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KRISLAI
Dar vis per mažai. 
.Kardinolo nosis.
“McCarthyism in Courts.’
Susipešė.
Nebus grūdų.

Rašo A. BIMBA

Laisves administracija sako, 
kad A. Dagilio poezijos rinki
nys jau renkamas. Darbas eis 
smarkiai, ir knyga galėtu 
greitai pasirodyti.

i - f % Bet... bet dar vis per mažai 
prenumeratų. Dar šimtas ki
tas turėtų prisidėti.

Ir laiko dar yra. Kurie dar 
neužsiprenumeravote, pasi
skubinkite. Tiktai vienas dole
ris. įdėkite doleri i konverta4 c * v

ir atsiųskite.
—o— i

Kardinolas Spellman kiša 
savo nedorą oolitinę nosį 
ton, kur neturėtų kišti. Jis 
pragaru verčia itališkos, kil
mės tikinčiuosius amerikie
čius rašyti laiškus namiškiams 
Italijoje ir reikalauti, kad jie 
ten balsuotų už krikščionis de
mokratus.

Tai biaurus kišimasis į sve
timos valstybės reikalus.

Mūsų Valstybės Depart- 
. montas išėjo su pareiškimu, 

Jis nesąs šio kardinplo žy- 
j tgio ijžgyręs, bot ii’ nebara jo 

už Kišimą savo purvinos no
sies i svetimus reikalus.

I —o—
j

Man i rankas pateko bro
šiūra ‘McCarthyism ir Courts’. 

Tai istorija Steve Nelsono by
los. šiurpulinga istorija. Skai
tai ir galvoji, jog ten apie 
Pittsburgh ą jau siautėja be
veik pilnutinis fašizmas, žmo
nės teisių beturi tiek, kiek jų 
dar palieka šnipai ir Meliono 
interesams parsidavę teisėjai.

Bet ar tik viename Pitts- 
burghe? Panašios mikartinės 
cholerijos reiškinių turime 
jau daugelyje vietų'. Ji sten
giasi užviešpatauti visoje A- 
merikoje.

—o—
Rašytojas Ėiudas Dovydė

nas atsidūrė nemalonioje pa
dėtyje. Prie jo prikibo vilks- 
barietis J. V. Stanislovaitis. 
Reikalas einąs apie knygą 
“Lietuviai po Pennsylvanijos 
kalnAįs”. Abudu, matyt, norė
jo iRi^ipinigauti. J tą biznį 
Stai/felovaitis buvo Įtraukęs ir 
Wilkes-Barre Lietuvių Prog
resyvių Klubą.

Dabar barasi ir pešasi.,Ne
sirenka nė žodžių.

Tiktai tiek galima pridurti: 
Negarbingų žmonių negarbin
gas biznis.

—o—
O sekamą krislą pasiskoli

nau iš dienraščio Vilnies. Jis 
labai vietoje. Rašo L. Prusei- 
ka: f

“Seniau;, prieš 5-6 metus, 
lietuviški reakcininkai buvo 
baisiai įsimylėję i Wisconsino 
kongresmaną O’Konskį. Jis 
buvo tas mesijošius. kuris tu
rėjo atnešti jiems ant patel- 
nės Lietuvą. Prelatas Balkų- * 
nas buvo sudaręs su O‘Kons- 
kiu spiegiantį duetą.
4 Kas šiandien beatsimena 
apie O’Konskį?

Dabar tie patys elementai 
x įsikl^pojo į Kastnerį. taip pat 

iš Wisconsino.
Noriu pranašauti: ta isteri

ja baigsis tuo pačiu išsiblaš
kymu. Iš pelų negali būti grū- 
dų.” /

ROSENBERGAI PRAŠO 
PANAU JINT JŲ BYLA. 
DOVANOT GYVYBĘ

\ Advokatas stengiasi apsaugot 
juos nuo elektros kėdes

New York. — Federalis

Rosenbergų sūnaus laiškas 
prezid. Eisenhoweriui

j apskrities teisėjas Irving 
Kaufman yra įsakęs numa- 

i rinti elektros kėdėje vadi- 
i namus “atominius šnipus” 
J Julių ir Ethelę Rosenber- 
i gus per savaitę, praside- 
! dančią birželio 15 d. Įsa
kymas duotas po to, kai ša
lies Aukščiausias Teismas 
jau ketvirtą syki atmetė 
prašymą pakeisti žemesnių
jų teismų sprendimą arba 
suteikti Rosenbergams nau
ją teismą.

Jiedu nusmerkti nužudy
mui elektros kėdėje už tai, 
kad “norėję išduot atomi
nius Amerikos sekretus So
vietams.”

Rosenbergų a d v o k a t a s 
Emanuel Bloch pirmadienį 
nurodinėjo federaliam apy
gardos teismui New Yorke, 
kodėl mirties bausmė jiems 
turėtų būti pakeista kalėji
mu. Taipgi prašė atidėti 
bausmės įvykdymą bent iki 
liepos mėnesio.

Jeigu šis federalis teis
mas atmestų dabartinę ape
liaciją, tai advokatas dar 
kartą kreiptųsi į šalies 
Aukščiausią Teismą, prašy
damas iš naujo pernagrinė- 
ti Rosenbergų bylą. Jei tos 
pastangos nepavyktų, tai 
antrą sykį atsišauktų į 
prez. Eisenhower} — dova-

Korėjos liaudininkai 
atlaiko savo užimtas 
kelias pozicijas

Korėja. — Pereitos sa
vaitės pabaigoje Šiaurinės 
Korėjos liaudininkai ir jų 
bendrai kinai per įnirtingas 
atakas užėmė svarbias ame
rikonų pozicijas Carson, 
Elko ir Vegas, vakariniame 
fronte, ir Finger Ridge ir 
Bloody Ridge, rytiniame 
fronte.

Amerikonai su savo tal
kininkais nuolat pylė arti
lerijos ugnį ir paleido mi
lijoną svarų sprogimų iš 
lėktuvų į liaudininkus. Bet 
liaudininkai atlaikė laimė
tas pozicijas.

Tunisiečiai nužudė 
francūzų pastumdėlį

Tunis. — Tunisijos patri- 
jotai užmušė Zerkino mies
to tarybos narį Beną Na- 
ceurą kaip Francijos pa
stumdėlį; sužeidė ir jo duk
terį.

Korėja. — Labai stokuoja 
šviežio kraujo sužeistiems 
amerikonams.

not jiems gyvybę.
Pirmąjį atsišaukimą pre

zidentas atmetė.
Tuo tarpu valdžios agen

tai Sing Sing kalėjime vis 
įkalbinėja Rosenbergams, 
kad kaltintų savo draugus 
kaip šnipus. Valdininkai 
kartoja, kad jeigu Rosen- 
bergai taptų tokiais “liudy
tojais,” tai galėtų išvengt 
elektros kėdės.

Čechoslovakija 
panaikina turčių 
paskolas valstybei

Praga. — Čechoslovakijos 
valdžia panaikino turčių ir 
hankii duotas paskolas vals
tybei. Įvedė naujus pini
gus, įsakydama iškeisti se
nuosius, kurių turtingieji 
buvo prisikuopę.

Valdžia sykiu panaikino 
racionavimo korteles duo
nai, mėsai ir kitiems pro
duktams, pakeliant jų kai
nas.

(New Yorko Times rašo, 
kad tie pakeitimai pabran
gina reikmenis ir fabriki
niams darbininkams, bet 
“žiauriausią smūgi kerta 
aukštosioms bei vidurinėms 
klasėms.”)

Tai kartu smūgis ir vadi
namų “auk š tųjų” klasių 
šmugeliams juodojoje rin
koje.

Japonija pritaria Kinijos 
priėmimui į Jungi. Tautas

Tokio, Japonija. — Japo
nų premjeras Yošida sakė, 
nesipriešins siūlymams pri
imti Kinijos Liaudies Res
publiką į Jungtines Tautas. 
Yošida pareiškė Japonijos 
seimui, “geistina,” kad 
daug daugiau šalių būtų 
priimta į Jungtines Tautas; 
tatai tarnautų taikai palai
kyti pasaulyje.

Pati Japonija dar nėra 
Jungtinių Tautų narė.

SUDEGĖ TĖVAI ir DU 
VAIKAI

Merrick, L. L, N. Y. — 
Per gaisrą naktį čia sudegė 
biznierius Archie Smith, jo 
žmona iy abudu maži vai
kai. Gaisras kilo netrukus 
po svečių kozyriuotojų išsi
skirstymo iš Smithų na
mo.

Haga, Holandija. — So
cialistai Holandijos miestų 
rinkimuose laimėjo dau
giausia vietų.

New York. — Michael 
Rosenberg, 10 metų am
žiaus, sūnus Juliaus ir 
Ethelės Rosenbergų, parašė 
prezidentui Eisenhoweriui 
laišką, prašydamas paleisti 
jo tėvus iš kalėjimo ir kad 
nieko blogo jiems neatsitik
tu.

Rosenbergai, tėvas ir mo
tina, yra nusmerkti' nužu
dymui elektros kėdėje už 
vadinama suokalb i a v i m a 
išdavinėti Sovietams atomi
nius Amerikos sekretus.

Sūnaus laiškas ♦
Michael rašo prezidentui:
“Pereitą pirmadienį aš 

mačiau televizijoje, kad p. 
Oatis jau nebėra kalėjime, 
nes tos šalies prezidentas 
(Čechoslbvakijos) pal e i d o 
jį. Sakoma, kad jo pati pa
rašė laišką ten prezidentui 
ir jinai pasakė, kodėl p. 
Oatis turėtų būti paleistas. 
Aš manau, tai geras daik
tas paleist jį namo, nes, aš

Anglai apsupo negrus 
6,000 myliu plote

Nairobi, Kenya. — Anglų 
kariuomenė apsupo 6,000 
ketvirtainių mylių plotą vi
durinėje Kenyjos dalyje, 
kurią vadina Mau Mau nė
gių “teroristų” gūšta. Nie
ko ten neįleidžia be anghi 
valdžios pavelijimo.

Nematyt santaikos 
dėl Suezo kanalo

New Delhi, Indija. — In
dijos premjeras Nehru ta
rėsi su atvykusiu Egipto 
premjeru gen. Naguibu ir 
paskui pareiškė, jog nema
tyt’ galimumo taikiai iš
spręsti ginčą 1 tarp Angli
jos ir Egipto kas liečia val
dymą Suezo kanalo.

Egiptas reikalauja, kad 
visai panaikint anglų kon
trolę Sueze.

Mažėja Amerikos farmu 
produktų pardavimas svetur

Washington.—Pernai ko
vo mėnesį Amerika pardavė 
svetimiems kraštams grū
dų ir kitų žemės ūkio pro
duktų už $373,055,000, o 
šiemet tiktai už $250,574,- 
000 per tą patį mėnesį, kaip 
praneša žemdirbystės de- 
partmentas.

Korėjos liaudininkai sako 
nušovę dar 5 Amerikos lėk
tuvus.

Jeruzale. — Didėja gin
kluoti susidūrimai tarp iz
raeliečių ir Jordano arabų. 

manau, kalėjimas yra labai 
bloga vieta bet kam būti.

Mano mama ir tėtė yra 
kalėjime New Yorke. Ma
no brolis G metų, jo vardas 
yra Robby. Jis labai pasi
ilgsta jų ir aš taip pat pa
siilgstu. Kai aš mačiau p. 
Oatisą televizijoj, tai ir at
ėjo man galvon parašyti 
tamstai. Malonėkit paleisti 
mano mama ir 'tėtę ir ne
leisk, kad jiems kas atsitik
tų. Jeigu jie sugrįš, tai 
Robby ir aš labai džiaugsi
mės;- mes tamstai labai, la
bai dėkosime.

Su didele pagarba
Michael Rosenberg.” r

Čechoslovakija buvo nu- 
teisus amerikinį korespon
dentą Wm, Oatisa 10 metu 
kalėti kaip karinį šnipą, bet 
neseniai paleido, tik po po
ros metu bausmės. Mano
ma, kad Oatiso žmonos 
laiškas paveikė Čechoslova
kijos prezidentą išlaisvinti 
jos vyrą. 
---■ -  , ...M.—...    . i . An .

Memorial Day šventėse 
žuvo 299 amerikiečiai

N ,

Bešvenčiant Memorial 
Day iki sekmadienio vidu
nakčio, automobiliai užmu
šė 191 amerikietį; 66 nu
skendo besimaudant; 42 ki
ti žuvo per šaudymus ir 
skirtingas nelaimes. Bet 
dar ne visi žuvusieji pa
skelbti. 

/
Andrius Višinskis 
išvyksta Maskvon

New York.—Andrius Vi
šinskis, vyriausias Sovietų 
delegatas Jungtinėms Tau
toms, grįš Maskvon; iš
plauks Anglijos laivu Queen 
Elizabeth trečiadieni. Jis 
keliaus pas sergančią savo 
žmoną.

Nėra žinios, kada Višins
kis grįš į Jungtinių Tau
tu centra, v v

Užsieniečiam atrodo kvaili 
McCarthy’o tyrinėjimai

Bonn, Vokietija. — Už
sienio žmonėms a trod o 
kvaili ragangaudiški tyri
nėjimai, kuriuos veda re- 
publikonas senatorius Mc
Carthy Jungtinėse Valsti
jose, sakė Theodoras M. 
Kaghanas, buvęs Amerikos 
valdininkas civiliniams rei
kalams vakarinėje Vokieti
joje.

Kaghanas taipgi pastebė
jo, kad “Amerikos valsty
bės laivas dabar blaškosi 
kaip pamišėlis.”

ORAS.—Giedriau ir ne- 
taip šalta.

S. RHEE GRŪMOJA 
ATMESTI AMERIKOS 
KOMANDĄ KORĖJOJE
Pietų Korėjos tautininkai žada 
šaudyt belaisvių prižiūrėtojus

Seoul, Korėja. — Pietinės 
Korėjos tautininkų premje
ras Pyun Yun Tae grasino 
ištraukti savo armiją iš 
Jungtinių Tautų komandos, 
jeigu būtų padaryta'paliau
bos su Šiaurinės Korėjos 
liaudininkais pagal Ameri
kos pasiūlymus. Tuomet 
tautininkų prezidento 
S y n g m ano R h ee va 1 dži a 
“pati viena tęstų karą iki

Adenauer atkalbinėja 
Eisenhoweri nuo 
sueigos su Sovietais

Bonn, Vokietija. — Va
karinės Vokietijos premje
ras Adenaueris žada ragin
ti prezidentą Eisenhowerį 
atmest visus siūlymus dėl 
keturių Didžiųjų sueigos— 
Jungtinių Valstijų, Angli
jos, Sovietų Sąjungos ir 
Francijos. Sako, tokia su
eiga galėtų suardyt ameri
kinius planus, reikalaujan
čius rekrutuot pusę milijo
no vokiečių ir įjungt juos j 
tarptautinę armiją prieš 
komunizmą.

Bet jeigu penki kiti va
karų Europos kraštai ii- ne
sudarytų tarptautinės ar
mijos prieš Sovietus, kaip 
kad Amerika reikalauja, 
tai vakarinė Vokietija vis 
tiek atkurtų savo armiją 
1954 metais, pareiškė Ade
naueris.

Philadelphia, Pa.
MAŽA KLAIDELĖ

Jei mažas kupstas didelį 
vežimą verčia, tai ir maža 
klaidelė gali suki aidinti 
daug žmonių.

štai čia rengiamasi va
žiuoti busu ir mašinomis į 
Baltimorės laisviečių pikni
ką. Bet gegužės 28 dienos- 
Laisvėj sakoma, kad pikni
kas įvyks birželio 11 d. Tai 
jau klaida. Piknikas įvyks 
nedėlioję, birželio 7 d.

Busas išvažiuos 9 vai. ry
to nuo 1218 Wallace St. ir 
9:15 nuo 2nd ir Morris Sts.

Tikietai gaunami pas J. 
Šmitienę, 5809 Fairhill St. 
(telefonas, Wa. 4-2538), pas 
A. Žalner, 1009 Jackson St. 
(tel. Ho. 8-7226), ir pas H. 
Mattis, 6067 Upland St.

v
Skubėkime užsiregistruo

ti ir įsigyti tikietus, kurių 
kaina į abi pusi tiktai $3.50.

Iki pasimatymo Baltimo- 
rėje. Dėde Tarnas 

pergalės laimėjimo” prieš 
Šiaurinę Korėją.

Rhee grūmojo atmesti bet 
kokią paliaubų sutartį, jei
gu ji nežadės atiduoti tau
tininkams Pietinėje Korė
joje visą šiaurinę Korėją, 
liaudies respubliką.

Pietų Korėjos valdininkai 
kartu grasino šaudyti neu
tralių kraštų kareivius, ku
rie būtų atsiunnčiami pri
žiūrėt belaisvių stovyklas, 
kur amerikonai siūlo laiki
nai uždarvt “atsisakančius 
grįžt namo belaisvius,” ko- 
rėjinius liaudininkus bei ki
nus.

y ’

ATIDĖTOS DERYBOS
Tokio, birž. 1.—Pirmadie

nį turėjo pasinaujinti dery
bos dėl paliaubų tarp ame
rikonu ir šiaurinės Korė
jos liaudininkų. Bet, liau
dininkam prašant, derybos 
tapo atidėtos iki trečiadie
nio.

Syngmano Rhee tautininkai 
paskelbė slaptą amerikonų 

planą
Seoul, Korėja. — Ame-* 

rikonai ir šiaurinės Korė
jos liaudininkai buvo susi
tarę šiuo tarpu slaptai pa
laikyti naująjį amerikinį 
planą dėl paliaubų sutar
ties. Bet Pietų Korėjos tau
tininkų prezidento Syng- 
man Rhee valdžia išdavė tą 
“sekretą.” Jie paskelbė, kad 
amerikonai siūlė:

“Atsisakančius grįžti” be
laisvius pavest globon pen
kių neutraliu saliu komisi
jos, kurioj būtų Indija, 
Šveicarija, Lenkija, Švedi
ja ir Čechoslovakija, bet 
tiktai atsiųsta Indijos ka
riuomenė kontroliuotų sto
vyklas ,kur tokie belaisviai 
būtu laikomi.

Leist, kad apie 150 šiau
rinės Korėjos bei Kinijos 
komunistų galėtų lankyti 
tokias stovyklas per 90 die- S; 
nu ir įtikinėti belaisvius 
grįžti.

Jeigu pirmiau “nenorė
jęs” grįžti belaisvis pakei
čia nuomonę ir jau sutinka 
grįžti, tai komisija spręs 
dauguma balsų, ar siųsti tą 
belaisvį namo ar ne.

Viena ir kita pusė gali' 
apeliuoti į politinę valsty
bių konferenciją po paliau
bų, kad pakeistų komisijos 
nutarimą.

Jeigu ir politinė konfe
rencija nesusitaria kas lie
čia belaisvių grąžinimą, tai 
visas klausimas turi būti 
pavestas Jungtinių Tautų 
seimui galutinai išspręsti,:
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NEGRAŽU, NEŠVARU!
KAIP SKAITYTOJAI jau žino, birželio 7 dieną Ita

lijoje įvyks parlamento atstovų rinkimai. Tai, be abe
jojimo, didžiulės reikšmės tam kraštui dalykas.

Italijos .rinkimai privalėtų būti palikti patiems Ita
lijos žmonėms išspręsti. į juos nesikišant jokiai kitai 
valstybei.

Bet ne! N
Štai, praėjusią savaitę Milane kalba Amerikos am

basadorė Italijai. Clare Boothe Luce. Tarp kitko, am
basadorė pagrasina Italijos žmonėms: jei jūs birželio 7 
dieną išrinksite į parlamentą didesnę pusę kairiųjų at
stovų, tai Amerika atsisakys teikti jūsų kraštui bet ko
kią pagalbą.

Argi tai nėra kišimasis į kitos valstybės reikalus? 
Tai girdėdami, ką pagalvos Italijos žmonės?

Tuo pačiu kartu pas mus, Amerikoje, sukruto vi
sokie reakcijos ramsčiai “darbuotis,” “padaryti įtakos” 
į Italijos žmones. Spauda rėkia, šaukia, ragina Ame
rikoje gyvenančius italu kilmės žmones: rašykite savo 
giminėms laiškus Italijoje, kad jie nebalsuotų už kai
riuosius !...

Tą pati daro kardinolas Spellmanas. Tą patį daro 
New Yorko miesto majoras Impellitteri.

Ar tai gražu A? tai švaru?

KARŪNACIJA ANGLIJOJE
ŠIĄ SAVAITĘ Anglijoje vyksta karalienės Elzbie

tos II-rosios karūnacija arba vainikavimas.
Netenka nei sakyti, jog karalienė Elzbieta yra po

puliari Anglijos žmonėse. Ji jauna, dažnai čia ir ten 
pasirodo. Spauda, radijas apie ją rašo palankiai, ją 
tiesiog dievina. Visa tai veikia į daugelį žmonių.

Be to, Anglijos monarchai tuo, sakytume, laimingi, 
kad jie neturi didesnės politinės galios. Ne jie nustato 
to krašto užsieninę ir naminę politiką, bet parlamentas, 
jo paskirtoji valdžia. Net ir karalių kalbos, sakomos 
atidarant parlamentų sesijas, esti parašytos valdžios. 
Karaliai daro tai, ką valdžia jiems įsako. Atsimename, 
kai dabartinis Duke of Windsor buvo karaliumi, jis 
neturėjo) teisės net sau žmoną pasirinkti. Kadangi jis 
norėjo tuoktis su dabartine savo žmona, tai jam tuo- 
m/etinis Anglijos ministrų pirmininkas Baldwin pasakė: 
jei jūs nefrite tuoktis su amerikiete gyvanašle, tai ne
teksite sosto. Ir jis neteko sosto! Valdžia jį atstatė.

Sakome: Anglijos karaliai laimingi tuo, kad jie ne
turi didesnės politinės galios. Kaip tą išaiškinti? Iš
aiškinti tai galime tuo: jie visuomet yra nekalti žmonių 
akyse. Už visus blogumus yra kalta valdžia, o ne ka
ralius ar karalienė. Tačiau, kai to ar kito karaliaus 
viešpatavimo metu Anglijoje vyksta kas no-rs geresnio, 
tai už tai nuopelną skiria monarchui!

Nereikia manyti, kad visi Anglijos žmonės šiandien 
yra monarchijos šalininkai. Ne! Daug žmonių stoja 
už tai, kad Anglija būtų respublika. Bet jie yra ma
žumoje.

Elzbietos II-rosios karūnacija-vainikavimas—didelė 
Anglijoje iškilmė. Prie šios iškilmės žmonės buvo ruo- 

- šiami jau per keletą mėnesių. Amerikinė komercinė* 
spauda ir radijas gal būt nemažiau apie tai rašė ir kal
bėjo, kaip Anglijos spauda ir radijas. Amerikinė val
dančioji klasė, mat, taipgi yra susižavėjusi monorchais.

Vienas aišku: Elzbietos II-rosios karūnacija nieko 
naujo į Anglijos žmonių gyvenimą neįneš. Tie, kurie 
buvo bagoti, tokiais ii\ bus, o biednuomenei teks, kęsti 
skurdas tol, kol ji pati neišsikovos Sau gražesnio ir švie
sesnio gyvenimo.

Lietuvių literatūros istorijos 
klausimais diskusijos

VILNIUS.—Neseniai gru
pė lietuvių emigrantų iš 
Pietų Amerikos sugrįžo į 
savo gimtąją Lietuvą. Da
lis jų liko Vilniuje, o dau
gelis išvyko gyventi į Kau
ną, Panevėžį, Klaipėdą ir 
kitas Lietuvos vietas. Jie 
susirašinėja, lankosi vieni 
pas kitus, pasakoja savo 
įspūdžius apie naująjį jų 
gyvenimą Lietuvoje.

Kartą gavau laišką iš 
Marijonos Janulion i e n ė s. 
“Kai būsi Kaune, — rašė 
jinai, — būtinai užeik pas 
mane.” Po kelių dienų man 
pasitaikė proga apsilankyti 
Kaune. Dizelinis traukinys 
greitai pristatė mane į an
trą savo reikšme respubli
kos miestą. Mane nuste
bino savo gražumu ir kom- 
fortabilumu neseniai pasta
tytoji Kauno geležinkelio 
stotis.

... M. Janulionienė—ne
bejauna moteriškė Beveik 
pusę savo gyvenimo ji pra
leido Pietų Amerikoje, 
dirbdama prie įvairiausių 
darbų. Uždarbio jai vos 
p a k a kdavo pragyvenimui. 
li?50 metais mirė jos vyras. 
Janulionienei iškilo niūrus 
klausimas: kaip jai, našlei, 
pragyventi svetimoj šalyj? 
Jai grėsė nedarbas ,o pas
kui — liūdnas vienišos mo-

Pereitų metų pabaigoje 
M. Janulionienė parvažiavo 
į tėvynę Lietuvą. Kai su
sitikome su ja Kaune, ji 
man papasakojo apie savo 
gyvenimą tėviškėje, apie 
tai, kaip ji susitiko su sa
vo giminėmis, kurių lik ir 
mas jaį. gyvenančiai užsie
nyje, buvo beveik nežino
mas.

Kiek pagyvenusi Vilniuje, 
M. Janulionienė nuvyko į 
savo gimtinę—Kupiškį, čia 
ji rado savo giminaičius, 
kaimynus ir pažįstamus, 
su kuriais *ji. buvo išsisky
rusi daugiau kaip prieš 
dvidešimt metų. Kupiškyje 
ji susitiko taip pat ir su 
savo mirusio vyro giminė
mis. Visi jie gyvena, pasi
turinčiai. Paviešėjusi apie 
dvi savaites pas savo gimi
naičius Kupiškyje, M. Ja
nulionienė atvyko į Kauną, 
kur gyvena dvi jos seserys 
ir brolis.

Pas juos mes ir nuėjome 
kartu su Janulionienė. šių 
dienų Kaunas — tai stam
bus pramonės ir kultūros 
centras. Pokario 
čia buvo paleistos 
naujos pramonės 
aprūpintos galinga 
ka. Argi’ buržuazinėje Lie
tuvoje buvo g a-, minamos 
turbinos? — Niekuomet !, 
O dabar jos gaminamos. 
Kaune išaugo didelės meta
lo apdirbimo įmonės, stam
bi laįvų statykla, motorų ir 
traktorių remonto gamy
kla, atstatyti ir tapo stam
biomis įmonėmis “Kauno 
audinių,” “Drobės,” “Li
tekso,” “Neries”' ir “Apvi
jos” fabrikai.

Kaunas tapė taip pat 
stambiu mokslo ir kultūros 
centru. Kaune yra Poli
technikos institutas, Lietu
vos žemės ūkio akademija, 
Lietuvos veterinarijos aka
demija, Medicinos institu
tas, Kūno kultūros institu
tas ,Dramos teatras ir kitos 
kultūrinės įstaigos. Miesto

miš-: 
kur-1 
spe-

metais 
veikti 

įmonės, 
techni-

TeksM laikraštis apie Rosenbergus
JULIUS IR ETHELS ROSENBERGAI šiandien te- 

L • beturi vienintelę viltį savo gyvybei išgelbėti tik prezi
dente.

Jei prezidentas Eisenhoweris išnaujo persvarstys 
jų prašymą ir suteiks jiems susimylėjimą, jiedu išliks 
gyvi. Bet kad tai įvyktų, sako Rosenbergams ginti ko- 
mitetas, tai reikia, kad žmonės prašytų prezidentą su
teikti Rosenbergams susimylėjimą.

Vienas Teksu valstijos laikraštis, Laredo Texas 
Times, aną dieną šitaip pasisakė dėl Rosenbergų:

“Mūsų šalies vienas aukštųjų pareigūnų Washing- 
į., tone sakė: jei Rosenbergai prisipažintų prie kaltes, tai 

• jie galėtų tikėtis sumažinimo jų bausmės...
“Mūsų nuomone, šitaip galvojant, Rosenbergai nė- 

galėjo turėti žmoniško teismo...”
Taip, su laikraščio, nuomone sutiks kiekvienas gal

vojantis žmogus.

jūs
mi
nė

(Pabaiga)
Drg. Šimkus išreiškia tą 

mintį, kad' reikėjo kon
spekte plačiau nušviesti 
tautosakos klausimą, ka
dangi šiuo reikalu iki šiol 
rimtesnio darbo nėra.

Vilniaus Valstybinio uni
versiteto, rusų literatūros 
katedros vedėjas doc. V. 
Kulešovas pažymėjo, kad 
konspekte silpnai atskleista 
literatūros specifika. Mažai 
parodyta taip pat meninė 
literatūros, forma, jos tobu
linimas stambiausių lietu
vių rašytojų kūryboje. Per 
maža dėmesio- skiriama lie
tuvių literatūroje siužeto 
klausimams. Lite ratu r a 
konspekte neparodoma kaip 
aktyvus veiksnys, istorinio 
proceso dalis, specifinė ir 
svarbi tikrovės pažinimo 
priemonė.

Reikia, pažymi kalbėto
jas, ypatingai pabrėžti sa
tyros vystymosi ir tradici
jų lietuvių literatūroje pro
blemą.

Kalbėdamas apie rusų ir 
kur gyvena antroji M'.! kitų, literatui ų įtaką lietu-

aukštosios mokyklos kas
met išleidžia šimtus jaunų 
specialistų — technologų,, 
mechanikų,, energetikų, 
tekstilininkų, gydytojų, 
agronomų.

Nuvažiavome autobusu į 
Petrašiūnus. Tai — pra
moninis rajonas Kauno 
priemiestyje. Į padanges 
stiebiasi čia aukšti Juliaus 
Janonio vardo popieriaus 
fabriko* kaminai. Šąlia fa
briko yra Kauno elektrinė, 
silikatinių plytų gamykla 
ir kitos pramonės įmonės.

Iš Petrašiūnų, mes’ valti
mi persikėlėme per Nemu
ną . Kitoje upės pusėje, 
kurortinėje vietovėje, gy
vena M. Janulionienės se
suo Salomėja Morkeliūnie- 
nė. Ji turi nuosavą ketu
rių kambarių namą. Salo
mėja šeimininkauja, o jos 
vyras dirba buhalteriu vai
kų sanatorijoje. Morkeliū- 
nų sūnus Vitas sėkmingai 
mokosi vidurinės mokyklos 
dešimtoje klasėje. Paviešė
ję pas Morkeliūnus, mes ’ 
nuvažiavome į Žaliąjį Kal
ną, ov___ ____ .
Janulionienės sesuo — Ju-1 literatūrai, drg. Kūle
li j a Šernienė. ■ šovas nurodo, kad ypač

Josios vyras dirba są-1 silPnai teoretiškai išspięs- 
skaitininku kolūkyje, šernų i ta konspekte įtakų proble- 
vaikai mokosi. Valdžia ma’ silpnai parodyta rusų 
jiems, kaip ir visiems dar- literatūros įtaka lietuvių li- 
bo žmonių vaikams, sudarė ! teratūrai.
visas sąlygas mokytis. Sū-; Drg. Kulešovas kalba ir 
nūs Vytautas mokosi že-< apie tai, kad lietuvių lite- 
mės ūkio akademijos 
kų fakulteto trečiame 
se. Jis ruošiasi tapti 
eialistu - miškininku, i Vy
tauto brolis Kastytis pasL 
rinko kitą specialybę — jis 
mokosi Kauno Politechni
kos institute kelių staty
bos skyriuje. Abu jie gau
na stipendijas. Jaunesnio
ji Šernų duktė Audronė 
.mokosi septynmetėje mo
kykloje. Kai aš paklausiau 
mažąją mokinę; kuo ji bus, 
Audronė nesvyruodama at
sakė : y

—Gydytoja. '.Tikriausiai 
būsiu gydytoja.

M. Janulionienės brolis 
Petras dirba Kauno Medi
cinos instituto klinikoje. Jis 
kadaise buvo emigravęs į 
Urugvajų, bet, neradęs ten 
laimės,, vėl grįžo į tėviškę.

Džiaugsmingi buvo mū
sų susitikimai su M. Janu
lionienės giminaičiais. Ji 
pati buvo ypatingai paten
kinta: jau trys mėnesiai 
buvo praslinkę nuo tos die
nos, kai ji sugrįžo į savo 
tėvynę.

Tiktai dabar, grįžusi į 
tėvynę. M .Janulionienė pa
juto, kad jai negresia pavo
jus likti be darbo .Stoti į 
darbą Janulionienei visai 
nesunku. Ji gali pasirink
tinai gauti gerai' apmoka
ma darba tokiuose stam
biuose fabrikuose, kaip' 
“Kauno audiniai/’ HDrobė,” 
“Stumbras” ir kiti. Jai taip 
pat siūlo stoti dirbti į bet 
kurią valgyklą. Tačiau jos 
giminės nori, kad iš pradžių, 
ji kaip reikiant pasiilsėtų. 
M. Janulionienė nebežiūri 
beviltiškai į ateitį, į besiar
tinančią senatvę.

A. Vaivutskas

Grįžęs laiškas turėjo se
kamą pašto paaiškinimą: 
“Tas žmogus, kuriam 
siunčiate šį! laišką, yra 
ręs metai- laiko atgal ir 
paliko kito adreso.”'

ratūros darbuotojai dar ne
pakankamai tyrinėja ar
chyvus, ieškodami naujos 
medžiagos, naujų šaltinių, 
patvirtinančių lietuvių lite
ratūrą naujais faktais. Mes 
dar labai maža žinome apie 
daugelio lietuvių rašytojų 
kūrybą, lietuvių ir rusų li
teratūrų ryšius. Konferen
cijos dalyvių nepatenkino 
netikslūs drg. Kulešovo pa
sisakymai bazės ir antstato 
klausimu.

Prof. J. Žiugžda, kalbė
damas apie istorinio fono 
konspekte klausimą, nuro
do, kad jis yra būtinas, ta
čiau konspekte kai kur per 
lengvai pažiūrėta ir kai ku
rie klausimai nušviesti ne 
visiškai teisingai. Netei
singai nušviestas reforma
cijos klausimas, nenurodyti 
Lietuvos vidaus gyvenimo 
momentai, prisidėję prie 
reformacijos plitimo, dėl ko, 
galima šį judėjimą supras
ti izoliuotai, nuo viso- Lietu
vos vystymosi' kelio. Ne
aiškiai nušviesta taip- pat 
Lietuvos įjungimo į Rusiją 
progresyvi reikšmė, dėl to 
ir vertinant kai kuriuos ra
šytojus, kaip Strazdą, Poš
ką ir kt., neatsispindi Lie
tuvos- prijungimo prie Ru
sijos teigiamas poveikis ra
šytojų augimui .

Lietuvos įjungimas į Ru
sijos imperijos sudėtį buvo 
ypač reikšmingas faktas, 
padėjęs vystytis lietuvių li
teratūrai. Iš kitos pusės, 
padidėjo valstiečių judėji
mas Lietuvoje, veikiamas 
demokratinio pažangaus ju
dėjimo Rusijoje.

Prof. J. Žiugžda plačiai 
sustoja ties Prūsijos klau
simu, kuris, jo nuomone, 
konspekte ne visai teisin
gai atsispindi. Neteisingai 
'konspekte teigiama, kad 
vien tik kryžiuočių agresi
ja kliudė- vystytis santy
kiams tarp Lietuvos ir Va

karų Europos kraštų. Juk 
agresiją vykdė ne tik kry
žiuočiai, bet ir Romos po
piežius, anglų, prancūzų, 
belgų ,olandų feodalai.

Prūsijos valstybė kon
spekte padaroma pernelyg 
progresyvi, priešpastatoma 
anarchin.ei Žečpospolitai, ir 
tai neatitinka tikrovę. 18 
amž. Prūsijos absoliuti- 
mas buvo reakcingas, o bau
džiavos panaikinimas Prū
sijoje iš viršaus, kaip ir va- 
sada tokiais atvejais, buvo 
patogus tiktai dvarinin
kams. Jų rankose liko žy
mi dalis žemės ,o valstie
čiai už gautą žemę mokė
jo milžiniškas sumas, vis 
labiau buvo alinami.

Prof. J. Žiugžda pritarė 
kalbėjusiems apie A. Bara
nauską, kurie pažymėjo, 
kad jis pernelyg supažan- 
gintas. Jis nurodė į drg. 
Kostelnickio klaidą, tei
giant, kad mokyklose, ne
reikia demaskuoti reakci
nių kūrinių. Tuo sudaroma 
spraga buržuazinėms - na
cionalistinėms k o n c e p c i - 
joms pralįsti, atskiriems 
rašytojams idealizuoti.

Rašytojas drg. A. Venc
lova pažymėjo, jog verti
nant rašytojų kūrybą, rei
kia kelti ne vien tuos kū
rinius, kuriuose išreikštos 
pažangios idėjos, bet na
grinėti ir tą kūrybos dalį, 
kurioje yra reakcingų bruo
žų. Kaip pavyzdį A. Venc
lova nurodo rašytoją D. 
Pošką. Negalima pasiten
kinti vien tik jo žinomojo 
kūrinio “Mužikas Lietuvos 
ir Žemaičių” aptarimu,, nes 
tuo atveju susidarytų iš.es-

IŠ UNIJŲ VEIKIMO
Bravorų darbininkai streikuos

Newark, N. J. — šeši tūks
tančiai bravorų darbininkų 
nubalsavo streikuoti. Streikas 
apima bravorus visame Es
sex apskrityje.

Sekamos, unijos įveltos į 
streiko judėjimą: Local 843, 
Bottled Beer Drivers and Bot
tlers Union; Local 153, Keg 
Drivers and Warehousemen, 
ir Local 24,251, Brew House 
and Soft Drink Workers. Vi
sos šios unijos priklauso prie 
Amerikos Darbo Federacijos.

Darbininkai nutarė strei
kuoti, kad privertus kompani
jas pasirašyti su unijomis kon
traktą.

prisieina 
kovos 

susikirti-

—o—
Tarpunijinės kovos nesiliauja

Washington, D. C. — Val
diškasis National Labor Rela
tions Board raportuoja, kad 
jam labai dažnai 
spręsti tarpunijinės 
klausimus. Dažnai 
mai įvyksta ne tiktai tarpe 
unijų, kurių vienos priklauso 
Darbo Federacijai, o kitos 
CIO, bet ir tarpe Federacijos 
arba CIO unijų. Kovos kyla 
dėl jurisdikcijos. Viena unija 
pradeda paveržti darbininkus 
kitos unijos. Iš to iškyla susi
kirtimai, ir net streikai.

Tai, žinoina, nesveika pa
dėtis. Tarpunijinės kovos pa
kenkia patiems darbininkams. 
Sukelia juose neapykantą, pa
sidalinimą, o tuo greitai pasi- 
naudpja samdytojai ir kerta 
smūgį darbininkams.

Iš Boardo pranešimo gali
ma suprasti, kad visos kalbos 
tarpe Federacijos ir CIO va
dų apie panaikinimą tarpuni- 
jinių Lovų nėra davusios rim
tų' rezultatų.
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mės neteisingas D. Poškas 
kūrybos įvertinimas, jis ne
nupelnytai būtų supažan- 
gintas.

A. Venclova toliau pažy
mi reikalą lietuvių litera
tūros istorijoje kalbėti apie 
tokius lenkų rašytojus, 
kaip A. Mickevičius, Kra
ševskis, K o n d r a t avičius, 
rašiusius lietuviškąja tema
tika.

—Mūsų literatūros moks
lo darbuotojų uždavinys,— 
pabrėžė A. Venclova, — su
triuškinti buržuazinių lite
ratūros istorikų nacionalis
tines tendencijas besąlygiš
kai priskirti minėtus rašy
tojus lietuvių literatūrai.

Konferencijoje pasisakė 
dar LTSR Mokslų akademi
jos Istorijos ir teisės insti
tuto mokslinis bendradar
bis, istorijos mokslų kanw-*J 
datas J. Jurginis, Vilniaus 
Valstybinio universiteto lie
tuviu literatūros katedros 
dėstytojas Sprindys, Vil
niaus Valst. universiteto 
istorijos - filologijos fakul
teto dekanas Meškauskas, 
Vilniaus Valstybinio uni
versiteto dėstytojas V. Ko- 
stelnickis, Vilniaus Valsty
binio pedagoginio instituto 
literatūros katedros dėsty
toja Vaitekūnienė, rašyto
jas J. Butėnas, iš viso 23 
žmonės.

Baigiamajame žodyje 
prof. K. Korsakas nurodą 
kad bus atsižvelgta į kri-«' 
tiką, pareikštai dėl kon-j 
spekto, ir kad konferenJM 
ja turės didelę reikšmę, 
siekiant teisingo ir gilaus 
lietuviu literatūros istori
jos nušvietimo.

)
g

n

)
i

■ i

r 
r

Valdžia uždarė uniją

Nairobi, Kenya. — šios bri
tų kolonijos valdžia uždarė 
Rytinės Afrikos Darbo Uni
ją. Tai buvo kolonijos seniau
sia unija. Ji apėmė įvairiau
siu užsiėmimų darbininkus. 
Britų • valdžia nutarė atimti 
darbininkams teisę organizuo
tis.

—o—
Nori suvienyti unijas t

New York. — CIO Marine 
Engineers * Beneficial Asso
ciation nariai balsuoja už su
sivienijimą su Amerikos Dar
bo Federacijos Masters, Ma
tes and Pilots unija. Manoma, 
kad vienybės klausimas lai
mės.

A. Dagilio eilėraščiu 
knygos reikalu

Šiuomi pranešame, kad 
knyga jau ruošiama spau
dai ir neužilgio bus gatava. 
Dar liko laiko iki birželio- 
June 15 d; užsisakyti kny
gos prenumeratas. Kurie 
iki to laiko užsisakys, jų 
pavardės įeis į knygą.

Šį sykį gavome sekamai:
Simonas Griškus, Brook

lyn, N. Y.; B. Jakaitis, 
Worcester, Mass., ir Pra
nas Pakalniškis, Clearwa
ter, Fla. -

Kurie dar norite gauti 
knygą su savo pavardę pa
žymėta joje,' prašome tuo
jau prisiųsti $1.00, ne vė
liau birželio - June 15 d.

Iš ankstoi tariame ačiū!
Laisves Admin.
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WORCESTER, MASS.
Gegužes 17 d. abiejų LLP 

kuopų surengtas koncertas 
Laisvės naudai buvo gražus. 
Nors lijo visą dieną, bet Lais
vės rėmėjai šį koncertą gra
žiai parėmė. Tegul sau lyja, 
spauda pirmoje vietoje. Taip 
ir turi būti. Turėjome svečių 
iš tolimų ir artimų kolonijų, 
su kuriais buvo malonu susi
tikti ir pasikalbėti.

Šio koncerto programos 
pildytojai buvo N. Y. lietuviai 
menininkai ir Aldona Wallen 
iš Montello, Mass. Čia buvo 
vienas pakeitimas. Kazokytės 
vietoje buvo Čypaitė. L. Yoni- 
kas pirmu kartu pas mus dai
navo. Jis turi stiprų baritoną, 
ir savo pasirinktas kompozici
jas gražiai sudainavo. Jis vi
siems patiko. Čypaitė taipgi 
gražiai dainuoja. Jos lyriškas 
soprano balsas malonus kiau
sytis. Ji taipgi pirmu kartu 
pas mus dainavo. Aldona 
Wallen sudainavo keletą solo 
dainelių. Ji vishda gražiai dai
nuoja. Taipgi ji su Jonu Gry- 

I bu sudainavo porą duetų, kas 
m visiems buvo malonu girdėti.

F. Balevičius, iš N. Y., kom
pozitorius ir pianistas labai 
gražiai skambino savo ir kitų 
kompozicijas. O Richard Bar
ris, iš Dedham, sugrojo kelis 
dalykus akordionu.

Barris yra puikus armonis-
tas.

Tai taip praėjo šis gražus 
parengimas gražiam tikslui. 
Varde Laisvės, ačiū visiems, 
kurių rūpesčiu ir darbu šis 
koncertas įvyko. Taipgi ačiū 
visiems vietiniams ir svečiams 
už atsilankymą.

—o—
Dabar čia noriu visiems pra

nešti, kad birželio 14 d. įvyks-

1

A -
'■ — Taip, taip, neįmanoma pasidarė

laive gyventi... — staiga atvirai prašne
ko visi karininkų kajutėje esantieji. — 
Tai kažkokio neišaiškinamo siaubo įsikū
nijimas... Kam jis reikalingas laive?..

Šį kartą karininkai ilgai kalbėjo apie 
Pamišėlį, išgalvodami visokių priemo
nių, kad greičiau jo nusikratytų, bet aiš
kaus sprendimo taip ir nepadarė.

V
Nespėjo “Skraiduolė” praplaukti Gib- 

• raltaro sąsiaurį, pasiekdama Viduržemio 
jūrą, kai oras pradėjo gadintis. Dangų 
užslinko sunkūs, gauruoti debesys; sūku
riais papūtė vėjas; krūpčiodama, apsi
niaukė visa vandens lyguma. Ūmai vis
kas aplinkui papilkėjo, pasikeitė. Jautė
si audros artėjimas.

Tai buvo iš ryto, o vakare, mėtydamos 
laivą, jau pasiutusiu šokiu daužėsi ban
gos, visais balsais staugė vėjas.

Pamišėlis staiga atgijo, pasidarė ne
ramus, dažniau pradėjo išeidinėti iš po 
pusfaubakio, apimtas kažkokio vidujinio 
išgjKčio. Stovėdamas viršutiniame de- 

atsirėmęs rankomis į falšbortą, jis 
įdėmiai įsižiūrėdavo į bekraštę tolumą, 
apgaubtą pilka migla, padengtą puto- 
jaričiomis raguvomis, ir šūkaudavo, pur
tydamas galvą:

— Ach, stipriai! Prasidėjo...
Balansuodamas, jis vaikščiojo nuo vie

no krašto prie kito.
O susitikęs su marsiečiu Petlinu, jis 

tarytum apsidžiaugė ir, blykčiodamas 
karščio apimtomis akimis, pirmą kartą 
pats prašneko:

— Pasakė — iš jų vienos anglelės pa- 
< liko... Pliurpia! Jie gyvi, gyvi...

— Kas? — paklausė Petlinas, mirksė- 
- damas vėžio akimis.

— Vaikai mano ir boba... Šaukia ma
ne pas save, kiekvieną naktį šaukia... 
Greitai baigsis...

Marsietis nesuprato.
— Kas baigsis?
— Budėjimas!

- — Koks budėjimas?

k.7- O bocmanas?
—■ Ak, taip, bocmanas, bocmanas — 

nueidamas sumurmėjo jis, tarsi stengda- 
f masis kažką prisiminti.

Sekančią dieną audra sustiprėjo. VeL 
damiesi, leidosi žemyn suplėšyti debesys, 
tamsūs kaip šiaudų dūmai kaupėsi greb

tą metinis keturių apskričių 
piknikas, Lawrence, Mass., 
Lietuvių Maple Parke. Todėl 
visi esate raginami nepamirš
ti, kad ten bus visiems už
tektinai visokių patiekalų, čia 
visi praleisime gražiai laiką. 
Taipgi ir sutaupysime tris va
saros šventadienius. Pirmiau 
keturi piknikai Įvykdavo, nes 
kiekviena apskritis rengdavo 
savo pikniką. O šiemet atliksi
me viską vieną dieną, ir liku
sią vasaros dalį galėsime 
maudytis saulės spinduliuose. 
Todėl nepamirškite birželio 
14 d. Visi keliai veda į Map
le Parką, Lawrence-Methuen, 
Mass. J- M. L.

Šypsenos
Žinomasis amerikietis 

juokdarys Will Rogers, ku
rį tūli vadino “kaubojų fi
losofu” (pirm keliolikos 
metų jisai žuvo orlaivio ne
laimėje), kartais nesivaržė 
ir galinguosius piniguočius 
padilginti. Pavyzdin, 1922 
metais Tarptautinė Ban- 
kierių Asociacija, laikyda
ma New Yorke savo suva
žiavimą, pakvietė Rogersą 
pakalbėti.

Štai, kaip jisai į juos 
prabilo:

“Skolų ryklės ir. nuo
šimčių gončai, man teko 
kalbėti visokiausios rūšies 
organizuotam graftui 
Jungtinėse Valstijose, 
apart Kongreso. Todėl na
tūralu, jog man malonu pa-

Pamišėlis
A. Navikovas-Pribojus

(Tąsa) luotais klodais, tolumoje .sunkiai užgulė 
jūrą ir siaurino horizontą; virdamos, ir 
putodamos,, didžiuliais kalnais ritosi 
bangos, neaprėpiamais plotais praskrie
jo švilpdami ir kaukdami viesulai, pake
lę kaskadas perlamutinių purslų. Prie
temoje, raižomoje apakinančių žaibo vin
gių, be pertraukos griaudė perkūnas, 
pratrukdamas apkurtinančiais smū
giais; viskas aplinkui maurojo ir stūga
vo. Jūra kunkuliavo lyg pragaro ugnies 
kaitinama.

“Skraiduolė” sunkiai kovojo su siautė- 
jančia stichija. Kaukdama ventiliato
riais, ji suposi bangose kaip kevalas, tai 
nusirisdama į prasivariusias bedugnes, 
tai vėl pakildama į vandenines kalvas. 
Kai kada įsisiūbavusios bangos siena už
griūdavo ant viršutinio denio, sustabdy- 
damos eismą, aptėkšdamos tiltelį, sudre- 
bindamos visą korpusą, bet kanonierė 
nepasiduodavo, veržėsi pirmyn, atkakliai 
laikydamos savo nustatyto kurso.

Visą laiką vadas dalyvavo skinant ke
lią, liguistai išbalęs, susmukęs, išgąsdin
tas audros, ašarojančiomis akimis tyliai 
ir sumišusiai žiūrėjo į horizontą,'visiškai 
pavedęs valdyti laivą šturmanui, pagy
venusiam, savimi pasitikinčiam žmogui, 
žinančiam visus jūros kaprizus.

Daugelis jūrininkų, kamuojamų jūros 
ligos, voliojosi ' gyvenamam denyje, 
vaikščiojo laive pažaliavusiais veidais, 
stiklinėmis akimis, tartum apnuodyti.

Tiktai Pamišėlis, šlapias nuo purslų, 
be kepurės, su natūraliai išplėstomis kla
jojančių akių lėlytėmis, kaip girtas blaš,- 
kėsi viršutiniame denyje. Pridėjęs prie 
kaktos ranką, jis apžiūrinėjo drumzlinas 
tolumas, žvilgčiojo už vairinio laivo ga
lo, tartum gėrėdamasis triukšmingai 
kunkuliuojančiu vandens sriautu. Atro
dė, amžinai išnyko jo atšiaurus niūru
mas, virtęs džiūgavimu.

— Ech, įsižaidė! — smarkiai sugrie
bęs vieną jūrininką už rankos, iškošė jis 
pro atsikišusius’dantis.

— Paleisk, puskvailis stabe,! — išsi- 
plėšdamas, suriko persigandęs jūrinin
kas.

— Eik po velnių! — nublokšdamas 
nuo savęs jūrininką, tarė Pamišėlis ir 
nubėgo į bugšpritą.

Po pietų, išeidamas į viršutinį denį, 
vyresnysis karininkas pastebėjo, kad 
viena šliupka blogai- pritvirtinta. įsakė 
sargybiniui pašaukti bocmaną.

(Bus daugiau)

ŽINIOS IŠ
♦ t

Baigė sodinti miškus
VILNIUS. ■— šiomis dieno

mis suvesti Vilniaus srities 
miškų ūkių darbininkų gegu
žinio socialistinio lenktyniavi
mo rezultatai. Miškų sodini
mas srityje atliktas trumpais 
terminais—per 10—12 dienų. 
Jaunų medelių daigais apso
dintas 1,185 hektarų plotas. 
Dešimtys hektarų miško paso
dinta viršum plano. 154 hek
tarais padidėjo ąžuolynų plo
tas. Užveisti spygliuočių ir la
puočių medelių nauji daigy
nai, kuriuose bus išauginta 
apie 9 milijonus medelių.

Pavasario miškų sodinime 
geriausius rezultatus pasiekė 
Naujosios Vilnios ir Mickūnų 
girininkijos. Čia miškų sodini-

sirodyti prieš patį stam
biausiąjį. ..

“Iš jūsų kalbų aš matau, 
jog jūs labai optimistiški 
linkui biznio padėties atei
nančiaisiais metais. Aš jus 
nekaltinu — jeigu aš jūsų 
pinigus turėčiau, aš irgi bū
čiau optimistiškas.”

Baigė savo spyčių Ro- 
gersas šitokiu komplimen
tu: “Man sakyta, jog jū
sų šičia randasi 10,000; 
priskaitant gi visus tuos jū
sų narius, kurie dabar ran
dasi įvairiuose federaliuose 
kalėjimuose, jūsų organiza
cijos narystė siekia arti 
30,000. Tai puikiausia gau
ja smauglių, pasiryžusių bi
le laiku atimt iš našlės jos 
praskolintąjį namelį.”’

Sutaisė Kas Kitas

LIETUVOS
mo planas žymiai viršytas ir 
baigtas vykdyti 12 dienų ank
sčiau, negu buvo numatyta.

P. Isokag.
s _________

Visuomeninių pastatų statyba

ROKIŠKIS. — Kasmet vis 
daugiau plečiamos statybos 
“Lenino keliu” kolūkyje.

Praeitais metais kolūkis pa
state elektrinę. šiais metais 
kolūkyje numatyta pastatyti 
500 tonų grūdams sandėlį, 
grūdų džiovyklą, arklidę 80 
arklių. Statybininkų brigada, 
vadovaujama P. Baltrūno, 
pradėjo sandėlio statybą. Kol
ūkiečiai A. Murolis, J. Tre
čiokas, S. Matoras ir kiti už
duotis įvykdo po 120—180 
procentų. Statybininkai įsi pa-, 
reigojo pastatyti sandėlį dar 
prieš nuimant naująjį derlių.

A. Smalstys.

Pirmoji Gegužes Kaune

KAUNĄS. — Tūkstančiai 
kauniečių iš pat ankstyvo ry
to užtvindė miesto centrines 
gatves ir būrėsi į kolonas. 
Vienuoliktą valandą gamyk
lų, fabrikų darbininkai, įstai
gų tarnautojai, aukštojo mok
slo įstaigų studentai, mokslei
viai, nešdami Komunistų par
tijos įkūrėjų Lenino ir Stalino 
bei jų bendražygių portretus, 
tūkstančius raudonų vėliavų, 
šūkius ir plakatus, pajudėjo 
Juliaus Janonio aikštės link.

Demonstraciją pradėjo Sta
lino rajono darbo žmonės.

Į aikštę įžengia “Jėgos” tri
kotažo fabriko * darbininkai. 
Jie prisiimtuosius įsipareigoji
mus Gegužės Pirmosios gar
bei įvykdė anksčiau, negu bu
vo pasižadėję—iki balandžio 
mėnesio 24 dienos.

“Neries” liejimo-mechaninio 
metalo apdirbimo, “Litekso” 
vilnonių audinių, Motorų re
monto ir kitų įmonių darbi
ninkai neša; raportus apie nau- 

.j,as darbo pergales^ naujus pa
siekimus. ...

Su diagramomis, vaizduo
jančiomis 1 tarybinio mokslo 
pasiekimus, praeina Kauno 
Politechnikos, Medicinos, Kū
no kultūros institutų bei Že
mės ūkio akademijos studen
tai.

Su Lenino ir Stalino portre
tais, su šešiolikos broliškųjų 
respublikų vėliavomis atžy
giuoja Lenino rajono darbo 
žmonės.

Pirmose šio rajono gretose 
eina Nemuno laivininkystės 
upeiviai. Jie sėkmingai pradė
jo ^ių metų navigaciją. To
liau eina “Limos” vilnonių au
dinių fabriko darbininkai, į- 
vykdę ir viršiję keturių mėne
sių gamybinę užduotį.

Karolio Požėlos rajono ko
lonoje pirmieji eina ‘‘Perga
lės” turbinų gamyklos ir Ju
liaus Janonio vardo popie
riaus fabriko kolektyvai — 
gegužinio socialistinio lenkty
niavimo iniciatoriai. “Perga
lės” gamyklos darbininkai 
demonstruoja naujus modelius 
garo turbinų, kurios anksčiau* 
nebuvo gaminamos. J. Jano
nio vardo fabriko darbininkai 
raportuoja apie aukštos koky
bės popieriaus gamybą. Fabri
ko tinklininkų žirgulio, Petro
vo, Jankausko ir kitų briga
dos kiekvieną dieną pagami
na apie 1,500 kilogramų po
pieriaus daugiau, negu perei
tais metais, per pamainą.

Nenutrūkstama srove žy
giuoja statybininkų, medicinos 
d ar buo to j ų, geležinkelininkų, 
meno ir literatūros darbuoto
jų kolonos.

Gegužes Pirmoji Panevėžyje

PANEVĖŽYS. — Miestas 
šventiškai pasipuošęs. Iškil
mingai atrodo Komjaunimo 
aikštė ir gretimos gatvės, kur 
susirinko demonstrantų kolo
nos.

11 valanda ryto. Prasideda 
darbo žmonių demonstracija. 
Ją pradėjo miesto mokyklų 
moksleiviai. Paskui juos dar
niomis kolonomis praeina 
šventiškai apsirengę męso&

•H . *

Laisvoji
Kas yra laisvė ir kas yra 
žmogaus valia?

Pastaraisiais laikais spau
doje pradėjo daugiau pasi
reikšti diskusijų ir minčių 
kalbančių apie tai, kas yra 
žmogui laisvė ir kas yra va
lia. Šis klausimas yra vienas 
iš daugelio gana svarbus klau
simas, laisvė brangi ne tik 
žmogui, bet ir kiekvienam gy
vūnui, ar net ir augalui.

Šiandien yra labai svarbu 
idėjinė laisvė šaltojo karo ga
dynėje, jai gresia didžiausias 
pavojus.

Kiekvienas nori įrodyti, 
kad tik jo supratimas laisvės 
ir valios yra geriausias.

Bet būtų klaidinga manyti, 
kad po tų visų riksmų ir šauk
smų dėl laisvės nebūtų kam 
nors materialinio • pelno tik
ruoju tiktSltr. O dar kiti aiški
na laisvės sąvoką, patys jos 
nežinodami ar būdami suklai
dinti politinių šarlatanų.

Ąš nesakysiu, kad aš pilnai 
suprantu, kas yra laisvė. Aš 
tik noriu išreikšti ir savo min
tis taip, kaip ir kiti . Bet tuo 
pačiu kartu negaliu sutikti su 
tokiomis mintimis, kurios jau 
buvo diskusuojamos spaudoje. 
Laisvės supratimo klausimas 
buvo didelė retenybė iki šiol, 
kad b’ūtų buvusi diskusuoja- 
ma spaudoje. Tik dabar, kada 
nekurie visuomenės sluogsniai 
pasijuto, kad jau ir jų pagrin
dai griūva iš po jų kojų, pra
dėjo šaukti, kad reikia gelbė
ti savo laisvę. Taigi, ir pas 
mus iškilo klausimas. kad 
žmogui reikia duoti laisvė ir 
valia, ir kad jis gali būti tik
ras, jog žmogus tikrai žinos, 
ką reikia daryti su ta gauta 
laisve.

Bet štai vienas iš šimto pa
vyzdžių. Galima prisiminti 
praėjusius Wisconsin© valsti
jos senatorinius rinkimus. Net 
nekurie valdžios pareigūnai 
aiškino, žmonemą, kąd jie ne
balsuotų už reakconierių Mc
Carthy, bet žmones vistick už 
jį .balsavo ir išrinko, o- jis da
bar terorizuoja visos šalies 
darbo žmones. Tai tau ir duo
ta laisvė. McCarthy dabai1 
daro gėdą visai Amerikai.

Yra šimtai religinių sektų, 
daugybė įvairaus įsitikinimo 
organizacijų bei partijų, ku
rios pas'ėjo nesąmonių, klaidi
nančių mintijimų apie žmo
gaus supratimą laisvės ir va
lios, o tikrasis jų visų tikslas 
yra, kad apgynus savo krome- 
lį, arba savo reikalus tik tos 
visuomenės dalies, kuriai už
tikrinamas yra pasipelnymas 
kito žmogaus darbu.

Besikalbant su įvairių pa
žiūrų žmonėmis, kiekvienas 
vis turi savitą supratimą, kas 
yra toji laisvė, ir turi “glėbius 
faktų”. Jis ginčijasi, karš
čiuojasi, kad tik jis vienas 
geriausiai supranta, o visi ki
ti yra klaidingi.

Kas gi pagaliau yra laisvė?
žmogus niekad nesiginčys 

apie dalykų klaidingumą, ku
riuos jis gali matyti arba ap
čiuopai. Nes niekad nesiginčy
tume, sakysime, kad du ir du 
yra keturi. Nė vienas 'neturės 
skirtingos nuomonės. Todėl, 
kad tą tiesą galima lengvai 
suprasti.

Laisve arba politika nėra 
matomi, nei apčiuopiami daly
kai. Jau čia reikia mums gin
čytis...

šiandien mes turime daug 
laisvių blogai daryti, o gerai 
daryti ląisvių turime mažai. 
Gražūs įstatymai, laisvę išreiš
kia konstitucija, ’teisių bilius 
(Bill of Rights). Tuo visu 
leidžiama naudotis tiktai tiek, 
kiek verslininkai turi sau me
džiaginės naudos, žmogaus 
teisės arba sąžinės laisvė, šian
dien, nieko nereiškią.

Ar mes turime laisvę nau
dotis valdiška socialinės ap- 

kombinato darbininkai ir dar
bininkės, inžinieriai, technikai 
ir tarnautojai.

šios įmonės kolektyvas į- 
vykdė keturių mėnesių už
duotį dar balandžio 20 d.

Sakykla 
saugos medicinos pagalba ir 
gydymu ? Ne.

Šiandien mūsų visų turi bū
ti pirmoji pareiga išreikalauti 
iš-valdžios socialinės medici
nos pagalbos, ir kad visi žmo
nės priverstinai pasiduotų 
sveikatos ištyrimui. Kad būtų 
nustatyta maisto dieta, sani
tariškas prižiūrėjimas, štai ko 
mums šiandien labiausiai rei
kia. Tiktai būdamas fiziškai 
ir protiškai sveikas žmogus 
galės sveikai protauti ir ge
riau suprasti, kas yra laisvė, 
ir už ją kovoti.

Sveikatos klausime mes 
šiandien stovime gana pavo
jingoje padėtyje. Parodo mu
mis ir šis faktas, kad 60 pro
centų kariuomenėn šaukiamų 
jaunuolių yra protiniai ir fi
ziniai nesveiki. Iš šitų sveika
toje sugedusių jaunuolių 
gema kriminalistų ir šiaip vi
sokių iškrypėlių. Jie negali 
normaliai protauti. Banditiz
mas kaip matome vis didėja, 
mažieji verslininkai yra iš
gąsdinti. Nekurie iš jų buvo 
užpulti net po keliolika kartų. 
Nekurtose miesto dalyse nebe
galima jau laisvai vaikščioti, 
būti neužpultu kokio nors 
piktadario.

Bet ką daro Daktarų Susi
vienijimas? Jis kovoja prieš 
tuos, kurie darbuojasi už so
cialinę mediciną. Aš turiu po 
ranka lapelį, Daktarų Susivie
nijimo išleistą agitacijai prieš 
socialinę mediciną. Ir štai 
kaip jie tą dalyką perstata. 
Ant šio lapelio nupieštas 
“tvirto medžio” paveikslas. 
Ant šio “medžio” parašyta: 
“The tree of liberty”. Šalia 
to medžio kitas nuodingas 
medis “poison ivy”. Ant šio 
nuodingo medžio užrašyta: 
“Communism-socialism’’. Ap
sivyniojęs aplinkui liuosybės 
medį ir laiko jį suvaržęs. Ant 
viršaus to medžio kabo žmo
gaus kaukuolės. .O ant viršaus 
to paveikslo parašyta: “Wake 
up, America”. Dvidešimt pen
kių milijonų dolerių fondas 
vartojamas propagandai, “lo- 
binimui”, dėl paveikime valdi
ninkų Washingtone. Propa
gandai prieš milžiniškos vi
suomenės daugumos reikalus!

šios verslinės nelygybės ga
dynėje laisvės kaip ir nėra 
visiems vienodos. Jeigu vie
niems yra laisvė, tai kitiems 
yra nelaisvė. Todėl, kad kiek
vieno visuomenės sluoksnio 
siekiai yra skirtingi. Daktaro, 
graboriaus, kunigo, speku
lianto, fabrikanto, mažo ii’ di
delio verslininko, ūkininko ar
ba darbininko — jų visų lais
vės yra skirtingos. Užėjus ne
darbo laikams, darbininkas, 
nujausdamas, kad daugelis jų 
bus paleidžiami iš darbo, į- 
temptais nervais laukia, 
kuris bus paleistas. Paleista
sis jaučiasi blogai ir jo laisvė 
gyventi jau suvaržyta. Likęs 
darbe darbininkas yra links
mesnis ir laisviau atsidūsta.

Po šių išvedžiojimų, kokį at
sakymą mes gaunamo ? Kas 
yra laisvė ?

Mano supratimu, kad kada 
žmogus gyvena tokioje visuo
menėje, kurioje visi žmonės 
teisingi ir lygiai ekonominiai 
aprūpinami, jis turi pilną lais
vę. Jeigu žmogus yra ekono
miniai skriaudžiamas, tai jam 
reikalinga politinė laisvė pa
reiškimui protesto prieš val
dančiosios klasės skriaudėjus.

Tas Pats

{vairios Žinios
Rūpinimasis Lenkijos 

metalu rgista is
Varšuva, geg. 8 d.—Kar

tu su Lenkijos metalurgijos 
vystymusi liaudies Lenkijo
je metai iš metų didėja 
asignavimai’ metalui- gijos 
pramonės darbininkų kul
tūriniam - buitiniam ir me
dicininiam aptarnav i m u i.
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Philadelphia, Pa.
HELP WANTED FEMALE
COOK & HIBBARD MFG. CO.

Now has immediate openings for 
OPERATORS

Experienced Front Makers on La
dies Dresses. Day or night, shift. 
Steady work; good working condi
tions. Good pay. Apply in person. 
2nd floor. +

1824 Federal Street
(107-110)

WOMAN. Settled to do cooking 
and downstairs work. No laundry. 
2 adults in fan\ily. 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)
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)

HElFwAN TED—M aLE
CASHIER CLERK

Not Over 35.

Good Hours. Steady Position.
Good Working Conditions.

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

(106-112)
GARNETT OPERATORS. Exper

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

(107-109)
CABINET MAKERS Wanted. Stea-- 
day work; 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
(107-110)

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)

FIRESTONE TIRE RUBBER CO. 
Now has Immediate Openings for 

CLERKS
We need two young men. No ex

perience necessary. Age 21 to 30. 
Willing to learn.

We Offer Steady work; good 
working conditions for willing work
ers. Apply in person to

MR. ZIMMERMAN
1620 So. 49th Street

(107-113)
REALESTATE

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 Closed 
Wednesday.

THOMAS & GROSHON INC.
AL. 4-641.4

(107-109)

Baltimore, Md.
HELP WANTED-MALE

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

(106-109)

Tik praeitais metais meta
lurgai gavo apie 4 tūkstan
čius butų, daug įvairių 
gydymo įstaigų, vaikų 
darželių, klubų. Metalur
gijos gamyklose “Za- • 
verce,” Cedlario vardo, 
“Sosnovec” ir Bučeko var
do buvo atidarytos puikiai 
įrengtos sanatorinio tipo 
gydymo įstaigos.

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



Nušovė biznieriy
Gegužės 23-čios rytą Broo

klyne rastas nušautas groser- 
ninkas Carl Levine. Spėja, kad 
jį nušovė plėšikas. Krautuvės 
atidarymo laiku jis turėdavęs 
apie $100, Tų pinigų prie Įo 
nebuvo.

Trečiadieni girdėsim 
Dr. Boriso paskaitą
- Noriu visiems priminti, kad 
nepamirštumėte šio trečiadie
nio birželio 
kaip 8 vai. 
Auditoriją, 
Dr. Boriso 
ligos ir sveikata.”

Po paskaitos skaitymo ture- 
LDS 13 kuopos susirin-

3 d.
vakare 

kur bus 
paskaita

Susirinkite j 
i Liberty Į 
skaityta 
“žmonių

it

sime
kimą. Tad visi kuopos nariai 
kviečiami dalyvauti, taipgi 
pašalinius atsivesti.

LDS narys.

SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 
ateinantį trečiadienį birželio (June) 
3 d., 8 vai. vakare, Liberty Audito
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 kalba 
Dr. J. F. Borisas. Tad kiekvieno na
rto yra pareiga dalyvauti ir išgirsti 
tą labai svarbią prelekciją.

Valdyba.
(106-107)

BROOKLYN, N. Y. 
Pranešimas

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

Užrašyki! Laisvę Savo Drangoj.

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.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
MAX PEIST, Ph. G.
. Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6238

TONY’S

ANTANAS LEIMONAS
Savininkas į

306 UNION AVENUE \ 
Brooklyn, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

UP-TO-DATE

BARBER SHOP

MATTHEW A 
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

Now'Mirto^^g^Zlnlof
Vakarinės mokyklos 
veiks ir vasarą

New Yorko švietimo Tary
ba praneša Laisvei, jog vaka
rines klasės suaugusiems veiks 
ir vasarą. Pamokos tęsis per 
6 savaites, 4 kartus savaitėje, 
nuo 7:30 iki 9:30. Pirmoji šio 
kurso pamoka įvyks šį pirma
dienį, birželio 1 d.

Vakariniai kursai veiks ne 
visose tose’, kuriose veikė per 
žiemą, bet tiktai parinktose 
keliose mokyklose:

New Yorke trijose: 
' shington Irving, Joan of 
(Julia Richman.

Bronxe: Teodore Roosevelt.
Brooklyne dviejose: Tho

mas Jefferson ir New
Queense: Jamaica 

nal.
Adresai randami 

knygoje.

Wa- 
Arc,

Utrecht.
Vocatio-

tolo fonu

Kūdikiui neturėjo 
nei blanketuko

Newyorkiete Mrs. Benigna 
susilaukė kūdikio pagelbstima 
dviejų policistų. Laukiantis 
kūdikio, šeima neturėjo re
zervacijos ligoninėje, nei 
slaugės, nei daktaro. Iš kai
mynų pasiskolino blankietuką 
kūdikiui suvynioti, kad galė
tų nuvežti į ligoninę, nes kū
dikis buvo silpnas.

O kaip su pačia gimdyve? 
Už poros valandų ji dar tebe
buvo nepžiūrėta. Dar vis buvo 
laukiama, gal iš kokios labda
rybės ateis slaugė. Pas apmo
kamą nesikreipė. Nėra pinigų.

Kas atsimena, kaip seniai į- 
vyko Motinos Diena?

Fašistai agituoja

New Yorko vidurmiesčio, 
vadinamo Yorkville, gyvento
jai sako, kad ten jau tūlas 
laikas penktadienių vakarais 
ant gatvių kampų fašistai 
mitingauja. Jų kalbos tikros 
nacių, tiktai svastikų kol kas 
dar neiškelia.
Apie velionį prezidentą Roo- 

seveltą atsiliepia pašaipiai, 
taip, kaip kad apie jį atsiliep
davo atvirieji naciai. Ir vadi
namas “Rosenfeld,”, bandant 
padaryti žydu. Ragina boiko
tuoti ir terorizuoti žydus 
rie remia savo tautinius 
smus.

Mitingai, rengiami po 
du National Renaissance 
ty, vis įvyksta 87th St. srity
je. Gyventojai piktinasi nacių 
siautėjimu, ima protestuoti.

, ku- 
veik-

var-
Par-

K ai ėdu
New Yorko pašto viršinin

kai planuoja 
tems samdyti mažiau 
darbininkų, 
viršvalandžių 
darbininkams.

svon- 
okstra 
skirtidaugiau 

r e g uliariams

Virginia 9-6126PETER GUSTAITIS, JR„ M. D.
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

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

Except Thurs. & Holidays
a

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAIT1S
Užlaiko puikų

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

Telephone EVergreen 4-8174

Menininkai pareiškė, kad 
makartizmas žemina meną
Meno, mokslų ir profesijų Į rint vieno kito išgązdinto ar 

žmonių sušauktame masinia
me mitinge, viešbutyje Capi
tol, susirinko apie septyni 
šimtai publikos. Tr niekas ne
sigailėjo ten nuvykęs. Kalbos 
ir meno programa buvo ža
vinga ir reikšminga, teikianti 
nepaprastai daug stiprybės 
ir vilties.

Oficialiai šauktas apgyni
mui rašytojo V. J. Jerome, 
mitingas savo turiniu- galimas 
skaityti istoriniu Jungtinių 
Valstijų Konstitucijos i)- de
mokratijos apgynimui mitin
gu. Tie klausimai diskusuota. 
Apie juos net dainos dainuo
ta. Tarpe 
150 metų

Liberty

kitų, sudainuota
senelė “Jefferson 

ne taip se-

metų streiko 
and Roses.” 
daug ką įcio-

Man įspūdin-

vilti

and
na, bet įspūdinga, Lawrence 
audėjų 1912 
daina “Bread

Kalbėtojai 
maus pasakė, 
giausia buvo tas, kad, pažy
mėdami juodojo makartizmo 
siautėjimą, visi reiškė 
šviesesnio rytojaus.

Išklausius jų pateiktus ma
kartizmui pasipriešinimo judė
jimo padarytus milžiniškus 
šuolius pirmyn ir platyn, jau
ti užtikrinimą, kad meno, pro
fesijų ir mokslų žmonės gar
bingai išlaikys Amerikos de
mokratines tradicijas, nežiū-

Reikalauja numažinti 
rendas Harleme

Nuo to laiko, kai tapo pa
keltos rendos, Harlemo valdi
nėje rendoms 
sukrauta 'šimtai 
reikalaujančiu 
d as.. *

raštinėje jau 
aplikacijų, 

numušti re n-

Tuo pat laiku 
n i u k As dieną 
dauninkų Tarybos raštinę, 
E. 125th St. Pasidarė neįma
noma visus sutalpinti nei ap
tarnauti vienoje vietoje. Tu
rėjo atidaryti du naujus sky
rius tojo apylinkėje.

Ateina daug skundų, kad • 
žmonėms, kurie mokėjo aukš
tas rendas, prisidėjo didelis 
rendų pakėlimo ' priedas. Ir 
dėl to neišgali išsimokėti. 
Jiems gręsia prašalinimas iš 
puto dėl neužsimokėjinio ren
dos. Tačiau dauguma skun
džiasi tuo, kad, nežiūrint pa
keltų rendų, namų savininkės 
kompanijos vis viena netaiso, 
nemaliavoja namų, neteikia 
patarnavimo.

Yra įstatymiška rendaunin- 
kams reikalauti numušti ren
dos, jeigu savininkai nepada
ro reikalingų pataisų ar ne
teikia būtinųjų patarnavimų.

daugybė žmo- 
ateina į Ron- 

o

SKELBKTTeS LA IS Ve JF

B

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

<s 

/

pasidavėlio demokratijos prie
šams.

Vienu vyriausiųjų kalbėtojų 
buvo garsusis advokatas Dr. 
Royal W. Franco, demokratų 

I partijos narys. Jis, greta kit- 
! ko, pareiškė, jog “laisvė dis- 
i kusuoti turi būti išlaikyta vi
siems. Ta mintis buvo pamate 

(įkūrimo Teisių Biliaus. Jie bu- 
! vo giliai įsitikinę, kad jeigu 
: bus palaikoma galimybė at- 
I virai reikšti visas idėjas, tuo 
į keliu bus atrasta tiesa.”

Baigdamas, Mr. Franco pa- 
i reiškė: “Esu įsitikinęs, kad 
| makartizmas yra uždraudimu 
: Amerikos pagrindinės tradici
jos. Aš esu makartizmui prie
šingas.”

Kiti kalbėtojai 
j-ius Carl Marzani, 
,rius Edwin Burgum, žurnalis 
i tas Eugene Gordon,
Dash i ell Hammett, ir Jerome 

j kurio apgynimui šis 
i surengta.
; Turiningoje mono 
moję buvo liaudies 
Peter Seeger, Laura 
Loon Bibb, Sylvia Kahn; Bet
ty Sanders, poetė Beulah Ri
chardson; aktoriai Julian 
Mayfield ir De Witt Drury.

Gauta daug sveikinimų iš 
visos šalies ir iš užrubežių.

buvo auto- 
profeso-

autorius

progra
mai n ori ai 
Duncan,

Amerikos doleriai ir 
Italijos rinkimai

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 
(juos visus 
tais).

Rinkimai

kandidatus 
vadina komunis-

įvyks birželio 7-

Spellmanas taip-

įvykusios

(išrinkimui

Kardinolas 
gi renka. Jis Įsakė kunigams 
bažnyčiose maldininkams įsa
kyti, kad jie agituotų italus 
tokius laiškus rašyti. Net vai
kams bažnytinėse mokyklose 
kalbėta, kad net tie mažiukai 
gelbėtų Italiją nuo jos žmo
nių. Tr to dar neužteko. Atski
ri milijonieriai ir jų tarnai 
politikieriai lėktuvais, laivais 
traukia Italijon “atostogų.”

Jau kelinta savaitė lėktu
vuose, laivuose rezervacijos 
išperkamos iki paskutinei. 
Norintiems ten keliauti dabar
tinės Italijos valdžios pritarė
jams nėra sunkumų gauti pa
sus nei vizas. Viskas labai pa
našu 1948 metams.

Po 1948 metais 
tokios pat rinkimų kampani
jos New Yorke 
Italijos valdžios), amerikonai 
ponai plojo sau per petį. Jie 
gyrėsi, kad jie buvę “fakto
riumi' nugalėti komunistus.” 
Tačiau ant tų dolerinių “įtiki
nimų” neatsidėta. Pasimokant 
amerikoniškų gudrybių, pa
čioje Italijoje ant eilinio bal
suotojo uždėta daug varžčių, 
skerspąinių. Pasirūpinta, kad 
eilinio piliečio balsas juos ma
žiau bereikštų

Kaip tie rinkimai išeis, ne 
už ilgo pamatysime.

Įdomu, ką pasakytai mūsų 
ponai čionai, jeigu Amerikos 
valdžios rinkimuose mes nu
eitume į rinkimų stoteles prie 
urnų su keletą milijonų laiš
kų iš užrubežių, patariančių 
mums balsuoti už republiko- 
nus ar kuriuos kitus.

N.. Y. Pilietis.

Wm.New Yorke suimtas
E. McAuliffe, 28 metų. Turįs 
universiteto mokslą, bot per- 
mažai pinigų. McAuliffe ban
dęs. apiplėšti restąurano kąsą.

NEW YORK
RANDAVOJIMAI

PASIRANDAVOJA KRAUTUVE 
BRONX •

Tinkama luncheonette, T. V. ar 
appliance; skalbyklai; ar kiliems bi
zniams. Turi 3 kambarių apšildomą 
apartmentą gyvenimui. $90 j mčAiesj 
randos už abu. Puikiausia vieta biz
niui. Matykite superintendentą.

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

(104-108)
BRONX

PASIRANDAVOJA BUDINKAS
Rider Avė. & 138 St., 2 fliorai, 

tinkamas raštinėms ar lengvai ma
nufaktūrai; gera vieta. Prieinama 
randa. Kreipkitės': 238 E. 138th St., 
Bronx, ar šaukite:

MO. 9-8843 
(klauskite Sam)

(106-108)

REIKALAVIMAI
REIKALINGI DARBININKAI 

ĮVAIRIEMS NAMŲ DARBAMS
Guolis vieloje. Poros, dieniniai dar

bininkai namų ruošai, auklės, virėjai 
ir 1.1. Tuojaus reikalingi. Nuolatinis, 
ar dalies laiko darbas sulig jūsų pasi-i 

darbai, irinkimo. Gerai apmokami 
i Ari i namų darbai taipgi.

Kreipkitės: 
; FORESTMADISON

mitingas '71-15 Austin SC, Forest. Hills, 
Tel. BO. 8-1110

I (1.04-110) |
REIKALINGAS APARTMENTAS. 

Ridgcwoodc ar Queens. 4 kambarių,
I jaunai biznio porai. 
ĮPrašome pranešti Mrs.
19-7700. Extension 331. 
paprastom dienom nuo

L. I.

Žema renda.
Phillips, MU.
Skambinkite1

(103-104)

Williamsburge vykdo 
veiklą už butą

Susiorganizavo gyventojai 
tos WiUiamsburgo srities, ku- 

■ rią valdžia ruošiasi nugriauti 
(Statybai ten naujo projekto, 
Summer Houses. Jie reikalaus, 
kad valdžia padėtų jiems gau
ti tinkamą butą kitur.

Rendaun i inkų organ i za ei j os 
'Brooklync atstovė Laura Hali, 
(kalbėjusi mitinge, pranešė, 
kad virš 70 namukų gyvento
jams no už ilgo bus įsakyta 

i išsikraustyti. Namukus nu
griaus. Tas gyventojus baugi
na, kadangi ten randasi jau 
seniau įsakytos išsikraustyti 
trys šeimos, kurios net iš griū
vančio pavojingo namo nega
li išeiti dėl to, kad negauna 
kito buto.

Hearns darbininkai 
tebestreikuoja

H e a r n s departmentinės 
krautuvės prie 14th St. ir 
149th St., Bronxe, tebėra už- 
streikuotos. Streikuoja už ap
saugą darbo ir už teisingos 
samdos sistemą. Reikalauja 
prisilaikyti “seniority” teisių 
atstati n ė j i m e darbini n k ų.
Taipgi reikalauja tūlų kitų 
pagerinimų.

' Kompanija iš sykio tenki
nosi viliojimu publikos į už- 
streikuotą krautuvę skelbimu 
visokių nuolaidų. Vienok nu
matoma, kad tas menkai gel
bėjo. Krautuvėje prekės dide
lėje daugumoje taikomos eili
niams darbo žmonėms, kurių 
daugelis jau supranta streiką 
— vienatinį darbo .žmogaus 
ginklą apsaugai savo darbo, 
duonos ir viso gyvenimo.

Paskiausiu laiku kompani
ja pradėjo ieškoti streiklau
žių. Unijistai sako, kad firma 
streiklaužių ieško per apgau
lę. Skelbimuose žymi, būk 
“iš penkių unijų mūsų krautu
vėje tik viena streikuoja.”

Unijistai įspėja darbininkus 
neapsigauti tais skelbimais. 
Ta viena streikuojančiųjų li
nija atstovauja . 800 darbinin
kų. O tos keturios atstovauja 
kelis ar kelioliką 
pečkurį, šlaviką 
vieną ar kelis, 
skirtingą darbą, 
dauguma.

Paieškojime darbininkų jni- 
ni kaip tik tuos amatus, kurių 
darbininkai streikuoja.

darbininkų- 
ir kitus po 

dirbančius 
negu dirba

NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED FEMALE HELP WANTED—FEMALE

87

NURSING
Proga registruotai profesionalei 

slaugei. Patenkinanti ir įvairūs dar
bai. 5 dienų savaitė. Reguliarės va
landos. Tinkamos vakacijos. Apmo
kamos šventės. Ligoje pašalpos. Ra
šykite ar kreipkitės:
YONKERS VISITING NURSING 

AŠSOC.
HEALTH CENTER BLDG.
Nepperhan Ave., Yonkers, N. Y.

Tel. Yonkers 5-0803
(106-112)

OPERATORE — 
AUKŠTA MOKESTIS!

Patyrusios ant lėlių suknelių.
Naujos Singer sewing mašinos.

Taipgi reikalingos patyrusios Button
Hole ir Button Machine operatorės.

GENERAL DOLL MFG.
762 Wythe Ave., Brooklyn

(106-110)
PATYRUSI FLOORLADY

Pilnai mokanti darbininke atrin
kimui darbo ir pagelbėjimui fore- 
lady’ei visame darbo. Nuolatinis dar
bas. Gera mokestis.

Taipgi reikalingos Singer mašinų 
opera t orės. Krei pk i t ės:

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

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

REIKALINGOS
PATYRUSIOS OPERATORES

Dirbti prie moteriškų sportswear.
Nuolatinis darbas. Gera mokestis,

Kreipkitės: Mr. Sussman.
ROBERT L. SCHWARTZ & BROS.

11 E. 26th St, N. Y. C., (1701 fl.)
(107-109)

REIKALINGA OFFICE GIRL
Atlikimui abelnai ofiso darbo ir 

I atsakinėjimui telefonų. Išmokinsime 
switchboard. (Taipinimas ir short
hand nereikalingas.) Nuolatinis dar
bas. Kreipkitės:

INDIVIDUAL LAUNDRY CO.
75 River SC, New Rochelle, N. Y.

Tel. NEw Rochelle 2-9800
(107-11.3)

HELP WANTED MALE

VYRAS VIRTUVEI
Gyvenimas 

vės sandėlio 
kambarys ir 
bas. Šaukite:

REpuhlic 9-2523
(107-113)

vietoje. Įvairus viri u- 
darbas. Alga, atskiras 
valgis. Nuolatinis dar-

MALE and FEMALE

VYRAI AR MOTERIŠKES

Darbas prie Fontano (naktimis).
Nuolatinis darbas. Gera mokestis.

Kreipkitės asmeniškai:
HOWARD JOHNSON 

RESTAURANT
822 Central Park Ave., Yonkers N.Y.

(105-109)

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

mės. Arti mokyklų, bažnyčių, ir 
krautuvių. Puikioje rezidencinėje 
sekcijoje. Patogūs namai 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, virtuvė, powder rūmas. Turi 
būt pamatytas, kad įvertinti. Tikras 
pirkinys tik už $37,500. Šaukite sa
vininką.

NEW ROCHELLE 2-7184
(106-112)

attic. Aliejum šildomas,

BELLEROSE, L. I.
4 motų senumo mūrinis bungalow, 

41Zi rūmų, pilnas skiepas, expansion 
screens, 

storm durys, Venetians, naujai pa
dabintas žemės plotas, 40x100 dy
džio, .puikiausi susisiekimai, arti mo
kyklų, krautuvių ir transportacijos. 
Tikras pirkinys. Tik $15,500. Šau
kite savininką:

Fieldstone 8-9337
(107-111)

COLLEGE POINT, L. I.
Solid Brick, attached 1-nai šeimai 

namas. 5 rūmai, priskaitant skiepą. 
Šiltas vanduo. Gaso šiluma. Screens, 
Storms, Venetians; jbudavotos kny
gom lentynos. Užpakalyje kiemas, 
front lawn ir kiti patogumai. Arti 
visų patogumų. Gražūs vaizdai, ar
ti vandens (Sound). Savininkas ap
leidžia valstiją, parduoda su nuosto
liu, $11,490. Šaukite savininką:

INDEPENDENCE 3-0569
(106-108)

216th ST.

namas, 5 
kambariai

WILLETT AVE., ARTI 
BRONX

Gražus 2 šeimų stucco 
kambariai ir foycr-up, 5 
ir dideli, žemiau apšildomi porčiai.
2 karam garadžius, screens, Vene
tians, Awning, gesu apšildomas. Že
mes plotas 100x100. Arti mokyklų, 
bažnyčių ir transportacijos. 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, 
2Vž maudynės, 2 karam garadžius, 
gesu šildomas, centrer hall, 2 ugnia
vietes, sun parlor, refrigerator ir 
kiti puikūs įrengimai. Gražus žemės 
plotas, 100x140 pėdų dydžio. Savi
ninkas apleidžia valstiją, pardavimas 
su nuostoliu tik už $28,000, ar už 
pasiūlymą, šaukite savininką:

New Rochelle 2-3894
(102-108)
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REIKALINGA |
STENOGRAPHER-TYPIST

Puikiausia vieta tinkamai ypat^ 
Nuolatinis darbas. Gera mokestis* 
kitos pašalpos. Proga pakilimui.

A. J. FRITSCHY CORP.
220 Dupont St., Greenpoint 

Brooklyn
Tel. EVergreen 9-5280

(103-107)

SLAUGE, VIRŠININKE 
REGISTRUOTA — (N. Y.)
4 P. M. — 12 P. M. Shift 

5’/2 dienų savaitė 
Gyvenimas kitur 
Patraukianti alga 

Kreipkitės asmeniškai j
THE HOME OF THE 
SONS & DAUGHTERS 

OF ISRAEL

232 Vi. 12th St., N. Y.
(103-107)

REIK A LI NG A B E AIJTICI AN

Galo savaitės ar daliai laiko. Ge
ra mokestis. Nuolatinis darbas.

Kreipkitės:
GABOR HAIR STYLIST 

75-17 Parsons Blvd., Flushing, I.. I.
Tel. RE. 9-9398

(104-108)

REIKALINGA 
BEAUTICIAN

Pilnai išsilavinusi operatorė, paty^ 
rusi. Nuolatinis darbas. 5 dienų 
vaite. Gera alga. Kreipkitės:

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

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

BEAUTICIAN
Pilnai išsilavinusi operatorė, su 

patyrimu. Nuolatinis darbas. Gera 
alga. Kreipkitės:

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

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

BEAUTICIAN

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

34-56 Fulton St., Cypress Hills 
Tel. TA. 7-8419

(104-110)
REIK A LINGOS O PERATORĖS

Patyrusios ant Singer mašinų. Ge
ra mokestis. Nuolatinis darbas. Pui
kios darbo sąlygos. Kreipkitės:
WELL MADE AUTO SEAT CO. Z 

5308 Broadway, Woodside, L I. ' 
šaukite: RA. 6-1924

(106-109)
MERGINOS — MERGINOS

Lengvas fabriko darbas prie loose 
leaf bindery. Patyrimas nereikalin
gas. Nuolatinis darbas. Gera mokes
tis 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

218-38
Queens

BEAUTY SALON 
Hillside Ave.. 
Village, L. I.

HO. T-811I
(105-109)

DELICATESSEN COOK
Viena, kuri gali vesti visą virtu

ves 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 GIRI.

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.

11 P. M. Gyvenimas vietoje ar
tur. Patraukianti alga. Rašykite 
kreipkitės asmeniškai j (Adminis
trator): *

TARRYTOWN HOSPITAL 
Tarrytown, N. Y.

(105-111)

iki 
ki- 
ar

BEAUTICIAN — (
PILNAI MOKANTI f

Nuolatinis darbas, darbas ppnam 
laikui ar gale savaitės kaip pagei
dausite. Gera mokestis. Kreipkitės: 

ROBERTS HAIR STYLIST 
78-48 Springfield Blvd.,

Union Turnpike) Bayside, L. I. 
gaukite: HO. 4-5503 

(106-110)

(arti
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