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KRISLAI REPUBLIKONAI VARO
Apie tuos republikonų 

bankietus.
Sidney Hook nusigando.
Permažai meilės?
Leidi Astor žodis.

Rašo R. MIZARA

Praėjusi ketvirtadieni Now 
i Yorke republikonai tuo pačiu 

kaitų buvo suruošę net du
bankietus. kuriuose sake kal
bas prezidentas Eisenhoweris. 
i Abiejuose bankietuose da
lyvavo 3,900 asmenų, pasimo
kė j ilsių po $100 už vakarienę.

Vadinasi, republikonai nuo
šių bankietų gavo pajamų 
$390,000.

Komercinė spauda sako: 
jei būtų buvę rengiamas dar 
trečias bankietas. jis būtų
buvęs pripildytas.

Tai rodo, kad republikonai 
gyvuoja, pinigų jiems netrū
ko, netrūksta ir netrūks. '

—o—
Šiuo metu trys kongresiniai 

komitetai “tyrinėja komunis
tus”: McCarthy, Veide ir Mc- 
Carran komitetai.

Asmenys, silpnų idėjinių 
nervų, bet su didele aistra do
leriui, atsiklaupia prieš komi
tetus, mušasi i krūtinę, taria 
mea culpa, mea maxima cul- 
pa, prašo atleidimo už tai, 
kad jie kadaise klydo, ir išda
rinėja kitus, buvusius savo 
draugus.

Bet dauguma pašauktųjų 
atsisako tai daryti, atsisako 
būti savo įsitikinimų ir ne
kaltų žmonių išdavikais. Jie 
tai daro, nežiūrint to fakto, 
kad bus išmesti iš darbo: iš 
mokyklų, iš universitetų, nuo 
estrados, iš filmų, iš fabrikų.

Jiems principas ir žmogiš
ka savigarba yra aukščiau 
visko.

—o—-
Praėjusį penktadieni New 

York Timese išstojo su 
straipsniu profesorius Sidney 
Hook, kuris kadaise dirbo iš
vien su komunistais.

Ar žinote, ką jis ten sako?
Jis sako, jog šitie “tyrinė

jimai” “sutvirtina Amerikos 
žmonių prijautimą komuniz
mui” ir tuo pačiu kartu, visa
me pasaulyje, padaro daugiau 
priešų Amerikai!

Jis ragina 'žmones vienytis 
ir nugalėti makartizmą, o kai 
maLartizmas bus nugalėtas, 
tairgirdi, viso pasaulio komu
nistai dėl to pradės raudoti, 
gailiai verkti...

Net ir tokių profesorių mū
sų šalies universitetuose esa
ma !...

✓ —o—
Associated Press praneša iš 

Mąskvos, kad Tarybų Sąjun
goje iškilo ‘meilės klausimas.’

Viena Judomųjų paveikslų 
instituto studentė pasakė: ta
rybinėse filmose permaža ro
manso, permažai kreipiama 
dėmesio į “tikrąją meilę.” 
Gyvenime, sako toji studentė, 

^aip perą.
Galimas daiktas, jog ši stu

dentė turi tiesos, nes tose 
tarybinėse filmose, kurios te
ko matyti mūsų krašte, ro- 

• manso yra perskūpiai.
. —0—

N®kitos moters protestas:
AVeidi Aštor prieš tūlą laiką 
sMj’hdėsi tuo, kad Amerikos 
spaūda perdaug rūsčiai vai-
kioja moterį.

Girdi, be jokio saiko ir rei
kalo visokių filmų aktorių at
vaizdai kišami į spardą ir 
dažnai kišami “nepavydetino-

AMERIKOS IŽDĄ DAR 
GILYN I SKOLAS
Tolyn nustumia rinkiminį savo 
pasižadėjimą mažini taksus

Washington. — Pereita
me rinkimų vajuje republi
konai žadėjo sulygint šalies 
iždo išlaidas su pajamomis 
ir numušt taksus.

Dabar gi jie vengia net 
prisiminti apie taksų maži
nimą; sako, gal tik kada 
toliau galima būsią tatai 
padaryti . O kas liečia vals
tybės iždo “balansavimą,” 
tai valdžia dar 11 bilijonų 
dolerių Įlįs gylin Į skolas 
per 12 mėnesių nuo šių me
tų liepos 1 d., kaip skaičiuo
ja republikonų vadas sena- 
rius Taftas.

Eisenhowerio valdžia per 
metus planuoja išleisti “tik
tai” 74 bilijon. dolerių, bet 
tikisi gauti taksų tik iki 
53 bilijonų dolerių. O vien 
karinėms išlaidoms Ameri
kai ir jos talkininkams ža
da sunaudoti apie 57 bilijo
nus dolerių, tai yra, 57 
tūkstančius milijonų.

Anglijos darbiečiai 
supliekė konservais 
miestų rinkimuose

London. — Paskutiniuose 
Anglijos miestų rinkimuose 
darbiečiai - socialistai lai
mėjo 363 daugiau vietų 
miestinėse tarybose; atėmė 
250 vietų iš premjero Chur- 
chillo konservatyvų ir 102 
vietas iš vadinamų nepri
klausomųjų. Visai užvaldė 
dar kelių fabrikinių mies
tų tarybas.

Indija planuoja 
gimdymų kontrolę

New Delhi, Indija.—In
dijos valdžia paskyrė $1,- 
300,000 skleisti patarimus, 
kaip galima būtų apriboti 
kūdikių gimdymą .

Indija turi 365 milijonus 
gyventojų, o jų skaičius 
kasmet dar 4 milijonais pa
daugėja. ’Valdžia pasakoja, 
kad šalies žemė “negalės iš
maitinti” taip daugėjančių 
žmonių.

ORAS. — Vėsiau, apsi
niaukę, gal bus lietaus.

je formoje.”
Taip darydama, sako leidi 

Astor, ši spauda pigina mo
ters vardą. Jos nuomone: mo
teris turinti būti spaudoje 
pagerbta tik už atliktus svar
bius nuopelnus, o ne dėl to, 
kad jos blauzdos dailios ar 
nosytė graži.

Šimtu procentų sutinkame 
su šiuo leidi Astorienės pasi
sakymu !

Jungtinių Valstijų iždas 
jau Įsiskolinęs 275 bilijonus 
doleriu, bet valdžia reika- 
lauš, kad Kongresas leistų 
dar daugiau Įsiskolinti, kaip 
lėmė G. M. Humphrey, ša
lies iždo sekretorius, rapor
tuodamas Kongresui.

Kolombijos sukilėliai 
puolė policijos stoti

Bogota ,Kolombija. —Su
kilėliai atakavo policijos 
stotį Concepcion mieste, 
Kolombijoj, Pietų Ameri
koj. Užmušta 6 policinin
kai ir daug maištininkų, 
kaip teigia valdžia.

Kolombijos valdžia para
šė naują konstituciją, ku
ri uždraudžia komunistini 
veikimą ir skelbia, kad 
laikraščiai ir radijas bus 
laikomi valdžios tarnais.

Francija bando savo 
protokolais užgerint 
Kambodijos liaudį

Paryžius.—Franci jos val
džia pasirašė protokolus, 
žadančius “pilnesnę nepri
klausomybę karalystei 
Kambodijai,” vienai iš tri
jų Indo-Kinijos provincijų. 
Pasakoja, būk Kambodijai 
dabar suteikiama “pilnas 
savistovumas karin i u o s e, 
teisminiuose ir ūkiniuose 
dalykuose.”

Bet Francijos komisionie- 
rius vis tiek laikomas aukš
čiausiu valdovu trijų Indo- 
Kinijos “karalysčių” — La
os, Kambodijos ir Vietna
mo.

Tautinis Kambodijos ka
raliukas Sihanuk, neseniai 
lankydamasis New Yorke, 
pareiškė:

Jeigu Francija neduos 
Kambodijai daugiau tauti
nės laisvės, tai Kambodija 
susidės su Vietnamo liaudi
ninkais kovon prieš fran- 
cūzus.

Taip 'Francijos valdžia 
protokoliniais savo priža
dais mėgina užgesinti Kam- 
bodijos karaliuką ir sulai
kyti Kambodijos žmones 
nuo talkos vietnamiečiams 
kare prieš francūzus.

Rangoon, Burma. — Bur- 
mos karo ministerija pra
neša, kad Čiang Kai-šeko 
kinų tautininkų kariuome
nė įnirtingai atakuoja bur- 
miečius, ginančius savo 
miestą Mongpuawngą.

Patys Amerikos lakūnai gabena 
franeūzams ginklus į Laosą

Hanoi, Indo-Kin. — Ame
rikonai vadinami civiliniai 
lakūnai gabena ginklus ir 
amuniciją franeūzams Lu
ang Prabange, Laos provin
cijos sostinėje, Indo-Kinijo- 
je. Jie vairuoja milžiniš
kus Amerikos k a r i n i o 
transporto lėktuvus, vadi
namus “skraidančius vago
nus,” kaip praneša United 
Press.

Toks lėktuvas gali nešti 
lengvuosius tankus arba 
42 pilnai ginkluotus karei
vius.

Francūzu komanda džiau
giasi, kad šie lėktuvai jau 
padėjo atstumti Vietnamo 
ir Laos liaudininkus nuo L.

Dulles sutinka priimt Lenkiją 
ir Čechoslovakiją komisijon 
del belaisvių globojimo

Washington.— Valstybės 
sekretorius John Foster 
Dulles šeštadienį sakė, jog 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai turės pataisyti tūlus 
posmus savo pasiūlymo kas 
liečia apsikeitimą belais
viais.

Bet Dulles sutiko, kad 
Lenkija ir Čechoslovakija 
būtų tarp tų valstybių, ku
rios kontroliuos “atsisa
kančius namo grįžti” be
laisvius.

Korėjos liaudininkai siū
lė, kad komisija, sudarytina 
iš Čechoslovakijos, Lenki- i pasidalintų.

Įžymus bostoniečiai smerkia 
ragangaudiškus tyrinėtojus

Boston. — Senatoriai ir 
k o n gresmanai, kvosdami 
tariamus “raudonuosius,” 
pakerta visą konstitucinę, 
demokratinę Amerikos san
tvarką ,sako 14 bostoniečių 
profesorių, religinių vadų 
ir kitų visuomenės veikėjų.

Apmokėtuose savo pareiš
kimuose jie per čionaitinius 
laikraščius Heraldą ir Tra
veler} teigia, kad kongre
siniai komunistų medžioji
mo komitetai elgiasi taip, 
kaip ’policinės valstybės 
įnagiai. Tie komitetai yra 
vadovaujami reakcinių re
publikonų senatorių Joe 
McCarthy’o, Wm. Jennerio 
ir republikono kongresma- 
no Haroldo Veldes’o.

Sen. Jenner’is, atsiliepda-

FBI šnipinėja Civiliniu 
Teisių Kongreso laiškus

New York. — William 
Patterson, Civiliniu Teisiu 
Kongreso sekretorius, vie
šai pareiškė, kad slaptoji 
FBI policija šnipinėja 'tos 
organizacijos siunč i a m u s 
bei gaunamus laiškus.

Prabango.
Jungtinės Valstijos davė 

franeūzams 6 “skraidančius 
vagonus” ir prižadėjo dar 
kelis tuzinus jų.

Pačiu francūzu lėktuvai 
gali gabenti tiktai lengves
nius ginklus, bet nepaneša 
tankų nei stambesnių pa
tranku.

Tarnaujautieji f r a n c ū - 
zams “civiliniai” Amerikos 
lakūnai primena panašius 
amerikinius lakūnus, kurie 
laike Antrojo pasaulinio ka
ro, veikdami iš Burmos, 
atakavo japonus Kinijoje 
pirma, negu buvo paskelb
tas karas tarp Jungtinių 
Valstijų ir Japonijos.

jos, Švedijos, Šveicarijos ir 
Indijos, privalo kontroliuo
ti nenorinčius grįžti belais
vius.

Amerika jau pirmiau ap
lamai užgyrė Indijos rezo
liuciją Jungtinė ms Tau
toms, kad tokius belaisvius 
laikinai globotų keturi neu
traliai kraštai 7— Lenkija, 
Čechoslovakija, Šveicarija 
ir Švedija. Amerika, ta
čiau, pageidavo penkto ko
misijos nario, kuris galėtų 
būti sprendėjas, jeigu ko
misijos balsai lygiai pusiau 

mas į šiuos pareiškimus, ta
rė:

—Jeigu pašaukti į mūsų 
kvotimus asmenys nesutin
ka pasakyt, kad jie yra iš
tikimi amerikonai, ir dėl to 
praranda darbus ,tai ir ge
rai.

Tarp pasirašiusių protes
tus prieš tokius komitetus 
yra Massachusetts protes
tantų episkopalų vyskupas 
Norman B. Nash, Izraelio 
Šventnamio rabinas Abra
ham J. Klausner, Harvardo 
Universiteto profesoriai H. 
M. Jones, J. F. Fletcher, 
K. F. Mather ir kt.

Newark, N. J.
Jadvyga Miškeliūnienė, 

gyvenusi 14 Kent St., mirė 
gegužės 9-tą. Pašarvota 
255 Lafayette St. Laidotu
vės įvyks gegužės 12-tą, 1 
valandą, Roses Hill Krema- 
torijoje, Lindene. Apeigas 
prižiūri laidotuvių direkto
rius Matthew Buyus.

Liko nuliūdę vyrąs 
George ir sūnus Fred. 
Jiems ir kitiems artimie
siems reiškiame užuojautą.

AMERIKONAI SUTIKSIĄ
SVARSTYTI KORĖJOS
LIAUDININKU PLANĄ
Bet pirma reikalauja atsakyt 
į eilę smulkmeniškų klausimų

Panmundžom, Korėja, 
geg. 11.—Atrodo, kad ame
rikonai, galų gale, priims 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų planą pamatu dery
boms apie tokius belaisvius, 
kurie atsisaką namo grįžti, 
kai]) teigia korespondentai.

Anglai nužudė dar 32 
Kenyjos negrus

Nairobi, Kenya .— Anglų 
kariuomenė ir policija už
puolė dar du negru kaimus 
kaip nužiūrimus Mau Mau 
“teroristų” lizdus. Užpul
tieji gynėsi.

Anglai ir vietiniai jų pa
stumdėliai nušovė 32 ne
gims, o negrai gindamiesi 
nukovė penkis anglų žanda
rus: sunaikino anglų sto
vyklą Kikuyu, sudegino vi
durinę jų mokyklą ir du ka
rinius automobilius.

Amerika davė dar 
$60,000,000 francūzam 
karui Indo-Kinijoj

Washington.— Jungtinės 
Valstijos davė Franci j ai 60 
milijonų dolerių specialės 
paramos karui prieš Viet
namo ir Laos liaudininkus, 
Indo-Kinijoje.

Amerika yra pasižadėjus 
apmokėti 40 procentų visų 
lėšų ,kurias francūzai išleis 
tam karui.

Haroldas Stassenas, di
rektorius bilijonų dolerių 
fondo svetimiems kraštams 
remti prieš komunizmą, sa
kė, jog Amerika per kelias 
paskutines savaites labai 
pasmarkino ginklų siunti
mą franeūzams Indo-Kini
joje.

Valdžia nežino, kur 
dėt atliekamą sviestą

Washington. — Valdžios 
sandėliuose sukrauta be
veik (95 milijonai svarų 
“atliekamo” sviesto/ už ku
rį sumokėjo farmeriams 
apie 64 milijonus dolerių.

Kadangi sviestas genda, 
tai valdžia ketina nupigin
tomis kainomis pardavinėt 
jį ligoninėms bei kitoms 
labdarybėms. Žada duoti 
atliekamo sviesto ir kariuo
menei, kuri iki šiol turėjo 
pasitenkini oleo - margari
nu.

Tuo tarpu Jungtiniii Tau
tų atstovas generolas Willi
am Harrison išstatė liaudi
ninkams ilgą virtinę klau
simų ir prašė pertraukti de
rybas iki rytojaus. Korėjos 
liaudininkų atstovas gen. 
Nam II sutiko su pertrau
ka.

Liaudininkai siūlė:
Visi belaisviai turi būti 

pervesti globon penkių neu
tralių valstybių komisijos- 
Lenkijos,. čechoslovakij o s , 
Indijos, Švedijos ir Šveica
rijos.

Norintieji namo grįžt be
laisviai bus sugrąžinti per 
2 mėnesius po paliaubų pa
sirašymo.

“Atsisakantieji” grįžti 
bus laikomi komisijos prie
žiūroje dar 4 mėnesius. Jų 
šalių atstovai lankysis pas 
šiuos belaisvius •nuginkluo
tame Korėjos ruožte ir aiš
kins, kad jie be jokios bai
mės gali namo grįžti.

Kurie ir po to laikotarpio. 
dar nesutiks grįžti, apie to
kius spręs politinė valsty
bių konferencija, kuri su
sirinks taikai daryti po 
paliaubų pasirašymo.

Klausiniu klausiniai
Amerikonai siūlė paleisti 

visus nenorinčius grįžti be
laisvius ir reikalavo, kad 
Korėjos liaudininkai pirma 
atsakytų šitokius klausi
mus :

Ką daryti su tokiais be
laisviais, kurie nesutiks 
grįžti ir po politinės kon
ferencijos sprendimo? Ko
dėl liaudininkai reikalauja 
taip ilgai juos laikyti pen
kių valstybių komisijos glo
boje? Kas ims atsakomy
bę už tų penkių šalių ko
misijos kariuomenę, kuri 
bus atsiųsta belaisviams 
kontroliuoti? Kas atlygins 
toms šalims išlaidas? Kaip 
bus pasielgta su belaisviais, 
kurie galutinai atsisakys 
namo-grįžti? Kiek sykių 
bus atsiųsti šiaurinės Ko
rėjos liaudininkų bei kinų 
atstovai į stovyklą, kur jie 
klausinės nenorinčius grįžti 
belaisvius ir įkalbinės jiems 
grįžimą? Kaip bus pasielg
ta su tokiais belaisviais, ku
rie iš pradžioj sutiks, o 
paskui atsisakys grįžti? ir 
tt.

Kuala Lumpur, Malaja.—- 
Anglų policija skelbia, kad 
nužudė apskrities komunis
tų pirmininką* ir suėmė tris 
kitus partizanus. Anglų 
valdžia buvo paskyrus $14,- 
000 dovanų už to partizanų 
vado galvą.
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50 BILIJONŲ DOLERIŲ VERTES 
ALIEJUS—KAM?

KAM TEKO BŪTI, sakysime, Kalifornijoje, tas 
matė, kaip pačiame jūros pakraštyje, vandenyje, alieji
nės pompos pumpuoja iš žemės aliejų, kuris rynomis 
eina “ten, kur reikia.”

Kalifornijos, Teksu, Louisianos pakraščiuose Jūros 
vandeniu apsemtuose, per kelias dešimt mylių nuo saus- 
žemio, nepergiliaį žemėje, yra 50,000,000,000 vertės alie
jaus.

Šis aliejus ligi šiol priklausė visam kraštui, aiškiau: 
jis buvo žinioje federalinės valdžios.

Bet aliejaus korporacijos pasiryžo tuos aliejaus šal
tinius pasigrobti.

Kaip?
Jos surado būdus.

Korporacijos nusitarė, jog geriausia bus, jei tas alie
jus bus pervestas tom valstijom, kurių pakraščiuose jis 
yra. Kokiu būdu tai padaryti?*

Jungtinių Valstijų Kongresas tai turi nutarti. O 
kad jis nutartų, tai aliejaus korporacijos, per savo lo- 
bijistus Washingtone, organizavo Kongreso narius, kad 
jie tai atliktų.

Trumano laikais jau du kartu Kongresas buvo tai 
nutaręs padaryti, bet jis, Trumanas, Kongreso nutari
mą atmetė, vetavo.

Praėjusiuose prezidentiniuose rinkimuose Eisenho- 
weris, norėdamas gauti Teksu valstijos balsus, pažadėjo: 
jei Kongresas nutars aliejų pervesti valstijoms, tai jis 
tą bilių pasirašys.

Praėjusią savaitę senatas jau nutarė tai padaryti.
Aliejus bus atiduotas valstijoms, o valstijos jį ati

duos aliejaus korporacijoms. Ir taip dalykas bus baigtas.
Ši republikonų valdžia ir Kongresas, atrodo, api

plėš mūsų kraštą daug žiauriau negu kuri kita valdžia 
praeityje.

KAIP NESEMAL ^rAIP~NEILGAI
GEN. CHARLES DE GAULLE, nieks neužginčys, 

yra žymus asmuo. Jis yra vienas tų Francūzijos kari- 
' ninku, kurie atsisakė pasiduoti Hitleriui, kai pastarojo 

armijos įsibrovė Francūzijon. Jis karo metu buvo sim
bolis francūzų rezistencijos prieš nacizmą. Dėl to ge
nerolas de Gaulle buvo aukštai gerbiamas.

Bet, jei de Gaulle buvo geras generolas, tai jis pa
sirodė prastu politiku. Jis, tuojau po karo, pradėjo or
ganizuoti savo partiją, vadinamą Apsijungimas Fran
cūzijos liaudies,—partiją, nukreiptą kovai prieš komu
nizmą, kuris Francūzijoje buvo ir tebėra galingas.

Per tūlą laiką atrodė, kad ši degaullistų partija su
vaidins nemažą rolę, pakreipdama Francūziją į fašizmą. 
Bet jai to nepavyko atlikti. Tiesa, 1951 metais degaullis
tų partija išrinko apie 121 atstovą į parlamentą. Ta
čiau, neužilgo tie atstovai susiskaldę, negailėjo veikti 
vieningai. Degaullistai pradėjo smukti visuomenės aky
se, nes jie buvo perdešinūs, pro-fašistai. Francūzijos 
liaudis yra jau tiek subrendusi, kad ji galėjo atskirti 
grūdus nuo pelų.

Prieš porą savaičių Francūzijoje įvyko municipali
nių tarybų rinkimai. Čia degaullistams buvo užduotas 
baisus smūgis. Jie visur susmuko. Vyriausia partija, 
pasirodė, yra Francūzijos komunistų partija. Ypatingai 
ši partija tvirta pačiame Paryžiuje, šalies sostinėje.

Na, ir po to, pagalvojęs, De Gaulle nutarė savo par
tiją likviduoti. Tiems parlamento atstovams, kurie pri
klauso jo partijai, “suteikta laisvė” veikti, kaip tik jie 
nori.

Ir taip, netikėtai ir nelauktai, Francūzijoje žlugo 
partija, kuri vienu metu rimtai grūmojo Francūzijos 
žmonių laisvei.

Lietuviškas priežodis sako: Kaip neseniai, taip ne- 
ilgai.

Alfl'Af NUOSAIKU?
PRIEŠ APIE PENKIOLIKĄ METŲ dabartinis 

dienraščio New York Post redaktorius James A. Wechs- 
’ lėr buvo komunistų partijos narys. Bet šiuo metu jis 
yra aršus anti-komunistas. Bet kadangi Wechslerio re- 

I datuojamame laikraštyje buvo rašyta prieš 'Senatorių 
McCarthy, tai pastarasis pašaukė Wechslerį “ant di- 
Vono.”

McCarthy klausinėjo slaptame posėdyje Wechslerj 
ilgai ir visaip jį niekino, sakydamas, jog Wechsleris dar 
viž> tebesąs komunistas, nežiūrint to, kad jis iš partijos 
pasitraukė seniai, nežiūrint to, kad jis puola komunis- 

|tus!...
Kad pasigerinti vyriausiam! raganų gaudytojui, tai 

Wechsleris ėmė ir žemai nusilenkė, pasakydamas daug 
pavardžių žmonių, kurie kadaise buvo komunistai!

Bet ir tuo Wechsleris savo reputacijos pas McCar
thy nepataisė.

Tai kodėl Wechsleris tain darė? Kam iš to nauda?! 
čFafn pačiam ir jo laikraščiui tokis nusilenkimas tikrai 
bepadarė garbės.

Kas Ką Rašo ir Sako
DR. ENDICOTT SAKO: 
BŪKIME VISAPUSIŠKI

Kanadiškis Liaudies Bal
sas rašo:

Pereitą savaitę, kalbėdamas 
taikos mitinge Toronte, Dr. 
Endicott, Kanados Taikos 
Kongreso lyderis ir Stalininės 
Taikos Dovanos laimėtojas, 
padarė pasięlymą, ką Vaka
rai turėtų padaryti, kad pa
rodyti darbais, jog jie sutinka 
Tarybų Sąjungą pusiaukelėje.

Jis sako, kad Vakarai turi 
paliuosuoti kolonijas. Koloni
jų valdymas jau atgyvenęs ir 
šiandien nesuderinamas su ci
vilizacija, sakė jis.

Kada vakarinės jėgos išsi
žadės kolonijinių užmačių, 
sakė jis, tuomet bus galima 
reikalauti, kad Tarybų Sąjun
ga sustotų rėmusi kolonijų 
žmonių kovas.

Jis pasmerkė kolonijų žmo
nių persekiojimą. Teroristas 
sn granata ar ršautuvu nei 
kiek ne didesnis teroristas už 
tą, kuris naudoja tankus, kul
kosvaidžius, sakė jis.

Jei vakarinės jėgos neduos 
kolonijų žmonėms laisvės ge
ruoju, sakė jis, žmonės gaus 
jas ginklu.

Vakarai taipgi turi daug 
nuodėmių, nuo kurių reikia 
apsivalyti, sakė jis. Visus ne
gerumus versti ant komunistų 
— nesąmonė. Jis pacitavo 
spaudą, kuri buvo spausdinta 
virš 50 metų atgal. Tada buvo 
taip pat visokių negerumų, 
bet spauda niekur neužsime
na apie komunistus.

ANKSTYVAS PAVA
SARIS LIETUVOJ

Lietuvos prezidentas Jus
tas Paleckis rašo Vilniaus 
Tiesoje:

Jau seniai nebuvo tokio 
ankstyvo pavasario, kaip šie
met. žinovai sako, kad tik 
1925 ir 1930 metais pavasaris 
taip anksti prasidėjęs mūsų 
kraštuose. Jau balandžio, vi
duryje medžiuose gerokai su
brendo pumpurai, o kai kurie 
krūmai ir medžiai sužaliavo. 
Kadangi ir žiema buvo anks
tyva, po sniego klodu žemė 
mažai tesušalo, tad vos tik 
sniegui nutirpus, dirva greit 
išdžiūvo. Todėl daugumoje 
mūsų respublikos .rajonų pa
vasariniai laukų darbai prasi
dėjo 2—3 savaitėm anksčiau, 
negu pernai.

Metai iš metų auga ir stip
rėja mūsų kolūkiai. Nežiūrint 
nepalankių rudens oro Sąly
gų, per 1952 metus žymiai 
pakilo kolūkinės gamybos na
šumas, didžioje kolūkių dau
gumoje padidėjo pajaipos. 
svaresnis pasidarė darbadie
nis. Įsitikinęs kolūkines sant
varkos pranašumu ir didingu
mu, kaip tikras savo žemės, 
tarybinės valstybės šeiminin
kas, išeina į plačiausius laukus 
Tarybų Lietuvos kolūkietis.

Šie, 1953 metai yra tretieji, 
lemiamieji penktojo stalininio 
penkmečio metai. Jie turi bū
ti persilaužimo metais vyk
dant partijos XIX suvažiavi
mo uždavinius visose srityse, 
šis pavasaris turi būti kuo 
daugiausia išnaudotas vienam 
iš svarbiausių uždavinių įvyk
dyti — žemės ūkio kultūrų 
derlingumui kelti.

J. Paleckis pateikia pasie
kimas ir trūkumus, pasi
reiškiančius tūluose Lietu
vos kolektyviniuose ūkiuo
se.

MEDŽIAI LIETUVOS 
SOSTINĖJE VILNIUJE

Tiesa (iš balandžio 25 d.) 
rašo:

Vakar Pušų, Gorkio, Tiesos 
ir kitose Vilniaus gatvėse vy
ko pavasarinis liepų sodini
mas. Daugiamečiai medžiai 
bus taip pat sodinami ir kito
se gatvėse. Ateinančią savaitę 
numatyta atgabenti iš Ruda
minos girininkijos sėptyniės^ 
dėšimt penkias 30—40 metų

Kaip buvo palaidotas Čekoslova
kijos prezidentas Gotvaldas

PRAGA, kovo 19 d. — 
Šiandien Čekoslova k i j o s 
liaudis išlydėjo į paskutinę 
kelionę Komunistų partijos 
pirmininką ir respublikos 
prezidentą Klementą Got- 
valdą.

Darbininkai, valstiečiai. 
tarn.autojai, studentai, vi
sų amžių ir profesijų žmo
nes ėjo į Pragos grado Is
panų salę, kad paskutinį 
kartą pažvelgtų į brangų
jį savo mokytojo ir vado 
veidą. Laikas artėja prie 
10 valandos. ’ Paskutinės 
sales lankymo minutes. Į 
garbės sargybą stoja Kle
mento Gotvaldo bendražy
giai — Antoninas Zapotoc- 
kis, Vilemas Širokis, Jaroni- 
mas Dolanskis, Aleksiejus 
čepička, Karelas Bacilekas, 
Vaclavas Kopeckis, Antoni
nas Novotnas.

Laikas artėja prie 13 va
landos. Į Ispanų salę įei(- 
na vyriausybės nariai su 
ministru pirmininku Anto- 
ninu Zapotockiu priešaky
je, Čekoslovakijos Komu
nistų partijos sekretoriai, 
vyriausybinės delegacijos ir 
komunistų bei darbininkų 
partijų delegacijos, atvyku
sios iš užsienio į Čekoslova
kiją dalyvauti respublikos 
prezidento Klemento Got
valdo laidotuvėse. Salėje 
jau yra Nacionalinio susi
rinkimo deputatai, sostinės 
darbo žmonių atstovai, ka
pitalistinių šalių diplomati
nių misijų atstovai, oficia
liai atstovaujantieji savo 
vyriausybėms respublikos 
prezidento Klemento Got
valdo laidotuvėse.

Salėje yra taip pat velio- 
nies giminės ir artimieji.

Kas trys minutės prie 
karsto keičiasi garbes sar
gyba.

13 valanda. Penkioms 
minutėms sustoja visas ju
dėjimas ir nutraukiamas 
darbas Čekoslovakijoje. Pa
sigirsta gamyklų, fabrikų, 
garvežių sirenos.

Ispanų salėje prie Kle
mento Gotvaldo karsto mi
nistro pirmininko pavaduo
tojas Vilemas Širokis Čeko
slovakijos Komunistų parti
jos CK ir vyriausybės var
du sako gedulo kalbą.

13 valandų 25 minutės. 
Klemento Gotvaldo bendra
žygiai — Antoninas Zapo- 
tockis, Vilemas Širokis, Ja- 
romiras Dolanskis, Aleksie
jus čepička, Karelas Baci
lekas, Vaclavas Kopeckis, 
Antoninas Novotnas ir vy
riausybinių delegacijų na
riai: TSRS Ministrų Tary
bos Pirmininko Pirmasis 
pavaduotojas Maršalas N. 
A. Bulganinas, Kinijos 
Liaudies Respublikos Vals
tybinės administraty v i n ė s 
tarybos premjeras ir užsie
nio reikalų ministras Čžou 
En-lajus, Lenkijos. Ministrų 
tarybos pirmininkas Boles
lavas Blerbtas ir Mongoli
jos Liaudies Respublikos 
ministras pirmininkas Cc- 
denbalas atsargiai pakelia 
karstą ir išneša jį iš Ispanų 
sales. Karstas su Klemen
to Gotvaldo kūnu pastato- 

amžiaus liepas. Visos jos bus 
pasodintos Kosciuškos gatvė
je, sudarydamos paunksmin- 
gą alėją. 'j

Šį pavasarį Vilniaus gatvė
se bus pasodinta 500 daugia
mečių medžių, o rudenį — ke
turis kartus daūgiau. 

mas ant artilerijos lafeto, 
ir gedulo eisena pilnomis 
žmonių gatvėmis vyksta į 
Letneno aikštę. Letneno 
aikštėje išrikiuotos karinės 
dalys, liaudies milicijos da
lys, kad paskutinį kartą 
pagerbtų Čekoslovakijos 
ginkluotųjų pajėgų vyriau
siąjį vadą, respublikos pre
zidentą Klementą Gotval- 
dą. Karstas su prezidento 
kūnu pastatomas prie tri
būnos, pro kurią žygiuoja 
kariuomenė..

Po to gedulo eisena vyks
ta į Vadavo aikštę. Gat
vėse — šimtai tūkstančių 
žmonių, kurie atsisveikino 
su savo mylimuoju prezi
dentu.

Vadavo aikšte. Gedulo 
procesija ateina prie nacio
nalinio muziejaus, čia kars
tas su Klemento Gotvaldo 
kūnu nuimamas nuo lafeto 
ir pastatomas ant pakilos.

Ministro pirmininko pa
vaduotojas Antoninas No
votnas atidaro gedulo mi
tingą.

Ministras pirmininkas 
Antoninas Zapotockis sako 
gedulo kalbą, kud yra Če
koslovakijos liaudies ištiki
mybės Klemento Gotvaldo 
priesakams' priesaika.

Kalbą pasakė Tarybinės 
vyriausybės delegacijos va
dovas, TSRS Ministrų Ta
rybos Pirmininko- Pirma
sis pavaduotojas Maršalas 
N. A. Bulganinas.

Pasigirsta artilerijos sa
liuto salvės. Gedulo* mitin
gas baigtas. Pro karstą 
mašinomis pravažiuoja ka
riuomenė su nulenktomis 
vėliavomis, paskutinį kartą 
pagerbdama savo Vyriau
siąjį vadą respublikos pre
zidentą Klementą Gotval- 
dą.

Karstas su Klemento 
Gotvaldo kūnu vėl pastato
mas ant artilerijos lafete 
ir gedulo eisena vyksta į 
Nacionalinio išsivadavimo 
paminklą - muziejų Vitko- 
vo kalne, kur mauzoliejuje 
bus pastatytas sarkofagas 
su Kleinento Gotvaldo kū
nu.

DIEVO PAUKŠTELIS
Aš, Dievo paukštelis,
Iš lizdo iškritęs,
Be, sparnų, bejėgis, 
Per želnę lėkiau;
Katinas ūsorius
Kad nepasigautų,
Aš labai bijojau
Ir garsiai rėkiau.

Perbėgęs rubežių 
Tarp Ruso ir Prūso, 
Pataikiau nutūpti 
Ant Rudžio kupros;
Maniau, pasilsėsiu, 
Į namus žiūrėsiu, 
O Rudis paukštelio 
Nesuės-nelos.

Bet štai ir pats Rudis, 
Perkaręs, sukūdęs,— 
Riebalų beturi 
Liežuviui patepti,— 
Sugavęs paukštelį, 
Kaip menką žviTblelį, 
Jau rengias kedenti, 
Suspirgint, iškėpti...

Aš, apsirokavęs
Ir sparnus jau gavęs, 
Pakilęs į orą, 
J J. V. skridau;
Su Dievo pagalba, 
Bičiulių storone,
Štai, čionai, tarp jūsų 
Aš atsiradau...

Aš, Dievo paukštelis,
Iš lizdo iškritęs,
Taip, kaip dangaus paukščiai,
Galėsiu gyvent,
Kur nė sėja-piauna,
O sau maistą gauna—
Dolerius aš saujom
Čia galėsiu semt...

Mintimis kasdieną
Į aukštį iškylu, 
Svajonių sparneliais 
Dausomis skrendu.
Bet, deja, dausose 
Aš žemiško rojaus 
Ir kūniško peno 
Ten nesurandu...

Aš vargo nematęs
Ir darbui nepratęs—
Taip, kaip dangaus paukščiai,
Čion negyvenu,— (
Aš dirbu cukrau nė j,
Aš “pušinu troką,”
Aš prakaitą lieju,
Vežu ir stenu...

Su senais lietuviais
Nevedu derybų
Ir jiems nusilenkti 
Tik gaila—ne ponas! 
Aš neketinu.
Dirbu, kaip šėtonas, 
Ir kaip darbo žmogus 
Aš čia gyvenu...

Paklydėlis

19 vai. 20 min. Karinio 
eskorto generolai nuima 
karstą su Klemento Got
valdo kūnu nuo pabūklo la
feto ir, vyriausybės narių, 
užsienio vyriausybinių de
legacijų lydimi, perneša jį į 
Nacionalinio išsivadavimo 
paminklą-muziejų.

19 vai. 38 min. karstas su 
Klemento Gotvaldo kūnu 
pastatytas mauzoliejuje. 
Skamba “Internacionalas,” 
aidi artilerijos saliuto sal
vės.

Čekoslovakijos liaudis gi
liai liūdi dėl negrįžtamo 
praradimo, ji niekad neuž
mirš savo šlovingojo sū
naus ir Čekoslovakijos va
do — Klemento Gotvaldo 
vardo, glaudžiai telkiasi 
apie vėliavą, kurią aukštai 
nešė Klementas Gotvaldas.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Apie tarptautinę jaunimo 
konferenciją teisėms ginti

VIENA, kovo 29 d.—Va
kar Vienoje įvyko spaudos 
konferencija, skirta Tarp
tautinės konferencijos jau
nimo teisėms ginti darbo 
baigimui. Dalyvavo Pran
cūzijos, Italijos, Anglijos, 
TSRS, Kinijos, Indijos, Ja
ponijos, Austrijos, Lenki
jos delegatai ir Austrijos 
bei užsienio spaudos atsto
vai.

Prancūzijos iniciatyvinio 
komiteto Tarptautinei kon
ferencijai paruošti pirmi
ninkas Pjeras Burde savo 
kalboje sustojo ties konfe
rencijos darbu ir reikšme. 
Į Vieną, pasakė Pjeras Bur
de, suvažiavo 456 delegatai 
ir stebėtojai nuo 71 ša
lies, atstovaujantieji šim
tams milijonų įvairiausių 
profesijų, socialinių sluoks
nių, rasių ir nacijų, politi
nių įsitikinimų ir religinių 
pažiūrų jaunimo. Nepai
sant visų šių skirtingumų, 
konferencijos dalyviai su
rado bendrą kalbą. Juos vi
sus vįenijo ir telkė siekimas 
išsaugoti taiką, iškovoti, 
kad būtų nutraukti dabar 
vedami karai, pasiekti naci
onalinę. nepriklausomybę ir 
geresnes gyvenimo sąlygas.

Konferencija buvo labai 
svarbus žingsnis visų šalių 
jaunimo vienybei sutvirtin
ti, tarptautiniam solidaru
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mui sustiprinti. Konferen
cijos nutarimai apie kovą 
už taiką, nacionalinę nepri
klausomybę ir geresnes gy-^ 
veninio sąlygas buvo priinv 
ti vienbalsiai ir su didžiu-) 
liu entuziazmu. Nėra abe
jonių, kad šie nutarimai 
bus visų šalių jaunimo su 
džiaugsmu sutikti ir padės 
dar d a u g i a u aktyvizuoti 
jaunimo kovą.

Tarptautinės konferenci
jos jaunimo teisėms ginti 
prezidiumo sekreto rius 
Niksonaš (Anglija) taip 
pat pažymėjo, kad konfe
rencija vyko nepaprastai 
draugiškoje aplinkoje ir pa
rodė, jog viso pasaulio jau
nimas nori gyventi taikoje 
ir draugystėje, stiprinti vie
nybę ir neleisti kilti nau
jam pasauliniam karui.

Delegatai atsakė į gau
sius žurnalistų klausimus.

Prekybinis susitarimas * 
tarp Vokietijos Demokr. 
Respublikos ir 
Čekoslovakijos Respublikos

BERLYNAS, bal. 3 d. -4 
Kaip praneša laikraštis 
“Nojes Doičland,” balan
džio 1 d. Pragoję buvo pa
sirašytas ilgalaikis susita
rimas dėl prekių tiekimų jr 
mokėjimų tarp Vokietijos 
Demokratinės Respublikos 
ir Čekoslovakijos Respubli
kos. ,

Tai senatorius Wayne L. 
Morse iš Oregono. Jis 
Senate kalbėjo be per
traukos 22 valandas ir 26 
minutes prieš žibalo trus- 
tą. Šis paveikslas nutrau
ktas tuojau po to, kai jis 
pabaigė minėtą prakalbą.

Neišrodo pavargusiu.



I. V-ŽIS ------

Našlaitė
y (Tąsa)
f Juliukė bijojosi, kad ir ši teta, 
prie kurios ji jau spėjo priprasti, 
taip padarys. Gi prie senos tetos, Atma- 
navičienės, Juliukei sunku priprasti; ji 
jai atrodo baisi ir piktą, o kada ji pa
žiūri savo baltomis akimis į Juliukę, tai 
ši net krūptelėjusi susitraukia, it kur
melis, iš baimės.

Juliukė niekaip negalėjo suprasti, ko
dėl ją į čia atvežė ir palieka tarpe šių 
svetimų, jai nežinomų žmonių. Juk jai 
buvo gerai ir namie prie josios sesučių 
ir broliukų. Ir kad ir prasta ta dūminė 
pirkelė; kad nors ir retai kada ragavo 
pieno, bet jai vistiek buvo kur kas ge
riau ir smagiau namie, negu čia. Ta
čiau Juliukė to visko negalėjo suprasti; 
ji tik sėdėjo apsiašarojusi ir nulenkusi 
galvelę. Gi jaunoji Rėklienė Juliukę 
paglostė, pabučiavo, prižadėdama ir vėl 
ne po ilgo sugrįžti, ir išvažiavo.

Juliukė užsilipusi ant suolo žiūrėjo 
pro langą ir ašarotomis akytėmis paly
dėjo jauną tetą, kuri pravažiavo pro 
namą ir sodą, iki dingo už kalnelio. Ir 
.nors jai, vargšelei, ir labai buvo gaila 
®atyti išvažiuojančią tą jauną, gerą te- 
tą, prie kurios ji jau buvo pripratusi be
veik taip gerai, kaip ir prie sesutės El
ziutės, bet ką gi ji maža padarys? Ji 
tik ilgai klūpėjo ant suolo prie lango ir 
žiūrėjo į tą pusę, kur išnyko rogutės; 
jai dar vis rodėsi, kad gal ta, jos jau 
pamylėta, teta sugrįš. Bet teta negrįžo, 
o ji tik ilgai, ilgai žiūrėjo ne tik į tą kal
nelį, už kurio rogutės dingo, bet ir į vi
są pirmiau jai nematytą, nepažįstamą 
aplinką. Čia taip viskas kitaip, negu 
buvo namie, Griškonyse; čia ir kaimas 
netoks, kaip Griškonių, kur trobesiai ar
ti vieni kitų—čia vi'ensėdiškas kaimas 
jau nuo senos praeities. Čia namai atsi
skyrę vieni nuo kitų ir apsodinti me
džiais ir sodais, o tas jai atrodė taip ne
paprastai, net gražiai. Ir taip Juliukė 

• gana dažnai klūpėdavo ant suolo ir žiū
rėdavo į tuos jai pirmiau nepažįstamus 
laukus. O jei ne, tai murksodavo su- 

» įgūžusi ant pečiaus, nes neturėjo su 
xy<uo pažaisti, pasibovinti, būdama viena 

maža tarpe didelių, Suaugusių žmonių. 
O už vis blogiausia tai, kad ji vis bai
minosi, neturėjo drąsos ir nesijautė lais
va tarpe šių jai svetimų žmonių.

į panemunę, o žąsis Jujiukei taip toli 
neleisdavo nuginti, tad ji viena tada pa
silikusi turėdavo kamuotis su žąsimis, 
pilna baimės, kad kas neatsitiktų ir jai 
netektų skaudžiai atsakyti. Na, o jeigu 
kada ir atsitikdavo, kad žąsys įpuldavo 
į javus, tai tada ji atsiimdavo ne tik vi
sokių piktų žodžių ir kelionių nuo tos 
žiaurios bobos Atmanavičienės, bet ir 
kumščių tekdavo. Nekartą jai, išvar
gusiai, išsiverkusiai tekdavo ir atsigul
ti be vakarienės, bei užmigti kur kam
putyj susitraukus. Vienok nieks nema
tė jos gailių ašarų ir nieks negirdėjo jos 
graudaus verksmo; nieks jos neužtarė, 
nepaguodė, apart piemenės, kuri dažnai 
jai padėdavo ir paguosdavo, nuramin
davo.

Nekartą ji verkė, kada josios kojytės 
suaižėdavo nuo pavasario vėjo ir buvo 
kruvinos, kad ir paeiti negalėdavo, bet 
pasiskųsti neturėjo kam, nes pas Atma- 
navičienę, apart piktų žddžių, ji kito
kios paguodos nerado.

Ir taip bėgo nuobodžios dienos, sa
vaitės ir mėnesiai, ir bematant prabė
go ir vasara, ir atėjo pilkas ruduo. Pie
menė Juliukę ramino ir guodė, kad žie
mai atėjus nereikės ganyti žąsis, tai 
tada ji galės pasilsėti. Bet ir čia buvo 
tik tuščia viltis ir laukimas: nes palio
vus ganyti Juliukė turėjo eiti ir padėti 
piemenei apžiūrėti, pašerti kiaules ir 
žąsis; prinešti didelius puodus bulvių ir 
prirengti sutinimui kiaulių ,ėdalui; tu
rėjo kasdien priskusti puodą bulvių šei
mynos vakarienei; turėjo dar plėšyti ir 
plunksnas per dienas, atlikus kitus dar
bus. Ir taip Juliukei visados buvo ga
na darbu ir žiemos laiku, kad apie bent 
kokį palengvėjimą ir kalbos nebuvo. Ir 
juo ji su kiekviena diena ir metais augo, 
didėjo, tuo ir jos vargai ir darbai ne 
mažėjo, bet didėjo, kad ji taip ir pripra
to prie to vargų jungo, jog jai net ro
dės, kad tai]) ir turį būti, kad jai tik ir 
lemta vargelius vargti.

Išvargusi Juliukė porą vasarų prie žą
sų, trečią vasarą ji jau vargo prie pulko 
aviu ir kiaulių. Žąsis Atmanavičius iš- 
naikino — daugiau nelaikė, nes jau gana 
turėjo pagalvių ir patalų ir jau turėjo 
sukrovė dukterims kraičius, tik laukė 
piršlių. Tokiu būdu, Atmanavičiui ne
reikėjo daugiau samdytis piemens: už
teko piemenės, nes Juliukė pavadavo 
piemenį ir dar dykai. Ir nors Juliukei 
nebuvo mažiau vargo prie avių ir kiau
lių, bet vistiek jai kur kas buvo sma
giau ir geriau, nes abi su piemene galėjo 
kartu ganyti gyvulius—net nuginti ir į 
panemunę.

Ir taip metai bėgo viens po kito, o 
Juliukė, kad ir vargo ir sunkaus skurdo 
slegiama, augo, tiesėsi, lyg ta nendrelė 
vėjo lankstoma ir ežero vilnių laužoma, 
bet ir savo likimu, savo vargais niekam 
nesiskundė — ir neturėjo kam skųstis. 
O jei kas kada ir paklausdavo: “Kaip 
tau, Juliute?,” tai jos atsakymas visa
dos buvo vienas ir tas pats: “Gerai, dė
de” (arba teta). Ir nors Juliukė ir tu
rėjo dvi sesutes ir tris broliukus, bet 
skurdo slegiama ji apie juos pamiršo 
taip, kad, rodos, ji jų visai, neturėjo, 
nes per kelioliką metų jie. jos nei vienas, 
kažin kodėl, neatlankė. Tik jaunoji tetą 
Rėklienė atvažiavusi papasakodavo apie 
juos. Vienok Rėklienės pasakojimas apie 
jos sesutes ir broliukus, visai, rodos jos 
nesužavėdavo: ji jautėsi viena ir visų 
apleista. Piemenė, kuri buvo už ją di
desnė, paauglesnė, jai buvo artimiausia, 
nes ji su ja praleisdavo kiekvieną dieną 
prie gyvulių panemunės dirvonuose, kur 
jodvi žaisdavo, dainuodavo, vainikus iš 
rugagėlių pindavo ir jais gėrėdavosi. O 
kada Juliukė paaugo didesnė ir jau pati 
viena mokėjo susitvarkyti su gyvuliais, 
tai, kur tik sugriebusi siūlo, mokėsi 
mezginėlius nerti, ar ką kitą daryti, siu
vinėti. Juliukė buvo darbšti, kruopšti 
ir niekad netingėdavo, net ir gyvulius 
ganydama susirasdavo užsiėmimą, susi
rasdavo kuo nors krapštytis. O kada 
AtmanaVičiene pamatė, kad Juliukė jau 
gražiai mezga, tai tada, žinoma, nesi- 
skūpėjo parūpinti jai siūlų ir užduoti 
mezgimo darbų. Bet kada Juliukė jau 
atgindavo gyvulius į panemunes dirvo
nus ir pašlaites, tai ne tik kad jos mi
klūs piršteliai, vikriai dirbo su mezgimo 
adata, bet skambėjo ir jos skardus ir 
malonus balselis ne tik Stanęvos lazdy
nėliuose, anapus Nemuno, bet, rodos, 
plaukė ir Nemuno bangomis; rodos, kad 
ji troško paskandinti tą skurdų ir var
gais gaubtą našlaitės gyveninių ne tik 
našlaičių dainose, bet ir Nemuno ban
gose.

(Bus daugiau)

HARTFORD, CONN. Pittsburgh, Pa.
Buvo gražus Laisves 
Choro koncertas

Pavasaris ateidamas atnešė 
daug gražumo, malonumo, tuo 
sykiu ir Laisves Choras gra
žiai pasirodė su žavėj ančių 
koncertu Lietuvių salėje gegu
žės 3-čios po pietyje. Progra
ma tapo atidaryta su Ameri
kos T-Iymnu, sugiedojo jį solis
tė Marcia Generis pritariant 
Visam chorui.

Toji viešnia pasipuošusi 
šventadieniškai, taipgi ir 
choro merginos, tas tai dabi
no visą sceną. Tuo atveju 
choras, vadovybėje Wilma 
Hobis, sudainavo dar keletą 
gražių dainų ir vėliau dar iš
stojo trejetą kartų. Tas paro
dė, jog choro nariams prieš 
koncertą reikėjo gerokai pasi
ruošti, kad per keturis išstoji
mus pasirodyti, net po keletą 
gražių liaudies dainelių sudai
nuoti. Dainavimas išėjo gerai.

Nušilo sniegas ant laukų ir nutirpo 
ledai balose ir upeliuose. Nemunas ir
gi laisvai atsiduso, numetęs storą ledo 
užklodę nuo savo krūtinės, — pavasaris 
ėmė aušti. Atmanavičius niekad nesam
dė piemens ir piemenės nuo Kalėdų, kaip 
kad kiti ūkininkai darė, nes senė Atma- 
navičienė sakydavo: “Kam ubagų vai
kus dykai šerti per žiemą?” Vienok ar
tėjant pavasariui, Atmanavičius nusi
samdę piemenį ir piemenę, o tas pagy
vino ir Juliukę, nes turėjo su kuo nors 
išbėgti į kiemą ir pažaisti. Pavasaris 
greitai tiesė savo žalią divoną ir puošė 
medžius naujais rūbais. Žibutės at
skleidė savo skaisčią šypsą saulutės pa
glostytos, o pievos apsivainikavo gelto
nais pienių žiedeliais. Ir taip visur, kur 
tik' akys pažvelgė, pavasaris tik šypso
josi. Tačiau Juli.ukei pavasaris nesi
šypso j o ir perdaug nežavėjo; nepaisant, 
kadnankstyvieji pavasario žolynėliai tik 
liepsnojo įvairiausiomis spalvomis ir 
traukė kiekvieno akį, o džiaugsmas glos
tė širdį sulaukus skaistaus pavasario. 
Juliukę tik vargas glostė ir gailios aša
ros veidelius jai bučiavo. Nes kaip 
greitai pavasariui išaušus pasirodė pie- 

' vose gyvulių kaimenės, taip greitai ir 
Juliukė išėjo į pievas su pulku žąsų. 
Ir taip Juliukei prasidėjo vargų dienos. 
Pirmą dieną Juliukė, išginus žąsis, ne
žinojo nei ką su jomis daryti: ji bėgio
jo paskui kiekvieną žąsį; ji bijojo, kad 
žąsys gali iškrikti ir pabėgti, arba su
lėkti į rugių želmenis. Nekartą jai te
ko balsu šaukti ir spiegti, kad net vei
delis pamėlynuodavo iš išgąsčio, kada 

. piktas žąsinas ją užpuldavo ir žnaiby- 
f‘ davo, iki piemenė atbėgusi ją atginda

vo; nekartą ji, persigandusi, verkė, kad 
negalėdavo suvaldyti žąsų, kai tos net 
stjtamais pakildavo ir lėkdavo' prie ba- 
lol. Ir tik visa laimė Juliukei ir buvo, 
kSfl piemenė buvo gera ir jai padėdavo 
ir pamokydavo, kaip atsiginti nuo žą
sino. Ji ją padrąsindavo, paguosdavo 
ir kiek tik kada galėdama ji jai padė
davo. Bet ne visados Juliukė galėjo 
Ir ta laime džiaugtis: dažnai piemenė 
nugindavo kiaules ir avis toli į pūdymus,

šitas ir praeityje šaunus 
Laisvės Choro pasirodymai 
daug paėjo nuo gabios jų ve
dėjos Wilmos. Ji gyva, drau
giška, į pamokas atvyksta su 
panaujinta energija, su šypsą 
veide. Jos taktiškas atsineši- 
mas link choro narių, gabus 
mokymas, choriečiuose užde
ga norą juo labiau lavintis, ir 
lavintis gražiai dainuoti. Kai 
tarpe irto k y to jos ir choriečių 
yra visados šiltas, draugiškas 
bendradarbiavimas, dėl to 
choro išstojimai dainoms prie 
Wilmos taip gerai ir vyksta.

Ji ne tik sutapus su choru, 
su lietuviais ir jų kalba? Ją 
jau, taip sakant, lietuviškai 
kalbėdamas neparduosi. Ma
žai tokių randasi. Net ir lietu
viškas jaunimas kartais nesi
laiko savo tėvų kalbos, nesi
stengia jos išmokti. Kitaip 
yra su Wilma. Ji lietuvių kaly
ba suinteresuota, kajba ir dai
nuoja, kiek ji gali.

Grįškime prie programos. 
F. Balevičius iš Brooklyn, 
N. Y. scenoje pasirodė su sa
vo piano solo. Brolyti, pianas 
jo klauso ir skamba tarytum 
verkia ir dainuoja. Tai pri
gimti gabumai. Jis atliko par
tiją klasikinių kur., ir ne bile 
kokių. Skambino per du kar
tus. Buvo parodyta publikai 
ir jo paties kūrinių.

Vėliau išstojo duetas, Gra
ce Galen su Wilma -Hollis. 
Sudainavo pora dainelių; Pia
nu palydėjo F. Balevičius. 
Beje, juodvi vėliau dar kartą 
pasirodė scenoje gana gerai.

Pianu paskambino jaunuolė 
Sandra Rusavage. Vėliau ji 
dainavo ir gražiai pašoko 
“tap dance”.

Scenoje pasirodė ir daini
ninkas L. Yonikas savo už
duotį atliko neblogai. Taipgi' 
Choras pademonstravo dar 
kelioliką dainelių.

L. Yoniko repertuare buvo 
operečių arijų ištraukos, bet 
nors jos buvo sunkios, Leonas 
jas atliko lengvai lyg žaisda
mas savo maestrisku balso ba
ritonu. Klausant jį dainuojan
tį, atrodo tartum jis visiškai 
nejaučia, kaip jis paskęsta 
savo dainų balsuose. Rodosi, 
jo klausytumeis ir klausytu- 
meis, kai jis dainuoja. Reikia 
pasakyti, kad Yoniko dalyva
vimas šiame koncerte labai 
pagražino šio vakaro progra
mą. Dainoje atrodo jis turįs 
didingą ateitį. Tadgi jam lai
mės toje srityje!

Viename išstojime scenoje 
pasirodė pora jaunučių, tai 
buvo Mildred Mulerankaitė su 
Barrett Hollis. Jiedu sudaina
vo bene dvi komiškas daine
les su judesiais. Nors jiedu 
palyginus dar jauni, bet bal
suose atrodo stiprūs. Puiku!

Programoje turėjome progą 
išgirsti viešnios Marcia Gene
lis, solistės. Jai pianu pritarė 
Marie Atleneos. Viešnia vi
suose išstojimuose pasirodė la
bai gražiai. Sudainavo graikiš
kai vieną liaudies dainelę ir 
kitas angliškai. Pasirodo, jog 
reikalui esant, daininįnkų tu

rima visiškai pašonėje ir dar 
kokių.

Laisvės Choras su keliomis 
dainelėmis užbaigė šio vakaro 
programą. Beje, chorui pianu 
pritarė jų nuolatinė pianistė 
Florence Mulerankaitė, o F. 
Balevičius visiems kitiems.

Laisvės Choras žiemos metu 
būvo sumažėjęs, bet šiame 
koncerte pasirodė padaugėjęs, 
daugiau dainos mėgėjų ran
dasi. Todėl vasariniuose pik
nikuose jam bus lengviau pa
sirodyti, kur tik teks dalyvau
ti. Betgi dar vis yra chore 
vietos dėl dainos mėgėjų.

Koncertui užsibaigus, dau
gelis susirinko į Laisvės Cho
ro patalpas pasikalbėti tarp 
savęs. Pagaliau pasidrąsinęs 
L. Yohikas užtraukė keletą 
gražių dainelių iš operos 
francūziškai. Matomai, choro 
vedėja norėjusi išgirsti jo kal
boje operos dainų. Leonas nesi- 
skūpej'O ir ten buvusiems gra
žiai padainavo. Jam labai dė
kui už tai.

Po visų linksmybių su paki
lusiu ūpu visi skirstėsi kas sau 
į namus.

Choras kas metai suteikia 
gerą koncertinę programą, ar
ba pastato didesnį veikalą. 
Visuomet savo parengimuose 
turėdavo apsčiai publikos, bet 
apgailėtina šiuo kartu. Jei ne 
svečiai iš tolimesnių kolonijų, 
kaip tai iš Worcester)©, Wa
terbury, New Haven ir kitų 
artimesnių vietų, būtų buvę 
ne kas. Choras ruošdamasis 
sekantiems parengimams tu
rės būti apdairesnis ir labiau 
išgarsinti statomą programą, 
tada ir vėl, kaip ir praeityje, 
sutrauks daug publikos. Rasis 
daugiau noro programos pil- 
dytojams ir rengėjams; Reikia 
atminti, kad choras turi daug 
simpatikų, tik reikalas tinka
mai juos sukviesti į parengi
mus. Prietelis.

Worcester, Mass.
Atydos meno ir dainos 
mėgėjams

Gegužės 3 cl. teko būti Lai
svės Choro koncerte Hartford, 
^onn. Ten' programoje daly
vavo jaunas dainininkas Leo
nas Yonikas iš New Yorko. Jis 
daug progreso yra padaręs 
dainavime. Man teko girdėti 
jį dainuojant prieš porą metų 
atgal So. Bostone, šį kartą jis 
dainavo stipriu baritonu tik
rai gerai, negali atsigėrėti be
siklausant jo malonaus daina
vimo. Jam jau gerai sekasi 
atlikti operų arijų ištraukos 
kaip tai iš operos La Traviata 
francūzų ir lietuvių kalboje. 
Taipgi Frank Balevičius, tas 
talentingas pianistas, savo so
lo skambinimus nepaprastai 
gerai atliko. Jis akompanavo 
pianu ir Yonikui dainuojant.

Kadangi mes LLD 11 kp. 
rengiame koncertą gegužės 
17 d. ir kaip matėte garsini
mus Laisvėje, kad L. Yonikas 
ir F. Balevičius dalyvaus šio
je programoje, todėl aš ir no
riu atkreipti visų atydą, kad 
ne praleistu mete progos pa
matyti ir išgirsti dainų ir mu
zikos. Ateikite ir nesigailėsite.

Koncertas įvyks Lietuvių 
Salėje, 29 Endicott St., 3 vai. 
po pietų.

Abelnai hartfordiečių kon
certo programa buvo labai 
graži. Pats Choras daugiau 
kai dešimts dainų sudainavo 
per tris išstojimus. Moterys 
choristės pasirodė draus
mingoje rikiuotėje. Chorvedė- 
dirigentė gabiai dirigavusi, 
todėl ir dainos gerai išėjo.

Viena moteris graikė su
dainavo savoje kalboje dainą. 
Taipgi pasirodė ir jaunuolių- 
vaikų duetas ir jaunutė šoki
kė. Programa užtrukusi 2 vai.

D. J.

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

Užkvietimas

LDS 8-tos Apskrities metinė 
konferencija atsibus gegužės 
24 d. 1 vai. po pietų, LMD 
svetainėje, 142 Orr' St., Pitts
burgh, Pa., Soho dalyje. Tai
gi, prašome delegatus ir sve
čius dalyvauti laiku ir skait
lingai, nes visiems LDS na» 
riams privalo rūpėti savo or
ganizacijos reikalai. Taip pat 
visiems bus svarbu išgirsti 
LDS atstovo raportas iš Cent
ro. Tai yra, man pranešė LDS 
prez. J. Gasiūnas, kad mūsų 
konferencijoje dalyvaus ir 
padarys pranešimą vienas iš 
centraiinio komiteto narių.

Po konferencijos bus vaka
rienė. Taigi, gerbiamieji na
riai ii: narės, prašome visų 
skaitlingai dalyvauti. Konfe
rencijoje ir paskui vakarie
nėje bus proga susitikti su se
niai matytais svečiais iš Pitts
burgh© ir apylinkės. O iš cen
tro atstovo išgirsime raportą 
iš visos mūsų organizacijos 
veiklos. Dalyvaukite. Pasima
tysime. Joseph Mažeika,

LDS 8-tos apskr. pirm.

Montello, Mass.
Didžiausias koncertas, kokis 

jau senai yra buvęs mūsų apie- 
linkėje, rengiamas Laisvės nau
dai. Įvyks šeštadienį, gegužės 
(May) 16 d., Lietuvių Tautiško 
Namo žemutinėje salėje, Vine 
ir N. Main Sts. Pradžia 7-tą v. 
vakare.

PROGRAMĄ PILDYS-.
Brooklyno Šokikų Grupe 
Leon Yonikas, baritonas 
Susana Kazokytė, sopranas 
Frank Balevičius, pianistas

Visi aukščiau minėti yra iš Brook
lyn, N. Y. Iš Montello dalyvaus šie:

LIUOSYBĖS CHORAS, , 
vad. Al. Pocius 

ALDONA WALLEN, sopranas 
ANNA MINEIKYTfc, sopranas 

i . Ir < <
GERDA TERHORST, armonlstė 

iš Canton, Mass.
RICHARD W. BARRIS, 

armonistas 
iš Dedham, Mass.

Po Koncerto bus muzika 
šokiams.*

Kviečiame visus vietinius ir 
iš apielinkės atsilankyti į šį 
taip gražų parengimą.

Įžanga tik $1.00.
Rengimo Komitetas.

Bridgeport, Conn.
Du . gražūs parengimai

Balandžio 11. d. turėjome 
šaunų pažmonį, tai draugų 
Mykolo ir Onutės Arisonų 25 
metų 'vedybinio gyveninio ju
biliejaus atžymėjimas. Prisi
rinko pilna Lietuvių salė iš 
Bridgeport© ir iš kitur draugų 
ir prietelių, žilagalvių ir jau
nimo. Draugai Arisonai yra 
nariais mūsų darbininkiškų 
organizacijų ir ne kartą yra 
vaidinę scenoje. Kaip buvo 
jaunuolių choras, abu daina
vo chore. Užsiaugino sūnų Al
gi r d ą, kuris y r a parvy
kęs iš Korėjos laimingas, 
sveikas.

Buvo pasakyta daug gerų 
linkėjimų nuo svečių, ir įteik
ta gražių .dovanų, o Arisonai 
atsilygindami visus pamylėjo 
skaniais valgiais ir gėrimais, 
ir prie geros muzikos pasišo
ko, kiek tik kas norėjo.

—o—
Balandžio 25 d., vakaro 

įvyko pavasarinis banketas ir 
šokiai, surengė LDS 74 kp., 
toje pat Lietuvių svetainėje. 
Parengime dalyvavo svečių iš 
Wjaterbury, New Haven, 
Brooklyn ir kitur. Drg. J. Ga
siūnas ir daugelis kitų sutei
kė garbę Bridgeport© LDS 
74 kpM kad gražiai darbuo
tasi, net per paskutinius 3 va
jus gavo po vieną aukščiau
sią dovaną, šitas parengimas 
tai kaip ir buvo pradžia va
jaus, ir būtų gražu, kad

Bridgeport©i ir vėl tektų būti 1 
laimėtojais. Parengimas pui
kiai pavyko. LDS narys. 
. ........................... t. . ■

3 pusl.-Laisvė (Liberty)-Antradien., Gegužės-May 12, J

Philadelphia, Pa.
HELPWANTED FEMALE
SECRETARY. Experienced. 5 day 

week. 9 till 5:30. Modern office. 
Good working conditions, Free hos
pitalization and life insurance. Ap
ply ot phone: Mr. L. W. Brauta. 
MAJESTIC, Ferry and Atlantic 
Aves., Woodlawn 4-2010. 
____________________________ (87-93)

MAID. Settled woman. Age 25— 
40. General duties. Willing to work. 
Must be fond of children. Prefer 
someone wanting good home. Good 
salary; permanent position for right 
person. Phone: MIDWAY 2-4286, 2 
to 4 P. M. for interview.

(89-95)

z CLERK-TYPIST
Insurance Office. Experience help

ful but not necessary. Steady posi
tion; good working conditions. Phone 
MR. BROOKES. LO. 3-4108 for in
terview. ,

(89-95)
TEXTILE FINISHERS

Experienced only on woolen cloth. 
Night work; good working, condi
tions. Apply in person, see MR. 
WILLIS or MR. McKENNA.

CARLTON MILLS CO.
283 W. Wyoming Avenue 

(91-97)
Stenographer

Experienced. General office work. 
Full time Steady work. Good work
ing conditions. Apply or phone:

MR. HARLAN. WA. 2-2880
U. S. TYPEWRITER RIBBON 

MFG. CO.
621 Cherry St., Phila.

(92-94)
BOOKKEEPER

Experienced. With knowledge of 
Typing and taxes. 5 day week. Cen
trally located. Steady position. Good 
working conditions.

Phone LO. 7-4797
(92-94)

SETTLED WOMAN
Downstairs work and cooking for 

private family living in Jenkintown. 
Live in, own living room, bedroom 
and bath. /Must have good referenc
es and experience. Good and steady 
position for right woman. Phone— 
OGontz 3553 or write to 221 Wyn
cote Road, Jenkintown, Penna.

(92-95)

WOMEN
General kitchen cleaning. Hours 

4:30 P.M.—12:20. Meals and uni
forms supplied. Good wages, steady 
work. Apply in person, between 
3—4 P. M. Ask for Mr. Meany.

STOUFFERS
1526 Chesnut Street.

No phone calls.
(92-94)

HELP WANTED MALE

■ rAVTO MECHANICS. All ąround 
Man. Buick experience preferred. 
Steady work; good working condi
tions. Apply in person.

MASON BUICK, INC.
Wright Ave. and Federal St., 

Camden, N. J.
(91-93)

TUBE MILL OPERATORS. Ex
perienced on electrically welded tub
ing mill. Steady work; bonus and 
overtime. Vacation, group insurance. 
Apply or phone. WEST MORE
LAND METAL MFG. CO., Milnor 
Street and Bleigh Ave. DE. 3-8300.

(91-93).

AUTO MECHANICS. Experienced. 
Must be first class. Qualified for 
State Inspection. Free cover-alls; 
free insurance. Vacation with pay; 
steady work; good working condL 
tions. Apply in person. TRI-STATE 
WILLYS, 1978 W. Hunting Park.

__________________ (87-93)

YOUNG MEN
To wark as Rod men and chain 

men for land surveyor. Pay based 
on experience. Apply in person.

G. D. HOUTMAN & SON
112 W. Front Street, Media, Pa.

‘ (92-94)

MECHANICS
For Construction Equipment. Must 
have experience. Steady work. Good 
working conditions.

Phone BA. 9-4587 for information
(92-98) •

Įvairūs išsireiškimai
Kas yra pesimistas? Na

gi, tai asmuo, manantis, jog 
visi kiti žmonės taip lygiai 
nešvarūs, kaip ir jis.,—ir už 
tai visus juos nekenčiąs.

G. B. Shaw.

Bankas tai vieta, kur tau 
paskolina lietsargį, kai gie
dra, bet pareikalauja jį ati
duoti, kai tik ima lyti.

Frost.
•

Ambasadorius tai teisin
gas žmogus,, siunčiamas 
svetimon šalin meluoti*apie 
jį atsiuntusią ją šalį.

Sir Henry Wotton.
Surinko Kas Kitas



Prelekcija sveikatos 
reikalais gegužės 17 d.

LDS 13 kuopa turės prelek- 
ciją sekmadienj, gegužės 17, 
Liberty Auditorijoje, Rich
mond Hill, N. Y. Pradžia 3 
vai. po pietų.

- Ši prelekcija bus svarbi, nes 
bus dėstoma, kaip geriau svei
katą išlaikyti, kaip nuo Įvai
rių ligų apsisaugoti.

Rengėjai kviečia visus ir 
visas, kam tik rūpi susipažin
ti sveikatos reikalais ir tuo 
savo amžių prailginti, daly
vauti. Rengėjai.

Speak English?
I, know all of you who read 

Laisvę can also read and 
speak English, if not perfect
ly, but enough to get along. 
So here is this much for you— 

LDS Ladies Bowling League 
will have a cake sale Sunday, 
May 17, starting 2 o'clock in 
the afternoon. Come, buy 
a.nd eat our good home made 
cakes and so help our girls to 
go to Detroit for a LDS Tour
nament, end of this month.

See you Sunday, May 17.
Use.

Darbininkų vadui 
pagerbti bankietas

• New Yorke susidaręs Steve 
Nelsonui ginti komitetas pra
šo pranešti, kad ruošia ban- 
kietą gegužės 22-rą, Tower 
Hotel, Broadway ir 76th St., 
New Yorke.

Nelsonas yra vienas nuteis
tųjų Pittsburghe einant tos 
valstijos “prieš maištus“ Įsta
tu. Jo apeliacija eis Į J. V. 
Aukščiausią Teismą sekamą

NewWto^g^Zinlos

išpildė

Frank

N. V. Komitetui nepavy
ko meškerioti šnipų

Trečiąją dieną po atsibala- 
dojimo Į New Yorką, Neame- 
rikinių Veiksmų Komitetas bu

vo pasišaukęs, greta kitų, ak
torių Lionei Stander.

Stander iš pat pradžios 
griežtai pareikalavo savo tei
sių. Jis atsisakė liudyti kol ne
bus nutraukta televizija, 
sakė, jog jis tuo naudojasi tik
tai savo profesijai, būdamas 
tam pasiruošęs, tiktai su iš 
anksto priruošta programa. 
Pagaliau, tardytojai 
jo reikalavimą.

Po to Neamerikinių 
m u Komiteto a d vok.
Tavenner per apie pusvalan
di skaitė priešdarbininkiško 
informerio Mark Lawrence 
prieš Standerį, kaipo prieš 
komunistą, priruoštą neva lin
dynių litaniją. Į ta Si ta n dors 
atsakė pareiškimu, kad Law
rence “yra psychopatikas ii 
kreivai prisiegautojas.“

Stojęs liudyti, Stander sakė, 
jog jis gimė New Yorke 1908 
metų sausio 11 dieną. Buvo 
laikraščių reporteriu. Pradėjo 
vaidinti vaikystėje ir yra vai
dinęs virš šimto filmų pasta
tymuose. Karui prasidėjus 
buvo Įstojęs Į Kanados Orlai- 
vyną, paskui persikėlė Į J. V. 
Orlaivyną. Parodė užsitar
nautus pažymius laike Antro
jo Pasaulinio Karo. Tai už
baigęs, Stander stipriai už
klausė :

“Ar aš kuo kaltinamas? 
Ko aš čia atvykau ?”

Republ ikonas kongresma- 
nas Veide atsakė, jog akto
riui kaltinimų neturi. Bet jog 
komitetas tikėjosi, kad akto
rius pagelbėsiąs tyrinėti taip 
vadinamus subversyvius* asme
nis. Aktorius pareiškė:

“Norėčiau jums papasakoti 
apie subversyvę veiklą grupės 
žmonių, kurie skleidžia nea
pykantą po visą šalį. Jie yra 
skleidėjai neapykantos prieš 
negrus, prieš žydus, ir aš esu 
buvęs tos grupės auka...”

Veide pradėjo tvoti i stalą 
kūjeliu, grasinti Stand erių i iš
varymu iš kambario.

“Stebiuosi,” 'sakė Standeris, 
Veldės kūjeliui aptilus. “Jus 
nenorite girdėti apie subver-. 
syvius veiksmus. Tas subver- 
syvis veiksmas uždėjo mane ] 
juoduosius sąrašus. Jis manęs 
neprileidžia prie televizijos, 
radijo ir scenos veikalų, taip
gi Į filmas. Mano agentas man 
sakė, kad tas blaklistas kai
nuoja man po $125,000 meti
nių pajamų iš radijo progra
mų.”

Pat pradžioje savo liūdymo, 
Standeris buvo pažymėjęs, 
kad jis Hollywoode numaska- 
vo raketierius Brown ir Bioff. 
Nors tie asmenys vėliau buvo 
teisti už raketierizmą filmų 
industrijoje, tačiau už tų ra- 
ketierių numaskavimą Stande
ris buvo filmų kompanijų už
dėtas į juoduosius sąrašus, 
nebegavo filmose darbo.

Stander sakė, jog jis atsi
sakytų būdamas po priesaika

“PUIKI PRAMOGA VISAI ŠEIMAI!” 1=3*******^^
AGNIFICENT! AUTHENTIC!!!

World!Never Before Seen By The Eyes Of The

Ar
AMERICAN
LANGUA6E FILM

Kitas teatrininkas atsisakė 
»

tapti išdavinetoju
Gegužės 7-tą, greta kitų, 

buvo pašauktas į Foley Squa
re pas Neamerikinių Veiksmų 
Komitetą scenos veikalų sta
tytojas Lee Sabinson, žymi 
Broadway figūra. Tarpe ilgai 
ir sėkmingai vaidintųjų jo 
statytų veikalų buvo “Fin- 
nian’s Rainbow.”

Komitetas klausė jo, ar jis 
pagelbėtų komitetui ieškoti 
subversyvių.

“Taip, aš žinau subversyvių 
veiksmų. Ir leiskite man pasa
kyti, kad prie 86th St., buvo 
American Bundistų susirinki
mas sekmadienio vakare, kur 
senatorius McCarthy buvo 
heil-liuojamas, taipgi bus...“

“Bang! bang! bang!” pasi
girdo kūjelio tauškėjimas į 
stalą. Juo visomis išgalėmis 
tvojo Įraudęs Michigan© re- 
publ ikonas K it Clardy, to ko
miteto pirmininkas. Tad nebe
galima buvo išgirsti, ką dau
giau pasakė Sabinsonas. Tik
tai perpildytame kambaryje 
stebėtojai suūžė juoku. Clar
dy pagrasino visus prašalinti 
jei dar kartą pasigirstų juo
kas.

Sabinsonas atsisakė pasaky
ti, ar jis bent kada buvo ko
munistu. Atsisakė pasiremda
mas Penktuoju Konstitucijos 
Amendment©. Tačiau atsakė, 
jog dabar nėra komunistu.

Po to komiteto advokatas 
Robert J. Kunzig rodė Sabin- 
sonui laikraščių iškarpas. Jo
se aprašoma Įvairių organiza
cijų ar komitetų veiksmai, 
kuriuose Sabinsonas dalyvavęs 
ar kuriuos parėmęs. Tarpo 
tų ištraukė kopiją laiško, kurį 
Meno, Mokslų ir Profesijų Na- 
cionalė Taryba rašė J. V. 
Sl-jam Kongresui. Tame laiš
ke ragino panaikinti tą patį 
komitetą. Ir tą buvęs pasira
šęs Sabinsonas.

“Ką dabar sakysi? Negali 
sakyti to nepasirašęs?”

“Negaliu, kadangi, jei tas 
laiškas būtų man paduotas 
šiandien, aš jį taip pat pasi
rašyčiau,” atsakė Sabinsonas. 
^^ląųsiamas. ar jis davė .savo 
,yavtą šaukimui . Amerikos 
Kontinentalio Kongreso Tai
kai, Sabinsonas atsakė, jog 
daleistina, kad davęs. Ir pasi
skubino dadėti •

“Aš skolinau savo vardą 
kiekvienam kongresui už tai
ką, kaip kad prezidentas Ei- 
senhoweris buvo išrinktas pa- 
siskelbimu, kad jis turi prog
ramą taikai.”

Ar tai reiškia, kad jis duo
tų vartoti savo vardą “bile 
kam,” klausė jo komitetas.

“Už taiką, taip, visuomet 
duočiau,” atsakė jis.

Sabinsonas taipgi sakė, kad

liudyti apie savo buvimą ar 
nebuvimą komunistų partijos 
nariu. Atsisakytų dėl to, kad 
“kreivai prisiekusių šnipelių ir 
psychopatų liūdymai teisme 
galėtų turėti daugiau svorio 
U'ž mano žodį.” T-as. 

įf iiwhc HENRI VIOON n NK PIUS X

PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODA1TIS
Užlaiko puikų

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

Telephone E Vergreen 4-8174
■ h. •

jis yra leidęs vartoti jo vardą 
ir kitiems tikslams, “kuriuos 
aš skaičiau kova už padoru
mą.“ Kad jis yra gavęs nuo 
visuomenės Įstaigų ir asmenų 
daug pažymių “už mano kovą 
tolerancijai ir demokratijai.“

Sabinsonas taipgi sakė, jog 
“daleistina,” kad jis rėmęs 
komunistą Simon W. Gersoną 
Į Miesto Tarybos narius kaipo 
Įpėdinį velionio kaunsilmano 
Cacchionės. Jis sakė: “kadan
gi žmonės buvo išrinkę komu
nistą, gal būt jie būtų norėję, 
kad ir jo Įpėdinis būtų komu
nistas.“ O kad tardytojams 
būtų aišku, kad spauda nega
lėtų iškreipti. Sabinsonas 
dėjo patvirtinimą:

“ši a n d i e n p a d a r y č i a u
patį.“
Šniukštą buvo, kur nebus

Tačiau jie buvo ne iš dar
buotojų teatrininkų ar mokslo 
žmonių organizacijose, bet ra- 
gangaudžių pasamdytieji, bu
vę Visur siuntinėjami šniukš
tinėti ir dabar 
liudyti. Taipgi 
giųjų 
priešai, 
tapti 
džiaugiasi nors tuo, 
už milijonierių interesus prieš 
darbininkus loti. Jie tariasi 
tuomi Įsipirkę i milijonierių 
klasę, tapę aukštesniais už 
darbinink us.

vežiojamieji 
buver pažan- 

darbininkų amžinieji 
kurie, negalėdami 

m i lijo n rer i a i s patys,
kad gali

pripasakojo’ 
ir tarnavo 
informeriu,

Vienu iš pastarųjų yra bu
vęs trečiadieni pašauktas liu
dyti Robert Gladnik, Įsigrau- 
žęs Į ILGWU organizatorius 
Clevelande. Jis 
piktų nesąmonių 
neamerikiniams
Įvardindamas žmones.

Ketvirtadienį buvo pašauk
tas toks pat liudytojas Zacha
ry Schwartz, buvęs artistu 
Walt Disney ir Columbia stu
dijose, Hollywoode, dabar 
dirbantis Sherman & Mar
quette skelbimų agentūroje, 
10 Rockefeller Plaza. Ir bu
vo filmų kompanijos savinin
kas Robert Rossen.

Taipgi buvo minėti raštu 
pateikti liūdymai kelių kitų 
Šniukštų, Įtarinėjantieji žmo-

Rep.nes.

MIRĖ

'Blizinski

B'edford

Mike Rinkevičius, gyvenęs 
294 Union Avė., Brooklyne, 
staiga mirė gegužės 9-tos prie
vakarį. Pašarvotas
Funeral Home, 167 Metropo
litan Avė. (netoli
Avė.). Laidos gegužės 13-tos 
rytą, Šv. Jono kapinėse. Išly
dės apie 9 :30 ryto.

Velionio našlei Mary ir šei
mai reiškiame užuojautą.

Virginia 9-6128PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

TYRIMUI
2-3; 6-8 P. M.
By Appointment 

Except Thurs. & Holidays

Į-

Didžiojo New Yorko 
Fondo vajus

I

Didžiojo New Yorko Fon
das, miesto valdžios kontrolė
je esanti Įstaiga, pradėjo savo 
vajų. Nori aukomis surinkti 9 
milijonus dolerių pašalpai 
vairių Įstaigų.

Mieste esama 432 tokios 
staigos, kurios pripažintos 
teisėtomis gavėjomis paskyrų 
iš to fondo. Tai daugiausia vi
sokios religinės draugijos ir 
Įstaigos, taipgi miesto ligoni
nės. Fondas joms duoda pa
skyrų pagal nuožiūrą, o tos 
:staigėlės tas paskyras išlei
džia pagal savo nuožiūrą.

Į k and a-

mėgsta 
ir kandi, 

neskau d a,

įspėkite vaikus 
saugotis šunų

Prieš porą savaičių Brook
lyne buvo nušautas pasiutęs 
šuo. Niekas nežino, kiek tas 
šuo buvo užkrėtęs kitų. Po to 
jau kelintas vaikas 
m as šunų.

Vaikai paprastai 
žaisti su šunimis. Net 
jeigu jis perdaug 
vaikai skaito šunies žaidimu, 
net nepasiskundžia tėvams.

Svarbu1 pamokyti vaikus 
saugotis šunų. Įpratinti greit 
pranešti apie mažus ar dide
lius Įkandimus ar įbrėžimus. 
Išmokyti pastebėti ir susekti 
vaiką Įkandusi šunį. Jeigu 
šuo būna atrastas sveiku, vai
kas bus saugus, šunies nepa
gavus, vaikas turi kentėti ar
šiai skaudžius Įčirškimus ap
saugai nuo pasiutimo ligos.

Bing-

Dovanos parodai
Irena Levanienė 6 dėžutes 

Castile muilo.
Benis Pappas $1,
K. Vaicekauskienė, 

hamton, $1.
Dovanos buvo gautos pirm 

parodos, bet praleistos nepa
žymėtomis spaudoje, arba pa
žymėtos netiksliai. Atsiprašo
me. Ir ačiū už dovanas.

PRANEŠIMAS
RICHMOND HILL, N. Y.

L.L.D. 185 kuopos susirinkimas 
jvyks ketvirtadieni, gegužės 14 die
ną, prasidės 7:30 vai. vakare, Liber
ty Audtorium. Visi nariai malonėki
te atsilankyti j šį susirinkimą. Ku
rie dar neužsimokėjote duoklių už 
1953 metus, prašomo užsimokėti. 
Neužilgo bus nauja knyga gatava.

Sekr.
(92-93)

REAL ESTATE
SOUTH BROOKLYN

Gerai budavotas 8 šeimų namas. 
Tuščias apartmentas, prisideda įei- 
gos. Daug gerų įrengimų, arti mo
kyklų, krautuvių ir transportacijos. 
“Kaina 4 kartus didesnė už randą”. 
Taipgi kiti namai 1, 2 ir 3 šeimų. 
Randasi gerų įeigų nuosavybių.

THOMAS PISARRA
4410J — 4th Ave., Brooklyn

Tel. SO. 8-0068 x
(91-93)

87-20 85th Street
WOODHAVEN, L. I., N. Y.

NEW YORK NEW YORK
—■11 - 1 ■— ■"■■■■ ■■■—r  

Help Wanted Female
SLAUGĖ — R. N.

$270 į mėnesį — Naktinėm parei
gom, 40 valandų su pertraukom. 
Nursing Home—šaukite CO. 5-9358. 
Valandos 9—5 P.M. ar rašykite:
Box M 1-A, 11 W. 42 St., N.Y.C. 

Rm. 830
(87-93)

REIKALINGA VIRĖJA

Viduramžė moteriškė. Gyvenimas 
vietoje. Nuolatinis darbas, fiera mo
kestis. Šaukite:

HOHis 5-6161
(90-94)

REIKALINGA CORSETIERE
Patyrusi prie corsets dirbimo, da

liai ar pilnam laikui. Nuolatinis 
darbas. Gera mokestis. Puikios dar
bo sąlygos. Kreipkitės:
UNITY SURGICAL SUPPLY CO.

157G St. Johns Pl., Brooklyn.
Tel. PResident 3-3450

(90-92)
REIKALINGOS MERGINOS

Plastic sudėjimų darbas prie žais
lų. Nuolatinis darbas, gera alga. 
Apdrauda ir kitos pašalpos.

Kreipkitės:
SPEC-TOY

35-35 — 35th St., L. I. City
(90-94)

RANKINĖS FINISHERS

Patyrusios — prosijimui. Nuolati
nis darbas, gera mokestis. Vakaci- 
jos ir ligoje pašalpos. Kreipkitės:

FRESH POND CLEANERS
66-71 Fresh Pond Rd., 

Ridgewood, L. I.
(90-96)

REIKALINGA FINGERWAVER
Pilnai patyrusi operatorė. Nuola

tinis darbas. 5 dienos. Valandos 
9:30— 6 P. M. Uždara Pirmadieniais. 
Gera alga. Puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
2076 E. 177th St. (arti Olmstead) 

Bronx. Tel. TA. 9-3847.
(91-95)

PATYRUSIOS OPERATORĖS

Dirbti prie suknelių. Dirbti visą 
rūbą ar tik dalis. Nuolatinis dar
bas. Gera alga. Kreipkitės:

MODEL FIT
6120— 20th Ave., Brooklyn. 

Tel. BE. 2-8016.
(91-95)

REIKALINGA COUNTERGIRL
Dirbti prie fontano. Nuolatinis 

darbas. Naktinis darbas. 5 dienų są- 
vaitė. Gera mokestis, geri tipai.

Kreipkitės:
FREDRICK’S LUNCHEONETTE

14 Grace Ave., Great Neck, L. I. 
Tel. Great Neck 2-0142.

(91-93)
REIKALINGOS -OPERATORĖS
Patyrusios prie Singer mašinos. 

Darbas prie Lietpalčių. Nuolatinis 
darbas. Gera mokestis.

THE RAINER CO., INC.
777 Flushing Ave. (1 blokas nuo 

Broadway), Brooklyn.
(91-97)

REIKALINGOS OPERATORĖS
Patyrusios ant Singer mašinos 

dirbti prie $3.75 vertės suknelių. 
Nuolatinis — apskritų metų darbas. 
Gera mokestis. Kreipkitės:

MODEL DRESS CO.
18 Orchard St., N. Y. C. 

Tel. CA. 6-6885.
(91-97)

NAMŲ RUOŠOS DARBININKĖ

Great Neck, L. I., namuose
Atskiras kambarys ir maudynė. 

Gera mokestis. Anglų kalba nebūti
nai reikalinga. Kreipkitės:

GReat Neck 2-4790
' (91-95)

REIKALINGA HAIRDRESSER IR 
SHAMPOO—MANICURISTS

Rinktiniam Riverdale Salonui. Ne
paisant kiek algos. Nuolatinis dar
bas. Kreipkitės:

LE FEMME HAIRSTYLIST 
5690 Riverdale Ave., Bronx

Tel. Kingsbridge 9-6379
(91-93)

HELP WANTED-MALE
TOOL MAKERS 

MAŠINISTAI
Pirmos klasės. Aukščiausia mokest- 
tis su nebrangiu pragyvenimu Dela

ware County, N. Y.
DEL-KROME CORP.

Walton,' N. Y. Walton 500
(90-92)

STATYTOJAI
Patyrę mašinų statymo darbe. 

Nuolatinis darbas. Gera mokestis, 
puikios darbo sąlygos. Kreipkitės:

CHARLES ROSS & SON CO.
148 Classon Ave., Brooklyn 

(92-96)
INDŲ MAZGOTOJAI

Nuolatinis darbas, 40 valandų 
savaitė.

Kreipkitės tik asmeniškai:
FLUSHING HOSPITAL & DISP. 

44-14 Parsons Blvd., Flushing, L. I.

RANDAVOJIMAI
8 KAMBARIŲ — 1 ŠEIMOS

Gerai budavotas, asbestos šinge- 
liuotas namas. Pilnai įrengtas, pil
nas skiepas, šiltas vanduo, aliejum 
šildomas. Screens ir storms, Vene
tians. Daug kitų įrengimų. Visi mo
derniniai pagražinimai. Gera sekci
ja, arti visų komunikacijų. 2 blokai 
nuo stoties, Pliutas 30x100, tikras 
pirkinys. Tik $13,500. Šaukite savi
ninką:

TALMAGE 2-1629.

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGA HAIRDRESSER
Gera—pilnai išsilavinusi padabini^ 

mo Operatorė. Nuolatinis darba^
5 dienos, 40 valandų. Gera mokestis,! 
Puikios darbo sąlygos. Kreipkitės: »

ALEX BEAUTY SALON
105 E. 198 St., Bronx

Tel. FO. 4-8226
(86-92)

FINGERWAVER
Patyrusi, pilna operatorė. Reika

linga gera plaukų dažytoja, dirbti 
gale savaičių. Puikiausi klientai. Ge
ra alga. Kreipkitės:

Manhattan Beach Beauty Salon
112 West End Ave., Brooklyn

. Tel. NT. 6-9251
(86-92)

REIKALINGA
* COUNTER WAITRESS
1 Valandos 9-6 P. M. Nuolatinis dar
bas, gera mokestis, puikios darbo 
sąlygos. Kreipkitės:

GREAT NECK DINER,
6 Cutlermill Rd., Great Neck, L. I.

Tel. Great Neck 2-2069
(88-92)

IT N G ER—PER M A N ENT W A VER

5 dienų savaitė, nuolatinis darbas, 
gera mokestis,, puikios darbo sąly
gos. Kreipkitės:

ANTONIO’S
20 E. 14th St., N.Y.C.

Tel. AL. 5-748G
(89-93)

PRACTICAL SLAUGĖ IR
SLAUGIŲ PAGELBININKĖ >

Mažiems Nursing namams. NiF» v 
latinis darbas, gera mokestis, puT 
kios pašalpos. Kreipkitės:
WOOD MANOR NURSING HOME
104-19 — 165 St., So. Jamaica, L. I.

Tel. J A. 3-5963
(89-95)

REIKALINGA BAKERY 
SALESGIRL

Daliai ar pilnam laikui. Gera mo
kestis, puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
MEADOW BAKE SHOP

68-12 Fresh Meadow Lane.
Flushing, L. I.

Tel. FLushing 9-8032
(89-93)

REIKALINGA WAITRESS

Jauna, patraukianti. Patyrimas 
nereikalingas, nuolatinis darbas, ge
ra mokestis. Kreipkitės:

THE CHEF HOT SPOT
218-14 Jamaica Avenue,

Queens Village, L. I.
(89-93)

ŠILKO PROSYTO.IOS
Pirmos klasės rankinės prosytojos 

suknelėms ir gowns. Puiki proga 
pastoviam darbui. Moderninė dirb
tuvė. Apmokamos vakacijos ir me-^ 
dikalis aprūpinimas. Busas sustoja^^ 
prie dirbtuvės. r
RANDALLS CLEANING PLANT

Nassau Rd. ir Brookside, Hempstead 
(90-94)

VALYTOJOS

5 dienų savaitė. Sekmadieniais ne
dirbama. 1-mos klasės paliudijimai 
reikalingi. Unijinė alga.

Kreipkitės:
HOTEL DRAKE

56 Street ir Park Ave.
(90-92)

REIKALINGOS OPERATORĖS

Merrow, Singer stitch covering, pa- 
kuotojos. Nuolatinis darbas. GcYa 
mokestis. Šaukite:

ULster 2-8700
(90-94)

COUNTER WAITRESS

Nuolatinis darbas. 6 dienos. Gera 
mokestis, prisideda geri tipai.

Kreipkitės:
THREE STAR RESTAURANT

111-31 Roosevelt Ave., Corona, L. I.
(90-94)

MERGINOS—MERG INOS
Reikalingos lengvam fabriko dar

bui. Nuolatinis darbas, 5 dienų sa
vaitė, puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
GOLD LEAF PHARMICAl

36 Lawton St., New Rochelle, 'N. Y. 
_______ ____________ ff2-96)

REIKALINGA HAIRDRESSER

Pilnai mokanti grožio operacijas. 
Pilnam ar daliai laiko. Gera mokes
tis. Nuolatinis darbas. Kreipkitės:

FERNAND’S BEAUTY SALON
221-42 Horace Harding Blvd., 

Bayside, L. I.
(92-94)'

FINGERWAIVER & MANICURIST

Patyrusi, nuolat ir gale savaičių.
Trumpos valdandos. Gera mokestis.

Kreipkitės:
YOUR HAIRDRESSER

8 Bond St., Great Neck, L. I.
Tel. GR. 2-1090.

(92-98)

HELP WANTED MALE
X VYRAI VIRTUVEI

Nuolatinis darbas, 40 valandų 
savaitė.

• Kreipkitės tik asmeniškai:
FLUSHING HOSPITAL & DISP.

44-14 Parsons Blvd., Flushing, L. I.

Long Beach moterys subruz
do reikalauti miestinės auto 
pastatymui stoties prie /LI 
gelžkelio. Jos sako, kad visi 
L. 1. miesteliai turi tokias 
mokamas stotis kaipo patai 
navimą visuomenei.
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