u m p e s nėmis 
darbo valandomis, žmogaus
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ninkai nesugebėjo atrasti
tikrųjų visuomeninio vysty
mosi dėsniu.

Tai ir suprantama, šių 
laikų buržuaziniai moksli
ninkai yra atstovai tos kla
sės, kurios žlugimas neiš
vengiamas . Ar nuostabu, 
kad jie skelbia melagingas 
mintis apie visišką visuo
meninio gyvenimo chaotiš
kumą, apie bet kokių socia
linių dėsningumų nebuvi
mą. Buržuaziniai moksli
ninkai įtikinėja liaudį, kad 
esą visiškai nėra galima ką 
nors numatyti visuomeni
nių santykių srityje. Bur
žuaziniai ideologai, norėda
mi nuslopinti masių kovą 
prieš kapitalizmą, pradėjo * 
kalbėti apie neva greit at
eisiantį viso pasaulio žlu
gimą . Pavyzdžiui, jie kuria 
antimokslines saulės spro
gimo, dirvos derlingumo iš
sekimo, žemės rutulio 
ventojų per didelio gausu
mo ir pan. “teorijas.”

(Bus daugiau)

Hartford, Conn. — Vals
tijos seimelio komisija už- 
gyrė bilių dėl g i m d y m o 
kontrolės.

sąlygomis darbe. Tūli, ga
mindami karui, gerai uždir
ba pinigų, nepaiso, kad kas 
dėl to kenčia. Ir vieni ir ki
ti gal nei nežino, kad ge
resni uždarbiai atėjo dėl to, 
kad pirm jų dirbusieji už 
tas geresnes sąlygas sun
kiai kovojo. O tūli ir šian
dien kovoja ir už tai yra 
persekiojami: tardomi, tei/ 
siami ir įkalinami.

Mes, darbo žmonės, tu
rime nepamiršti, kad ne 
darbo žmonės, ne mūsų at
stovai valdo šalį, o turčių 
baigti kančias motinų, 
kurios laukia savo vai
kų p a r e i n a n t iš mū
šio. Gal grįš sužeistas, su
gadintu protu? O kas turi 
kęsti tuos skausmus? Tė
vai kartu su savo vaikais.

Pagalvokime, kaip ken
čia Korėjos žmonės ,net tie 
jų maži kūdikiai. Motinos 
kovoja su šautuvu rankoje, 
gina savo, namus nuo sve
timųjų užpuolikų ,o> jos vai
kas pririšta* ant pečių. 
Kartais motina krinta, o 
kūdikis lieka pririštas prie 
šaltos motinos. Na, ir koks 
likimas?

Korėjos žmonių būvis dar 
baisesnis už mūsų kareivių, 
klasė. Užtektų mums tik 
laikinai apsileisti, nekovoti 
už savo reikalus, nekovoti 
už taiką, kaip pasijustume 
atstumti į tuos laikus, ka
da darbo žmogus nebuvo 
net žmogumi skaitomas.

Gegužės Pirmoji mums 
primena reikalą be palio
vos budėti. Reikalaukime 
greitai atsteigti taiką. Ne
klausykime tų, kurie sako, 
kad taika negalima. Mes 
girdime, jog visame pasau
lyje darbo žmonės dirba už 
taiką. Jie šaukia Ameriką 
greičiau baigti tą karą ir 
žmonių kankynę .

Pažvelgę į grožio ir gy
vybės pilną gegužės mėne
sį, dar kartą galingai su
šukime į tuos mirties biz
nierius, kad pataptų žmo
nėmis, s u s t a b d y tų Karą. 
Kad atsteigtų taiką, kurio
je visi galėtų gyventi su 
meile savo širdyje kiekvie
nam žmogui, ramiai.

Dilgele.
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Net nusistebėjom pamatę, 
kokios ilgos dvi eilės stovi 
automobilių ir laukia kelto. 
Manėme, gal čia reikės išsto
vėti per naktį. Mūsų nuosta
bai, gal neišlaukėm nei va
landos pasiekti keltą. O kada 
kelto vairuotojas paleido 
mašiną, sudrebėjo, sudundėjo 
visas tas keltas, tartum šim
tas perkūnų sugriaudė, ir be
matant atsitolino. nuo kranto. 
O kito kranto dar ilgokai ne
buvo matyti.

St. Petersburg pasiekėme 
dar šviesoje. Pirmiausia susto
jome pas draugę Nataliją 
Lenigan, kuri pasirodė labai 
nuoširdi, draugiška. Pas ją 
taip pat apsistojusios Eva Si- 
man iš Clevelando ir R. Bo- 
rišienė ir Palauskiene iš Wor
cester, Mass. Draugė Lenigan 
tuojau mus nuvedė pas J. 
Grebliką. Bet tik pasikalbėjo
me. Pasirodė, kad mudu su 
Julium iš Lietuvos netolimi 
parapijonai. Kambarių tuščių 
neturėjo. Nors turi daug, bet 
visi išnuomoti. Paskui d. Le
nigan dar daug kartų savo 
mašina vežiojo pakol surado
me bungaliuką dėl penkių 
žmonių.

Ant rytojaus nuvažiavome 
pas worcesteriečių labai myli
mą ir gerą draugą Petrą But
kevičių, nes turėjome perduo
ti dovanas, kurias buvo į da
vę worcesterieeiai draugai ir 
draugės. Butkevičius gyvena 
pas dukterį. Ten jo sveika
tai oras geresnis. Draugas ne
blogai atrodo, sveikata kiek 
pagerėjusi. Ant kojų dar gana 
smarkus, tik nusiskundžia 
širdies silpnumu. Kai tik kiek 
smarkiau paėjo, tai jau širde

lė ir kelia protestą. Turi su- 
'lėtinti eiseną arba visai pasto- 

* vėti.
St. Petersburg© paviešėjo

me keletą dienų. Apžiūrėjom 
svarbesnes vietas. Pasimau
dėm byčiuose. Aplankėme dd. 
Mačionius, vvorcesteriečius. 
Drg. Mačionis, barberys, buvo 
apsistojęs pas giminaitį ir sa- 

- kė, kad ir jie tuojau vyks na
mo.

Prieš mums išvykstant, d. 
Lenigan su- aukščiau minėto
mis worcesterietemis ir Eva 
Siman surengė parinkę gra
žiame parke, kur susirinko 
apie 15 draugu ir draugių, f 
Pasivaišinome, pasikalbėjome 
ir atsisveikinę visus, kitu ke
liu, traukėm namų link.
DAYTONA BEACH

Pervažiavome daug miestu
kų, tarpe jų ir didmiesčius 
Tampa, Jacksonville. Daytono- 
je sustojome, nes mano Ele- 
nutė ten turėjo pažįstamus
draugus M. Buziavičius, kurie 

pat baigia statyti sau
gfe^ų namelį. Tampoj nebuvo 
progos sustoti, nes skubėjom 
į Orlando. Važiavome keliu 
No. 1A, paskui vėl 92 pama
riu.

Niekur nematėme tokių 
gražių byčių, kokių yra Day
tona Beach. Važiavome prie 
pat vandenio, pamariu. Mat, 
ten smėlis, kaip išcementuo- 
tas marių dugnas, kietas ir 
lygus, kaip stalas. Netoks, 
kaip Miami Beach arba St. 
Petersburg. Mašinas leidžia 
prie pat vandeRSsJr besimau
dančių, kad turistai pamatytų 
visą tą gražų pajūrį. Vanduo 
švarus. Tik mėlynuoja, kaip 
akys užmato. Gryna jūra. Nei 
jokio laivo, s nei valtelės, nei 
žuvautojų, tartum būtų už
keikta jūra.

Pamariu einančiu keliu va
liavome veik pusę dienos pa- 
|Xol galų gale atsitolino nuo 
I^ros. Važiuojant pajūriu 
matėme visokio stiliaus na
mų, namelių, rezidencijų ir 
rezidcncijukių. Miela žiūrėti, 
kaip gražiai, kaip .didingai į- 
sikūrę, tartum patys dievai 
ten gyvena, o ne žmonės. O

įspūdžių

betgi tie patys žmonės, tik, ži
noma, turčiai, dideli piniguo
čiai. Sutikęs pamaryje su 
maudymosi kostiumu to nepa
žinsi. Jis toks pat, kaip ir mes 
visi. O jei ir pažinsi, tai jums 
atrodys, kad jis nepatenkin
tas ir tame didingame palo- 
ciuje gyvendamas.
Pas Floridos farmerj

Iš ten tiesiai traukėme ] 
Orlando, nes turėjome antra
šą Liudviko Lietuvninko. Pas 
jį ir užsukom. Tai turtingiau
siai gyvenantis Floridos lietu
vis. Jis turi didelius orančių 
ir’kitų vaisių sodus. Bet tai 
ne viskas. Jo sodyba—tikras 
rojus ant žemės. Įvažiavom 
per aukštą bromą, gražius 
vartus. Abiemis pusėmis keliu
ko didelių palmių tiesios li
nijos tęsiasi į pat kiemą. Tai 
tikras lietuviškas dvaras.

Rezidencijukė nedidelė, bet 
graži. O jau medžių, medelių, 
krūmų, gėlelių visokių! Me
džiai dideli milžinai, tie Fla. 
barzdočiai, daugiau 50 pėdų 
aukščio. Po medžiu stovint 
nuo žemės nieko nesimato, tik 
tos ilgos barzdos kabo lyg 
milžinai šepečiai. C) ant pat 
viršūnių žali, gražūs lapeliai, 
kurie smarkiai krinta vėjui 
papūtus. Paskui kiti atauga.

Visai netoli didokas eže
ras, lėkštės pavidalo. Aplin
kui ‘giria visokiausių medžių. 
Netoli kiemo įtaisyta maudy
tis tiltas. Stovi ant cementinių 
stulpų dvi gražios budukės. 
Tai svečiams pasėdėti vieto
vė. O paežeryje išaugę milži
niškų nendrių krūmai. Tų 
nendrių, iš kurių meškeres 
daro. Jų aukštis siekia iki 25 
pėdų. Pirmą kartą matėm kur 
tos nendrės auga.

Ežeras pilnas žuvų, žuve
lių. Tik sėsk į valtį, kuri ten 
pat stovi, pasigaudei ir val
gyk tą gamtos dovanelę.

Turi visokiausių mašinų, 
kokios reikalingos orančiams 
auginti ir jų derliui nuimti. 
Samdo sargą. O laike derliaus 
nuėmimo samdo juoduosius. 
Sako, kad jie užsidirba iki 
$20 už 8 valandų darbo die
ną. Ir sako, kad jie fskina 
©rančius nepaprastai greitai, 
kaip mašina jų rankos laksto.

Lietuvninkai aukli vieną 
dukterį, kuri dar lanko moky
klą.

Įsikalbėjus su Liudviku pa
sirodė, kad jis irgi netolimas 
mano kaimynas iš Lietuvos,
Liudvinavo parapijos.
KELIAI, TILTAI IR 
DARBININKŲ BŪKLĖ

Orlando pernakvojom tik 
vieną naktį ir vėl traukiam Į 
Georgią tuo patim 301 keliu, 
kuriuo atvažiavom. Įdomaus 
nieko nepastebėjom iki pat 
namų. a

Mane suįdomino tie visur 
geri keliai ir tiltai. Skaityto
jas jau aukščiau matei, kad 
vien tik važiuojant iš Key 
West į Miami surašiau kny
gutėje 38 tiltus. Milžinus 
tiltus. Juos laiko taip pat 
milžiniški cementiniai stulpai- 
ramsčiai, kurių gal 'daugiau 
pusė stovi vandenyje. Tiltų 
plotis: gali pagrečiu važiuoti 
šeši, o kai kur gal astuoni au
tomobiliai. Jų užtvaros-ap- 
saugos taip pat vieno cemen
to. Medžio nesimatė niekur 
nei gabalėlio apart telegrafo 
stulpų, kurie taip pat stovi 
vandenyje kokių 50 pūdų at
stume nuo paties tilto.

Įdomu buvo pagalvoti: kas 
juos padirbo? Kiek laiko ėmė 
tuos milžinus padirbti? Kur 
dabar tie vargšai darbo skruz
dės, kurie' čia dirbo? Gal 
jau jų nėra nei vieno gyvųjų 
tarpe. Juk ten daugiausia 
dirbo juodieji. O mes važinė
jame puikiausiais jų padirb
tais tiltais ir keliais.

Šalia kelio matėme daug

Worcester, Mass
Mūsų naujienos

Baląndžio 4 d. Palaidojom 
Helen Gurskienę, Aido Choro 
organizatorę per daugelį me
tų. Jos gyvenimo draugas jau 
miręs keliolika metų atgal. 
Helen palaidota laisvai Vilties 
kapuose. Ji paliko didžiame 
liūdesyje vienatinę dukterį 
Barbutę, du brolius ir tris se
sutes, ir visus mus aidiečius 
ir daug dtaųigų. Aš manau, 
kad drauge Sukackienė para
šys apie ją daugiau, 

—o—
Balandžio 12 d. LLD 11 kp. 

susirinkimas išrinko Joną 
Skliutą vajįninku dėl Laisvės 
$8000 fondo. Jonas pereitus 
du vajus atliko gana gerai, 
sukeldamas daug daugiau, ne
gu Įcuopoš buvo nustatyta 
kvota, šis susrinkimas pasi
skyrė sukelti $500 šiame vaju
je. Todėl Laisvės rėmėjai ii 
rėmėjos, visi esat prašomi pri
sidėti su savo maža auka. Pa
dekite Jonui Skliutui šiame 
garbingame darbe.. Jūs visi, 
gerai žinote tą, ką mes darbo 
žmonės Laisvės budavojime ir 
progreso statyboje, atsiekia
me, tai tą patys ir turime pa
laikyti. Jau šis susirinkimas 
parodė sudėdamas pradžiai 
apie $50.

Kada tik Laisvę paimu j 
rankas, aš didžiuojuosi mūsų 
p r og r e sy v i š k ą j a v i su o m e n e, 
kuri sugeba išlaikyti Laisvę ir 
Vilnį, taipgi žurnalą Šviesą ir 
dargi Kanados Liaudies Bal
są, ir be to dar išleidžia po 
keliolika knygų kas metai. 
Tai yra mūsų visų pažiba, mū
sų Amerikos lietuvių išeivių 
kultūrinė pažiba. Ir man yra 
lemta būti nariu šios gražios 
ir didelės šeimos. Taipgi už
tikrinu, kad mūsų kvota bus 
išpildyta.

Iš anksto pranešu, kad 17 
d. gegužės, visi i ruoštumėtės

lūšnelių, kurios stovi tiesiog 
ant vandenio. Sienos sukaltos 
iš pajuodusių lentgalių. Sto
gas užklota palmių šakomis, 
atrodo lyg Lietuvoje šieno ku
peta. Tai tokiose gyvena išli
kusieji dar gyvais tų puikių 
tiltų ir vieškelių padirbėjai 
darbininkai arba jų ainiai.

Floridoje paprasto darbi
ninko būklė daugiau nei blo
ga. Kalbėjausi su keletą, ku
rie jau ten gyvena kelis ir 
daugiau metų. Vienas sakė: 
“Aš čia dirbu jau 7 metai ir 
uždirbu viso labo 30 dolerių 
savaitei.” Jis dirba prie trai- 
lerių taisymo. Kitas sakė: 
“Aš nesenai atvažiavau ir 
gavau darbą Miami Beach. 
Moka tiek, kad toli gražu 
neužtenka maistui, jei neturė-, 
tai už ką U asi pirkti. O kai 
davė man darbą, tai štai ką 
pasakė: ‘Jei atsivežei gana 
pinigų, tai pagyvenki čia tre
jus metus, tada gausi gerą 
darbą.” O kaip aš gyvensiu 
tuos trejus metus, to visai 
neklausė.”

Vietinius taipgi spaudžia, o 
turistus erzina visokį federa- 
liai ir vietiniai taksai. “Sales 
tax” lupa už menkiausį daik
telį. Perki menkniekį už 15 
centų, turi mokėti centą tak
sų.
PALMĖS

Palmių medžiai netoki gra
žūs, kokius buvau įsivaizda
vęs. Tik parkuose matėme 
keletą gražių. Kamienai mil
žinai—rinčiuoti, o netoli viršū
nės kokios trys pėdos, kaip 
užrėžta, tartum žmogaus ran
ka žaliai numaliavota il;i pat 
šakų. Pačioje viršūnėje išsi- 
skėtriojusios gal desėtkas ša
kų atrodo gražiai, kaip vaini
kas.

Visur kitur matytos nesu
daro jokio gražumo. Vienos 
saulutės perdaug . nubučiuo
tos, parudusios, apšepusios. 
Išdžiūvusioj šakos kabo smai-

dalyvauti parengimėlyje 29 
Endicott St. svetainėje. Tą 
dieną pas- iliūs 'atsilankys H 
New Yorko'dainininkai ir kal
bėtojas, kur turėsime ir ska
nių užkandžių, šio parengimė- 
lio proga pelnas skiriamas 
Laisvės $8,000 fondui.

--- U- O——.

Balandžio 26 d., 2 vai. į- 
vyks LMS antros Apskr. meti
nis koncertas, 29 Endicott St. 
svetainėje. Čia suvažiuos visos 
dainų ir muzikos- spėkos 
Woroesterio Aido Choras va
dovybėje Jono Dirvelio, duos 
daug gražių liaudies dainelių. 
Aidiečiai labai gražiai dainuo
ja. Nepaisant, koks oras be
būtų, svečiai pasižadėjo vis- 
vien atvykti. Lauksime ir visų 
kitų svečių atvykstant į pava
sarinę dainų šventę. J. M. L.

galiais žemyn lyg nulaužtos, 
ar; audrų nuteriotos.; Kitos 
kreivos, sulinkusios. Tarp ša
kų kabo didelės kekės jų 
sėklų, kokonut riešuto pavi
dalo. Ir gana didelės. Jei pa
taikytų ant galvos, užmuštų. 
Kitų lyg kokiais skudurais ap
vyniotas kamienas nuo že
mės iki šakų. Dar kitos tie
siog išsižiūri bulvių maišų 
raiščiais apipintos ir kampai 
dar toli atsikišę, tartum koki 
spygliai, badanti sp/gliai.

Bet yra ir kitokių medžių, 
labai gražių. Tai milžinai, 
kurių kamienai nuo pat že- 
mls dalinasi net į 20-tis atski
rų kamienų, vietomis susipy
nusių, susisukusių vienas 
su kitu iki pat šakų. Kai’ pra
sideda šakos, taipjau nesuskai
tyti, tiek daug jų. Iš abiejų 
pusių gražiai uždengia kelią 
arba gatvę. Masinos eina 
kaip po lietsargiu. Sudaro la
bai gražų vaizdą.

—o—
Beje, dar būnant Miami su 

S. Meisonais (Stasys yra LLD 
kuopelės sekr.) buvome užsu
kę pas buvusį brooklynietį 
barberį Degutį (Charles Up- 
to-date barber shop). Jis jau 
apsigyvenęs ir nemano grįžti 
Brooklynan. Turi dailiai į- 
Tengtą kirpyklą. Jis užsimokė
jo duokles į draugiją ir gra
žiai pasikalbėjom. Jis sake: 
“Man čia patinka.”

Važiuodami namo iš Balti- 
morės, Maryland, pasukom 
keliu 40-tų tiesiai į Philadel
phia, nes labai lijo. Tai pas 
draugus Merkius turėjom la
bai gerą nakvynėlę ir pasikal
bėjimų, kaipo pas mano Ele
mites senus pažystamus, taip
gi ir labai gerus draugus ve
lionio Simano Janulio, Buvo- I
me mielai pasitikti ir nuošir
džiai priimti.

Tai tiek apie ilgąją kelionę 
ir Floridą.

San Francisco, Cal.
San Francisco. Tarptautinis 

Komitetas sparčiai rengiasi 
atžymėti Gegužės Pirmąją 
šiais metais. Buvo sudaryta 
programa atžymėjimuį gegu
žinės 2 d. gegužės, bet vėliau

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

sužinota, kad šią dieną įvyks 
kitas labai svarbus parengi
mas, todėl rengėjai buvo pri
versti šį parengimą nukelti į 
9d. geg. Tas bus kaip tik šeš
tadienį.

Kadangi ši šventė yra tarp
tautinė darbininkų šventė, tai 
ir įvairių tautų atstovai paga
mins šiam parengimui įvai
raus maisto. Vakarienė bus 
5 vai. vak. 8 vai. prasidės 
meninė programa. Įžanga tik 
50c. Svetainė randasi 321 Di- 
visadero St.

šio parengimo pelnas eis 
dėl ateivių ir politinių kąlinįų 
gynimo.

Kadangi čia yra ir lietuvių 
atstovybė, todėl kviečiame vi
sus lietuvius skaitlingai daly
vauti. Parodykime tarptautinį 
solidarumą.

Liet. K°mitetas.
—o—

Pradžioje gegužės mėnesio 
įlgai kelionei ruošiasi mūsų 
geri draugai Z: ir M. Mozu- 
raičiai ir F. Balčiūnai iš San 
Leandro. Mano aplankyti 
Lawrence, Mass., ii* kitas tos 
valstijos kolonijas. Tai linki
me jums laimingos kelionės, 
malonūs draugai. Kelionę 
atliks automobiliumi, tai aiš
ku, teks ii* sustoti daugelyje 
vietų pakeliuje, kaip tai, Chi
cago j e ir kitur.

Taipgi girdėjau, kad ir 
Karosai mano aplankyti savo 
žentą ir dukrelę New Jersey 
valstijoje šį pavasarį. Tas ro
do, kad mūsų šalis nėra jau 
taip didelė, kaip ji atrodo 
ant žemlapio, ir progai pasi
taikius, visai nedidelis daly
kas pasiekti New Yorką ir ki
tas vietas.

—o—
Teko dalyvauti draugiškoj 

sueigoj pas Markevičius, San 
Leandro, šio menesio pradžio
je, kurią surengė. LLD kp. 
Kadangi mūsų kolonijoje ma
žai jaunimo, tai dėl suaugu
siu tokie pažmoniai yra labai 
smagus dalykas. Ten pasikal
bėjome, ir kas norėjo pasišo
ko, ir papietavo, šitaip reng
dami parengimus padarome 
daug daugiau pelno negu ren
giant didelėse svetainėse.

—o—
San Francisco, Butkiene ir 

Kamarauskas jau pradėjo 
dirbti. Oaklafido drauges C.
Mugianienė ir Karosienė atro

do pilnai sveikos, ir dalyvauja 
sueigose, ir atlieka kasdieni
nius darbus.

Girdėjau, kad Eva Lap e ni e- 
nė buvo skaudžiai susižeidusi 
koją, bet jau sveiksta. Linki
me pilnai pasveikti.

—o— >
Per porą dienų čia lankėsi 

Louis ir Barbora Dansot, iš 
Willamette, Oregon. Teko 
su jais pasikalbėti, ir buvo 
smagu juos matyti.

Mes, San Francisco ir Oak
land© lietuviai, veik kas me
tai vykstame praleisti vakaci- 
jas pas oregoniečius, todėl 
mums yra labai malonu, kada 
jie čia atvyksta. Alvinas.

Pikietas prie vieno gumos fabriko Chicagoje, Greitas 
ir smarkus darbininkų žygis privertė U. S. Rubber 
kompaniją išpildyti unijos reikalavimus. Darbinin
kai organizuoti į CIO United Rubber Workers uniją.

Worcester, Mass.

Bronė Šalinaitė-Sukackienė
su savo puikiai išlavintu mer
ginų kvartetu, važiuoja Wor- 
cesterin, Mass., kur išpildys 
koncertinę programą. ' *

Šis koncertas įvyks sekma
dienį, 26 d. balandžio, 29 En
dicott St., Lietuvių Svetainėje. 
Pradžia 3-čią vai. po pietų., 
apart newyorkieciu, dainuos 
montelliečiai, So. bostoniečiai, 
ir worcesteriečių Aido c b. oras 
vad. Jono Dirvelio.

Rengia Lietuvių Meno Są
jungos 2-ji Apskritis. Tai bus 
tikrai šaunus dainų ir muzikos 
koncertas.

Visus kviečia dalyvauti, 
Buvęs Pirmininkas.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 puslapio) 

su universitetų ir kolegijų 
bosų neseniai išleistu pareiš
kimu, kuriame pasakyta, kad 
jokiam komunistui nėra ir ne
gali būti vietos jokiame aukš
tojo mokslo fakulteto.

Columbijos profesoriai sako, 
kad klaidinga statyti politines 
kvalifikacijas. . Kiekvienas a- 
merikietis ir kiekvienas profe
sorius bei mokytojas turi pil
ną teisę politiniai tikėti taip, 
kaip jam patinka. Jo politinės 
pažiūros yra jo asmens reika
las.

Visas klausimas* ir vienin- 
j telis klausimas, turi būti: Ar 
jis turi mokslines ir profesines 
kvalifikacijas mokytojauti ar
ba profesoriauti? Tiktai tokių 
kvalifikacijų tegalima reika
lauti.

Columbijos profesorių nuo
monė yra sveika ir sveikinti
na.

Reikia tikėtis, kad eiliniai 
profesoriai ir kituose universi
tetuose pakels balsą prieš 
taip vadinamo Universitetų 
Susivienijimo išleistą manifes
tą, kuris kėsinasi mokyklų du
ris plačiai atidaryti įvairiau
siems ragangaudžiams.

• ELEKTRINĖ KĖDĖ
Negali Numarinti Abejonių 

Rosenbergų Byloje!

Pamatykite

‘■THE ROSENBERG
STORY”

Dramatiškas Perstatymas 
Susidedantis iš 500 

•
DIDŽIAUSIAS PASAULYJ

GAILESČIO 
SĄSKRIDIS 

Randalls Island
Sekmadienio Popiet) 

BALANDŽIO 26, 2 P. M.
Išgirskite

Prof. Stephen Love 
Iš Chicagos 

Ir Kitus* Kalbėtojus

ĮŽANGA $1.00
• Jaunuoliams žemiau 16 metų

NEMOKAMAI

Jei lytų, šąskridis bus sekant) 
Sekinadicnj, Gegužės 3 d.

BILIETAI GAUNAMI:
NEW YORK COMMITTEE for 

CLEMENCY for the 
ROSENBERGS

1050 6111 Ave., N.Y.C. LO. 4-9585

3 pusl.-Laisvė (Liberty)..Anlrad., Baland.-April 21. 1953

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE

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

(71-77)
TOOL DESIGNERS. TOOL, DIE 

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)

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

(76-82)

FLOOR SANDERS. Experienced 
or willing to learn trade. Steady 
work; good working conditions. Ap 
ply in person. BOYD & CO., 630( 
Chester Ave. »

(76-82:
BAKER

2nd Hand. Day Work. Steadj 
work. Good working conditions.

Good pay for right man. 
Apply in person.

WAGNER’S BAKERY 
7008 Elmwood Ave.

__________________________ (77-79)
ENGINEERS. I^AN. Experienced 

in design of inspection gauges for 
metal components, who desires 
change of environment and opportu
nity. Phone MR. HUELSENBECK. 
GL. 5-3800. Extension 46. Between 
9 A. M. and 4 P. M. Monday thru’ 
Friday.

(77-79)

SIMPLEX CUTTER OPERATOR 
BELT MAKERS 

MILL MEN
DUCK CUTTER OPERATORS
High piecework rates. Will train 

qualified applicants for the above 
day and night shift openings. Apply 
personnel Office 8 A.- M. to 12 
Noon.
HAMILTON RUBBER MFG. CORP.

Meade Street
Trenton, N. J.

(77-79)
HELP WANTED FEMALE
OPERATORS. Must be exper

ienced. Collar setters on blouses. 
Steady work; good working condi
tions. Apply all week.

149 N. 12th STREET. 5th Floor
(77-79)

SETTLED WOMAN. Cooking and 
housework. For 2 adults in Radnor. 
Best references and experience re
quired. Steady position for right 
person. Please call evenings bet
ween 5:30 and 6:30 P. M.

BRYN MAWR 5-0210.
(77-83)

HOUSEWORK & COOKING. 2 
adults. No laundry. $30 week and 
fare. Phone Melrose 5-2121.

(77-79)
WOMAN. Light housekeeping. 

Help with cooking. 5 days. 10 ‘til 
after .dinner. Thursday and Sunday 
off. Must be fond of children. Wil
ling to go to seashore for summer. 
Phone GR. 7-0936 for interview.

(77-79)

STENOGRAPHER
Experienced. Good opportunity for 

young woman with initiative. Stea
dy position. Pleasant working con
ditions. Apply or phone.

WEATHERGUARD CORP.
501 King Street. — TE. 9-2704 

Ask for Mr. Ellis
(77-83)

OFFICE HELP
Young lady, one who is familiar 

with Accounts Payable, Payroll, 
Typing and General Office work. 5 
days per week. 7Č2 hours daily. Sa
lary $41.50 per Week. Phone —

MR. YOUNG.
LO. 3-8880.

(74-80)

PRANEŠIMAI
BRIDGEPORT, CONN.

Pavasarinis banketas su šokiais, 
ruošia'L.D.S. 74 kuopa, jvyks šešta
dieni, balųndžio-April 25 d., Lietuvių 
Jaunų vyrų Draugijos Svetainėje, 
407 Lafayette Si., pradžia 7:30 vai. 
vakare.

Programoje dalyvaus jauni ir su
augę; maistų gamins patyrę Rūko
riai. Al. Weavers Orkestrą šokiam, 
įžanga $2.50 asmeniui.

Rengėjai.
(77-78)

1 MONTELLO, MASS. '
Parengimai, kurie jvyks Lietuvių 

Tautiškame Name, 8 Vine St.: Liuo- 
sybčs Choro koncertas ir šokiai 
jvyks šeštadieni, balandžio-April 25 
d., pradžia 7:30 vai. vakare.

Šeštadieni, gegužės 2 d., paskaita 
sveikatos klausimu, kurių parašė 
Dr. J.. F. Borisas ir jis yra užkvies
tas jų perskaityti. Pradžia 7 vai. 
vakaro. įėjimas nemokamai.

šeštadieni, gegužės 16 d. bus kon
certas dienraščio Laisvės naudai. 
Koncertų duoų žymūs lietuviai daL 
nininkai iš Brooklyn, N. Y. Leonas 
Jonikas is Suana Kazokytė. Taipgi 
dalyvaus ir vietiniai talentai. Pra
džia 7:30 vai. vakare.

(77-78)

Užrašyki t Laisvę Savo DrauguL



Paminėsime Miką 
Petrauską

Kadangi šiemet sukanka 80 
metų nuo Miko Petrausko gi
mimo, tad. Aido Choras pasi
ryžę paminėti šį gabųjį muzi
ką—‘kompozitorių.

Nemanau kad yra, ar buvo, 
toks lietuvių choras, kuris 
nėra dainavęs skambių M. 
Petrausko dainų. O kiek lietu
viškų motyvų jis yra surinkęs 
ir užrašęs gaidose! Jis mokė
jo išreikšti muzikoje 'savo 
jausmus... savo pergyveni
mus... kovą už būvį... Jo dai
nomis gėrisi kiekvienas lietu
vis !

M. PETRAUSKAS

M. Petrausko paminėjimas 
įvyks sekm. 3 d. geg. Liberty 
Auditorium — Richmond Hill.

Programa bus ypatingai į- 
domi, bet apie tai pranešime 
vėliau, šiuo kartu tik norima 
priminti, kad visi rezervuotus! 
virš minėtą dieną Mikui 
Petrauskui .paminėti. H. F.

įvyks kriaučių 
susirinkimas

Balandžio (April) 22 d. į- 
vyks kriaučių lietuvių sky
riaus • susirinkimas 11-27 
Arion PL, unijos svetainėje. 
Pradžia 7:30 vakaro.

Gerbiamieji kriaučiai ir 
kriaučkos, numeskite i šalį 
savo naminius reikalus. Susi
rinkimuose daugiausiai yra 
rišamas dalykas, kuris palie
čia visus ir visas, tai „ d nonos 
kąsnis, kuris yra visiems rei
kalingas. Nepaisant, i kokią 
bažnyčią tiki, bet valgyti rei
kia visiems.

Šiuo momentu kriaučių 
dirbtuvėse darbai yra užbaig
ti. Tai visgi bus pranešimų, 
kada tų darbų atsiras, kada 
pradėsime dirbti. Tai va, kuo
mi-yra svarbus šis susirinki
mas.

Dalyvaukite minėtu laiku 
ir turėkite su savimi unijos i.i 
social security korteles, be jų 
nebūsite įleisti į susirinkimą.

J. S.

RANKDARBIU PARODA
Rengia Dienraštis Laisvė 

— -

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

MUZIKA NUO 6-tos VAL. VAKARO

Abiem vakarais įžanga tik 50c asmeniui

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

Geo. Kazakevičiaus Orkestrą Šokiams
Abu vakaru bus graži dainų ir šokių programa.

---- T-.. ........ ...... - ■ ■---------- ■.--------------------- 1. --- -------------------------------------------------------------

New Žinios
A & P darbininkai 
išėjo i streiką

Gale praėjusios savaitės bu
vo išėję į streiką A & P kran
tinių darbininkai, išskyrus 

i bučerius. Streikas paliečia 
į krautuves B r o o k 1 y n e ir 
i Queens. Unija skelbė, kad 98 
procentai krautuvių paliestos 
streiko. Toje miesto dalyje 
yra 127 krautuvės.

Pardavinėtojai - kasininkai 
yra nariais AFL Retail Food 
Clerks Unijos Lokalo 1,500. 
Bučeriai priklauso Amalga
mated Butcher Workmen Bo
kale 320-mo.

Kokios bus to pasidalinimo 
pasėkos, sunku pasakyti.- Bu- 
čeriai ginčija, kad visi turį 
priklausyti su jais. Bet kitų 
darbininkų dauguma — 987 
balsais prieš 125—praėjusį 
vasari nusibalsavo būti na
riais lokalo 1,500. Dabar, 
šiems išėjus i streiką, buče
riai nuėję dirbti. Streikuojan
tieji dėl to įtaria bučerius 
ėjime išvien su kompanija. Gi 
einant darbininkų savitarpi
nėms varžyboms yra sunku 
kovoti.

Paskutinė gegužinės 
konferencija 25-tą

Paskutinė Gegužės Pirmos 
paradui prisirengti konferen
cija įvyks balandžio 25-tą, 1 
vai., Club Cinema, 130 Ave
nue of Americas (6th Ave.), 
tarp 9 ir 10 St., New Yorke.

Visos organizacijos prašo
mos atsiųsti atstovus, pasiruo
šusius pranešti, kas jau nu
veikta, koki maždaug sudary
ti būriai. Iš to Komitetas ga
lės sudaryti galutiną planą, 
kada kas pradės maršuoti.
Bendras Darbininkų ir Liau

dies Komitetas Gegužės Pir
mos Paradui Ruošti pareiškia, 
jog akyregyje pasaulinės pa
dėties šių metų gegužinė įgy
ja naują reikšmę. Tarpe nau
jausių obalsių bus: “Sustabdy
kite mūšius Korėjoje tuojau!” 
ir “Derėkitės su Tarybų Są
junga už pasaulio taiką!”

Newyorkiečiai turi ir savo 
problemų, kurios atsispindės 
demonstracijos šūkiuose. Vie
nu’ tų šūkių bus protestai 
prieš kėlimą fėro. Ir juo 
skaitlingesnis bus paradas, 
tuo daugiau valdininkai turės 
su tuo protestu skaitytis.

Paradas įvyks T-mą gegu
žės, penktadienį. Prasidės 
apie 2:30. Užsibaigs, kada 
praeis visi būriai.

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

Devyni amerikiečiai žurnalistai sėda į lėktuvą Lon
done skridimui i Tarybų Sąjungą. Jie ten jau buvo 
nuskrieję ir turėjo progą savo akimis pamatyti socia
listinio krašto žmonių gyvenimą. Jie sako, kad Tary
bų Sąjungoje jie buvo draugiškai pasitikti ir be jo

kio varžymo galėjo visur lankytis ir paveikslus traukti.

Moterys turės daug grožybių 
Laisves Rankdarbių Parodoje

Moterų Apšvietus Klubo 
narės į savo susirinkimą praė
jusį ketvirtadienį suėjo neši
nos daug gražių ir brangių 
rankdarbių, paruoštų dovano
ti dienraščio Laisvės ruošiamai 
rankdarbių parodai. Ko čia 
nebuvo ?

Atskirai tas dovanas išvar
dyti neturiu galimybės, nes jos 
ketina paskelbti sykiu visas, 
kurios bus suteiktos moterų 
stalui ar stalams. Galiu pasa
kyti tiktai tiek, kad jau turi 
labai gražių žiurstelių; artis
tiškai išsiuvinėtų baltinių ir 
užtiesalų; importuotų balto 
linelio ir spalvingų ’puošmenų 
namams.

I ran sportininkai pikiete 
prie Miesto Salės

Apie 6 ar 7 tūkstančiai uni- 
jistų transportininkų pikieta- 
vo New .Yorko* City Hali pra
ėjusi trečiadienį. Milžiniška 
demonstracija išsitiesė ne vien 
tiktai aplink salę, bet ir par
ką. O kai susirinko prie Mur
ray St. masiniam mitingui, 
visi netilpo aikštėje.

Darbininkai buvo atėję pa
stiprinti savo delegacijos rei
kalavimą 25c. per valandą 
mokesties priedo, neatstatine- 
ti iš darbo, nedidinti darbe 
paskubos. Unijos delegacija

Majoras oficialiai 
priėmė Adenauerį

Vakarų Vokietijos kancle
ris Adenauer buvo oficialiu 
majoro Impellitteri svečiu 
Miesto Salėje praėjusį ketvir
tadienį. Majoras jam įteikė 
požymį kaip “užsipelniusiam 
visuomenės tarnautojui.”

Adenaueris kalbėjo panašią 
kalbą, kaip kalbėdavo Hitle
ris. Ragino nekreipti dėmesio 
Tarybų Sąjungos siūlymui tai
kos. O mūsų miesto- m a jotas 
gyrė Adenauerį kaip “naujo
sios Vokietijos atstovą.”

Adenaueris 'lankėsi ir pas 
SpelliĄaną.

Išteisino gaisro 
namo savininke

Brooklyno d žiūrė 1 išteisino 
Mrs. Bessie Honig, savininkę 
tų namų, kurių gaisre praėju
sių metų birželį žuvo 7 asme
nų gyvybės.

Išteisinimą aiškina tuo, kad 
įsaką pataisyti namą ji buvu
si gavusi tiktai devyniomis 
dienomis pirm gaisro. Ir kad 
ji jau buvusi pradėjusi ‘pa
ruošas namams taisyti. 

f Kitos atnešė savų ir nuo ki
ltų gautų auksinių ir kitų 
gražmenų. Vieni jų brangūs, 
nenuperkami už dolerinę kitą. 
O kai kurie teks tam laimės 
maišui, kuris turės būt labai 
didelis ir suteikti ne vien tik
tai naudos, bet ir linksmybės.

Kelios 'draugės pasižadėjo 
atnešt namie gamintų skanu
mynų parodos dalyviams pa
vaišinti. Tai bus tiktai prie
das, nes parodos rengėjai, ti
kimasi, turės visokių pramo
gose gaunamų valgių.

Paroda įvyks jau gale šios sa
vaitės, balandžio 25 ir 26 die
nomis, Liberty Auditorijoje, 
Richmond Hill, N. Y. Abiemis 
dienomis bus ir šokiai.

dalyvavo Miesto Budžeto 
Tarybos viešame posėdyje, 
kur buvo svarstomas sekamas 
bu džetas.

Transportininkai protestuo
ja priėš suplanuotą užkarti/ 
miestui Transit Authority, su 
kėlimu fėro, didinimu pasku
bos. Jų plakatuose šūkiai pa
sakė visiems norintiems maty
ti, kaip darbininkai jaučiasi. 
Jie šaukė: Paliaukite gemb- 
leriauti mūsų gyvenimu!” 
“Atmeskite neteisingą važiuo
tos ekonomiją!”

Ragina pakeisti 
šeimoms įstatymą

Brooklyno teisėjai Louis 
Goldstein, Anna Kross ir Ja
cob Panken užgyrė Gordonai- 
tės bilių, kuris siūlo studijuoti 
ir pataisyti šeimos reikalams 
įstatymus. Apie esamuosius 
teisėja Kross sakė:

“Joks teisėjas ar advokatas 
pilnutinai nežino, koki tie į- 
statymai— jie taip supainio
ti.”

IŠ LKC GĖLYNO
Lietuvių Kultūrinio Cen

tro gėlyno pievutėj pasta
tyta graži paukščiams mau
dynė. Tai yra dovana d-gės 
Marijonos Wilsonienes.

Anądien buvo pranešta, 
kad ši pavasarį gėlynui nu
pirkta už $9 trąšų ir kad 
trejetas draugų jau sudo- 
vanojo $3.50 tos išlaidos pa-’ 
dengimui. Kiek vėliau prie 
šio reikalo dviem doleriais 
prisidėjo ir d,. P. Šoloms- 
kas. Tai jau padengta 
$5.50.

Dėkui visiems!
SKELBKITeS laisvėje

Areštavo dar penkis 
Ryano leitenantus

Pašaukti i distrikto proku
roro Hogan raštinę balandžio 
16-tą tapo areštuoti dar 5 
Ryano bendradarbiai, laiva- 
krovių engimd ir jų unijos 
aplupinėjimo ir žeminimo in
žinieriai. Tačiau jie -oficialiai 
įkaitinti no už unijos apgrobi
mą, bet dėl taksų.

Stambiausiu šioje grupėje 
skaitomas John J. (Ike) Gan
non, 59 motų, per 25 metus 
buvęs Ryano artimu bendru, 
valdininkas kelių lokalų ir 
tarybų. Kiti areštuoti yra:

Michael Clemente, 44 m., 
1LA Lokalo 856-to viršininkas, 
jo asistentas Daniel Cocasso; 
James F. O’Connor, ir Timo
thy O’Mara.

Greta tų penkių, Brooklyno 
areštuoti trys , asmenys nesu
rišti su unija, bet kaipo pre
kių. perkrovimo pajūryje bo
sai. Tyrimas nustatęs, kad jie 
jokio darbo nedirbo, vienok 
garinėjo stambias pajamas, 
bet už jas nemokėjo taksų. 
Jie yra: Andrew Storey, 50 
m.; James M. Kehoes, 61 m., 
Daniel Canfield, 63 m.

Jie visi, matomai, yra stam
bios, riebios žuvytės, nes jų 
adresai neskelbiami spaudoje. 
Centą ar pusdolerį nuostolio 
padariusieji paprastai būna 
išpublikuojami taip, kad visi 
į juos pirštais rodytų ir stum
tų iš normalaus gyvenimo Į 
jo padugnes.

Gersonas aiškino 
komunistu siekius

Simon Gersonas, New Yor
ko valstijos komunistų orga
nizacijos įstatymdavystei di
rektorius, buvo nuvykęs į val
stijos valdinę Board of Re
gents apginti savo organizaci
ją. Board of Regents svarsto, 
ar partiją galima priskaityti 
praeinančia po Feinberg įsta
tu.

Įstatas neseniai tapo priim
tas tikslu progresyviams mo
kytojams persekioti. Jis lei
džia atstatyti iš pareigų mo
kyklose komunistų partijos 
narius mokytojus. Tuo prisi
dengdami, reakciniai valinin
kai atstatinėja visus sau ne
patinkamus, nors, sakoma, 
dar ė vieno partijos nario ne
buvę tarpe atstatytųjų.

Gersonas per tris valandas 
buvo perkvočiamas. Tarybai 
patarėjas Bruce Bromley vel
tui bandė išgauti iš Gersono 
pripažinimą, būk jo partija 
mokiusi spėka ir prievarta nu
versti valdžią. Gersonas atsa
kė :

“Mūsų nusistatymas yra, 
kad demokratiniai keliai j 
progresą šioje šalyje tebėra 
atviri. Ir jeigu mes negausi
me Joe McCarthy diktatoriu
mi, tie keliai gali pasilaikyti 
atvirais dar ilgam laikui.”

“O jeigu McCarthyzmas 
augs...?” klausė jo Bromley.
“Jeigu McCarthyzmas augs, 

Dean Acheson, Si Gerson ir 
daug kitų bits koncentracijos 
kempėse,” atsakė Gersonas. 
Jis dadėjo, jog nežiūrint, ku
rion pusėn padėtis pakryps, 
“komunistai nebus vieniši.” Ir 
kad “bile kuri parlamentarinė 
valdžia, kuri gins demokrati
nes teisęs, darbo unijas, palai
kys taiką, gaus komunistų pa-' 
r amą.”

Jis priminė, jog ir praėju
siuose rinkimuose komunistai 
statė savo kandidatus ir iškė
lė platformą, kurios vyriausiu 
punktu buvo reikalavimas 
tuojau baigti karą Korėjoje. 
Ir jis pats buvo* kandidatu, 
nors žinojo, kad nebus išrink
tas. . T-as.

NEW YORK
Help Wanted Female

MONOGRAM OPERATORĖ
Ant 107 W( 102 mašinos. Reika

lingas patyrimas. Darbas prie mono
gram pamušalų kailiniams-fur coats. 
Puikiausia proga tinkamai moteriš
kei. Nuolatinis darbas, gera Vnokes- 
tis. Matykite Mr. Einhorn.

SU-ZAN MONOGRAMS
111 W. 29 St., N.Y.C. Te). LO. 5-9294

(77-81)

. PARSIDUODA KEPYKLA
'rikiai 3 mėnesių senumo. Pilnai 

įrengia su modernine sulig dienos
mašinerija ir rakandais. Gali neš

ti puikiausias įplaukas. Gera bruz
danti sekcija. Pamatykit 597 Marcy 
Ave., Williamsburg, Brooklyn.

BAKERY MACHINERY CO.
2932 W. 12th St., Brooklyn.

Tel. CO. 6-7600
177-81)

Majoras Impellitteri sakosi 
visu kuo atitinkąs būti demo
kratų kandidatu į majorą. Bot 
dar nežinąs, ar norėtų kandi
datu būti.

'I ''_

Edward Bauer, 21 metų, 
tapo pašautas ir suimtas New 
Yorke kaip dalyvis nepavyku
sio apiplėšimo.

’ MATTHEW A.: 
: BUYUS :
* (BUYAUSKAS) J
I LAIDOTUVIŲ !
J DIREKTORIUS J

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

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1-mos kuopos svarbus susi
rinkimas įvyks šį ketvirtadienį, ba
landžio 23-čią, L.A. Pil. Klube, 280 
Union Avė. Pradžia 7:30. Pasitar
sime apie važiavimą į vasarines 
pramogas. Ir ateikite pasimokei i, 
kurių nemokėta. Šių metų knyga 
atspausta, jau randasi pas apdari- 
nėtoją. Centras prašo pranešti, kiek 
knygų mums siųsti. Knyga duoda
ma tiktai pasimokčjusiems nariams.

Organizatorė.
(77-78)

REIKALAVIMAI
AP.ELNAM DARBUI

DARBININKAI

Turi suprasti ir kalbėti biskj an
gliškai ir užsiregistravę pirmom pi
lietybės popicrom.

Šešios Dienos. Pradžiai $1.12’2 j 
valandą. Po 30 dienų $1.19 į valan
dą.

KENTILE, INC.
99 — 9t]i Street, Brooklyn, N.Y.

(68-77)

&
Virginia 9-6125

PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINĖS MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

TYRIMUI
2-3; 6-8 P. M. , _
By Appointment 8’-20 85,h street

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

PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

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

Telephone E Ver green 4-8174

4 pusl.-Laisve (Liberty)-Antrad., Baland.-April 21, 1953

NEW YORK
HELP WANTED”—FEM ALE

OPERATORĖS—OPERATORĖS
Patyrusios prie single ir double! 

needle mašinų, dirbti prie brassiers 
ir garter belts. Nuolatinis darbas, 
gera mokestis, puikios darbo sąlygos. 
Kreipkitės:

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

'I Cl. RA. 6-9311
(72-78)

E EI K ALI N G OS OPERATO R ĖS

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

R. LANTOS
147 E. 125th St., N. Y. C.

(72-78)
ŪPERATORĖS

Pa t y r u s i os-S i n ger- M er row
Nuolatinis Darbas. Gera Alga.

VOGUE
40-20 22nd St., Long Island City 

Arti Queens Plaza Stoties.
(73-77)

OPERATORĖS
Patyrusios ant Party Dresses.

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

DOROTHEA
333 W. 391 h St. (3 aukštis), N.Y.C.

(73-77)
OPERATORĖS ' <

Patyrusios ant zippered Sports' 
jackets. Nuolatinis darbas, gera mo
kestis, puikios darho sąlygos.

Kreipkitės:
SI EG AL SPORTSWEAR

718 Atlantia. Ave., Brooklyn, N.Y.
(3 aukščio) To). ST. 3-2657

(73-79)
OPERATORĖS

Patyrusios ant Singer mašinos, 
dirbti prie suknelių. Nuolatinis dar
bas, gera mokestis. Darbo šiftai 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)

OPERATORĖS
Patyrusios ant single needle siu

vamųjų mašinų. Darbas prie re
versible canvas Cushions prie išlau
kinių rakandų. Nuolatinis darbas, 
gera alga, daug pašalpų. Kreipkitės.

GALLO
401 Park Ave., Brooklyn.

Tel. UL. 5-3700
(77-80)

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ J

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4 th Street
Cor. Howes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį 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. 7-6238

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS:
9—12 ryte; 1—8 vakare f 
Penktadieniais uždą ryt"




