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KRISLAI
K. Steponavičius palaido- 
Suvaldyti Rhee! [tas. 
Lenkijoje.
Ar karaliene Įsikiš?
Kodėl siautėja viesulai?

Rašo R. MIZARA

Praėjusi trečiadieni palai- Į 
(lojome Kaži Steponavičių.

Į laidotuves buvo atvykęs ' 
iš ChicagOS ir Leonas Prūsei- ! 
ka, velionio artimas bičiulis. ' 
i žmonių laidotuvėse buvo; 

J Ąi;g. Diena saulėta, graži. , 
Trečią dieną po to. kai iš

siskyrė iš gyvųjų tarpo Stepo
navičius. mirė jo gydytojas ir 1 
kaimynas.

Abudu buvo pašarvoti toje 
pač i o j e k o p 1 y č io j e.

Koks nelemtas supuolimasį 
★

Pasaulis nekantriai laukia 
tos valandos, kurią bus pasi
rašyta mūšiu paliaubų sutar
tis Korėjoje. i

Didžiausiu taikos priešu pa
sirodė esąs Syngman Rhee, 
tasai Korėjos liaudies neprie
telius.

Jis pradėjo šį karą: jis 
šiandien draskosi už tai. idant 
karas būtų tęsiamas toliau.

Argi generolas Clark, ar 
prez. Eisenhoweris negali Jo 

į suvaldyt i?

t Mums rodosi, jog galėtų.
) suvaldyti .jį reikia.

šių metų rugsėjo mėnesį su- j 
kaks 125 motai, kai gimė di- i 
dysis rusų rašytojas Levas I 

. Tolstojus.
Toji sukaktis bus iškilmių- ' 

gai atžymėta visose tarybinėse j 
respublikose, ypatingai Rusi- . 
joje: ji bus prideramai atžy- 

. mėta ir visame kultūriniame j
pasaulyje.

* , iĮdomių žinių ateina iš Len-*į 
k i jos.

Lenkijos demokratinėje res- I 
publikoje šiuo metu veikia i 
trvs nauji automobilių labri- Į 
kai.

» Vienas jų jau išleido 10,000 
motorinių sunkvežimių.

Varšovoje veikia traktorių 
fabrikas, jau padirbęs dau
giau, kaip 20,000 traktorių. 
Bet šis fabrikas tuoj bus pa
didintas.

Taigi 1/onkija, kaip ir kitos 
liaudies demokratinės šalys, 
sparčiais žingsniais žengia j 
pirmyn pramonėje, garni nd a- I 
jnasi tokias mašinas, apie ku
rias seniau nebuvo nei svajo
ta. X '

žymūs' Prancūzijos rašyto- Į 
jai pasiuntė Britanijos kara
lienei Elzbietai ll-rajai prašy
mą, kad ji prašytų prez i d ('li
tą Eisenhovverj suteikti susi- 
mylėjimą Juliui ir Ethelei 
Rosenbergams.

Ar karalienė Elzbieta rašy
tojų prašymo išklausys, neži
nia. Bet kad šiandien kiek
vienam tenka energingai i ii- i 
pintis Rosėnbergų gyvybės I 
gelbėjimu, yra aišku.

Pasiliko tik pusė savaitės į 
iki birželio 18 d., kurią Ro- I 
senbergai nuskirti mirti elek
tros kėdėje.

•rPerdažnai šiemet mūsų j 
krašte pasikartoja baisūs vie
sulai. nusinešdami daugybę 
žmonių gyvybių ir pridaryda
mi didelių žmonėms medžia
ginių nuostolių.

Štai ir mūsų Wore este r is 
buvo žiauriai užpultas tos 
gamtos pabaisos, kurioje nu-

Syngman Rhee atmeta
_ •/ c?

Eisenhowerio pasiūlymą; 
grūmoja laužyt paliaubas
Pietų Korėjos tautininkai žada 
“patys vieni” tęsti karų

Seoul, Korėja, birž. 12.— 
Pietinės Korėjos tautinin
kų prezidentas Syngmanas 
Rhee mandagiai atmetė pre
zidento Eisenhowerio pa
siūlymą — daryti paliau
bas paliai dabartinę karo 
liniją; o paskui per politi
nes derybas Amerika su sa
vo bendrais darbuosis, kad 
liaudininkų šiaurinė Korė
ja būtų sujungta su tauti
ninkų Pietine Korėja į vie
ną valstybę.

Kaip Syngmanas Rhee, 
taip ii- jo ministrai kartoja, 
kad nepaisys daromų pa
liaubų tarp amerikonų ir 
Šiaurinės Korėjos komunis
tų, bet “patys vieni” tęs 
karą, iki “užims” visą 
Šiaurinės Korėjos Liaudies 
Respubliką.

Prez. Eisenhoweris savo 
laiške ’Syngmanui Rhee ne
seniai perspėjo jį. nedaryt 
“aklų avantiūrų.” Taip Ei-

Teismas vėl atmetė 
Rosenberry apeliaciją

New York. — Apeliaci
nis Jungtinių Valstijų teis
mas vienbalsiai atmetė Ju
liaus ir Ethelės Rosenber- 
gų apeliaciją. Jų advoka
tai prašė suteikti Rosen
bergams naują teismą ir to
lyn atidėti mirties bausmės 
įvykdymą jiems.

Rosenbergai nusmerkti 
mirt elektros kėdėje atei
nantį ketvirtadienį už tai, 
kad jie “suokalbiavę išduot 
Sovietams atominius Ame
rikos sekretus.”

Apeliacinis teismas neat
sižvelgė į naujus dokumen
tus, kurie įrodo, kaip ka- 
zioni liudytojai melavo 
teisme prieš Rosenbergus.

Komunistų Partija išlei
do atsišaukimą į visus ame
rikiečius. Sako, jeigu jie 
gana plačiai subrustų, tai 
“dar galėtų išgelbėt tų ne
kaltų žmonių Rosenbergų 
gyvybę.”

Miami, Fla. — Dega pre
kinis švedų laivas Stege- 
holm.

Korėjos liaudininkai sa
ko nušovė dar 3 amerikonų 
lėktuvus.

kentėjo nemaža ir lietuvių.
Kongresmanas Ray J. Mad

den, mano nuomone, teisin
gai reikalauja ištirti, ar šitie 
viesulai neturi ryšio su atomi
nėmis bombomis, su dažnu jų 
ekspliodavimu.

Būtų gerai, jei tatai būtų 
visapusiškai ištirta.

Tenka pastebėti: su kuo 
šiandien susitinki, visų lūpose 
yra tas pats klausimas:

— Ar nuolatinių viesulų 
(tornados) siautėjimas neturi 
ryšio su atomine bomba?

senhoweris vadino Pietinės 
Korėjos tautininkų šauks
mus, kad jie vieni marguo
sią atgriebti Šiaurinę Ko
rėją, jeigu Jungtinės Tau
tos darys su ja paliaubas.

Syngmanas Rhee dabar 
taip pat reikalavo, kad 
Jungtinės Tautos visų pirm 
išvytų kinus, talkaujančius 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkams.

Jeigu paliaubos paliktų 
Šiaurinę Korėją kaip atski
rą valstybę, tai, paša k 
Syngman o Rhee, “būtų 
mirtis Pietinei Korėjai.”

Prezidentas giriasi 
šnipų veikla prieš 
Sovietų Sąjungą ir kt.

Mt. Rushmore, S. Dako
ta. — Prezidentas Eisenho
weris, kalbėdamas Jaunųjų 
Republikonų suvažiavime, 
dėstė “dešimtį savo vąl- 
džios nuopelnų.” 0 vienas 
didžiųjų nuopelnų yra tas, 
kad jo valdžia davė ir “duos 
padrąsinimą daryti priešin
gus spaudimus eilėse 800 
milijonų žmonių sovietinia-1 
me pasaulyje,” sakė Eisen
howeris. ‘

(Tatai reiškia, kad Eisen
howerio valdžia naudoja 
savo agentus - šnipus kurs
tyti prieš Sovietų Sąjungos, 
Kinijos ir kitų liaudiškų 
kraštų valdžias.)

Eisenhoweris taip pat di
džiavosi, kad:

Stiprina Amerikos drau
giškumą su kitais kraštais 
prieš komunizmą; valo val
džią nuo sukčių; panaikino 
kainų kontrolę, sugrąžino 
laisvąjį verslą ir tt.

Nauja Irano prekybos 
sutartis su Sovietais

. Teheran, Iran. — Irano 
valdžia pasirašė naują pre
kybos sutartį su Sovietų 
Sąjungą.

Irano ūkio-pramonės mi
nistrais Akhavi sakė, Sovie
tų Sąjunga bus geriausias 
Irano kostumeris.

Iranas pardavjnės Sovie
tams aliejų-naftą bei kitus 
savo produktus, už tai So
vietų Sąjunga teiks Tranui 
mašinas, techninius darbo 
įrankius ir kitus dirbinius, 
maisto produktus bei me
džiagas.

VIETNAMO ATSIŠAUKI
MAS DEL ROSENBERGŲ

New York. — Vietnamo 
Liaudies Respublika atsiun
tė telegramą, kurioje ragi
na prezidentą Eisenhower) 
dovanot Juliui ir Ethelei 

: Rosenbergams gyvybę.

Italijos rinkimai parode, jos 
doleriai nenuperka draugiškumo, 
sako Scripps-H. laikraščiai

London. — Daugiau kaip 
trečdalis visų Italijos bal
suotojų — komunistai ir jų 
palydovai, kairieji socialis
tai — seimo rinkimuose 
bąlsavo už Kremliaus (so
vietinę) politiką, — rašo 
a p g a i 1 e staudamas R. H. 
Shackford, amerikinių 
Scripps - Howard laikraščių 
štabo- narys.

(Jo raštą atspausdino ke-w 
liolika tos kompanijos laik
raščių Amerikoje.)

—Negalima užslėpti fak
to, jog Kremlius laimėjo di
delį politinį mūšį, — sako 
Shackfordas. — Nusmuko 
prezidento Eisenhowerio ir 
kitų vakarinių valdžių po
litika Italijoj.

Buvo susidarius mada 
pasakoti, kad komunizmas 
einąs silpnyn vakarinėje 
Europoje. Italija dabar pa

Plečiasi vakarų prekyba su 
Kinija, apeinant Ameriką
KINIJON KELIAUJA 
ANGLAI FABRIKANTAI

London. — Kinijon išvy
ko 20 stambių Anglijos fa- 

I brikantų. Tarsis su Kini
jos liaudies valdžia, kai]? 
galima būtų plačiau išvyš- 

i tyti prekybą tarp Anglijos 
I ir Kinijos.

Tie anglai fabrikantai at
stovauja tokias svarbias 

į pramones, kaip automobi
lių, mašinų statymo, elek
tros ir techniniu įrankiu, c c v

FRANCUOS PREKYBOS 
SUTARTIS SU KINIJA

Paryžius.— Franci ja per
eitą savaitę padarė preky
bos sutartį sų Kinijos Liau
dies Respublika dėl 56 mi
lijonų dolerių apyvartos.

AUGA JAPONIJOS 
PREKYBA SU KINIJA

Tokio. — Japonija parda
vinės Kinijai elektrinius 
daiktus, moliasus, miltus ir 
40 kitų dalykų, kurie iki 
šiol buvo užginti. Japoni
jos valdžia leido juosi par

Korėjos liaudininkai 
perkirto Amerikos 
talkininkų liniją

Korėja, birž. 12.—šiau
rinės Korėjos liaudininkai 
išvien su kinais rytiniame 
fronte perkirto svarbiausią 
liniją Amerikos talkininkų, 
Pietinės Korėjos tautinin
kų, ir užėmė tris strategi
nius kalnus.

(Į pietinių tautininkų 
pulkus, paprastai įmaišyta 
trečdalis amerikonų.)

Viduriniame fronte ame
rikonai atmušinėjo ir sulai
kė Šiaurinės Korėjos liau
dininkų atakas. Kairieji socialistai sena

jame seime turėjo 52 vie- 
ORAS.—Giedra ir šilčiau, tas, o dabar turės' 75.

laidojo tą pasaką.—
Nepaisant bilijonų dole

rių, kuriuos Amerika davė 
Italijos valdžiai kovoje 
prieš komunizmą, Italija 
dar aiškiau pasviro į ko
munistų pusę. *

—Taigi Italijos rinkimai 
dar sykį įrodo, kad negali
ma pinigais nusipirkti 
draugiškumo, — sako baig
damas rašytojas.

Dę GASPERI KABO 
TIKTAI KAIP ANT 
“DANTŲ PLĖVĖS”

New York. — Italijos 
premjero de Gasperio pro- 
amerikinė valdžia taip silp
nai laimėjo seimo rinkimus, 
kad gal galėtų pasilaikyti 
tiktai, kaip “kabodama ant 
savo dantų plėvės,” rašo 
New Yorko World - Tele
gram.

davinėti Kinijai tiktai po 
pasitarimo su Jungtinėmis 
Valstijomis.

Neseniai Japonija padare 
sutarti dėl 130,000-tonu an-

V . Z €

glies iš Kinijos. Laivai jau 
gabena tą anglį Japonijai.

100 vakarinių laivų pristato 
Kinijai krovinius per 

Hong Kongą
Formoza. -— Čiang Kai- 

šeko kinai tautininkai skun
džia Amerikai anglų ir ki
tų tautų laivus, kurie per 
Portugalijos koloniją Ma
cao gabena visokius dirbi
nius bei produktus į anglu 
kolonija Hong Kongą, o iš 
Hong Kongo tie daiktai 
persiunčiami į Kinijos 
Liaudies Respubliką.

Tokioje prekyboje, apei
nant amerikinius uždraudi
mus, dalyvauja 100 didelių 
laivų, plaukiojančių per 
plačiuosius van d.ę n y n u s, 
kaip sako čianginįnkąi. Di
džioji dauguma tų laivų 
priklauso anglams ir ki
tiems Amerikos’ talkinin
kams.

Komunistų ir kairiųjų 
social, balsai Italijoj 
padaugėjo 1,500,000

Roma. — Italijos seimo 
rinkimuose , pereitą šešta
dieni ir sekmadieni komu
nistai ir jų bendradarbiai 
kairieji socialistai gavo pus
antro milijono daugiau bal
sų, negu 1948 metų rinki
muose.

Senajame seime komunis
tai turėjo 131 savo atstovą, 
o dabar išrinktame nauja
me seime turės 143 atsto
vus.

Prof. A. Einšteinas ragina 
intelektualus neatsakinet
į ragangandžių klausimus
Geriau eiti kalėjiman, negu 
pasiduot inkvizicijai, sako jis

New York. — Albertas 
Einstein, pasauliniai išgar
sėjęs atominis mokslinin
kas, pareiškė, kad joks in
telektualas neturėtų duot 
atsakymo į klausimus, ku
riuos jam stato ragangau- 
diški kongresmanų bei se
natorių komitetai, nors už 
neatsakymą būtų siunčia
mas kalėjiman.

Taip Einšteinas, Prince- 
tono Universiteto profeso
rius, atsiliepė i laišką Wil- 
liamo Frauenglasso, viduri
nės mokyklos mokytojo.

Frauen glass neatsakė ty-

Eisenhoweris aplankys 
viesulo nusiaubta 
HT • ' *Worcesteri

Worcester. Mass. — Pre
zidentas Eisenhoweris pla
nuoja aplankyti viesulo nu
siaubtą Worcesteri šį šešta
dieni ar sekmadieni, v •-

Viesulas užmušė daugiau 
kaip 90 žmonių’ ir padarė 
75 milijonus dolerių nuosto
lių Wor.cesterio apylinkėje.

M assachu setts valdžia 
prašo ir tikisi iš šalies val
džios gauti 25 milijonus do
lerių paramos nukentėju- 
siems nuo tos nelaimės.

Ligoninėse suguldyta 300 
sunkiai sužeistų žmonių. 
Kai kuriems gręsia mirtis.

Raudonasis Kryžius at
siuntė 800 puskvorčių krau
jo sužeistiesiems gaivinti.

McCarthy cenzūruoja 
senatorių Lehmaną

Washington.— Demokra
tas senatorius Herbertas 
Lehman pagamino pareiš
kimą “Creeping McCarthy
ism” (užrepliojantis me- 
kartizmas) ir perdavė 100,- 
000 kopijų to pareiškimo se- 
natinei raštinei, kad be 
'paštaženklių išsiuntin etų 
pagal paduotus adresus.

Bet ragangaudis republi- 
konas senatorius* McCarthy 
sulaikė nemokamą to pa
reiškimo išsiuntinėjimą.

Senatorius Lehmanas dėl 
to užręiškė, jog McCarthy 
mojas! cenzūruoti bei tero
rizuoti žmones, nesutinkan
čius su fašistiniais McCar
thy išsišokimais, ir uždary
ti jiems burnas.

Pats McCarthy nemoka
mai, be paštaženklių nuolat 
siuntinėja visokią savo pro
pagandą.

z Taigi naujajame seime 
bus 218 kairiųjų atstovų. 
Jie išvien veikia kaip ko
votojai už taiką.

“7-

rinėjančiai Senato komisi
jai, kuri klausinėjo jį—Ar 
esi komunistas? Ar pri
klausei Komunistu Parti
jai? Kokius ryšius turi ar 
turėjai su komunistais?

O už neatsakymą i to
kius klausimus gręsia Frau- 
englassui pavarymas iš mo
kytojo vietos, pagal miesti
nį New Yorko įstatymą.

EINŠTEINO LAIŠKAS
Prof. Einšteinas dėl to 

atsiliepė laišku, kur sako: 
“Problema, su kuria in

telektualai susiduria šioje 
šalyje, yra labai rimta. Re
akciniai politik i e r i a i jau 
i varė publikai nuožiūrą 
prieš bent kokias intelektu- 
ales pastangas, gąsdindami 
gręsiančiais iš užsienio pa
vojais.

“Kadangi jiems iki šiol 
sekėsi, tai dabai’ jie mojasi 
nuslopinti mokymo laisvę ir 
atimt vietas visiems to
kiems mokytojams, kurie 
tik pasirodys nepaklusnūs, 
tai yra, priverst juos ba
dauti.

“Ką gi intelektualų ma
žuma turėtų daryti prieš tą 
blogybę?

“Atvirai kalbant, aš.ma
tau tiktai revoliucini kelią. 
— atsisakyt kooperuoti su 
jaisiais tokioje prasmėje, 
kainkad darė Gandhi (tau
tinis Indijos vadas, moky
damas nevykdyti anglų val
džios įsakymų).

“Kiekvienas intelektua
las, pašauktas į vieną iš tų 
komitetų, privalo atsisakyt 
liudyti; vadinasi, jis turi 
būti pasiruošęs kalėjiman 
eiti ir nukentėti medžiagi
nį sunaikinimą (pragyveni
mą prarasti); žodžiu sa
kant, jis turi būti pasiruo
šęs paaukoti asmeninę sa
vo gerovę, kad galėtų pa
tarnauti kultūrinei savo ša
lies gerovei.

“Tas atsisakymas .liudyti 
turi būti paremtas pareiš
kimu, jog tai yra gėda ne
kaltam piliečiui pasiduoti 
tokiai inkvizicijai ir jog ši
tokia inkvizicija laužo ša
lies Konstitucijos dvasią.

“Jei gana daug žmonių 
bus pasiruošę daryt šį sun
kų žingsnį, tai turės pasi
sekimą. O jei ne, tai šios 
šalies intelektualai neužsi- 
p'elnvs nieko geresnio, kaip 
tik jiems taikomą vergovę.

“Su pagarba
A. Einstejn.

“P. S. Neužginama šį 
laišką ir viešai naudoti.”

Kuomet mokytojas Frau- 
englass asmeniškai apsilan
kė pas Einšteiną, tai Eįn- 
steinas jam sakė, jog ir 
pats yra pasirengęs kalėii- 
man eiti, jeigu jį pasišauk.- 
tų vienas iš tyrinėjančių 
kongresinių komitetų.



LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

The Laisve, Inc.
Established April 5, 1911 |

Every day except Sundays, Mondays and Holidays 
11012 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 1ft, N. Y.

TEL. VIRGINIA 9-1827—1828
• President, JOHN GRYBAS; Seer.-Treasurer, WILLIAM CHAPELS 

Editor, ROY MIZARA
SUBSCRIPTION RATES

United States, per year ......... $8.00
t United States, per 6 months.... $4.50

Queens Co................ $9.00 per year
Queens Co......... $5.00 per six mos.

Canada and Brazil, per year $9.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.00 
Foreign countries, per year $10.00 
Foreign countries, 6 months $5.50

,<-Ehter**d as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y 
, ‘ under the Act of March 3, 1879.

PO ITALIJOS PARLAMENTO RINKIMŲ
PRIEŠ BIRŽELIO 7 ir 8 dd., kuriomis įvyko to 

krašto parlamento — senato ir žemesniojo atstovų bu
to—rinkimai, buvo keliamas mūsų krašte didelis 'triukš
mas.
4Rėkta, šaukta, agituota, kad Italijos kilmės žmonės- 
aimerikiečiai rašytų laiškus Italijon, jų giminėms1 ir 
.draugams, prašant balsuoti už krikščionių demokratų 
partiją, “pro-amerikinę partiją.”

Italijon pasiųsta mūsų ambasadorė, Mrs. Luce, va
žinėjo po tą kraštą, sakė kalbas, grąsino italams, ragin- 
"dama juos balsuot už de Gasperio partiją, nes kitaip, 
girdi, jums bus bloga: Amerika neduos jums daugiau 
pinigų.

Komercinė Amerikos spauda skelbė: žiūrėsime, ar 
:<amerikiniai bilijonai dolerių, sukišti Italijon įvairiuose 
. pavidaluose, padarė įtakos į to krašto žmones,—jei ne- 
..padarė, daugiau bilijonų dolerių jie negaus.

Rinkimų rezultatai parodė, jog ambasadorės Mrs. 
Luce prakalbos padarė daugiau žalos negu naudos Ame
rikai dr Italijos kapitalistams bei dvarponiams.

Siuntinėti amerikiečių-'italų laiškai Italijon, ragi
nant gimines balsuoti už krikdemus, taipgi naudos ne- į 
atnešė.

Popiežiaus agitacija, katalikų dvasiškijes agitacija 
Italijoje, abejojame, ar “pasiekė savo.”

Rinkimų rezultatai parodė, jog de Gasperio krikš
čionių demokratų partija ir jos talkininkai susmuko, 
Bežiūrint to fakto, kad jie giriasi gavę mažą daugumą 
narių, parlamente.

Visa tai privedė ministrų pirmininką de Gasperį prie 
’desperacijos. Jis, tuojau po rinkimų, viešai pasmerkė 
tuos italus, kurie balsavo už komunistus ir kairiuosius 
socialistus!

Kai valdžios galva imasi tokių priemonių kalbėtis 
‘•^u savo piliečiais, tai jau rodo; jog ne viskasY^s jį gerai. ■

f ,
• ' GALUTINIEJI DUOMENYS rodo, jog krikščionys 

.demokratai, dešinieji socialistai, liberalai,- republikoriai 
‘Jr kitos jiems artimos grupės rinkimuose gavo išviso 

-10,859,554 balsus.
’ . Na, o komunistai ir kairieji socialistai gavo 9,569,-

860 balsų.
Kaip matome, dvi darbininkų. partijos gavo arti 

tiek, kiek keturios kitos partijos, įskaitant vyraujančią 
•^krikščionių demokratų partiją.

f (Mčnarchistai ir fašistai gavo 1,580,395 balsus.) 
.zr... Bet tai ne viskas.
. ų . Tuojau, rinkimu išvakarėse ir pačią rinkimų dieną, 
’'komunistai ir kairieji socialistai skelbė^ de Gasperio 
...valdžia naudoja žiaurias priemones prieš kairesniųjų 
.bloką; ji vogs balsus.

-n. „ Dabar de Gasperio valdžia skelbia: “negerų balsų” 
■■buvo paduota 1,297,000; jie buvo atmesti.

Kas tie do “negeri” balsai ar balotai? Tenka manyti, 
jog dauguma ju buvo paduoti ųž kairiąsias partijas, to
dėl jie, dėl mažiausio dalykėlio, buvo atmesti. Sakoma, Į 

..parlamento išrinktoji komisija turėsianti tuos “nege
rus balsus” patikrinti. Būtų gerai, tada matytume, 

’ w /kaip ten buvo.
Vieną tenka pripažinti, kad balsavimuose dalyvavo 

.daug žmonių—viso 28,386,610. Tačiau “gerų balsų” te- 
Fpriskaityta tik 27,098,184. Daug balsavo moterų.

• J PIRMĄ KARTĄ nuo 1945 metų Italijos kairiųjų so-
;čialistų partija, vadovaujama Nienio, rinkimuose daly
vavo paskyrai nuo Italijos komunistų partijos, vadovau-
Jąmo? Togliatti.’

Tačiau, tai nereiškia, kad tarp šitų dviejų-partijų 
‘butų koks nors svarbesniais (politiniais) klausimais sky- 
Įljmas., .

.Ne, to. nebuvo.
Abi partijos stojo ir tebestovi už -taikos politiką, už

^Italijos ištraukimą iš Atlanto pakto ir NATO, už glaū- 
dų bendradarbiavimą su Tarybų Sąjunga ir liaudies de- 

'feokratinėmis šalimis.
Jflfe • ' Kaipgi šitos partijos pasirodė rinkimuose?

Komunistų partija gavo 6,1^2,638 balsus, o kairiųjų 
' ’ESOCialistų partija—3,440,000.
; Tai parodo milžinišką jėgą, stovinčią už taiką, už 

'gerbūvį Italijos liaudžiai.
-

KAI KURIE SPĖJA, jog dabar Italijoje būsią taip, 
J' kaip yra Francūzijoje: nebūsią galima sudaryti pasto- 

■ ^vdes tvirtos valdžios.
-Ar iš tikrųjų taip bus, liekasi palaukti ir pamatyti. 
Bėt vieną dalyką kiekvienas turi įsitėmyti: šitie rinki
mai uždavė smarkų smūgį krikščionių demokratų par- 

»>tiįai, o per ją ir tiems, kurie ryžosi doleriais papirkti 
Italijos žmones.

Pravda apie mini s I ro pirmininko 
Churchillo kalbą šalies parlamente
(Pabaiga)

“jos didybės vyriausybės 
politika, — pareiškė Čerči
lis, — yra — kuo sąžinin
giausiai laikytis mūsų su
sitarimu su Vakaru Vokie
tija dvasios ir raidės.” 
“Mes, — pabrėžė ministras 
pirmininkas, — jokiu bū
du neketiname atsisakyti 
nuo vykdymo įsipareigoji
mų, kuriuos mes prisiėmė- 
me Vakarų Vokietijos at
žvilgiu.” Ar iš šių pareiški
mu neišeina, kad dvasia ir 
raidė susitarimų, sudarytų 
tarp didžiųjų valstybių su 
tikslu sukurti vieningą, tai
kingą demokratinę Vokie
tiją, aukojamos dvasiai ir 
raidei kitų susitarimų, ku
rie sudaryti separačiai ir 
kurie sankcijonuoja Vokie
tijos suskaldymą, Vakarų 
Vokietijos r e m i 1 itarizavi- 
mą,‘ šios Vokietijos dalies 
pavertimą militarizmo ir 
agresyvaus revanšizmo ži
diniu. ..

Mes paliekame nuošalyje 
visiškai neteisingą čerčilo 
teigimą, kad tarybinė poli
tiką tariamai esanti Vokie
tijos problemos paaštrėji
mo priežastis. Tikroji Vo
kietijoje susidariusios pa
dėties priežastis ne kartą 
buvo aiškinta autoritetingų 
Tarybų Sąjungos atstovų, 
ir nėra prasmės kartoti 
juos čia. Mes paliekame 
nuošalyje ir gana smarkius 
Čerčilio žodžius, jo parink
tus neigiamai apibūdinti 
reikalų padėčiai Rytų Vo
kietijoje. Mes, žinoma, ga
lėtume rasti ne tik ne ma
žiau čaižius, bet ir žymiai 
teisingesnius žodžius reika
lų padėčiai Vakarų Vokieti
joje apibūdinti, bet dabar 
reikalas yra ' ne savitarpio 
barniuose.

Visiems turi būti aišku, 
kad Vokietijos suskaldy
mas reiškia karinio pavo
jaus židinio atkūrimą Eu
ropos centre. Vokiečių tau
ta nesusitaikys su tuo, kad 
ji neteko savo vienybės, ku
rią ji beveik prieš amžių iš
kovojo didelių pastangų ir 
aukų kaina. Todėl pagrin
dinis uždavinys Vokietijos 
atžvilgiu yra likviduoti da
bar esantį Vokietijos vals
tybės suskaldymą, paruošti 
ir sudaryti tokią taikos su
tartį su Vokietija, kuri su
tinkamai su pagrindiniais 
didžiųjų valstybių Potsda
mo susitarimo principais 
užtikrins vieningos, demo
kratinės taikingos Vokieti
jos sukūrimą.

Svarbiausias ne kartą 
kentėjusių nuo Vokietijos 
agresijos „šalių rūpestis tu
ri būti užkirsti kelią vo
kiškojo militarizmo atgi
mimui. Kartu vokiečių tau
tai turi būti užtikrintos vi
sos sąlygos taikiai Vokieti-' 
jos pramonei vystyti, jai 
dalyvauti — sutinkamai su 
jos gamybiniu ? techniniu 
lygiu — pasaulio ekonomi
niame gyvenime, jos turtin
gai nacionalinei kultūrai 
toliau augti.

Šiuo atžvilgiu naujoji tai
kos sutartis turi išvengti 
klaidų Versalio' sistemos, ’ 
nukreiptos į pavergimą di-! 
džios nacijos. Niekam nė-j 
ra paslaptis, kad Versalio ; 
sistemos autoriai labiau rū-1 
pinosi tuo, kad neleistų Vo- J 
kietijai ekonomiškai 'atsi
kurti, kaip konkurentui pa
saulinėse rinkose, negu ti-1 
kru kelio užkirtimu Vokie- i 
tijos militarizmui...

Reikia pažymėti, kad 
skirtingai nuo kai kurių ki-' 
tų buržuazinių valstybių 
vadovų Čerčilis neapsiribo
jo bendri deklaracija apie 

tai, jog pageidaujama tai
kiai sureguliuoti esamus 
nesutarimus tarptautiniuo
se santykiuose. Jis pada
rė konstruktyvius pasiūly
mus dėl pribrendusių taip- 
tautinės padėties klausimų 
svarstymo metodų.

Čerčilis pareiškė, k;\d 
“turi įvykti pasitarimas 
aukščiausiosiose s f eros e 
tarp vadovaujančių valsty
bių be ilgų atidėliojimų” ir 
kad “pasitarime turi daly
vauti minimaliai galimas 
valstybių ir asmenų skai
čius. Šis susitikimas turi 
būti tam tikru laipsniu ne
oficialus ir dar didesniu 
laipsniu uždaras bei nuoša
lus.”

Kaip matyti, Čerčilis, ne 
taip, kaip kai kurie kiti Va
karų valstybiniai veikėjai, 
nesusieja savo pasiūlymo 
dėl pasitarimo sušaukimo 
su kaikuriais nors prelimi
nariniais įpareigojimais tai 
arba kitai pusei...

Gegužės 13 d. pasirodė 
JAV valstybės departamen
to pareiškimas dėl Britani
jos ministro pirm i n i n k o 
kalbos, ir prezidentas Ei- 
zenhoweris pranešė, kad jis 
pritarė šio pareiškimo teks
tui.

Valstybės depar tamento 
pareiškime nepanejg i a m a i 
galimybė organizuoti Čer-! 
čilio pasiūlytąjį siaurą vals- i 
tybinių veikėjų pasitarimą.; 
Tačiau vėl iškeliama žino- į 
moji idėja dėl preliminari-1 
nių sąlygų, kurios kažkodėl i 
vienašališkai pateik i a m o s | 
Tarybų Sąjungai. Pasiro- j 
do, TSRS turinti dar kaž-1 
ką padaryti dėrybų Pan-1 
mynčžonyje sėkmei ir Aus- j 
trijos šutai1 ties klausimo ’ 
išsprendimui, nors po viso; 
to, kas įvyko,- yra visiškai j 
aišku, kad abiem šiais at-1 
vėjais dalykas priklauso ne 
nuo Tarybų Sąjungos, o į 
nuo Jungtinių Valstybių ir į 
Anglijos, kurios dar neįne- 
šė savo “teisingos dalies” 
nei vienu, nei antru atveju.

Kaip matyti iš spaudos 
atgarsių, o taip pat iš JAV 
valstybės departamento pa
reiškimo, Čerčilio pozicija, 
Anglijos politinių partijų 
žymių atstovų paremta, 
yra sutikta “rezervuotai” 
arba net “šaltai” tam ti
kruose atsakinguose Jung
tinių Valstybių sluoksniuo
se. Galimas, dalykas, kad 
kai kurie pažiūrų skirtu
mai tarp Anglijos ir JAV 
valstybinių veikėjų paaiški

Pirmas “Jet” lėktuvo panaudojimas nešiojimui laiš
kų. Šis lėktuvas pribuvo iš Dayton, Ohio, j Washinp;- 
toną su trimis maišais .laiškų. Jis padarė i valandą 
48,0 mylių, jdomu, kad tame pačiame Ohio mieste 
buvo Wrights brolių pagamintas pirmutinis lėktuvas. 
Bet koks skirtumas! Wrightu lėktuvas į valandą pa-

♦ darydavo tiktai apie 30 mylių.

nami vis labiau ryškėjan
čiais ekonominiais priešta
ravimais jų tarpe, kas ne
maža yra susiję su Jungti
nių Valstybių vedama griež
ta Vakarų Europos šalių 
prekybos apribojimo linija.

O kai dėl TSRS, tai, šalia 
tarybinės visuomenės nuo
monės neigiamos pažiūros 
i eile konkrečiu Čerčilio tei
ginių, apie kuriuos buvo 
kalbama aukščiau, ji su su
sidomėjimu sutiko kai ku
riuos jo kalboje esančius 
konstruktyvinius m o m e n- 
tus. Ateitis parodys, kiek 
šie momentai išreiškia ti
kruosius Čerčilio vadovau
jamos Anglijos vyriausy
bės ketinimus.

Negalima nepripa ž i n t i, 
kad jau pasirodė simpto
mai, kurie negali nesukelti 
šiuo atžvilgiu nerimo jaus
mo tarybiniams žmonėms 
ir tarptautiniams sluoks
niams, ginantiems taikos 
reikalą. Reikalas liečia nu
matomą trijii valstybių — 
JAV, Anglijos ir Prancūzi
jos — vyriausybių vadovų 
susitikimą, tariamai sie
kiant parengti bendrą lini
ją arba net suderintą pozi
ciją didžiųjų valstybių ga
limų derybų atveju. Jeigu 
tai yra taip, tai tat reiškia, 
kad Vakarų valstybės ir 
ateityje ketina toliau tęsti 
linija savitarpio suokalbio 
TSRS sąskaita.

Tuo pat metu tai reiškia, 
kad Čerčilis faktiškai jau 
traukiasi jeigu ne nuo sa
vo pasiūlymo sušaukti ’“pa
sitarimą aukščiausiose sfe
rose” raidės, tai bent nuo 
jo dvasios, nes toks pasi
tarimas, kiek reikalas lie
čia TSRS dalyvavimą jame, 
galėtų įvykti tik tuo atve
ju, kai pusės eina į pasita
rimą be jokių iš anksto fik
suotu reikalavimų . O nu
matomo' trijų valstybių va
dovų pasitarimo tikslas, 
matyti, yra parengti tokius 
reikalavimus, ’ siekiant pa
teikti juos Tarybų Sąjun
gai ...

Washington. — Kongre
so komisija užsieniniais rei
kalais rengiasi apkapoti 5 
bilijonų, 400 milijonų dole
rių fondą, kurį prezidentas 
Eisenhoweris skiria sveti
miems kraštams ginkluoti 
prieš komunizmą per me
tus.

Buvęs prezidentas Tru- 
manas tam reikalavo net 7 
bilijonų, 600 milijonų dole
rių per metus.

K. Steponavičių palaidojus
Šių metų birželio 10 d. 

North Arlingtono katali
kiškose kapinėse buvo pa
laidotas Kazys Steponavi
čius, ilgametis Cliffside, 
N. J., gyventojas ir žynius 
Amerikos lietuvių veikėjas.

Cliffsidėje jis buvo dau
giau žinomas, kaip Charles 
Stephens, nes oficialiai jis 
tą vardą naudojo.

K. Steponavičius gimė 
prieš 64 metus čičkių kai
me, Alvito valsčiuje, Vilka
viškio apskrityje. Į Ame
riką jis atvyko 1909 me
tais. Pirmiausiai buvo ap
sigyvenęs Brooklyne, vė
liau Yonkers, N. Y.; dar vė
liau—Cliffside, N. J. Čia 
velionis išgyveno apie 40

Kazys Steponavičius
Atvykęs dirbo įvairiuose 

fabrikuose įvairius fizinius 
darbus. Sunkiai, ilgas va
landas jis dirbo. Pirmąją 
apšvietą, padėjusią velio
niui klasiniai susiprasti, su
sipažinti su visuomeniniais 
reikalais, jis gavo iš “Ko
vos,” vėliau iš “Laisvės” 
ir kitos spaudos. Mėgo skai
tyti knygas, mėgo studijuo
ti.

Po pirmojo pasaulinio ka
ro K. Steponavičius buvo, 
išrinktas Amerikos Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugijos Centro sekreto
riumi. Šias pareigas jis at
liko pagirtinai. Būdamas 
šiose pareigose, velionis su
mezgė ryšius su daugeliu 
Amerikos lietuvių veikėjų, 
plačiau susipažino su orga
nizaciniais reikalais ir pa
kilo apšvietoje daug aukš
čiau.
. Po to, kai pasitraukė iš 
centrinio sekretoriauš vie
tos, velionis pasiryžo būti 
biznieriumi ir buvo juo per 
metų eilę. Tik prieš aštuo- 
neris metus, kai velioniui, 
darant operaciją, teko pra
rasti abidvi kojas, jis savo 
bizni (Bar & Grill) parda
vė. Tada, negalėdamas daug 
kur išeiti, pradėjo uoliau 
studijuoti ir daugiau rašy
ti mūsų spaudai, ypatingai 
Laisvei. Rašė jis korespon
dencijas,' rašė straipsnius, 
po kuriais dažniausiai pasi
rašydavo Kazio Bevardžio 
slapyvardžiu.

Bet velionis turėjo silpną 
širdį. Jau prieš tūlą laiką 
jis vos nenumirė nuo šir
dies smūgio. Atsipeikėjęs 
■nuo pirmos atakos, jis ta
rėsi būsiąs atsargesnis, ap
dairesnis; ryžosi daryti vi
sa, kad ilgiau gyventų, nes, 
anot jo, pasaulis toks įdo
mus, įvykiai, kurie šiandien 
vyksta, tokie dideli!

Jis domėjosi pasauliniais 
įvykiais < ir x labai ■ domėjosi 
tarybine Lietuva, savo 
gimtąja šalimi, kur laimin
gai gyvena jo sesuo, Mari
jona Samušienė, su šeima. 
Su seserimi velionis palai
kė gyvus ryšius.

Be to, kad jis. rėmė mūsų 
spaudą raštais, velionis 
-j— -------------- ---- - —  — . , ... .............. .............................

2 pus!.—Laisvė (Liberty)-Šeštadien., Birželio-June 13, 1953

Steponavičius rėmė ją ir 
medžiagiškai, kiek tik g^ 
Įėjo. Jis priklausė LDS^’ 
ALDLD ir čia taip pat dar
bavosi kartu su vietos vei
kėjais.

Taigi K. Steponavičiaus 
mirtis yra didžiulis nuosto
lis ne tik Cliffsidės pažan
giajam lietuvių judėjimui, 
o ir visam mūsų judėjimui 
Amerikoje.

K. Steponavičius buvo ve
dęs Uršulę Jankauskaitę, 
su kuria per ilgus metus 
gražiai gyveno; vaikų netu
rėjo.

Cliffsidėje gyvena velio
nio brolis, Juozas Stepona
vičius, su šeima; tai patsai 
vyriausias brolis, padėjęs 
Kaziui atvykti į Ameriką.

«

K. Steponavičiaus laido
tuvės buvo didelės: į kaili
nes lydėjo virš 30 mašinų, 
pilnų žmonių. Buvo labai 
daug gėlių vainikų. jį

Prieš išlydint velionio pa
laikus į kapines, koplyčioje 
kalba pasakė Rojus Mizara.

Palaikai buvo nuvežti į 
bažnyčią ir ten atlaikytos 
mišios, taipgi atliktos kitos 
laidotuvines religinės cere
monijos, ritualai.

Kapinėse, prie duobės, 
katalikų kunigas atliko 
maldą. Po to Leonas Prū- 
seika. atvykęs iš Chicagos 
i laidotuves, pasakė pasku
tine, atsisveikinimo kalba.

Iš kapinių grįžusiems vi
siems palydovams buvo pa
teikta užkandžių.

Teilsisi velionis ramiai, o 
jo žmonai, broliui ir sesu
tei. gyvenančiai Lietuvoje, 
reiškiu nuoširdži 
tą.

; j " < 1 ’"T“-------

Francijos seimas
Bidaullą kaip premjerą

Paryžius.—Francijos sei
mas neužgynė Geo. Bidaul- 
tą, katalikų politiką, kaip 
naują Francijos premjerą. 
Užgynimui, pagal konstitu
cija, reikėjo 314 balsų, o už , 
Bidaultą balsavo 313, vadi
nasi, vienu mažiau. Prieš 
Bidaultą pasisakė 228 sei
mo nariai.

Piršdamasis į premjerus, 
Bidault žadėjo sudaryt sti
prią valdžią, pataisyt nu
smukusius šalies finansus 
ir energingai vest karą 
prieš Vietnamo liaudinin
kus.

Norėdamas gauti kaires
niųjų seimo narių paramos, 
Bidaultas taip pat ketino 
darbuotis už sušaukimą 
Keturių Didžiųjų konferen
cijos — Francijos, Sgvietų 
Sąjungos, Amerikos ir An-

i .užuojau- j
Draugas^A ~ 7

neužgyre

LIAUDIES DAILĖS 
SUKLESTĖJIMAS

i KINIJOJE
i ŠANCHAJUS. — šancha- 
; jaus kultūros rūmuose ati- 
j daryta liaudies vaizduoja
mosios dailės paroda. Dar
bininkai - dailininkai patei- 

' kė parodai daugiau kaip 
130 paveikslų, plakatų, ka-

I rikatūrų ir kitus eksponą- 
į tus, atrinktus iš daugybės 
I darbu, kuriuos atliko Šan- 
chajaus darbininkai, ivai-

■ riuosė rateliuose prie fa-
■ brikų, gamyklų, klubų ir 
kultūros namų. Visi šie

i darbai, paprasti ir aiškūs 
savo forma, vaizduoja įvąi* 
rias naujosios Kinijos gy- 

i venimo puses, kunkuliuo- 
i įančią darbo žmonių gamy
binę ir visuomeninę veiklą. 

Paroda turi didelį pasise
kimą gyventojų tarpe.
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Knyga apie savanorius, 
vykusius Ispaniją 

gelbėti
Giliu susidomėjimu perskaičiau knygą a- 

pie karą Ispanijoje. Knyga pavadinta “The 
Volunteers” (Savanoriai). Josios autorius 
Steve Nelson, pats dalyvavęs Ispanijos kare, 
mušęs žmonijos priešą, fašizmą.

Steve Nelson šiuo metu Amerikos žmo
nėms yra žinomas ne tik, kaip savanoris, 
vykęs Ispanijon kariauti prieš Franko, Hit
lerį ir Mussolinį; Steve Nelson šiandien žino
mas, kaip žymus, drąsus, pasiaukojęs kovo
tojas už taiką.

Atsiminkime: Steve Nelson yra nuteistas 
20 metų kalėti, einant atgyvenusiu savo die- 
lias senu, vienu netikusiu Pennsylvanijos' į- 
'zatymu. Jo byla apeliuota, svarstyta aukš
čiausiame tos valstijos teisme ir šiuo metu 
laukiamas teismo sprendimas.

Steve Nelson šiuo metu turi kitą bylą 
Pittsburghe. Jis ir keletas kitų veikėjų tei
siami federaliniame teisme, einant Smitho Į- 
stalymu.

Jis pusę metų buvo kalėjime, ten žiau
riai traktuotas, vienutėje laikytas.

Ir visa tai nepabaidė Steve Nelson. Visa 
tai ji dar labiau užartavojo jo įsitikinimuo
se,

“The Volunteers” Steve Nelson rašė kaip 
atsiminimus. Bet tai daugiau negu tai. Tai 
kartu literatūrinis veikalas ir istorinis. Kny
ga parašyta taip Įdomiai, kad skaitytojas, 
pradėjęs ją skaityti, nenori padėti Į šalį, kol 

i baigia.
Knyga prasideda sir bedarbių veiksmais 

Chicagoje, su tuo, kaip žiauriai policija 
f^iuos puolė, areštavo, mušė. Ir tūli tų muštų, 

persekiotų bedarbių, pagaliau, nusitarė 
vykti Ispanijon respublikai ginti.

t ,

Autorius nepadaro kiekvieną, vykusį Is
panijon, angelu; Jis piešia juos, kaip žmo
nes. Jis parodo, jog tarp vykusiųjų Ispani
jon, buvo ir avantiūristų, ieškojusių kaž ko
kių įvykių, prietykių. Tūli jų nepasiekė Is
panijos, nes buvo išskirti Francūzijoje ir 
palikti, grąžinti atgal.

Nelsonas ryškiai apibūdina sunkią kelio
nę, tą odisėją, kuri teko atlikti savanoriams 
kelyje per Francūziją, kol pasiekė Ispaniją. 
Jis realistinėmis varsomis vaizduoja padėtį 
Ispanijoje: mūšius, gyvenimą fronte ir už
frontėje.

Amerikiečių Lincolno batalionas suvaidi
no milžinišką vaidmenį Ispanijoje, beginant 
respubliką.

Visa tai Steve Nelson meistriškai šioje 
knygoje pavaizduoja.

Patariu kiekvienam, galinčiam angliškai 
skaityti, įsigyti šią knygą ir atidžiai per
skaityti. R. M.

(THE VOLUNTEERS by Steve Nelson, iš
leido Masses & Mainstream žurnalas, 832 
Broadway, New York, N. Y. Kaina popieri- 
niuo^fc apdaruose $1.)

Bosque
f r ,

Lijanų apjuosti šimtmečių medeliai, 
Braškėdami veržiasi į saulę; 
O bosque paleisti laukiniai žvėreliai 
Vylioja valovą pasaulio.

Ir vienišai palmei ant kranto upelio — 
Dabinančiai akyračio grožį;
Lieknan liemenėlin, šelmis vaikelis: 
Datą ir vardą įdrožė.

Mažam tvenkinėly pulkelis žąselių 
Sparneliais plasnodamos krykščia... 
Ant išversto medžio, poetas bernelis, 
Apgaili laimužę pernykštę.

/Štai vėjas perskrodė pilką debesėlį — 
Saulės spindulėliai prašvinta...
Sujudo lapeliai barzdoto medelio' — 
Sidabro raselė nukrinta...

Wakilo pulkelis sparnuotų drugelių, 
toli erdvėje išnyko...

T.^kvargas, vargelis,-vargdieniui berneliui: 
Pilku palydovu paliko...

Kapso Sūnus.
Campinas, 13. 1953
Brazilija*

Sargas
Ponas Gica Samsonas, mūsų miestelio pri- 

maris (viršaitis) tą vakarą jautėsi ypatin
gai vienišas. Po to, kai tarnaitė Jelizaveta, 
moteris aukšta kaip dragūnas ir sausa kaip 
lenta, nukrausite stalą ir atnešė jam kavos, 
jis pasiliko vienas tuščiame valgomajame ir 
pasinėrė į mąstymus.

Priešais jo raudoną veidą ir tankią, rū
pestingai apkirptą barzdą nuo kavos puode
lio kilo šilti, vos įžiūrimi garo vihguriukai.

Mažos akutės, giliai nulindusios po nuka
rusiais gauruotais antakiais,'smigsojo erdvė
je: ponas Gica Samsonas galvojo apie savo 
vienatvę. •

Ko galima nusitverti tokiame užkampio 
miestelyje kaip mūsų, kur nėra nei kavinės, 
nei aludės?...

Dešimtą valandą uždaromos krautuvės— 
daryk ką nori... O ką tokiame užkampyje 
veikti? Jeigu užtruksi pas kurį bičiulį, pas
kui sunku bus namus pasiekti: miestelyje iš 
viso tik du trys žibintai, bet ir tie daugiau 
smilksta, nei gatvę apšviečia. Kur čia neįlįsi 
i dumblynę ar į klaną?

Ponas Gica Samsonas, matote, jau seniai 
ketina šį tą savo miesteliui padaryti. Bet ar
gi galima šiuos ketinimus įgyvendinti? Kai 
tau tiek daug tarnybinių rūpesčių, labai sun
ku dar ko nors imtis. Ar maža ką turi at
minti primaris? Reikia mokėti reikalus tvar
kyti. Įtikti ir vieniems ir kitiems, sužnoti, 
kokia reikalų padėtis viršuje, vyresnybėje: 
ar ten debesys, ar saulė? Taip, ponas Sam
sonas nusimano šiek tiek apie šio pasaulio 
reikalus...

O štai dabar jis sėdi namie vienas. Ponia 
Adela išvažiavo į Jasus.

“Ką gi tu veiksi Jasuose, brangioji ’’
“Reikia užsisakyti balinę suknelę, žiemi

nę skrybėlaitę...”
Balinės suknelės, žieminės skrybėlaitės... 

Tūkstančius užgaidų turi moterys! O jis štai 
antrą vakarą leidžia visiškai vienas.

šiandien, eidamas iš valdybos, jis pasiun
tė sargą Gicą Balaną komisaro pakviesti. Jis 
tikėjosi pasitrumpinti su juo vakariuką, iš
gerti buteliuką vyno, palošti kortomis, tai 
yra praleisti vakarą iaip, kaip jį leidžia 
padorūs žmonės biauriu rudens metu. Bet 
ir komisaras Leonas Vasilijus buvo Jasuose, 
jis išvažiavo ten po pietų.

Kurie velniai neša *visus į tuos Jasus?
Susimąstęs ponas Gica Samsonas buvo vi

sai bepamirštąs kavą ir dabar lėtai siurbčio- 
ja ją mažučiais gurkšneliais. Išgėręs kavą, 
jis su dideliu vargu pakelia nuo kėdės savo 
dramblotą kūną ir girgždančiais batais eina 
į gretimą kambarį.

Kaip paprastai, Jelizaveta jau paklojo 
lovą ir pastatė kambarines šliures greta 
vilko kailio.

Ponas primaris atsisėdo ant krėslo greta 
lovos ir iš švarko kišenės išsitraukė “Univer- 
sulą” (laikraštis). Primarijoje jis jau per
skaitė vieną pusę, belieka perskaityti antrą
ją. Patogiai įsitaisęs ir iš pasitenkinimo 
krenkštelėjęs, jis ėmė skaityti naujienas, 
gautas iŠ visų šalies kraštų, iš visų pasaulio 
kampelių. Vėjas, siautėjęs visą dieną, ėmė 
rimti; kambaryje tylu.

Malonu sėdėti gerai pavalgius šiltuose na
muose ant minkšto krėslo ir skaityti apie vi
sokius įvykius. Sėdi štai taip ramiai, ir nie
kas tavęs nekliudo!

Iš virtuvės pasigirdo indų skambesys, 
triukšmingai plaunamų Jelizavetos.

— Kas ten jai yra? Liko visai viena, o vis 
tiek svaido ir daužo indus... Kas velnias!

Bet ponas Gica buvo visiškai viepas, ir 
niekas negalėjo jam atsakyti. Net švelnu^ 
ponios Adelos balsas nesuburkavo :

“Ką gi daryti, brangusis? Tokie jau yra 
tarnai...”

§tai matai, kokie tie tarnai... Be abejo, 
ponas primaris teisus, kai rodo gi’iežtumą 
savo viešpatijoje. “Ką? Kur? Kai pas mane, 
ponai, įeina valstietis, taį palieka kepurę už 
durų: jis privalo žinoti, sū kuo turi reikalų.”

Ir staiga kažkieno balsas pašnibždomis 
paklausė: “O naujojo primario rinkimai? 
Ei, kažin, kaip dar čia bus?”

Ak, apie šitą! Kad tik parama būtų. Iš 
viršaus pašakys: “Tvirtiname!” — ir baig
ta! Svarbu būti geruose santykiuose su vy
resnybe !

Ponas Gica Samsonas šypsosi: jis tai jau 
labai geruose santykiuose su vyresnybe. Su 
kitais, tiesa, jis elgiasi taip, kaip jam patin
ka. Valdybos nariai — aplinkiniai vienasė- 
džiai; argi išdrįs jie, apsirengę prastais kai
mo drabužiais, pasakyti ką nors prieš, jei 

ant pono primario liemenės žybčioja auksi
nė grandinėlė?

Pasako ponas primaris: “Reikia daryti 
taip!”—ir jie linkčioja galvas: “Tvirtina
me ! Tvirtiname!”

Ką jie supranta, vargšeliai? f
Ponas primaris šypsosi, šitie vargšeliai iš 

tikrųjų nieko nesupranta, o jam žinoma 
daug kas!

“Tvirtiname!”
O kam mėsininkai neša kiekvieną rytą 

pačius riebiausius mėsos gabalus? Arba ke
pėjai—pačius gražiausiai Įraudusius duonos 
kepalus ?

“Tvirtiname!”
O kuris velnias verčia kaimiečius laužyti 

ratų ašis duobėtame miestelio kelyje?
Ponas Gica Samsonas šypsosi, susimąstęs 

žiūrinėdamas laikraštį. Jo lūpos retkarčiais 
kruta, o namai tuo metu pasineria i visišką 
tylą, slenkančią iš visų kampų. Kai jis judi
na ranką, laikraštis niūriai čežAa. Ponas 
Samsonas giliai atsidūsta, ir akimirką tesu- 
drumsta tyla jį vėl apgaubia.

Visa tai niekai! Tu gerai Įsitaisei? Sėdi 
savo gūžtoje su savo pinigais, su savo žmo
na, valgiu ir vynu? Ir viskas!

šilumos ištižintas, jis užsnūdo, jo vokai 
apsunko, galva nusviro ant rankų. Nusižio
vavęs jis lėtai ją pakėlė.

Kur jis? Plačiai atsimerkęs, žiūri aplin
kui ir jaučia, kaip silpninanti šiluma plinta 
po visą kūną.

— Kaip ramybė lepina! — graudulingai 
šnibžda ponas Gica Samsonas ir pameta sa
vo minčių giją. Rūko šydas slenka prieš 
akis.

—Ne, nėra ko sėdėti, reikia eiti miegoti. 
Kelinta valanda? Tur būt, pusė dešimtos.

Jis išsiima laikrodį ir ilgai į jį žiūri, žio
vaudamas ir sprogindamas akis:

—Ne, tik devynios. Miegoti dar anksti...
Tai visada taip: palieki vienas, ir nėra ko 

veikti. Kitais vakarais galima paplepėti su 
ponia Adela arba pasiginčyti su Leonu.

—Ką pasakysi, komisare? Kaip ten su 
politika?

—Mūsiškė pirmauja, jūsų “šviesybe”, — 
atsako komisaras šypsodamasis ir žvilgčio
damas į ponią Adela.

Prasideda juokai, sąmojai — taip ir pra
eina laikas. O ką daryti dabar? Eiti miegoti, 
ką gi daugiau? *

šniokštuodamas jis atsistoja, išeina į prie
menę, užrakina orutines duris, grįžta, užra
kina kambario duris ir stenėdamas pradeda 
vilktis drabužius. > ■

Dvi sekundes pasimeldęs, jis išsitiesia ant 
minkšto čiužinio. Lova vaitoja tartum gyva 
būtybė. Ponas Gica pasvyra į lempą, degan
čią ant staliuko, ir pučia ją. Liepsnos liežu
vėlis ištįsta, tvykstelia ir tylutėliai šnypšda
mas užgęsta.

Kambarys pasineria į prietemą, pro kurią 
vos prasiveržia šviesiai rožinė šviesa lempe
lės, degančios ties paveikslais prie rytinės 
sienos. Ponas primaris įsikniaubia į priegal
vį, kurio balti galai keistai pakyla iš abiejų 
jo galvos pusių tartum milžiniškos ausys.

Tur būt, nuo to, kad ponas primaris pali
ko visiškai vienas, jo galvoje kyla keisti 
reginiai, kurie palengva jį užvaldo.

—Ko reikia primarijoje šitiems valstie
čiams? 1 1

—Ko jums čia reikia? Ko Įsmeigėt akis į 
mane? Kas atsitiko? Jūs girti?...

— Pažiūrėkite, ponas primari...
—Ko man žiūrėti, ko man žiūrėti? Man 

jumis rūpintis? Argi už tai valstybė man 
piniįus moka? Pakanka man ir kitų rūpes
čių! t ■ i

—Susimildami, o mokesčiai?... Kaip mums 
bu jais susidoroti per penkiolika dienų? ,Po
nas kelių prižiūrėtojas, ponas prečeptorius... , 
(mokesčių rinkėjas).

— Koks prižiūrėtojas? Koks prečepto
rius?... Ko stovi su kepure, a? B>ene pas save 
kaime esi? Tai ką, ar tu kaire koja atsikė
lei? A?...

“O kas valstiečiams? — galvoja 'ponas 
Gica Samsonas. — Jie viską įmanytų, žino
ti nieko nežino, nerūpi jiems nei tavo gero-

‘ vė, nei poilsis; tik vis savo kala... Kas gi su 
jais darosi?

žiūri į tave iš po kepurių rūsčiai, nedrau
giškai... Jie, ko gero, gali'tave užpulti, su 
jais gyvybe rizikuoji.”

— Lyg nepažinojai stygiaus ir kukurūzų 
košės? Argi tu ne iš mūsų tarpo išėjęs?

“Prašau, džiaukitės^ — galvoja ponas pri
maris. — Jie gali drėbti tau į akis bet kokį 
įžeidimą!... Kėsinasi į mano gyvybę... tai, 
taip, jei norite žinoti, jie viską gali, net ir 
pasikėsinti į mano gyvybę!...”

Staiga Gica Samsonas krūptelia ir smar- 
( kiai apsiverčia lovoje; plačiai atmerktos jo 

akys nukrypsta į lango pusę. Kažkas du kar
tus labai ryškiai suduoda į palangę tuk! 
tuk! 1

—Kas čia galėtų būti ? — klausia save po
nas Gica Samsonas, ir jam gerklė išdžiūsta. 
Jis žmogus silpnabūdis, o vienatvėje, kurio
je jis dabar yra, ar maža kas gali atsitikti!

* Ir kuris velnias išnešė komisarą į Jasus? 
Tik to betrūko!

Plačiai atsimerkęs jis tebežiūri į langą.

Darbininkų 
Sveikata

J. J. Kaškiaučius, M. D. 
ŽŪT AR BŪT?
GYVENT AR MIRT?

Mokslas /vis žengia pir
myn, vis pažangos, vis pro
greso keliu. Ir visi mes ti
kime į Tnokslą, galingą, lais
vai išsišakojusį, naujus gy
venimo horizontus atiden
giantį mokslą. Iš stebėti
nų mokslo pasiekimų mes 
semiame naujo įkvėpimo, 
naujos energijos ir pasiry
žimų žiežirbas. Mes ger
biame mokslo darbuotojus, 
tiesos ir šviesos ieškotojus.

Medicinos mokslų išradi
mai įžymią užima vietą di
dingoj mokslų ir meno ple
jadoj. Gydytojai išradėjai 
—žmonijos geradariai. Ei
liniai gydytojai vis tebebū
tų bejėgiai kovoje su epide
mijomis ir ligomis, jei ne 
tie nuolatiniai išradimai 
organinės chemijos, fizikos 
ir kitų medicinos mokslo 
šakų srityse.

Atominės energijos išra- 
į dimai ir tyrinėjimai nau
jus atskleidžia akiračius 

' žmonijos istorijoj, naujas 
' nurodo galimybes ir medi
cinos praktikoj, žemdirbys
tėj, industrijoj, pramonėj. 
Kad tik tie atominiai pasie
kimai tarnautų žmonijos 

; labui, — ne baugintų žmo
nijos, negrūmotų visuoti
nio išnaikinimo grėsme.

Čia tai ir yra sukliuvi- 
mas. Daugumoj atvejų mū
sų mokslininkų protai pa
samdyti industrijos dikta- 

* torių, monopolistų, karte-' 
i listų, militaristų, pasauli- 
Į nes politikos strategų, im
perialistų. Čia ir yra dau
gelio mokslininkų keblu
mas, pažeminimas, gėda, iš
davystė.

Jau ir pirmiau jie padėjo 
išrasti masiškų žudynių 
pabūklus, o dabar tokie 
mokslininkai nusiėmė savo 
altruistinę kaukę. Tiesos 
ieškojimas, mokslas žada 
išvystyti naują tvirtą ir 
linksmą žmoniją, bet jis 
taipgi parodo savo nelem
tą juodą* galimybę visiškai 
išnaikint ir žmoniją ir gy
vybę. . ' -

Gerai, kad milionai ir 
milionai žmonių supranta 
dalykų esmę, numano atom- 
bombininkų užmači a s . 
Mokslo pažanga galiausiai 
pasiekė sprendžiamąjį taš
ką, kur pasirinkimas aiš-. 
kus: žūt ar būt, gyvent ar 
mirt. Milionai supranta, 
kad geriau turėt maistą, 
vaistus, peniciliną, aureo- 
■myciną, negu atombombas, 
bakterinį karą, sisteminį 
badą.

Mes nežinom, kas gali 
atsitikti. Mokslas aštrus 
abiem kraštais. Mus gali 
susprogdinti, bet, antra 
vertus, argi tikrasis, teisu
sis mokslas pasiduos bejė
giškai? Gyvenimo ar mir
ties klausimas, žmonijos 
giminė mato sprendžiamą
jį tašką, ir lemtingais mo
mentais ji nelaukia, rankas 
nuleidus.

Iš visų pasaulio kraštų ai- 
dėte aidi daugiamilioniniai 
šūkiai — taikos, saugumo, 
tiesos! Gyvent, ne mirt! 
būt, ne žūt! Gyvenimiškas 
šūkis pasieks savo tikslą.

Užuolaidos nuleistos tik iki pusės, ir pro ne
uždegtą lango dali jis staiga pastebi anks
čiau nematytą šešėli.

Kažkieno ranka vėl pradeda graibytis po 
palangę: girdėti duslus kovos triukšmas,su
dreba sienos, ir visa tai tučtuojau atsiliepia 
primario būklei: širdis jam krūptelia, aki
mirką apmiršta ir tučtuojau pradeda baisiai 
daužytis. Ponas Gica Samsona’s visiškai nu
bunda, sėda ant lovos krašto ir Įkiša kojas Į 
naktines šliures.

žaibo greitumu- jis nustato sąryšį tarp ne
ramaus sapno nuotrupų ir Įsivaizduojamo 
valstiečių keršto ir beldimo į langą.

Ir kai už lango girdisi duslus balsas, gra
sinantis šauksmas ir keiksmai, jis išsigąstin- 
gai pašoka į kambario vidurį.

Paklaikusiomis akimis žiūri jis Į krosnies 
dureles, tartum norėdamas ten pasislėpti, 
žengia ryžtingą žingsnį lovos link, ketinda
mas pabrukti po ja savo stambią mėsą, pas
kui pastingsta stovėdamas vidury kambario 
su šlapiais, pasišiaušusiais plaukais.

Balsas pasigirsta vėl, dabar jis pažįsta: 
tai balsas sargo Gicos Balano, kuris keikda
masis kažką varo šalim:

—Ei, galvijau! Nešdinkis po velnių! Te
gul vilkai suėda tavo mėsą, 0 Šeimininkas— 
odą! Ko tu čia slankioji po langais? Nori 
langus išdaužyti, velnio kerėbla ?

Ponas primaris, sunkiai kvapą atgauda
mas, skubiai užsimeta apsiaustą, užsimaukš
lina kepurę, šlepsi naktinėmis šliurėmis per 
priemenę, atidaro drebančia ranka lauko 
duris ir išeina į priebutį:
— Kas ten, Balanai? Kas atsitiko?
—Gi ta velnio karvė, 'ponas primari! 

Skardininko šloimo karvė...
Juodas šešėlis išeina iš už kampo.
Sargas su vėzdu* rankoje, apsivilkęs kaili

niais, su kepure, užsmaukta ant ausų, apsia
vęs degutu dvokiančiais auliniais batais, 
sunkiais žingsniais prieina prie priebučio.

Ponas Samsonas jaučia krūtinėje -keistą 
kutenimą, iš džiaugsmo jis negali rasti tin
kamų žodžių. /

—Matai, Balanai... valkiojasi tokie gyvu
liai, palikti likimo valiai... Kad bent būtų 
laikas! Apie daug ką tenka galvoti...

Sargas neatsako.
Primaris įdėmiai Į jį žiūri:
—Ką tu pasakytum, Balanai, jeigu aš tau 

pasiūlyčiau stikliuką romo? Tu juk, tur but, 
sustirai... ; ’ A

—Taip,; šaltoka... — tyliai Atsako Balanas.
Silpna pro debesis prasiskverbusi mėnulio 

šviesa apšviečia barzdotą, raukšlėtą veidą.
• —štai įr mėnulis teką,.. —r tyliai kalba 
ponas primaris. ,

Paskum jis žiūri į Balaną, tartum tik da
bar jį pastebėjęs:

—Taip, sunku vienam... štai išvažiavo po
nia į Jasus... Ir komisarą velnias išnešė te
nai...

Minutę pagalvojęs ir nežinodamas, ką čia 
dar pasakius, jis klausia:

—O tu kaip gyvuoji?
—Kaip gyvuoju? — murma valstietis.— 

Ogi kaip dievas duoda!... šit jau dvidešimt 
metų taip gyvenu... Vien tik vargas...

—Ak, taip ! Ak, taip ! — murma primaris, 
linkčiodamas galvą ir galvodamas apie savo 
neseniai buvusį išgąstį. — Bet kas žino, 
kaip gali atsitikti ir kas toks iš esmės mūsų 
gyvenimas ?

Miestelis skendi kapų tyloje. Gica Bala
nas su savo sunkiais kailiniais stovi pasirė
męs lazda, visas apimtas savo nesmagių 
minčių.

—Ką gi, eikime! Aš duosiu tau stikliuką 
romo! — sako Gica Samsonas. — Velnioniš- 
kai šalta. Niekaip negaliu užmigti...

Jis minutėlę stovi svyruodamas ir staiga 
pareiškia:

—O žinai ką? Geriau tu rytoj gausi stik
liuką degtinės. Išgersi jį pas Janka Sterną 
ar pas šloimą... Pavargąu aš labai!

Jis nueina Į priebučio šešėlį, atidaro du
ris, užtrenkia jas paskui save, du kartus ap
suka raktą. Girdėti jo tolsta žingsniai. Pas
kui pasigirsta durų trinktelėjimas, ir greitai 
nusileidžia langų užuolaidos.'Neaiškioje mė
nulio šviesoje sargas pasilieka vienas, liūd
nas ir nejudąs, su nuleista galva.

Michajus Sadovianu, 
rumunų rašytojas.

VAIKŲ LITERATŪRA KINIJOJE
PEKINAS. Kinijos Liaudies Respublikoje 

• didelis dėmesys skiriamas vaikų literatūros 
leidimui. Nepilnais duomenimis, 1950-—1953 
m. m. šalyje išleistos daugiau kaip 2,300 
pavadinimų vaikų knygos bendru daugiau 
kaip 41,600 tūkstančių egzempliorių tiražu. 
Į kinų kalbą išversta daugiau kaip 500 pa
vadinimų tarybinės knygos vaikams. Pekine, 
Šanchajuje, Chančžou ir kituose miestuose 
leidžiami vaikų laikraščiai ir žurnalai iško
vojo milijonų jaunų skaitytojų meilę, šių 
leidinių tiražas nenukrypstamai didėja. 
Mukdene leidžiamas laikraštis “Chaoertun” 
išeina 94 tūkstančių egzempliorių tiražu; 
žurnalas “Raudonasis kaklaryšis” čuncine— 
.48 tūkstančių egzempliorių tiražu;

Washington. — Amerika 
ragina Šveicariją dalyvaut 
neutralių šalių komisijoje 
belaisviams k o n t r o 1 i uoti 
Korėjoje.

Paryžius.—Francijos pre- ; 
zidentas V .Auriol ieško 
naujo 'kandidato į premje
rus.

3 pusi.-Laisvi (Liberty) -Seštadien., Birželio-June 13, 1953



Cleveland, Ohio
Konferencija ir piknikas 
gražiai pavyko

LLD 15-tos Apskr. Komite
to pirmininke Ona Gendrė- 
niene atidarė konferenciją 11 
vai. ryte. Delegatų radosi a- 
pie 25 nuo 4 kuopų. Konfe
rencijos pirmininku- išrinktas 
Petras Nemura, sekretorium 
J. N. Simans ir pagelbininkc 
Ęva Simans. Į rezoliucijų ko
misiją išrinkti: Mariutė Nikos, 
Julius Krosin ir J. Stripeika.

Iš LLD Centro Komiteto 
gautas gražus pasveikinimas. 
Bet tuom patim kartu atėjo 
ir' nesmagi žinia iš Centro, 
kad drg. D. M. šolomskas, ku
ris per daugelį metų taip rū
pestingai ėjo Centro sekr. ir 
knygų vedimo pareigas, pasta
ruoju laiku dėl nusilpnėjusios 
sveikatos rezignavo iš tų svar
bių pareigų. Delegatuose ma
tėsi gilios užuojautos draugui 
Šolomskui.

Kitas gražus pasveikinimas 
ir $2 atėjo nuo LLD 15-tos 
Apskr. Komiteto nario J. Že- 
brio iš Hot Springs, Arkan
sas, kur tuom laiku draugai 
žebriai atostogavo.

•Kita nemaloni žinia, kad 
Apskr. nustojo LLD 90 kuo
pos, kuri gyvavo per daugelį 
metų Youngstown, Ohio. Ap
skrities Komitetas raportavo 
dėjęs daug pastangų kuopos 
atgaivinimui, bet nebuvo pa
sekmių, nes tarpe 4 buvusių 
tos kuopos narių nesirado, ku
ris galėtų vadovauti.

Konferencija priėmė nutari
mą įvesti geresnį draugišku
mą kuopose: kuopos nariui 
susirgus ar ištikus kokiai ne
laimei, kuopos valdyba ir 
nariai privalo tokį narį atlan
kyti ir suteikti jam draugišką 
ir moralį patarnavimą su lyg 
geriausia išgale. Tai yra geras 
nutarimas, kurio visos LLD 
kuopos privalo priimti ir vyk- 
dinti gyvenimam nes kuone 
visi nariai einame senyn h 
privalome tikėtis daugiau su
sirgimų ir kitų nelaimių. O to
kiuose atsitikimuose bus labai 
malonu, kada kuopos draugai 
ateis mus atlankyti, paguosti, 
ir reikale suteikti pagalbos.

Priimtos 3 rezoliucijos: vie
na už teikimą paramos ginti 
sveturgimius. O dabar reakci
ja pasikėsino sunaikinti tą or
ganizaciją, apšaukdama sub- 
veršy ve. Kita rezoliucija pri
imta už taiką, ir trečia taipgi 
už taiką, pasiųsta prez. Eisen- 
howeriui.
♦ Konferencija nutarė paau
koti $25 AKGS, knygų' fondui 
$10, Laisvei, Vilniai ir Liau
dies Balsui po $10 ir Progresy
vių Partijai $10. Angliškam 
dienraščiui parinkta aukų 
$24.75.

Į Apskr. Komitetą.nesirado 
kandidatų ir todėl senasis ta
po užgirtas vienbalsiai.

Pasibaigus konferencija;, 
šeimininkės apkrovė stalus 
Vištiena, dešromis bei kitais 
gardumynais ir pakvietė dele
gatus bei svečius sėsti prie sta
lų. Svečių buvo ir iš Akrono- 
Jonas Brazas su žmona, ku
riuodu kone ant kiekvienos 
svarbesnės sueigos atvyksta 
pas mus į Clevelandą, taipgi 
atvyko ir į konferenciją. Pie
tūs buvo specialiai skaniai pri
rengti, ką nevienas taip išsi
reiškė. Vadovaujančiomis šei
mininkėmis buvo Onutė Gen- 
drėnienė ir Mariutė Gcdemin- 

skienė. Joms gelbėjo Paltana
vičienė, Rūbienė, Mikalajūnie
nė, Balčiūnienė ir kitos. Kelios 
draugės iškepė po tortą ir ki
tos po pyragą. Baigiant sve
čiams pietauti, konferencijos 
pirmininkas P. Nemura pa
kvietė visus iš eilės tarti žo
dį kitą svarbesniais šių dienų 
reikalais. Delegatai ir svečiai 
papietavę, sumetė aukų $47.- 
75.

Piknikas nebuvo taip dide
lis, kaip buvo tikėtasi, nes 
naktį prieš tai Clevelandą pa
lietė stipri audra ir smarkus 
lietus, nuo ryto irgi neatrodė, 
kad bus graži diena. Bet apie 
pietus saulutė nušvito ir sušil
dė, ir atvažiavusieji į pikniką 
draugiškoje nuotaikoje šne
kučiavosi ir linksminosi iki 
vėlai. Buyo daug jaunimo ir 
pora jaunavedžių— Albertas 
J. Kruger ir buvusi Skleriutė, 
jo žmona, atvažiavę iš Vene- 
zuclos, pietines Amerikos.

Netikėtai atvyko Wm. Ha
ber pasižiūrėti į mūsų pikniką 
ir gavęs progos, pasakė gana 
ryškią prakalbėlę. Tarpe kit
ko, Ilaber sakė: — Daugely
je atsitikimų mes sutinkame 
žmonių, kurie nesutinka su 
mūsų veikimu nekurtais klau
simais tik dėl to, kad jiems 
tie klausimai nėra teisingai 
suprantami ar juos yra kas į- 
tikinęs priešintis tokiems veik
smams ar klausymams. Bet 
būtų didelė klaida manyti, 
kad su tais žmonėmis nebūtų 

i galima rasti bendro klausimo, 
nes visi, nors ir mažai pažen
gę žmonės, jaučia aukštų tak
sų bėi aukštų kainų spaudimą, 
kaip ir mes; visi nori taikos 
ir baigimo karo Korėjoje,
kaip ir mes, ir jie yra prie
šingi per didelei paskubai
dirbtuvėse ir nori didesnių al
gų, iš kurių galėtų žmoniškiau 
pragyventi, kaip ir mes. Tai 
kodėl mes negalėtume veikti 
su tais žmonėmis už jiems su
prantamus ir mums bendrus 
reikalus? J. N. S.

Rockford, III.
Mirė Darata Vižintiene

Gegužės 25 d. šv. Antano 
ligoninėje po sunkios ligos 
mirė Darata Vižintiene.

Darata buvo 58 metų am
žiaus.

Velionė Vižintiene buvo 
ramaus būdo ir su visais gra
žiai sugyveno. Paliko nuliūdi
me’ gyvenimo draugą Silvest
rą, dukterį Vandą, žentą Wa- 
lant ir anūkę Joan. Taipgi se
serį B. Sirevich, Danville, Ill,, 
pusseserę Petronėlę Savickie
nę ir švogerį, gyvenančius 
Rockforde, ir kitus gimines.

Palaidota gegužės 27 d. 
Greenwood kapinėse.

Po laidotuvių visi palydovai 
buvo pakviesti į lietuvių vir
šutinę svetainę, mandagiai 

’ priimti ir pavaišinti. M. R.

ŠYPSENOS
Kapitalistas aiškina dar- 

Ibininkui: Neklausyk dau
gnorių komunistų, kurie 

Į dabar agituoja darbinin
kams algas pakelti.

Darbininkas: Iš mūsų 
i sunkaus darbo pasidaryda- 
! mi didelius pelnus ir atsi- 
I sakydami mums pakelti mi- 
zernas algas, jūs tai ne 

I dauganoriški 1

Vilniaus departmentstory
Lietuvos sostinės Vilniaus 

centre, Stalino prospekte, stie
biasi penkiaaukštis Centrali- 
nio univermago (department- 
štorio) pastatas. Visai nese
niai jį supo sugriauti namai. 
Dabar priešais jį išaugo nau
jas monumentalus gyvenama
sis pastatas su kolonomis, lip- 
dytiniais pagražinimais, su 
didžiuliu knygynu1 pirmame 
aukšte; greta atstatytas vieš
butis ‘.Vilnius’; kitoje pusėje 
įrengtas puikus skveras su pa
minklu armijos gen, černia- 
chovskiui, kurio vadovaujami 
armijos daliniai išvadavo Vil
nių iš fašistinių grobikų. Pa
statai ir skveras sudaro .ištisi
nį architektūrinį ansamblį, 
kuris puošia miestą.

Iki tarybų valdžios dabar
tinio univermago pastate taip 
pat buvo parduotuvė. Ji buvo 
užėmusi tik du aukštus. Da
bar pirkėjų srovė tiek padidė
jo, kad teko užimti ir trečią 
aukštą. Univermago pagalbi
nės įmonės ir prekių sande
liai patalpinti kituose šio pa
stato aukštuose. Vieiierių laip
tų, vedančių į parduotuvės 
prekiavimo sekcijas, pasirodė 
taip pat esant nepakankama. 
Dabar statomi antri.

Kas metai vis didėja uni- 
vermago pirkėjų skaičius. Ta
tai ryškiai liudija, kad kyla 
darbo žmonių materialinė ge
rovė. Pradedant nuo 1947 me
tų, Tarybų šalyje šešis kartus 
buvo mažinamos kainos pla
taus vaitojimo ' pramonės ir 
maisto prekėms, šeštasis kai
nų sumažinimas Tarybų Są
jungoje buvo įvykdytas 1953 
metų balandžio 1 dieną. Pre
kių kainų sumažinimas pade
da prekybai toliau plėstis.

Per pastaruosius šešerius 
metus šilko pardavimas uni
vermage padidėjo 5 kartus, 
siuvinių pardavimas — 3 kar
tus. 1952 metais univermagas 
pardavė 6 kartus daugiau dvi
račių, trigubai daugiau ūkinių 
prekių ir dvigubai daugiau 
radijo imtuvų, negu 1948 me
tais.

Kas metai didėja Lietuvos 
darbo žmonių reikalavimai 
prekių kokybės ir įvairumo at
žvilgiu. Socialistinė pramonė 
sėkmingai patenkina jų reika
lavimus.

Iš daugelio Tarybų Sąjun
gos vietų į univermagą atsiun
čiamos įvairios prekės. Pavyz
džiui, vien kultūrinių prekių 
sekcijoje pardavinėjami dirbi
niai, pagaminti daugiau kaip 
50 Tarybų šalies miestų ga
myklose ir fabrikuose. Univer
salinio magazino lentynose 
galima išvysti Maskvos, Taš
kento, Uralo, Tbilisio, Rygos, 
Kijevo, Baltarusijos įmonių 
produkciją. Vis daugiau pre
kių atsiunčiama iš liaudies de
mokratijos šalių: iš Kinijos, 
Vengrijos ir Rumunijos—šil
kas, iš Čekoslovakijos — ava
lynė, iš Lenkijos — audiniai, 
iš Vokietijos — motociklai. 
Gaunama produkcija ir iš ki
tų šalių : iš Italijos—vilna, iš 
Prancūzijos—šilkas, iš Švedi- 

! jos—plieno .dirbiniai ir tt.
Labai populiarios pirkėjų 

tarpe yra prekės, kurias ga
mina Lietuvos pramonė. Dide
lė yra .paklausa Šiaulių dvira

Būrys turkų kareivių Korėjoje neša sužeistą savo 
tautietį. Jie taipgi laukia karo paliaubų.

čiams, Kauno šilkui ir trikota
žui, Vilniaus elektros skaitik
liams, ir tt.

Dabar univermage yra 30 
specializuotų sekcijų. Tai dvi
gubai daugiau, negu buvo 
1948 metais. Pirmame aukšte 
patalpintos parfumerijos, kili
mų, baldų, galanterijos, žais
lų, kultūrinių prekių ir kitos 
sekcijos; antrame aukšte — 
audinių, avalynės, juvelirinių 
dirbinių, vaikų drabužių ir ki
tos; trečiame — šilkinių audi
nių, kojinių ir puskojinių, ga
tavų rūbų, skrybėlių bei ke
purių ir kitos sekcijos.

žybsi galingų lempų švieso
je univermage vitrinos, vį^ur 
vyksta gyva prekyba. Ypač 
prekių pardavimas pagyvėjo 
po šeštojo kainų sumažinimo. 
Jei kovo mėnesį univermage 
per dieną pirkdavosi prekių 9 
tūkstančiai žmonių,, tai balan
džio mėnesį — apie 15 tūks
tančiu, v

Pirkėjus univermage aptar
nauja didelis prekybos dar
buotojų kolektyvas. Visi jie 
nuolat mokosi pasitobulinimo 
rateliuose. Mokslas vykdomas 
valstybės lėšomis.

Gene Petrei aite atėjo į uni
vermagą kaipo mokinė, čia ji 
baigė techninio minimumo ra
telį. Dabar dvidešimt trejų 
metų mergina dirba sekcijos 
vedėjo pavaduotoja. Lilija 
Janutėnaitė yra medvilninių 
audinių sekcijos vedėja. Jai iš 
viso dvidešimt vieneri metai.

...Atėjus vakarui, ant Cent
rinio univermago pastato su
žiba elektrinės reklamos. Šio
mis valandomis sekcijose ypa
tingai daug žmonių, kasos vos 
spėja priimti pinigus ir išduo
ti čekius: pasibaigė vilniečių 
darbo dieną. Ne mažesnis pa- 
gy ve j i maą ‘! i r d i d ž i u I ės par- 
duotuvės sandėliuose. Sekcijų 
vedėjai gauna naujas prekių 
partijas—lentynos per dieną 
gerokai ištuštėjo. Rytoj, ati
darius univermagą, jos jau 
bus papildytos. Pirkėjai ras 
viską, ko jiems reikia...

L. Vaisnys.

Knygos - Skaitykite - Žinokite
Naudokitės Nužemintų Kainų Proga

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais pataisymais. 
Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklausomybę. Puslapių 320, Jtai- 
na $2.00. DABAR TIK $1.50.

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė Dr. A. Petriką, 
puslapių 320, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietuvis. Parašė 
Prof. Pakarklis, puslapių 320, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Prisikėlusi Lietuva
Parašė Antanas Bimba, kaip po karo aplankė Lietuvą, puslapių 224, kai
na $1.00, DABAR TIK 75c.

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais paveikslais, .sutaisė 
Dr. J. J.. Kaškiaučius. Puslapių 240, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

POEZIJA
Prošvaistės
Jono Kaškaičio—Dr. J. J. Kaškiaučiaus jaudinanti poezija ir trumpa au
toriaus biografija. 256 puslapių, kaina $1.00, DABAR TIK 75c.

Usnyne
Teofiliaus Tilvyčio gražiausia kūryba, sielą žavėjanti poema, puslapių 
160, kaina $1.50, DABAR TIK 75c.

Pavasario Godos
Stasio Jasilionio gražiausių eilių rinkinys, puslapių 256, kaina $1.00, DA
BAR TIK 75c.

-------------- » Į--------------

Philadelphia, Pa.
Sunkiai susirgo drg. J. 

Gružauskas ir tapo nuvestas į 
Hahnemari ligoninę. Po ištyri
mo daktaras pasakė, kad reiks 
daryti p'atfęjingą operaciją.

Visi draugai ir draugės, ku
rie tik galite, aplankykite ir 
suraminkite / mūsų ligonį ir 
veikėją, bei parengimų pagel- 
bininką o ypatingai laikraščio. 
Laisves vajįninką. Jis randasi 
8-tuntame aukšte, No. 827.

Progresas.

Bayonne, N. J.
Mirė Jonas Čepinskas

Birželio 4 d. mirė Jonas Če
pinskas, 69 metų amžiaus, 
palaidotas laisvai 1 birželio 8 
dieną, 1953,

Paliko žmoną, vieną sūnų ir 
tris dukreles. Buvo pažangus 
žmogus-,. Laisvės skaitytojas ir 
rėmėjas darbininkiško judėji
mo. Tikimės, kad kas nors 
iš Bayonnės veikėjų plačiau 
apie jį parašys. Iki šiol Lais
vės Redakcija tik tiek apie jį 
teturi žinių.

1943 ★ 1953
DEŠIMTMETIS AMERIKOS—SOVIETŲ SANTYKIŲ 

KONCERTAS ★ JO DžIAI * PARODA
{ŽYMOS KALBftTOJTI ★ DRAMATIŠKAS VAIDINIMAS 

MININT 10-METINĘ SUKAKTI 
NATIONAL COUNCIL 
OF AMERICAN FRIENDSHIP

Diena*: Antradieni* ir Trečiadieni*
Birželio 16, Birželio 17

Valandos: 3—(i popiet
įžanga 50c. vaikam 25c (jskailanl taksus
Vakarais nuo 7:30 — įžanga $1.00 (įskaitant taksus)

Vieta: CLUB CINEMA
460 Sixth Avė. (tarpe Oth ir JOtli Sts.)

UŽKANDŽIU BUFETAS POPIEČIAIS IR VAKARAIS

Tikictai gaunami National Council of American-Soviet Frienlsliip, 
114 E. 32nd St., N.Y.C. MU. 3-2080

4 pusi.-Laisvė (Liberty)-šeštadien., Birželio-June 13, 1953

APYSAKOS
Kelias į Laimę
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartą giliai atsidus
damas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų. Parašė Rojus Mizara, pus
lapių 368, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Mortos Vilkienės Divorsas
Tai apysaka, kuri veda istoriniu keliu Amerikos lietuvių kultūrinio, eko
nominio ir politinio gyvenimo. Parašė Mikas Rasoda—Mizara, puslapių 
314, kaina $1.00, DABAR TIK 75c.

Bernardo Gavelio Klaida
Baisių nelaimių ir erškėčių takai jauno lietuvio ateivio Amerikoje. Pa
rašė Rojus Mizara, puslapių 350, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Ūkanos
Jauno lietuvio pastangos atsiekti profesijos, ekonominiai trūkumai, aš
trus šeimyninis gyvenimas, politinės intrigos ir įvairios kitos bėdos ir 
vargai. Parašė Mikas Rasoda, pusi. 342, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Šliuptarniai
Dr. Jono Šliupo gyvenimas, jo darbai del lietuvybės ir kovos už laisva- 
manybę. Puslapių 650, kaina $5.00, DABAR TIK $4.00.

KNYGOS APIE SVEIKATĄ
Sveikatos Šaltinis
Daug naudingų patarimų apie sveikatą, nurodymai kaip gelbėtis pasi
reiškus kokioms paprastoms ligoms, kaip jas pažinti ir būdai jų praša- 
linimui. Parašė Dr. J. J. Kaškiąučius, pusi. 352. Kaina $2.50 (nėra nuo
laidos).

Kaip Būti Jaunam Net ir Senatvėje
Patarimai senyviems žmonėms kaip užsilaikyti, kuomi maitintis, kad 
būti sveiku ir gyventi ilgą amžių. Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius, pusla
pių 62, kaina 50c (nėra nuolaidos).

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Nurodymai kaip gelbėti susižeidus, apslobus, staigiai viduriais apsirgus 
nesant galimybės greit gauti daktaro pagelbos. Paduodama daug rėcep- 
tų. Parašė Dr. J. J, Kaškiaučius, pusi. 128, kaina $1.00, DABAR 60c.

Visos aukščiau suminėtos knygos gaunamos Laisves knygyne. 
Kartu su užsakymais prašome prisiųsti ir pinigus.

LAISVĖ
110-12—ATLANTIC A VE., RICHMOND HILL, N. Y.



M. ILJINAS

Gamtos nugalėjimas
j (Tasa)

PAVASARIO PUOTA
Rusų pasakos dažnai baigiasi žodžiais:

Ir aš ten buvau, 
Alų midų gėriau, 
Per barzdą varvėjo, 
Burnoj neturėjau.

I

Stepės žemė ne kartą būdavo tokiu 
aplenktu svečiu gamtos pavasario puoto
je-

Kiek gėrimo būdavo paruošusi šeimi- 
ninkė-gamta dar iš žiemos: Vien tiktai 
sniego buvo tiek, kad ir žemė galėjo iki 
soties atsigerti ir upėms būtų tekę lig 
valiai.

Bet ateidavo pavasaris, ir paaiškėda- 
’ vo, kad puotoje, be žemės ir upių, esama 
dar ir kitų svečių.

Iš toli, iš pietų, atskrisdavo laisvas Vė
jas ir imdavo godžiai gerti vandenį, ku
ris buvo paruoštas visai ne jam. Vėjui 
padėdavo saulė- Jie dviese stengėsi iš
tuštinti plačią taurę.

. O čia dar ir tos taurės dugnas buvo 
/kiauras. Kiekviena griova traukė, čiul
pė vandenį iš žemės. Sraunūs upokšniai 
tekėjo šniokšdami griovomis ir skubiai , 
pagirdyti vandeniu upes.

♦ Upėms gėrimo tekdavo daugiau, negu 
reikėjo. Ir, tarsi pasigėrusios puotoje, 
upės imdavo šėlti. Jos nunešdavo tiltus, 
ardė užtvankas, užpuldinėjo kaimus ir 
miestus.

ilsėdamasis, nepamiršta to svarbiausio
jo dalyko, dėl kurio jis važinėja po ste
pę. Jis klausinėja, kokio tikimasi su
laukti derliaus, apie dirvas, apie tai, kur 
geriau ir kur prasčiau dera javai..-

Važinėdamas po stepes, jis sustoja ir 
valstiečių pirkiose. Prasideda pokalbis. 
Ir nuo pat pirmųjų žodžių valstiečiams 
paaiškėja, kad jų svęčias, nors ir dėvi 
miestiškai, nėra iš tarpo tų ponų, kurie 
žino apie žemę tik iš nuogirdų arba tik 
iš knygelių. O svečias atidžiai klausosi 
šeimininkų. Šie barzdoti, nuo stepiųz 

. saulės nudegę žmonės turi ko papasako-l 
ti. Jie remiasi ne tik savo pačių patyri
mu, bet ir daugelio žemdirbių kartų pa
tyrimu...

Žmonės turi akylas akis, jie moka ste
bėti. Tiesa, iš tų stebėjimų ne visada 
padaromos teisingos išvados. Bet Kosty- 

■ čevas tam ir mokėsi, kad mokėtų pada
ryti teisingas išvadas iš teisingai paste
bėtų faktų.

Pailsėjęs, svečias prašo parodyti jam 
pasėlius.

— Štai čia, — sako jam valstiečiai, — 
derlius bus geras. Tai rodo žymė: čia 
auga dagiai. 0 dagiai auga visuomet 
tenai, kur žemė geresnė.

Kostyčevas klausia ir daro savo išva
das: ne todėl čia dagiai auga,’ kad čia 
žemė geresnė, o priešingai — čia žemė 
pagerėjo todėl, kad joje išaugo dagiai. 
Dagiai turi aukštus, stiprius stiebus. 
Žiemą tie stiebai yra išsikišę viršun že- 

- mes, sukaupia aplink savo sniegą- Juk 
kartais ir kuokšto žolės pakanka pusniai 
susidaryti. Na, o kur žiemą sniego dau
giau, tenai ir dirva pavasarį drėgnesnė. 
Vadinasi, ir derlius geresnis. Stebėjimą 
valstiečiai padarė teisingą, tik nemokėjo 
prieiti teisingos išvados.

Kitoje vietoje Kostyčevui žmonės pa
pasakoja apie tai, kad sausros metu štai 
šiame žiemkenčių lauke išaugo 90 pūdų 
grūdų iš dešimties, o -greta, kaimyni
niuose laukuose, nebuvo gauta net sėkla.

Kostyčevas eina į lauką, žiūri. Kuo šis 
laimingasis laukas skiriasi nuo kitų? 
Jis iš trijų pusių apjuostas mišku. Čia 

. ir glūdi visa, paslaptis. Miškas neleido 
seki vėjui, kliudė jam nupūsti nuo že
mės sniegą...

Kasmet Kostyčevas tiria dirvą ir labo
ratorijoje ir stepių plotuose. Juodžemio 
ištyrimas jam nėra pats sau tikslas. Jis 
renka ginklą kovai su sausra, kovai su

> visais vagimis ir grobikais, kurie atima 
iš laukų vandenį.

Vėjui nepasakyti: “Nutilk, liaukis 
pustęs nuo laukų sniegą!” Bet galima 
padaryti ką kitą: pastatyti vėjo kelyje 
gyvatvorę — kukuruzų ir saulėgrąžų 
stiebus. Ir susidūręs su kliūtimi, jis pa
leis savo grobį.

Polaidžio vandens nesulaikysi, kai jis 
ūždamas jau teka šlaitu į griovą. Bet 
galima dar žiemą išarti sniegą skersai

• šlaito, sustumti jį į ilgus sūbrius. Tie 
sūbriai ir tarp jų esančios vagos ir snie
gą sulaikys lauke ir neleis vandeniui pa
vasarį nutekėti šlaitu.

Dirvai neįsakysi: “Gaudyk vandenį, 
sugerk jį, neleisk jam nubėgti!” Bet ga
lima sudaryti tokią dirvos struktūrą, kad 
vanduo pats į ją susigertų. Juk štai pir
mąkart išartas dirvonas geriau sukau
pia ir tausoją vandenį, negu ta dirva, 
kuri buvo daugel kartų arta ir akėta.

Čia viską nulemia dirvos struktūra. 
Ariant, plėšinį, visa žemė sutrupa į 
smulkius trupinius sulig žirnių didumo. 
Šie trupiniai laikosi kaip karoliai ant 
žolių šaknų. Tokia trupininė dirva ge
riau sugeria ir saugo drėgmę, negu ta, 
kuri visa jau yra subyrėjusi į dulkes- 
Vanduo lengvai patenka į ją tarp trupi
nių.

O į miltus subyrėjusi dirva sulimpa 
nuo lietaus, apsidengia kieta žieve, ir 
vanduo nuteka nuo jos nesusilaikyda
mas.

Kad žemė galėtų gerai kaupti vandens 
atsargas, ji turi būti trupininė, tokia, 
kaip dirvonas. O tam reikia joje tam 
tikrais laikotarpiais sėti daugiametės žo
lės, kurti dirvą dirbtiniu būdu.

Bet štai vanduo sukauptas saugiose 
požeminėse slėptuvėse —- iš trupinių su
darytoje dirvoje. Reikia dabar vande
niui sukliudyti kilti aukštyn plauko pla
tumo grioveliais ir garu nulėkti su vė
jo gūsiais.

(Bus daugiau)

Norwood, Mass.
Ruošiamės piknikui

Norwoodieciai jau pilnai 
pasiruošę prie Laisvės pikni
ko, kuris įvyks liepos 4 d. 
Montelloje. įžangos tikietai 
jau visur pardavinėjami, pik
niko darbininkai taipgi išrink
ti. Dabar tik reikia, kad būtų 
galima kuo daugiausiai publi
kos prisitraukti į pikniką.

Dėlei važiuotės į pikniką 
yra išrinkta komisija iš: J. 
Krasausko ir M. Uždavinio. 
Jie rūpinsis tuo reikalu. Taigi, 
norintieji važiuoti piknikan, 
matykite komisijos narius. 
Prie to, kurie važiuosite savo
mis mašinomis, esate prašomi 
nevažiuoti tuščiomis, paimki
te kiek 
rinčių jų

Mūsų 
nė buvo 
dabar jau pasveiko ir pradė
jo darbuotis dėl moterų stalo 
piknike. Laisvės piknike mo
terys visuomet turėdavo suda
rę įvairių valgių stalą, reikia 
manyti, kad ir šiemet tokis 
stalas bus sudarytas. Bet pra
nešimų tuo klausimu neteko 
matyti Laisvėje. Atrodo, jog 
šiuo reikalu pusėtinai pasivė
luota. Dar kartą primenu, 

’ kad reikia tokis stalas turėti.
Ir abelnai prisirengimas 

prie Laisvės pikniko atrodo 
labai lėtas. Pranešimų iš ko
lonijų apie tai beveik nėra, 
arba labai mažai, o laiko jau 
likosi mažai.

Aš manau, kad komisija, 
kuri buvo išrinkta konferen
cijoje, kaipo spaudos—garsi
nimų komisija, turėtų duoti 
daugiau paraginimų koloni
joms. Kitaip Laisvės piknikas 
gali neturėti pageidaujamų 
pasekmių.

Na, kaip ten nebūtų, liepos 
4- dieną visi būkime Montello
je. Tas Pats.

galima daugiau nu
važiuoti piknikam 
smarkioji N. Grybie- 
sunkiai susirgusi, bet

van- 
negu

nesuskubdavo.
Per barzdą varvėjo, 
Burnoj neturėjo.

Prastai įdirbta žemė polaidžio 
dens sukaupdavo žymiai mažiau,
reikėjo. Ir žmonėms beliko tik viena: 
laukti malonių iš gamtos. Palis laiku— 
bus derlius, o nebus lietaus — nebus der
liaus. ’

Taip būdavo kasmet. Ir štai atsirado 
žmonių, kurie ėmė galvoti: o jeigu taip 

jčM šeimininko krėslą imtų ir persėstų 
' ^'žmogus, kad ne gamta šeimininkautų 

/ prie’’stalo, o jis? Juk iš tikrųjų, kur tai 
girdėta: žmonės aria, žmonės sėja, o kai 
ateina laikas sėsti už stalo, tai ir valgy? 
ti nėra ko! Ne, gana gamtai viską tvar
kyti stepėje. Laikas žmogui pasakyti: 
“Aš čia šeimininkas!”

Profesorius Kostyčevas to nepasakę 
savo paskaitose. Bet to, ką jis pasakė, 
prasmė buvo būtent tokia. Neveltui jis 
davė savo paskaitoms kovinį pavadini
mą: “Apie kovą su sausra.”

Šiuo metu mintis api-e tai, kad žmogus 
gali pajungti gamtą, neatrodo per drąsi? 
Bet tais laikais, kai sausra metai po me
tų nebaudžiama naikindavo derlių, tik 
labai nedaug kas išdrįsdavo galvoti taip, 

' kaip Kostyčevas: “Mes ją įveiksime!” 
' Ir šis įsitikinimas rėmėsi ne vien tik 
samprotavimais, bet didžiuliu patyrimu, 
tiksliais faktais ir stebėjimais.

VIDUR STEPIŲ
Buvo mokslininkų, kurie studijavo že

mės ūkį, neišeidami iš laboratorijos. Pro
fesorius Kostyčevas buvo ne iš jų tarpo-

Kiekvienas, jį pažinęs, galėjo lengvai 
įsiv 
ir rj 
vidur stepių.

Ką tik praūžė smarki liūtis su audra. 
Brikelės ratai klimpsta į išmirkusį juod
žemį. Arkliai nusivaro nuo kojų. O čia 
dar griovos, rytą dar visiškai sausos, 
buvū pavirtusios smarkiais sriautais, ne
lyginant pavasarinio potvynio metu. Na
mo tenka grįžti kitu keliu, klaidžioti ste- 

‘ pėje, apvažiuoti netikėtai susidariusias 
■ vandens kliūtis. ,

Diena jau eina vakarop. Vežikas tal
žo arklius per šlapius šonus. Bet kelei
vis liepia staiga sustoti. Jisai išlipa iš 
brikelės, pasilenkia ir paima į delną že
mės.

“Na, taip ir yra, — galvoja jis. — 
Vanduo sudrėkino tik dirvos paviršių. 
Kiek tik vandens beiškrito, jis beveik vi
sas nutekėjo į griovas!”

Profesorius nušluosto rankas į žolę ir 
vėl įlipa į pasvirusią į šoną brikelę. Pa- 
7a\rgę arkliai vargais negalais ištraukia 
ratus iš vėžių.

Ir štai .pagaliau prieš trejetą, pakin
kytą brikelėje, girgždėdami atsidaro 
dvarininko sodybos vartai.

Dvaro valdytojo namelyje profesorius 
vaišinamas arbata, kaimiškais antpilais 
ir uogienėmis. Bet profesorius ir čia,

Ri

ge- 
Jis 
lai-

Melrose 
sūnus: 

Me. ir 
penkis

kiuoti Kostyčevą ne ant katedros 
prie laboratorinio stalo, o brikelėje

Montello, Mass.
Mirimai lietuvių tarpe

Simanas Voveris, 65 metų 
amžiaus, gyvenęs pavieniu, 
mirė gegužės 21. d; Iš vakaro 
darbavosi apie savo gėlyną. 
Rytmetyje rado jį sukniubusį, 
negyvą,, kuomet ėjo žLafeti, 

,kodėl jis neina į darbą. Sima
nas turėjo savo mažą namuką 
ant kampo Ames ir No. Cary 
St. Dėl nuobodumo užsiimdi- 
nėdavo su gėlėmis. Palaidotas 
religiniai. Paliko brolį ir 
tus gimines nuliūdime.

Walteris Urbaitis mirė 
gūžės 20 d. Augusta, Me. 
ten su sūnum Kastantinu 
kė duonkepyklą. Jo kūnas 
buvo parvežtas į Montello, nes 
jis iš čia buvo išvažiavęs tik
tai keturi metai atgal. Pri
klausė prie Lietuvių Piliečių 
Klubo. Palaidotas 
kapinėse. Paliko du 
Kastantiną, Augusta, 
Paul, New York, ir 
anūkus.

Montelloje išgyveno apie 
40 metų. Pirmiau yra 'skaitęs 
Laisvę.

Frank Muningis, mirė ligo
ninėje gegužes 26 d., sulaukęs 
67 metų amžiaus. Buvo laisvų 
pažiūrų, skaitė Laisvę. Atsi
naujindamas prenumeratą po 
biskį dar ir paaukodavo. Bet 
jo gyvenimas buvo nepavydė
tinas. Pirkdavo apleistus se
nus namus ir pertaisydavo dėl 
gyvenimo. Dirbdavo dienomis*, 
kartais ir naktimis. Neturėjo 
laiko gerai, kaip žmogus, pa
valgyti, nė pamiegoti. Iš Lie
tuvos atvažiavo į MiddleboVo, 
Mass. Ten ilgą laiką gyveno. 
Todėl ir jo kūnas buvo ten 
nuvežtas ir religiniai palaido
tas St. Mary kapinyne. Paliko 
dukterį ir žentą ir moterį, su 
kuria n'esugyveno, šioje šaly
je, ir sūnų Lietuvoje.

Uolynas.

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

Lowell, Mass,
4 .

Prisiminus Antaną Chuladą
Laikas bėga greitai. Jis 

nesulaikomai bėga pirmyn, 
palikdamas istorinius pėdsa
kus praeičiai..

Visokį dabarties įvykiai ga
li būti atžymėti laikraščiuose, 
knygose ar bent kurioje kito
je spaudoje, bet gali likti ir 
visai nepažymėti. Laikas į tai 
neatsižiūri. Tai pačių žmonių 
pareiga atžymėti svarbesnius 
įvykius. Mes jau netekome 
keletos gerų žmonių, apie ku
riuos gal reikėtų nors trum
pai prisiminti Laisvėje prie 
progos.

šį kartą pavėlinkite man 
prisiminti apie velionį Antaną 
Chuladą, kaipo apie buvusį 
gerą pažangietį.

Antanas pasimirė kovo 11. 
dieną, 1953 m., Lowell Gene
ral Hospital. Dirbdamas susir
go ir ši liga buvo jo mirties 
priežastimi. Dideliame nuliū
dime paliko jo žmona Blan
che, sūnus: John (Gicevičių 
žentas), Michael ir Anthony, 
dukrelė Jennie. Visi jau vedę 
ir turi savas šeimas, reiškia, 
anūkučiai, kurių viso yra vie
nuolika. Taipgi liko penki bro
liai : Ignas, kuris gyvena Met
huen, Mass., Stanislovas, My
kolas ir Andrius visi trys Lie
tuvoje, ir Bernardas kuris gy
vena Brazilijoje, sesuo Lena 
su savo vyru Albert Gross gy
vena Lawrence, Mass.

Chuladas paeina iš Lietuvos- 
Pakalniškių kaimo, Trakų 
apskr.

Antanas Chulada buvo Lai
svės skaitytojas ir pažangus 
žmogus. Taipgi narys Lietu
vių Piliečių Socialio Klubo. 
Velionis daug darbavosi -dėlei 

Dienraščio Laisves Paramai

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

tytų ir proga įsigyti naujų pažinčių.

MONTELLO, MASS.

Bus Dviejų Dienų Piknikas
Tai visos Massachusetts lietuvių piknikas 

paramai dienraščio Laisvės

Įvyks šeštadienį ir sekmadienį

Liepos 4 ir 5 July
Liet. Taut. Namo Parke

Keswick Rd. ir Winter St. Montello, Mass.

BROOKLYN, N. Y.
Piknikas Įvyks šeštadienį

Liepos 11 July
Šiemet Laisves piknikas bus naujoje vietoje, 

Gerai įsitėmykite naujos vietos antrašą:

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

Pikniko pradžia 2 vai. po pietų

SHENANDOAH, PA. 
i

Piknikas įvyks Sekmadienį

Rugpiūčio 23 August
Swank’s Grove
Brandonville, Pa.

Klubo gerovės. Jis buvo su
manus žmogus visuose reika
luose. Malonus ir draugiškas, 
ir todėl turėjo geros įtekmės 
žmonėse. Dėlei jo gero būdo 
žmonės ir dabar dar vis pri
simena ir negali pamiršti ir 
dažnai kalbasi apie jo gerus 
poelgius. Malonu1 klausytis.

Antaną palaidojus, buvo 
padarytas pranešimas ir per 
Gintaro žemės Radijo pusva
landį, bet tame pranešime bu
vo padaryta kai kurių netiks
lumų dėlei nežinojimo daly
kų stovio. Todėl atsiprašau 
dabar dėlei mano neatsargu
mo rašyti giliau nepatyrus. 
Atsiprašau tų, kurie buvo ne
suminėti radijo pranešime, 
kaip tai sesuo Lena ir Alber
tas. Nežinau, ar ir dabar bus 
visi patenkinti šiuom praneši
mu, bet visi liūdime ir prisi
mename Antaną Chuladą it 
pagarbiai lenkiame savo gal
vas prie jo kapo, tardami: 
Gyvenai, Antanai, gražiai, 
padoriai, nuoširdžiai darba- 
vaisi dėl visuomenės labo, 
troškai taikos ir gerovės žmo
nijai i)- tuomi palikai pavyz
džiu kitiems dirbti ir kovoti 
atsickimui geresnio rytojaus.

Lai tau buna ramybė po 
žaliuojančia šv. Petriko kapi
nių velėna. Taika ir ramybė 
telydi per amžius.

Lowellijonas
\-------------------------------------------------------------

Apskaičiuojama, kad ta
bakas turi net 19 rūšių nuo
dų, kurių gera dalis rūkant 
susigeria Į žmogaus orga
nizmą ir laipsniškai jį nuo
dija.

Tinginystė keliauja taip 
lėtai, jog biednystė visuo
met ją pasiveja.—Franklin.

5 pusi.-Laisvė (Liberty)—šeštadien., Birželio-June 13, 1953

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MaLĖ
HOUSEMAN. Strong. Experienced 

all around. Must be able to help 
with cooking. Live in; own room 
and bath. Steady position and good 
home for right man. Must have re
ferences. Phone BRYN MAWR 
5-0509 for interview.

(110-116)

ALVA CHEVROLET
Now has immediate openings for 

AUTOMOBILE MECHANICS. Op
portunity for a real mechanic wil
ling to work for top wages. Sub
stantial guarantee and no limit on 
earnings. Permanent position, va
cation, insurance and health bene
fits. Apply in person.

Torresdftle & Cottman Arcs., 
Route 56, Y and T Bus 

(114-120)

STENOGRAPHER. Experienced. 
Knowledge of payroll and typing. 
Steady position. Apply or phone: 
UEGINA CIGAR CO., 3rd & Brown 
Streets. LO. 8-0279.,

(112-118)

JHELP WANTED-MALE

AUTO MECHANIC. AUTO BODY 
HELPER. Permanent position with 
long established new car dealer.

I Good pay, paid holidays, other be
nefits. Excellent working conditions. 
Apply in person. See John Witting, 
Service Manager. BERTOLETT 
PACKARD. 700 Garret Rd., Upper 
Darby. AL. 4-2845.

(114-116)

LATHE OPERATORS. Experienced. 
Steady work; good working condi
tions. Apply in person.

JULES BLOCH
1217 Spring Garden Street

(114-116)
MILLWORKERS. Wanted exper

ienced on doors, sash and stair work. 
Steady work; good working condi- * 
tions. Apply in person. J. SYP- & 
SONS MILLWORKS, 2511 E. West
moreland Street.

(114-116)
MALE and FEMALE

BLUE MOUNTAIN CAMPS
Now has immediate openings for 

DOCTORS (2) REGISTERED NUR
SES (2). For long established child
ren’s camp (Non-Sectarian) in Po- 
cono Mountains for Summer Season. 
(July 1st to August 27th);( good 
salary; pleasant surroundings; mo
dern infirmary and facilities. Com
municate with Blue Mountain Camps 
City Office. Elkins Park, Phila., 17, 
Pa. Phones: MAJESTIC 5-3186 or 
MAJESTIC 5-0197.

(114-120) ‘
HELPWANTEDMALE \

AUTO MECHANIC. FIRST CLASS 
Experienced on Hydramatic; steady 

work; good working conditions. Ap- 
ly in person. See Emil. GRAF MO
TORS / (Pontiac Agency), Chester 
Pike, Prospect Park.

(116-122)
AUTOMOTIVE MACHINISTS.

Experienced in all Engine opera
tions. Old reliable firm. Steady 
work; good working conditions; paid 
vacation; good opportunity for right 
man. Apply or phone: LO. 7-1114, 
HOUPERT MACHINE CO., 1234 
Wood Street.

(116-118)

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Smagus Piknikas įvyks 14 dieną 
birželio, taip vadinamame Babulos 
parke, netoli nuo žinomo Mikalaičio 
Parko. Rengia Mūzikalis Klubas. Bu
šas išei nUo Muzikalio Klubo 1 vai. 
Mašinomis važiuokite nuo City lai- 
nės taip kaip pas Mikalaitį, tik vie
toje pasukti į Mikai Parką po kai
rei, pavažiuokit tiesiai ir pasuk po 
dešinei. Reng.

MONTELLO, MASS.
Piknikas Liet. Taut. Namo Parke, 

ant Keswick Rd., įvyks šį sekma- 
dien, birželio-June 14 d., pradžia 1 
vai. po pietų. Rengia ir visus už- 
kviečia atsilankyti Lietuvių Tautiš
ko Namo Draugovės gaspadorius J. 
Vaitiekūnas. Bus gerų valgių ir gė
rimų. Taipgi gera muzika.

MONTELLO, MASS.
Dviejų dienų piknikas paramai 

dienraščio Laisvės įvyks liepos-July 
4 ir 5 dienomis, Taut. Namo Parke. 
Bus gera Art Mason’s orkestrą, 
sporto ir koncertinė programa. Da
lyvaus Worcester Aido Choras, vad. 
Dirvelio, vietinis Liuosybės Choras, 
vad. Potsiaus, solistai: Aldona Wal
len, Rožė Stripinis ir kiti. Tada visi 
išanksto įsigykite pikniko bilietus, 
kurie yra išanksto pardavinėjami ir 
dalyvaukite piknike.

Geo. Šimaitis.
(114-116)

Tėvas, išbėgęs iš miega
mojo į virtuvę ,rodydamas 
kaktoje iškilusį guzą, suri
ko: žiūrėk, ką mano sū
nelis padare.

Motina: Aš tavo sūnelį 
pasiunčiau tik tave prikelti, 
o ne mušti.

Sūnelis: Aš savo tėvelio 
nemušiau, tik šį kūjelį pa
naudojau jo prikėlimui.

pasimatymas.su


NewVOilo^g^^Zintoi
Dewey pateiksiąs 
pajūrio įstatus

Gubernatorius Dewey pra
ėjusį trečiadienį pareiškė, 
kad galop šio mėnesio būsian
čios sušauktos New Yorko ir 
New Jersey Seimeliu specialūs 
sesijos. Jose abiejose būsią 
priimti ' New 'Yorko uosto 
tvarkymui nuostatai ir įkurta 
bendra uosto administracija. 
Ten būsianti pasiūlyta ir pri
imta programa laivakroviams 
ir kitiems darbininkams re
gistruoti ir įsteigta nauja 
samdos sistema vietoje esan
čiosios “shape-up” sistemos.

New Jersey’ gubernatorius 
Driscoll su tokiu pasiūlymu 
sutikęs. Jis sušauksiąs seimelį 
birželio 22-rą. Newyorkieciai 
taipgi gal susirinks 22-rą, ar 
29-tą. Pirm to abu guberna
toriai su savo pagelbininkais 
susitiksią suplanuoti bendrus 
pasiūlymus. Jų pamate bū
siančios New Yorko Valstiji- 
nės Crime Komisijos rekomen
dacijos.

Tiems komisijos pasiūly
mams pajūriečiai pasipriešino, 
buvo iššauktas net protesto 
streikas birželio 8-tą. Po to 
komisija ir gubernatorius su- 
rrfinkštėjo, sakė, kad tūlus 
pasiūlymus reikėtų pataisyti. 
Tarpe pažadėtų pataisyti yra 
ir tas skyrius, kuris siūlė, kad 
atsisakę liudyti laivakroviai 
būtų išrašyti iŠ samdinių są
rašų ir atstatyti iš darbo.

Pagerbsime tėvus
Birželio 20-tos vakarą visi 

tėvai ir sūnūs, visos motinos ir 
dukterys ir visi kiti smagių, 
pramogų mėgėjai kviečiami 
susirinkti į Liberty Auditori
ją. Yia nutarta ir susitarta 
pagerbti tėvus. Jau seniai mū
sų visuomenė yra tėvams sLo-
loję.

Aido Vyrų Choras yra pasi
žadėjęs užtraukti tėveliams 
tinkamų smagių dainų. O vai- 
Žių buą tokių,-kokių"Teikalaus 
oro padėtis ir sueigos sudėtis 
■—karšto ar šalto.

New York mieste atidarytas 
antrasis helikopteriams nusi
leisti portas — lengviesiems, 
policijos vartojamiems lėktu
vėliams stotelė. Ji bus prie 
Battery Place ir Hudson. Pir
moji randasi prie Gouverneur 
St. ir East River.

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

------------------------------------------------------------------ i--------------------------------ffl
<

Virginia 9-6126

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

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

Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L. 1., N.Y.

PETRAS KAP1SKAS 
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

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

Telephone EVergreen 4-8174

CIO paskyrė $350.000 
streikieriams paremti

Paramai Hearns departmen- 
tinių krautuvių darbininkų 
CIO Distriktas 65-tas nutarė 
paskirti $250,000. Kitas šim
tas tūkstančių gautas iš CIO 
Distributive, Processing- and 
Office Workers centro, ku
riame priklauso ir 65-sis dis
triktas.

Generalės Tarybos susirin
kime, kuriame dalyvavo 1,000 
stewardų, nutarti ir kiti veik
smai streikui paremti. Unija 
paskleis 500,000 lapelių, ku
riuose informuos1 visuomenę 
apie tai. kas įvyko bėgiu tų 
trijų streiko savaičių. Streikas 
jau eina ketvirtą savaitę.
Streiko padėtis

Firma paskelbė streikierius 
atstatanti iš darbo ir pasam- 
danti streiklaužius. Tuo pati
mi teisme pareikalavo už

Amalgameity viršininkas 
smerkė reakcininkus

Jacob S. Potofsky, Amalga- 
meitų Siuvėjų Unijos prezid. 
pareiškė jog “makarčiai, ma- 
karanai ii- kukluksai” vado
vauja “pavojingoms reakcijos 
jėgoms ir jų saumylingiems in
teresams ir demokratijos prie
šams namie ir užrubežyje.”

Potofsky kalbėjo Sidney 
Hillman Fundacijos pobūvyje 
Biltmore viešbutyje, New Yor
ke. Pobūvis buvo surengtas į- 
teikti pagarbos požymius dar
bo unijų reporteriams ir žur
nalistams.

Unijos viršininkas suminėjo 
keletą iš daugybės šiomis die

“Mano treji metai 
Tarybų Sąjungoje”

Tokioje temoje kalbės ang
liško darbininku dienraščio 
Daily Workerio štabo narys 
Joseph Clark. Jisai ten buvo 
nuvykęs kaipo darbininkų 
laikraščio korespondentas ir 
iš ten nuolat rašė.

Prakalbos įvyks birželio 24- 
tos vakarą, Central ' l laza, 
111 2pd Avė., netoli 7th St., 
New Yorke. Įžanga tik 25c. L

drausti pikietuoti, nes po to 
paskelbimo atstatytais strei- 
kieriais esą jau svetimi, nebe 
tos firmos darbininkai. Jie ne
turį jokio reikalo prie tos fir
mos.

Firma savo reikalavimą už
drausti taipgi pamatavo tuo, 
kad dabar esąs ginčas dėl at
stovybės, nes ten įsikišo AFL. 
fsikišusis lokalas skelbia, būk 
dabar, reguliariams darbinin
kams išėjus i streiką, AFL 
atstovaujanti daugumą darbi
ninkų.

Krautuvės darbininkai per 
metų metus buvo atstovauja
mi Distributive unijos lokalo 
1250. Kompanijai laužyti 
streiką patarnaujantis yra 
AFL Retail Clerks Internatio
nal Association Lokalas 1648. 
Kas per unija, jau aišku iš 
jos darbų.

nomis mūsų šalyje vykdomų 
demokratijai pavojų, šaukio- 
jimas žymių asmenų politinės 
išpažinties dėl to, kad jie yra 
nariais “perdaug didelio skai
čiaus organizacijų,” ar laik
raščių redaktorių rodo pastū- 
mėjimą mūsų šalies gyvenimo 
į “baimę ir nepasitikėjimą.” 
Jis šaukė:

“Kas dedasi su mūsų Teisių 
Biliumi ?”

Sm e r k i an č i a s r e a k c i n i n k u s 
kalbas sakė ir kiti kalbėtojau 
Ir su panieka atsiliepta apie 
melagius samdomus šnipus.

Rep.

Institutas pakelia 
mokestį už mokslą

Brooklyn© Polytechnic Ins
titutas paskelbė, kad pakelia
mos mokestys ..už mokslą. Pa
kėlimas įeis galion pradžioje 
sekamo semestro, rugsėjo 
mėnesį. Dabar imama už se
mestrą dieniniams $290, ims 
$340 einantiems reguliarį kur
są. Vakariniams ir jau baigu
siems, bet imantiems specia
lius kursus, pakelta nuo 17 
iki 20 ir 21 iki 25 dolerių už 
semestro valandą.

Pabrangus pragyvenimui, 
dar pakėlus mokestį už moks
lą vis mažiau ir mažiau biecl- 
nuomenės vaikų begalės siek
ti s aukštųjų mokslų.

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

1 MATTHEW A.:
: buyus :
’ (BUYAUSKAS) J
J LAIDOTUVIŲ 5
; DIREKTORIUS !

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

Ragina kovoti prieš 
šapų iškraustymus

New Yorke vykdomoje 
skrybėlinių konvencijoje reiš
kiama susirūpinimo dėl krau
stymo šapų iš New Yorko i 
neorganizuotas sritis. Alex 
Rose, unijos visasaiiškasis pre
zidentas sakė, kad tame yra 
rimtas unijizmui pavojus ir 
kad prieš tai reikia kovoti.

V i rši n inkas ’ su m i nė j o k ei e- 
tą šapų, kurių savininkai jau 
pakėlę sparnus skristi Į pieti
nes valstijas ar į Puerto Rico. 
Jie bėga ten, kad “galėtų 
samdyti darbininkus mokant 
tiktai po 30 iki 35 centų už 
valandą.” Bet tame kalti ne 
vieni tiktai tie fabrikantai. Ji
sai sakė, fabrikantai savo el
gesiams įkvėpimo gauna iš 
viršaus :

“Visi tie reiškiniai rodo į 
pakitusi politinį klimatą,” ku
ris Įsigali po išrinkimo Eisen- 
howerio. “Mes prieš tai kovo
sime” sakė jis. “Jie (fabri-' 
kantai) negaus mūsų leidimo 
išardyti unijines šapas, kad« 
galėtų išlėkti j žemų algų sri
tis.”

Bendruoju užrubežio politi
kos klausimu skrybėlinių ir 
bendrai AFL viršininkų kal
bos buvo reakcinės. Tačiau 
tuo pasitenkinti šį kartą nega
lėjo. Raportuose pasisakyta ir 
už gerinimą, svarinimą unijų, 
ti,ž šalinimą rakotierizmo, nes 
raketierių ' valdomos unijos 
neakstina darbininkus jas gin
ti nuo antpuolių. Joms gręsia 
pražūtis, jeigu neapsišvarins> 
jei netaps demokratinėmis.’

Kor.’

Jaunimo vagonas 
traukinyje

Jaunimo Komitetas Rosen--, 
bergams gelbėti atsišaukė į 
studentus neatsisakyti nuo žy
gio Į Washingtona šį sekma
dienį, 14-tą. Jaunimas užsisa
kė specialius vagonus. Gavo 
mokytojus, kurie nemokamai 
pagelbės visiems turintiems 
daryti savo “home work” pa
siruošiant egzaminams moky
klose. Taipgi padaryta spe- 
cialė tikieto nuolaida studen
tams.

$2,000 pabaudos už 
trafiko tikietus

New Yorke į važiuotės rei
kalams teismą buvo pašauktas 
biznierius David Brass iš Tu
ckahoe, turįs biznį New Yor
ke. Jis turėjo 40 neatsilieptų 
trafiko tikietų. Pora tų buvo 
už per greitai važiavimą, kiti 

tdu už pravažiavimą raudonų 
šviesų, o 36 už pastatymą au
to uždraustose vietose. Jam 
uždėjo $2,000 piniginės pa
baudos arba 40 dienų kalėti. 
Jis pasimokė j o.

Kita kaltininkė Doris Ray, 
teatrininko sekretorė, nuteista 
pasimokėti $300 už 17 tikie
tų, nusprendė eiti 17 dienų 
kalėti.

SKELBKITeS LAISVĖJE

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

A DONCOV
DAINOS ir ARMONIKA
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GLENN’S RESTAURANT & BAR
Buvęs RUSSIAN INN dabar lietuvių Glenn šeimos nuosavybe

Žemos kainos
ČIA RENKASI LIETUVIAI,

219 2nd Avenue
(arti 14th St.)

NĖRA MINIMUM MOKESTIES IR NĖRA COVER CHARGE 
Penktadieniais, Šeštadieniais ir Sekmadieniais Floor Show, 

Dainos Ir Mokiai. Mauni Orkestrą.

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

REIKALINGOS STALŲ 
APTARNAUTOJOS

Patyrusios. Geras nuolatinis dar-
bas. 44 vai. savaitė. Dienom, gera 

mokestis. Puikios darbo sąlygos.
Kreipkitės:

MOTHER’S KITCHEN
40 Warburton Ave., Yonkers 

. (116-118)

Jaunajai Amerikai 
žinių popiečiai

Amerikos jsu Tarybų Sąjun- 
ga Draugingumui organizaci
ja rengia dviejų dienų parodą 
New Yorke birželio 16 ir 17. 
Jos tikslas: supažinti ameri
konus bendrai ir jaunimą ypa
tingai su tuo, kas nuveikta 
p a s k i a u s i u o j u dešimtmečiu.

Rengėjai savo pranešime 
spaudai žymi, kad dauguma 
mūsų jaunųjų nieko nežino 
apie tai, kaip abi šalys ben
dravo laimėti karą ir apie 
ankstybuosius žygius atsteigti 
taiką. Parodoje visa tai maty
sis' paveiksluose, literatūroje.

Abiemis dienomis bus po
pietinės ir vakarinės progra
mos. Popiečiais vaikams prog
ramos nuo 3 iki 6. Rodys fil
mas ‘The Fisherman and the 
Fish,” taipgi “Grandpa and 
Grandson,” apie meškų šei
mą. Popietinėms programoms 
suaugusių Įžanga 50c., vai
kams 25c.

Vakarinės programos nuo 
7:30, Įžanga $1. Kviečia vi
sus.Vieta: Club Cinema, 430 
6th Avė. (netoli 10t,h St.) 
New Yorke V. N.

Veteranai kovoja už 
butą projekte

K ari a v u si e j i praė j tįsiame 
kare jauni vyrai, neturėdami 
gyvenimui vietos kitur, po ka
ro buvo apgyvendinti buvu- 
suose armijos barakuose Ro
ckland apskrityje. . Buvusią 
Shanks Camp jie perkrikštijo 
i Shanks Village. Kaime Įsi
kūrė tikrą demokratija — to
kią, už kokią jie kariavo. Dau
guma ten ir apsiprato.

Šiomis dienomis valdžia 
pasimojo jų “viladžių” pa
naikinti. K a i m o reikalams 
komitetas apklausinėje vete
ranų šeimas. Sužinojo, kad iš 
1,200 šeimų, 940 nori ten pa
silikti. Jie sako, kad jie visi 
susigyveno. Vieni kitus su
pranta, vieni kitiems gelbsti. 
Pas juos nėra diskriminacijos. 
Negrai ir baltieji susieina, jų 
vaikai sykiu žaidžia.

Miestas minėjo 300 
metų sukti

Manhattanas minėjo savo 
amžiaus 300 metų. Prilygs! a- 
mai laikams ii’ miesto valdo
vų dvasiai, miestas pasveikin
tas karinių lėktuvų armados 
perskridimu per miesto .cent
rą keturiais atvejais.

Parodoje dalyvavo Sabre- 
jets F-86, Thunderjets F-84, 
C-119 ir kiti.

MOKYKITĖS VAIRUOTI

Puikiausios auto vairavimo instruk
cijos duodamos kasdien gerai išsila
vinusių laisniuotų instruktorių. Pri
einama mokestis.

BROWN’S AUTO SCHOOL 
1566 York Ave., (arti 83rd St.)

N. Y. C.
Tel. RE. 7-6497

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 

Dainos

V. KROCHMALNAS
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas ir kitas daipas

Puikūs valgiai
UKRAINIEČIAI IR KITI

New York, N. Y.
Telefonas GR. 8-9865

NEW YORK
MALE .and FEMALE

LIGONINĖS DARBININKAI 
MATYKITE PETE

MOTERYS: Slaugių pagelbininkės. 
Lab. pagelbininkės, technikės, virė
jos, patarnautojos, kambarių tvar
kytojos, prie virtuvės sandėlio ir t ray 
merginos, virtuvei darbininkės, ofiso 
darbininkės.

VYRAI: Ligonių aptarnautojai, ap- 
valytojai, Chefs, virėjai, prie elevei- 
terių, vyrai virtuvei, aptaisinėtojai, 
daržininkai, vyrai namų darbui.

Daug darbų. Gyvenimas vietoje ar 
kitur. Priimam tuojau.

TIMES SQUARE AGENCY
249 W. 42nd St., N. Y. C.

(112-121))
DIAL PRINTERS—PATYRŲ 

IR
PATYRŲ DIAL VYRAI

Dirbti prie laikrodžių lentelių. Ge
ra proga. Nuolatinis darbas? Gera 
mokestis. 5 dienos, pilnos pašalpos.

Kreipkitės:
AMERICAN DIAL CORP.

137-11 —90t.h Ave. (arti’ Van Wyck 
Blvd.), Jamaica

 ‘(114-118)
BERNIUKAI — MERGAITĖS 

MOTERYS — VYRAI
Nereikalinga mokėti angliškai. Pa

tyrimas nereikalingas. Moterys mo
kytis darbo ant siuvamų mašinų. 
Vyrai lavinimui prie apsigynimo dar
bų. (Dienom ar naktim darbas). 
Aukštos algos. Geri amatai. Tuojau 
gaunami darbai. Kreipkitės:

ACTIVE AGENCY
80 Warren St. (Rm. 409), N. Y. C. 

ar
109 W. 42nd St., N. Y. C., (Rm. 302)

(114-116)
REIKALINGA FINGERWAIVER

Patyrusi. Pilnai mokanti operatorė. 
Nuolatinis darbas.

Valandos 10 A. M.-7 P. M.
Gera mokestis.

Lexington Ave., prie 86th St., N.Y.C. 
Šaukite AT. 9-6762

(115-121)

ATTUCKS AGENCY
8 i E. 125 St., N. Y., Km.-506
Pilnam—dalei laiko, mieste ir už

miestyje. Dieniniai darbai, abelnam 
namų darbui, skalbėjos, virėjai, fa
brikų darbininkai, apvalytojai. Por
ters, chauffeurs, aptaisytojai, paty
rę ir be patyrimo, taipgi raštinių 
darbininkai.

EN. 9-8184
(116-118)

•REIKALINGA PORA
Moteriškė namų ruošai ir virimui. 

Vyras daržininko pareigom ir aptai- 
symas; taipgi vairavimui karo. Dirb
ti vasarnamyj, laukuose vasaros se
zonu ar apskritiems metams. Gera 
mokestis. Puiki gyvenimui vieta. 
Kreipkitės tik dirbamom dienom. 
Mr. L. Abrams.

WA. 9-2264 — 9-5 P. M.
ar CI. 6-6573 — 6-8 F. M.

(116-122)

HELP WANTED-FEMALE
REIKALINGA VIRĖJA

Patyrusi, geram nuolatiniam dar
bui. Puikiausia mokestis, gražios 

darbo sąlygos. Kreipkitės:
615 W. 57th St., N. Y. C.

(116-122)

REIKALINGQS STALŲ 
APTARNAUTOJOS

Patyrusios. Sekmadieniais nedir
bama. Nuolat iųis dąrbas, gera mo
kestis. Kreipkitės:

570 HUDSON ST., 
(kampas W. 11 th St.) 

N. Y. C.
(116-118)

REIKALINGA 
MERGINA PRIE SANDWICH 
Darymui dėžutėse užkandžių. 
Daliai laiko, gera mokestis.

Kreipkitės:
LONG ISLAND BOX LUNCH 

38-01 Hunters Point Ave., L. I. City 
Tel. RA. 9-7277

(116-120)

REAL ESTATE
PASIRANDAVOJA GRAŽI 

7 RĖMŲ STUBA
Aliejum šildoma, garadžius, mo

derniniai, įrengimai, daržas šu vyn
uogių medžiais, perą sekcija tarp 
tarp Quenton Rd. ii' Ave. P, ant W. 
4th St., arti visų patogumų. Taipgi:

5 rm. apartmentas Boro Hali sek
cijoje, $60 j mėnesį, šis apartmen
tas išnuornojamas nemokamai porai, 
kuri aptarnaus 3 šeimų namą iv at
silieps į telefoną mūsų ofise.

BERNAY AGENCY, INC.
117 Court St., Brooklyn 

Tel. ULster 2-2458
(116-118)

EASTCHESTER
Gerai, prieš karą budavoti 1 šei

mos namai, 6 dideli kambariai, pil
nas skiepas. 1% maudynė, screened 
porch, ugniavietė. Šiltu vandeniu ap
šildoma, circulator, brasiniai vamz
džiai. Gera rezidencinė sekcija. Arti 
rriokyklų, krautuvių ir bažnyčių. 
Netoli Crestwood Stoties. Maži opo- 
ravimo kaštai. Tikras pirkinys—tik 
$17,500. Šaukite savininką:

TU. 3-9370
(115-117)

DIDELĖ PROGA
Narwich, N. Y. S.

Miestiniai namai laukuose; 148 ak
rai dirbamos žemės. Ideališka dėl 
ūkininkystės. Gyvulių auginimui ir 
1.1. 1 colonial namas, modernizuo
tais patogumais. Tapg naujas Cot
tage, Barn ir kitkas. Nuosavybe par
duodama su nuostoliu. $12,500.

Rašykite Ruby Peterson, 
Sherbourne, N. Y.—R.D.

New Berlin 9-4447
115-117)
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LAUNDRY SHIRT
PRESS OPERATOR 1

Patyrusi. Nuolatinis darbas. gWj 
mokestis. Kreipkitės:

LITTLE NECK LAUNDRY
12 Northern Blvd., Great Neck, L. L.

Tel. Great Neck 4-0175
(110-116)

REIKALINGOS z
CHAMBERMAIDS

Vien tik su viešbučių patyrimu. 
Nuolatinis darbas. Unijinė mokeisi is

Kreipkitės:
EXECUTIVE HOUSEKEEPER 

ESSEX HOUSE HOTEL
160 Central Park So., N. Y. C.

(110-116)

OPERATORĖS PATYRUSIOS
Garantuota $75 iki $100 į savaitę 

ir aukščiau. Nuolatinis darbas. Ge
ros darbo sąlygos. Šaukite:

K. & K. DRESS
O L. 5-0520

(113-119)

COUNTERGIRLS — 
PATARNAUTOJOS

Nuolatinis darbas, 6 dienos. Pra
dedant parmadieniu iki šeštadienio. 
Valandos 8-5 P. M. Alga ir priside
da geri tipai. Kreipkitės:

PEMBROS LUNCHEONETTE
290 Flatbush Ave., Brooklyn

Tel. STerling 3-9108
(112-118)

SALESLADIES £ 
PATYRUSIOS v.

Prie geresnių suknelių, siūtų, ir 
koutų. Nuolatinis darbas. Puikiausia 
mokestis, pridedama geras komisas. 
Puikios darbo sąlygos, gera atmos
fera. Kreipkitės:

J. C. CLAYTON, INC.
89-78 — 165th St., Jamaica, L. I.

Tel. RE. 9-2110
(111-117)

SLAUGĖS

O. R. ir gcneralėm pareigom.
Visiems Šiftams - - 40 valandų.

Gyvenimas vietoje jei pageidauja.
HORACE HARDING HOSPITAL

Tel. ILIinois 7—1300
(113-119)

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 4. 
17-71 Dutch Broadway, Elmont, L. 1.

VA. 5-0397
(114-120)

FINGER WAVER—MANICURIST
Turi būt patyrusi. Nuolatinis darJ 

bas, gera alga. Taipgi reikalmgos 2 
weekend merginos. Taipgi reikalin
ga moteriškė apvalymui 2 dienom 
savaitėje, 8 valandom kiekvieną die
ną. Gera mokestis. Kreipkitės visą 
savaitę.

DELORES BEAUTY SALON 
2938 ^Avenue X, Brooklyn 

Tel. SH. 3-1193
(114-116)

REIKALINGOS 
BINDERY MERGINOS

Patyrusios carbon collators. (Tu
ri nors kiek kalbėti ir skaityti an
gliškai). Nuolatinis darbas. Gera 
mokestis.

SUPREME
704 Broadway (arti 41h Si.) N.Y.C.

(114-120)

REIKALINGA
BARMAID

Dienom. Nuolatinis Darbas.
Alga ir geri tipsai.

Šaukite:
GRAMERCY 3-9138

115-117)

REIKALINGA FINGERWAVER 
Patyrusi — pilnai mokanti. Nuo

latinis darbas, gera mokestis.
Kreipkitės:' . ,

SAM’S HAIRSTYLIST 
135-50 -Roosevelt Ave., Flushing, L.I.

Tel. FL. 3-1071 "
(t^-117) 

REIKALINGOS 
LAUNDRY DARBININKĖS

Patyrusios. Gera alga. Nuolatinis 
darbas. Linksmos darbo ^sąlygos. 
Kreipkitės:

KEW GARDENS HOSPITAL 
80-02 Kew Gardens Rd., 

Kew Garden, L. I.
(115-119)

REIKALINGOS OPERATORĖS
Patyrusios prie vaikams ir jau

nuoliams koutų. ,Nuolatinis darbas. 
Gera mokestis. Puikios darbo sąly
gos. Kreipkitės:

PROSPECT FASHIONS
276 E. 3rd St., Mount Vernon 

Tel. MO. 4-2535
(115-117)

REIKALINGOS OPERATORĖS
Patyrusios. Dirbti prie dresses ir 

gowns. Nuolatinis darbas. Pilnam 
ar daliai laiko, kaip pageidaujate. 
Gera mokestis. Kreipkitės:

LILLIAN’S BRIDAL SHOP
28 Clinton St., N. Y. C.

Tel.XIL, 8-8720
(115-117)

ANESTHETISTS - [ ,
59 lovų ligoninė. $350 j mėnerfj pri
dedant pilną užlaikymą.

Kreipkitės:
. MIDWOOD HOSPITAL

19 Winthrop St., Brooklyn
• (114-120)




