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KRISLAI
Tautininkai ir Mindaugas.
Silpnas žmogelis.
Kuo didžiuotis?
Lietuvos valstybės sukaktis.

Rašo R. M1ZARA

Prieš porą metu Amerikos 
lietuviai katalikai minėjo 700 
metu sukakti nuo to laiko, 
kai Lietuvos kunigaikštis Min
daugas buvo priėmęs katalikų 
krikštą.
KKatalikų spauda suplakė 

Mindaugą su visa lietuvių tau
ta ir skelbė, būk visa lietuvių 
tauta priėmė krikštą prieš 700 
metų.

Aišku, tai buvo netiesa Lie
tuvių tauta buvo sukrikščio
ninta daug vėliau, — po to, 
kai ji susijungė su Lenkija, 
Jogailos-Vytauto laikais.

—o—

šiemet Amerikos lietuviai 
tautininkai nusitarė birželio 
mėnesj su vykt i į Washingtona 
ir iškilmingai atžymėti 700 m. 
sukaktį nuo Mindaugo karū
nacijos karaliumi.

Jie, tautininkai, tikisi ten 
suruošti didelį Kotelyje balių, 
sukviesti jin tūlus kongres- 
Shanus, jiems pafundyti ir iš
didžiai pasakyti: žiūrėkite, 
kokia mūsų tauta šlovinga, — 

S Juries 700 metų ir mes turėjo- 
'■^ie karalių!...

—o—
Šis tautininkų žygis sirgdi- 

na klerikalus ir lietuviškus 
menševikus, klerikalų bendra
darbius. Tautininkai pavogė iš 
jų priemonę, sulyg kuria jie, 
— klerikalai ir menševikai.— 
būtų galėję “svietui pasirody
ti” ir “pasižmonėti.”

Tačiau menševikų spauda 
(Keleivis) visvien garsina šį 
tautininkų užmojį. Ir jiems 
smagu, kad Lietuva kadaise 

. turėjo, nors ir labai trumpam 
laikui, karūnuotą karalių.

Visa tai rodo, kaip tūli 
žmonės žemai puola moraliai.

—o—
Šiandien didžiuotis karū

nacijomis, kurios vyko prieš 
septynis šimtus metų, tegali 
tik labai nusigyvenusieji.

Šiandien yra gadynė, ku
rioje karaliai vienas po kito 
apleidžia sostus.

Mindaugas buvo silpnas 
žmogelis. Kad kiek jis būtų 
Lietimą visiškai pražudęs. Jis 
pataikavo kryžiokams, jis 
draskė Lietuvą, o ne vienijo 
ją.

Vieną dieną jis apsikrikšti
jo, o kitą atsi krikštijo. Jo ka
rūnacija buvo šakar-makar 
biznis.

Man rodosi, progresyviau
sias ir daugiausiai Lietuvai pa
sitarnavęs, iš visų senovės Lie
tuvos valdovų buvo Gedimi
nas.

—o---
'Vienas laikraštis šitaip ra

šo :
“Jei nuo Mindaugo karūna

cijos šiemet sukanka 700 me
tų, tai nuo pirmosios istorinės 
Žinios, kad Lietuva jau turi 
savo atskirą valstybę, šiemet 
sukanka lygiai 1100 metų...” 
Taip, Lietuvos valstybės atsi

radimo sukaktis yra rimtesnis 
čft^kas.

turėtume užtenkamai 
duoJpenų, kuriais tikrai 
metais įsikūrė Lietuvos 
valstybė, reikėtų tai atžymėti, 
nušviečiant mūsų tautos ir 
valstybės evoliuciją iki šių 
dienų, kai ji kuria socialistinę 
santvarką.

KORĖJOS LIAUDININKAI 
UŽĖMĖ DAR KELIAS 
SVARBIAS POZICIJAS—
Ypač pliekė turkus, anglus ir 
kilus Amerikos talkininkus

Korėja ,geg. 29.—Apie 
i 15,000 šiaurinės K o r ė j o s 
i liaudininkų ir jų draugų ki- 
I nu audringai atakavo ame- 
! rikonus ir jų talkininkus 
vakariniame ir . vidurinia- 

j me frontuose.
Liaudininkai per labai 

! kruvinas kautynes sumušė
■ ypač anglus ir turkus, at- 
| imdami iš jų Carsoną,.svar- 
' bu karini punktą prie trum- 
I piausio kelio Į Seoulą, se- 
1 nąją Korėjos sostinę, vaka
riniame fronte.

Viduriniame fronte Korė
jos liaudininkai išvien su 
kinais atėmė 5 pozicijas iš 
Pietinės Korėjos tautinin
kų, Amerikos talkininkų.

Nepaprastai kruvini mū
šiai abiejuose frontuose, 
nuolat šėlo per 12 valandų, 
[vyko daug tiesioginių sker
dynių — durtuvais.

( Amerikonu oficieriai sa
kė:

Vakarinis Berlynas 
-šnipų lizdas, sako 
Literatūros laikraštis

Maskva. — Sovietų Lite- 
' ratūros laikraštis plačiai
■ rašo apie amerikinius šnipų 
i centrus vakariniame Berly- 
i no ruožte. Sako, ameriko
nai ten lavina ne tik sa-

I viskius, bet ir vokiečius 
šnipinėti ir siuntinėja sabo
tažo veiksmus daryti prieš 
Sovietų Sąjungą ir rytinę 
Demokratinę Vokiečių Res
publiką.

Vakarinė Berlyno dalis 
užimta amerikonų, anglų ir 
francūzų, o rytinė dalis yra 
Sovietų žinyboje.

Milan, Italija. — Čionai- 
tinis kardinolas Schuster 
seniau rėmė Mussolinio fa
šistus, o dabar ragina bal
suot už premjero de Gas
perio katalikus.

Bet kas iš tikrųjų žino, ku
riais metais Lietuvos valstybė 
įsikūrė? Ar galima remtis tik 
tomis istorijomis, kurios jau 
yra parašytos, kuomet kiek
vienam aišku, kad jos nepil
nos ?

Man rodosi, tik dabartinės 
Lietuvos mokslininkai, turėda
mi savo žinioje Karaliaučiaus 
archyvus, laisvai prieidami 
prie Rusijos, Baltarusijos, Uk
rainos ir Lenkijos archyvų, te
galės surasti tikruosius metus, 
kuriais Lietuvos valstybė įsi
kūrė.

Na, o Mindaugo karūnaciją 
mes privalome traktuoti, jei 
ne kaip tragediją, tai kaip 
šposą. ! '

—Nors mes neatlaidžiai 
pylėme ugnį iš savo patran
kų, bet jie tiesiog per mūsų 
ugnį brio vėsi pirmyn. Mes 
padarėme jiems baisių nuo
stolių, bet jie, nieko nepai
sydami, grūmėsi vis pir
myn ir pirmyn.

3 graikai Įkalinti už 
premjero paveikslą

Athenai, Graikija. — Čio- 
naitinis laikraštis Athnaiki 
atspausdino braižinį, kuris 
vaizduoja premjerą Alek
sandrą Papagosą kaip su
snūdusį liurbį.

Teismas už tai pasiun
tė kalėjiman laikraščio lei
dėją, braižinio piešėją ir 
raidžių rinkėją.

Turtuolė apsivogė, bet 
pripažinta nekalta

Mineola, N. Y. — Nors 
turtuolė Ethelė Taylorienė 
pavogė $10,770 brangumy- 
nų iš namų, kur svečiavosi, 
tačiau teismo džiūrė sura
do ją “nekalta.” Nupasa
kojo, kad Taylorienė buvo 
“laikinai pamišus,” kuomet 
jinai vogė. Taigi vagilė 
siunčiama tik pas “dvasios 
gydytojus” (psichiatrus).

O jeigu Taylorienė, mili
jonieriaus duktė, būtų pri
pažinta kalta, tai galėtų 
gauti iki 10 metų kalėjimo.

Churchill norįs patirt, kas 
“valdo” Sovietu Sąjungą

London. — čionaitiniai 
politikieriai sako, Anglijos f 
premjeras Churchillas no
rėjo patirti, kas iš tikrųjų 
dabar vyrauja Sovietų Są
jungoj,—ar sovietinis prem
jeras Malenkovas, ar užsie
nio reikalų ministras Molo
tovas, ar kas kitas. Tai da
linai tokiu sumetimu Chur
chillas ^neseniai siūlė su
rengti Anglijos ir Ameri
kos konferenciją su Sovie
tų Sąjunga.

AUTOMOBILIAI .
UŽMUŠĖ 2,890 PER

VIENĄ MĖNESĮ
Chicago. — Nacionalė Sa

visaugos Taryba pranešė, 
jog balandžio mėnesį šie
met automobiliai užmušė 
2,890 amerikiečių, tai yra, 
10 procentų daugiau, kaip 
pernai per tą patį mėnesį.

Amerikos atstovė Luce grasina 
sustabdyt Italijai paramą, jei 
komunistai laimėtų rinkimus

Roma .— Clare Boothe 
Luce, Amerikos ambasado
re Italijai, saukė italus bal
suoti tiktai už premjero de 
Gasperio katalikus ir jo rė
mėjus ateinančiuose seimo 
rinkimuose birželio 7 d.

Luce grasino, kad jei rin
kimus laimėtu komunistai 
bei kairieji socialistai, tai 
Jungtinės Valstijos sustab
dytų piniginę ir karinę pa
ramą Italijai.

Luce yra pati Life ir ki
tu sensaciniu žurnalu lei
dėjo.

Kalbėdama susirinkime 
Amerikonų Prekybos Rū
mų did m i e s t y j e Milane, 
Luce taip pat smerkė So
vietų Sąjungos siūlymus

Prezidentas smerke Tafto 
siūlymą apeiti J. Tautas

Washington. — Preziden
tas Eisenhoweris, besikal
bant su korespondentais, 
geg. 28 d. atmetė senato
riaus Tafto, vadovaujančio 
republikono, parei š k i m ą, 
kur Taftas sakė:

—Užmirškime. Jungtines 
Tautas kas liečia derybas 
dėl paliaubų Korėjoje, o jei
gu nepavyktų padaryti pa
liaubas, tai patys tęskime 
karą, nepaisant Anglijos ar 
kitų Jungtinių Tautų .

Prez. Eisenhoweris pa
reiškė:

—Jeigu vienoje vietoje 
mes eitume viėfii, tai turė
tume ir visur kitur vieni 
eiti. O visa mūsų politika 
rymo ant šios teorijos: Jo
kia laisva tauta negali vie- 
nui-viena gyventi pasauly-

Mendes pakviestas į 
Francijos premjerus

Paryžius. — Socialistas 
Francijos prezidentas Vin
cent Auriol pakvietė P. 
Mendesą -France sudaryti 
naują Francijos ministrų 
kabinetą ir tapti jo prem
jeru.

Mendes - France yra poli
tikierius vadinamos “radi
kalų” socialistų partijos, 
kuri tikrumoj yra dešiniųjų 
(konservatyvų) partija.

Pastaruoju laiku Mendes 
kartotinai ragino Franciją 
kaip nors susitaikyti su 
Vietnamo liaudininkais, In- 
do-Kinijoj. Nes tenaitinis
karas ardo ūkinį francijos 
gyvenimą.

Chicago.—National Safe
ty Council iš anksto skai
čiavo, jog ryšium su dabar
tine Memorial Day automo
biliai užmuš 240 amerikie
čių.

dei taikos ir-ragino Ameri
ką ir jos talkininkus vis 
uoliau ginkluotis prieš ko
munizmą.

(Luce, buvusi Jungtinių
Valstijų Kongreso narė, yra 
atsivertus iš protestantų į 
katalikus.)

Italijos komunistų ir kai
riųjų socialistų spauda 
smerkia Luce už kišimąsi i 
vidujinius Italijos reikalus.

Jau buvo* demonstracijų 
prieš Luce, kada jinai va
žinėjo po Italijos miestus 
ir kaimus, agituodama bal
suot rinkimuose už premje
ro de Gasperio krikčionis 
demokratus, o nustelbt ko
munistus ir jų bendrus kai
riuosius socialistus.

je. Mes turime turėti drau
gų. .,. o skirtumuose su jais 
turime daryti n u o 1 a i d ų 
(kompromisų).
\ Griežtėja prieštaravimai 

tarp Tafto ir Eisenhowe- 
rio. ,

Į korespondentų klausi
mą apie Amerikos, Angli
jos ir Francijos konferen
ciją, įvyksiančią birželio 
mėnesį, prezidentas atsakė 
jog nelaiko tą konferenciją 
pasiruošimu prie sueigos su 
Sovietų Sąjunga.

Eisenhoweris taipgi pa
reiškė, jog priešinasi ir 
priešinsis Kinijos Liaudies 
Respublikos priėmimui Į 
Jungtines Tautas. Tačiau, 
jis nesutiko su tais, kurie 
perša apleisti Jungtine s 
Tautas, jeigu Kinija būtų
priimtą. Anglų laikraštis peikia

Conn, senatas atmetė 
gimdymą kontrolę

Hartford, Conn. — Vals
tijos seimelio atstovų rū
mas buvo priėmęs sumany
mą dėl gimdymų kontrolės, 
bet! valstijinis senatas jį at
metė.

Sumanymas siūlė įgalinti 
gydytojus duoti moterims 
vaistus bei patarimus, kaip 
apsisaugot nuo apsiveisin.i- 
mo. tokiuose atsitikimuose, 
kur gimdymas galėtų nu
marinti motiną.

Katalikų kunigai smar
kiausiai kovojo prieš bet 
kokią gimdymų kontrolę.

Anglų laivai gabenę Kini
jos komunistų kariuomenę

Washington. — Valstybės 
departmentas sako gavęs 
patvirtinimus, kad du an
glų laivai gabeno Kinijos 
komunistų kariuomenę 1951 
ir 1952 metais.

SOVIETAI PANAIKINA 
karini; kontrolę 
RYTŲ VOKIETIJAI

K*

Skiria civilį komisarą vieton 
aukštojo karino valdininko

Berlin. — Sovietų Sąjun
ga atšaukė savo karinės 
kontrolės komisiją rytinei 
Demokratinei Vokiečių 
Respublikai ir paskyrė civi
lini komisarą - ambasado
rių Vladimirą Semionovą, 
vieton ligšiolinio aukštojo

Japonai perka daug 
anglies iš Kinijos

Tokio. — Japonijos fa
brikantai užsisakė 130,000 
tonų anglies iš Kini jos Liau
dies Respublikos. Japonų 
laivas jau pargabeno pir
mąjį angliės krovinį iš Ki
nijos — 9,500 tonų.

Jungtines Valstijos gi 
kreivai žiūri į savo talki
ninkų prekybą su Kinijos 
komunistais.

Tokie tai naujieji 
“gerovės” valdininkai

Washington. — Prez. Ei
senhoweris paskyrė milijo
nierių Nelsoną A. Rocke
feller! pavaduotojum Ove- 
tos C. Hobby’ienės, Sveika
tos, Apšvietos ir Gerovės 
department© sekretorės 
(ministerės). Tas depart
mentas apima ir valdinę se
natvės apdraudą*.

O Hobby’ienė yra viena 
iš politikierių, kurie norėtų 
visai panaikint Social Se- 
curity-apdraudos Įstatymą.

sen. Tafto politiką t

Anglų liberalų laikraš
tis Manchester Guardian 
neigia Amerikos senato
riaus Tafto pareiškimą, 
kad amerikonai turėtų elg
tis Korėjoje, kaip jiem 
geriau atrodo, nepaisant 
Jungtinių Tautų. Tas laik
raštis sako,. “Tafto pareiš
kimas patiks k o m u n i s - 
tams.”

Manchester Guardian ra
šo, jog Taftas, matyt, pats 
nežino, kokios politikos jis 
norėtų Azijoje.

KATALIKŲ SKAIČIUS 
JUNGT. VALSTIJOSE
New York.—Oficialė Ka

talikų Direktorija skelbia, 
jog 1952 metais katalikų 
skaičius Jungtinėse Valsti
jose, Alaskoj ir Hawaii sa
lose . padaugėjo 1,017,495. 
Taigi buvę viso1 jau 30,425,- 
015 katalikų tose srityse. 

karinio komisionieriaus ge
nerolo Vasiliaus čuikovo.

Generolas čuikovas nuo 
šiol bus tiktai sovietinės ka
riuomenės koman d i e r i u s 
rytinėje Vokietijoje, be jo
kių politinių pareigų.

Amerikos politikai Ber
lyne spėja, kad Sovietų vy
riausybė gal atšauks ir sa
vo armiją iš rytinės Vokie
tijos. Tuomi Sovietų Są
junga pastiprintų reikala
vimą, kad amerikonai, an
glai ir francūzai taip pat 
ištrauktų savo armijas iš 
vakarų Vokietijos.

Amerikiniai koresponden
tai lemia, kad Sovietų Są
junga darys atskirą taikos 
sutarti su rytine Demokr^i 
tine Vokiečių Respublika, 
jei nepavyks susitarti su 
anglais-amerikonais kas lie-.. 
čia Sov. Sąjungos siūlymus 
sujungti visą Vokietiją į 
vieną demokratinę vokiečių 
valstybę.

Kiek gi Eisenhoweris 
ketina pamažinti 
karines išlaidas?

Washington.—Buvęs pre
zidentas Trumanas piršo 
paskirti 45,500 milijonų do
leriu kariniams reikalams 
per metus.

Prezidentas Eisenhowe
ris sakosi nukertąs 5,250 
milijonų dolerių nuo Tru- 
mano siūlytos sumos gin
klavimuisi.

United Press, amerikinė 
žinių agentūra, teigia, kad 
Eisenhoweris rei k a 1 a u j a 
tiktai 43,200 milijonų do-, 
lerių karinių lėšų per me
tus. Vadinasi, Eisenhowe
ris siūlo sumažinti ginkla
vimosi išlaidas tik 2,300 
milijonų dolerių, o ne 5,- 
250 milijonų.

Taip painiojasi republi- 
konų politikierių aritmeti
ka, besigarsinant, kad jie 
“taupo” šalies iždą.

MEKSIKOS VALDŽIA 
PABŪGO GUATEMALOS 

KOMUNISTŲ
Mexico City. — Meksikas 

valdžia susirūpinus, kad 
per daug komunistų atvy
ko iš gretimos Guatemalos 
ir apsigyveno pasienyje. 
Sako, ateiviai komunistai 
jau beveik viešpatauja vie
name pasienio ruožte.

Guatemaloje veikia pro
gresyvių valdžia.

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę ir šilčiau.
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MEMORIAL DAY
ŠIANDIEN, GEGUŽĖS 30 D., yra Memorial Day, 

k-ri tusiems karuose mūsų krašto sūnums ir dukroms 
prisiminti diena.

Ta pačia proga šia dieną mes pagerbiame ir visus 
savuosius, išsiskyrusius iš gyvųjų tarpo; pagerbiame 
visus mirusiuosius.

Memorial Day turėtų būti didžio susikaupimo diena, 
kurią kiekvienas, galvodamas apie mirusiuosius, privalo 
kartu galvoti ir apie gyvenančiuosius, kad jų gyvenimas 
būtu linksmesnis, malonesnis', užtikrintesnis.

Svarbiausia: privalome susikaupti ir pasireikšti, kad 
karas Korėjoje būtų baigtas, kad taika žmonijai būtų 
užtikrinta.

Tik šitaip mes tinkamai pagerbsime mirusiuosius.

KAS IMS VIRŠŲ?”
PO SAVAITĖS pertraukos, sekmadienį abiejų pu

sių paliaubų reikalais atstovybės ir vėl susirinks. Šiuo 
kartu bus svarstytas, kaip sako spauda, “paskutinis 
Amerikos pasiū’ymas” dėl karo belaisvių apsikeitimo.

Kaip žinia, Amerikos pirmesnis pasiūlymas buvo 
nepriimtinas Anglijai, Kanadai ir Indijai, kurios prieš 
jį protestavo. Tuomet mūsų vyriausybė pakeitė kai ku
riuos pasiūlymo punktus, o šiaurės Korėjos, ir Kinijos 
delegacija pasakė, kad jos nori savaitės laiko pertrau
kos, per kuiią tie “pagerinti” pasiūlymai būtų apsvars
tyti Kinijos Liaudies Respublikos ir Šiaurės Korėjos 
vyriausybių.

Taigi šiomis dienomis, kai bus pradėti pasitarimai, 
tie “galutinieji” pasiūlymai bus svarstyti.

■ v. Kiekvienas taikos trokštąs žmogus nori, kad dabar, 
tuojau, būtų įvykdytos mūšių paliaubos. Trejų metų 
bereikšmio karo užtenka.

t;BET ŠTAI, išstoja su savo kalba senatorius Taftas, 
—tas aršusis darbo žmonių priešas. Jis pareiškia, kad 
Amerika neturinti paisyti savo talkininkių, kitų tautų, 
tokių, kaip Anglija, kaip Kanada, kaip Indija.

Taftas, tiesa, nesako, kad Amerika neturinti jų 
paisyti Europoje. Ne! Ten jos kol kas reikalingos. 
.Taftas sako: nepaisykime Jungtinių Tautų balso.Azijoje, 
o darykime patys vieni, ką tik norime. Taftas suranda, 
jog bendras “demokratinių kraštų” frontas prieš komu
nizmą įra, žlunga, todėl Amerika privalo pati viena 
dalykus tvarkyti pasaulyje. Tafto akys labai nukreiptos 
į Aziją, į josios turtus, į neginkluotus kraštus.

, Jeigu Tafto politika praeitų, būtų baisi tragedija. 
Tikėkime, kad'senatoriui Taftui nepavyks sutrukdyti 
taikos įvykdymą Korėjoje. Tikėkime, kad jam nepa- 

'vyks pravesti savo politiką Azijoje.

PAAKSTINTA Tafto ir jiems panašių ,trokštančių 
karą plėsti Tolimuosiuose Rytuose, Pietų Korėjos val
džia sako: mes boikotuosime,pasitarimus dėl mūšių 
paliaubų, nės tie pasitarimai “veda į blogą.” Girdi, vė
liausieji Amerikos pasiūlymai — nusileidimas komuniz- 

'Mui.
Atminkime: Syngman Rhee nuolat šūkavo už tai, 

Jęad Amerika kariautų prieš Kiniją, kad karas būtų 
praplėstas. Rhee žino tai: jei mūšiai Korėjoje bus sulai
kyti, jei taika bus pravesta, tai ir jo viešpatavimui die
nelės bus suskaitytos. Pietų Korėjos liaudis*nepakęs to, 
kuris įvėlė kraštą Į karą, kuriame žuvo milijonai korė
jiečių tautos sūnų ir dukrų.

Taigi, Syngman Rhee gelbėdamas savo viešpatavi
mą šiandien skelbia, būk Eisenhowerio valdžia “pasi
duoda komunistams.” Jį remia, jį įkvepia Amerikos ka
ro treškėjai, kuriems nebrangios žmonių gyvybės, ku- 

'Tiems rūpi tik doleris. 
■ „ I i

DAR KITI POLITIKIERIAI pradėjo skelbti, būk 
Amerikos vyriausybe sutiksianti įsileisti į Jungtines Tau
tas Kinijos Liaudies Respubliką. Tai neleidžia užmigti 
U6t ir tūliems senatoriams. £

Antai senatorius Everett M. Dirksen pasakė: jei į 
Jungtines Tautas bus įsileista Kinijos Liaudies Respu
blika, tai Kongresas neskirs joms pinigų.

Kitais žodžiais: jei Čiang Kai-šeko klika iš Jungti
nių Tautų bus pašalinta, o jos vieton atsistos Kinijos 
kautos atstovai, tai Amerika Jungtines Tautas boiko
tuos.

Taigi: prieš taiką ir prieš Jungtines Tautas šian
dien kyla nemaža banga republikonų politikierių.’ Jų 

*!Wu yra sužlugdyti Jungtines Tautas, jei jos nesiskaito 
su jų norais.

*— VISA TAI PARODO, ko nori reakcininkai. Jie, 
* griežtai kovodami prieš darbininkų judėjimą čia pat,

Kas Ką Rašo ir Sako
DABAR BUS 
DAILININKŲ EILĖ

Vilnies bendradarbis M. 
rašo:

Po aktorių, muzikų, filmi- 
ninkų ir rašytojų dabar eilė 
atėjo kitai kūrėjų grupei: 
dailininkams, tapytojams, pie
šėjams ir skulptoriams. Viso
kie kongresiniai ir senatiniai 
komitetai dabar pradėjo pla
tų vajų prieš pažangius daili 
ninkus.

Visa eilė žingsnių jau pra
vesta :

1. Kongresinis komitetas 
reikalauja, kad Kalifornijoje 
esantieji Refregiero muraliai 
būtų sunaikinti. Tie sieniniai 
piešiniai, esantieji eilėje val
diškų įstaigų, buvo nupiešti 
karo metu, ir jie vaizduoja 
tarp kito JAV-TSRS draugin
gumą ;

2. Socialdemokratų vado
vaujama New School for So
cial Research New Yorke už
dengė savo salėje esančius 
Orozco sieninius piešinius;

3. Valdžia yra sudariusi 
piešėjų “juodą sąrašą’’. Mano
ma, kad netrukus tas sąrašas 
bus įteiktas muziejams, su pa
tarimu nepirkti ant sąrašo e- 
sančių dailininkų kūrinių;

4. Konservatyviai dailinin
kai, kurie stoja už realizmą, 
dažnai yra smerkiami kaip 
“komunistai,” nes komuniz
mas ir realizmas dabar kai 
kurių kritikų akyse yra vie
nas ir tas pats dalykas.

5. Garsusis dailininkas Ben 
Shahnas, nors demokratas h 
Stevensono rėmėjas, negali 
gauti valdiškų užsakymų, kaip 
gaudavo praeityje, nes jis pa
smerkė McCarthy komitetą.

6. McCarthy komitetas šau
kė liudyti Williama Gropperį, 
kovingą karikatūristą, kurio 
karikatūros per ilgus metus 
tilpo kairiojoje spaudoje.

7. FBI pakartotinai bandė 
kamantinėti negrų dailininką 
Charles White, nes jis daly
vavo tarptautiniame jaunimo 
kongrese už taiką Berlyne.

PRIVILEGIJUOTI 
VAGYS

Keleivis rašo:
Ludwik Sokol, 40 metų am

žiaus lenkas dipukas, pereitą 
savaitę Bostono teisme buvo 
nubaustas 6 mėnesiais kalėji
mo už automobiliaus pavogi
mą; bet, kaip dipukui, teisė
jas bausmę suspendavo.

Kaip matome, teisėjas 
čia pasirodė tikrai “žmo
nišku.” Dėl to, kad auto
mobiliaus vagis buvo dipu
kas, tai jis jam suspendavo 
bausmę!

TAFTAS SUKIRŠINO 
REPUBLIKONUS

Washington. — Daugelis 
republikonų senatorių bei 
kongresmanų atsidūrė ke
blioje padėtyje dėl to, kad 
jų vadas sen. Taftas ragino 
Ameriką savaip daryti pa
liaubas arba tęsti karą Ko
rėjoje, nepaisant Anglijos 
bei kitų Jungtinių Tautų. 
Peikia tokį Tafto pareiški
mą.

Bet kiti republikonai pri
taria Tafto “smarkumui.” 
Taip ir kivirčijasi.

Amerikoje, nori, kad Wall strytas nevaržomai diktuotų 
visam “laisvajam pasauliui.” O kas su Wall strytu ne
siskaito, tą boikotuoti, prieš tą pavartoti kitokias, griež
tesnes priemones.

_  •

MES TROKŠTAME ir gerai žinome, jog to trokšta 
milžiniška Amerikos žmonių dauguma, kad mūšių pa
liaubos įvyktų tuojau.

Būtų džiugu, jei organizuoti Amerikos darbininkai, 
darbo unijos, ypatingai šiuo metu, tartų griežtesnį savo 
žodį.

Darbo unijos privalo žinoti vieną: Taftas ir jo tal
kininkai yra didžiulis jų priešas ne tik naminėje po
litikoje, o ir užsieninėje.

Lietuvių literatūros istorijos 
klausimais diskusijos

Kalbėtojas nesutinka su 
prof. Jablonskiu dėl būtino 
ilgo laikotarpio po rašto 
atsiradimo ir literatūros 
pradžios. Rusų istorijos pa
vyzdžiais jis paneigia šį 
tvirtinimų ir ragina ieškoti 
ankstyvesnių, kol kas dar 
nežinomu kūriniu lietuviu 
kalba.

Jis nurodo taip pat, kad 
į konspektą mechaniškai 
įvesti kai kurie istorinio 
vystymosi reiškiniai, neat
sižvelgta į literatūros vys
tymosi specifiką. Neišryš
kinti neoklasicizmo bruožai 
Donelaičio ir Stanevičios 
kūryboje. Neiškeltas ir 
XIX amžiaus pirmosios pu
sės lietuvių romantinės li
teratūros savitumas.

Konferencijos dalyviai 
nesutiko su ta prof. Lari- 
no pasisakymo vieta, kur 
jis paneigiamai atsiliepė 
apie reikalingumą studijuo
ti rašytojo pasaulėžiūrą. 
Vėliau diskusijose prof. La
rinas buvo konferencijos 
dalyvių kritikuojamas už 
tą jo pasisakymo dalį.

Konspekte, kalbėtojo nuo
mone, netiksliai vertinami 
kai kurie rašytojai. Kalba
ma apie Donelaičio “grubu
mą,” Strazdo “šiurkštumą” 
bei “vulgarizmą.” Tokie 
terminai yra perkelti iš 
buržuazinių literatūros kri
tikų žodyno. Negalima taip 
pat sutapatinti lietuvių kal
bos užteršimo germaniz
mais, kaip tai yra Osterme- 
jerio kūryboje, su svetimžo
džiais, pasisavintais iš liau
dies Donelaičio bei Straz
do kūryboje.

Skuodo vidurinės moky
klos mokytojas drg. Peče
liūnas pasisakyme pažymė
jo, kad kai kurių rašytojų 
kūrybos charakteristikos 
yra pateikiamos izoliuotai, 
atplėštai nuo bendros lietu
vių literatūros vystymosi 
raidos, tuo nenustatant ir 
neapibrėžiant to ar kito ra
šytojo vietos mūsų litera
tūros istorijoje. Iš čia ky
la ir tai, kad, pavyzdžiui, S., 
Stanevičia aptariamas tik 
apžvalginiame kons p e k t o 
skyriuje, kai tuo tarpu jo 
reikšmė, kalbėtojo nuomo
ne, lietuvių literatūros is
torijoje reikalauja skirti 
jam atskirą vietą.

Drg. Pečeliūnas nurodo, 
jog konspekte visiškai iš
leistas eilėdaros klausimas.

Biržų vidurinės mokyklos 
mokytojas drg. Stonkus iš
reiškė pageidavimą, kad 
Lietuvių kalbos ir literatū
ros instituto darbuotojai, 
bendradarbiaudami su ra
šytojais, istorikais, dėtų vi
sas pastangas kuo greičiau
siu laiku išleisti lietuvių 
literatūros istorijos vadovė
lį. Tai būtų labai didelė pa
rama literatūros dėstyto
jams mokyklose, padėtų

jiems žymia dalimi išveng
ti klaidų. »•

Drg. Stonkus siūlo lietu
vių literatūros istorijos pe
riodizacijos pagrindu imti 
istorikų pateiktą Lietuvos 
istorijos periodizaciją, kon
krečiai feodalizmo laikotar
pio periodizaciją.

Pritardami reikalui spar
tinti vadovėlio išleidimą, 
konferencijos dalyviai ne
sutiko su drg. Stonkumi 
tuo atžvilgiu, kai jisai mė
gino visą kaltę dėl klaidų, 
pasitaikiusių atskirų mo
kytojų darbe, suversti va
dovėlio nebuvimui.

Apie S. Daukanto reikš
mę ir vietą lietuvių litera
tūroje kalbėjo Vilniaus 
Valstybinio universiteto lie
tuviu literatūros katedros 
vedėja drg. Lukšienė. Jos 
nuomone, S. Daukanto įver
tinimas konspekte yra ne
aiškus ir neišbaigtas, nepa
liesti kai kurie svarbūs S. 
Daukanto literatūrinės bei 
visuomeninės veiklos reiš
kiniai. Pavyzdžiui, reikė
tų S. Daukantą nagrinėti ir 
kaip grožinės literatūros 
kūrėją, ypač atsižvelgiant į 
gausius beletristinius mo
mentus jo raštuose, į to me
to sąlygas ir literatūros pa
dėtį. Ji taip pat pažymi 
reikalą plačiau paliesti ir 
S .Daukanto pažiūras į tau
tosaką, labiau išryškinti jo 
nuveiktą darbą tautosakos 
srityje.

Rašytojas M. Sluckis iš
kėlė tą konspekto trūkumą, 
kad jame, vertinant lietu
vių literatūros vystymąsi 
bei atskirų rašytojų kūry
bą, nėra politinio idėjinio 
kovingumo ir aiškaus kryp
tingumo. Jis pažymi, kad 
kai kurie rašytojai, kaip A.
Strazdas, yra nepakanka
mai įvertinti, kiti, kaip A. 
Baranauskas, per daug su- 
pažanginti ir pan. Drg.
Sluckis įneša patikslinimus 
dėl Donelaičio poemos “Me
tai,” kurios įvertinime į 
pirmąją vietą iškeliamas 
didaktiškumas, o ne jos re
alistiniai elementai ir kt.

Vilniaus Valstybinio pe
dagoginio instituto doc. Mi
rono nuomone, konspekte 
esama kai kurių netikslu
mų nušvięčiant lietuvių kal
bos vystymąsi.

Prieštaraujama stalini

Vaizdas Yucca Flat, Ne- 
vadoje, po atominės bom
bos eksplodavimo. Sa
koma, kad už šešių šim
tų mylių buvo galima ma
tyti eksplozijos rezulta-

tus.

niam kalbos mokslui, kal
bėtojo nuomone, teigiant, 
kad mėginimai literatūrinė
je kalboje suliedinti žemai
čių ir aukštaičių tarmių 
elementus esą bendranacio- 
nalinės lietuvių kalbos for
mavimosi reiškiniai. J. V. 
Stalinas mus moko, kad 
bendranacionaline kalba su
sidaro vieno kurio dialekto 
pagrindu (aukštaičių-vaka- 
riečių), taigi, dialektai ne 
susiliejo, bet įsilieja į vieną 
dominuojantį dialektą. Jis 
nurodo, kad netiksliai yra 
konspekte vartojamas ter
minas — svetimžodžiai.

LTSR Tarybinių rašytojų 
ninkas’ drg. J. Šimkus, pa
brėžęs didelę konferencijos 
reikšmę, siekiant marksis-

IŠ UNIJŲ VEIKIMO
| kiamas prezidento Eisen
howerio nutarimas atomi
nės energijos išvystymą pa
vesti privatiškoms korpora
cijoms. CIO teigia, kad

Derybos su kompanija
Bethlehem, Pa. — Prasi

dėjo derybos tarpe didžio 
sios Bethlehem Steel kom
panijos laivų statymo sky
riaus ir Industrial Union of 
Marine and Shipbuilding 
Workers unijos. Sakoma, 
kad unija reikalauja gero 
algų pakėlimo. Iki šiol la
vinti darbininkai gaudavo 
po $2 į valandą.

Reikalauja geresnio 
apsivalymo

Washington, D. C.—Ame
rikos Darbo Federacijos 
Taryba nutarė atmesti In
ternational Longshore
men’s Association viršinin
kų pasiūlymus dėl pakaitų 
unijos vadovybėje . Ypatin
gai New Yorko uoste iškilo 
aikštėn graftas ir korupci
ja toje unijoje. Darbo Fe
deracijos Taryba įsakė vi
siškai apsivalyti nuo kri
minalistu ir raketieriu iki 
rugpjūčio mėnesio. Tuo lai
ku įvyks Vykdomosios Ta-
rybos posėdis. Jeigu jūri
ninkų unija nebus išpildžius 
įsakymo, labai galimas 
daiktas, kad ji bus išbrauk
ta iš Federacijos.

/

Gaus geroką algų 
pakėlimą siuvėjai

Boston, Mass. — Tapo 
pasirašyta nauja sutartis 
tarpe Amalgamated Cloth
ing Workers unijos ir Nau
josios Anglijos samdytojų. 
Sutartis paliečia apie 30,- 
000 siuvėjų. Jie gauna pa
kėlimą algų nuo 10 iki 12į 
procento į valandą.

Pranešimą apie naują su
tartį padarė Joseph Saler-; 
no.

Užgyre republikonų politi
ką už aukštus taksus

Washington, D. C.—Ame
rikos Darbo Federacijos 
Vykdomoji Taryba savo po
sėdyje užgyrė valdžios pa
tvarkymą, kad dar ilgai 
Amerikos žmonėms taksai 
nebus sumažinti. Federaci
jos biurokratams patinka 
aukšti taksai. Bet ką apie 
tai galvoja unijų eiliniai 
nariai, tai Federacijos lyde
riams neapeina.

Protestuoja prieš valdžios
žygį

Washington, D. C.—Con
gress of Industrial Organ
izations (CIO) išleido pa
reiškimą, kuriame pasmer- 
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tiškai nušviesti lietuvių li
teratūros vystymąsi feoda
lizmo laikotarpyje, nurodo, 
sąjungos valdybos pirmi- 
kad konspekto trūkumai Ą 
klaidos liudija, jog šis svam
bus darbas dar nebuvo rei- 
kiamai organizuotas. Bū
tina į lietuvių literatūros 
palikimo vertinimo darbą 
sutelkti didesnį autorių ko
lektyvą, siekiant kuo grei
tesniu laiku paspartinti pir
mosios lietuvių literatūros 
istorijos vadovėlio dalies 
bei antrosios konspekto da
lies paruošimo ir išleidimo 
d arba, v

—Reikia pripažinti, — sa
ko drg. Šimkus, — kad Ra
šytojų sąjunga, jos nariai 
žymia dalimi dar labai silp
nai prisideda prie literatū
rinio palikimo įvertinimo 
darbo.

(Bus daugiau)

toksai svarbus darbas tu
rėtų būti valdžios priežiū
roje ir kontrolėje.

Reikalauja pakeitimo
Chicago, Ill. — Interna

tional Ladies Gar m e n t 
Workers unijos konvencija 
nepatenkinta k o n g resinė- 
mis komisijomis, kurioms 
vadovauja senatorius Mc
Carthy ir kongresmanas 
Veide. Unija siūlo “kovai 
su raudonaisiais” sudaryti
“naują mašineriją,” nes 
šios komisijos esančios at^ 

| sižymėję brutališkurAu ir 
neteisingumu ir nesiskaity
mu su Amerikos žmonių 
konstitucinėmis teisėmis ir 
demokratinėmis laisvėmis.

Reikalaus 35 valandų 
darbo savaitės

Chicago, Ill. — Interna 
tional Ladies Garment 
Workers unijos konvencija 
nutarė griežtai reikalauti 
visiems savo nariams 35 
valandų darbo savaitės. Jau 
ir dabar apie pusė unijos 
narių turi 35 valandų siste
mą, bet kita pusė tebedir
ba po 40 valandų. Atnau- 
jint kontraktus su tomis 
firmomis, trumpesnių dar
bo valandų reikalavimas 
stovės pirmoje vietoje.

Unijos prezidentas Da
vid Dubinsky pasakė, kad 
nebus pasirašytas kontrak
tas su jokia firma, kuri ne
duos 35 valandų darbo sa
vaitės.

Nutarė baigti streiką
Evendale, Ohio. — Gene- 

i ral Electric kompanijos 
| dirbtuvės darbininkai nu
tarė baigti streiką. Jie iš- 
streikavo 65 dienas. Gau- 

i na algų pakėlimą nuo 6 iki 
i 8 centų į valandą . Streikas 
apėmė 5,6C0 darbininkų. 
Apie 4,500 jų priklauso 
prie CIO unijos, o apie 1,- 

1100 prie Federacijos unijos.

Laimėjo streiką
Hershey, Pa. — Per ke

turias savaites čia streika
vo didžiosios Hershey Cho-
colate korporacijos darbi
ninkai. Darbininkai laimėjo 
ir streikas pasibaigė. Dar
bininkai gavo priedo prie 
algų po 13 centų į valandą.
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Michajus Sadovianu, rumunų rašytojas

ŠUO
Gatvė, kaip paprastai, buvo be garso. Ja 

nevažinėjo nei puskarietės, nei valstiečių ve
žėčios, nebuvo girdėti prekybininkų šūkavi
mų. Visas savaitės dienas, o ypač vasarą, ji 
tingiai snūduriuodavo kaip žmogus, ką tik 
nubudęs iš miego.

Ir tik vakarop, apie tą metą, kai valdinin
kai imdavo* grįžti iš savo raštinių, šeiminin
kės, apsiruošusios butuose ir pataisiusios va
karienę, leisdavo sau išeiti prie vartelių, pa- 
liežuvauti apie miestelio reikalus, vyrų be
laukdamos.

Vaikų buvo maža, nes gyventojai laikėsi 
tos nuomonės, jog “gyvenimas pasidarė sun
kus, nebe toks kaip anksčiau, kada galėjai 
nueiti į turgų su vienu keturiasdešimtuku 
kišenėje ir prisipirkti tiek, kad vos parneš
im namo, ir dar parsinešti grąžos’’. Vaikų 
buvo nedaug, ir jie augo bijodami dievo ir 
rykštės.

Jiems buvo draudžiama žaisti kiemuose 
su priemiesčio vaikėzais, plėšti ir tepti dra
bužius, jie turėjo elgtis kaip didelis, mažai 
valgyti ir būti mandagūs, nes gyvenimas bu
vo sunkus. Vaikų balsai, panašūs į priešmir
tines aimanas, girdėdavosi tik šeštadienių 
vakarais, kai motinos, nuvilkusios ir susodi
nusios juos į geldas, trinkdavo šarmu savo 
prieaugliui zgalvas.

Taip gyveno šioje Prefektūros gatvėje pa
dorių piliečių šeimos. Tik jos gale, ant ribos 
su priemiesčiu, nuo senų laikų gyveno vie
nintelis prastas žmogus — žibinčius. Jo pa
vardė buvo Dorobancu. Prietemoje jis užsi
vertęs ant peties kopėčias eidavo įžiebti 
miestelio žibintų ir vėlai naktį grįždavo jų 
gesinti. >
t Dirbdamas jis tylutėliai niūniuodavo vi
suomet vieną ir tą pačią dainelę:

O našlaitė Iliana
žalioj lankoj prie Sereto
Jojo kumelį vis gano...

K Ai’ jis prikišdavo veidą' prie žibinto už
pūsti žvakės, ant jo didelės nosies raudonais 
šviesuliais šokinėdavo liepsna. Namie Doro
bancu bardavosi su savo žmona Chuza. Kai 
kada jie pešdavosi ir naktį gatvėje, tampy- 
davosi už plaukų, veriamai spiegdami, kol 
pagaliau suvirsdavo į griovį, šiaipjau Chuza, 
įkūni, stipri moteris, buvo visiškai garbinga 
ir darbšti žmogystė ir skalbė baltinius Pre
fektūros gatvės ponams.

Suprantama, žymiausioji Profekturos gat
vės asmenybė gyveno pačiame didžiausiame „ 
name. Tai buvo miesto policijos viršininkas 
ponas Vasilijus Teodorianu. Jis gyveno su 
žmona, ponia Adela. Vaikų jie ne turėjo, 
bet vis dėlto stengėsi visiems įrodyti, kad jie 
labai laimingi.

Tai buvo mažas žmogelis, storas ir nupli
kęs, su didele mėsinga nukarusia nosimi, su 
žilais ūsais ir barzda; ji buvo sausa ir pra
kaulė, lieso veido, su riesta nosim, žiūrinčia 
į dangų.

Ponia Adela turėjo rudą katę Floričiką, o 
ponas Vasilijus — milžinišką pėdsekį šunį 
Osmaną.

Ir kai Osmanas lodamas vydavosi Flori
čiką, kuri maudavo nuo jo kiek įkabinda
ma, A^proginusi akis ir išputusi uodegą, Teo
dor4Au pradėdavo vaidytis: žmona spygau
dami keldavo į dangų liesas rankas ir ilgą 
nosį, o vyras prapliupdavo keiksmais, grės
mingai nuleidęs nosį į žemę. Paskui jie nu
rimdavo ir aiškindavo kaimynams:

— Ką gi daryti, jeigu mes neturime vai
kų !...

Artimiausias policijos viršininko draugas 
buvo ponas Georgijė Chorga, prefektūros 
direktorius, pbsausis vidutinio ūgio žmogus, 
didelis gaidžių ir vištų mėgėjas.

Jo kiemas buvo pilnas visokiausių nami
nių paukščių, ir rytais ponas Chorga kelda
vosi pirmas, kad gautų pasigėrėti gaidžių 
peštynėmis. Dieną jis pasakodavo apie jas 
savo bičiuliams su visomis smulkmenomis ir 
daugybe perdėjimų.

(Ponios Kalijopos, jo žmonos, plaukuose 
jau švitėjo žilė, bet ji vis dar nesiliovė sva
jojusi apie meilę. Ji skaitė romanus, vaka
rais virpančiu balsu dainavo užu širdies tve
riančius romansus, o kai kalbėdavo, tai iš
versdavo akis, palenkdavo galvą, išplėšdavo 
šperves ir patraukdavo lūpas; bet ponas 
jjjeorgijė nekreipdavo dėmesio į šias gudry
bių, išgėręs kavos, jis nugrimzdavo į miego 

galvodamas tik apie spalvingas savo 
numylėtinių plunksnas.

Kiti Teodorianu kaimynai buvo: Gavriles- 
ku, raštininkas, kuris kiekvieną algos gavi
mo dieną grįždavo namo puskariete, nulei
dęs galvą ant krūtinės; Jonica Merkulesku, 
Valsčiaus valdybos /sekretorius, kurio yisi 

nekentė už tai, kad jo namuose giedojo viš
ta, tai yra turėjo viršų žmona, ponia Frosa, 
plonutė, malonaus veido ir vikri kaip vel
niūkštis; ponas Toaderas Laskarakas, civili
nės būklės aktų registratorius, jaunas bū
damas vedęs pagyvenusią vengrų kilmės 
dvarininkę Mariją, kuri visur sekiojo jį 
kaip šešėlis ir visiems skundėsi savo Todere 
neištikimybe, ir daugelis kitų, mažiau žymių 
ir mažiau įdomių valdininkų.

Visi gyveno ramiai ir tvarkingai savo šva
ručiuose nameliuose tarp sodų ir daržų.

Laikas ėjo, ir nemaža jo praėjo šitaip. 
Dorobancu žiebė ii’ gesino žibintus, Teodo
rianu Įeidinėjo nosį į žemę, o ponia Adela . 
kilnojo savąją į dangų. Chorga piudė gai
džius, o ponia Kalijopa savo balsu gąsdino 
apylinkių gyvulius — ir visi jautėsi esą savo 
vietose.

Bet štai kartą didelė baimė pagavo jų 
sielas.

Tai atsitiko pavakary. Ponia Frosa. koke
tiškai susišukavusi, stovėjo prie ląngp. susi
mąsčiusi žiūrėdama į retus praeivius; ponia 
Adela įsikūrė balkone, ponia Kalijopa lūku
riavo prie vartų savo vyresniosios atžalos, 
pasiųstos parnešti duonos. Berniukas lėtai 
traukė į namus su duona rankose, įdėmiai 
sekdamas dulkių debesis, kuriuos jis kėlė- 
savo batais.

Ponia Adela paklausė nuo balkono, pakė
lusi nosį:

— Tu išėjai prie vartų, mieloji?
— Taip, brangioji. Laukiu savo velniūkš

čio su duona. Netrukus jau ir vyras turi pa
reiti iš kanceliarijos.

Ir tuoj pat spiegdama suriko:
— Na eik gi tu greičiau, velniūkšti! Kam 

tu keli dulkes ir gadini batus1...
Pastebėjusi prie lango Frosa, ji linktelėjo 

jai i)’ meiliai nusišypsojo.
Tuo tarpu iš už kampo pasirodė vyr.ai ir 

pavijo Kostiką priešais Merkulesku namus, 
čia jie minutėlę sustojo, tęsdami kalbą, pra
dėtą dar tarnyboje. Sekretoriaus žmona nu
ėjo nuo lango, paraudusi ir sumišusi.

. Kostikas-pasilenkė ir pasiėmė akmenį: 
gatvėje pasirodė baltas sulysęs šunelis išsi
kišusiais šonkauliais, nuleistu snukiu ir pa
brukta uodega.

Jis atrodė toks menkas ir nelaimingas, 
jog tartum net vėjas būtu galėjęs pargriauti •'° - <!*•••» .T(
jį žemėn.

Priemiesčio šunys jį suuodė ir pasipylė į 
gatvę, lįsdami pro pavartes ir šokdami per 
tvoras. Jų buvo įvairiausio plauko ir veis
lės: garbanotu ir apkirptų pudelių su gau
rais, dengiančiais snukius, riebių riestano- 
sių buldogų, sausų pėdsakių aviganių, ap
kvaišusių nuo- lojimo, — visi išbėgo pasitik
ti ateivio.

Berniuko mestas akmuo pataikė į tvorą, 
šuo susirietė ir išsišiepė. Persekiotojų gauja 
ėmė smarkiai loti. -

Vienas jų, pats drąsiausias, prilindo prie 
šunyčio. Svečias akimirksniu "atsisuko ir su- 
kaleno^ dantimis. Paskui lėtai nukresnojo j 
šalį, tolydžio gręžiodamasis atgal.

šunys puolė vytis ir privertė jį grįžt.
Kostikas sviedė antrą, akmenį; šunytis 

suinkštęs du kartus striuoktelėjo ir šoko lėk- . * ■ ti.
Berniukas, spiegiamai suriko ir pasilenkė. 

Vyrai apibėrė jį klausimais, o ponia Kali
jopa, stovėdania prie vartų, suklykė per vi
są gatvę:

— A-a! Jam įkando šuo! ■.
— Vasilijau! Vasilijau! Greičiau į gatvę! 

Ten pasiutęs šuo! Jis įkando Osmanui! — 
šaukė iš balkono ponia Adela, užvertusi no
sį į dangų.

Ir ponas Vasilijus kūliavirčia išsirito J 1 
gatvę. Pamatęs ten suirutę, iš visur bėgan
čius vyrus ir moteris, kurie klausinėjo vienas 
kitą, be jokio reikalo puldinėjo ir stumdėsi, 
— jis sugrįžo į trobą ir vėl pasirodė gatvėje 
su šautuvu.

— A-a! — šaukė ponia Kalijopa. — Pa-.. 
siutęs šuo-o-o!

Šunys lojo, žmonės blaškėsi, apsiginkla
vę kuo kas galėjo: vėzdais, lazdomis, bas
liais; du. tarnai atbėgo su šakėmis — ir 
prasidėjo vaikytynė§.

šuo bėgo pagrioviais ir patvoriais. Tarpais 
jis urzgė ant per arti pribėgusių priešų, 
kurtinančių jį savo lojimu. Paskui, kai žmo
nės besivydami jį apsupo, jis liovėsi smar
kiai bėgęs ir pabruko uodegą. Jis buvo la
bai menkas ir nieko, daugiau ^eprasė, tik 
kad paliktų jį ramybėje.

Bet jam pataikė pirma- vienas akmuo, 
paskui — kitas. Ponas Georgiješas Chorga, 
raštininkas Gavrilesku, Merkulesku, Laska- 
rakas — visos gatvės visi namų savininkai 
ir visi tarnai subėgo, kratydami mirtingus 
ginklus. Ponas Vasilijus akimirką sustojo, 
pakėlė šautuvą ir nutaikė. Pasigirdo kurti-

Ten, kur gyveno ir 
mirė A. Strazdas

Neatpažįstamai šiandien pasikeitė Kama
jų apylinkės. Kadaise čia sunkiai vargo bau
džiauninkai, eidami ponų dvaruose lažą. 
Dar ir dabar prisimena seneliai, savo tėvų 
pasakojimus apie dvaruose įtaisytus bau
džiauninkų kankinimų lovius, kuriais tekė
davo baudžiauninkų kraujo upeliai... Vals
tietį niekino, skriaudė visi, kas tik norėjo, ir 
kaip įmanydami. Jį engė dvarininkas, išnau
dojo kunigas, kaip anoj Strazdo dainoje: 
“Vienoj pusėj šlėkta, antroj pusėj dvaras.” 

Nedaug kuo skyrėsi kamajiškių gyveni
mas ir buržuazijai valdant. Tik vietoje dva
rininko valstietį lenkė ir skandino varguose 
buožė, o vietoje dvarininko lazdos švytravo 
policininko bizūnas, vietoje tijūno ir urėdo 
—antstolis ir varžytinės.

Jeigu anksčiau, buržuazijai valdant, bu
vo čia viena nedidelė pradinė mokykla, da
bar kolūkiečių, vaikai mokosi čia pat esan
čioje vidurinėje ir dviejose septynmetėse 
mokyklose. Buvusiuose dvarininko Bimbos 
rūmuose dabar įrengta ambulatorija, gim
dymo namai. Miestelyje yra biblioteka, klu- 
bas-skaityklh, kultūros namai.

Kamajų apylinkių gyventojų tarpe gyvi 
atsiminimai apie baudžiauninkų dainių A. 
Strazdą-Strazdelį. Kolūkiečiai iš savo tėvų ir 
senelių pasakojimų pažįsta jį kaip baudžiau
ninkų užtarėją, jų pagelbininką, vargšų gy
nėją prieš dvarininkus ir gobšius dvasinin
kus. paug pasakojimų sklinda liaudyje apie 
liaudies dainių.

Jo dainas, ypač “Strazdą”, dar ir dabar 
tebedainuoja mūsų apylinkės kolūkiečiai.

Negrįžtamai tie laikai nuėjo į praeitį. A. 
Strazdo-Strazdelio svajonė ' matyti nebe- 
slęriaudžiamą, laisvą valstietį išsipildė...

J. Buitvydas;
Rokiškio rajono “Naujo gyvenimo” 

kolūkio kolūkietis.

Grožinė Literatūra Bulgarijoje
SOFIJA. Bulgarijos Liaudies Respublikos 

darbo žmonės vis labiau domisi grožine, 
moksline ir politine literatūra. Bulgarijos 
telegramų agentūros pranešimu, per pasta
ruosius kelerius metus šalyje išėjo 20,574 
knygos bendru ap'ie 100 milijonų egzemplio
rių tiražu. Tai daugiau kaip trigubai viršija 
prieškariniais metais išleistų knygų skaičių. 
Vien 1951-1952 m.m. išleistų knygų tiražas 
sudarė 34,437,037 egzempliorius.

Liaudies valdžiai įsikūrus šalyje, plačiai 
paplito liaudies-rašytojų.—*- Christo Botevo, 
Ivano Vazovo, Jelino-Pelino ir kitų knygos. 
Per pastaruosius šešerius metus išleistų 
Christo Botevo kūrinių tiražas 1,5 karto vir
šija per 70 metų iki 1944 metų išleistų jo 
knygų tiražą. Ivano Vazovo kūrinių tiražas 
padidėjo penkis kartus.

Architektūrinių paminklu atstatymas
» J .

VILNIUS. — Siaurutėje Savičiaus gatvėje 
styro prieš dvejis šimtmečius baroko stiliumi 
statytas pastatas. Hitlerinės okupacijos mo
tais jis buvo smarkiai apgriautas.

šiuo metu čia vykdo tyrinėjimus archi
tektai. Sudaroma techninė dokumentacija, 
o ja remiantis bus sukurtas architektūrinio 
paminklo atstatymo projektas.

Architektūrinius paminklus atstato .Vil
niuje sukurta mokslinė-restauracinė dirbtu
vė. šiemet Vilniuje bus restauruojama 20 
įvairių objektų. Numatyta atnaujinti Peda
goginio instituto rūmų fasadą ir būdingus 
įvažiuojamuosius vartus, nuvalant nuo vė
liau sudėtų tinko sluoksnių gipsatūrą-. Res
tauruojamas švietimo gatvėje esantis XVII 
amžiaus renesanso stiliaus architektūrinis 
paminklas, čia bus įrengtas architektūros 
muziejus.

Dirbtuvė atlieka nemažą darbą ir perife- 
rijoje, šiais metais Palangoje bus tęsiamas 
buvusių Tiškevičiaus dvaro rūmų atstaty
mas. čia bus įrengti dailininkų kūrybos ir 
poilsio namai. Numatyta restauruoti turtin
gus gipsd lipdinius salėse. Trakuose bus vy
kdomi pilies konservacijos darbai, apsaugo
jant ją nuo tolesnio irimo.

Restauracijos darbai bus vykdomi senojo
je Kaimo Rotušėje. Numatyta pradėti pen
kių šimtmečių senumo architektūrinio pa
minklo Zapyškiuose atstatymą ir sutvirtini
mą.

nąs trenksmas — ir tiršti dūmai apgaubė 
minią, šuo vėl šoko bėgti, kiti šunys inkšda- 
mi ir urgzdami išlakstė.

Iš Prefektūros gatvės pasuko į Stepono 
Didžiojo gatvę. Sunerimę žmonės stebėjosi, 
sukdami galvas, kas čia galėjo atsitikti:

— Kas nutiko, broleliai?
— Ponai! — šūktelėjo policijos vadas, 

mojuodamas šautuvu. — Pasiutęs!
— Kas pasiutęs? '
—Vykimės jį, ponai, nėr kada šnekėtis! 

Įsakau, ponai, įsakau! Pasiutęs šuo! Pir
myn! • - ’

Ir visi nulėkė paskui jį.
šuo vis bėgo, genamas laukinių šūksnių 

ir smūgių.
(Tąsa 4-tam pusi.)

Stepas Žukas
Prieš septyneris metus mirė vienas iš 

žymesniųjų'Lietuvos dailininkų, Stepas 
Žukas, žemiau talpiname dailininko V. 
Mackevičiaus apie Žuką prisiminimą. —

Laisvės Red.♦
Dailininko Stepo Žuko kūrybinis paliki

mas yra kovingas indėlis į tarybinės lietuvių 
dailės lobyną. Stepas žukaą savo kūryba pa
sireiškė, kaip dailininkas-satyrikas, palikęs 
iki šiol lietuvių tarybinėje dailėje nepapras
tus savo demaskavimo jėga satyros kūrinius.

Savo kūrybinį kelią dailininkas pradėjo 
tuo metu, kai lietuviškoji buržuazija, pasu
kusi į fašizmą, visomis išgalėmis stengėsi nu
slopinti augantį revoliucinį darbininkų judė
jimą Lietuvoje. Buržuazinio režimo metais, 
kada, nemaža dailininkų, dangstydamiesi 
“menas menui” idėjomis, atsidūrė reakcijos 
klampynėje, Stepas Žukas aiškiai pasirinko 
dailininko-kovotojo kelią ir visą savo gyve
nimą ėjo kartu su> liaudimi. S. Žukas akty
viai dalyvauja pogrindinėje Lietuvos Ko
munistų partijos veikloje, čia jis panaudoja 
visus savo, kaip dailininko, sugebėjimus ko
vai prieš buržuazinį režimą ir įvairaus 
plauko bei atspalvių išnaudotojus. Vienu iš 
kovingiausių jo ginklų tuo metu buvo pla
katas. Pogrindžio sąlygomis dailininkui teko 
tuos plakatus gaminti ypač sunkiomis sąly
gomis. Bet dailininkas juos vis dėlto paga
mindavo. Daugelis tokių plakatų, atliktų 
Stepo Žuko ranka, būdavo išklijuojami prie 
fabrikų vartų, prie skurdžių darbininkų lūš
nų. Tie plakatai šaukė darbininkus Į kovą 
prieš išnaudotojus. Stepas Žukas buvo akty
viausias nelegaliai leidžiamo satyros laik
raščio “šluota” bendradarbis ir.jo organiza
torius. Tarybiniais 1941 metais, tęsiant po
grindinės “Šluotos” tradicijas, šis laikraštis 
buvo leidžiamas redaguojant Stepui Žukui.

Buržuazijos valdymo metais Stepas Žukas 
stengėsi išnaudoti ir visas legalias karikatū- 
risto-satyriko galimybes. Dažnai pro fašisti
nę cenzūrą būdavo prastumiamos aštrios po
litines Stepo Žuko karikatūros, demaskuo
jančios šlykštų lietuviškosios buržuazijos 
veidą, jos tarnavimą užsienio imperialis
tams, keliaklupsčiavimą prieš supuvusią Va
karų “kultūrą”, jos veidmainiškumą ir par- 
sidavėliškumą.

Ieškodamas savito kūrybinio kelio, Stepas 
Žukas atidžiai studijavo ir mokėsi iš tarybi
nės dailės meistrų Kakrinyksų, Jefimovo, 
Moro ir kitų poveikyje, Stepas Žukas įsisa
vina sugębėjimą surasti didelio išraiškingumo 
kovingos, satyros’ 1 priemonėmis: Tokie jo 
darbai, kaip “Uoste,” kuriame pavaizduotas 
išdidžiai stovintis kapitalistas ir po sunkia 
našta palinkęs uosto krovikas, arba piešinys 
“Stambioji ūkininkija — valstybės pagrin
das”, parodas" žvėrišką buožės veidą, arba 
“Dvasiškas tėvelis” ir “Nelieskit mano sa
kramentų”, išjuokiantis reakcingąją dvasu 
ninkiją, parodo Stepo Žuko kūrybinį subren
dimą, augančią jo kūrinių demaskavimo jė
ga-

Didžiojo Tėvynės karo metais Stepas Žu
kas visą savo aštrią satyriko ugnį nukreipia 
prieš hitlerinius grobikus. Tai vaizdžiai iš
reikšta jo darbuose: “Nauja tvarka Europo
je,” “Okupantų kasdieninis užsiėmimas”, 
“Hitlerinio bandito pramoga”, “Okupantų 
talkininkai — lietuvių tautos budeliai”, “Po 
Tarybinės Armijos pamokų” ir kt. Juose 
dailininkas aštriai demaskavo hitlerininkų 
vykdomą žudymo ir tautų pavergimo politi
ką, negailestingai prikalė prie gėdos stulpo 
lietuviškuosius buržuazinius nacionalistus, 
kurie šuniškai tarnavo Hitleriui, o dabar, 
vaikydamiesi dolerio, ištikimai vergauja 
Wallstrytui ir kurių liekanos dar ir šiandien 
trukdo komunizmo statybai.

Stepas Žukas dažnai galvodavo apie di
desnės apimties paveikslų sukūrimą. Jo ta
pybos darbai aiškiai rodo sugebėjimą šioje 
srityje. Apie tai liudija jo tapybos darbai, 
kaip, pavyzdžiui, “Kovos vėliava prie fabri
ko”, “Kauno kalėjimas” ir kt. Dailininkas 
visada veržliai savo kūriniais atsakydavo į 
aktualius einamojo gyvenimo momentus.

Stepo Žuko gyvenimiška teisybe persunkti 
darbai, išstatyti parodose, patraukdavo pla
taus žiūrovo dėmesį. Tai buvo didelis įrody
mas to, kad tik dailininkas, einantis su gyve
nimu', stovintis pažangios žmonijos pusėje, 
kovojantis prieš darbo žmonių išnaudotojus, 
randa platų atgarsį ir tikrą įvertinimą.

TSKP XIX suvažiavimas iškėlė dailės kū
rėjams, kaip ir visiems literatūros ir meno 
darbuotojams, kilnų uždavinį — satyros ug
nimi išdeginti iš mūsų gyvenimo visa tai, 
kas yra atmirę, atgyvenę, kas trukdo tarybi
nės liaudies žengimui į priekį. Visa S. Žuko 
kūryba yra pavyzdys nesutaikinamo aistrin
go kovotojo prieš reakciją, prieš Įvairias gy
venimo negeroves. Jo pavyzdys turi mobili
zuoti tarybinius lietuvių dailininkus sukurti 
giliai idėjinius-meninius kūrinius, vystyti sa
tyros žanrą. Mūsų dailininkų garbės reika
las, saugoj ant šviesų dailininko-kovotojo at
minimą, toliau tęsti kovingas Stepo Žuko kū
rybos tradicijas. Dail. V. Mackevičius «

Darbtninfcų 
Sreifcafa

J. J. Kaškiaučius, M. D.
APSAUGOMOJI 
MEDICINA

Akivaizdoj tokių priešta
ravimų ir savanaudiškos 
propagandos, pradėjo rody
tis nauja kryptis tarpe ei? 
linių gydytojų. Didelė jų 
grupė ėmė ir atsimetė nuo 
vadovaujamosios medicinos 
unijos (“American Medical 
Association”). Su jais nuė
jo ir nemažas skaičius 
aukštu autoritetu ir moks
lininkų. Ir jie suorganiza
vo savo, kitą gydytojų 
draugiją.

Po to. skylimo patentuo
tieji medicinos vadeivos ap
sižiūrėjo, na, ir atstatė vy
riausiąjį gydytojų žurnalo 
redaktorių, pusėtiną biuro
kratą ir autokratą. Pra
dėta ten rašinėt truputį pa
žangesnėj dvasioj. Reikia, 
mat, prisitaikyt prie laiko 
dvasios.

Ir po trupučiuką prade
da išsiryškinti geresnė me
dicinoje kryptis. Reikia ne 
tik kad gydyti ligas ir ne
gales. Reikia rūpintis, kad 
tų ligūstumų būtų mažiau. 
Reikia įspėti, persergėti li
gas. Reikia jų vengti. Rei
kia apsaugoti žmones nuo 
ligų. Netiėk gydomoji, kiek, 
apsaugomoji medicina 
(“preventive medicine”) 
privalo daugiau užimti vie
tos.

Čia jau ekonominiai gy
dytojų unijos interesai gau
na sukrėtimų. Viešpatau
janti medicinos rateliuose 
tradicija tebėra vyriausiai 
gydomoji. Jei daugybė 
žmonių nebus bent kiek li
goti, tai kaipgi galės vers
tis gydytojai?

Ir, kaip ten bebuvę, argi 
tas žmonių brandumas ir 
sveikumas nėra tik psicho
loginis? įsivaizduotas? Jiik 
jie tik įsivaizduoja, jie ma
no gauną tą brandumą nuo 
vitaminų piliulių bei kap
suliu ...

Suvytęs argumentas. O 
kaipgi su gyvuliais, su kar
vėm, kiaulėm, su vištom, 
avelėm? Jau keleri metai, 
kaip prie jų pašaro siste
mingai pridedama vitami
nų jodo, mielių. Taip da
ro profesiniai gyvulių au
gintojai. Rezultate gyvu
liai pasidaro brandesni, 
sveikesni; geresnė esti mė
sa, kiaušiniai, pienas.

Vadinas, nuo vitaminų ir 
mineralų pridėčkų gyvuliai 
parodo ryškų brandumą ir 
sveikumą . Argi ir čia įsi
vaizdavimo efektas? Argi 
ir gyvulių įsivaizdavimą 
psichologiškai veikia tie vi
taminai?

Jeigu mes rūpinamės ap
saugot gyvulius nuo ligų, 
jeigu mes padedam praša
lint jų ligūstumus, tai ko
dėl nevartot tokios apsau
gomosios medicinos ir 
mums patiems? Apsaugo
moji, perspėjamoji medici
na privalo pasireikšti la
biau ir plačiau.

ŠYPSENOS
Raulas: Greičiau duok 

žiurkėms gaudyti sląstus, 
nes turiu skubintis traukinį 
pagauti.

Pardavėjas: Su šiais slas
tais, manau, negalėsi trau
kinį pagauti.

3 piul.-LaitvS (Liberty); -šeštadien., Gegužės-May 30, 1053



MONTELLO, MASS
Iš puikaus koncerto

Koncertas, kurį rengė LLD 
6 kp. Laisvės naudai, gerai 
pavyko. Atsibuvo gegužės 16 
d. Lietuvių Tautiško Namo 
žemutinėje svetainėje.

Pirmiausiai vietinis Liuosy- 
bės Choras, vadovybėje Al. 
Potsius, sudainavo tris dainas. 
Paskui ėjo žymiausi meniniai 
lietuvių talentai iš New Yor- 
ko. Aido Choro šokikų grupe 
publikai labai patiko. Norėjo, 
kad jie šoktų ir šoktų.

Solistas Leonas Yonikas ir 
solistė Viola Čypaitė dainavo 
gerai ir publika norėjo, kad 
jie daugiau dainuotų. Mūsų 
vietinė solistė Aldona Wallen 
gerai atsižymėjo. Ji smarkiai 
žengia pirmyn dainavime. •

Solistams akompanavo Pra
nas Balevičius. Jis taipgi pa
skambino pianu solo savo 
kompozicijos- ir kitų. Pranas 
pasirodė, kad jis yra labai ga
bus muzikas ir kompozitorius. 

** Armonistas Richard Barris, 
iš Dedham, Mass., gražiai pa
linksmino publiką 
mas keletą 
ba pasakė 
reikalais.

Publikos 
du šimtai su
Laisvės fondui sudėjo $291.75. 
Nuo parengimo pelno liko 
$85.80. Pirmiau- fondui buvo 
pasiųsta iš Montellos $91. 
Nuo gegužės 2 d. skaitytos 
Dr. Boriso paskaitos sveika
tos reikalais liko $7. Tad viso 
mes Laisvės astuonių tūkstan 
čių dolerių fondui jau 
sukėlę: $475.55.
Aukojusiųjų sąrašas: 
Per drg. A. Bimbą

Konstancija Kalvelienė $15.00 
Geo. Shimaitis 
J. žulis 
Montelietė 
Al. J. Žekonis
J. Vaitaitis
K. Beniulis

Draugė
P. A. Mickevičiai 
M. J. Markevičiai 
J. Lavas 
Bladas Valangevich 
Mary Paura 
V. Mineikis
A. Lekavičius 
J. Valančiauskas 
Agnes Beni k is
B. Chuberkienė 
J. Mineikis
R. Strip in is 
J. Potsius
S. Laimienė
Per drg. J. Grybą:

J. N. Masteika 
So. Bostonietis 
A. Kavaliūnas
C. šiušąs
A. M. Valanti!kevičia 
J. Kaminskas
Rėmėjas iš Cambridge

sugroda- 
k a valkų. A. Bim- 
prakalbą spaudos

parengime buvo 
viršum. Aukų

esame

15.00

10.00
10.00

10.00
10.00
7.00 ,
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
3.00
2.00
2.00
2.00
1.00

Barris 
P. Baron 
J.Grigas

Kvietkus 
Grigaliūnienė 

...... .. .....

5.00 
5.00 
5.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

Vesol 1.00
Norkus 1.00
B. Tamulis 1.00
H. Bartulis 1.00
S. K irsi is 1.00
II. Rindzcvičienč 1,00
Laisvietė 1.00
A. Šukiene 1.00
M. Smaliukiene 1.00
Smulkiais. 6.25

Per drg. W. Kelley:

U. Zaleskaitė $10.00
A. Valangevich 5.00
Laisves Patrijotas 5.00
E. Petrukaitis 3.00
P. Klimas 2.00
V. Smuiden 2.00
Laisves Skaitytojas 1.00
A. Juodeikiene 1.00
M. žaliukiene 1.00
A. Vaitiekūniene 1.00
B. Matys 1.00
S. E. 1.00
J. Sutkus 1.00
Draugas 1.00
K. Butkiene 1.00
J. Stigiene 1.00
J. Stoškus 1.00
J. Rizgclis 1.00
Draugas 50c.
Smulkiais 6.00
Per drg. K, Čereškienę •
T. ir P. Niukai $10.00
K. Ustupas 5.00
J. Gittzus 5.00
K. Kamariene 5.00
P. ir A. Chesnas 2.00
K. Peši is 2.00
F. Kaži liūnas 2.00
F. E. Kaulakiai 1.00
J. BĮ ujus 1.00
J. Gerulskienč 1.00
E. Pukelienė 1.00
I. Teniukas 1.00
G. Yanusevičia 1.00
M. Budrikis 1.00
F. Rudaitis 1.00
J. Skirmontiene 1.00
Smulkiais 5.00

Ž°lynas.

David J. McDonald, Uni
ted Steel Workers unijos 
prezidentas. Kaip žinoma, 
plieno darbininkų unija 
turi 1,250,000 narių. Tai 
viena iš pačių stambiau
sių darbo unijų visame 
pasaulyje. Unijos virši
ninkai šiomis dienomis 
laikė susirinkimą ir nu
tarė iškelti algų pakėli
mo reikalavimus. Jeigu 
plieno korporacijos unijos 
reikalavimus atmestų, tai 
su liepos 1 d. iškiltų plie
no darbininkų streikas.

ŠUO
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) •

— Jis apriejo berniuką!
— Chorgos sūnų, dešimties metų...
— Kas? Sako, kad jis apriejo? Ką?
— Nežinau.'... Sako, apkandžiojo bent 

dešimt vaikų...
Šauksmai ir tuliojimai sbstiprėjo, ir štai 

jau kitame gale subruzdus! gatvė pakilo į 
kojas kaip vienas žmogus ir persekiojamam 
šuniui užkirto kelią akmenų kruša. Pro 
trenksmingą triukšmą vis labiau ir labiau 
girdėjosi išgąsdinti šauksmai:

— Pasiutęs! Jis pasiutęs! Tas šuo pasiu
tęs !

Įtūžę žmonės mušė ji lazdomis, šakėmis, 
vėzdais. Jis niekaip negalėjo išsisukti. Bėg
lys grėsmingai suurzgė, akimirką stabtelėjo 
ir staiga greitai šmurkštelėjo po tilteliu.

Tiltelj apsupo. Dar iš tolo ponas Vasilijus 
šovė .antrą kartą. Susijaudinusi minia spau
dėsi vis arčiau. Lazdos, viena i kitą susi- 
dauždamos, sulindo į juodus patiltės nasrus.

Bet staiga visi su siaubu atšoko, kažkas 
pargriuvo aukštielninkas, kai kas kūliu per
sivertė.

Šuo tartum sniego gniužulas išriedėjo iš 
patiltės ir per prasiskyrusią minią pasileido

Puikios žemes ūkio perspektyvos 
Tarybų Lietuvoje *

Visa Tarybų Lietuvos spau
da cntuaziastiškai rašo apie 
šios vasaros perspektyvas Lie
tuvos žemės ūkyje. Nepapras
tai dideliais tempais mechlmi- 
zuojami žemės ūkio darbai.

Vilniaus Tiesa patiekia pa
sikalbėjimą su Mašiiių-Trakto- 
rių Stočių viršininku. Jo min
tys, trumpoje sutraukoje, yra 
tokios:

Dar taip neseniai Lietuvos 
valstietis nežinojo, kas tai yra 
traktorius, kombainas, kas tai 
yra automatinės girdyklos, 
melžimo agregatai ir 1.1. Da
bar įvairiausios žemes ūkio 
mašinos, pagamintos Maskvo
je, Leningrade, Tarybų Ukrai
noje, Tarybų Baltarusijoje ii“ 
kitur, plačiai naudojamos mū
sų respublikos kolūkiuose.

Šių dienų technikos panau
dojimas žemės ūkyje ne tik 
paspartina ir palengvina kol
ūkiečių darbą, bet įgalina pa
naudoti praktikoje naujau
sius tarybinio mokslo laimė
jimus keliant žemes ūkio kul
tūrų derlingumą.

Iš broliškųjų respublikų 
1953 metais Tarybų Lietuvos 
kolūkiai gaus tūkstančius į- 
vairių žemės ūkio mašinų. 
Kai kurios iš jų Tarybų Lietu
vos kolūkiuose bus panaudo
jamos pirmą kartą.

Daugybe naujų traktorių 
šiemet su ūš Lietuvos kaime. ’ 
šių metų pabaigoje Tarybų 
Lietuvoje bus 4 kartus dau
giau traktorių, negu penktojo 
penkmečio pradžioje. Šiais 
metais dvigubai padidės ga
lingų DT-54, KD-35 ir S-80 di- 
zelinių traktorių skaičius.
Šimtai naujo tipo traktorių
bus panaudojami daržininkys
tėje ir sodininkystėje. Kau
piamųjų kultūrų laukuose pir
mą kartą bus panaudoti trak
toriai CHTZ-7. Jie pasižymi 
greitumu ir judrumu. Savaei
gių kombainų S-4 
šiemet padidės 50 
Mūsų respublikos 
kasmet dirba vis

iškaičius linų kombainų. Jų šių 
{metų pabaigoje bus tris kar
tus daugiau, negu 1951 me
tais. šiais metais bus gauta 
150 sudėtingų kuliamųjų ma
šinų, 100 mechanizuotų grūdų 
džiovyklų, kurių kiekviena 
per valandą išdžiovina po pu
santros tonos grūdų, o taip 
pat daug linų apdirbimo ag
regatų, sėjamųjų, javapiūvių, 
mašinų grūdams valyti bei rū
šiuoti ir tt. Pirmą kartą res
publikos žemės ūkyje bus 
panaudojami kabantieji ke- 
turvagiai plūgai, kurių šiais 
metais bus gauta apie 250.

Maždaug pusė grūdinių 
kultūrų sėjos darbų šį pava
sarį bus atlikta mechanizuo
tai, panaudojant traktorius, 

šiais metais bus toliau me
chanizuojamos kolūkių gyvu
lininkystės fermos. Jose bus 
įrengta tūkstančiai automati
nių girdyklų, pašarų šutintu
vų bei smulkintuvų, melžimo 
agregatų, siloso piaustymo

mašinų ir tt. Į kolūkius bus 
prisiųsta šimtai variklių. Jų 
tarpe pirmą kartą fermose 
bus naudojami galingi vėjo 
varikliai T-12. Taip pat pirmą 
kartą bus panaudojamas nau
jo tipo lokomobilis. Mašinų- 
traktorių stotys gaus specia
lias stakles arteziniams šuli
niams prie gyvulininkystės 
fermų gręžti.

žymiai padidės traktorių ir 
žemės ūkio mašinų remonto 
dirbtuvių skaičius, šiemet bus 
pastatyta ir atiduota eksploa
tacijai 22 mašinų-traktorių 
dirbtuvės prie MTS. Panevė
žyje bus statomos tarprajoni
nės kapitalinio remonto dirb
tuvės. Iš broliškųjų respublikų 
į Lietuvą bus prisiųsta dau
giau kaip 300 įvairių staklių, 
o taip pat kitų įrengimų.

Siekiant padidinti dirbamų
jų žemių plotus, šiais metais 
dar labiau bus plečiami me
lioracijos darbai pelkėtose bei 
vandeningose žemėse. Į res
publikos MTS bus prisiųsta

Įvairios Žinios
KINIJOS ŽMONĖS 

MOKOSI
PEKINAS.—Kinijos prof

sąjungos skiria didelį dė
mėsi šalies darbininku ben
drojo išsilavinimo ir tech
ninio lygio kėlimui. Laik
raštis “Sinchunanbao” pra
neša apie tai, kad atidary
ta daug darbininkų-valstie- 
čių viduriniųjų mokyklų, 
kuriose mokosi daugiau 
kaip 20 tūkstančių darbi
ninkų. 377 darbininkai; bai
gę pernai trum p a 1 a>i k e s 
darbininku - valstiečiu mo
kyklas, šiuo metu mokosi 
liaudies universitete.

Toliau laikraštis rašo.

dešimtys grioviakasių, 20 
skreperių, o taip pat nauji 
buldozeriai, daugiakaušiai 
ekskavatoriai, greideriai'. Šių 
mašinų pagalba tūkstančiai 
hektarų iki šiol nenaudojamų 
dirvų bus paverstos ganyklo
mis ir dirbanlomis žemėmis.

kad po išvadavimo, Kinijos 
profsąjungoms paded ant, 
buvo įsteigtos 16,277 vaka
rinės mokyklos, kuriose da
bar mokosi 3,087 tūkstan
čiai darbininkų ir tarnauto
jų. Be to, šiuo metu Kini
joje 477 tūkstančiai darbi
ninku mokosi žvairiuose C C
techniniuose kursuose ir 
techninėse mokyklose, ne- 
atitrūkdami nuo gamybos.

Kinijoje iki 1952 metų 
pabaigos buvo atidaryti 11,- 
927 gamykjiniai klubai ir 
cechų skaityklos, 152 kul
tūros rūmai, prie kurių vei
kia 22 tūkstančių meninės 
saviveiklos ratelių ir kolek
tyvų, apimančių daugiau 
kaip 500 tūkstančių darbi
ninkų ir tarnautojų, o taip 
pat 8,427 bibliotekos su 
bendru daugiau kaip 10 mi
lijonų knygų fondu.

skaičius 
procentų, 
laukuose
didesnis

bėgti. Bet jį vėl pasivijo ir prirėmė prie 
tvoros.

Primuštas ir iškankintas, jis klaikiai su
staugė ir įsmeigė baimės išplėstas akis į mi
nią, kuri jį daužė. Staugimas pamažu silpo, 
iš nasrų pasipylė kraujas ir nudažė baltus 
kaip sniegas plaukus; akys, pilnos ašarų ir 
kraujo, pasidarė apvalios ir sustingo, tartum 
kažko grasinančiai ir skausmingai klausda
mos.

Minia pradėjo skirstytis. Triukšmingai 
kalbėdamiesi, ponai-grįžo į Prefektūros gat
vę. Kas sudavė pirmas? Kas jį pribaigė? 
Pasirodė, jog kiekvienam priklausė pasku
tinio smūgio garbė.

Kariauninkų nekantriai lauke žmonos. 
Kas buvo? Kaip viskas ėjosi? Pasirodė, kad 
niekas ir negalvojo kąsti nei Kostikui, nei 
Osmanui. \

Gatvėje tirštais kamuoliais pakilusios dul
kės auksu žibėjo besileidžiančios saulės spin
duliuose, lėtai sėsdamos ant švarių namelių 
ir žalių darželių.

Ir staiga-šeimininkės prisiminė, kad auš
ta valgis. Visi sukruto eiti vakarienės ir pa
traukė į namus. Gero apetito, gero apetito, 
ponai! Dulkės sėdo, Šunų lojimas tilo, lėtai 
artėjo vakaro tyla.

IDS Centro Valdybos pranešimas apie 
dabartinę Susivienijimo padėtį

•LDS organe Tiesoje tilpo LDS Centro Valdybos pa
reiškimas, priimtas Centro Valdybos susirinkime, įvy
kusiame šių metų gegužės 16 d. Šis pareiškimas infor
muoja LDS narius ir visu’omenę abelnai, kad Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimas “nėra peržengęs New Yorko 
valstijos apdraudos įstatymų arba bet kurios kitos vals
tijos.ar šalies įstatymų” ir todėl neturėtų būt įtrauktas 
į subversyvį sąrašą., kuriu įtraukti dabar proponuoja ge
neralis prokuroras.

Minimas pareiškimas skamba sekamai:
Susivienijimo nariai jau žino tai, kad generalis pro

kuroras pranešė Susivienijimui, jog jis proponuoja de- 
zignuoti Lietuvių Darbininkų Susivienijimą, kaip įei
nantį į ribas Executive Įsakymų No. 9835 ir No. 10450. 
Tokia dezignacija įtrauktų Susivienijimą į subversyvių 
organizacijų sąrašą.

Susivienijimo Centro Valdyba aptarė šį dalyką savo
I susirinkime, kuris įvyko šių 1953 metų gegužės 1'6 d.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas yra fraternale 
apdraudos draugija, čarteriuota po New Yorko valstijos 
Apdraudos įstatymais ir veikianti po griežta New Yorko 
Apdraudos Department© priežiūra. Kas trys metai New 
Yorko Apdraudos Department© 
niai peržiūri visus Susivienijimo 
pareikšti tai, kad Apdraudos 
mums nepastebėjo, jog Lietuvių 
mas kur nors būtų neprisilaikęs 
nome, jog Susivienijimas nėra peržengęs New Yorko 
valstijos Apdraudos Įstatymų arba bet kurios kitos 
valstijos ar šalies įstatymų.

Mes taipgi žinome, kad Susivienijimas yra šiam 
kraštui lojalus.

Tikrasis Susivienijimo tikslas yra vesti savo apdrau
dos biznį fraternalėje dirvoje gaudai tūkstančių savo na
rių ir jų šeimų sulyg savo konstitucija ir apdraudos 
įstatymais įvairių valstijų, kuriose Susivienijimas turi 
leidimą savo biznį vesti.

Mes stengiamės vesti Susivienijimo veikimą Susi
vienijimo tikslų ir siekių ribose, kaip nurodo jo čąrteris 
ir konstitucija.

Tai toks yra Susivienijimo nusistatymas.
Kai Susivienijimo Centro Valdyba savo susirinkime, 

1951 metų sausio 13 d., nutarė atsišaukti į visus Susivie
nijimo narius svarbiaisiais LDS reikalais, tada tame at
sišaukime buvo pasakyta: / »

“Mūsų Susivienijimas, LDS, yra išimtinai fraterna- 
lė, apdraudos-pašalpos organizacija. Todėl, mūsų kuo
pos ir apskritys turėtų veikti tiktai tose veikimo ribose, 
kokios yra nurodytos mūsų konstitucijoje. Mūsų vyriau
sias tikslas—veikla fraternalizmo srityje.”

Dabartinė Centro Valdyba užgiria virš minėtą* pa
reiškimą ir kartu vėl ragina visus savo narius, visas 
kuopas, ir visas .apskritis griežtai laikytis šio nusistaty
mo geriausiai mūsų Susivienijimo naudai.

Šių faktų aky vaizdo j e, Centro Valdyba daro reika
lingus žingsnius išryškinti šią padėtį su generaliu pro
kuroru. Tuo atžvilgiu, svarbu patėmyti, kad generalis 
prokuroras tiktai pranešė mums savo sumanymą padėti 
Susivienijimą ant subversyvių organizacijų sąrašo. Ka
dangi mes pranešėme generaliam prokurorui, jog mes 
pageidaujame tokiai, dėzignacijai' priešintis, tai jo paties 
taisyklės reikalauja, kad jis paaiškintų mums, kokiu 

■ pagrindu pasiremdamas jis nori padėti Susivienijimą ant 
subversyvio parašo. Tiktai tada' mes sužinosime kon
krečiai, kodėl jis tai daro. Tada mes darysime reikalin
gus žygius Susivienijimui apginti ir pilnai apie tai narius 
informuosime.

Mes pasitikime, jog Susivienijimo -nariai kooperuos 
su mumis šiame dalyke.

Mes raginame visus LDS narius tęsti mūsų Susi
vienijimo būdavo j imą ir tvirtinimą.

Lankykite savo kuopų susirinkimus ir reguliariai 
pasimokėkite savo- mokestis.

Aktyviai dalyvaukite naujų narių įrašymo vajuje.

egzaminieriai nuodug- 
rekordus. Mes norime 
Departmentas niekad 

Darbininkų Susivieniji- 
savo čarterio. Mes'ži-

Darbo žmonių gyvenimo 
lygio kilimas Kinijoje
ŠANCHAJUS.— Kasmet

gerėja Kinijos darbo žmo
nių buitis ir kyla jų mate
rialinis gyvenimo lygis.

Laikraštis “Sincianžibao” 
išspausdino medžiagą, pa& 
sakojančią apie GuicžcrJ 
provincijos darbininkų F 
tarnautojų gyvenimą. Tik 
per šešis praeitų metų mė
nesius darbininkų darbo 
užmokestis vidutiniškai pa
didėjo 42 procentais. Per 
tą patį laiką 13 valstybinių 
ir privačių įmonių įvedė 
pas save socialinį draudi
mą. Šiuo metu socialinis 
draudimas apima provinci
joje daugiau kaip 10 tūks
tančių žmonių.

Per pastaruosius pusę me
tų provincijos įmonės pa
statė daug namų darbinin
kų butams ir bendrabu- 
čiams, atidarė naujas val
gyklas, įrengė 8 poilsio na
mus, 18 ambulatorijų, 31 
klubą, 30 bibliotekų, 15 pir
čių, 10 vaikų lopšelių. Vi
sose Įmonėse įrengti kam
bariai maitinančioms moti
noms - darbininkėms.

Dienraščio Laisves Paramai

DIDIEJI PIKNIKAI
Iš anksto ruoškimės juose dalyvauti. Tai bus 
puikus pasimatymas su daugeliu seniai ma

tytų ir proga įsigyti naujų pažinčių.

BALTIMORE, MD
Piknikas Įvyks Sekmadienį

Birželio 7 June
Pradžia 11 valandą dieną

Slovak National Park z
6526 Holą bird Ave. Baltimore, Md.

MONTELLO, MASS

Bus Dviejų Dienų Piknikas
Tai visos Massachusetts lietuvių piknikas 

paramai dienraščio Laisvės

Įvyks šeštadieni ir sekmadienį

Liepos 4 ir 5 July
Liet. Taut. Namo Parke

Keswick Rd. ir Winter St. Montello, Mass.

BROOKLYN, N. Y.
Piknikas Įvyks šeštadienį |

Liepos 11 July
Šiemet Laisvės piknikas bus naujoje vietoje, 

Gerai įsitėmykite naujos vietos antrašą:

National Hall & Park
65-13 38th Ave. ‘ Woodside, L. I.

Pikniko pradžia 2 vai. po pietų

SHENANDOAH, PA.
'■I

Piknikas įvyks Sekmadienį

Rugpiūčio 23 August
Swank7s Grove
Brandonville, Pa

4 pusl.oLaisve (Liberty)-Šeštadien., Gegužes-May 30, 1953
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ir extra, tai pa- 

$8,000 fondą, 
mano agurkai 
Dar pridūrė:

CHICAGOS ŽINIOS ŽINIOS IS UEfUVOS Philadelphia, Pa Philadelphia, Pa

r

šių Laisvės 
Kozimiero Jenu- 

Antano 
ir Antano žalionio.
trumpu laiku nete- 
penkių Laisvės skai- 
rėmėjy.

Scranton, Pa.
Mūsų mirusieji

Gegužės 19-tą d. mirė An- 
fcuhis Gelbogas. Dar visai nei
giniai netekome 
Skaitytojų :
šaičio, Jono Elincko, 
žemaičio 
Tai labai 
kome net 
tytojų ir

Lai ilsisi ramybėje šie mū
sų draugai.

Būtų tikrai džiugu, kad at
sirastų kas užimtų jų vietas, 
užsiprenumeruodami Laisvę. 
Bet sunku surasti jų pava
duotojų.

Kai kurie, anot “Dėdės Vin
co“, sako, kad jie ir taip daug 
žino ir be laikraščių skaitymo, 
o kiti visai bijosi skaityti, nes 
jie žino, kad pamirš ką jie 
skaitė. Bet dar visgi randasi 
žmonių, kurie nori palaikyti 
darbininkišką spauda. štai 
aną dieną atvažiuoja pas ma
ne iš Thunckanock farmerys 
ir sako: Petrai! mano Laisvės 
prenumerata pasibaigė, tai

noriu per tave atnaujinti 
va dar $10 

siųsk juos į tą 
Aš noriu, kad 
gerai augtų.
per kun. prašymą nieko nc- 
macija. Mat, kun. priešingi 
progresui, todėl gamta jų ne
klauso! Aš sir jo kalba pilnai 
sutinku.

O antras ir mylintis prog
resą biznierius J. Levas ma
nęs klausia ką daryti, kad jo 
kostiumeriai prašo išsigerti 
bargan. Na, pagal nustatytą 
tvarką, nevalia jam bargan 
duoti išsigerti. Bet jei aš ne
duosiu, tai jie pradeda pykti. 
Ir pridūrė: ar nebūtų gerai, 
kad ir aš kiek prisidėčiau prie 
$8,000 fondo, gal tas pamačy- 
tų. Aš jam sakau : Būt i minkš
tu savo kostumeriams, nežinau 
ar daug tau mačytų, bet Lais
vei tai būtų tikrai didelė para
ma. Jis tuojau išsitraukė $5 ir 
įteikė man. Taigi šiuo tarpu 
ir prisiunčiu $15. Bet aš ma
nau, kad rasis 
serantoniečių, 
Laisvės $8,000
kiekvienas savo išgalę.

P. Šlekaitis.

choro

GEROS ŽINIOS
Cicero Moterų Choras

Pereitą trečiadieni 
pamokose plačiai apkalbėjo
me festifalio reikalą. Po to, 
atėjo geros žinios, kad cice- 
rietės nusitarė dramatizuoti 
keletą dainelių dėl festivalio 
spalio mėnesį Chicagoj. Viena 
iš tų dainų veikiausiai bus Vi
lija valcas. Daina gana ilga ir 
labai graži meliodija, ir kada 
bus pritaikinta vaidybai, tik
rai bus puikus dalykas, turė
sim kuom pasigėrėti. Prie to, 
manoma, bus pritaikinta pora 
kitų dainų.

Mes visi žinomo, kad Dara- 
tėlė Yuden yra gabi todėl ir 
galime iš jos tikėtis gerų 
sėkmių.
Roselando Aido Choras

Rožės žydėjo’. Tenai pasaky
ta ‘Mildred Keller kur tai ga
vo ar išvertė operetišką vei
kalą’. O tai visai ne. Veikalą 
parašė J. Misevičia ‘ bendrai 
su Mildred Keller, kuri su
tvarkė muziką esančiom dai
nom ir šokiam. Orkestracija 
M. Batučio. Scenerijų sutvar
kymas su pagelba F. Mocka- 
petrio.

Visas veikalas grynai lietu
viškas, pilnas, gyvumo ir įdo
mus. Sutvarkytas moderniš
kai. Veikalo perstatymas ga
na sunkus. Bet labai aiškiai 
vaizduoja progresyvį veikimą 
lietuvių visuomenėje.

pa-

k u-

(Tąsa)

ir daugiau 
kurie parems 
fondą pagal

Pamišėlis
A. Navikovas-Pri bojus

jau dviejuose“Skraiduolė” pabuvojo 
užsienio uostuose, kur papildė anglies ir 
šviežių produktų atsargas, ir plaukė to
liau, laivo užpakalyje palikdama puto
jantį sriautą. Dabar ji laikė kursą į pie
tus, tarsi stengdamosi greičiau prisiar
tinti prie tropiškos saulės. Apakinančiu 
blizgesiu atsispindėdamas jūros mėlynė
je, dangus alsavo kaitra, įkaitindamas 
nejudintą orą.

Disciplina laive mažėjo.
J Bocmanas, įbaugintas Pamišėlio, neži- 
nojo, kur nuo jo dingti, gyveno didelia- 

1 me nerime, kiekvieną dieną laukdamas 
pyYnirties, kuri neišvengiamai ateis prie jo 

py pusiaub^kio, nuo keverziško jūri- 
’ ninko. Sumišimas pagaudavo jo sielą, iš- 
J nyko drąsa. Jis stengėsi susidraugauti 
J su įgula, lyg ieškodamas joje apsaugos. 

Dažnai buvo galima matyti jį jūrininkų 
tarpe, kuriems jis, dirbtinai meilus, ge- 
rindamasis, pasakodavo:

— Ech, brolyčiai, bus dalykas! Tegu 
tik mes į Afriką atplauksime. Moterys 
ten — na, tokių niekur nerasit! Labai 
sakau, meilios ir prie mūsų brolio god
žios. O jau bučiuotis mėgsta — baisu 
kaip! Kaip prilips, tai neatplėšti.. Ap
alps! O viskas todėl, kad saulė jas taip 
veikia, kiaurai įkaitina... Ech, dėl tokių 
moterų galima gyvybės nustoti, ir tai ne
gaila... Išmatuosime, brolyčiai, tempera
tūrą, a?

Zadviškinas sukino galvą, blakstieno
mis pridengęs savo klastingas akis.

Sujaudinti jūrininkai juokėsi.
— Aš pats eisiu su jumis į miestą^ pa

rodysiu jums visus Afrikos stebuklus... 
Abšentu pavaišinsiu. Yra tokia degtinė 
— stipriai į galvą muša, labiau n-egu 
mūsA purslys. Gašišo paragausime. Jei
gu j4 kiek reikiant prisirūkyti, tai siela

* į roMJtis rūmus nusikelia. O paskui aš 
jūs ų to krašto teatrą nuvesiu. Ten jūs 
pamatysite “pilvo šokį”. Tai jau kažkas 
nepaprasto. Stovi mergina vienoje.vieto-

* je, visa nuoga, visoje savo .prigimtyje, 
gražiausio sudėjimo, stebuklinga, ir vien 
tik pilvu šoka. Ir taip mūsų brolį gali 
uždegti, kad kai kurie net apsvaigsta. 
Kai grįšiu namo, būtinai savo žmoną iš
mokysiu:..

Žavėdamasis, bocmanas pasakodavo 
apie Indiją, Ispaniją ir kitus kraštus, 
kur jam teko pabuvoti, pasakodavo tol, 
kol kas nors iš jūrininikų, slėpdamas sa
vo kerštingą džiaugsmą, įterpdavo:

—Visa tai gerai, bet tiktai bijau, Tri
tonai Stepanovičiau, kad neteks jums to
kiomis vietomis vaikščioti...

— Kodėl? — pastatęs ausis, Zadviški
nas.

— Jūs patys puikiausiai žinote: ne 
šiandien — rytoj būtinai nudobs jis jus, 

Pamišėlis...
Kvailys! — bėgdamas nuo jūrinin

kų,Maukdavo bocmanas, o jam iš paskos 
nuskrisdavo:

— Kvailiai mes abu su tavimi ,tik tu 
už mane daug kvailesnis...

Bocmano klausyti visai nustojo, laivo 
darbus vykdė šiaip taip.

vo aprašyta apie veikalą, 
ris bus suvaidintas LMS festi
valyje, spalio mėnesį.

Tame aprašyme yra keletas 
klaidu. Veikalo vardas yra 
‘Kada Rožės žydi’, o ne ‘Kaip

F. Mockapetris pareiškė 
simpatiją LMS veiklai už ge
rą darbą kuomet dedamos pa
stangos turėti tapybos paro
dą. Jis pasižadėjo išdėti ir sa
vo piešinius ir įtraukti 
lietuvius tapytojus. Jis 
ir prelekciją duoti.
Literatūra ir rankdarbiai

kitus 
sutiks

Vyresnysis karininkas, pastebėjęs pir
mykštės drausmės pakrikimą, pasišaukė 
kartą pas save bocmaną ir prapliupo į jį 
pykčiu:

— Kur tu vis slapstaisi? Kodėl tavęs 
nesimato viršutiniame denyje?

— Aš, jūsų kilnybe, įgulą prižiurau... 
— pradėjo teisintis bocmanas.

— Meluoji! Gyreisi iš Zudino akroba
tą padarysiąs, o pats jo bijai. Taip?

— Jūsų kilnybe, turėtų jis natūralią 
galvą, aš jį išmokyčiau...— pagaliau pri
sipažino bocmanas savo bejėgiškumu.

— Tiesiog tu nė velniui netinki! Į jū
rininkus pažeminsiu! Bėk šalin, vėpla!

Bocmanas išėjo iš kajutės sumišęs, vi
sas paraudonavęs.

— Kas, Tritonai Stepanovičiau, ar 
• pirtyje garinotės? — juokdamiesi pa
klausė jį jūrininkai.

Jūrininkai, buvusieji vergai, kuriems 
jis spiaudė į veidą, kuriuos jis skriaus
davo ir įžeidinėdavo taip, kaip tik jo pik
ta vaizduotė sugalvodavo, darėsi vis drą
sesni, įžūlesni, kiekviena proga stengėsi 
įgelti jį. Ir gražu buvo žiūrėti, kaip iš 
rūstaus valdovo, prieš kurio vien žvilgs
nį drebėdavo visa įgula, bocmanas dabar 
tapo juokingu ir pasigailėjimo vertu 
žmogumi, visiškoje menkystėje bejėgiš
kai griebiančiu už galvos.

Baimė prieš mįslingąjį jūrininiką, lyg 
prieš šmėklą, apsigyvenusią priekiniame 
laivo skyriuje ir nežinia ką galvojančią, 
užkrėtė visus kvatirmeisterius, bocman- 
matus ir plisdama, persimetė į karinin
kų kajutę. Pamišėlio pradėjo bijoti visi 
karininkai, vengdami su juo susitikti, 
stengdamiesi aplenkti jį, bijojo jo pats 
vyresnysis karininkas Filatovas, tik nie
kas nenorėjo prisipažinti. Kiekvienas jų 
sieloje suprato, kad laive privalo atsitik
ti kažkas baisaus, košmariško. Būkle da
rėsi sunki.

Netekęs kantrybės, Filatovas galų ga
le ėmė prašyti vadą leidimo išrašyti Pa
mišėlį, kaip beprotį, pirmame uoste.

— Argi tas jūrininkas siautėja?—pa
klausė vadas, ligos nukamuotas žmogus, 
glostydamas ranka savo pliką galvą.

— Nesiautėja, bet vis dėlto pavojinga 
tokį žmogų laikyti laive.

— Jei šitaip, tai nuvežime j į* iki Vla
divostoko.

— Tokiu atveju, neturint kitos tinka
mos patalpos, leiskite jį nors į karcerį 
uždaryti arba laikyti pririštą

•— Na, ką jūs.kalbate! Tai būtų visiš
kai nteisėta. Juk jis ne nusikaltėlis...

Filatovas, supykęs, nutraukė pasikal
bėjimą ir grįžo į karininkų kąjutę susi
erzinęs, skųsdamasis karininkams vadu:

— Įstatymininkas! Raidėgrauža! Pri
kimšo savo pliką galvą cirkuliarų ir pa
liepimų, lyg dešrinę žarną įvairių rūšių 
mėsos, ir nė trupučio nenori skaitytis su 
gyvenimo reikalavimais.

— Kas atsitiko? — kreipėsi karinin
kai.

— Tai vadas išvedė mane iš kantry
bės: nenori jokių priemonių imtis prieš 
jūrininką Zudiną. Juk iš visko matosi, 
kad tikras psichopatas. Jis mums, die
vas žino, ko pridirbs.

(Bus daugiau)

Apie tas dalis festivalio dar 
labai mažai žinau. Literatūros 
atstovas Yuris dalyvavo dvie
juose posėdžiuose. Komitetas 
davė pasiūlymą ko festivalis 
reikalauja iš Literatūros 
Draugijos. Pasiūlymas priim
tas, bet kol kas raporto netu
rim.

Tveriasi komitetas moteriš
kų rankdarbių, kuris darbuo
sis prirengimui to viso paro
dai.
Eks-Mainierių Choras

Šis choras neatsilieka nuo ki
tų. Jo mokytoja Tilvikiehė 
darbuojasi prirengimui veika
lo “Netikėtai.” Ji ruošia dai
nas pritaikyti prie veikalo ir 
padaryti labai įdomiu. Todėl 
būkime tikri, kad iš Eks-Mai
nierių pamatysime ką nors 
naujesnio, negu kada nors pir
miau.

Eks-Mainierių atstovybe la- 
bai gerai jaučiasi ir jie sako, 
kad nieku būdu negali atsilik
ti nuo kitų vienetų. Tas paro
do, kad jie pilni energijos ir 
gerai darbuojasi dėl būsiančio 
festivalio spalio 1-2-3-4 dd., 
Chicagoje.
Lietuvių Liaudies Teatras

Liaudies Teatras ruošia nau
ją veikalą, pritaikindami da
bartinių laikų Amerikos poli
tikai. Veikalas palies korup
ciją ir išsivysčiusį graftą val
džioje.
Festivalio Komitetas

Kol kas komitetas susida
ro tik iš LMS'pirmos apskri
ties. O jis turės susidaryti iš 
plačios vienetų atstovybės. 
Kol kas ne visų vienetų atsto- 

' vybė dalyvauja. Kaip kur jau
čiasi apsileidimas, 
mas. Visų vienetų 
turėtų dalyvauti 
dieną, šeštadienio 
Kultūros Centro

Teklesti amžina taika 
tarp tautų

ŠIAULIAI. — Kupinas pa
vasariškos saulės spindulių 
Gegužės Pirmosios rytas. 
Sprogstančių medžių žalumo
je ir raudonų vėliavų šilke 
skendi miestas. Nuo ankstyvo 
ryto miesto gatvėse prasidėjo 
gyvas judėjimas. Visų veiduo
se — Šventiškas džiaugsmas.

Pergalės aikštė. Čia vyksta 
šventinė Šiaulių miesto darbo 
žmonių eisena. Viršum kolonų 
plevėsuoja vėliavos, aukštai 
iškelti tarybinės valstybės 
vadų portretai, šūkiai ir pla
katai, gamybinių pergalių ra
portai.

Pro tribūną žygiuoja Mėsos 
kombinato darbininkų kolona, 
įmonės kolektyvas Į Gegužės 
Pirmosios demonstraciją atė
jo žymiai viršijęs keturių mė
nesių gamybos programą.

Prie tribūnos artėja “Elnio“ 
odų-avalynės kombinato dar
nios kolonos. Dvejose pirami- 
dėse, kurios įrengtos automa
šinoje, išdėstyti moteriškos, 
vyriškos, vaikiškos avalynės 
pavyzdžiai. “Elnio“ kombina
to odininkai ir avalynininkai į 
šventinę demonstraciją atėjo 
viršiję balandžio mėnesio ga 
mybos planą, žymiai sumaži
nę gaminių savikainą, pakėlę 
j u kokybę.

žygiuoja Šiaulių Dramos 
teatro kolektyvas, Muzikos 
m o k y k 1 o s auklėtiniai.

Statybos tresto Nr. 4 kolek
tyvas garbingai Įvykdė savo 
gegužinius įsipareigojimus, ei
lę darbų atlikęs anksčiau nu
statyto laiko. Pirmose statybi
ninkų kolonos gretose žygiuo
ja stachanovininkai Jankaus
kas, Alikviravičius ir kiti.

Aleksandrijos plytų fabriko 
darbininkai į demonstraciją 
atėjo viršiję balandžio mėne
sio planą. Fabriko kolektyvas 
davė 7 tūkstančius plytų pus
fabrikačių ir 20 tūkstančių 
plytų daugiau, negu buvo įsi
pareigojęs.

Vis naujos ir naujos gretos 
artėjo prie tribūnos. Su rim- 

; tais laimėjimais į šventinę de-
Imonstraciją atėjo baldų fab- j ūkiai įvykdė grūdinių 

kultūrų sėjos planą
VILNIUS. — Plačiai "išvystę 

socialistinį lenktyniavimą už 
pavasario sėjos atlikimą trum
pais terminais ir aukštu agro
technikos lygiu, Vilniaus tres
to tarybiniai ūkiai baigė grū
dinių kultūrų sėją. Kryžminiu 
būdu sėja atlikta dvigubai di
desniame plote, negu pernai. 
Sėjai panaudotos tik veislinės, 
išbeicuotos, aukštos kondici
jos sėklos.

Ypač gerus rezultatus sėjos 
metu pasiekė Staškūniškių, 
Šalčininkų, Leonpolio ir eilė 
kitų tarybinių ūkių. Baigę 
sėją iki gegužės 1 d., jie ap
sėjo didelius plotus viršum 
plano.

Dabar tarybiniai ūkiai in
tensyviai sėja vienametes žo
les, silosines kultūras, sodina 
bulves ir daržoves.

HELP WANTED MALE HELP WANTED FEMALE

nerangu- 
atstovai 

birželio 6 
vakare, 

(Mildos)

CLERKS
Two young men.

No experience 
learn. Steady 
conditions for 
ply in person. 
Firestone Tire 
So. 49th Street.

Age 21 to 30. 
necessary. Willing to 
work; good working 
willing workers. Ap- 
Sec Mr. Zimmerman, 
and Rubber Co., 1620

VIRĖJAI
(100-106)

VIRŠ 18 — DARBAS PAKAITOM

Prašomo Kreiptis

LINTON’S
Fr i on d 1 y liesta u r ants

3950 Market Street
Philadelphia, Pa.

(104-106)

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, Pa.

(104-106)

HELP WANTED—FEMALE

MOTHER’S HELPER. Settled. 
Age 21 to 35. Assist children; light 
duties, Other help kept. Beautiful 
suburban home. Live in; own room 
and bath. Steady position; good sa
lary to right woman. Phone Welsh 
Valley 4-0194 for interview.

(106-108)

Baltimore, Md
HELP WANTED-MALE

CHEFS, Day & Night. Apply at 
j the Paddock Diner, Pulaski High- 
j way, White Marsh, Md. or phone 
I Edgewater 5-2883.

(106-109)

Vilniaus tresto tarybiniai

rikas, “Rūtos“ konditerijos 
fabrikas, duonos kombinatas, 
dviračių fabrikas ir kitų mies
to įmonių dirbantieji.

Iki vėlyvos nakties miesto 
aikštėse, skveruose, klubuose 
ir parko nenutilo muzika ir 
dainos.

svetainėje. •Tenai turės būti 
išrinktas platus komitetas, ku
ris bus atsakomingas visam 
festivaliui.

Po atliktam darbui turėsi
me vaišes ir pasilinksminimą, 
šiame susirinkime kviečiami 
visi menininkai dalyvauti.

Vaišės veltui dėlei visų dar
buotojų ir aktoriuj bendrai su 
Liaudies Teatru, kuris pa
dengs ir išlaidas.

Festivalio Reporteris

ir gyvenaFred DiBonaventura yra barzdaskutis
New Yorko rytinėje dalyje. Jo žmona yra paprasta 
šeimininkė. Bet jų sūnus Anthony, 23 metų yra geras 
muzikas-pianistas. Paskelbta, kad Anthony neužilgo 
apsives su Sara Delano Roosevelt, anūke garsiosios 
našlės Rooseveltienės. Tėvai, matyt, pilnai paten

kinti ^ūnaus pasirinkimu.

1ww
&

1 
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Nauja stiklo fabriko 
produkcija

VILNIUS. — šiomis dieno
mis Vilniaus “Raudonosios au
šros’’ stiklo fabrikas išsiuntė 
Leningrado cheminiam maisto 
kombinatui pirmąją siuntą sa
vo naujų gaminių: didelio tal- 
pumo stiklinius indus vaisių 
ir uogų sultims.

Ruošdamasis Įsisavinti nau
jos produkcijos gamybą, Vil
niaus stiklo fabrikas buvo pa
siuntęs grupę savo darbuoto
jų į Krasnodarą, kur tokie in
dai jau buvo gaminami. Grį
žę S. Voitus, G. Ivaškevičius, 
A. Repšys pasidalino įgyto
mis žiniomis su kitais įmonės 
darbininkais.

Fabrike gautos naujos šešių 
komplektų formos. Naujus in
dus gamina pusiauautomatai. 
Specialiais kaušąis j juos pa
duodama karšta stiklo masė, 
o kitame gale jau išsirikiavę 
slenka indai. Šių indų gamyba

2 girl office. Center City, 
position. Good working con
fer the right girl. Write 
full details. Box 124, 711

SECRETARY
Must have at least 5 years exper

ience.
Steady 
ditions 
giving
Jefferson Bldg., Phila.

(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. 
Mechesney.

(100-106)
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

LINTONJS
Friendly Restaurants

3950 Market Street 
Philadelphia, Pa.

(104-106)

BILLING CLERK
General Office Work 
without experience. Steady 

good working conditions.

& 
With or 
position; 
Phone RI. 6-7486.- After 6 Phone
GL. 5-2162 for interview.

(104-110)
WOMAN. Settled to do cooking 

and downstairs work. No laundry. 
2 adults in family. Live in; own 
room and bath. References and ex
perience preferred. Steady position 
and good salary for right woman. 
Phone Midway 2-0820 for interview.

(105-108)
HOUSEWORK. General. Refined 

woman, experience and references 
required. Sleep in few nights, excel
lent salary and steady position for 
right woman. Phone GR. 3-8743 for 
interview.

(105-108)

HELP WANTED—MaLE
CASHIER CLERK

Not Over 35.

Good Hours. Steady Position.
Good Workihg Conditions.

WEST PHILA. MFR. PLANT
Call GR. 2-6270 for interview.

______ (106-112)
CABINET MAKERS Wanted. Stea- 
day wonk; good working conditions. 
Apply in person .or phone. Shanen 
Fixture Co., 527-29 Bainbridge St.

LO. 3-1185.
(106-108)

DRAFTSMAN
Civil Engineering. Apply: 

SHERMAN, TAYLOR, SLEEPER 
501 Cooper Street, Camden, N. J.

Merchantville 8-4848
(104-106)

GARNETT OPERATORS. Exper
ienced. Steady work; good working 
conditions. Apply in person. See Mr. 
Boęhes. N. & B. Cotton Felt Corp., 
307 Buttonwood Street.

(104-106)

AUTOMOBILE MECHANICS
New Car get ready men. Except

ionally good working conditions. 
Paid vacation, insurance, coveralls. 
A chance to work with one of Pen
na’s largest Lincoln-Mercury Deal
ers. Apply in person. No phone calls. 
WEST SIDE LINCOLN MERCURY

4725 Chestnut Street
(104-106)

AUTOMOBILE MECHANICS
Opportunity for a real Mechanic 

willing to work for top wages. Sub
stantial guarantee and no limit on 
earnings. Permanent position. Vaca
tion, insurance and health benefits. 
Apply in person.

ALVA CHEVROLET
Torresdale and Cottman AveS., 

Route 56, Y and T Bus.
(104-110)

REAL ESTATE
ATTENTION

HOME BUYERS AND 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 
Wednesday.

THOMAS & GROSHON
AL. 4-6414

Closed

INC.

(97-106)

bus žymiai išplėsta. Netrukus 
bus sumontuota nauja stiklo 
išdegimo krosnis. Ji bus tris 
kartus pajėgesnė už dabar 
veikiančią.

5 pusl.-Laisve • (Liberty) — šeštadien., Gegužės-May 30, 1953 -
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Norite važiuoti į 
pikniką grupėje?

Grupė neturinčiųjų automo- 
biliaus vis viena važiuos- Į LDS 
Apskrities pikniką šį sekma
dienį, gegužės 31-nią, nes la
bai lengva ten nuvažiuoti var
tojant subway ir mi'bstini bu- 
są. 1 , ~ ' /

Jeigu norite prisidėti, pra
šome įsitėmyti sekamą:

Grupė išvažiuos iš Hewes 
St. stoties, Williamsburge, ne 
vėliau 1 vai. Lauks vieni kitų 
ant platformos, prie pat trau
kinio. O iš Hudson Tubes sto
ties, prie Cortland St., New 
Yorke, isvažiuos ne vėliau 
1:30. Norintieji su grup'e su
sitikti, stovėkite prie pat 
Cortland St. durų.

Piknikas Įvyks Montgomery 
Parke, 123 Montgomery Ave., 
Irvington, N. J. Iš Newarko 
busas 16-tas Člinton Avė. pri
veža prie pat Montgomery 
Avenue to galo, kur randasi 
parkas. 1 kp. grupė.

PRANEŠIMAS I
RICHMOND HILL, N. Y.

■ LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks Į 
ateinant) trečiadienį birželio (June) į 
3 d., 8 vai. vakare, Liberty Audito-I 
rijoj. Visiems nariams yra būtinas! 
reikalas dalyvauti, nes bus skaito
ma paskaita apie žmonių ligas ir 
sveikatą, kurią parašė labai moks
liškai ir lengvai suprantama kalbaĮ 
Dr. J. F. Borisas. Tad kiekvieno na
rio yra pareiga dalyvauti ir išgirsti 
tą labai svarbią prelekciją.

Valdyba.
(106-107) - |

BROOKLYN, N. Y. 
Pranešimas

LDS 1-mos kuopos susirinkimas j 
jvyks antradieni, birželio 2 d., 7:30 j 
vai. vakare. Lietuvių Piliečių Klubo' 
salėje, 280 Union Avė. Visi nariai į 
kviečiami dalyvauti.

Valdyba.

RIDGEWOOD, N. Y.
L.D.S. 103 kuopos susirinkimas 

Jvyks antradieni, birželio 2d., pra
sidės 8-tą vai. vakare, Shapolo-Vai- 
ginio salėje, 147 Thames St.

Visi nariai dalyvaukite šiame susi
rinkime ir užsimokėkite duokles, 
nes liepos mėnesį- susirinkimas neį
vyks. Būkite atsargūs, kad nesusi- 
spenduotumėte. —Vald.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6238

IA TONY’S
UP-TO-DATE ?

I BARBER SHOP
į ANTANAS LEIMONAS 

Į Savininkas s
i 306 UNION AVENUE s 
Į Brooklyn, N. Y. į 

;! I Gerai Patyręs Barberis s

• w w w w w w w w w • w w 

Imatthew a.: 
: buyus •

J (BUYAUSKAS) J

J LAIDOTUVIŲ •
I DIREKTORIUS I
» <

J 426 Lafayette St. J
? Newark, 5, N. J. «
» MArket 2-5172 <
> <

NewYorko^Afcr2lnloi
Trečiadieni girdėsim 
Dr. Boriso paskaitą

Noriu visiems priminti, kad 
nepamirštumėte šio trečiadie
nio birželio 3 d. Susirinkite 
kaip 8 vai. vakare i Liberty 
Auditoriją, kur bus skaityta 
Dr. Boriso paskaita “žmonių 
ligos ir sveikata.’’

Po paskaitos skaitymo turė
sime LDS 13 kuopos susirin
kimą. Tad visi kuopos nariai 
kviečiami dalyvauti, taipgi ir 
pašalinius atsivesti.

LDS narys.

Transit Autoritetas 
tapo karšta geležte

Gubernatoriaus Dewey pa
siūlytas ir majoro Impellitteri 
priimtas miestui Transit Au
thority buvo priežastimi karš
tų diskusijų miestinės Budžc- 
to Tarybos posėdyje praėjusi 
trečiadieni.i

Vieni tarybos nariai siūlė tą 
Transit Authority su jo pakel
simu fėru priimti, uždėti tą 
naštą ant subways ir kitų va- 
žiuotės linijų vartotojų. Kiti 
argumentavo, kad reikia ieš
koti kitos miesto finansams 
išeities. Išsiskirstė nebalsavę, 
nusitarę dar susirinkti.

Šiemet, rinkimų metais, 
niekas nenori skubiai balsuo
ti tą opų klausimą. Daug kas 
nori būti kandidatais ir tapti 
išrinktais Į miesto valdininkus.

Išteisino turtingą 
ponią Taylor

Mrs. Ethel Carhart Jones 
Taylor, turtinga jauna ponia, 
tapo džiūrės išteisinta. Ji bu
vo kaltinama kaip vagilka, 
pavogusi savo vaikystės drau
gės brangumynus. Išteisinimą 
pamatavo tuo, kad ji buvusi 
“laikinai pamišusi.’’ Jinai to 
apsivogimo laiku turėjusi vi
sokio turto. Pilno proto esant* 
nebuvę pfasmės Vogti.

New Yorke renkama 
Italijos valdžia

New Yorko komercinėje 
spaudoje papliupo raginimai 
Amerikos italams, kad jie 
rašytų Italijon laiškus. Ne pa
sveikinimus savo giminėms. 
Ne. Kad ragintų Italijos žmo
nes balsuoti prieš darbininkų 
ir progresyvių kandidatus 
(juos visus vadina komunis
tais).

Rinkimai Įvyks birželio 7- 
tą.

Brooklyne, 238 Bond St., 
šiukšlėse skiepe rasta naujagi
mė mergytė. Blanketas, kuria
me ji suvyniota, Įsirusenęs ir 
mergytė apdegusi, bet pa
sveiksianti.

ra-------------- .--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- e

Virginia 9-6125

PETER GUSTAITIS, JR., M. D
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIU LIGŲ

TYRIMUI
2-3; 6-8 P. M. •
By Appointment • 87-20 85th 'Street

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

□---------------------------------------------------------------------- —----------------------------------------------------- e

PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SOD A IT IS
( Užlaiko puikų

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

Telephone EVergreen 4-8174
Maria Campa vaidina motiną filmoje “Secret Con

clave.” Ji dūmoja, kad jos sūnus turįs tapti popie
žiumi. Popiežiaus Pijaus X-jo rolę vaidina Henri Vi-

* don. Rodoma Bryant Teatre> New Yorke.

Postas neremsias
Javitso i majorą

New Yorko republikonai 
buvo pradėję smarkiai agituo
ti už statymą kongresui ano 
Javits kandidatu i miesto ma
jorą. Republikonai derėjosi n 
tikėjosi taip pat gauti Javit
sui ir liberalų partijos para
mą. Kalbama, kad daugelis 
tos partijos oficialų buvę tą 
pažadėję republikonams. Ta
čiau šiomis dienomis laikraš
čio Posto leidėja Dorothy 
Schiff pasisakė prieš rėmimą 
Javitso.

Kadangi Postas ir j’o leidėja 
būdavo viena vyriausių libe
ralų partijos atramų, tad jos 
pasisakymas užpylė “šalto 
vandens’’ visai už Javitsą 
kampanijai.

Mrs, Schiff rašo, kad ji 
mananti, jog asmeniškai Ja
vits esąs artimesniu “FDR ir 
Stevensono idėjoms, negu 
Herbert Hooverio ii1 Ike Eisen-V 
howerio.” Bet kad Javitso ne
gali remti dėl to, jog “vis 
daugiau ir daugiau darosi aiš
ku, kad Washingtone mos tu- | 
rime reakcinę valdžią'. Ta! 
valdžiai labai rūpi 1954 mo
tų kongresiniai rinkimai. Rc- 
publikonas majoras Now Yor
ke būtų jiems milžiniška pa
lama. Tai dėl to partija (re
publikonai) taip stojo už Ja- | 
vitsą.”

Mrs. Schiff kalba apie bau- 
kietą Javitsui, Į kuri buvo su
gužėjusios visos republikonų 
ir republikonams talkinančių 
demokratų viršūnės. Tik nebu
vo gubernatoriaus Dewey. Jo 
nebuvimą Mrs. Schiff išaiški
na sekamai:

“Man atrodo, jog tas reiš
kia tiktai tiek, kad partija 
(republikonai) suprato, jog 
jo (Deweyaus) dalyvavimas 
būtų buvęs mirties bučkis 
(Javitsui) kiek tai liečia Now 
Yorko miesto balsuotojus.“

Ji toliau rašo, kad joks li
beralas “neturėtų pastiprinti 
rep u bl i k onų a (I m i n istraci j os 
1953 metais.”'

Spaustuvių unija 
perrinko valdybą

Spaustuvių darbininku uni
ja, žinoma kaipo “Big 6,” šio
mis dienomis perrinko valdy
bą. Turinčiame 10,000 narių 
lokale balsavimų pasėkos 
dviem grupėms buvo taip arti
mos, kad išrinktasis preziden
tu’ Francis G. Barrett gavęs 
daugiau už buvusįjį preziden
tą Laurence Victory tiktai 11 
balsu. c

Perrinkimas vice-prezidento' 
Įvyks birželio 10-tą.

Lietuvių šiame amate ir 
unijoje yra mažai. Tačiau 
svarbumas kiekvieno nario bu
vimo susirinkime čia aiškus 
visų unijų nariams.

Darbininką pašalpinei 
apginti mitingas

Tūkstančiai J WO apdraudų 
savininkų susirinks i masini 
mitingą apginti savo teisę tu
rėti savo pašalpinę organizaci
ją be- diktatūros kitų.

Mitingas Įvyks birželio 7-tą, 
sekmadieni, St. Nicholas Are
noje, 69 W. 66th St., New 
Yorke. Greta vietiniu kalbė
tojų, bus garsusis kunigas 
IIill iš Detroito.

IWO yra persekiojama jau 
eilė metų. Nariai sako, jog 
stipri ir veikli darbininkų sa
višalpos organizacija persė
ki o j am a tam, kad galėtų ją 
sunaikinti, kad nori daug mi
lijonų vertės apdraudų bizni 
pasukti privatinėms apdraudų 
kompanijoms. Jie .jau per ei
lę metų1 kovoja ir neketina 
nusileisti tokiam nedemokrati
niam neteisėtumu i.

Lietuviams reikėtų, labai 
reikėtų paremti tuos jų žy
gius, nes apgynimas teisių 
vieniems, reiškia apsaugą tei
sių kitiems.

Fraternalistas.

Levittown gyventojai 
apgina negrą šeimą
Praėjusi šeštadienį ir sekma

dieni būriai Levittown gyven
toj’ų pikietavo Morris Mana
gement firmos raštinę protes
tui, kad ji atsisako parduoti 
namus negrų šeimai. Protar
piais pikietūotojų prie ofiso 
South Village Green buvo arti 
Šimtas. Tą patį žada daryti ir 
šį šeštadienį nuo 2 :30 po pie
tų.

Advokatai reikalavo 
seimelio sesijos

New Yorko Miesto Advoka
tų Gildija pasiuntė guberna
toriui Dewey prašymą, kad jis 
tuojau sušauktų specialę Val
stijos Seimelio sesiją miesto 
finansiniais reikalais. Ir kad 
pasiūlytų Seimeliui nutarti 
leisti miestui gauti 2 <4% iš 
nejudomo turto, kad paimtų 
kolegijų iškaščius.

Paragino atšaukti dabartini 
ant mažųjų žmonių uždėtą 
taksavimo planą.

Unijistai protestavo 
prieš persekiojimą

Kailiasiuvių Unijos New 
Yorko Jungtine Taryba pa
siuntė rezoliuciją Pennsylva- 
nijos gubernatoriui Fine. Pro
testuoja prieš nuteisimą dar
bininkų vado Steve Nelsono 
20 metų kalėti. Nelsonas tapo 
nuteistas vadovaujantis seny- 
biniu Anti-Sedition Aktu.

Taipgi pasiuntė stiprų pro
testą prieš sufrėmavimą 8 ne
grų jaunuolių Carthage mies
telyje, N. C.

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

NURSING
Proga registruotai profesionalei 

slaugei. Patenkinanti ir įvairūs dar
bai. 5 dienu savaitė. Reguliarūs va
landos. Tinkamos vakacijos. Apmo
kamos šventės. Ligoje pašalpos. Ra
šykite a’- kreipkitės:

YONKERS VISITING NURSING 
ASSOC.

HEALTH CENTER BLDG.
87 Neppęrhnn Ave., Yonkers, N. Y. 

Tel. Yonkers 5-0803
(106-112)

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios ant Singer mašinų. Ge

ra mokestis. Nuolatinis darbas. Pui
kios darbo sąlygos. Kreipkitės:
WELL MADE AUTO SEAT CO.
5303 Broadway, Woodside, L. L

' Šaukite: RA. (M924
(106-109)

OPERATORE —
AUKŠTA MOKESTIS!

Patyrusios ant lėlių suknelių.
■ Naujos Singer sewing mašinos.
i Taipgi reikalingos patyrusios Button
I Hole ir Button Machine operatorės. 

GENERAL DOLL MEG.
762 Wythe Ave.. Brooklyn

UL. 5-6323
( 106-110)

PATYRUSI FLOORLADY
Pilnai mokanti darbininkė atrin

kimui darbo ir pagelbėjimui fore- 
lady’ei visame darbe. Nuolatinis dar
bas. Gera mokestis. .

Taipgi reikalingos Singer mašinų 
opera t orūs. K reipk i t ės:

J. A J. BLOUSE CO.
333 St. Nicholas Ave., 
Ridgewood, Brooklyn

Tel. HE. 3-3072
(106-112)

. FILMOS ~
“Young Bess’

Šios M-G M filmus pavadi
nimas sugestuoju, karūnuosi- 
m ą .j a u n ą m ote rį k a ra I i ų. Taip 
ir yra. Tačiau vaizduojamoji 
Elizabeth (sutrumpintai Bess) 
yra ne dabartine, bet pirmoji.fe,
Ir aplinka to karūnavimo, 
kaip kad ir tos Elzbietos ro
mansas, nėra istorija, tik pa
vaizdavimas.

Filmą yra intriguojanti. Ak
toriai geri. Scenarija, kostiu
mai Įvairūs, sugestuoju to lai- 

j ko apredus ir aplinką. Ir Į- 
vairioš intrigos-valdovų var
žybos už vis didesnę galią ir 
aukštųjų pavaldinių kautynės, 
suokalbiai už pirmenybę val
dovo akyse—gali būti arti
mos daugeliui tikroviniu nuo- 

| tikiu.
‘Young Bess’ rodoma Radio 

! City Music Hali. Gi scenos ak- 
j tai vaizduoja jau esamosios 
j Elzbietos karūnavimą.

★ ★ ★
j Roxy Teatre

Rodo 20th Century-Fox fil
mą “Titanic.” Vaizduoja to 
pat vardo laivo tragediją, Įvy
kusią 1912 metų balandžio 
5-tą. Tuomet toje nelaimėje 
žuvo 1,517 keleivių ir Įgulos 
narių. Teatras turi ir asmenų 
veiksmus scenoje.

Stanley Teatre

Gegužės 30-tą pradedama 
rodyti nauja tarybinė filmą 
“Sadko,” daugiaspalvė fanta
zija. Tikimasi, kad sp.alvų ir 
scenerijų atžvilgiu bus kas 
gražaus, kaip kad buvo ’’Sto
ne Flower.”

NEW YORK
MALE and FEMALE

VYRAI AR MOTERIŠKES
Darbas prie Fontano (naktimis). Į 

Nuolatinis darbas. Gera mokestis.
Kreipkitės asmeniškai:

HOWARD JOHNSON 
RESTAURANT

822 Central Park Ave., Yonkers N.Y.
(105-109)

HELP WANTED MALĖ

REIKALIINGAS

GARDNER — 'ŲANDYMAN

Prie Privatinės Nuosavybės 
Apskritų Metų Darbas

6 dienų savaitė gera mokestis.
TeL Great Neck 2-0325

(105-106)

MAŠINISTAI

PRIE MILLING DARBO

JIG BORER

Atlikimo darbams ant. užsakymų. 
Gera mokestis. Nuolat. Puikios dar-1 
bo sąlygos.

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

RAND AVO JIM AI
PASIRANDAVOJA KRAUTUVE 

BRONX
Tinkama luncheonette, T. V. ar 

appliance; skalbyklai; ar kitiems bi
zniams. Turi 3 kambarių apšildomą 
apartmentą gyvenimui. $90 į mėnesį 
pandos už. abu. Puikiausia vieta biz
niui. Matykite superintendentą.

441 E. 161 st St., BRONX
LE. 4-2066 at LU. 8-4113

(104-108)

BRONX 
PASIRANDAVOJA BUDINK AS 
Rider Ave. & 138 St., 2 fliorai, 

tinkamas raštinėms ar lengvai ma
nufaktūrai; gera vieta. Prieinama 
randa. Kreipkitės: 238 E. 1381 b St., 
Bronx, a)’ šaukite:

MO. 9-884 3 
(klauskite Šam) 

(106-108)

REIKALAVIMAI
REIKALINGI DARBININKAI

ĮVAIRIEMS NAMŲ DARBAMS
Guolis vietoje. Poros, dieniniai dar

bininkai namų ruošai, aukles, virėjai 
ir 1.1. Tuojaus reikalingi. Nuolatinis 
ar dalies laiko darbas sulig jūsų pasi
rinkimo. Gerai apmokami darbai. 
Arti namų darbai taipgi.

Kreipkitės:
I ORESTMADISON

71-15 Austin St., Forest Hills, L. I.
Tel. BO. 8-1110

(104-110)

REAL ESTATE
NEW ROCHELLE (Broadview)
Kilnūs namai ant akro puikios že

mės. Arti mokyklų, bažnyčių, ir 
krautuvių. Puikioje rezidencinėje 
sekcijoje. Patogūs nąmai didelei šei
mai ar profesijos žmogui. 5 miegrū- 
miai. 3 didelės maudynės, tarnams 
patalpa ir maudynė, didelis korido
rius ir salionas, dideli stiklais ap
statyti. porčiai, knygynas, dining rū
mas, • virtuvę, powder rūmas. Turi 
būt parųalytas, kad įvertinti. Tikras 
pirkinys tik už $37,500. Šaukite sa
vininką.

NEW ROCHELLE 2-7184
(106-112)

COLLEGE POINT, L. I.
! Solid Brick, attached 1-nai šeimai 
I namas, 5 rūmai, priskaitant skiepą, 
j Šiltas vanduo. Gaso šiluma. Screens, 
Storms, Venetians; įbudavotos kny
gom lentynos. Užpakalyje kiemas, 
front lawn ir kiti patogumai. Arti 
visų patogumų. Gražūs vaizdai, ar
ti vandens (Sound). Savininkas ap
leidžia valstija, parduoda su nuosto
liu, $11,490. Šaukite savininką:

INDEPENDENCE 3-0569
(106-108)

WILLETT AVE., ARTI 216th ST. 
BRONX

Gražus 2 Šeimų stucco namas, 5 
kambariai ir foyer-up, 5 kambariai 
ir dideli, žemiau apšildomi porčiai. 
2 karam garadžius, screens, Vene
tians, Awning, gosu apšildomas. Že
mės plotas 100x100. Arti mokyklų, 
bažnyčių ii’ transport aci jos. Tikras 
pirkinys, tik už $20,000.

Šaukite savininką: OL. 2-0707
(101-107)

NEW ROCHELLE
■ Prieš, karą statytas Colonial Na

mas su Slate stogu, 4 miegrūmiai, 
21^ maudynės, 2 karam garadžius, 
gesu šildomas, centrer 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 
t (102-108)

2 ŠEIMOM NAMAS
50x100, įskaitant 4 garadžius. $200 
mėnesinių^ įeigų, parduodamas su 
nuostolių už $16,000. Kiti geri 1 ir 
2 šeimų pirkiniai ir pelningos įeigos.

GUS SCHWEITZER
31-01 — 36th Ave., Astoria. L. I.

(100-106)

New Yorke policistas areš
tavo ir patraukė teisman au
tomobilistą. Kaltina, kad jam 
išrašant tikietą už pastatymą 
auto ne vietoje automobilistas 
norėjęs policistą suvažinėti.
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NEW YORK
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REIKALINGA
STENOGRAPHER-TYPIST Ą

Puikiausia vieta tinkamai ypafijd. 
Nuolatinis darbas. Gera mokestis, 
kitos pašalpos. Proga pakilimui. )

A. J. I RITSCHY CORP.
220 Dupont SI., Greenpoint

Brooklyn
T ‘l. EVergreen 9-5280

(103-107)

SLAUGE, VIRŠININKE 
REGISTRUOTA — (N. Y.)

•1 P. M. - 12 P. M. Shift 
5'-2 dienų savaitė 
Gyvenimas kitur 
Patraukianti alga 

Kreipkitės asmeniškai į

THE HOME OF THE 
SONS & DAUGHTERS 

OF ISRAEL

232 E. 12111 St., N. Y.
(103-107)

REIKALINGA BEAUTICIAN

Gale savaitės ar daliai laiko. Ge
ra mokestis. Nuolatinis darbas.
*■ Kreipkitės:

GABOR HAIR STYLIST
75-17 Parsons Blvd., Flushing, L. I.

Tel. RE. 9-9398
(104-108)

REIKALINGA 
BEAUTICIAN I

Pilnai išsilavinusi operatore, pat^. 
rusi. Nuolatinis darbas. 5 dienų Sa
vaitė. Gera alga. Kreipkitės:

MARIAN’S BEAUTY SALON
105-08 Liberty Ave., Ozone Park 

Tel. VI. 3-4284
(104-108)

BEAUTICIAN

Pilnai išsilavinusi operatorė, su 
patyrimu. Nuolatinis darbas. G(*ra 
alga. Kreipkitės:

MARIE’S BEAUTY SALON 
123-14 Jamaica Ave., Richmond Bill

Tel. VI. 7-3565
(104-110)

BEAUTICIAN

Pilnai patyrusi. Pilnam laikui, ge
ros valandos, gera alga.. Nuolatinis 
darbas. Kreipkitės:

34-5G Fulton St., Cypress Hills 
Tel. TA. 7-8419

(104-110)
REIKALINGA BEAUTICIAN

V
Patyrusi, pilnai išsilavinusi opera

torė. Nuolatinis darbas. Gera alga. 
(Uždara pirmadieniais), šaukite:

FL. 3-8122
(1iį)4-1069

MERGINOS — MERGINOS

Lengvas fabriko darbas prie loose 
loaf bindery. Patyrimas nereikalin

gas. Nuolatinis darbas. Gera mokes-' 

t is ir- pašalpos. Kreipkitės: 

AMERICAN LOOSE LEAF CORP.

257 W. 17th St., N. Y. C.

(104-110)
PATYRUSI PLAUKŲ DABINTOJA

Nuolatinis darbas. 5 dienų savaitė. 
Gera mokestis. Apmokamos šventės 
ir vakacijos. Kreipkitės:

FRANK’S BEAUTY SALON 
131 Halstead Avenue, 

Mamaroneck, N. Y. 
Tel. Mamaroneck 9-6171 

(105-109)

REIKALINGA BEAUTICIAN
Patyrusi — pilnai mokanti opera

torė. Nuolatinis darbas, 4 ar 5 die
nas, sulig pageidavimo. (Pirmadie
niais uždara). Gera mokestis.

Kreipkitės:
CYNTHIA’S BEAUTY SALON

218-38 Hillside Ave..
Queens Village, L. I.

HO. 4-8111
(lp5-109)

DELICATESSEN COOK
Viena, kuri gali vesti visą virtu

vės gaspadorystę, turi turėti delica
tessen patyrimo. Gera mokestis tin
kamai moteriškei. Nuolatinis dar
bas. Kreipkitės:

GEORGE’S DELICATESSEN 
17-71 Dutch Broadway, Elmont, L. I.

VI. 5-0397
(105-111)

REIKALINGA COUNTER GIRL

Nuolatinis darbas, gera mokestis. 
Valgis ir uniformai duodami.

Kreipkitės: «
UWANNA

163-29 Jamaica Ave., Jamaica, L. I.

(105-107)

GRADUATE NURSE
Priežiūros pareigom, 3 P. M. iki 

11 P. M. Gyvenimas Vietoje ar ki
tur. Patraukianti alga. Rašykite ar 
kreipkitės asmeniškai^ į (Adminis
trator):

TARRYTOWN HOSPITAL 
Tarrytown, N. Y.

<105-111)

BEAUTICIAN — 
PILNAI MOKANTI

Nuolatinis darbas, darbas pilnam 
laikui ar gale savaitės kaip ^gei
dausite. Gera mokestis. Kreipkitės:

ROBERTS HAIR STYLIST
s 78-48 Springfield Blvd.,
(arti Union Turnpike) Bayside, L. I. 

šaukite: HO. 4-5503
(106-110)




