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KRISLAI
Naujos progos. 
Beteisiai žmonės.
Važiuokite, aplups.
Žodžiai be darbų.
Nugalėjimas.
Ieškome draugų.

Rašo A. BIMBA

šį sekmadieni Baltimore)e 
įvyks šaunus piknikas. Suva
žiuos žmonių iš plačios apy
linkes. Bus ir iš sostinės \Va- 

. khingtono. Bus daug iš Phila- 
/**' nelphi.jos.

Pasimatysime su visais.
Tuojau paskui prasidės pik

nikai kitose kolonijose. Lais- 
viečiams auksinė proga susi
tikti su pažangiais žmonėmis 
ir prisiminti jiems apie Lais
vės astuonių tūkstančių dole
riu fondą.

Vajus labai sulėtėjęs. O lai
kas bėga. Dar tiktai apie pu
sę tikslo tesame pasiekę.

Susirūpinkite, draugai!
★

Pranciškonai sumanė, kardi
nolas McGuigan užgyrė ir Mš 
Brooklyno kunigas G rauslys 
važiuoja i Toronto organizuo
ti nauja parapiją ir statyti 

/bažnyčią ir vienuolyną.
Ar kas atsiklausė vietos ti

kinčiųjų? Ar jie balsavo už tą 
visą projektą? Nieko pana
šaus.

Št4» ir turime beteisius žmo
nes. Užkraus ant jų bažnyčios 
ir vienuolyno naštą be jų su
tikimo bei pageidavimo.

★
Ir man Į rankas pateko sme- 

tonininkų kvietimas i Wa-
shingtoną paminėti1 “kara-

• liaus Mindaugo karūnavimą.”
Tiktai važiuokite pas juos, 

o jie jums gražiai aplups. 
Vien tik dalyvavimas “festi
valyje” kaštuos $10. O jeigu 
dar norėsite ir bankiete daly
vauti ir užsikąsti, pasimokėsi- 
te $25!

Ar daug atsiras kvailių ten 
važiuoti ir jiems dvidešimt 
penkines mokėti ?

Smarkiai ir gražiai prabilo 
valstybės prokuroras Mr. 
Brownell. Jis labiausia ger
biąs ir respektuojąs įsipilieti- 
nusiuosius amerikiečius. Tr 
“užtikrinu jus,” jis sake, kad 
“aš darysiu viską, kas galima, 
kad V kiekvieno amerikiečio 
čiagjplJo ar įsipilietinto teisės 
būt^ apsaugotos.”

Bet tai tiktaj žodžiai, nepa
grįsti jokiais konkrečiais dar
bais. •

Tas pats ponas Brownell 
yra užvedęs daug bylu prieš 
sveturgimius piliečius. Norėtų 
iŠ jų atimti pilietybę'; Jis yra 
sulaikęs visą eilę sveturgimių 
nepiliečių. Jis pradėjo' perse
kiojimą kultūrinių organizaci
ją.

Tai visa jokiu būdu nesude
rinama su viršuje pacituotais 
jo žodžiais.

Everest yra skaitomas aukš
čiausiu kalnu. Pranešama, kad 
britų ekspedicijai pavyko ir 
newzelandietis Hillary ir jo 
kelrodininkas Norkay pasiekė 
kalno viršūnę.

S
 galiai. Ęverest tapo užka
is !
i daug svarbesnė žinia, 
Elizabetos karūnacija.

Nesinori būti pranašu, bet la
bai galimas daiktas, kad tai 
jau ir bus paskutine karūna
cija. Monarchija eis į muzie
jų

(Tąsa 4-tam pusi.)

VIEN AMERIKOS ARMIJA
IŠLEIDO 15 BILIJONŲ 
DOL. KORĖJOS KARUI I
Šiam karui išeikvota daugiau, 
negu Didžiojo New Yorko verte

Washington. — Jungtinių 
Valstijų armijos sekreto
rius Robertas T. Stevens 
pranešė Senato komisijai, 
kad vien tiktai šios šalies 
armija išleido Korėjos ka
rui 15 bilijonų dolerių (tai 
yra, 15 tūkstančių milijo
nų) per trejus metus.

(Suprantama, jog karinis 
Amerikos laivynas ir oro 
jėgos išeikvojo dar kitą 

| tiek. Nes pirmiau buvo 
skaičiuojama, kad Korėjos 
karas lėšuoja Amerikai 
apie bilijoną dolerių per 
mėnesi.)

Aukštieji karininkai lė
mė, jog Korėjos karas ga
lės užtrukti iki 1954 metų.

Eisenhower žada kovot, 
kad neįleis! Kinijos 

; i Jungtines Tautas 
i --------------- -
F

Washington. —- Republi- 
konai Senato vadai buvo 
pagaminę Kongresui pasiū
lymą, kad:

Jeigu Kinijos Liaudies 
Respublika bus ’ priimta į 
Jungtines Tautas, tai Ame- 

i rika visai sustabdys savo 
’■ pinigų davimą Jungtinėms 
Tautoms palaikyti kaip 
organizacijai.

Prezidentas Eisenhowe- 
j ris sakė, tai per žiaurus 
g r a s i n i m a s, pinigin i u 
“bliakdžekiu;? grūmojimas 
Jungtinėms Tautoms. Tad 
prezidentas ir įprašė repu- 
hjikonus atšaukti tą pasiū
lymą.

Mainais už tai Eisenho- 
weris pasižadėjo ryžtingai 
priešintis Kinijos įsileidi
mui į Jungtines Tau tas; 
ketino ir kitų šalių atsto
vus mobilizuoti Jungtinėse 
Tautose, kad balsuotų prieš 
Kinijos priėmimą. Prezi
dentas, tačiau, nesakė, ar 
Amerika naudos veto - už 
draudimą prieš Kinijos pri
ėmimą.

Eisenhoweris, iš savo, pu
sės, užgyrė naują pasiūly
mą, kad Kongresas nutartų 
priešintis Kinijos Liaudies 
Respublikos įsileidimui į 
Jungtines Tautas.

AIRIAI SUDEGINO 
ANGLŲ VĖLIAVĄ

Dublin, Airija. — Airiai 
sudegino Anglijos vėliavą, 
protestuodami, kad Angli
ja neleidžia Šiaurinės Airi
jos apskritims prisijungti 
prie pietinės Airių Respu
blikos.

New Yorko miesto taksų 
komisija apskaičiavo, kad 
visi namai ir kitas nekilno
jamas Didžiojo New Yorko 
turtas vertas 19 bilijonų, 
800 milijonų dolerių. Taigi 
ko vėjiniam karui iki šiol 
išleista daug daugiau, ne
gu visa New Yorko did
miesčio pastatų ir žemės 
vertė.

Korėjos liaudininkai 
atgriebė poziciją

Korėja, birž. 3. — Ame
rikonai su savo talkinin
kais buvo privertę Šiauri
nės Korėjos liaudininkus 
apleisti Luke Castle, ryti
niame fronte.
Paskui liaudininkai kontr

atakavo ir atgriebė tą po
ziciją.

Amerikonai, anglai, tur
kai ir Pietinės Korėjos tau
tininkai atmušinėjo liaudi
ninku atakas viduriniame 
ir vakariniame frontuose.

Vietnamo liaudininkai 
kaujasi su francūzais 
dėl svarbaus vieškelio

Hanoi, Indo-Kin. — Viet
namo liaudininkai dabar 
ypač telkiasi prie Foyeno, 
60 mylių į šiaurę nuo Ha
noi, Indo-Kinijos sostinės. 
Nes Foyen stovi prie vieš
kelio, kuriuo liaudininkai 
gabenasi ginklus iš Kinijos 
Liaudies Respublikos prieš 
franc ūzus.

Francūzų lėktuvai 60 sy
kių per dieną atakavo liau
dininkus paliai vieškelį.

Kiti liaudininkų pulkai 
atakuoja francūzus už 25 
bei 30 mylių į pietus nuo 
Hanoi.

Francūzų oficieriai sakė, 
kad jų smarkuoliai “ko,- 
maudai” sunaikinę 50 liau
dininkų valčių. Francūzai 
bijo, kad Vietnamo liaudi
ninkai neįsigalėtų ir pajū
ryje.

Italija kariniai minėjo 
savo respublikos sukaktį

Roma.— Apie 11,000. Ita
lijos kariuomenės maršavo 
Romos gatvėmis, minint 7 
metų sukaktį nuo karaliaus 
valdžios nuvertimo ir res
publikos įkūrimo.

Kariuomenė paradavo: su 
naujais amerikiniais gin
klais.

Draugai ir prieteliai!
Mes labai susirūpinę dienraščio Laisvės padėtimi. 

Mums atrodo, kad mūsų vajus dėl aštuonių tūkstančių 
dolerių fondo eina netaip, kaip turėtų eiti. O tiktai pil
nutinai pravestas vajus galės užtikrinti dienraščio gy
vavimą ir išeidinėjimą per 1953 metus!

Mes, jūsų išrinktieji direktoriai, vajaus eigą ap- 
svarstėme neseniai Įvykusiame susirinkime. Visą pa
dėtį apkalbėjome plačiai ir rimtai. Nutarėme nors ke
liais žodžiais atsikreipti i visus draugus ir prietelius, Į
visus susipratusius Amerikos lietuvius.

Pradžia vajaus buvo smarki ir entuziastiška. Brook
lyno lietuviai gražiausiai pasirodė. Atrodė, jog šiemet 
nebus jokios bėdos tuos aštuonius tūkstančius dolerių 
sukelti nusistatytu laiku. Tačiau tolimesnė vajaus eiga, 
kaip visi matote iš skelbiamų pranešimų, iki šiol nepa
sižymėjo tuo pačiu gausumu ir entuziazmu, kaip pradžia.

Tikrovė štai kokia: Iki šiol dar tik labai maža mū
sų skaitytojų dalis prisidėjo su aukomis prie $8,000 
fondo. Rezultatas: Tiktai apie trečdalis pasiskirto lai
ko bepaliko, o mes dar tik apie pusę pasiskirtojo tikslo 
esame pasiekę.

Todėl mes dar kartą iš visos širdies atsikreipiame 
ypač i tuos skaitytojus, kurie dar nesate prisidėję su 
auka. Padarykite tatai be jokio atidėliojimo bei vilkini
mo. Kurie jau esate aukoje, bet dar galite savo dalį 
padidinti, nelaukit vajaus pabaigos.

Pasiekime pasibrėžtąjį tikslą nustatytu laiku. Už
tikrinkime dienraščio išleidimą ir gyvavimą per ištisus 
metus! Konkrečiu darbu parodykime savo aukštą kul
tūrinį susipratimą. Aukokime patys ir paraginkime ki
tus tą patį padarvti Laisvės išlaikymui!

Laisvės Bendrovės Direktorių Taryba

Sunku suburt Viduriniu s 
Rytus prieš komunizmą, 
kaip patyrė J. F. Dulles

Washington. — Dar ne
galima nė svajoti apie Vi
durinių Rytų suvienijimą į 
bendrą frontą prieš komu
nizmą, — pareiškė John 
Foster Dulles, Amerikos 
Vastybės sekretorius.

Jis šiomis dienomis sugrį
žo iš Vidurinių Rytų, kur 
lankėsi Indo-Kinijoj, Thai- 
lande, Indijoj, Pakistane, 
Izraelyje, Jordane, Irake, 
Egipte ir trijuose kinuose 
kraštuose.

Ten įvyko kai kur 
monstracijos prieš Du 
bet valdovai “sutvarkė' 
monstrantus ,kaip jisąi sa
kė.

Dulles, 

• de- 
llesa, 
” de-

raportuodamas
apie, tą savo kelionę, taip
pat pastebėjo, kad:

Viduriniai Rytai mažai

Thailand iš anksto perša 
žygius prieš komunistus

Thailando (Siamo) prem
jeras Son.ggra.ipi žada kreip
tis į Jungtines Tautas, kad 
iš anksto darytų karinius 
veiksmus prieš spėja m ą 
“komunistų užpuolimą” įrie- 
tiniai-rytinėje Azijoje. Pa
sakoja, kad Indo - Kinijos 
komunistai iš Vietnamo;bei 
Laoso galį užpulti Thaiįan- 
da. ’ i

L
Korėjos liaudininkai pra

neša, kad siautėjo patran
kų mūšiai visuose frontuo- 

atsižvelgia i “pavojų iš So
vietų pusės.”

Taip įkaitus neapykanta 
tarp arabiškų šalių ir Izra
elio, kad negalima jų su
telkt į vieną frontą prieš 
komunizmą.

Jungtinės Valstijos, An
glija ir Franci ja turėtų iš 
naujo patvirtinti esamuo
sius rubežius tarp Izraelio 
ir arabiškų jo kaimynų.

Turėtume pareikšti, kad 
Amerika neutrališkai (be- 
pusiškai) laikosi ginčuose 
tarp Izraelio ir arabų. Nes 
arabiški kraštai tvitina, jog 
Amerika “remia užpuoli- 
kiškus Izraelio planus.”

(Arabų šalių valdovai nu
rodo, kad Jungtinės Vals
tijos davė Izraeliui daug 
daugiau medžiaginės para
mos, negu visiem arabiš
kiem kraštam.)

Z
Egipto spauda boikotuoja 
Elzbietos karūnavimą

Kairo, Egiptas. — Egip- 
tėnų dienraščiai boikotavo 
Anglijos karalienės Elzbie
tos karūnavimą, visai nie
ko nerašydami ir jokių pa
veikslų nespa u s d i n d a m i 
apie tai. Tuo boikotu jie 
protestavo, kad Anglija at
sisakė ištraukt savo ka
riuomenę iš Suezo kanalo 
ruožto.

Korėja. — Trečiadienio 
vakare buvo skirta panau- I 
j in t Panmundžome derybas 
dėl paliaubų tarp ameriko
nų ir Korėjos liaudininkų.

BIRŽ 18 D. PASKIRTA 
NUMARINI JULIŲ IR 
ETHELŲ ROSENBERGUS
Valdininkas įkalbinėjo jiems 
šnipinėti prieš savo draugus

New York. — Federalis 
apygardos apeliacijų teis
mas vienbalsiai atmetė Ju
liaus ir Ethelės Rosenbergų 
prašymą pakeisti jiems 
mirties bausmę kalėjimu.

Rosenbergai nusme r k t i 
mirt elektros kedėje už tai, 
kad jie “suokalbiavę, turė
dami intenciją išduot So
vietų Sąjungai atomines

Vyriausias Amerikos 
karininkas pas Čiangą

Formoza. — Atvyko ad
mirolas A. W. Radford, 
naujasis visų karinių Ame
rikos štabu vadas. Tariasi 
su Čiang Kai-šeku, kinų 
tautininkų valdovu Formo- 
zos saloje, kada ir kaip 
Čiangas galėtų užpult Ki
nijos sausžemį.

Čiangas prašė daugiau 
pinigų ir ginklų iš Jungti
nių Valstijų.

Kodėl 3 Vakariniai 
Didieji atideda 
savo sueigą

London. — Tapo atidė
tas Į šio mėnesio pabaigą 
susirinkimas Trijų Vakari
nių Didžiųjų — Anglijos 
premjero Churchillo, prezi
dento E i s e n h o w e r i o ir 
Francijos premjero.

Iš pradžios jie buvo nu- 
: tarę susirinkti į slaptus po
kalbius apie birželio mėne
sio vidurį, Bermudos salo
je. Bet kad sugriuvo Fran
cijos premjero R. Mayerio 
ministrų kabinetas, ir 
Francija dar neturi naujo 
premjero, tai būtų jai gė
da be premjero pasirodyti 
Bermudos susirinkime. To
dėl, Francijos valdžiai pra- 

į šant, Chųrchillas susitarė 
, su Eisenhoweriu atidėti tą 
sueigą.

Bermudos sueigoje bus 
; mėginama išlygint priešta- 
, ravimus tarp Jungtinių 
! Valstijų, Anglijos bėi Fran- 
I cijos, kad Trys Vakariniai 
i Didieji galėtų kaip sąlydus 
bendras frontas laikytis 
prieš Sovietų Sąjungą.

6873 nukentėjo per 
Elzbietos karūnavimą

London. — Susigrūdime 
per anglų, karalienės Elz
bietos II karūnavimo iškil
mes taip buvo aplamdyta 
bei apalpo 6,873 žmonės, 
kad atsidūrė ligoninėse.

ORAS.—Dalinai apsiniau
kę ir nešalta.

Jungtinių Valstijų slapty
bes.” (Valdinis kaltinimas 
nesakė, kad jie išdavę ko- 

i kius nors atominius sekre
tus Sovietams.)

Dabar už tai paskirta nu
žudyt Rosenbergus elektros 

‘ kėdėje birželio 18 d.
Rosenbergų advo katas 

! Em. Bloch reikalauja nau- 
, jo teismo, nurodinėdamas, 
kad valdžios liudytojai me- 

i lagingai prisiekė, liudydami 
, pirmame teisme prieš Ro- 
! senbergus.

Jeigu šis reikalavimas bū
tų atmestas .tai advokatas 
antrą syki prašytų prez. 

j Eisenhower i dovanot Ro& 
' senbergams gyvybę. Pirmą- 
i jį prašymą prezidentas at- 
! metė.

Federalių kai ė j i m ų di- 
; rektorius James V. Bennett 
, lankėsi pas Rosenb ergus 
Sing Sing kalėjime, žadė
jo jiems duoti progą pasi
kalbėti su teisingumo de- 
partmento valdininkais, jei
gu Rosenbergai norėtų 
“bendradarbiauti su val
džia,” vadinasi, jeigu sutik
tų išdavinėti savo draugus.

Rosenbergų atsakymas
Rosenbergai, po Bennetto 

atsilankymo, telegraf a v o 
savo advokatui:

“Mudu pareiškėme, jog 
esame nekalti, ir sakėme, 
kadangi esame nekalti, tai 
nieko negalime jam pasa
kyti apie šni p i n ė j i m u s. 
Taip pat pareiškėme, jog 
jis turėtų pasakyt genera- 
liam prokurorui, kad patar
tų pakeist mirties bausmę 
mudviem.”

Elzbietos karūnavimo 
minėjimai Maskvoje 
ir Kinijoje

Maskva.—Čionaitinė An
glijos ambasada surengė 
bankieta, minint karalienėsV 7

Elzbietos karūnavimą. Ban- 
kietan buvo pakviesti ir da
lyvavo Molotovas, Sovietų 
užsienio reikalų ministras, 
ir jo pavaduotojas Andrius 
Gromyko.

Sovietų ^radijai netram
dė persiunčiamų iš Londo
no karūnacijos ceremonijų.

SENATORIUS DIRKSEN 
TARIASI SU RHEE

Seoul, Korėja. — Atvykęs 
Amerikos senatorius Dirk- 
sen, vienas iš vadovaujan
čių republikonų, tarėsi su 
Syngmanu Rhee, Pietinės 
Korėjos tautininkų prezi
dentu.
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PAKELS VAŽIUOTĖS FERĄ
NEW YORKO žmonės gali būti tikri, kad už mėne

sio ar biske1! ilgesnio laiško mūsų didmiestyje bus pakel
tas, važiuotos fėras. Jis bus pakeltas iki 15 centų arba 
daugiau.

Tai bus trenktas dar vienas smūgis d biednuomenės 
kišenę, kuri visuomet yra tuščia.

Šis visas biznis buvo pravestas tokiu keliu, kad bū
tų “vilkas sotus ir ožka čiela,” kiek tai liečia politikie
rius; kad nenukentėtų politikieriai, bet kad tuo pačiu 
kartu būtų pakeltas važiuotės fėras.

Gubernatorius Dewey sugalvojo skymą, pagal kurį 
visas šis reikalas taip išspręstas: gubernatorius parei
kalavo, o valstijos seimelis (republikonų dauguma) už
gynė ir pasakė: New Yorko važiuotės sistema,—trauki
niai ir autobusai,—turį būti ištraukti iš miesto adminis
tracijos kontrolės ir pavesti kontroliuoti specialiai įsteig
tai tarybai, vadinamai Transit Authority.

Sutiko su tuo ir “miesto tėvai,” Board of Estimate. 
Praėjusį pirmadienį ši įstaiga nutarė 11 balsų prieš pen
kis pervesti visa miestavą važiuotės sistemą Transit Au
thority (Vaziuotės Tarybai). Pastaroji dabar darys, 
ką ji nori, šios tarybos nariai nėra renkami, o. skiriami, 
todėl jie nebijo balsuotojų, nebijo miesto žmonių. Jie 
darys, ką nori. O jie pasiryžę pakelti važiuotės fėrą!

.Atsimename, kai La Guardia buvo miesto majoras, 
1940 metais, kai miesto važiuotės sistema buvo apvieny- 
ta, jis, La Guardia, tuomet sakė: niekad nebus pakeltas 
važiuotės foras be atsiklausimo visuomenės, be atsiklau- 
simo žmonių, be referendumo.

Bet La Guardia mirė. Jo vietą užėmė O’Dwyeris, 
negarbingas, susikompromitavęs asmuo, ir jam majo- 
raujant fėras buvo pakeltas. Jis buvo pakeltas nuo 
penktuko iki dešimtuko.

Dabar Transit Authority, visiškai nepriklausoma 
nuo žmonių balso įstaiga, ryžtasi pakelti fėrą dar penk
tuku,—iki 15 centų ,o gal ir iki 20 centų.

Kai buvo pakeltas fėras (1948 metais) iki 10 centų, 
mums buvo skelbta: pakėlėme fėrą, bet tolydžio page
rinsime važiuotės sistemą. Dabar kiekvienam yra aiš
ku, kad per tą laiką mūsų miesto važiuotės sistema ne 
tik nebuvo pagerinta, bet pabloginta! O pinigų vis nė
ra, vis deficitas, vis trūkumai!

Kiekvienas, kuris kiek tiek supranta biednuomenės 
padėtį, gali įsivaizduoĮi, ką visa tai reiškia, kiek pakė
limas važiuotės fėro pablogins josios būklę!

Ka daryti?*» c.

Visųpirmiausia tenka rimtai galvoti apie rinkimus, 
kurie bus rudenį,—rinkimus miesto viršininku. Reikia 
juose pabausti tuos, kurie privedė prie fėro pakėlimo,— 
pabausti, jų neišrenkant.

New Yorkui reikalingas majoras tokios krypties, 
tokios doros žmogus, kokiu buvo La Guardia, besirūpi
nąs visuomenės reikalais, o ne saujelės bankininkų.

Sutelkę krūvon visas jėgas, newyorkieciai gali to
kius žmones į visas atsakingas miestavas vietas surasti, 
pastatyti ir išrinkti!

Kas Ką Rašo ir Sako
TAIKOS REIKALAS 

TVIRTĖJA
Kanadiškis Liaudies Bal

sas rašo:
Keli metai atgal atrodė, 

kad ilgai netruks iki pasau
lis vėl užsiliepsnos. Trečias 
pasaulinis karas ne slinkte 
slinko artyn, bet risčia bėgo. 
Ir labai mažai kas turėjo vil
ti, kad galima sulaikyti. Ta
čiau atsirado žmonių, kurie 
pradėjo judėjimą už išgelbė
jimą taikos. Ir štai, metai po 
metų, tas judėjimas taip iš
augo, kad su jo balsu nebega
lima nesiskaityti. šiandien, 
skaitant Britanijos premjero 
pono Churchillo kalbą parla
mente, sunku net tikėti. O 
kaip čia senai Fultonc jis šau
kė anglosaksus ir visus kitus 
krusadai prieš “komunizmą”.

Pasaulinis žmonių judėji
mas ne tik išjudino šimtus 
milijonų žmonių j veikimą už 
taiką, bet ir iškėlė viršun žmo
nių rolę. Dabar jau aišku, kad 
taikos trokštančių žmonių bal
sas ima viršų ant tų, kurie no
ri sukurstyti karą, kad pasi
pelnyti. Jiems' jau nebevyksta 
nuslopinti taikos judėjimą rė
kiant, kad tai “Maskvos” pa
daras. Priešingai, tuomi jie 
padarė žalą sau. Pasirodė, 
kad tą “Maskvos” padarą re
mia visa padorioji visuomenė 
po visą pasaulj.

Be abejonės, dar negalima 
sakyti, kad kova laimėta. Dar 
taikos paktas nepasirašytas. 
Dar nesulaikyti mūšiai Korė
joj. Pavojų taikai yra visur. 
Bet dabar reikia kiekvienam 
suprasti, kad padėtis nėra be- 
viltė, kaip anksčiau buvo ma
noma. Taiką galima išgelbė
ti, tik reikia nenuleisti rankų.

A. Vaivutskas rašo apie dabartinį Vilnių,
jo žmones ir gyvenimą

Mūsų skaitytojai jau žino, 
kad Uruguajaus lietuvių laik
raščio Darbo redaktorius su 
šeima laimingai pasiekė Vil
nių, Lietuvos sostinę, ir jame 
apsigyveno. Jis parašė kupiną 
pirmųjų įspūdžių laišką Dar
bui. Deja, mus tik šiomis die
nomis tie Darbo numeriai pa
siekė, tad negalėjome pirmiau 
jo laiško mūsų skaitytojams 
paduoti. O laiškas labai įdo
mus, tad mes čia jį ir per
spausdinsime. Beje A. Vai
vutskas ligi šiol pasirašydavo 
“Vaivuskas,” “t” apleisdamas.. 
Dabar jis jau pasirašo Vaivut 
skas, kaip dokumentuose jo 
pavarde įrašyta. 'Skaitykite jo 
laišką. — L. Red.

1

Brangūs draugai ir draugės 
kitoje Atlanto pusėje!

Visai nepastebint jau pra
bėgo ilgesnis laikas nuo tol, 
kai mes atvykome į Vilnių, o 
aš vis jums neparašiau. Kiek
vienam atskirai rašyti tiesiog 
neįmanoma, todėl siunčiu vie
ną bendrą laišką visiems.

Mūsų kelionė iš Genujos 
(kaip mes važiavome iki Ge
nujos jums jau žinoma iš ma
no prisiųstų kelionės įspū
džių) per Italiją," Austriją, 
Vengriją iki Tarybų Sąjungos 
pasienio stoties Čop buvo sėk
minga, nors gerokai varginan
ti. Taip pat laimingai iš čopo 
stoties, per Lvovą, atvažiavo

me į Vilnių, kurio stotyje išli
pome gruodžio 28 d. Su savim 
atsivežėme visą bagažą. Mū
sų bendrakeleiviai—Janulio- 
nienė, Jurkevičius ir Juslus— 
jau gyvena pas savus, jų gi
minės visi gyvi ir sveiki. Aš' 
su šeima likau Vilniuje.

Papasakosiu jums kai ką 
daugiau iš' savo kelionės.

Austrijos sostinės Vienos 
tarybinėje zonoje turėjome 
■pirmą kontaktą su tarybiniais 
žmonėmis. Tai buvo Tarybi
nės Armijos kareiviai ir kari
ninkai — paprasti, draugiški, 
mandagūs žmonės. Jie sten
gėsi mums viskuo padėti ir 
džiaugėsi, kad mes, tarybiniai 
piliečiai, iš tolimo krašto grįž
tame į savo Tėvynę.

Vienoje užtrukome tris pa
ras. Susipažinome su miestu. 
Gatvėse mums ypatingai krito 
į akis tai, kad tarybinėje oku
pacinėje zonoje labai mažai 
tarybinių karių. Mes nematė
me patrulių nei dieną, nei 
naktį. Dar daugiau: sutikda
vome pavienius, ne tarnyboje 
esančius tarybinius karius, ku
rie vaikštinėjo po gatves be 
jokio ginklo. Vienos gyvento
jai į juos žiūri kaip į dorus, 
mandagius žmones, kaip į jų 
gražiosios sostinės išvaduoto
jus.

Stalino aikštės centre stovi 
didingas paminklas tarybinių 
didvyrių atminimui. Ant auk

IŠ UNIJŲ VEIKIMO

štos kolonos — tarybinis ka
rys, ateinąs iš Rytų. Rankoje 
jis laiko auksu spindintį TSRS 
valstybinį herbą. Paminklo 
papėdėje visa grįžtančiųjų iš 
Pietų Amerikos tarybinių pi
liečių grupė pagerbė kritusius 
tarybinius didvyrius, padeda
ma gyvų gėlių vainiką..

Keliolika metrų nuo šio pa
minklo stovi, taip pat pamink
lu paverstas, pirmasis tarybi
nis tankas, įvažiavęs į Vieną 
pergalingaisiais 1945 metais.

Iš Austrijos sostinės trauki
nys mus nuvežė per Vengriją 
iki pat Tarybų Sąjungos sie
nos—iki čopo stoties. Su mu
mis vyko daug tarybinių ka
rių, kurie dar kartą mums į- 
rode savo nuoširdumą ir savo 
aukštą kultūringumo lygį.

čopo muitinėje mums nebu
vo sudaryta jokių sunkumų. 
Muitininkai su mumis elgėsi 
mandagiai, o kartu ir parei
gingai, budriai-taip, kaip de
ra Tarybų valstybės pareigū
nams.

I Vilniaus stotį atvykome 
paskutinį 1952 metų sekma
dienį. Nieks čia mūsų neatėjo 
pasitikti, nes niekam nebuvo
me pranešę apie mūsų atva
žiavimą. Kaip apie mūsų atvy
kimą sužinojo Lietuvp$ vy
riausybė, ji pati susirūpino 
mumis. Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiu
mo Pirmininkas Justas Palec
kis mūsų dispozicijon atsiuntė 
du automobilius, padėjo mus 
apgyvendinti viešbutyje ir su
teikė pirmąją medžiaginę pa
ramą. Sekančią dieną mūsų

Stalininės premijos laureatą 
Kiprą Petrauską, išdidžiai ne
šiojantį ant pečių tarsi sidab-
ru padabintą galvą.

Mačiausi su “Kalvio IgnoJb 
teisybės” ir “Brolių” autoriumi 
rašytoju Gudaičiu-Guzevy- 
čium. Su^ipažinaui su Dailinin
kų sąjungos pirmininku Liuda 
Vaineikyte, su poete Valerija 
Valsiūniene, kurios poema 
“Veronika”, vaizduojanti šių 
dienų Lietuvos kolūkinį kai
mą, neseniai išėjo ir jau iš
versta į rusų kalbą. Aplankiau 
R. šarmaitį—Lietuvos Komu
nistų partijos istorijos institu
to direktorių.

Vieną vakarą mane priėmė 
Lietuvos TSR Ministrų Tary
bos Pirmininkas Mečys Gedvi
las. Nedidelio ūgio, nuoširdus, 
malonus žmogus. Jis domėjosi 
mano pasakojimais iš kelionės 
atgal į Lietuvą, apie tai, kaip 
gyvena mūsų tėvynainiai už
jūryje, kaip jie ilgisi savo ta
rybinės Tėvynės.

Kitą dieną lankiausi pas 
j partijos Vilniaus srities komi- 
i teto sekretorių F. Bieliauską, 
i Susipažinau ir su ištisa eile ki- 
! tų atsakingų vadovų, stovi n- 
i čių įvairių visuomeninių bei 
; valstybinių organizacijų pijB- 
į šakyje.

Iš kitos pusės, mane jau ap
lanke Argentinoje kadaise gy
venęs Pranas Ulevičius, šian
dien dirbąs, Kauno Valstybi
nės Pedagoginės literatūros 
leidyklos direktorium, jums 
gerai žinomas J. Donkus, ku- 

j ris dirba ir gauna gerą atlygi- 
. nimą Šiaulių “Elnio” kombi- 
nate. Taip pat mus aplankė 

• viena kolūkietė, mano žmonos 
giminė, V. Karvelio motina ir 
Konovalovas iš Kauno.

(Bus daugiau)'

f

TEBERA UŽDARYTAS
SAVAITRAŠČIO National Guardian redaktorius 

Cedric Belfrage tebėra Ellis Islande (Ašarų Saloje). Jis, 
kaip žinia, šių metų gegužės mėn. 15 d., buvo suimtas, 
kaip nepilietis, ir uždarytas į nelaisvę.

Kiekvienam aišku, jog šis puolimas ant Belfrage 
yra puolimu ant spaudos, kuri stovi opozicijoje Eisen- 
howerio administracijai ir republikonų partijai .

Belfrage gynėjai reikalauja, kad jis būtų išleistas 
iš nelaisvės po belą, tačiau, kol kas, redaktorius dar te
besėdi Ašarų Saloje.

Jis gauna daug laiškų. Tarp kitų, jam parašė ir 
vienas žymiausių Amerikos mokslininkų, Dr. W. E. B. 
DuBois, 84 metų amžiaus vyras. Jis be kitko sakė:

“Aš pradedu jausti kad, jei aš nebūsiu greitu laiku 
paimtas į kalėjimą, tai. nebūsiu atlikęs savo pareigų savo 
tautai ir laikams, kuriuose aš gyvenu...”

. Įkalinto redaktoriaus laikraštis, National Guardian 
(birželio 1 d. laidoje), rašo jog Belfrage nėra vienas 
persekiojamųjų laikraštininkų Amerikoje. Laikraštis 
sumini sekamus kitus laikraštininkus taip pat puolamus, 
kaip ir jis: Moses Resnikoff iš žydų Morning Freiheit; 
Vincas Andrulis ir Leonas Prūseika iš Vilnies; Michael 
Nukk iš estų Vus UIjv; Knut Heikkinen iš suomių dien
raščio Tyomis Eteepain; Diamond Kimm iš korėjiečių 

i laikraščio; George Witkovich iš slovėnų laikraščio; Al 
/ Richmond Iš People’s World, ir Tony Minerich iš kroatų 

Narcdi Glasnik.
Žinant, jog šitų laikraštininkų puolimas yra puoli

mu ant spaudos, visuomenė privalo juo labiau veikti, 
kad jie būtų laisvi ir laisvai galėtų dirbti laikraštijoje.

PRAMONĖS KILIMAS 
BULGARIJOJE »

Vilniaus Tiesa rašo:
Gegužės Pirmosios šventės 

išvakarėse Sofijoje buvo pa
skelbti Bulgarijos Liaudies 
Respublikos pirmojo penkme
čio plano liaudies ūkiui išvys
tyti įvykdymo rezultatai, šis 
planas, kurį 19-18 metais pri
ėmė Didysis liaudies susirinki
mas, apėmė 1949—195” metų 
laikotarpį. Bet jau 1952 metų 
pabaigoje jis buvo pirma lai
ko įvykdytas pagal savo pa
grindinius rodiklius. Pagal 
pramonės gamybą penkmečio 
planas įvykdytas per trejus 
metus ir 10 mėnesių.

Penkmečio planas numatė, 
kad 1953 metais Bulgarijos 
pramones produkcija (be vie
tinės, kooperatinės ir miško 
ruošos pramonės) padidės
2.2 karto palyginti su 1948 
metų lygiu ir 3,8 karto paly
ginti su 1939 metais. O iš tik
rųjų 1952 metais šalies pra
monės produkcija viršijo 
1948, metų lygį 2,4 karto ir 
prieškarinių 1939 metų lygį—-
4.3 karto!

. Tai yra didi istorinė bulga
rų tautos pergalė, liaudies de
mokratijos santvarkos perga
lė. Penkmečio plano įvykdy
mo pirma laiko išdavoje pasi
keitė viso liaudies ūkio struk
tūra. Vienu metu padidėjus 
žemės ūkio gamybai, pramo
nės produkcijos apimtis 1952 
metais viršijo žemės ūkio pro
dukcijos apimtį, šalyje daug 
kartų padidėjo elektros energi
jos, anglies, metalurgijos pra
monės gamyba. Sukurta nau
ja industrijos šaka—mašinų 
gamyba. Sėkmingai vystėsi ir 
pramonės šakos, gaminančios 
vartojimo reikmenis.

Paryžius, — Francija pa
leido 38 japonus, kuriuos 
francūzų teismai buvo įka
linę kaip karinius krimina
listus.

Tokio. — Amerikos sena
toriai E. D i r k s e n ir W. 
Mągriusen lankėsi pąs Ja
ponijos premjerą Yošidą.

Kaltina Pullman kompaniją

7Boston, Mass. — Massa
chusetts Commission Against 
Discriminaton surado, kad 
traukinių Pullman kompanija 
p r a k t i k u o j a d i s k r i m i n ac i j ą 
prieš negrus. Komisija sako, 
kad atsisakydama samdyti ne
grus, kompanija sulaužo 
Mass, valstijos Fair Employ
ment Practices įstatymą.

Organizuoti geležinkelie
čiai šios kompanijos raportą 
skaito dideliu laimėjimu prieš 
rasinę diskriminaciją.

— o—
Reikalauja panaikinti bylą

National Union of Marine 
Cooks and Stewards griežtai 
reikalauja, kad valdžia pa
naikintų bylą prieš unijos 
prezidentą Hugh Bryson. Bry
son apkaltintas sulaužyme 
Taft-Hartley. įstatymo, kuo
met jis prisiekė, kad jis nėra 
komunistas. Faktas yra, kad 
Brysonas nėra komunistas.

—o—
Unija susitarė su 
Fordo kompanija

Detroit,, Mich. — Pasidavė 
ir Fordo kompanija United 
Automobile Workers unijai ir 
pasirašė naują sutartį. Kom
panija sutiko pakelti darbi
ninkams pensiją nuo $100 iki 
$137.50 per mėnesį. Taip pat 
kompanija pridės darbinin
kams algas po 10; centų į va
landą. Unija laimėjo- ir vi.są 
eilę kitų mažesnių reikalavi
mų.

— O—
Lokautas maisto darbininkams
Stockholm, Švedija. — Mies

to pramonės savininkai išme
tė iš darbo darbininkus ir už
darė fabrikus. Paliesta 40,- 
000 darbininkų. Tai didžiau
sias tos šalies istorijoje lo
kautas. Samdytojų tikslas su
laužyti Švedijos maisto darbi
ninkų tvirtą uniją.

—o—
Už sen. įves bilių

Washington, D. C. -r- CIO 
sekretorius James Carey 'pa
reiškė, kad CIO pilnai remia 
senatoriaus Įves siūlomą pa
taisymą prie Taft-llartley įsta
tymo! Tas pataisymas liečia 
rasinę diskriminaciją. Jeigu 
jis būtų priimtas, tai įstatymu 
būtų draudžiama tiek samdy
tojams, tiek unijoms prakti
kuoti bet kokią diskriminaci
ją prieš negrus ir kitas tam
siaodes rases.

Nubalsavo streikuoti

Cleveland, Ohio. — Cleve
land Pneumatic Toll kompani
jos darbininkai daugumoje 
balsavo už paskelbimą strei
ko, jeigu samdytojai nesutiks 
pakelti algas. Streikas palies
tų 3,000 darbininkų. Jie pri
klauso Independent United 
Social and' Employes unijai.

—o—

Organizuoti darbininkai 
ir etika

Atlantic City, N. J. — čio
nai laikoiha New Jersey Fe
deration of Labor konvencija. 
Dalyvauja 150 delegatų. Ge
gužės 27 d. kalbėjo Amerikos 
Darbo Federacijos sekreto- 
rius-iždininkas William L. 
Schnitzler. Jis kalbėjo apie 
tai, kaip organizuoti darbinin
kai turėtų užsilaikyti ir savo 
eilėse netoleruoti korupcijos 
ir raketizmo. ' Veikiausia jis 
turėjo mintyje International 
Longshoremen’s Association 
uniją, kuriai vadovauja Jo
seph Ryan. Toje unijoje jau 
seniai viešpatauja raketizmas 
ir korupcija.

Gerai, kad Amerikos Darbo 
Federacijos vadai kreipia 
daugiau domės į unijų apsiva
lymą nuo sugedusio elemento.

—o—
Pasidavė ir Chrysler 
korporacija

Detroit, Mich. — Didžioji 
Chrysler korporacija pasekė 
General Motors ir Fordo kor
poracijas ir priėmė United 
Automobile Workers pasiūly
mus dėl naujo kontrakto. Ši 
korporacija net sutiko pensiją 
pakelti nuo $100 iki $137 
per mėnesį, kaip ir Fordo 
korporacija. General Motors 
atmetė tą reikalavimą. Dabar 
kalbama, kad turės būti at
naujintos derybos su General 
Motors dėl pensijos pakėlimo.

—o—
Laimėję užbaigė streiką

San Francisco, Calif. — Ge
gužės 27 d. pasibaigė trijų 
dienų duonkepių streikas. 
Streikas apėmė 11,000 darbi
ninkų. Duonkepiai laimėjo 
trumpesnes darbo valandas. 
Pirmiau dirbdavo 37 valandas 
ir pusę per savaitę, o dabar 
dirbs tiktai 35 valandas. Tai 
ir buvo svarbiausias darbinin
kų reikalavimas

visą grupę pasiėmė globoti j 
Repatriacijos reikalų skyrius į 
prie LTSR Ministrų Tarybos.

Tikrai malonūs buvo pir
mieji mūsų įspūdžiai. Jau nuo ‘ 
pat pirmos atvykimo minutės 
pajutome tarybinės vyriausy
bės organų pagalbą, rūpestį 
mumis, tarybiniais piliečiais, 
iš tolimo pasaulio kampo grį
žusiais į savo Tėvynę.
Pirmieji susitikimai

Jau pirmomis po atvykimo 
dienomis susitikau ir susipaži
nau su daugybe Tarybų Lie
tuvos visuomeninių veikėjų, 
inteligentijos atstovų, senų bi
čiulių.

Trečią dieną gyvenant Vil
niuje, aplankiau J. Paleckį jo 
darbo kabinete Prezidiume. 
Ten jį radau draugėje su 
Pirmininko pavaduotoju J. 
Kučinsku. Priėmimas buvo 
toks nuoširdus ir toks papras
tas, jog jau po poros minučių 
mūsų pokalbis virto tartum 
po daugelio metų nesimačiu
sių senų draugų pokalbiu. J. 
Paleckis gyvenime toks, kokį 
mes jį pažinome iš portretų : 
jo veide ir akyse spindi šyp
sena, gera nuotaika. Skardaus 
balso kalboje švelniai nuaidi 
žemaičių tarmės akcentas. Jo 
galvą dabina ilgi, į užpakalį 
sušukuoti baltutėliai plaukai.

J. Paleckis didžiai domėjosi 
mūsų pasakojimais apie Pietų 
Amerikos lietuvius. Atidžiai 

i jis klausėsi ir vis ką nors pa
klausdavo. Vėliau pokalbis 
nukrypo į kitą pusę., Su di
džiuliu pakilimu, optimistiškai 
J. Paleckis kalba apie Lietu-

I vą.
—Nepabūgome mes sunku

mų, kai reikėjo po karo Lie
tuvą atstatyti, — kalbėjo pir
mininkas —. Tuos sunkumus 
įveikėme. Broliškoje tarybinių 
tautų šeimoje dabar žengia
me į komunizmą. Ir mes pa-

I statysime komunizmą!
Daugiau kaip dvi valandas 

truko mūsų paprastas, drau
giškas, nuoširdus pasimaty
mas su Justu Paleckiu, žmo
gum, kurį labai gerbia visi Ta
rybų Lietuvos gyventojai.

Iš menininkų buvau sutikęs 
Valstybinio’Dramos teatro vy
riausiąjį režisierių Grybauską, 
dusyk Stalininės premijos 
laureatą kompozitorių Balį 
Dvarioną. Mačiau taip pat i- 
žymųjį operos meno veikėją,

Japonijos teismas leidžia 
pirkt Irano naftą V“

Tokio, Japonija. — An
glai prašė aukščiausią Ja- } 
ponijos teismą uždraust išA 
krauti ir pardavinėtu 18p 
000 tonų naftos - aliejaus, 
kuri laivai atgabeno iš Ira
no. Anglai tvirtino, kad 
Irano nafta jiems priklau
so. Teismas atmetė jų pra
šymą.

Bet du Japonijos minis
trai sakė, kad jų valdžia vis 
tiek uždraus japonam pirk
ti iranišką naftą bei gazo
liną, kol Anglija tam prie
šinsis.

ČECHOSLOVAKAI TU
RĖS DAUGIAU DIRBTI, 

JEI GRĘS PAVOJUS
Viena, Austrija. — Pra

nešama, jog čechoslovaki- 
jos šeimas nutarė, kad jei
gu šalis atsidurtų sunkioje 
bei pavojingoje padėtyje, 
tai galėtų priversti žmones 
dirbti ir po reguliarių dar
bo valandų.

William Oatis, Associa
ted Press korespondentas, 
kuris Šiomis dienomis ta
po paleistas . iš ČechosL'.- 
vakijos kalėjimo. Jis tčrt 
buvo nuteistas dešimčiai 
metų kalėti kaipo Ame
rikos valdžios šnipas. 
Čechoslovakijos valdžia 
paleido ji tik porą su 
viršum metų atsėdėjus. **

I
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DETROITO ŽINIOS Chicago, 111
Gegužes 20 d. Moterų Pa

langos Klubas laikė savo re- 
«<Įiiliarį susirinkimą, kuriame 
/lankėsi gražus būrys draugių 
narių.

Svarstyta bendrai rengia
mas piknikas, kuris įvyks bir
želio 14 d., Beechnut Grove, 
Middlebelt and Goddard Rd. 
Liko išrinkta keturios darbi
ninkės ir pirmininkė prašo 
draugių platinti tikietus.

Draugai ir draugės, orga
nizacijų nariai, malonėkite 
platinti tikietus. Juos galima 
gauti pas moterų klubo na
res, taipgi LDS 21-mos ir 
LLD 52-ros kuopų narius. Ti- 
kietai geri įėjimui į daržą.

Skaityta padėkavonės laiš
kai už aukas nuo “March of 
Dimes” ir “Torch Drive.” Tai
pgi gražus laiškas nuo Chas 
Pocevičiaus, su kuriuom jis 
prisiuntė gražias ir vertingas 
dovanas vieną piniginę, o an
trą dėl moterų pasivaišinimo. 
Moterų Klubo narės labai šir
dingai priėmė laiškutį, taipgi 

Ur dovanas.
Varde Moterų Klubo visų 

narių ačiuoju Pocevičiui už to
kią gražią atmintį moterų 
klubo narių. Susirinkimas nu
tarė pasiųsti gražų padėkos 
laiška Pocevičiui.

Nutarta prisidėti prie sukė
limo $8,000 “Laisvės” fondo 
su $10. Kadangi mūsų laikraš
čiai deda mūsų klubo praneši
mus ir kitus aprašymus, tai 
savo spaudą reikia remti. 
Visų Klubo narių dėmesiui

Moterų Klubo susirinkimus 

A. Novikovas-Pribojus

Skerdykla
Kad ir rudeniška, bet diena buvo šilta 

ir aiški. Saulė paslinko į saulėlydį, 
gramzdindama savo įžambius spindulius 
į Suomių įlankos vandenis. Krūtinė go
džiai traukė gaivų pajūrio orą.

Netoli Oranienbaumo prieplaukos sto
vėjo keleivinis garlaivis: po kelių minu
čių jis turėjo atsisieti nuo kranto ir 
plaukti į Kronštatą. Prie bilietų kasos 
jau išsitiesė skubančių keleivių eilė. Čia 
pat savo geldąs išdėliojo prekiautoja, 
siūlydama publikai šviežias vynuoges ir. 
rausvus obuolius. Lyg vedžiojami, kur- 
ne-kur krantine vaikštinėjo smalsuoliai 
ir savo pažįstamų išlydėtojai. Sukinėjo
si čia ir neišvengiamas, visur esantis 
žandaras; tyliai kaukšėdamas pentinais, 
jis rimtai vaikščiojo ten ir atgal, pasi
klausydamas pokalbių, ir laikas nuo lai
ko peržvelgdavo publiką savo smalsiu, 
įtariamu žvilgsniu.

Prieš pat laivo išplaukimą netikėtai 
pasklidęs garsus rėkavimas atkreipė vi
sų dėmesį. Iš miesto į prieplauką, nusi
leisdama kalnu, vyko jūrininkų grupė. 
Jie vedė už parankių savo draugą, šū
kaujantį ir, matomai, norintį ištrūkti iš 
jų rankų. Prislėgtas jo balsas keistai, 
neįprastai rėžė klausą. 1

Erodai! Ką jūs padarėte su mani
mi# Jūs pražudėte mano sielą! — neži
nia į ką kreipdamasis, suriko jis, kai jū
rininkai atėjo į prieplauką.

Vidutinio ūgio, plačiapetis, bet sausu, 
gilaus skausmo sužalotu veidu jūrinin
kas klaikiai dėbčiojo siaubo ir nevilties 
pilnomis akimis. Jo rankos užlaužtos į 
užpakalį ir surištos rankšluosčiu. Ligi 
kraujo kandžiodamas lūpas, jis veržėsi 
iš rankų ir spyrėsi, bet jį stipriai laikė 
keturi žmonės.

— Pravoslavai! — nenustojo rėkavęs 
'surištasis jūrininkas. — Aš — žudikas... 
Aš praliejau savo brolio kraują... Esu 
baisesnis už Kainą...

Visa publika susirinko aplink jūrinin
kus. Kiekvienas skubėjo sužinoti, koks 
reikalas.

— Dieve mano, kas gi su juo atsitiko? 
— persižegnojusi, baugiai paklausė vie
na moteris.

Z — Išsiskirstyti, išsiskirstyti! Ko bū- 
riuojatės? Argi nematote, kad beprotį 
vžda, valdingu bosu prašneko žanda
ras, valydamas kelią į lieptą.

Jūrininkai šiaip taip įvilko draugą į 
garlaivį ir, paguldę jį ant denio, surišo 
jo kojas. Jis, daužydamas galvą į denį, 
įtempė visas jėgas pasikelti ir įsiutusiai 
klykė, — tai kažką prakeikdamas, tai

nutarta pertraukti per tris 
mėnesius laikyti svetainėje. 
Jie bus laikomi parkuose. Vi
sos narės tėmykite, apie susi
rinkimų vietą bus pranešta 
laikraščiuose.

Po susirinkimo narės turėjo 
vaišes, arbatėlės ir užkandžių. 
Buvo tarta vaišių išlaidas pa
dengti iš klubo iždo. Bet ge
ros draugės vis vien prisidėjo: 
A. Karalienė, O. Usonienė ir 
J. Gugas atnešė po keksą. 
Daug ačiū draugėms ir Gug- 
gui.

Visi draugai pasivaišinę ir 
pasikalbėję skirstėmės gerame 
ūpe į namus.
Mūsų Klubo 
sergančios draugės

Draugė Marijona Marshall 
dabartiniu laiku yra ligoninė
je, bet kai laikraštį gausime, 
tai jau bus namuose, 6246 
Horger St., Dearborn, Mich.

Antra klubo narė, kuri se
niai nesveikuoja ir turės pasi
duoti operacijai, tai draugė 
Adelė Užunaris. Ji seniai gy
vena Detroite ir yra daug vei
kus choruose ir kitose organi
zacijose. Jos dabartinis adre
sas: 3116 Lincoln Road, Win
dsor, Ont., Canada.

Taipgi nepergeriausiai jau
čiasi Petronėlė Storonienė ir 
seniai ligos kamuojama drau
gė Mačienė.

Draugės, kurioms laikas pa
vėlina, atlankykite sergančias 
drauges, nares mūsų klubo. 
Nuo savęs linkiu jums visoms 
greičiausiai pasveikti ir sustip
rėti. Korespondentė.

Gražiai palaidotas 
Juozas Balčaitis

Juozas Balčaitis mirė gegu
žės 11 dieną 1953 metais, su
laukęs 63 metus amžiaus. Jis 
gimė ir augo Lietuvoje, Rasei
nių apskr., Jurbarko parapi
joje,. žindaičių kaime. Ameri
koje išgyveno 46 metus.

Gegužės 16 dieną likosi pa
laidotas Lietuvių Tautinėse 
Kapinėse. Išlydint iš koply
čios buvo atlikta tam tikros 
apeigos. Vargoninkas sugiedos 
jo porą giesmių, “Vilnies” ad
ministratorius pasakė tinka
mą kalbą apie Juozo Balčai- 
čio gyvenimą ir veikimą.

Kadangi Juozas Balčaitis 
veik visą savo jaunystės laiką 
praleido dirbdamas anglies 
kasyklose, tad ir nesveikatą 
gavo ant plaučių, kaip mainie- 
riai vadina—miners asthmą 
(dusulį). Jam būdavo sunku 
kvėpuoti. Nors vėlesniu laiku 
gyveno ant ūkės, Michigane, 
tačiau pasveikti negalėjo. Tu
rėjo daug anglies ir akmens 
dulkių plaučiuose.

Juozas Balčaitis buvo laisvų 
pažiūrų žmogus, tai ir palai
dotas laisvai, be bažnytinių 
apeigų.

Iš kapinių buvo visi užkvies
ti sugrįžti į namus, 4900 W. 
14th St., Cicero, kur buvo su
teikta užkandžiai ir gėrimai 
veltui.
• A. B. Petkus suteikė man
dagų patarnavimą liūdesio va
landoje.

Tau, mūsų mylimas, lai bū
na amžinas poilsis! Rep.

apgailestaudamas kažkokį savo nusikal
timą.

Lydėjusieji stovėjo šalia, su nuobodu
liu ir abuojumu žvalgydamies- aplinkui.

Čia atėjo ir jūrų karininkas, jaunas 
mičmanas, išpopintas, lygiai nuskustu 
veidu ir buka pasmakre.

— Kur jūs jį siunčiate? — rodyda
mas ranka į gulintį jūrininką, paklausė 
jis kvartirmeisterį, paskirtą palydovų 
vyresniuoju. <

— Į ligoninę, jūsų knybe, — atsakė 
tas, pridėjęs ranką prie kepurės.

— Kas jam?
— Tas, kad iš proto išėjo, jūsų knybe! 

Tai jau dabar antras. Užvakar taip pat 
vieną nugabeno. Anas vis tylėjo ir žiu
rėjo žemyn. Tartum stabas jį ištiko. 
Taipgi galima sakyti, kad ir dar bus 
puspročiu.

— Kaip tai? Kodėl?
— Taip jau turi būti.. Visi šauliai ta

po į žmones nepanašūs. Nevalgo. Pa
juodo. ' Nieko nekalba, tartum liežuvį 
nukando. O žiūri taip baisiai, iš paniū
rų. Stačiai baugu pasidarė kuopoje.

"— Bet tu sakyk tvarkingai, "kas atsi
tiko! — pakėlęs balsą, suriko ant jo mič
manas, vis dar nesuprasdamas jūriniu- 
ko.

— Aš tai ir kalbu, jūsų knybe. Pavei
kė į juos tai stipriai. Tas atsitiko prieš 
pusantros savaitės: jie jūrininkus šaudė.

Karininkas staiga krūptelėjo ir sumi
šo. Netaręs daugiau nė žodžio, jis griež
tai pasisuko ir greitai nužingsniavo į 
pirmos klasės kajutę.

Tuo tarpu “pamišėlis”, permesdamas 
akimis susirinkusius apie jį žmones, ne
sustodamas šaukė:

— Už ką aš į juos šoviau? Už ką nu
žudžiau?... O paskui durtuvu... “Juk aš 
gyvas”, — o aš jį durtuvu... tiesiai į pil
vą. Kuopininkas man liepė... Pražuvusi 
mano siela... Nužudykite mane.

Jūrininkai,, nežinodami, ką jiems to
liau daryti, droviai žvalgėsi ir nevikriai 
trypė vietoje. Jų veidai buvo niūrūs ir 
išbalę. Matyt, jie jautėsi nemaloniai.

— Štai, broliukai, ką reiškia žmogžu
dystė, — susimąstęs prabilo vienas iš jų 
ir bailiai pažvelgė į kvartirmeisterį.

— Na, nėr ko tuščiai pliaukšti .’—per
traukė šis aną. — Žinai, kas už tai nū
nai būna?

Tuo laiku garlaivis skardžiai sukaukė 
ir, triukšmingai užkabinęs vandenį ra
tais, pradėjo trauktis nuo kranto. - Dąr 
minutė, ir jis jau plaukė.

(Bus daugiau)

Paterson, N. J.
Kaip tas viskas 
galima suderinti? j

Trejetas savaičių atgal au
dimo pramones darbininkams 
numažino algas po 2c į vai., 
rementis neva valdiškais ap
skaičiavimais, būk tai atpigo 
pragyvenimo reikmenys. Ir 
šis algų numažinimas yra ne 
pirmas, ir galima drąsiai sa
kyti, kad ir ne paskutinis. 
Rodosi vasario menesyje mum 
sumažino algas po 1c i vai. 
Tuomet aš rašiau, kad tai bus 
republikonų, dėl išbandymo, 
pirma maža — “dovana” au
dimo pramonės darbininkams. 
Toliau gausime didesnę dova
ną. Matote, taip rašydamas 
aš neapsirikau'.

Kuomet antru kartu ma
žins algas, buvo pranešta, kad 
mažina tik po 1c. valandai, 
bet po keletos dienų darbda
viai pranešė, kad tai buvusi jų 
klaida apskaičiavime. Tad, ži
noma, “mandagiai atsiprašė” 
darbininkus ir pataisė “nema
lonią klaidą,” —■ vieton lc., 
sumažino 2c. Matomai, darb
daviai vadovavosi ano farme- 
rio logika. Tūlas farmerys la
bai mylėjo šunį su striuka uo
dega, todėl nukirto jam gai
lą uodegos. Kuomet kaimynas 
užklausė: Jeigu jūs mylite šu
nį su striuka uodega, tai ko
dėl nenukirtote uodegos iki 
Stumbrio? Atsakymas buvo. 
Matai, kaimyne, čia buvo 
mano praktiškas išbandymas 
dėlei pripratinimo. Jeigu šu
nelis labai nesirgs tai kitu sy
kiu nukirsiu didesnį galą uo
degos !

Kaip sykis taip buvo ir pas 
mus.

Darbdaviai pasielgė, kaip 
tas “farmerys,” o unija — 
kaip tas nelaimingas “šune
lis.” Unija priėmė pirmą ir 
antrą algų sumažinimą be jo
kio pasipriešinimo, nešaukė 
net nei narių susirinkimo. Tai 
buvo aiškus darbdaviams pa
drąsinimas mažinti algas ir 
trečiu kartu, kol sumažins iki 

’15%, kaip buvo darbdaviai 
pasimoję mažinti iš karto, at
naujinant kontraktą. Bet tuo
met buvo sušauktas unijos su
sirinkimas, buvo griežtai pasi
sakyta prieš algų mažinimą, 
ir net streiku buvo pagrąsin- 
ta. Tad darbdaviai pamatė, 
kad tokia taktika negera. Jie 
permainė taktiką ir su nauja 
taktika jie laimi. Kažin, ar 
čia tik nebus unijos vadų iš
vien sudaryta su darbdaviais 
konspiracija prieš ’darbinin
kus?

Unijos vadai sako, kad mū
sų tokis kontraktas: kuomet 
pragyvenimas pinga, tai pro- 
porcijonaliai ir algų mažini
mas turi būti priimtas. Gerai, 
jei audimo pramonės unijų 
vadovybė pripažįsta, kad pra
gyvenimas atpigo, tai kodėl ji 
nenusimuša sau algų propor- 
cionaliai, kaip kad darbinin
kams yra numušta? Ir kodėl 
jie nešaukia narių susirinki
mo ? i

Nenusimuša sau algų todėl, 
kad žino, jog tai yra republi
konų administracijos paleis
tas muilo burbulas (apie pra
gyvenimo nupiginimą).

Nešaukia narių susirinkimo 
todėl, kad žino, jog nariai ne
priims algų numažinimo.

Kad pragyvenimo nupigini- 
mas yra republikonų paleistas 
muilo burbulas, tai tam nega
li būti dviejų nuomonių. Pa
vyzdžiui, rendos pakilo 15%, 
drabužiai, batai, šviesa, auto
mobiliai, trąnsportacija, paki
lo. Pieno produktai taipgi ne- 
nupuolė. Tai kasgi atpigo? 
Mesk neVa atpigo, bet tik 
prasčiausįos rūšies. Geresnė 
mėsa neatpigo.

Kad tas viskas tiesa, tai 
patvirtina Ladies Garment 
Workers Unijos ųeseniai įvy
kusi konvencija. Taipgi au
tomobilistų unijos konvencija 
ne tik kad nepripažino pragy
venimo nupiginimo, bet dar 
surado, kad pragyvenimas pa
brango, ir yeikaląuja algų 
priedo, Tąi kuomi remiantis 
audimo pramonės unijos gali 

priimti kaipo faktą, kad pra
gyvenimas atpigo ir leisti dar
bininkams algas mažinti?

Kaip girdėti, tai audinio 
pramonės darbininkai prade
da statyti sau klausimą: Ar 
nėra čia tik kur nors šuniukas 
pakastas ?
Jeigu pragyvenimas pabran

go kitų industrijų darbinin
kams, tai kaip galėjo atpig
ti audimo pramonės darbinin
kams ?

Eiliniai nariai turi pareika
lauti pasiaiškinimo iš savo va
dų, kuom jie rėmėsi primda- 
mi algų numažinimą be pasi
priešinimo?

Vieniems pragyvenimas at
pigti, o kitiems pabrangti ne
gali. Tai du nesuderinami da
lykai. Patersbnietis.

Washington, D. C.
Graži motinos dienos pramoga

Gegužės 19 d. vakarą žy
dų Kultūros Centre įvyko Mo
tinos Dienai paminėti suruoš
tas koncertas. Paminėjimą su-, 
rengė Emma Lazarus Federa
cijos kuopos. Visą programą 
pateikti buvo pakviesta liuos- 
norių aktorių grupė.

Į koncertą buvo pakviesta 
progresyviška v i s u o menė. 
Daug svečių susirinko, beveik 
nebuvo vietos daugeliui atsi
sėsti, kitiems prisiėjo pastovė
ti.

Aktoriai anglų kalboje su
vaidino veikalą iš didvyriškos 
žydų kovos prieš vokiškus 
hitlerinius žudikus. Veikalas 
pavadintas “Varšavos žydų 
getą”. Tas veikalas padarė la
bai didelį įspūdį ant žiūrovų.

Po koncerto klubietės pa
vaišino programos dalyvius ir 
svečius skania vakariene.

Jaunimas, kaip visada, ne
pamiršo atsigabenti muzikališ- 
kus instrumentus. Muzikantai 
grojo populiariškus šokius dėl 
visų, kurie norėjo pasišokti. 
Visi svečiai dalyvavo masinia
me dainavime.

Buvo labai smagu ir malo
nu. Visi jautėsi kaip viena 
graži pažangi šeima, pamirš
dami reakcijos siautėjimą.

Steponas Joniškietis.

Auburn, Me.
Susirgimai ir mirimai

Laisvės skaitytojas J. Vai- 
švyla laimingai pargrįžo iš 
po operacijos ir sparčiai sveik
sta. Jonas yra vedęs prancū
zų tautos moterį ir gražiai gy
vena. Turi gražų automobilį 
ir kitus reikalingus patogu
mus. Iš amato Jonas yra geras 
audėjas. Linkiu jam geros 
sveikatos ir žavėjančio gyve
nimo.

Taip pat jau ilgą laiką ser
ga K. Balčiūnas. Jį kamuoja 
sąnarių reumatizmas, laiko 
sunkiai prie lovos prispyręs. 
Kazys yra buvęs carinėje ar
mijoje. čia išdirbęs audinyčio- 
je virš 30 metų.

Mirė Ona Aleksandrauskie- 
nė, palikdama sūnų ir vyrą 
liūdesyje.

A. Kaulakis, Laisvės skai
tytojas, jau senokai yra aplei
dęs fabriko darbą, gyvena 
ant pensijos. Jis yra išdirbęs 
48 metus prie audimo. Jam 
rezignuojant iš darbo, kompa
nija suteikė dovaną: poilsio 
kėdę ir laikrodį.

Gegužės 28 d. mirė S. Kle- 
manskis, 68 metų. Paliko liū
desyje žmoną, sūnų ir dukte
rį. Abudu yra vedę. Taipgi 
paliko brolį Kazį ir tris sese
ris, čia gyvenančias.

Klemanskis išdirbo vilno- 
jijų..audeklų audimo dirbtuvė
je s Bates Manuf. Co. virš 50 
metų. Dirbo kaipo staklių tai-. 
sytojas.

Kaip matome, čia lietuviai 
skubotai miršta. Dr. Kaškiau- 
čius pataria daugiau valgyti 
pieniškų valgių: sūrio bei rū
gusio pieno ir tt., kad palaiky
ti gerame stovyje sveikatą ir

ŽINIOS IS LIETUVOS
'I

Studentų darbų paroda

VILNIUS. — Vilniaus uni
versiteto Kolonų salėje atida
ryta miesto aukštųjų mokyk
lų studentų mokslinių darbų 
paroda. Joje išstatyta daugiau 
kaip 200 mokslinių darbų, 
kuriuos pateikė universiteto, 
Pedagoginio instituto, Valsty
binės konservatorijos ir Dailės 
instituto studentų mokslinės 
draugijos.

šiuose darbuose nagrinėja
mos problemos iš įvairiausių 
mokslo sričių: marksizmo-le
ninizmo, pedagogikos, istori
jos, kalbų, gamtos, medicinos 
ir tt. Daugelis temų yra glau
džiai susijusios su mūsų res
publikos pramone, žemės ū- 
kiu, o taip pat, nagrinėja įvai
rius teorinius klausimus. Paro
doje išstatytas universiteto 
ekonomikos fakulteto diplo
matinės A. Augustinavičiūtės 
darbas — “Planavimo ir dar
bo organizacijos pagerinimo 
keliai Vilniaus' miesto staty
bos-remonto treste”. Grupė 
pedagoginio instituto studen
tų—B. Staliauskaitė, A. Kum- 
pyto ir V. Abramavičius pa
ruošė darbą “Pionierių orga
nizacijos vaidmuo įgyvendi
nant politechninį apmokymą”. 
Konservatorijos studentė E. 
Bimbaitė paruošė referatą a- 
pie D. Kabalevskio operą — 
“Taraso šeima”. Parodoje 
eksponuojamas Dailės institu
to studento V. Paršino plaka
tas “Darbas — smūgis karo 
kurstytojams” ir tt. Atskiruo- 4 
se stenduose, referatuose pa
sakojama apie miesto aukštų
jų mokyklų mokslinių būrelių 
veiklą, diagramose parodo
mas studentų, o taip pat stu
dentų mokslinių draugijų na
rių skaičiaus augimas.

Geriausieji parodoje- išsta
tyti darbai.bus premijuojami.

BALETO
“Ant Marių Kranto” 

PREMJERA

VILNIUS. — LTSR Valst. 
operos ir baleto teatre įvyko 
naujo lietuviško tarybinio ba
leto “Ant marių kranto” 
premjera. Muzika — J. Ju
zeliūno, libretas — V. Grivic- 
ko. Baletą pastatė V. Grivic- 
kas ir RTFSR liaudies artistas, 
Stalininės premijos laurejftas 
A. Mesereris. Dirigavo R. Ge
niušas.

Svarbiausius vaidmenis atli
ko G. Sabaliauskaitė. II. Ku- 
navičius, T. Sventickaitė, II. 
Banys ir kiti.

Spektaklis praėjo su dideliu 
pasisekimu.

Panelė Handsen išrinkta 
Anglijos gėlių “karalai
te.” Ji viena iš gražiau
sių Britanijos merginų.

pratęsti gyvenimą. Bet pieno 
kvortą lėšuoja 23c; Aukšta 
kaina. Bet čia lietuvis ūkinin
kas P. Yurkštas parduoda la
bai smetonuotą pieną už 60c. 
už galioną. Tai yra, kvorta 
lėšuoja tiktai 15c. čia proga 
gauti šviežio ir gero pieno.

Sveikatą Mylintis.
M
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Philadelphia, Pa.
HELP WANTED FEMALE

............ .. ......... . , ....... 1-------------------- MM 
COOK & HIBBARD MFG. CO.

Now has immediate openings for 
OPERATORS

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

1824 Federal Street , 
(107-110)

HELP WANTED—MaLE
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., 
807 Buttonwood Street.

(107-109)
DRAFTSMAN

Civil Engineering. Apply: 
SHERMAN, TAYLOR, SLEEPER 
501 Cooper Street, Camden, N. J.

Mcrchaptville 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
! Torrcsdale and Cottman Aves., 

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

I FIRESTONE TIRE RUBBER CO. 
Now has Immediate Openings for

CLERKS
I We need two young men. No ex- 
j perience necessary. Age 21 to 30e 

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)
I KENNEL MAN. Experienced. All 
around. Must be able to drive am
bulance. Steady work; good work
ing conditions. Apply by letter only. 
S.P.C.A., Ferry Ave. & White Horse 
Pike, Camden, N. J.

Att. Mr. Crawford.
(109-111)

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 Closed 
Wednesday.

THOMAS & GROSHON INC. .
AL. 4-6414

___________ (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)

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

ALDLD 155 kuopos susirinkimas 
įvyks pirmadienį, birželio-June 8 d-, 
pradžia 7:30 vai. vakare, Lietuvių 
salėje, 29 Endicott St.

Visos narės malonėkite dalyvauti,; 
turime svarbių reikalų aptarimui. 
Artinasi liepos 4-ta, turime rengtis 
prie pikniko.

A. W. 
(109-110)

WORCESTER, MASS.
Susirinkimas L.L.D. 11-tos kuopos 

įvyks specialiai pikniko klausime, 
kaip tai L.L.D. ir Laisvės, 4 d. lie
pos.

Draugai, būkite visi June 7 d., 
10:30 ryto, 29 Endicott St.

J. M. Lukas, sekretorius. 
(109-110)

MONTELLO, MASS.
Moterų Apšvietos Klubo pikni

kas įvyks birželio-June 7-tą d., Lie
tuvių Taut. Namo Parke, pradžia 1 
vai. dieną. Bus muzika, skanių val
gių ir gėrimų. Kviečiame atsilanky
ti į šį gražų pasilinksminimą.

Rengimo Komisija, 
(108-110)

PHILADELPHIA, PA.
Atydai važiuojančių į Laisvės 

pikniką Baltimore, Md., birželio 
(June) 7 d.

Busas išeis 9-tą valandą ryto nuo 
1218 Wallace St., kaina į ten ir at
gal $3.50. Dar yra vietos norin
tiems važiuoti. Prašome tuojau 
kreiptis į buso komisiją.

(108-110)

HARTFORD, CONN.
ALDLD. 68 kuopos susirinkimas 

įvyks 8 d. birželio, Laisvės Choro 
Svetainėje, 157 Hungerford St. Pra
džia 8 vai. vakare. Visi Draugai 
privalo dalyvauti ,nes turime svar
bių dalykų aptarti. A. K.

(108-110)L
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Dainos, kalbos apie 
liaudies meną
' Newyorkieciai Liaudies Ar
tistai rengia pasitikimo prog
ramą savo pirmininkei Betty 
Sanders, kuri ką tik sugrįžo 
iš Santiago, Chiles. Ji buvo 
vienatinis J. V. menininku de
legatas ten Įvykusiame visu 
Piety ir šiaurės Amerikos Kul
tūriniame Kongrese.

Liaudies artistai jau ir pir
ma turėdavo turtingą reper
tuarą liaudies dainų ir vaizde
lių. Betty parvežusi rinkinius 
už vis gražiausiųjų ir reikš- 
mingiausiųjų kūrinių iš kitų 
Amerikos valstybių. Sakoma, 
kad jie šioje programoje ma- 
kartizmą “iškeps” dainomis 
ir vaidyba, taip pat šokiais. Ir 
bus paprastieji šokiai (po pro
gramos).

Sutiktuvės rengiamos birže
lio 6-tos vakarą, Webster 
Hall, 119 E. llthSt., N. Y.

Transportininkai 
gins savo darbus

CIO Transport Workers 
Unija pareiškė, kad ji yra 
pasiruošusi streiku apginti sa
vo narių teises, darbą ir už
darbį.

Unija savo programoje pa
reiškia, kad ji reikalaus tei
sės atstovauti visus 45,000 
transporto darbininkų. Dabar 
atstovauja apie 35,000. Visų 
važiuotės linijų skyrių ir ama
tų darbininkai susijungę ga
lės geriau ginti savo reikalus.

Taipgi pareiškė, kad reika
laus po 25 c. per valandą 
mokesties priedo, kuri turi 
pradėti mokėti liepos 1-mą. Ir 
kovos prieš atstatinėjimą iš 
darbo.

Dr. A. Petriką z

DANTŲ GYDYTOJAS

221 Soiith 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. 7-6233

f----------- - W, 

[MATTHEW A.! 
• BUYUS ;
J (BUYAUSKAS) J

J LAIDOTUVIŲ !
J DIREKTORIUS 5

{ 426 Lafayette St. J
i Newark, 5, N. J. <
I MArket 2-5172 J 
> « 
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Šaltas oras 
vargina žmones

šitie žodžiai rašomi birže
lio mėnesio 1 dieną.

Porą eilučių parašius, tenka 
trinti rankas, nes pirštai at
grubę. Redakcijoje šalta, šiur
pu, bloga. Pasėdėjęs prie ra
šomosios mašinėlės pusvalan
dį, žmogus turi keltis, pasi
vaikščioti, pasimankštyti, nes 
šalta.

šalta, šalta!...
Taip buvo per ištisą praė

jusią savaitę. Dažnai lijo ir 
šalta, šalta ir lijo.

Kiekvienas klausia :
— Ar ilgai taip bus?
Niekas negali į tai atsakyti.
Kiti klausia:
— Kodėl taip? Gal “fnon- 

kynimasis” su atomo energija 
taip padarė?

Nieks ir į tai negali atsaky
ti.

Viena aišku: oras prastas. 
Jis kenkia žmonių sveikatai. 
Jis kenkia daug kam.

Būtų gerai, kad ši šalto oro 
banga prasmegtų, kad mes 
nors kiek turėtume pavasari
nio oro, šilto, bet ne karšto.

Neužilgo užgrius karščiai, 
isi vynioję į drėgmę, kurią 
New Yorko žmonės gerai pa
žįsta.
Tuomet ir vėl bus “naugud.”

Tiesa dar gali 
laimėti, jeigu...

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker pareiškė, 
kad dabar “eina '.lenktynės 
tarp tiesos ir mirties” Rosen- 
bergų byloje. Laikraštis parei
škia :

“Tiesa dar gali laimėti, jei
gu1 milijonai žmonių tiesą pa
rems.”

Milijonai žmonių tiesą jau 
žino. Bet dar daugiau milijo
nu žmonių tiesos nežino. Jei
gu žinantieji tiesą tai pasaky
tų kitiems, dar nežinantiems. 
Jeigu kiekvienas sužinojęs tą 
tiesą ją- stipriai pasakytų val
dininkams ir viešai pareikštų, 
Rosenbergai būtų išgelbėti.

Laikraštis ragina kiekvieną 
tuojau parašyti ar telegra
fuoti prezidentui Eisenhowe- 
riui prašymą panaikinti mir
ties bausmę. Prašyti, kad ne
užstotų jiems kelią gauti nau
ją teismą. Ypatingai darbo 
žmonėms, kurie žino tiesą, tu
rėtų tai padaryti. ^Unijos tu
rėtų pasisakyti.

New Yorke suimtas Bene
dict Macri. Jis turėjęs 1951 
metų rudenį išvogtą $100,- 
000 vertės boną. Macri ir pir
miau yra turėjęs kliūčių su 
policija. 1951 metų 'rudenį bu
vo įtartas ir teisiamas kaipo 
nužudytoj as unijos organiza
toriaus William Lurye, bot ta
po išteisintas.
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Virginia 9-6126PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

TYRIMUI
2-3; 6-8 P. M. x
By Appointment 87-20 85th street

Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L. L, N. Y.
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PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODA1T1S
Užlaiko puikų

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

Telephone EVergreen 4-8174

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

A. DONCOV

Valdininkai nutarė pavesti 
subway ir f erą 5 asmenim

Halley. (Halley balsas skai-New Yorko Miesto Budže- 
to Taryba praėjusį pirmadie
nį nutarė miesto žmonių pini
gais įsigytas miestines linijas 
pavesti visuotinai 5 asmenų 
kontrolei. Pavedė sir visuotinu 
Įgalinimu daryti tą, ką nori.

Numatoma, kad ne vėliau 
liepos* 15-tos Teras bus pakel
tas gal iki. 15c. Visi kalba, 
kad to pirmojo pakėlimo ne
užteks. bet kad ]5irm rinkimų 
miesto valdžia nenori balsuo
tojų erzinti su pakeltu fėru. 
Kad pirmasis pakėlimas bus 
tik pradinis. Ir kad po rinki
mų seks kiti pakėlimai fėro.

Už atidavimą miesto linijų 
nerinktų 5 asmenų valiai bal
sų buvo 11, prieš 5, Prieš bal
savo Manhattan prez. Wagno
ris ir Miesto Tarybos prez.

Keliaujančiu “floata” 
dramatizuos faktus 
Rosenbergy byloje

Rosenbergams gelbėti ko
mitetas praėjusį pirmadienį iš
leido Į miestą vieną milžiniš
ką iškabą (floata) su skelbi
mais naujai atrastųjų faktų 
Rosenbergų byloje. Kol kas 
pagamintos tokios dvi iškabos.

Tas iškabas planuojama ap- 
vežioti po visą miestą. Pa
rinktose vietosė prie gatvių 
kampų apsistos su ta iškaba 
ir įvykdys mitingus. Ant iška
bų tie faktai, pačios svarbiau
sios dokumentų ištraukos, 
atfotograf notos stambiomis 
raidėmis, kad kiekvienas galė
tų Įžiūrėti. Gi tų dokumentų 
svarbą ir aplinkybes kalbėto
jai aiškina žodžiu. O norintie
ji daugiau sužinoti gali tuose 
mitinguose gauti nemokamų 
lapelių ir nebrangiai nusipirk
ti literatūros tuo klausimu.

Pirmasis toks mitingas įvy
ko prie 110th St. ir Madison 
Ave., New Yorke.

Ketvirtadieni, birželio 4-tą, 
toks mitingas Įvyks kailiasici
vili darbo srityje, 29th St. ir 
7th Avė., 12 valandą, darbo 
pertraukoje pietums.

šeštadienį, 6-tą, siuvėjai 
vykdys masini mitingą prie 
15th St. ir 5th Avė.

Tr bus vykdomi panašūs mi
tingai po visą miestą parink
tomis dienomis ir vietose. 
Taipgi tai darys ir daugelyje 
kitų miestų po visas Jungtines 
Valstijas.

Gegužės 27-28 mieste siau
tėjęs stiprus vejas apdraskė 
daug medžių ir stogų. Miesto 
centre buvo išve rtęs prie 
statybų esančią aukštą tvorą 
ir po ja paslėgė tris senyvas 
praeives.

tosi 'trimis, Wagnerio dvie- 
mis.)
Lazarus Joseph piliečius nu

vylė. Ant jo balso piliečiai dė
jo visą viltį atmetimui to 
Transit Authority ir atmeti
mui kėlimo fėro. Jeigu jis bū
tų balsavęs -prieš tą autorite
tą, balsai būtų pasidalinę pu
siau. Autoritetas būtų buvęs 
paleistas ir gubernatorius De
wey su miesto valdžia būtų 
turėjęs pateikti naują planą. 
Joseph, miesto iždininkas 
(comptroller) visą laiką lyg 
ir abejojo (sėdėjo ant tvoros). 
Pagaliau Josephas nusileido 
majorui Impellitteri ir'guber
natoriui Dewey, kurie supla
navo tą autoritetą pakėlimui 
fėro.

Priešai negali būti 
bešališki

Tai pareiškė Amerikinis 
Į Sveturgimiams Ginti Komite
tas kuomet sužinojo, kad jo 
bylai spręsti komisijoje du iš 
penkių paskirtinių yra per lai
kus buvusieji aršūs sveturgi- 
mių priešai.

Komitetas pareikalavo, kad 
tie žinomieji priešai būtų 
prašalinti iš komiteto bylai 
svarstyti paskirtos komisijos. 
Nurodo, kad :

Vienas tų paskirtinių, Wat
son B. Miller buvo imigraci
jos ir natūralizacijos komisi- 
jonieriumi 1947-50 motų lai
kotarpiu. Jis pasižymėjo prie
šiškumu sveturgimiams. Jis 
taipgi buvo Amerikos Legijo
no viršininku nuo 1923 iki 
1944. Organizacija anaiptol 
nebuvo drauginga sveturgi
miams.

Antrasis tų paskirtinių yra 
Harry P. Cain. Būdamas se
natorių 1949 metais jisai prie
šinosi Įleidimui išvietintųjų 
žydų. Balsavo už suvaržymą 
organizacijos, kuri gina sve- 
turgimius. Gi 1949 metų ge
gužės 13-tą reikalavo išdepor- 
tuoti pasauliniai paskubusįjį 
filmų artistą Charles Chapli
na.

Sveturgimiams Ginti Komi
tetas pareiškė, kad toki sve
turgimiams priešiški asmenys 
“negali būti bešališkais teisė
jais” komitetui. kuris apgina 
sveturgimius.

Mergina įkliuvo 
į subway vartus

Ne pirmu kartu Betty Wei- 
singer ėjo į subway per me
chaniškai operuojamus varte
lius. Visuomet praeidavo be 
jokio vargo. Tačiau kada 
nors turi būti pirmasis kartas 
viskam. Aną rytą jos galva 
kaip'nors įkliuvo į sukamuo
sius vartus. Turėjo iš policijos 
pašaukti nepaprastosios -pa
galbos grupę, kad ją išlais
vintu.

CLENN’S RESTAURANT & BAR
Buvęs RUSSIAN INN dabar lietuvių Glenn šeimos nuosavybe

DAINOS ir ARMONIKA

Žemos kainos
ČIA RENKASI LIETUVIAI,

219 2nd Avenue
(arti 14th St.)

NftRA MINIMUM MOKESTIES IR NfiRA COVER CHARGE 
Penktadieniais, Šeštadieniais Ir Sekmadieniais Floor Show, 

Dainos Ir Šokiai. Mauni Orkestrą.

Rendos buvo keliamos 
ir pirm įstatymo

American Labor Party savo 
memorandume g u b e r n a t o r i u t 
Dewey nurodo, kad jo paskir
ta valdinė butams įr rendoms 
komisija jau ir pirm įstatymo 
rendas kelti tas remias masi
niai kėlė.

Vienu tiktai balandžio mė
nesiu ta komisija dhvusi 16,- 
334 leidimus rendoms kelti ir 
užgyrusi 700 evikcijų.

Pakėlimai leisti po Įvairiau
siais pateisinimais: kaip sa
vanoriški, pasirašant sutartis; 
pabrangęs užlaikymas: pa
daugėjimas šeimos; dadėta 
patarnavimų, pataisė!ių.

Quill grasino įvesti 
unijinę šapą

CTO Transport Workers 
Unijos viršininkas Michael J. 
Quill pareiškė, kad jo unija 
bandys apjungti visus važiuo
tės linijų darbininkus i vieną 
uniją. .Tam tikslui žada išleis
ti pusę milijono dolerių. Mies
to valdovams tas nepatiko.

Quill sako, kad dabar jo 
unija atstovauja 35,500 darbi
ninkų. Gi apie 10,000 yra na
riais kitų unijų-unijelių. Pasi
skirstymas trukdo greit ir sti
priai veikti, sako unijistai. ■

Darbiečiai prieš 
fėro pakėlimą

Amerikos Darbo Partijos 
sekretorius Arthur Schutzer 
išleido pareiškimą " dėl New 
Yorko važiuotės padėties. Jis 
visų darbiečių vardu protes
tuoja prieš kėsinimąsi pakelti 
fėrą. Jis sako, kad forą pa
kelti planas yra gubernato
riaus Dewey i)’ majoro Impe
llitteri suokalbis prieš šio did
miesčio žmones.

Schutzer sako: “Mes vėsi
mo kovą kiekvienoje miesto 
apylinkėje kol šitas pasikėsi
nimas bus atmestas.”

KRISLĄ I
(Tąsa iš pirmo pusi.)

Bet užkariavimas Everesto 
atidaro naują mokslo istorijos 
lapą. Ilgainiui ten bus Įsteig
ta observatorija, iš kurios 
mokslininkai galės studijuoti 
oro sudėtį ir padėtį.

Užkariavimas Everesto pa
tarnaus žmonijos progresui. 
Karūnacija reiškia garbinimą 
to, kas paseno, atgyveno ir 
pasmerkta išnykimui.

Valstybės sekretorius Dulles 
padarė pranešimą iš savo mi
sijos po Azijos kraštus. Jis 
ten sušilęs ieškojęs Amerikai 
draugų.
Bet iš raporto nesimato, kad 

juos būtų suradęs. Draugus 
Amerikai gimdo ne ilgos ke
liones, bet protinga politika. 
Iki šiol prezidentas Eisenho- 
weris su savo politika nesuža
vėjo Azijos žmonių. '

čiang Kaį-šeko klikutės pa
sistatymas prieš penkių šimtų 
milijonų tautą yra didžiausia 
politinė beprotystė, ir saužu- 
d.Vstė.

E

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 

Dainos •

V. KROCHM  ALNAS
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas ir kitas dainas

Paikus valgiai
UKRAINIEČIAI IR KITI

New York, N. Y.
Telefonas GR. 3-9865

NEW YORK
MALE and FEM ALE

VYRAI AR MOTERIŠKES
Darbas prie Fontano (naktimis), j

Nuolatinis darbas. Gera mokestis, j
Kreipkitės asmeniškai:

HOWARD JOHNSON
RESTAURANT

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

Darbininkai Kafetenjai
COUNTER GIRLS 

VYRAI APVALYMUI 
INDŲ MAZGOTOJAI

Vyrai ar moteriškės
Dirbti Kateteri jo jo

Mūsų Naujame Jackson Heights
Fabrike

Pilnam ar daliai laiko (5 dienos) 
Gera Mokestis

Visos Darbininkam Pašalpos
Kreipkitės j Personnel 

Dirbamom dienom 8- 4 P. M.
BULOVĄ WATCH CO.

62-10 Woodside Ave.
Woodside, Queens

(108-110)

HELP WANTED MALE
FURNACE INSTATYTOJAI 

IR PAGELBININKAI
Patyrę prie šilto oro furnaces ir 

duct work. Apskritų metų darbas. 
HOLLAND FURNACE CO.
403 No. MacQuesten Pkwy 

Mt. Vernon, N. Y.
MO. 8-1085

(108-112)

VYRAS VIRTUVEI

Gyvenimas vietoje. įvairus virtu
vės sandėlio darbas. Alga, atskiras 
kambarys ir valgis. Nuolatinis dar
bas. Saukite:

REpublic 9-2523
(107-113)

REAL ESTATE
DUN WOODIE—WESTCHESTER 

COUNTY
Ficldstone ir shingle 2 šeimų na

mas, 6 rūmų apart men t ai, pilnas 
skiepas, 2 karam garadžius, ugnia
vietė, aliejus, naujas stogas, refrige
rator ii’ kiti patogumai. 60x100 gra
žios žemės plotas. Gera rezidencinė 
sekcija, arti visų patogumų. Savi
ninkas apleidžia miestą, parduoda 
su nuostoliais tik už $19,990.

Saukite savininką:
YONKERS 3-7514

(108-114)

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 dideles maudynės, tarnams 
patalpa ir maudynė, didelis korido- 

j rius ir salionas, dideli stiklais ap
statyti porčiai, knygynas, dining rū
mas, virtuvė, powder rūmas. Turi 
būt pamatytas,’ kad Įvertinti. Tikras 
pirkinys lik už $37,500. Saukite sa
vininką.

NEW ROCHELLE 2-7184
(14)6-112)

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

41/i rūmų, pilnas skiepas, expansion 
attic. Aliejum šildomas, 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. Sau
kite savininką:

Fieldstone 3-9337
(107-111)

REIKALAVIMAI
REIKALINGI DARBININKAI 

ĮVAIRIEMS NAMŲ DARBAMS
Guolis vietoje. Poros, dieniniai dar

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

Kreipkitės:
FORESTMADISON

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

(104-110)

REIKALINGAS APARTMENTAS.

Ridgewodde ar Queens. 4 kambarių, 
jaunai biznio porai. Žema renda. 
Prašome pranešti Mrs. Phillips, MU. 
9-7700. Extension 331. Skambinkite 
paprastom dienom nuo 9 iki 5 v. v.

(103-104)

Sudegė visa šeima .
Merrick, L. I., praėjusį sek

madienį gaisre žuvo visa šei
ma iš keturių. Sudege Arhie 
Davis, jo žmona Rose ir abudu 
sūnūs — Glen 6 metų, Dean 
3. Gaisras kilo, kai šeima ra
miai sau miegojo. Ugnis taip 
greitai išsiplėtojo, jog nelai
mingieji, matyt, nespėjo pa
busti.

New Yorke darbininkams 
pristatant į vieną butą nu
pirktą pianą, vagys iškraustė 
iš palikto gatvėje atdaro sun
kvežimio kitą pianą, 400 sva
rų. Ir stiprūs tie newyorkie
ciai ! i

4 pusL-Ltaisvft (Liberty)-Ketvirtad., Birželio-June 4, 1953

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

BEAUTICIAN

Pilnai patyrusi. Pilnam laikui, lep
ros valandos, gera alga. Nuolatines 
darbas. Kreipkitės:

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

(104-110)

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. I.
Saukite: 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 JIABINTOJA

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

FRANK’S BEAUTY SALON i
131 Halstead Avenue, a " 

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

(105-109)
REIKALINGA BEAUTICIAN

Patyrusi — pilnai mokanti opera
tore. 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. 4-811,1
(105-109)

DELICATESSEN COOK
Viena, kuri gali vešli 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)

GRADUATE NURSE v

Priežiūros pareigom, 3 P. M. iki 
11 P. M. Gyvenimas vietoje ar ki- , 
tur. Patraukianti alga. Rašykite ari 
kreipkitės asmeniškai j (Admini.^aC 
trator): ’

TARRYTOWN HOSPITAL '
Tarrytown, N. Y.

(105-111)
REIKALINGA OFFICE GIRL

Atlikimui abelnai ofiso darbo ir 
atsakinėjimui telefonų. Išmokinsime 
switchboard. (Taipinimas ir short
hand nereikalingas.) Nuolatinis dar
bas. Kreipkitės:

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

Tel. NEW Rochelle 2-9800
(107-113)

REIKALINGOS

PATYRUSIOS OPERATORftS
Dirbti prie moteriškų sportswear.

Nuolatinis darbas. Gera mokestis,
Kreipkitės: Mr. Sussman.

ROBERT L. SCHWARTZ & BROS.
11 E. 26th St, N. Y. C., (17th II.)

(107-109)
PATYRUSI FLOORLADY

Pilnai mokanti darbininkė atrin
kimui darbo ir pagelbėjimui fore- 
lady’ci visame darbe. Nuolatinis dar
bas. Gera mokestis.

Taipgi reikalingos Singer mašinų 
operatorės. Kreipkitės:

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

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

REIKALINGOS OPERATORftS
Patyrusios ant Singer mašinų.

Nuolatinis darbas. Gera mokestis.
Puikios darbo sąlygos. Kreipkitės:

AM REIN KNITTING MILLS
72-24 — 61st St. (arti Myrtle Ave.) 

Glendale, Queens, L. I.
/ (108-114)

NURSING
Proga registruotai profesionalei 

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

ASSOC.
HEALTH CENTER BLDG.

87 Nepperhan Ave., Yonkers, N. Y. 
Tel. Yonkers 5-0803

_______ ____________ (106-112)
BEAUTICIAN

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

ANN’S BEAUTY SALON
34-5^6 Fulton St., Cypress Hills.

Phone TA. 7-8419
(Pirmadieniais uždara).

(109-115)
PATYRUSIOS

. AVIŲ ŽARNŲ f

ATRINKftJOS
Mokėsime Aukštą Algą

CENTRAL CASING CORP.
250 Green St., Brooklyn

Tel. EV. 3-5585
(109-113)




