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KRISLAI
Leningradui 250 metų. 
Miestas didvyris. 
Rinkimai Italijoje. 
Apie McCarthy.

Rašo R. MIZARA

Sukanka 250 metu, kai bu
vo ^pradėtas statyti Leningra
do miestas.

Jį įkūrė caras Petras l-rna- 
■3iVv didžiuoju vadinamas.

Miestas buvo pavadintas 
Sankt Peterburgu, bet pirmo
jo pasaulinio karo medų rusai 
miesto vardą surusino, pava
dindami Petrogradu. O po 
didžiosios spalio revoliucijos ji 
pakrikštijo Leningradu, tuo 
pagerbdami revoliucijos vadą 
Leniną.

Leningradas, taigi, yra 50 
metu jaunesnis už mūsiškį 
New Yorką.

Kam teko būti Leningrade, 
kiekvienas pripažins, jog tai 
labai gražus miestas. Gyvento
ju skaičiumi jis yra antras po 
Maskvos. Labai pramoningas 
miestas.

T/'ningi-adas Rusijos ir visos 
Tarybos Sąjungos gyvenimo 
suvaidino vieną žymiausiųjų 

l&Hti. čia gimė didžioji spa
lva revoliucija.

Leningradas, antrojo pasau
linio karo motu, atsiminkime, 
buvo vokiškų armijų ilgai ap
gultas, šaudomas, griauna
mas vokiškų patrankų ir oro 
bombų. Tačiau kovingieji Le
ningrado piliečiai nusitarė ge
riau mirti, o neatiduoti prie
šui savo šlovingąjį miestą.

Ir Hitleris Leningrado nega
lėjo užimti, nors tiek daug 
pastangų tam dėjo.

Dėl to šiandien Leningra
das nešioja miesto didvyrio 
tardą.

★
Kuriems toko būti Lening

rade po karo, sako: miestas 
atstatytas, padarytos karo 
žaizdos užgydytos. Jis šian
dien kur kas gražesnis, kin
kas kilmingesnis negu kada 
nors yra buvęs.

Leningrade klesti pramone, 
klesti mokslas, menas, kultu- 
ra: .

RochĮsi, ten yra kasama ir 
subvė. # /’

Neatmenu, kur esu skaitęs 
ar girdėjęs, būk yra mierija- 
ma vėl jPadaryti Leningradą 
Rusijoš sostine, paliekant Ma
skvą Tarybų Sąjungos sostine.
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dieną Italijoje įvyks parla
mentariniai rinkimai.

Italija šiandien pilna rinki
minės propagandos, šie rinki
mai kreipia dėmesį ir viso pa
saulio.

Aną dieną Italijos kairiųjų 
socialistų partijos vadovas, 
Pietro Nenni, pasikalbėjime su 
spaudos korespondentais sa
kė:

—Nei vienoje rinkiminėje 
kampanijoje Italijos žmonės 
nėra parodę tokio didelio su
sidomėjimo ir entuziazmo so
cializmu, kokį rodo dabartinė
je Kampanijoje.

Nenni mano, kad jo partija, 
sudariusi bendrą frontą su 
komunistais, pasieks didžiulių 
laimėjimų.

Daugelis stebėtojų spėja-, 
jog Alcide de Gasperi partija, 
krikščionių demokratų parti-

(Tąsa 3-čiam pusi.)

AMERIKONAI ĮTEIKĖ 
KORĖJOS LIAUDININKAM 
SLAPTA PASIŪLYMĄ

i Reikalauja liaudininkų atsakymo 
[į ši pasiūlymą iki birželio 2 d.

Panmundžom, Korėja, ge. 
' gūžės 25. — Amerikonai 
įteikė naują, slaptą pasiū- 

■ lym.ą šiauriniams Korėjos 
i liaudininkams kas liečia to
kius belaisvius, kurie, pa
sak amerikonų, nenori na
mo grįžti Šiaurinėm Korė
jos Liaudies Respublikon 
bei Kinijon.

Į derybas dėl to atlėkė ir 
generolas Mark W. Clark, 
vyriausias Amerikos ko- 
mandierius Tolimiesiems 
rytams.

Clark drauge su generolu 
Harrisonu, nuolatiniu Ame
rikos atstovu deryboms, 
reikalavo dar slaptybėje 
laikyti naująjį jų planą, 
Davė korėjiniams liaudi
ninkams laiko iki birželio 
(June) 2 d. galutinai atsa
kyti į šį planą.

Gen. Clark, pirm atvyks

Du amerikonai suimti kaip 
pietiniij korėjiečiu žudikai

Seoul, Korėja. — Sugrą
žinti i Jungtines Valstijas 
lakūnai Robert W. Toth ir 
Thomas L. Kinder bus at
gal pargabenti į Pietinę 
Korėją ir teisiami už nušo
vimą dviejų civilinių žmo
nių, pietinių korėjiečių, be 
jokios priežasties.

Nukritus lėktuvui, 
užmušta 6 žmonės

St. Louis, Mo.—Per ūka
na nukrito Meteor Air 
Transport kompanijos lėk
tuvas, užmušant 4 lakūnus, 
1 mechaniką ir merginą 
patarnautoją keleiviams.

Tas lėktuvas iš Teterbo
ro, N. J., buvo neregulia
rus — ‘skrisdavo tik tada, 
kai gana keleivių gaudavo.

IŠPLĖŠTA $55,000 Iš 
LONG ISLANDO PAŠTŲ

Mineola, L. L, N. Y. — 
Plėšikai pagrobė iš vietinio 
pašto $5,000 pinigais ir pas- 
taženkliais. Pirmiau plėši
kai tą pačią pereitą savai
tę pasiglemžė $50,000 ver
tės pinigais, paštaženkliais 
ir bonais iš kito netolimo 
paštos Rego Park, Queens, 
Long Islande.

Chicago. — Raportas fe
deracinės Sukn lasiusių 
Unijos suvažiavimui sako, 
kad ji savo ižde turi 166 
milijonus dolerių.

Brazilijos skola pakilo iki 
$208,300,000.

tant į Panmundžomą, dery
bų vietą, per dvi valandas 
kalbėjosi su Pietinės Korė
jos tautininkų prezidentu 
Syngmanu Rhee senojoj 
sostinėj Seoule.

Pranešama, kad Syngma- 
nas vėl reikalavo užimti vi
są Šiaurinę Korėją ir ati
duoti ją Pietinės Korėjos 
tautininkams. Clarkas, sa
koma, ragino Syngmaną 
remti amerikinius planus.

Kinija sako, nėra nenorin
čių grįžt belaisvių

Peking. — Kinijos Respu
blikos radijas atmetė ame
rikonų tvirtinimą, kad apie 
40,000 kinu bei šiauriniu 
korėjiečių belaisvių atsisa
ką namo grįžti iš Pietinės 
Korėjos stovyklų. Radijas 
užreikė, jog nėra atsisa
kančių grįžti belaisvių.

Anglija telkia azijiečius 
kovai prieš Kenyios negrus

I

Nairobi, Kenya. — An
glijos kolonijų ministras 
Oliver Lyttleton’as įsakė 
rekrutuoti ir ginkluoti ki
nus ir indėnus Kenyjoje 
kovai prieš Mau Mau ne
grus, tariamus teroristus.

Mau Mau negrų organi
zacija kovoja, kad išvyt 
anglus ir kitus baltuosius 
pavergėjus iš tos anglų ko
lonijos, rytinėje Afrikoje.

Kenyjoje yra apie 6 mi
lijonus negrų, 130,000 indė
nų bei kinų ir tik apie 40,- 
000 anglų ir kitų baltųjų. 
Baltieji valdo beveik visą 
dirbamąją žemę.

Amalgameitai siuvėjai 
gaus uždarbio priedą

New York. — Amalga- 
meitų Rūbsiuvių Unijos 
centras pranešė, jog, pagal 
naują sutartį, beveik visi 
375,000 unijos nariai gaus 
uždarbio pakėlimą po 10 
iki 12 su puse centų per 
valandą

Francija prašo iš Amerikos 
dar vieno lėktuvnešio

• Washington. — Amerika 
jau 1951 metais davė fran- 
cūzams Indo-Kinijoj lėk
tuvnešį' Langley, tai yra, 
lėktuvų gabentoją, nuo ku
rio gali kariniai lėktuvai 
pakilti, paskui sugrįžti ir 
vėl ant laivo nusileisti.

DULLES REIKALAUJA, KAD 
SOVIETAI SULAIKYTŲ 
KOLONIJŲ ŽMONIŲ KOVA

New Delbi, Indija.—čia 
John Foster Dulles, Ame
rikos valstybės! sekretorius, 
pareiškė, jog Sovietų Są
junga turi padaryti tris se
kančius žingsnius, jeigu no
ri, kad Amerika pasitikėtų 
sovietiniais siūlymais dėl 
taikos:

Turi įsakyt Šiaurinei Ko
rėjos Liaudies Respublikai 
ir kinams liautis kariavus 
prieš Jungtines Tautas.

Sustabdyt Vietnamo ir 
Laos liaudininkų kovą prieš 
francūzus Laose, Indo-Ki- 
nijos provincijoje.

Užgirt amerikinį planą 
taikos sutarčiai su Austri
ja.

Dulles sakė, kol Sovietų

Socialistas atsisako 
sudaryt naują ministrą 
kabinetą Francijai

Paryžius. — Socialistas 
Francijos prezidentas Vin
cent Aurio! buvo pakvietęs 
socialistų vadą Guy Mol- 
letą, kad sudarytų naują 
ministrų kabinetą vieton 
pasitraukusio R. Mayerio 
kabineto; Molėtas atsisa
kė.

Dabar Auriolas pakvietė 
A. Diethelmą, fašistinių - 
dešiniųjų atstovų vadą sei
me, suorganizuot naują, 
jau devynioliktą Francijos 
ministrų kabietą, po An
trojo pasaulinio karo.

Socialistai sakė nedaly
vausią jokiame kabinete, 
kurin įeitų fašistiniai gene
rolo de Gaule šalininkai.

Nesiseka pavaryt Irano 
karalių iš komandos

Teheran, Iran. — Irano 
premjeras Mossadegh pa
kartojo savo siūlymą, kad 
seimas atimtų iš karaliaus 
galią komanduoti kariuo
menę ir valstybinę policiją. 
Reikalavo pervesti armiją 
ir policiją į ministrų kabi
neto kontrolę.

Karaliaus šalininkai ty
čia neatėjo seimam Todėl 
nebuvo reikalingo skaičiaus 
seimo atstovų. Taip dar 
kartą nupuolė premjero pa
siūlymas.

Kiek jankiai Vokietijoj 
pra važinėj a taksiais

Frankfurt, Vokietija. — 
Amerikos kareiviai ir ofi- 
cieriai vakarinėje Vokieti
joje išleido 50 milijonų do
lerių už važinėjimus tak
siais per 5 pastaruosius 
metus, kaip apskaičiavo vo
kiečių Export Taxi kompa
nija.

vyriausybė nepatenkins šių 
reikalavimų, tai bus “visai 
bergždžias dalykas eiti į 
derybas su Sovietu Sąjun
gą.” ‘ ‘ ’

(P r e,zi den tas E i sen h o we- 
ris pirmiau taipgi reikala
vo, kad Sovietų valdžia įsa
kytų sustabdyt ne tik Viet
namo liaudininkų karą 
prieš francūzus, bet ir Ma- 
lajos patrijotų partizanišką 
kovą prieš Angliją.

(Sovietų spauda dėl to 
atsiliepė, jog tai pasakiškai 
keisti reikalavimai, — kad 
Sovietų Sąjunga slopintų 
kolonijinių tautų kovas dėl 
išsilaisvinimo nuo svetimų
jų imperialistų.)

Protestą audra prieš, 
sugrąžintą belaisvių 
valymą nuo komunizmo

Washington. — Kilo pro
testų audra dėl to, kad val
džia uždarė kaip kalinius 
ligoninėse 23 amerikiečius 
buvusius belaisvius, sugrą
žintus iš Šiaurinės* Korėjos 
Liaudies Respublikos.

Šie sužeisti bei nesveiki 
karo veteranai nužiūrimi 
kaip apsikrėtę komunizmu. 
Todėl laikomi ligoninėse 
kaip pataisos namuose, iki 
bus apvalyti nuo komuniz
mo ii' perauklėti atgal į 
“gerus amerikonus.”

Pabūgus protestų, val
džia tariasi, ką daryt su 
kitais grąžintiniais, kurie 
bus apsikrėtę komunistinė
mis mintimis.

Miglynai šarančią 
apgulė Pakistaną

Karachi, Pakistan. — De
besynai šarančių (škėrų) 
apgulė milžiniškus laukų 
plotus' Sind_ srityje, Pakis
tane, ir naikina javus..

O milijonai Pakistano gy
ventojų jau ir be to pus
badžiai gyveno.

Amerikos lėktuvai pade
da n a. i k i n t i sąrančius, 
purkšdami nuodingus che
mikalus.

FILIPINŲ PREZIDEN
TAS VĖL KAN- 

DIDAUOJA
Manila. — Filipinų “libe

ralų” partijos suvažiavimas 
vienbalsiai užgyrė prezi
dentą Elp. Quirina kandi
datu naujiems prezidenti
niams rinkimams prieš ge
nerolą O. Romulą.

Washington. — Kongre
so lėšų komisija siūlė 39 
procentais sumažinti lėšas 
civiliniams darbams.’

I PRAVDA SAKO, TRIJŲ 
VAKARINIU DIDŽIŲJŲ 
SUEIGA TAI SUOKALBIS
įtaria, kad vakarinių valstybių 
konferencija blogins santykius

Maskva. — Pravda, vy
riausias Sovietų Sąjungos 
komunistų laikraštis, geg. 
24 d. peikė planuojamą su
eigą Trijų Vakarinių Di
džiųjų — prezidento Eisen- 
howerio, Anglijos premjero 
Churchillb ir būsi m o j c 
Fra nei j o s p r em j e r o.

Ilgas redakcinis straips
nis, išspausdintas pirmaja
me puslapyje, sako, jog:

Trijų Vakarinių Didžių
jų susitarimas laikyti kon
ferenciją Bermudos . saloj, 
apie vidurį kito mėesio,yra 
savotiškas jų sąmokslas — 
išvystyti bendrą frontą 
prieš Sovietų Sąjungą.

Ta sueiga todėl dar la
biau įtemps santykius tarp 
vakarų ir Sovietų Sąjun
gos.

Pravda, tačiau, giria An
glijos premjerą Churchillą 
už tai, kad jis linkėjo Ke-

Karo kurstytojai šaukia 
pavaryt gynybos sekretorių

Washington.— Demokra
tai senatorius Henry Jack- 
son ir kongresmanas Sam 
W. Yorty ragino pašalint 
gynybos sekretorių Ch. E. 
Wilsona dėl to, kad jis siū
lė 5 bilijonais dolerių per 
metus pamažint lėšas nau
jiems kariniams lėktuvams 
statyti.

(Nepaisant siūlymo pa- 
mažinimo, oro jėgoms yra 
40 tūkstančių milijonų do
lerių pinigų per metus, 
skaitant naujai skiriamas 
tam lėšas sykiu su likusiais 
nuo pernai pinigais.)

Jacksonas ir Yorty de
klamavo, kad Wilsonas — 
“dolerių garbintojas,” kad 
jis, piršdamas taupyti val
džios lėšas, “atidaro priešui 
kelią iš oro užpulti Ame
rika.” u

Laoso liaudininkai dalina 
dvarų žemės valstiečiam

Hanoi, Indo-Kin. — Laos 
ir Vietnamo liaudininkai 
yra įkūrę laisvą demokrati
nę valdžią 18 tūkstančių 
ketvirtainių mylių plote, 
kurį jie atėmė iš francūzų 
Laose, vienoje iš Indo-Ki- 
nįjos provincijų.

' Laisvasis Laoso radijas 
pereitą savaitę paskelbė, 
kad jo valdžia padalino 
dvarų žemes bežemiams ir 
mažažemiams valstiečiams 
įr įvedė įvairias lengvatas 

žemdirbiams.

turiu Didžiųjų konferenci
jos — Amerikos, Sovietų 
Sąjungos. Anglijos ir Fran
cijos.
. Pirmiau Churchillas siū
lė Amerikos, Anglijos ir 
Sovietų Sąjungos konferen
ciją. O kuomet Amerika 
naskui išreikalavo tiktai 
Trijų Vakarinių Didžiųjų 
sueigos ,tai Churchillas, 
kalbėdamas Anglijos seime, 
linkėjo bent po šios sueigos 
suruošti konferenciją ir su 
Sovietų Sąjunga.

Antra vertus, Pravda kri
tikavo Churchillą, kad jis 
apeina reikalą sujungti ry
tinę ir vakarinę Vokietijai 
vieną demokratinę vokiečių 
valstybę pagal Potsdamo 
sutartį. Be to, Churchillas 
nutylėjo apie Jaltos konfe
rencijos nutarimų vykdy
mą.

Pravda sykiu peikia pre
zidentą E i s e n h o werį už 
svyravimus kas liečia san- 

1 taikos. Primena, jog Ei- 
senhoweris balandžio 1G d. 
nasakė palankią taikymuisi 
kalbą, o gegužės 19 d. jau 
smerkė Sovietų Sąjungą, 
reikalaudamas įrodymų 
veiksmais, kad Sovietų vy
riausybė tikrai nori taikos. 
Jisai sakė, Sovietų Sąjunga 
turėtų užgirti Amerikos 
planą dėl taikos „sutarties 
su Austrija ir amerikinius 
pasiūlymus dėl paliaubų 
Korėjoje. Tuom, pasak Ei- 
senhowerio, būtų įrodytas 
Sovietų “ščyrumas.”

Rytinė Vokietija baus 
melagingus skundėjus

Berlin. — Rytinės Vo
kietijos Komunistų Parti
jos komitetas tyrinėja, ar 
kas nėra nuteistas kalėji- 
man pagal melagingus 
skundus. Grasina bausti 
melagingus skundikus.

Dulles bando įtraukt 
Pakistaną frontan prieš 
Sovietų Sąjungą

Karachi, Pakistan.—Ame
rikos valstybės sekretorius 
Dulles laikėsi Pakistane. 
Įkalbinėjo Pakistanui įsto
ti į anglų - amerikonų blo
ką kovai prieš komunizmą 
Viduriniuose Rytuose.

Korėja. — šiaurinė® Ko
rėjos liaudininkai sako, jog 
pereitą sekmadienį nušovė 
bei sužalojo 6 amerikinius 
lėktuvus.

ORAS.—Vis šiltoka giedra.
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ŽINGSNIS PIRMYN
PAGALIAU prezidentas Eisenhoweris sugalvojo su

šaukti trijų valstybių, — Amerikos, Anglijos ir Prancū
zijos,—vadovų konferencija. Ji įvyks Bermudoje kada 
nors kita menesį.

Konferencijoje dalyvaus pats prezidentas Eisenho
weris, Churchillas ir Prancūzijos premjeras, kurio var
das šiuos žodžius rašant dar nėra žinomas.

Prezidentas sako, jog šioje konferencijoje bus su
derinamos Amerikos, Anglijos ir Prancūzijos pažiūros. 
Apie tai, kad po šitos konferencijos būtų šaukiama kita, 
kurioje dalyvautų ir Malenkovas, Eisenhoweris nieko ne
sakė. Tačiau Churchillas, sako pranešimai iš Londono, 
galvoja kitaip. Jis yra įsitikinęs, jog po šitos konferen
cijos neužilgo bus kita, kurion įeis ir Tarybų Sąjungos 
valdžios galva.

ĮŽVALGESNI POLITINIAI komentatoriai galvoja 
taip, kad po šitos konferencijos būtinai įvyks kita, ku
rioje dalyvaus ir Malenkovas.

Jie sako: Eisenhoweris dabar bijosi dalyvauti ke
turių didžiųjų konferencijoje, — bijosi todėl, kad nėra 
pilnos vienybės, nėra susitarimo tarp Amerikos, Angli
jos ir Prancūzijos. Yra nemaža klausimų, skiriančių šias 
tris šalis. Todėl, jei šiandien įvyktų keturių didžiųjų 
konferencija, tai, be pirmesnio susitarimo, galėtų būti 
taip, kad Amerika tam tikrais klausimais atsistotų vie
na prieš tris. Dėl to šaukiama ši konferencija ir joje 
bus bandoma prieiti tam tikrais klausimais bendros 
nuomonės. 0 tada jau būsią galima atsistoti prieš Ma
lenkova su “bendru frontu.”

Mums atrodo keista, kodėl taip Malenkovo bijomasi. 
Pirmiau, atsimename, buvo bijotasi Stalino. Sakyta, būk 
su Stalinu negalima tartis, kadangi- jis perdaug žino, 
perdaug gabus, todėl ir priverčia visus pakrypti jo pusėn.

Po Stalino mirties, kai Tarybų Sąjungos premjero 
vietą užėmė Malenkovas ,mūsų krašto spauda visaip* jį 
bjauriojo: jis nemokytas, jis nėra buvęs užsienyje .nieko 
nežinąs. Jeigu taip, tai ko jo bijotis? Ko bijotis su juo 
tartis?

Na, kaip ten bebūtų, mums atrodo, jog šitos konfe
rencijos šaukimas yra žingsnis pirmyn. Jis daromas 
tam, kad žmonės (pas mus ir visame pasaulyje) reika
lauja tarimosi,,reikalauja baigti karštąjį (Korėjoje) ir 
šaltąjį karą.

RYŠIUM SU ŠIA konferencija kyla net ir gana 
keisti balsai. Tūli reikalauja, kad prezidentas Eisen
howeris, vykdamas į Bermuda, pasiimtų du senatorius 
savo patarėjais. Vienas jų turėtų būti demokratas, ki
tas—republikonas. Jie, girdi, turėtų saugoti prezidentą 
ir jam patarti. Tie siūlytojai, pasirodo, jau nebepasitiki 
prezidentu.

Kiti Vėl reiškia baimę, kad Bermudoje gali būti nu
tarta įsileisti į Jungtines Tautas Kinijos Liaudies Res
publiką. Šitos rūšies politikieriai pamiršta, jog anks
čiau ar vėliau Kinijos Liaudies Respublika bus įsileista 
į Jungtines Tautas, jog Čiang Kai-šeko klika bus iš ten 
išjota laukan.

NESITAISO
AMERIKOS DARBO FEDERACIJOS vadovybė 

kadaise įsakė nevainikuotam carui Ryanui, kad jis pa
darytų tvarką laivakrovių unijoje (International 
Longshoremen’s Association), nes jei to nepadarys, tai 
jo unija bus išvesta iš ADF.

“Tvarka” turėjo būti padaryta tokia: pašalinti iš 
unijos vadovybės gengsterius ir kriminalistus, pakeisti 
laivakrovių samdymo sistemą (atmetant “shape-up”), 
sudemokratinti unijos viršūnes ir lokalus.

Na, Joseph P .Ryan pažadėjo “taisytis,” “darė tvar
ką” ir po to pranešė ADF vadovybei tai, kas buvo pa
daryta.

Tačiau, perskaitę raportą, ADF vadovai suranda, 
jog toli gražu Mr. Ryan tvarkos Savo unijoje neįvedė. 
Pasiliko tas pats, kas ir buvo. O tai reiškia, kad ILA 
viešpatauja gengstęriai. Dėl to ADF vadovybė nutarė: 
sušaukti ADF Veikiančiosios Tarybos narių suvažiavi
mą š. m. birželio mėn. 10 d. Chicagoje ir pašaukti ten 
Ryaną ir jo sėbrus pasiaiškinti. Po to visas reikalas 
bus paliktas ADF metiniam suvažiavimui, kuris įvyks 
sekamą rudenį.

Spėjama, jog ILA iš ADF bus pašalinta.
Bet kas bus po to? Jei ADF vadovai imsis žygių 

organizavimui New. Yorko ir New Jersey laivakrovių į 
kitą turliją, tai gal kas ir gero išeis. Bet jei ne, jei viskas 
bus palikta, kaip yra, tuomet nekarūnuotas carūkas sau 
viešpataus, kaip viešpatavo.

Atsiminkime: Ryaną remia, palaiko laivų savinin
kai, samdytojai. Jie duoda gengsteHams kyšius, kad 
pastarieji galėtų lupti skūrą nuo laivakrovių. Tai pa
rodė New Yorko valstijos paskirtosios komisijos tyrinė
jimai, atlikti nelabai seniai.

Atsimename, kaip anais 
metais buvo kurstomos tam. 
siosios jėgos prieš pažan
giųjų lietuvių parengimus 
Jungtinėse V a 1 s t i j ose ir 
Kanadoje. Suorganizuotos 
ir apmokamos fašistinių pa
bėgėlių grupės ateidavo 
prie svetainių ir staugdavo 
laukiniais balsais.

Mes sakėme, kad tų lau
kinių gaujų kurstytojai ir 
palaikytojai patys sau duo
bę kasa. Mes taipgi sakė
me, kad tiktai maža dalis 
pabėgėlių pritaria tokiems 
chuliganiškiems, nekultū
ringiems, tiesiog žvėris- 
kiems žygiams prieš kultū
rinius lietuviškus parengi
mus.

Visa tai pilnutinai pasi
tvirtino praktikoje. Tos 
tamsiosios gaujos savo lau
kiniais staugimais ir chuli
ganizmu tiktai pakenkė pa
tiems kurstytojams. Kas 
liečia pažangiečių parengi
mus, jie išliko nepaliestais. 
Tie parengimai įvyksta ir 
beveik visuomet esti di
džiai pasekmingi . Tai pa
rodė praėjusią žiemą įvykę 
koncertai, bankietai, vaka
rienės, baliai. Mes tikime, 
jog panašiai atsitiks ir su 
piknikais per šią vasarą. 
Jie bus geri ir skaitlingi. 
Duos mūsų spaudai ir orga
nizacijoms nemažai dvasi
nės ir medžiaginės paspir
ties.

Bet sugrįžkime prie siau- 
tėjusio chuliganizmo. Ko gi 
susilaukė tų laukinių, chu
liganiškų žygiįi organizato
riai iš Naujienų, Draugo, 
Darbininko, Keleivio Jung
tinėse Valstijose ir iš Ne
ori klausomos Lietuvos Ka
nadoje? Jie dabar verkia 
ir skundžiasi. Skundžiasi, 
kad į jų parengimus žmo
nės nebeateina. Esą blogai. 
Parengimai tiktai nuosto
lius nešą. Iš to jų tarpe 
pradeda kilti vaidai ir rie
tenos.

Už pavyzdį paimkime ka- 
nadiškę Nepriklausomą Lie
tuvą, kurios bosu yra atsi
žymėjęs Mandrapypkis (ne
pykite, nes J. Kardelis pats 
tą prievai’dę išsirinko). Jo

Televizija ir laikraščių 
ateitis

Mes visi jau gerai matome 
ir žinome, kaip televizijos at
siradimas skaudžiai atsiliepė 
ant kintamųjų paveikslų biz
nio. Jau praėjusiais metais 
užsidarė miestuose daugybė 
mažesnių, krutamu jų paveiks
lų teatrų, šiemet jų užsidarys 
dar daugiau. Nebėra lankyto
ju, nebėra biznio.

C

Televizija vis labiau ir la
biau pavaduoja kintamuosius 
paveikslus. Kam eiti j teatrą 
ir tvankiame ore sėdėti, kuo
met beveik tie patys veikalai 
perstatomi per televiziją? 
Ypač vaikai kankindavo tėvus 
ir tempdavo į judžius. šian
dien jie įtempę akis ištisus va
karus praleidžia prie televizi
jos. Asmeniškai žinau šeimų, 
kurios turi televiziją ir per iš
tisus mėnesius jau nebelankė 
jokių judžių teatrų.

Bet kaip televizija atsilieps 
į spaudą? Kol kas niekas nie
ko apie tai nekalba. Spaudoje 
diskusijų tuo reikalu dar nesu 
matęs. Bet štai gegužės 8 d. 
pasirodo Nėw Ydrk'o laikraš
čiuose savaitinio žurnalo “Co
llier’s” leidėjų .verksmingas ir

je M a n d r a p ypkis barasi 
ant k 1 e r i k a Ii š k ų Tė
viškės žiburiu . Jie visuo
met koją pakiša “tautiečių” 
parengimams . Ir dabar vėl 
jie pakišę koją pianisto pa
bėgėlio Andriaus Kuprevi
čiaus pagerbimui ruošia
mam koncertui .

Mandrapypkis rašo:
“P. Baranausko su p. 

Adomaitiene, svečių iš JAV, 
koncertas pasibaigė defici
tu. Išgarsintojo Metropoli
tan operos solisto p. Brazio 
—taip pat deficitu. Buvo 
pakviesti žymieji literatai 
ir artistai literatūros vaka
ran — vos galus su galais 
pasisekė suvesti. Neminė
sime kitų gerai žinomų pa
rengimų, kaip Teatro, sa
vaime aišku, negalėjo išsi
versti. Ir štai, kai laukia
me mūsų žymiojo pianisto, 
tokia ‘graži’ mūsų torontiš
kio laikraščio įžangėle...

“Nemalonu. Bet už nepa
sisekimus būsime dėkingi 
ir ‘TŽ’ ir jų čia ‘uoliem’ 
bendradarbiams. O regis 
jau buvome sutarę bent ne
kenkti... Tiekto.”

Ir giliai atsidusęs Nepri
klausomos ios Lietuvos 
Mandrapypkis priduria:

“Dar viena detalė. Gali
ma būtų suruošti mūsų sve
čio pagerbtuvių subuvimą. 
Bet... vėl turime prakti
ką: į tokius subuvimus, kur 
reikia primokėti pusantro 
dolerio, atsilanko 5-8 as
mens. .. Deja. Žiauri tikro
vė.”

Taip. taip, labai žiauri 
tikrovė. Dalinai, žinoma, 
kalti klerikalai iš Tėviškės 

j Žiburių. Bet kalti ir karde
liu iai mandrapypkiai, kurie 
kursto tamsiąsias fašistines 
gaujas prieš gražius, kultū
ringus pažangiųjų lietuvių 
parengimus. Jie pamiršta, 
kad lietuviai nėra mulkiai: 
juos už nosies vedžioti ne
galima . Jie tuojau supra
to, kad jiems svetimi yra 
tie, kurie dvidešimtame 
šimtmetyje organizuoja 
chuliganiškus užpuol i m u s 
ant parengimų. Jie pasakė: 
mes neisime į jūsų parengi
mus. Salietis

reikšmingas pranešimas. Sako, 
kad žurnalo skaitytojų armija 
tragiškai sumažėjo. Nuo da
bar šis stambus kapitalistinis- 
komercinis žurnalas išeidme
siąs tiktai sykį per dvi savai
tes.

, Kas taip šio žurnalo biz
niui pakenkė?’Leidėjai atsa
ko: televizija. Jie sako ištyrę 
ir suradę, kad daugybė žmo
nių taip prisvilo prie televizi
jos, jog nebesuranda nei išlai
dų, nei laiko, nei noro skaity
mui laikraščių, knygų bei žur
nalų.

Negalima sakyti, jog šiame 
“Collier’s” leidėjų"nusiskundi
me nėra jokio, pagrindo, žmo
gaus laikas yra apribotas, 
taip pat ir energija. Jeigu lai
kas ir energija susieikvoja 
prie televizijos, tai nebelieka 
dėl skaitymo. Todėl galima ti
kėtis, kad “Collier’s” nebus 
jokia išimtis: pradės televi
zijos pasirodymą neigiamai 
rpajusti visa ^pauda.

Amerikonas.

Įvairios Žinios
čekoslova kij os Respublikos 

Nacionalinio susirinkimo 
sesijoje

PRAGA, bal. 16 d.—šian
dien prasidėjo eilinė Čeko
slovakijos Respublikos Na
cionalinio susirinkimo sesi
ja.

Tūkstančiai sostinės dar
bo žmonių, susirinkusių 
prie Nacionalinio susirinki
mo, karštai sveikino respu
blikos prezidentą Antoniną 
Zapotbckį.

Antonino Zapotockio pa
sirodymą posėdžių salėje 
deputatai sutiko ilgai tru
kusia ovacija.

Nacionalinio susirinkimo 
posėdyje dalyvavo vyriau
sybės nariai su ministru 
pirmininku Vilemu Širokiu 
priešakyje, TSRS ambasa
dorius Čekoslovakijoje A. 
J. Bogomolovas, Kinijos 
Liaudies Respublikos am
basadorius Tan Si - linis, 
liaudies demokratijos šalių 
diplomatiniai atstovai, Pra
gos visuomenės atstovai.

Posėdį atidarė Nacionali
nio susirinkimo pirminin
kas Oldrzichas Jonas. Na
cionaliniam susirink i m u i 
patvirtinus eilę įstatymų, 
kuriuos vyriausybė priėmė 
pastaruoju metu, vyriausy
binį pareiškimą padarė Če- 
kosloivakijos Respu b 1 i k o s 
ministras pirmininkas Vile
mas Širokis.

PAKILIMO KELIU
BUDAPEŠTAS, bal. 17 d. 

■— Paskelbtas Vengrijos 
Centrinės statistikos valdy
bos pranešimas apie 1953 

> metų pirmojo ketvirčio pla
no įvykdymo rezultatus. 
Pranešime kalbama apie 
naujus laimėjimus, kurie 
pasiekti vystant šalies liau
dies ūki ir kultūra.

Fabrikų - gamyklų pra
monė, ištisai paėmus, įvyk
dė ketvirčio planą 100.5 
procento, pagaminusi pro
dukcijos 8.2 procento, dau
giau, negu’ per tą patį pra
eitų mietų laikotarpį. Sun
kiosios pramonės gamybos 
apimtis palyginti su pir
muoju praeitų metų ketvir
čiu padidėjo 21.2 procento.

Pirmajame 1953 m. ket
virtyje toliau augo, žemės 
ūkio socialistinis sektorius. 
Ii953 m. kovo 31 d. ariamo
sios žemės plotas žemdir
bystės gamybiniuose koope
ratyvuose buvo 37 procen
tais didesnis, negu prieš 
metus. Kooperatyvų narių 
skaičius per metus išaugo 
17.7 procento .

Pirmajame šių metų ket
virtyje palyginti su tuo pa
čiu praeitų metų laikotar
piu galvijų skaičius padidė
jo 5.1 procento ,kiaulių — 4 
procentais, avių — 7.1 proc. 
Ypač žymus gyvulių skai
čiaus padidėjimas socialis
tiniame sektoriuje. , Antai, 
valstybiniuose, žemės ūkiuo
se gyvulių skaičius padidė
jo per metus 54.8 procento, 
žemdirbystės gamybiniuose 
kooperatyvuose — daugiau 
kaip 76.9 procento.

Palygihti su pirmuoju 
1952 m. ketvirčiu krovinių 
pervežimas g’eležinke 1 i a i s 
padidėjo 12.2 procento, au
tomobilių transportu—48.5 
procento.

Žymūs laimėjimai pasiek
ti kultūros srityje. *

NAUJAS KINŲ ANGLIA
KASIŲ GYVENIMAS 
PEKINAS, kovo 25 d. — 

Visiems laikams nuėjo į 
praeitį baisus skurdas ir 
nekultūringumas, ku r i a m 
Kinijos anglies pramonės 
darbininkai buvo pasmerk
ti iki šalies išvadavimo. 
Komunistų partijos ir liau
dies vyriausybės nuolatinio 
rūpinimosi ir dėmesio dėka 
išvaduoto Kinijos angliaka
sio darbas iš labiausiai nie
kinamo, kokiu jis buvo go- 
mindanininkų viešpatavimo 
laikais,' pavirto labiausiai 
gerbiamu ir gerai apmoka
mu. Nauja darbo užmo
kesčio sistema, premijos, 
socialinis draudimas, buiti
nių sąlygų pagerinimas — 
visa tai atvedė į Kinijos is
torijoje neregėtą anglies 
pramonės darbininkų gero
vės pakilimą. Liaudies val
džios metais vidutinis an
gliakasių darbo užmokestis 
padidėjo daugiau kaip dvi
gubai.

Šiaurės Rytų Kinijos an- 
gliakasyklose atidaryta 
daugiau kaip 215 sustiprin
to maitinimo ir bendrojo ti
po valgyklų, kurios aptar
nauja daugiau kaip 35,000 
žmonių.

Socialinio draudimo sri
tyje angliakasiams ne tik 
užtikrintas nemokamas gy
dymas, bet dažnai jie nemo
kamai siunčiami i vakari
nes sanatorijas ir poilsio 
namus, kurių tinklas toliau 
plečiamas. Be to, kalnaka
siai pirmą kartą pradėjo 
gauti specialius drabužius.

Didelis darbas nuveiktas 
angliakasių ir jų šeimų ap- 
rūpinimo butais srityje. 
Šiaurės Rytų Kinijoje jiems 
pastatyti patogūs bendra
bučiai ir atskiri namai, ku
rių bendras plotas yra 700 
tūkstančių kvadratinių me
trų.

Didžiuliai pakitimai įvy
ko ir kultūriniame anglia
kasių gyvenime. Senojoje 
Kinijoje 90 procentų an
glies pramonės darbininkų 
buvo neraštingi. Kompar
tija ir profsąjungos mobi
lizavo visas jėgas šiam gė
dingam palikimui likviduo
ti. Buvo organizuoti spe
cialūs rateliai ir mokyklos, 
ir išdavoje neraštingųjų 
skaičius šiuo metu suma
žėjo daugiau kaip du kar
tus. Per artimiausius kele
rius metus neraštingumas 
bus visiškai likviduotas. 
Angliakasių bendrojo išsi
lavinimo ir politiniam ly
giui pakelti įsteigtas moky
klų tinklas, kur jie mokosi 
atitrūkdami ir neatitrūkda- 
mi nuo gamybos.

Iškilmės Stalinštadto 
mieste

Fiiirstenbergas, geg. 5 d.— 
Per trumpą laiką Vokieti
jos - Lenkijos pasienyje, 
Fiurstenbergo miesto rajo
ne, išaugo Vokietijos De
mokratinės Res publikos 
penkmečio plano liaudies 
ūkiui išvystyti pirmagimis 
metalurgijos komb i n a t a s 
“Ost.” Šalia šio metalur
gijos kombinato statomas 
miestas.

Šio įvykio proga daugiau 
kaip 15 tūkstančių J. V. 
Stalino vardo metalurgijos 
kombinato darbo žmonių 
šiandien susirinko i iškil
mingą mitingą centrinėje 
naujo miesto aikštę.

Sveikinimo kalbas mitin

2 pusi.—Laisvė (Liberty)—Antra dien., Gegužės-May 26, 1953

ge pasakė susirinkusiųjų 
šiltai sutikti VVSP CK ge
neralinis sekretorius Valte
ris Ulbrichtas, o taip p^t 
Tarybų Sąjungos ir Lenki
jos delegacijų vadovai. 1

Po mitingo Stalinštadto 
miesto garbės svečiai apžiū
rėjo naujų Stalinštadto gy
venamųjų namų statybą.

Dimitro Blagojevo namas- 
muziejus

Sofija, gegužės 8 diena.— 
Vakar Sofijoje įvyko iškil
mingas Bulgarijos Komu
nistų partijos įkūrėjo ir va
do Dimitro Blagojevo na
mo- muziejaus atidarymas 
ryšium su 29-osiomis jo 
mirties metinėmis.

Prie namo, kur ilgus me
tus gyveno Blagojevas, su
sirinko tūkstančiai Sofijos 
darbo žmonių. Iškilminga
me muziejaus atidaryme 
dalyvavo Bulgarijos Komu
nistų partijos CK politinio 
biuro nariai priešakyje Jhu v 
BKP CK generaliniu sekre
toriumi Vylko Červenkovu, 
o taip pat Tarybų Sąjungos 
ambasadorius Bulgarijoje 
M. F. Bodrovas ir liaudies 
demokratijos šalių diplo
matiniai atstovai .

IŠ UNIJŲ VEIKLOS
Vagis unijos viršūnėje

Brooklyn, N. Y. — Antho
ny A. Camarda, sekretorius- 
iždininkas Internation. Long
shoremen’s Association lokalo 
1199, prisipažino teisme pavo-. 
gimė iš unijos iždo tarpe 
$3,000 ii’ $4,000. Paleistas po 
$10,000 kaucija ir laukia bau
smes paskyrimo.

★ J
Atmetė algų nukapojimą £

Boston, Mass. — America^ 
Woolen kompanija pralaimė
jo bylą pas arbitratorių. Jis 
atmetė jos reikalavimą nu
mušti 20 proc. algas darbi
ninkams. Kompanija samdo 
apie 16,000 darbininku. Dar
bininkai organizuoti į CIO 
Textile Workers of America 
uniją.

★
Į bedarbių eiles

Washington, D. C. — Vi
daus Departmcntas pranešė, 
kad bėgiu 30 dienų bus išmes
ta iš darbo 2,098 darbininkai, 
šiame valdžios departmente 
dirba 56,178 darbininkai.

Kiek mes Amerikoje 
turime unijistų?

Washington, 1). C. — Atsa- • 
kymą suteikia Darbo Statisti
kų Biuro išleistas aplinkraštis. 
Iš jo sužinome, kad Ameri
kos Darbo Federacijos unijos 
turi apie devynius mili .-mus 
narių, o CIO unijos apič pen
kis milijonus. Apie porą su L 
virš milijonų turi įvairios ne
priklausomos unijos. Valdžios 
biuras teigia, kad šiandien 
Jungtinėse Valstijose yra 16,- 
500,000 unijistų.

Paskutiniais keletu metų 
unijistų skaičiaus ąugimas 
buvo labai menkas. Sako, kad 
tarpe 1950 metų ir 1953 ritė
tu prisidėjo tiktai apie pusė 
milijono naujų unijistų.

Unijisčių moterų randasi 
virš trys milijonai. Trisdešimt 
devynios unijos turi po 100,- 
000 arba daugiau narių.

United Mine Workers turi 
600,000 narių.

Skaitlingiausia unija bus 
automobilistų, su 1,181,507 
nariais. Plieno darbininkų uni
ja turi apie 1,100,000 nari^j.

Kas svarbiaur.:a, žinoma, 
kad tie šešiolika su viršum 
milijonų unijistų sudaro tik
tai mažą dalį visų Amerikos 
dirbančiųjų, šiuo tarpu d ir- > 
bančiųjų už algą yra 61,500,- 
0Q0.



Montello, Mass. ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Graži pare

0 Gegužės 17 d. buvo sureng
ta/graži parė Juozapui Potsiui 
wėl atžymėjimo jo gyvenimo 
79 metų sukakties. Parę su
rengė jo žmona Mary Potsie- 
nė, sūnai Ludvikas ir Alber
tas, jų žmonos Beatrice ir 
Antanina, anūkas Robert ir 
anūkė Audrey. Visi Juozapui 
linkėjo sveikatos, ir suteikė 
gražių dovanėlių.

Juozapas Potsius nuo seniai 
yra ligonis. Jis gavo “shock” 
1929 metais ir nuo to laiko 
nedirba. Bet nežiūrint aplin
kybių, Potsiai yra draugiški 
žmonės, seni dienraščio Lais
vės skaitytojai. Bet Juozapas 
taip pat nuoširdžiai laukia ir 
Liaudies Balso. Jis labai myli, 
kad laikraštis pareina iš kitos 
žemes. Ten Buvusi.

Chicago, 111.
Smarkus kunigas

Kunigas David Cole vado
vauja naujų organizacijų 
“March on Crime”. Ta orga
nizacija surinko 63,000 pilie

čiu parašų ir įteikė majorui 
wnnelly. Peticijoje sakoma:

“Jei dabartinė miesto val
džia nepajėgia apvalyti Chica- 
ga nuo kriminalistų, tai mes 
išsirinksime kitus valdinin
kus”. Aldermanui DuBois bai
siai nepatiko toks priminimas. 
Tarybos posėdyje jis riebiai 
išplūdo kun. Cole. Kor.

I
Po pietų, lydimas kvartirmeisterio, at

vyko jis į kanonierinę valtį “Skraiduo
lę”, stovinčią mažame prieuostyje, ir iš 
įkarto atkreipė į save visos įgulos dėmesį.

Jūrininkai tik ką baigė poilsį ir, api
pilti persiritusios per pusiaudienį ru- 

rdens saulės deginančių spindulių, gėrė 
(arbatą. Permatomoje dangaus mėlynėje 
kur-ne-kur snaudė balti kaip sniegas de
besys. Jūra, tolumoje rami, tingiai pleš- 
kenosi ir apsimestu meilumu trynėsi į 
laivo šonų geležį. Prieuostyje, sukelda
mi vilnį, plaukiojo gariniai buskyrai, 
lengvai čiuožė jalikai ir šliupkos. Gir
dėjosi garlaivių sirenos, žmonių šūkavi
mai, kapralų švilpukai.

Laukdamas vyresniojo karininko, ku
riam pasiuntė lydymąjį paketą, sulenkęs 
per kelius kojas, nuleidęs kaip rimbas il
gas rankas, atvykusis jūrininkas stovėjo 
uškancuose paniuręs, netvarkingai apsi
vilkęs padėvėtais valdiškais rūbais. Jis 
buvo liesas, bet plačių kaulų ir gyslotas, 
su plokščiu kaip lenta tamsiu veidu, ku
riame vietoje barzdos nedarniai stypso
jo du nereikalingi kuokštai susigarbana- 
vusių plaukų, tarsi tyčia prilipytų prie 
didelio smakro. Galva, ant kurios pa
kaušio nusmuko kepurė, apnuoginusi 
nuolaidžią kaktą, truputį • pasviro prie 
dešiniojo peties, o juodos išverstais vo
kais akys, giliai įdubusios orbitose, neju
dėdamos žiūrėjo kažkur į šalį, plačiai 
atidarytos ir dumzlinos kaip pamišėlio.

Priėjo vyresnysis karininkas leitenan
tas Filatovas, sotus ir tvarkingas, baltu 
kiteliu, iki blizgėjimo nuvalytais juodais 
batais.

— Kas čia per baidyklė?
Jūrininkas pajudino kojas, pakėlė de

šinę ranką prie kepurės ir, atiduodomas 
pagarbą, tylėdamas įsismeigė j vyresnįjį 
karininką, o tas, žiūrėdamas į popierių, 
pradėjo klausinėti:

— Kaip pavardė?
— Matviejus Zudinas, — tingiai koše 

pro dantis jūrininkas.
— Kalėjime sėdėjai?
— Taip tikrai, jūsų knybe!
— Už ką?
— Nežinau.
— Ė, tai tu, aš matau, žąsinas pirš

tuotas... '*
— Visai ne — aš jūrininkas Zudinas.

< — Tylėt!
J, Filatovas tiriančiai žvilgterėjo jūri- 

ni/įkui j akis ir per žingsnį pasitraukė 
atgal.

— Už vyresnybės įžeidimą sėdėjai ka
lėjime?

.— Visai ne. •
— Meluoji!

Zudinas pajudino plačius žandikaulius.

— Aš niekuomet nemeluoju...
— Atsakinėti nemoki! Aš tave ištir

siu!.. Eik!
Zudinas paėmė savo čemodaną ir nuė

jo į priekinę dalį, į nieką nežiūrėdamas, 
svyruodamas į. šonus, brūžuodamas denį 
dideliais purvinais batais. .

Vyresnysis karininkas, nusileisdamas 
nuo viršutinio denio, šūktelėjo:

— Pasiuntinys, pašauk bocmaną!
O kajutėje, atsisėdęs už stalo, skundė

si karininkams:
— Pasityčiojimas! Į laivą siufičia vi

sokį šlamštą. Dabar atvyko jūrininkas. 
Pasirodo, kalėjime sėdėjo, kvailys,, su 
idiotiškomis akimis. Na ką aš su juo 
darysiu?..

— Man rodos, seniai jau laikas panai
kinti laivyne tą kvailą paprotį: siųsti iš 
kranto į laivus netikusius jūrininkus, — 
įterpė revizorius, apvesdamas visus aki
mis.

Pritarė ir kiti karininkai.
O kai į karininkų kajutę, laikydamas 

kairėje rankoje kepurę, įėjo bocmanas 
Zadviškinas, nedidelis žmogus su gelto
nomis klastingomis akimis, su šviesia 
barzdele pailgame veide, vyresnysis ka
rininkas, pusiau pasisukęs į jį, prašne
ko:

— Štai kas, bocmanai, mums į laivą 
atsiuntė jurininko parodiją... Tarp kit
ko, tu to nesupranti... Pas mus atvyko 
žirninis kūtvaila — purvinas kaip vel
nias, kalbėti su vyresnybe nemoka, be jo
kio kariško tiesinimo, 6 prie to dar kali
nys. Tavo užduotis — padaryti iš jo tik
rą jūrininką. Supratai?

— Taip tikrai, jūsų kilnybė! — aiš
kiai, bet tuo pat laiku pagarbiai atsako 
bocmanas. — Prašau nesirūpinti. Po 
dviejų savaičių jis lynu vaikščios neblo
giau už bet kurį akrobatą...

— O kol kas paskirk jį prižiūrėti iš
vietes. Keliauk.

— Klausau, jūsų kilnybe! —- atsakė 
Zadviškinas ir, pasisukęs, lengva kaip 
šokėjo eisena išėjo iš kajutės.

Tuo laiku Zudinas, išsitiesęs ant run- 
dukų, esančių priekinėje laivo dalyje, 
kažkodėl iškrovinėjo savo daiktus iš bu
rinės medžiagos čemodano. Aplink jį bū
riavosi jūrininkai, bet jis, užsięmęs savo 
darbu ir nieko neatsakydamas į jam duo
damus klausimus, lyg tai nepastebėjo jų.

— A, tu čia, pipire, — prieidamas 
prie Zudino, tarė bocmanas, prieš kurį 
pagarbiai išsiskyrė jūrininkai. Zudinas, 
išgirdęs viršininkišką toną, išsitiesė ir, 
nežiūrėdamas į bocmaną, paklausė:

— Kodėl — pipiras?
— Nekalbėti! Marš paskui man-e!
Bocmanas skubiai pradėjo lipti laip

tais, o iš paskos, atsilikdamas, nenoriai 
kiūtino Zudinas. ' '<

(Bus daugiau)

Vakaras, skirtas lietuvių 
liaudies poetui Antanui 
Strazdui atminti

ŠILALĖ, IV. 20 d. — Vie
tos vidurinėje mokykloje įvy
ko vakaras, skirtas 120-sioms 
metinėms nuo tos dienos, kai 
mirė lietuvių liaudies poetas 
Antanas Strazdas.

Pranešimų tema “Lietuvių 
liaudies dainius Antanas 
Strazdą s” padarė A. Sir
vydas.

Po to mokyklos moksleiviai 
paskaitė eilę poeto kūrinių.

Vakarai, , skirti 120-osioms 
A. Strazdo mirties metinėms, 
organizuojami taip pat sep
tynmetėse mokyklose. Reikš
mingųjų data ruošiasi pažy
mėti pradedančiųjų literatų 
būrelis prie rajono laikraščio.

Įvykdytas miško sodinimo 
planas

Vilniaus miškų ūkio giri
ninkijos balandžio 18 d. įvyk
dė valstybinį miško sodinimo 
planų. Pasodinta ir pasėta 
1,050 hektarų pušų ir 130 he
ktarų ąžuolų.

Jaunųjų specialistų 
pasitarimas v

VILNIUS. — Respublikos 
aukštosios ir specialiosios vi
durinės mokyklos kasmet iš
leidžia tūkstančius jaunųjų 
specialistų.

Pamišėlis
A. Navikovas-Pri bojus

Šiomis dienomis įvyko Mė- ( 
sos ir pieno pramonės miiiis- 
terijos įmonėse dirbančių jau
nųjų specialistų pasitarimas. 
Čia buvo apsvarstytas klausi
mas apie naujų darbo metodų 
taikymų .mėsos ir pieno pra
monės įmonėse.

Po pranešimo pasisakė 13 
jaunųjų specialistų. Inžinie- 
rius-technologas Visockas kri
tikavo Belvederio pienininkys. 
lės technikumų, kuris į gamy
bą išleidžia silpnai paruoštus 
kadrus. Vilniaus mėsos kom
binato inžinierius-mechanikas 
Beniušis iškėlė kombinate e- 
sančius trūkumus. Jaunieji 
specialistai pasidalino savo 
patyrimu, panaudojant gamy
boje priešakinius darbo me
todus. F. Gaižauskas.

Studentų Mokslinė 
Konferencija

KAUNAS. — Politechnikos 
institute pasibaigė 9 dienas 
trukusi trečioji studentų mok
slinė konferencija. Joje buvo 
perskaityti 74 pranešimui.' 
Konferencijoje dalyvavo Bal
tarusijos ir Estijos aukštųjų 
mokyklų studentai. Svarstyti 
darbai yra glaudžiai susiję su 
mūsų respublikos liaudies ti
kiu. Konferencijoje padaryti 
pranešimai temomis “Kolūkių 
planavimo problemos Kauno 
srityje,” “Potenciniai Lietuvos 
upių resursai” ir kiti .

Geriausieji darbai atrinkti 
į Kauno aukštųjų mokyklų 
mokslinių darbų apžiūrą.

A. BAlžekfts.

Moksleivių draugystė
šimtas keturiasdešimt Vil

niaus I vidurines mokyklos 
mokinių šiomis dienomis ap
lankė Kauno Komjaunimo 
vardo vidurinę mokyklą. Kau
niečiai savo svečius supažindi
no su gimtuoju miestu, jo į- 
žymiomis vietovėmis.

Praėjusiais metais panašią 
išvyką į Vilnių būvo surengę 
kauniečiai. A. Logthovas.

Busimosios jūros dugne
šiomis dienomis į Vilnių 

grįžo Chemijos ir chemines 
technologijos instituto ekspe
dicija. Ji buvo išvykusi į tas 
vietoves, kur numatoma su
kurti Kauino jūrą. Išvykoje ji 
tyrė busimosios jūros dugną. 
Pradėta tyrinėti Nemuno ir jo 
apylinkėse esančių podirvinių 
vandenų cheminė sudėtis. In
stituto darbuotojai atsivežė 
pavyzdžius, su kuriais bus at
liekami bandymai laboratori
jose.

Chemijos ir chemines tech
nologijos institutas Šią vasarą 
surengs eilę išvykų, kuriose 
bus tyrinėjamas busimosios 
Kauno jūros dugnas.

Lietuvos Mokslų akademi
jos institutai, o taip pat aukš
tojo mokslo įstaigų moksliniai 
būreliai ruošiasi dalyvauti 
kompleksinėje ekspedicijoje, 
kurią numatoma surengti šią 
vasarą į Kauno apylinkes. 
Tep, kur bus jūra, šią vasarą 
dirbs geologai, geografai, kal
bininkai, architektai, tautosa
kininkai. čia bus renkama ir 
užrašinėjama liaudies kūryba, 
tiriamos tarmės, liaudies me
nas.
Aviaęija žemės ūkyje

KĖDAINIAI. — Juodkiškio 
tarybinis ūkis šiemet plačiai 
naudoja civilinę aviaciją lau
kų darbams, ' čia iš lėktuvų 
jau patręšti visi žieminių kul
tūrų pasėliai, šiomis dienomis 
civilinės aviacijos lakūnai 
lenktyniauja tręšdami daugia
mečių žolių pasėlius Gegužės 
Pirmosios garbei. Jie per die
ną iš lėktuvų patręšia pusant
ro karto daugiau, negu numa
tyta pagal planą.

P. Slabadėnas.

FAKTAI ir SKAIČIAI

★ Dešimtis tūkstančių kilo
gramų pieno produktų teiks 
kasdien miestui naujasis pieno 
produktų fabrikas, čia bus ga
minama grietinė, sūreliai, ke- 
firas, ledai, šokoladinis pienas 
ir tt.

★ Daugiau kaip tūkstantis 
vaikų mokosi dvejose Žvėry
no septynmetėse mokyklose. 
Naujai statomoje vidurinėje 
mokykloje taip pat mokysis 
apie 1,000 mokinių. Prieškari
niais metais žvėryne tebuvo 
tik pradinės mokyklos.

★ Motinai ir vaikui sukur
tos devynios įstaigos, žvėryne 
atidaryta moters konsultacija, 
vaikams — du lopšeliai, 3 
darželiai, konsultacija, ligoni
nė, o taip pat vaikų namai.

★ Specialių mokyklų tinklas 
bus sukurtas šį penkmeti žvė
ryne. Čia veiks Pieno techni
kumas, verslinės kooperacijos 
kursų bazė, kolūkiniams kad-' 
rams ruošti kombinatas; iš
plečiamas žemės ūkio techni
kumas.

Mechanizuojami procesai
VILIJAMPOLĖ. — Gamy

bos sezoną pradėjo Palemono 
plytinė. Šieęhet čia stojo ri
kiuotei! 3 nauji plytų gamini
mo agregatai, pastatytos ka
merinės džiovyklos. Dabar į- 
monė dirbs ištisus metus.

Plytinėje šiais metais me
chanizuoti visi darbo proce
sai. žmogaus ranka nepalies 
nei žaliavos, nei žalių plytų. 
Molį plytoms kas iš Charkovo 
gauti daugiasamčiai ekskavą- 
toriai. žaliavos pergabenimui 
bus panaudojami garvežiukai.

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

ja, išrinks mažiau savo žmo
nių į parlamentą negu turi 
šiandien.

Tom O’Brien yra britų so
cialistų veikėjas ir Anglijos 
parlamento narys. Praėjusią 
savaitę jis viename mitinge 
klausė:

— Kodėl amerikiniai reak
cininkai nenugriauna Laisves 
Stovylos ir jos vieton nepa- 
stato McCarthy stovylą?...
Tam atlikti reakcininkai dar 

neturi užtenkamai jėgų. Ir ne
turės, nes Amerikos žmonės 
palaipsniui pradeda pažinti 
tai, kas yra makartizmas.

Darbuokimės, kad greičiau 
baigtume sukelti pasibrėžtąjį 
mūsų laikraščiui fondą.

Įvairūs išsireiškimai
Kur įvyksta vestuvės be 

meiles, ten atsiras meilė be 
vestuvių.

Ben. Franklin
•

Argi nežinote, jog, anot 
francūzu, žmonės vra trijų 
lyčių — vyriškiai, moteriš
kės ir dvasiškiai.

Sydney Smith.

Mūsų amerikiniai profe
soriai mėgsta tokią litera
tūrą, kuri būtų tyra, šalta, 
nekalta ir labai negyva.

Sinclair Lewis
k Surinko Kas Kitas

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

Philadelphia, Pa.
MALE and FEMALE

BERNIUKAI
ir

MERGAITĖS

Mokytis Visokių Rūšių
RESTAURANTO DARBŲ

PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS

Berniukai 16 ir Viršaus
Mergaites 18 ir Viršaus

Kreipkitės:

LINTON’S
Friendly Restaurants

3950 Market Street
Philadelphia, l’a.

(100-103)

VIRĖJAI
VIRŠ 18 — DARBAS PAKAITOM

Prašome Kreiptis

LINTON’S
Friendly Restaurants

3950 Market Street 
riiiladclpliia, l’a.

(100-103)

PRANEŠIMAS
ROCHESTER, N. Y.

A.L.D.L.D. Draugystės 50 kuopa 
rengia pažmonj arba ‘'social”, gegu
žės 30 d., šį šeštadienį. Pradžia 6:30 
v. v. Pelnas yra skiriamas dėl Lai
svės paramos. Širdingai kviečiame 
visus draugus ir drauges dalyvauti. 
Turėsite gerus laikus ir paremsite 
darbininkišką spaudą.

Nepamirškite!
Kviečia Komitetas.

(102-104)

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED--EMALE

HOUSEWORK. General. Plain 
cooking. Settled woman; 5 days 
and every other Sunday. Sleep out. 
Steady position for right woman. 
Experience and references prefered.

Phone GR. 3-9880 for interview.
(97-103)

SECRETARY
Must have at least 5 years exper

ience. 2 girl office. Center City. 
Steady position. Good working con
ditions for the right girl. Write 
giving full details. Box 124, 711
Jefferson Bldg., I’hlla.

(100-106)
CLERK-TYPIST 

ACCOUNTING DEPT.
Office worker, good at figures, ■ 

typing commercial course grad., for 
accounts receivable, billing & gene
ral office work. 5 day week. Good 
wages, plus hospital, medical, surgi
cal benefits, life insurance. Pension 
fund after 3 years service. North
east. Call RE. 9-7807. Ask for Mr.
Mecluesney.

(100-106)

STENOGRAPHER. Experienced 
and competent. Import office. Air- 
donditioned. Good salary, surround
ings, steady position. Must be able 
to speak English perfectly. Apply 
in person.

ZINK & TBIEST CO.
15 'Lombard St. Phone LO. 3-8770 

(102-104)

COOK & HIBBARD MFG. CO.
Now has immediate openings for 

OPERATORS
Experienced Front Makers on La

dies Dresses. Day or night, shift. 
Steady work; good working condi
tions. Good pay. Apply in person. 
2nd floor.

1324 Federal Street
(102-108)

STALŲ 
PATARNAUTOJOS
VIRŠ 18 — DARBAS PAKAITOM

Prašome Kreiptis

LINTON’S
Friendly Restaurants

8950 Market Street 
Philadelphia, Pa.

(100-103)
HELP WANTEDMALE

OPERATORS
Sleeve Setters. Also Good all ar- 

round operator on fine coats. Stea
dy work; good working conditions. 
Apply in person.

S. ROTHSCHILD & CO.
, 44 No. 6th Street.

(100-102)

CLERKS
Two young men. Age 21 to 30. 

No experience necessary. Willing to 
learn. Steady work; good working 
conditions for willing workers. Ap
ply in person. See Mr. Zimmermant 
Firestone Tire and Rubber Co., 1620 
So. 49th Street.

(100-106)

AUTO USED CAR MECHANIC 
Permanent position with large Olds
mobile dealer. 5 day week. Insur
ance benefits. Paid vacation. Gua
ranteed salary. Apply in person or 
phone Gene Hugo. GL. 5-8700.

BEECHING MOTORS 
4640 N. Broad Street 

(101-102)

AUTO MECHANICS
Experienced. Steady work; top 

hourly rate. Good working condi
tions, in modern shop. Packard-Wil
lys dealer. Apply in person or phone 
Herb Wiley. West Chester 0666.

WILEY BROS. & LEWIS
116 Walnut Str., West Chester, Pa.

(101-103)

AUTO MECHANIC
Chrysler, experience preferred. 

Modern shop; paid vacation; Life 
insurance. Steady, ideal working 
conditions. Apply or phone:

Mr. Wdlflngtpn. GR. 4-6206. 
PILGRIM MOTORS

160 E. Plumstead Ave., .
' Lansdowne, Pa.

(101-103)I  1

' REAL ESTATE

Delaware County 
COUNTRY ESTATE

45-acres estate nr. Westtown. 
Charming old stone home with 4 
large bedrooms, 2 tile baths on 2nd 
flėor. Reception room, powder room, 
large living room with fireplace, 
dining room, also with fireplace, 
spacious kitchen. Hunt room, laund
ry & den on 1st floor. Hot water oil 
heat, 3 car stone garage. Barn. 
Beautifully landscaped. Everything 
is in excellent condition. Nr. P.R.R. 
transp. to Phila. Prided at $55,000. 
For appointment call —

SWEENEY & LUKENS 
Chester 3-7183.

(101-102)
ATTENTION

HOME BUYERS ANp VETERANS 
PHOENIXVILLE

New 3-bedroom singles, on large 
lot. Price $10,500. $700 down to ve
terans only. Directions to Sample 
House!

From Valley Forge, drive on 
Route 23 into Phoenixville to Route 
29. Turn left on 29 to Anderson Av. 
Right on Anderson Ave. to Lane 
Ave. and Sample House.

Open 1 to 5 PM. Daily Closed 
Wednesday.

THOMAS & GROSHON INC.
AL. 4-6414

(97-106)
______________________ *___ ~ **
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TARP LIETUVIŲ
Gražiai pavyko Richmond 

Hill lietuviu rengtas prelekci- 
jos popietis gegužės 17-tą, Li
berty Auditorijoje. Turėjome 
progą išgirsti svečio iš Det
roito, daktaro M. D. Palevi- 
čiaus aiškinimą apie tabako 
Veikmę i žmonių sveikatą. Aiš
kino įdomiai ir moksliškai.

Po prelekcijos, daktaras at
sakinėjo į daugeli klausimu. 
Atsakė klausimus ir kitomis 
sveikatos temomis, ne vien 
tiktai ta, apie kurią kalbėjo.

Brook lynieeiai pastaruoju 
laiku turėjo svečiu.

Pas Antaną Balčiūną. wil- 
liamsburgietj, buvo užsukę 
Mr, ir Mrs. F. Balčiūnai iš San 
Leandro, Calif. Balčiūnu šei
mos draugingai sugyvena jau 
nuo senų laiku.

-Kalbant apie kaimyną wil- 
liamsburgietį Balčiūną norisi 
priminti, ką toliau gyvenan
tieji ne visi žino, kad Varpo 
Kepykla dabar kepa ir ne
paprastai skanią baltą duoną 
su aguonomis. Neatmenu, kur 
kitos tokios skanios galėtume 
rasti.

Pas \vilJiamsburgiečius Juo
zą ir Elzbietą Kasmočius sve
čiavosi jos giminaitis Petras 
Mikitas iš Rochester.

•
Williamsburgieciai K. ir T. 

Levanai turėjo svečią iš Chica- 
gos. Tai senas jų pažįstamas 
ir prietelius Juozas Mažeika. 
Jis, beje atlankė ir daugelį ki
tų savo pažįstamų ir draugų.

Brooklyniečiai garsiai kalba, 
kad reikia mobilizuoti auto 
ekskursiją į LDS Apskrities 
rengiamąjį pikniką gegužės 
31-mą. Piknikas bus pirmasis 
Šį sezoną. Ir bendrai piknikų 
pačiame mieste ir apylinkėje 
šiemet bus mažai, nes vietinių 
parkų kaip ir neliko. Dėl to 
reikėtų visiems dalyvauti 
tuose, kurie bus.

Apskrities piknikas įvyks 
Montgomery Parke, 123 Mont
gomery Ave., Irvington, N. J. 
Ten taipgi labai lengva nuva
žiuoti ir traukiniais ir busais.

ž. R.
♦

New Yorko Valstijos Den- 
tistų Draugija savo metinia
me mitinge priėmė rezoliuci
ją, raginančią gerinti vandenį 
gerinimui dantų sveikatos.

PEIST LANĖ 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes 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.

Teh EV. 7-6233

ML TONY’S
UP-TO-DATE į

BARBER SHOP
2 ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
I 306 UNION AVENUE : 

Brooklyn, N. Y. įi
? Gerai Patyręs Barberis ?

j MATTHEW A.i 
: BUYUS •
J (BUKAUSKAS) J

» LAIDOTUVIŲ - 1
I DIREKTORIUS !

4

426 Lafayette St. J
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Yaris išleistas 
po kaucija

Amerikinis ‘ Sveturgimiams 
Ginti Komitetas praneša spau

dai, jog Harry Yaris tapo iš- 
l leistas iš Ellis Island po $5,000 
i kaucija. Komiteto ir žmonių, 
i kurie komiteto veiklą rėmė, 
pastangos nenuėjo veltui.

Tačiau jo išlaisvinimas kol 
; kas tik laikinas. Būdamas įka
lintas, pavojingai susirgo tul- 

, žiapūslės įdegimu. Daktarai 
I nustatė, kad jam bus roikalin- 
į ga operacija. Tad šis išleidi
mas esąs tiktai iki tol, kol jis 
atsikels po operacijos. Lauk
damas ligoninėje vietos, Yaris 

I Šiuo tarpu ilsisi namie.

Yaris, deimantų šlipavimo 
mechanikas, buvęs unijos vir- 

išininkas, tapo areštuotas 1952 
■ metų spalių 24-tą, deportavi
mui. Tūlą laiką buvo laikomas 
Ellis Islande. Paskiau jis ir ki
tas veiklus unijistas Doyle 

j tapo perkelti į kalėjiminę da- 
j boklę mieste. Gi šio menesio 
11-tą iš daboklės buvo per
keltas į Bellevue ligoninės ka- 

i linių skyrių.
žmonės kalba, kad tų d vie

nių vyrų perkėlimas iš El l is Is
land kitur buvo iš baimės, kad 
tie unijų organizuotojai nesu
organizuotų tos koncentracijų 

i kempės įnamius reikalauti 
I žmoniškesnių sąlygų.

Iš kavos tiek dūmų!
New Yorke buvo užsidegu- 

i si “kavinė”, esanti priešais 
j Madison Square Garden. Prie 
i gaisro nukentėjo 31 gaisrage- 
; sys. Tūli buvo sužeisti, bet 
I dauguma pridusinti dūmais. 
Gaisras padaręs apie $250,- 
000 nuostolių.

SUSIRINKIMAI
A.C.W.A. 54-to Skyriaus Exira su

sirinkimas jvyks gegužės 27 d., 1953, 
11-27 Arion Pl., Brooklyn, N. Y.

Nariai prašomi dalyvauti su nari- 
nūm kortelėm. Pradžia 7:30 vakaro.

Valdyba.

BROOKLYN, N. Y.
LLD 1 kuopos labai svarbus 

susirinkimas . įvyks gegužės 
28-t'os vakarą, 7 :30, L. A. Pi
liečių Klubo patalpose. 280 
Union Avė. Visi nariai prašo
mi dalyvauti, nes dabar lai
kas susiplanuoti vidurvasario 
ir rudens sezono darbus.

Visi, kurių duoklės dar ne
mokėtos, prašomi pasimokėti 
tuojau, kad žinotume, kiek 
užsisakyti šių metų knygų. 
Citras praneša, kad knyga 
jau gatava, randasi pas ap- 
darinėtoją ir kad ją gausime 
bile dieną. Valdyba.

L.D.S. Trečiosios Apskrities 
METINIS

PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį -

Gegužės 31 May
MONTGOMERY PARK

123 .Montgomery Ave. Irvington, N. .1.

Pradžia 1-mą vai. dieną

Gera Muzika Šokiams
Įžanga 75 centai. K vi e čia R eng ėjai.

KELRODIS: Iš Newark, nuo Pennsylvania stoties, bu- 
sas No. 16 Clinton Ave. atveža iki Montgomery Ave., paeit 
vienas blokas po dešinei. Springfield Avė. busais 25—26: 
išlipt ant Avon Avė. ir eit 3 blokus po kairei. z

Karais atvykę į Newark, Market St. iki Broad St.: .su
kite po kairei iki Clinton Ave., sukite po dešinei, ir tiesiai 
iki Montgomery Ave., po kairei ir vienas blokas iki parko.

Pasiūlė, kad policija 
kontroliuotų pajūrį

State Crime Komisija savo 
raporte apie padėtį Now Yor7 
ko uosto praėjusį ketvirtadie
nį pasiūlė, kad visas pajūryje 
samdos reikalas būtų paves
tas politinei ir visą galinčiai 
gubernatoriaus Dewey kontro
liuojamai komisijai.

Gubernatorius tuojau priža
dėjo pasistengti, kad Valstijos 
Seimelis tam išleistu istatyma. 
Spėjamą, kad jisai tą ir pasiū
lys specialei Valstijos Seime
lio sesijai. Jeigu pasiūlymas 
taptų įstatymu, reikštų, kad 
republikonų politikierių pa- 
skirtinių grupelė kontroliuotų 
pajūriečių visą samdą, darbą, 
uždarbius ir gyvenimą. Apie 
45,000 laivakrovių ir kitų pa
jūrio darbininkų paeitų po vi
suotina policijos kontrole.

šiuos žodžius rašant, darbi
ninkų organizacijos dar nebu
vo paskelbusios-^ savo atsaky
mų į tuos pasiūlymus. Tačiau 
menama, kad jokia tikra dar
bininkų organizacija negalės 
sutikti su atidavimu darbinin
kų samdos ir darbo sąlygų 
kontroles policijai ar tolygiai 
fabrikantų ir milijonierių pa- 
skirtinei grupelei asmenų.

Visose tikrose unijose darbi
ninkų samdos, darbo sąlygų 
ir uždarbių reikalas yra 
sprendžiamas per pačios uni
jos išrinktuosius. Z

Pagrobtieji vaikai 
bus prieglaudoje

Buvę iš Washingtono pa
grobti du Bradfordų vaikučiai 
ir atrasti New Ybrke, tapo su
grąžinai Washingtonan. Bet 
sugrąžinti no tėvams, o į prie
glaudas. Valdžia pirmiau ’išty
rinęs tėvų visą praeitį ir da
bartinę padėtį. Nuo to, ką jie 
atras, priklausys, ai’ jie gaus, 
ar negaus vaikus atgal.

Vaikų pagrobėja Mrs. Bar
bara Lee Grimm sake, kad ji 
vaikus išvežusi “iš pasigailėji
mo.” Bradforcįų namai, furni- 
šiuotas kambariukas, buvę 
purvini, vaikai apleisti.

Kadangi pati pagrobėja pa
sirodė negalinti duoti vaikam 
nei tiek, kiek tie tėvai, mena
ma, kad jos protas gal yra 
pašlijęs/Neturėdama nei nak
vynes jiem, bandė jų “gyve
nimą gerinti.’’ Tad jos kal
boms neteikiama daug svarbos. 
Tačiau tėvai turės pereiti per 

t

gana ankštą koštuvą koi at
gaus vaikus.

' Macy s darbininkai 
rems streikierius

T) e p artm e n t i n i ų Kr a u t u v i ų 
j Darbininkų Unijos Lokalas 1- 
i S, kuriame priklauso 8,000 
! Macy's departmentinių krau
tuvių darbininkų, pažadėjo 
remti Hearns streikierius. Įga
lino valdybą susieiti su^strei- 

i kierių komitetu ir bendrai iš- 
I spręsti, kuriuo būdu geriau
sia galėtų pagelbėti.

Lokalo 1-S prezidentas
1 Sam Kovenetsky sako:
i “Hearns įvestojo self-servi- 
i ce plano pasėkoje jau atsta- 
i lyta iš darbo 1,200 darbinin
kų. Macy’s taipgi laikas nuo 
laiko rodo polinkį tai daryti. 
Tas reiškia, kad Hearns strei-' 
kas yra tuojautine rūpestimi 
kožnos departmentines krau
tuvės ir kiekvienos unijos vi
soje šalyje.”

I
Hearns kompanija visą pra

ėjusią savaitę tebevykdo strei
ko laužymo taktiką. Garsini
mais spaudoje ir krautuvėse 
viduje ir iš oro apšankinėjo 
savo darbininkus streikierius 
“neamerikoniškais.” Ir skelbė 
speciališkas kainų nuolaidas 
tikslu rasti juo daugiau tokių, 
kurie veržtųsi į užstreikuotą 
krautuvę prekių pirkti.
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Mokyklų viršenybė 
ieško propagandistu

New Yorko Miesto švietimo 
Taryba pasišovusi paversti 
mokyklas į propagandos cent
rus. t taip atrodo iš tary
bos išleisto lyg ir buletinio 
“Stiprinant Demokratiją/’

Kaip tą demokratiją reikė
tų stiprinti ? Sugestuoja dėsty
ti tokius klausimus, kaip 
“naikinimas Tarybų Sąjungo
je antisemitizmo.” “Kaip ko
voti prieš komunizmą Jungti
nėse Valstijose?”

žinant, kaip tuos aiškinimus 
dėsto spauda ir kas laukia tų 
mokytojų, kurio išdrįstų tų 
dalykų nedėstyti taip, kaip 
dėsto spauda, galima supras
ti, kokios “demokratijos” 
skleidimo centrais“nori paver
sti mokyklas

žinoma, už ta karui kurstv- 
mo propagandą užmokėsime 
mes, taksų mokėtojai. T-a.

SKELBKITeS LATSVeJE

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tol. EVergreen 7-6868

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

m------ —----------------------------------—------------------ --- 1----------------------------E

Virginia 9-6125

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

TYRIMUI
2-3; 6-8 P. M. *
Byj Appointment ’ 87-20 851h Street

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

E-------------------------------------------------------------------------------------------------E

PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAMS
Užlaiko puikų

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

/

Telephone E Vergreen 4-8174

NEW YORK 
PARDAVIMAI

SKIFF BOAT—26”-/-115111’
Su Crown Chrysler Motoru, A1 

stovyje. Matomas No. 126 — Beach 
91h Street, Far Rockaway. Geras 
pirkinys. Šaukite:

AL. 4-9760 paprastom dienom
Arba' CL. 9-5526 gale savaitės

(99-105)

MĖSINĖ—GROSERNE
Lenkiškai ir lietuviškai kalbanti 

kosiumeriai. Išdirbtas biznis. Že
ma kaina. Turi greit parduoti.

/ M. SULK A
60-27 56fh Rd., Maspeth, L. I.

(99-105)

JUGGINS—23” —OPEN UTILITY
10 pasažierių, 43 MPH, naudotas 

tik 60 valandų, ištisai naujose sąly
gose. Kainuoja $7,950. Parduodamas 
su nuostoliu tik už $3,000. Tclefo- 
nuokite savininkui:

HEMPSTEAD 2-1975
(100-102)

Traukiniai buvo 
sustoję ant tilto

Ketvirtadienio vakarą, tuo
jau po 6 vai., ant Williarns- 
burgo tilto subliuvo viena e- 
levated vagonų grupė—vieni 
vagonai atsijungė nuo kitų. 
Dėl to traukiniais važiuotu 
tiltu buvo sutrukdyta apie 3 
valandas.

Maža grupė padarė 
dideli strioką

Prieš keletą dienų komerci
nėje spaudoje buvo sušukta 
didelis “gvoltAs.” Girdi: tūlos 
moters vadovaujama “sub- 
versyvių” armija nori užgrob
ti “valdžią.” Kokią valdžią?

Išsigąsti neteko, nes apsi
žiūrėjome, kad Washingtono 
ir New Yorko valdžios vis te
bebuvo savo vietose. Tiktai 
Harlemo Liaudies Mokyklos 
125-sios Tėvų ir Mokytojų Są
jungos skyrius ruošėsi per
rinkti valdybą. Gi praėjusį 
penktadienį sužinojome, kad 
rinkimai ten jau įvyko. Ir lai
mėjo... ta pati buvusi tos or
ganizacijos valdyba; tie taria
mieji “subversyyiai.” Nereikė
jo nieko grobti. Balsavimuose 
maždaug kas 9 balsai buvo už 
“subversyvius,” o 5 už tų 
“su b veršy vi ų” oponentus.

Ką buvo padarę tie “sub- 
versyviai”, kad jie'įgijo tą ti
tulą? Jie mobilizavę delegaci
jas į City Hali. Tos delegaci
jos reikalavo geresnių sąlygų 
mokiniams ir mokytojams. Ir 
dar tų “subversyvių” vadovy
bėje buvusi priimta rezoliuci
ja, reikalaujanti tuojau su
stabdyti karą Korėjoje, reika
laujanti taikos.

Prieš tuos “subversyvius” 
rašė spauda. Tammanės tūzai 
ir jų prieteliai mobilizavo vizi
tus po namus tikslu “patarti,” 
kaip tėvai turi balsuoti prieš 
tuos, kurie nori taikos ir ge
resnių mokyklų. Balsavimo 
pasėkos parodė,, kaip tėvai į- 
vertino tuos ponų vizitus.

Balsavime dalyvavo 302 tė- 
vai-motinos iš 433 turinčių tei
sę balsuoti šeimų.

NEW YORK
HELP WANTED MALE

. —-

MAŠINISTAI

PRIE MILLING DARBO ,

JIG BORER

Atlikimo darbams ant užsakymų. 
Gera mokestis. Nuolat. Puikios dar
bo sąlygos.

Tel. Mount Vornon 8-5552
(100-106)

HELP WANTED—FEMALE
i

( MOTERIŠKE

Vakacijom pavadavimui 
Senelių Namuose. 
Įvairiam Darbui.

Alga, atskiras kambarys ir valgis, 
šaukite REPUBLIC 9-2523

(102-108)

OPERATQRRS-PATYRUSIOS
Prie label .siuvimo, Singer ir cov

ering mašinos ant vyriškų ir mote
riškų sweaters. Nuolatinis darbas, 
gera mokestis. Kreipkitės:

ENG KNITTING MILLS
467 Troutman St., Brooklyn 

Tel. EV. 6-3049
(102-106)

R EIK A LIN G OS OPER ATO It ft S

Patyrusios, dirbti prie bliuskučių, 
Section darbas. Nuolatinis darbas, 
gera mokestis. Kreipkitės:

DIANA CARO SPORTSWEAR
672 E. 163rd St., Bronx, N. Y.

Tel. MO. 9-0090
(102-104)

REAL ESTATE
2 ŠEIMOM NAMAS

.50x100, Įskaitant 4 garadžius. $200 
, mėnesinių jeigu, parduodamas su 
j nuostolių už $16,000. Kiti geri 1 ir 
l2 šeimų pirkiniai ir pelningos jeigos.

(JUS SCHWEITZER
31-01 — 361 h Ave., Astoria, L. I.

'(100-106)

| WILLETT AVE., ARTI 216th ST. 
BRONX

Gražus 2 šeimų stucco namas, 5 
kambariai ir foyer-up, 5 kambariai 

; ir clicleli, žemiau apšildomi porčiai. 
' 2 karam garadžius, screens, venc- 
, lians, Awning, gesu apšildomas. Že
mės plotas 100x100. Arti mokyklų, 
bažnyčių ir transport arijos. Tikras 

i pirkinys, tik už $20,000.
šaukite savininką: OL. 2-0707

(101-107) i __ ___ _____
NEW ROCHELLE

Prieš karą statytas Colonia] Na
mas su Slate stogu, 4 miegrūmiai. 
2',z2 maudynės, 2 karam garadžius, 
gesu šildomas, ccntrer hall, 2 ugnia
vietės, sun parlor, refrigerator ir 
kiti puikūs įrengimai. Gražus žemės 
plotas, 100x140 pėdų dydžio. Savi
ninkas apleidžia valstiją, pardavimas 
su nuostoliu tik už $28,000, ar už 
pasiūlymą. Šaukite savininką: 
. New Rochelle 2-3894

(102-108)

FREEPORT — $31,500
Didelei šeimai ar profesionalui sa

vininkas siūlo gražiai įrengtus na
mus, ant kampinio žemės plolo 200x 
175 ’pėdų. Puikiausia sekcija, arti 
visko. Erdvus salionas, valgymui 
rūmas ir skaitymui rūmas, dvi ug
niavietes, sauline, moderninė virtu
vė, 4 dideli miegrūmiai, 1 Vį mau
dynių, tarnaitėm patalpa ant 3-čių 
lubų, aliejum šildomas, 2 karam ga
radžius, ištaisytas skiepas.

FReeport 9-2163
M-22—Rm. 830, 11 W. ,42nd St.

N. Y. C.
(102-104)

LORIMER ST., Brooklyn
Gerai budavotas, 2 šeimom, lega- 

lėm jeigom namas. A1 sąlygose, 10 
kambarių, alieum šildomas, naujas 
air conditioning plant ir kiti įrengi
mai. $1,440 eigų. Puikiausia vieta, 
arti visų patogumų. Pigu, prašo tik 
$9,500. (įnešimas $4,000). Šaukite 
savininką:

IIY. 7-2627
(102-106)

Amerikos beisbolčs karaliai susirinko Washingtonan 
pakelti balsą prieš įneštą Senate bilių, kuris jiems 

suvaržytų teises prie televizijos ir apsaugotų intere
sus mažesniųjų komandų. Tarpe jų randasi ir sena- / 
toriai Bricker ir Johnson. Iš kaires j dešinę: senato
rius Bricker, sen. Johnson, beisbolčs komisionierius 
Fritek, Joseph Cronin, Bostono Red Sox savininkas, 
ir Frank Shaughnessy, International Baseball League 

direktorius.

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

REIKALINGOS MERGINOS
Prie Counter & checking darbo 

dry cleaning krautuvėje, nuolatiinh 
darbas, gera niolyvstis. }

Kreipkitės:
KAREN (LEANERS 
81-06 37th Avė., 

Jackson Heights, L. T.
Tel. TW. 8-1608

(98 102)

COUNTERGIRLS
Jei jūs esate vikrios, patikimos 

ir gražios išvaizdos 
WHITE TOWER

Reikia Jūsų
Mes jus išlavinsime, duosime val

gį, uniformas, apmokamas vaka- 
cijas, apmokama apdrauda. Darbas 
seniai įsteigtame restaurante su 
daugeliu vietų (chain stores), Man
hattan, Bronx, Brooklyn, Queens ir 
Westchester.

EMPLOYMENT OFFICE 
461h St. ir 8th Ave.

Matykite Miss Karink
I4.th St. ir 2nd Ave.

Matykite Mr. Malvasio
(99-102)

FIN G ERW A V ER—M A NICURI ST
Pilnai mokanti. Vien tik patyru

si. 5 dienos, nuolatinis darbas, gera 
mokestis. Kreipkitės:

LARRY & LAURA
7202 Austin St., Forest Hills, L. I.

BO. 8-1597
(99-103)

REIKALINGOS OPERATORES J

Patyrusios. Darbas prie draperies, 
slipcovers ir bedspreads. Nuolatinis 
darbas. Gera mokestis. Puikios 

darbo sąlygos. Šaukite:
'FE. 9-0356

(99-103)

REIKALINGOS

BEAUTY OPERATORES

Patyrusios, pilnai mokančios. Da
liai ar pilnam laikui. Nuolatinis dar
bas, gera mokestis. Kreipkitės: 

(RANLYN BEAUTY SALON 
60 Henry Si., Brooklyn, N. Y.

(101-102)

REIKALINGOS EMBROIDERERS 
Ant kūdikiams sweatcriu. Vien lik 

patyrusios.
Pilnam ar daliai laiko.

Nuolatinis darbas, geros darbo 
sąlygos. Kreipkitės: 

SCHMI1DT
2517 Steinway St., Astoria, L. I.

Tol. RA. 8-6327 *>
(101-103)

MERGINOS-MOTERIŠKES

Fabriko darbininkės, lengvas 
darbas. į’ J 

Kreipkitės iki May 29i h 
NORSID MFG. CO.

21 Atherton St., Yonkers, N. Y. 
Tel. YO. 5-8145

(101-103)

REIKALINGOS OPERATORES

Singlo needle mašinom, patyrusios. 
Darbas prie Auto Seat Covers. Nuo
latinis darbas. Kreipkitės:
WELL MADE AUTO SEAT CO.

5303 Broadway, Woodside, L. I.
(101-103)

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios, dirbti prie suknelių.

Nuolatinis darbas, gera mokestis.
Kreipkitės:

J. COM O
435 Hart St., (arti Broadway)

Brooklyn
Tel. GLenmore 3-6989

(101-103)

KIRPĖJOS
PATYRUSIOS IR MOKINES

Rankom ir mašina. Darbas pfie 
vyriškų ir moteriškų sweaters. Nuo
latinis darbas, gera mokestis..

Kreipkitės:
ENG KNITTING MILLS

467 Troutman St., Brooklyn 
Tel. EV. 6-3040

(102-106)
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