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KOIGBESMM! LEIDŽIA PREZIDENTUI IVELT 1MER!KJ| KARAN
KRIS L AI Amerika ir Franciia priima
_ i - r?..ii-..  q v “Ką pasakė Fuller Warren?

Nustelbtas balsas.

Rašo A. BIMBA

Šiomis dienomis
tas Eisenhoweris pasakė po
rą netrumpų prakylbų. Bot 
jų niekas nepaisė. Vargiai 
kas jas bcatsimena.

Prezidentą visiškai nustel
bė Washingtone McCarthy - 
Armijos tyrinėjimo cirkas. 
Ten, mat, didesne sensacija. 
Komercinei spaudai biznio

jaustis.
‘ negali gerai 
norėjo, kad jo

susi vieni.) imo

Šis McCarthy ir armijos se
kretoriaus Stevonso susikirti
mas republikonams peilis po 
kaklu. Prezidentas tai matė.

bomis, manydamas

ėjo atbulai.

McCarthy 
vieton. IŠ-

ir jo dešinioji
Roy Cohn pasirodo

Sovietų planą deryboms 
del taikos Indokinijoje

EISENHOWERIS SLEPIA 
SAVO PLANUS; PATS 
SAU PRIEŠTARAUJA

ia-----------------------------------------------------------------
i

Vakariniai kraštai lemia.
! /

kad Ženevos konferencija
! nesu vienys Korėjos
j e* ' eJ

Ženeva, Šveic. — Ameri-Įgiau kaij: 
i kos valstybės sekretorius j Vietnamo, 
i John Foster Dulles.
ei jos užsienio reikalu

Fran
mi

vietų ministro .Molotovo

francūzų ir Vietnamo liau-1 niais 
dinioRu, Indoknijoje.

Svarbusis “mazgas”
. vietiniame pasiūlyme

du trečdalius I Atstovų Rūmas atmeta siūlymus
Įdokinijoj prXc“si uždraust preziden tui pradėti
I Pranešama kad . Vietna- fairfi KonareSO leidimo 
mo liaudininkų pasiuntiniai ’ c

j jau atvyko į Ženevą. Tai
i gi jie, svarstant Indokini 
jos klausimą, dalyvaus kon 
ferencijoj sykiu su užsieni.

m i

atsitikime,

so- tijų F rancijos,

šveic. — A me tėjos seimai per savo pa-

i Washington. — Kongreso nigus tokiame 
i atstovų rūmas ketvirtadie- jeigu prezide 
Įni 214 balsu prieš 37 atme- siusti Jungti.
į* VA * i. * ' - * V.. I A V • ' l.< X V 4 K' 4 * * t.4 K/

jtė sumanymus, reikalaujan-j kariuomenę į karą be Kon- Rhee tautininku.

kviesti ir Vietnamo komu
nistai - liaudininkai.

Tarimaisi su komunis-• 
tais iš pradžios labiausiai : 

vietna-l

‘Nusigandęs’ Adenauer
priešinosi Bao Dai, vietna- j ^llkia fraiTCŪZlIS
miniu tautininku karalių-| ĮaĮhOn prieš SoVietUS 
kas, r rancijos bendradar- *

čius apriboti prezidento ga-1 greso užgyrir 
lią dėl amerikinės armijos |kių įvykiu, jei 

|siuntimo į karą svetur. .tų Ameriką :
Prezidentas Eisenhowe-1

' ris tiktai keliomis valanda- į 
i mis pirmiau sakė korespon-Į 
dentams, kad:

sutartis ■ turėtų kur kitur 
kariauti.

Vietnamo liaudininkai

Bet Dulles ir Bidaultas, agitavo 
įgaliau, perkalbėjo Bao stų savo

nuotrai; ką. Dai,

; karinių kraštų užsieniniai 
ministrai jau daro išvadą, 
kad einamoji konferencija 
neįstengs suvienyti Šiau
rinės Korėjos Liaudies

į Respubliką su Pietine Ko
rėja. valdoma Svngmano L. . . TV TZ‘ * ISiaurinę ir Pietinę Korėją

vais

vien suruošti ir patys tvar
kyti laisvus visuotinus bal
savimus, be jokio svetimų 
kimštu įsikišimo.

Tfe balsavimai išrinktu

°" Šiaurinės Korėjos užsie- • .
nio reikalų ministras gene-' )<:‘*

S1 Uolas Nam 11 siūlė, kad: i Už 6 mėnesiu po rinkinių 
šiaurinės'ir Pietinės Ko-Į turi būti atšaukta visa sve- 
------------------------ kariuomenė iš abie-

Batalijonai atominės
jungti prie biliaus, kuriuo j .. .. ..
valdžia reikalavo $28,68i,- amerikonu artilerijos 
000, 000 tiesioginiu lėšų ka-1 it i • ir i • •
riniams dalykams, prie-1 Vakarinėje Vokietijoje 
dan prie pinigų, skiriamų ' --------
svetimiems kraštams 
printi prieš komunizmą.

Tad kohgresmąnai,

premjeras Čou En-lai, už
sieninis ministras, ir Molo
tovas, Sovietų užsienio 
reikalų ministras.
DULLES PRIEŠINASI

Tam griežtai priešinosi 
valsty- 

sakyda-

ran Indokinijoje ar kur ki
tur pirma, negu Kongresas 
paskelbtų karą.
DVILYPĖ KALBA

Bet Eisenhovįeris
Washington. —-— Ameri- 

jkonai Vakarinėje Vokieti
joje turi jau penkis batali

• Bonn, Vokietija. — Va- 
(karinės Vokietijos premje
ras Adenaueris išgąstingai 

Fra nei ją, kad lei- 
kariuomenę su

jungti su busimąja vokie- 
armija j tarptautinę 
lį Europos kariuo

menę, pagal Amerikos pla- 
atėme n<! prieš komunizmą.

i tie- 
Viet- čiu

s ^McCarthy 
ranka 
pirmos rūšies fcikefiiais. 
paėmė 
riojo ir patiekė komisi jai, kai- '
po dideli Įrodymą, .kad Ste- Į namo liaudininkais, 
yens labai gražiai draugayo Molotovo pasiūlysay 
su kariu Schine. Girdi, ir pa- (Liaudininkai yra 
veikslą su jnomi nusitraukė. , iš Bao Dai - francūzų dau-

paveikslas. t i *vi • i v, •Arabiški kraštai nori 
1 i amerikinių ginklu tik 

atsakingais žmo-Į karui prieš Izraelį

las buvo grupės 
Feikeriai iškirpo 
vensą ir Schine 
tiktai jųdviejų paveikslą.

O McCarthy ir Coliu skaito-Į n 
si dideliais, 
nemis.

Gal daugeliui žmonių akys 
atsidarys, žmonės, kurie Cohn 
ir McCarthy feikerystes prieš 
kcįmunistus ir pažangiečius 
teisino jų uolumu sumedžio
ti valdžioje raudonuosius ir 
jiems atleido, negales suvirš
kinti 'panašių feikerysčių prieš 
ju žmogų, prieš armijos se- 
K#etori\ Ste vensą.

jo Stn

London. — Anglų libera- 
laikraštis Manchester

— Izraelis turi rimtą 
priežastį, kuomet jis pro

klu duoti arabiškiems kra
štams (Izraelio kaimy-

tuojau

ma, pridurdamas, kad:
Jeigu Kongresas užgirtu 

esamuosius pasiūlymus, tai

gal prezidento reikalavimą, jonus atominės artilerijos, Dulles, Amerikos

karines Eu ropos šalis, 
ja nori išstumti 

iriš Europos amerikonus 
ją visą užimti.” z

denta, kuomet reikėtų sius- t 7 C 4
ti Amerikos kariuomene i 
bet kuri svetimą kraštą. 
O prezidentui reikia lanks
čios gal 
tinkamai

ir užgyrė šias karines iš
laidas 377 balsais ries 0. at
mesdami minimus pataisy
mus.

Prezidentas jau du sy
kiu buvo žadėjęs neįvelti 
Ameriką karan be Kongre-

atsiliepti Į besi-' reikalavo leisti jam pačiam

irmiją karan,
ATMESTI SIŪLYMAI

Taigi Eisenhoweris pa
smerkė šitokius republiko- 
nų kongresmanų Fr. R. 
CouderFo ir J. B. Bennetto 
pasiūlymus:

Reikia yaip pataisyti bi- 
_ • keturis kartus I lių, skirianti valdžiai ka-

daugiau balsų negu republi-1 rines lėšas, kad būtų visai 
konai. I uždrausta* vartoti šiuos pi-

Demokratai laimi prieš 
republikonus Alaskoje

Alaskoje, renkant dele
gatą i Jungt. Valstijų Kon
gresą, demokratų kandida- i 
tai gavo

(New Yorko Daily News 
vedamasis straipsnis del 
to klausia: — Ar generolas 
Ikc galvoja apie kitą pana-

licinis veiksmas” Korėjo
je?... Mes norėtume, kad 
prezidentas duotų mums 
tikrai žinoti, ką jisai pla-

/S MAKARTISTĮJ “SORKIU”

šaudyti 11 colių storio ato-|mas; 
miniais sprogimais. 1

. . . ' m ..JKarimai Amerikos vadai
spėja, kad Sovietu Sajun- j 
ga dar neturi tokių lėktų- i. 
vų, kuriais galėtu šion šąli" I 
atskristi, numesti atomine įv, 
ar hydrogeninę bombą

Jeigu šiaurinės Korėjos 
Wffmunistu pasiūlvmąs bū
ti* priimtas, tai jie per pus- 
__ i • nušluotų Amerikos 
remiama tautinę prezi-

» Svngmano Rhee 
valdžią Pietinėje Korėjoje 

:ir patys užviešpatautų visą

New York Timos Youth 
Forum pirmininke Mrs. Do- 
rotljfp' Gordon turi patarimą. 
Ji sako, kad visose—mokyklo
se turėtu būti studijuojamas 
komunizmas ir Markso . mo
kymai.

Jos patarimas labai protin
gas, nors, kaip ji pati sako, 
teikiamas ne iš geros valios ir 
savo locnos širdies. Ji sako:

“Jaunieji žmonės prašo to
kių pamoku. Jie sako, kad 
tiktai taip jie išmoksią kovoti 
pri eš k ojm u n i z m o pa vo j u. ’ ’

Jaunimas nori, jaunimas rei
kalauja. Jaunimui dasiėdė 
'omercinės spaudos baisiau- 

>s pasakos apie marksizmą, 
s pats norėtu j marksizmą 

^sigilinti, j j suprasti.

Smarkiai ir garsiai prabilo 
p/etietis Fuller Warren, bu
vęs jyloridos gubernatorius. 
Žmonis jis nebe jaunas, bet 
dar, matyt, nenori būti ato
minės bombos pasiųstas pas 
Abraomą. , Jis nenori, kad

(Tę«« 4—tame puslap.)
B? ’•

B F

jų k arabai niekuomet ne- 
jpė ir neslepia, kam jie

nori ginklų. Jie iš tikrųjų 
negalvoja apie apsigynimą 
nuo Rusijos. Jie nori 
siškai panaikinti

Paskutiniu

tik vi-

klų ąrabiškam Irakui.

Ame-
gin-

Vietnamo liaudininkai 
atkirto 1,000 francūzy

Hanoi, Indokin. — Viet
namo liaudininkai apsupo 
ir atkirto apie 1,000 fran- 
cūzų. buvusių ginkluotoje 
pozicijoje netoli Dien Bien 
Fu tvirtovės, kurią liaudi
ninkai yra apgulę jau per 7 
savaites.

mą) ant atakuojančių liau
dininkų, nuolat juos iš oro 
bombarduoja ir šaudo^

Washington. — Tyrinė
jančio ji 
pašaukė
Davidą Schine, kuris do
vanai, “iš meilės” agenta- 
vo ragangaudžiui McCar- 
thy’ui, iki buvo draftuotas 
armijom

Schine liudijo, kad jis 
perdavė McCarthy’ui tik
rąjį paveikslą, kur pernai 
buvo nusifotografavęs su 
armijos sekretonum Ste- 
vensu, pulkininku J. T. 
Bradley’u ir dalim ketvir
to asmens (kurio tik ran-

liudyti kareivį

Bet McCarthy’o štabo 
meistrai nukirpo Bradley 
ir kito asmens dali, taip 
kad atrodytu, iog Stevens 
specialiai nusifotografavęs 
tiktai su Schine.- Tai ši
taip “sufiksvtą” fotogra
fiją McCarthvo advokatas 
ir rodė komisijai.

Laikinis komisijos
mininkas sen. Karl Mundt 
ir neva bepusiškas tyrinėji-

pir-

mų advokatas Ray H. ranką a^t peties 
Jenkins su pagarba stato tui Milleriui, sav 
klausimus Schine’ui ir duo-į komandieriui, Foi'j Dix/N. 
da jam net laiko, kad užsi-.J., drąsiai pareiškė: 
rašytų, kaip atsakyti.

Antra vertus, Mundt ir 
Je^kins terorizuoja armi
jos advokatus bei liudyto
jus prieš McCarthy, pilda
mi klausimus kaip iš kul-; 
kosvaidžio; neduodami lai
ko atsakyti, bruka vis nau
jus klausimus.

Armijos advokatas Jo
seph Welch dėl to užpro
testavo: — Jenkins ’’turėtų 
atsiminti, jog čia 
žmogžudžius tardo.”

(Jenkins, būdamas 
niame savo mieste 
ville, Tenn
kaip specialistas žmogžu
džių ir-vagių bylose.)
SCHINE ŽADĖJO “NAU
JAI PERTVARKYT 
ARMIJĄ”

Kuomet mylimasis Mc
Carthy’o šnipas buvo draf
tuotas, tai jis, uždedamas

leitenan-

ne

nami-
Knox-

advokatavo

Todėl, pasak Dulleso, rin- 
i kimus turėtų tvarkyti Jun- 
igtinių Tautų paskirta ko- 
imisiia (taip kad Šiaurine 

Peking. — Indija pasira- i Korėja butų atiduota Syng* 
Šė prekybos ir nekariavimo ' manui Rhee).
sutarti su Kinijos Liaudies j q\If| f)u]]eso vadovaujami 
Respublika. _ ; vakarinių kraštu delegatai

Indija ištraukė savo sar-|ų. U2gyr§ amerikini pasiū- 
gybą is I ibeto pasieninii) i]yrną, atmesdami Nam Il’o, 
ruožto ir atidavė Kinijai į Molotovo ir Čou En-lai pla- 
visus sargybos naudotus ina
telefonų, telegrafo ir pašto! Dunes> “nieko gero ne- 
įrengimus.^ _ 1 matydamas,” todėl jau ren-

Kinija, iš. savo pusės, už- 'gįasj gnžti i Washingtona 
tikrino Indijai. rubežiaiis į ateinantį pirmadienį ar 
saugumą ir laisvę . 1 eligi- j antradieni, kaip teigia žinių 
niams keliautojams ir r 

i nieriams, vykstantiems 
i Tibetą bei atgal.

Indijos draugiškumo 
sutartis su Kinija

I agentūra United Press.

cialei pareigai, tai yra, pei 
tvarkyti armiją visai nau-1 -------------
joviškais pamatais.” Progresyviai laimėjo

McCarthy ir jo advoka- . /. n n j 
tas Roy Cohn 59 sykius rei-1 nnlUmilS Bf. Hondurase 
kalavo asmeniškai bei per 
telefoną, kad armijos val
dyba tuojau pakeltų Schine 
i oficierius.

Cohn tada sakė: ’’Schine 
turėtų būti generolas, sėdė
ti Waldorf - Astoria vieš
butyje New Yorke ir duoti 
įsakymus kitiems oficie- 
riams.”

Tokiais reikalavimais bei 
gąsdinimais- McCarthy ir 
Cohn taip paveikė Fort 
Dix oficierius, kad jam bu
vo duotos tokios lengvatos:

Schine samdydavo kitus 
kareivius išvalyt jam šau
tuvą; pats neidavo apšva- 
rint išviečių (toiletų), kaip 
kad reikalajama iš visų ka-

i

‘Sovietai užsisakė daug 
: dirbiniu iš Anglijos

London. — Sir Greville
Britiškame

didatai

Hondurase Maginness, anglu fabrikan- 
•tijos kan- tų ir verslininkų vadas, 

rinkimuose kelis pranešė, jog Sovietu Są-

mėjo to krašto seimelyje ir 
miestinėse tarybose, negu

nai. K
Brit. Honduras yra Ang

lijos kolonija šiauriniai- 
rytiniame Pietų Amerikos

reivių paeiliui; vaikščioda
vo be karines uniformos; 
išsisukinėdavo nuo muš
tro; nuolat važinėdavo į 
New Yorką “savo mergi
nas apžiūrėti,” ir tt.

junga šiemet užsisakė iš 
Anglijos Įvairių fabrikinių 
dirbiniu už 85 iki 112 mi-

Kalbėdamas Rusų - Ang
lų Prekybos Rūme, Magi- 
ness sakė:

“Rusai nepaprastai ga
būs ir patikimi žmonės. 
Jie nori su mulnis plačiau 
prekiauti ir jie labai sąži
ningai išpildo savo kon
traktus.”

ORAS. — šilta ir gal bus 
lietaus.
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Pirmoji Gegužės šiemet čionai ir kitur
Pirmoji Gegužės — Tarptautinė Darbininkų Šven

tė! Ji gimė Amerikoje. Ją pagimdė Amerikos Darbo 
Federacija. Jai sukanka 69 metai. Beveik kasmet, 
Amerikos didmiesčiuose, ypač New Yorke įvykdavo di
džiulės darbininkų eisenos gatvėmis. Kur nebūdavo 
demonstracijų gatvėmis, Pirmoji Gegužės būdavo iš
kilmingai atšvenčiama masiniuose susirinkimuose.

. Bet mūsų kraštą užplūdo makartistinė isterija ir 
pradėjo mindžioti visas gražiąsias, laisvąsias ameriki
nes tradicijas. Jau dagyvenome iki to, kad net ir New 
Yorke valdžia draudžia darbininkams marguoti gatvė
mis. Jau ir čia darbininkai turės pasitenkinti tiktai 
masiniu susirinkimu Union Sq. aikštėje, — ir ne per 
visą dieną, bet tiktai vakarop per pusantros valandos! 
Kituose miestuose vargiai ir tiek laisvės bus suteikta 
darbininkams pasidžiaugti savąja švente. Bus vietų, 
kur nė salėse mitingų nebus galima atlaikyti.

Paviršutiniai žiūrint, atrodo, jog tai labai didelis 
Amerikos darbininkų pralaimėjimas, pasitraukimas at
gal. Bet rimčiau pagalvojus, iškyla klausimas: Argi 
tas reakcijos siautėjimas ir stengimasis užgniaužti Ame
rikos tradicines laisves neparodo, jog mūsų viešpačiai 
nebepasitiki savimi, nebepasitiki savo žmonėmis, bijosi 
savo žmonių, jaučiasi silpnais? Argi tai nėra įrody
mu, jog tos idėjos, kuriomis buvo pagrįstas Amerikos 
darbinnikų prieš 69 metus nutarimas švęsti Pirmąją 
Gegužės, metai iš metų augo ir tebeauga? Tie, kurie 
mūsų didžiulį kraštą vairuoja, — ar jie sėdėtų Wash
ingtone Baltuosiuose Rūmuose, ar miestų salėse, — iš
sigandę ne gegužinių demonstracijų gatvėse, ne masi
nių susirinkimų svetainėse, bet stiprėjančių ir bręstan
čių darbininkiškų idėjų darbo žmonių galvose, štai 
kas verčia juos neleisti darbininkams išeiti į gatves ir 
pareikšti savo reikalavimus.

Tai koks gi svarbiausias šiemet Pirmosios Gegužės 
šūkis Amerikoje ir visame pasaulyje?

Svarbiausias šūkis yra taikos apgynimo ir išlaiky
mo šūkis. ’ Nedaleisti karo kurstytojams uždegti pasau
lį atominio karo liepsna, — štai vyriausias ir viską pra
lenkiąs visur darbo žmonių reikalavimas ir pasiryži
mas. Tai bus storai pabrėžta visuose susirinkimuose 
visuose kapitalistiniuose kraštuose. Tai aukštai bus | 
iškelta milžiniškose demonstracijose visuose socialisti- : 
niuose kraštuose.

Taikai pavojus tebėra labai didelis. Šiandien pat i 
kraujas upeliais liejasi Indokinijoje, šiandien pat ga
lingos jėgos darbuojasi tą skerdynę paversti pasauliniu | 
karu. Tiktai visų laisvę mylinčių žmonių visame pa- i 
šaulyje milžiniškos pastangos išblaškys naujo karo Į 
kurstytojų suokalbį ir užtikrins pasaulyje pastovią tai
ką ir ramybę.

Apart gynimo taikos, mums amerikiečiams prisiei
na desperatiškai ryžtis nedaleisti makartistams sunai- Į 
kinti tas demokratines laisves, kurias šalies Konstituci
ja garantuoja ir kurios dar nėra reakcijos sunaikintos. ' 
Mums taip'pat tenka per šią Gegužinę rimtai susirūpin- j 
ti su kasdien didėjančiu nedarbu, su besiplečiančia eko- i 
nomine krize, su vis blogėjančiu likimu penkių ar še- • 
šių milijonų bedarbių.

Gaila, kad mūsų didžiosios darbo unijos, kurios | 
prieš 69-rius metus taip gražiai ir galingai kėlė kovin- ; 
gus šūkius, šiandien yra atsižadėjusios savo pagimdy-: 
tos Pirmosios Gegužės. Gaila, kad Amerikos Darbo • 
Federacijos ir CIO vadai paneigia tas idėjas, kuriomis 
vadovaudamiesi anų laiku unijų vadai šaukė visus Ame
rikos dirbančiuosius švęsti savo šventę visuotinu strei
ku už trumpesnes darbo valandas.

Tais laikais buvo keliamas aštuonių valandų darbo 
dienos obalsis. šiandien jau pribrendęs momentas rei
kalauti šešių valandų darbo dienos. Pažanga pramo
nėje ir visame gyvenime padarė galimu pasiekti 30 va
landų darbo savaitės tikslą. Mūsų šalies darbo unijos 
per šių metų Gegužinę galėjo išeiti į gatves su tuo šū
kiu. Deja, jos pasirinko tylėti. Bet tai nereiškia, kad 
eiliniai unijų nariai apie ta negalvoja. Ir tekstilinin
kų unijoje, ir automobilistų unijoje, ir plieno darbininkų 
unijoje, prieš konservatyviškų lyderių norus ir valią, su
eigose ir suvažiavimuose eiliniai darbininkai neslepia 
savo nuomones, jog laikas visu rimtumu pradėt kovą 
už trumpesnės darbo valandas.

Būtų klaidinga šiemet per Gegužinę kalbėti apie 
pavojus ir baimes. Praėjusieji metai nebuvo tiktai nu
siminimo ir pralaimėjimo metais. Jau nekalbant apie 
taikos jėgų sustiprėjimą ir darbo žmonių laimėjimų 
Europoje, tiek Azijoje konsolidaciją, ir pas mus Ame
rikoje turime kuo pasidžiaugti. Visur matosi ženklai 
priešinimosi reakcijai ir makartizmui. Mokslo žmonės, 
švietėjai, net dvasininkai, kulturnešiai, rašytojai, vi
suomenininkai vis drąsiau ir drąsiau pradeda kalbėti 
apie sulaikymą reakcijos ir makartizmo. Žmonių bal
sas už taiką ir prieš reakciją prasiveržia per geležinę 
uždangą į komercinės spaudos špaltas. Juk ir dabar-

2 psl.—Laisvė (Liberty)-Šestad., Gegužes (May) 1, 1954

PASTABOS
Vietnamo žmonės pra

dėjo kovą prieš francūziš- 
kus okupantus, geriau pa
sakius, pradėjo ginti savo 
nepriklausomybę prieš su
tartį laužančius francū- 
zus, septyni metai atgal. 
Tuo laiku Kinija dar 
radosi čiango rankose. 
Kaip tai galima suderinti 
su tvirtinimu, kad karas 
Indokinijoje yra Kinijos in
tervencijos padaras? Jei
gu jau ieškoti slaptų ry
šių, kodėl nesakyti, kad Ki
nijos revoliucija buvo Indo- 
kinijos komunistų invazi
jos ir intervencijos pada-

skutinį pusmetį jos žymiai 
pakeitė savo charakterį, 
Vis daugiau mes užtinkame 
korespondencijų apie ben
drą darbo žmonių judėji
mą, vis mažiau apie kelio
nes, svečiavimusius, vai
šes ir tt.

Priežastis aiški: pasikei
tusios ekonominės sąlygos. 
Nedarbas arba nedarbo pa
vojus, paaštrino klasinę 
sąmonę daugelio mūsų ju
dėjimo žmonių, kurie paly
ginamo gerbūvio laikais 
linksta į izoliaciją lietuviš
kame judėjime.

kolonialį žygį, reikalauja 
Gibraltaro.

Kas ne kas, bet kolonia
lizmas tikrai guli mirties 
patale. Ir mažai kas lies 
aišaras, kai mirtis uždarys 
jo kadaise buvusias aštrias 
ir perveriančias akis.

A. šilenas.

Scranton, Pa.
Jau ilgas laikas, kai Laisvė

je nesimato .jokių parašytai] 
iš mūsų garsaus kietosioss an
glies miesto. Kai kas net ir 
pasigenda tokių pranešimų, 
korespondencijų ir kai kada 
net 
kad 
kur

tame būtu tiekv

nauja Lotynų 
katalikiškai kle- 

rikalijai rolė, kurią 
vaidina Guatemalos 
vyskupas Aręllano. 
nagrindiniai vyksta 
temaloje, tai agrarinė 

i voliucija, feodalizmo 
naikinimas, latifundijų 
dalinimas.

Agrarinė revoliucija
ksikoje ir buvo iššaukusi 
kartų, desperatišką kata
likiškos hierarchijos pa
sipriešinimą. Bažnyčia pa
ti Meksikoje, kain daugu
moje
kiškų kraštu, 
didelė 
vo šimtais ryšių 
su pasaulietiškais

Tai ne 
Amerikos

dabar 
arki-

Gua
re-

Me-

Užsimojimai prieš darbo 
žmones iššaukia didesnį ko
vingumą, — ir kitaip būti 
negali. Bet didesnis ko
vingumas, didesnis susirū
pinimas bendrais reikalais 
turi eiti ranka rankon su 
optimizmu, su gyvenimo 
įvertinimo jausmu. Mes 
galime labiau įsitraukti į 
kovą, bet ranka rankon su 
tuo turi eiti gyvas kultū
rinis judėjimas, teatrai, 
dainos, na, ir draugiški po
būviai, vaišės, vakarėliai...

Kas Ką Rašo ir Sako

klasiškai” katali- 
pati buvo 

ir ji bu
sti sir išus' 

žemval-

žemvaldė,

tėve-
kaip ir su

Meksikos revoliucinės jė
gos savu laiku be ceremo
nijų atsakė į dvasininkų 
priešvalstybine veikla. Jie 
mbuvo čiupinėti šilkinė
mis pirštinaitėmis. Pro
vincijoje peonai kartais 
pritrūkę kantrybės atsiš-J 
kaitė su “dvasiškais 
iiais” lygiai, 
dvarininkais.

Per ilgus metus pasauli
nė katalikiška spauda rė
kė, kad bažnyčia persekio
jama Meksikoje. Net iki 
šio dienos, nežiūrint nusis
tovėjusio konservatizmo 
ir valdžios pastangų už- 
gerinti bažnyčią, santy
kiai tarp dvasininkijos ir 
plačių gyventojų sluoks
niu šalti.

Guatemalos agrarinė re
voliucija dar jaunutė. Ji. 
kaip matyti, dar nepaliete 
rimtai bažnyčios žemišku 
turtų, o jų ir taip ten žy
miai mažiau negu Meksi
koje. Tad, — to aštraus 
konflikto dar nėra.

Bet savo pareiškiu" u ar
kivyskupas Arellano davė 
įspėjimą, kad, kaip anks
čiau jų kolegos Meksiko
je, juodaskverniai pasyvia: 
nestebės progresyvės že
mės reformos.

Kas atydžiai seka kores
pondencijas mūsų laikraš
tyje, pastebės, kad per pa-

Vakarinis Pakistanas 
(turintis 30 milijonų gy
ventojų) yra didžiulė, re
tai apgyventa ir atsiliku
si šalis. Jos gyventojų gy
venimo lygis yra maždaug 
kaip Afganistano ir Irano. 
Industrijos beveik nėra, 
didelių miestų apart Kara- 
či beveik jokių.

Rytinis Pakstanas terito
rija kelius kartus mažesnis, 
bet gyventojų skaičium 
didesnis (40 milijonų). Ten 
žmonės labiau susispietę, 
ten daugiau miestų, ten di
desnis miestinis proletaria-' J; 
tas<- ,Tęn taipgi dvelkia vė-1

Vietnamo, Malajos, Indo
nezijos. Tėft dangau drau
giškumo Indijai.

Nestebėtina, kad opozici
ja pasidavimui jankių glo
bai labiausiai kyla rytinia
me Pakistane, tuo tarpu, 
kai feodalinė, atsilikime 
paskendusi krašto dalis lei
džiasi jankių naudojama 
kaip bazė.

paklausia: kas pasidarė, 
niekas neparašo į Laisvę, 
dingo korespondentai?

Tiesa, kad praeityje daž
niau pasirodydavo korespon
dencijų iš šios apylinkės. Juk 
čia kitados gyveno keliolika 
tūkstančių lietuvių, —if šian
dien dar jų yra čia daug, bet 
keičiasi laikai, keičiasi viskas, 
keičiasi ir žmonės. Kadaise 
Čia buvo įvairus lietuvių ju
dėjimas, veikimas. šiandien 
jau to nėra. Mūsų lietuvių 
senimas, ateiviai, kurie kada 
suko bent kokį veiklos ratą, 
jau nuseno ir nemažai, jų jau 
nukeliavo Į “aną pasauli,” o 
iaunimas išlakstė su ameri
koniškais vėjais į visas ketu
rias kryptis 
winds), tad 
veik dingo; 
veiklos ratą,
palaipsniui ir nyksta, miršta. 
Na, tai apie ką tada rašyti? 
Apie mirimus nesmagu kam 
nors rašyti; net nieks apie tai 
ir nenori rašyti, nepaisant, 
kad mirtis ir yra būtinas da
lykas kiekvienam. Vienok, i 
nors ir nedetališkai, bet ten
ka prisiminti apie porą senų 
pažangiečių, kurių jau nėra 
gyvųjų tarpe.

■ Apie trys mėnesiai tam at
gal, kai mirė Mikas Ulinaus- 
kas. Mikas nors ir nedalyva
vo pažangiečių ’ veikime, bet

(tgonc with the 
ir veikimas be- 
nėra kam sukti 

Tai taip viskas

GAL SUGRĮŠ Į PROTĄ
Gerai, kad Henry Wa

llace, kadaise buvęs žymus 
ruzveltinis veikėjas, pra
deda atsipeikėt. Korėjos 
karas ir kiti įvykiai matyti 
žmogų šio to pamokino. Jis 
dabar sakosi esąs griežtai 
nusistatęs prieš naują ka
rą.

Wallace sako:
“žmonija negali toleruo

ti galimybės, kad jėgos iš 
troškęs žmogus paspaustų 
gaiduką ir pradėtų karą, 
kuriame hydrogeninės bom
bos, biologniai ginklai ir 
nuodingi gazai galėtų būt? 
pavartoti.

“Neprivalo būti nei dide
lių, nei mažų • karų... Nu
siginklavimas turi būti pil
nas, visapusiškas ir paves
tais tokiai pilnai ir sėkmin
gai inspekcijai, jog nega
lėtų būti nei didelių, nei 
mažų karų.”

Taip Henry Wallace pra
bilo viename protestantiš
kų bažnyčių susivienijime.

Su juo mes sutinkame vi
su tūkstančiu procentų!

Foun-

25.000,000 “PERSIVAL
GIUSIŲ”

Dr. Charles G. King, vi
tamino C išradėjas ir di
rektorius Nutrition
dation tvirtina, kad mūsų 
šalyje yra nemažiau kaip 
25,000,000 persivalgiusių 
žmonių. O persivalgymas 
gali kartais pakenkti svei
katai taip kaip ir nedaval- 
gymas.

Nehru

Penktas— Didžiosios val
stybės, kaip Jungtinės Val
stijos, Tarybų Sąjunga, ; 
Didžioji Britanija, Kinija 
ir Francūzija turi pasiža
dėti nesikišti į Indokinijos 
reikalus.

GRIEŽTAI PRIEŠ 
TUOS PATAISYMUS

Prezidentas Eisenhowe- 
ris ir respublikoniškas 
Kongresas prižadėjo dar
bo unijoms pataisyti Taft- 
Hartley įstatymą. Unijos, 
ypač Amerikos Darbo 
Federacija, apsidžiaugė. 
Beveik visos unijos, išsky
rus angliakasius ir pažan
giąsias unijas, nusistatė 
nebekovoti už to nelemto 
Įstatymo .visišką atšauki- 
ma. v

Bet tos unijos dabar ap* 
sižiūrėjo ir pamatė, kad r'e- 
publikonai jas baisiai apga-v 
vo. Tiesa, jie nori tą įsta-^ 
tymą pataisyti, bet pataisy
ti taip, kad jis būtų dar ar
šesnis organizuotiems dar
bininkams, o prielankesnis 
samdytojams. Dabar Am. 
Darbo Federacija išleido 
griežtą pareiškimą prieš 
Taft - Hartley įstatymo 
pataisymus.

Kiek tas protestas pa
gelbės, sunku pasakyti. Tos 

: pačios jėgos, kurios Taft- 
! Hartley įstatymą priėmė 
prieš keletą metų, tebevieš
patauja Kongrese. Tai 
bendras frontas republiko- 
nu ir reakciniu demokratu. 
Galimas daiktas, kad Kon
gresas nesiskaitys su Fede
racijos protestais ir tuos 
pataisymus priims.

Kas kita, jeigu unijos-bū
tų iki šiol griežčiausiai ko
vojusios už įstatymo ^tšau- 
kimą, jeigu jos nebūtų su
sižavėjusios veidmainių* 
gaiš republikonų partijos 
pažadais. Šiandien joms 

.nereikėtų nusivilti, ir šian
dien mažiau būtų Kongre

sui progos įstatymą dar 
sustiprinti prieš organi-

siūlo
ap-

NEHRU TAIKOS 
PLANAS

Indijos premjeras 
turi planą užbaigimui
do kini jos karo. Jis ji 
Ženevos konferencijai 
svarstyti ir priimti.

Jo planas susideda iš 
penkių punktų:

Pirmas — turi būti noras 
ir troškimas susitaikyti.

Antras — Ženevos kon
ferencija turi pirmiausia 
apsvarstyti ir į 
dokinijoje mūšių pertrau
ką (paliaubas).

Trečias — Konferencija 
turi paskelbti, kad Indoki
nija turi turėti pilną nepri
klausomybę.

Ketvirtas — Konferenci- Balsas sako: 
ja turi tuojau suvesti į de
rybas abi kariaujančias pu
ses.

glj^imų klastų. pirmeivišką spaudą ir
protarpiais net paaukodavo 

Į spaudos reikalams. Mikas 
buvo vengungis ir veteranas 
pirmojo pasaulinio karo. Il
gai jis sirgo, nedirbo, nes bu
vo labai užgautas nuodingų 
karo gasų, tai ir gyveno tik 
iš veteranų pensijos, iki galė
jo pats save aptarnauti. 
Bet kada jo sveikata ant tiek 
pašlijo, jog grėsė jam senųjų 
prieglaudos namai, tai pada
rė griežtą žingsnį: pasirinko 
mirtį vietoj prieglaudos na
mų. . Lai būna Mikui ilga 
atmintis!

Taipgi jau daugiau poros 
mėnesių, kai mirė senelis, 86 
metų, Juozas Bružas. Juozas 
visados prigulėjo prie progre
syvių žmonių, buvo nariu LLD 
ir uoliai rėmė darbo liaudies 
kovas už ąkaistesnį rytojų. 
Nuolatos skaitė Laisvę ir Vil
nį, kada jis gyveno Illinojaus 
valstijoje. Juozas labai do
mėjosi naujo gyvenimo eiga 
iki pat savo mirties.
v o nesvyruojantis 
idealistas.

Juozas buvo kilęs 
tijos krašto ir pabaigoje 19-- 
to šimtmečio, atitarnavęs ru
sų carui kareivio pareigą, Ry
goje tarnavo policistų. Vie
nok policisto darbas Juozo ne
žavėjo: jis tik matydamas 
darbo žmonių kovas prieš 
skriaudas ir nuožmų carinį re
žimą, užsikrėtė socialistinėmis 
idėjomis ir paliko carizmo 
priešu. O kada mirė Juozo 
jauna žmona ir paliko jam 
mažą kūdikį, tai tada jis me
tė policisto tarnystę ir leido
si ieškoti. kitokios gyvenime 
išeities. Mažytį Juozo sūnelį 
paėmė mirusios žmonos se
suo sau 
niuo, o Juozas atvyko į šią 
šalį, kur ir išgyveno iki mir
ties vienatvėj.

Teko su Juozu ne kartą kal
bėtis. Jis- niekam nesigyrė, 
bet džiaugėsi, kad jojo sūnus, 
nors ir 
gražiai 
tuosius

Tad, ir Pakistanas ne 
toks jau saugus mūsų sto
vykloje. Dien Bien Fu tvir
tovės komandantui para- 
šutu numestos generolo 
žvaigždės ženkleliai nu
krito jau vietnamiečių lai
komoje teritorijoje. Keny- 
joje britams nepasisekė ap
gauti negrus kovotojus su 
klastingomis “paliaubo
mis.” Indonezijoje tvirti
nąs! liaudies fronto (su 
komunistais joje) valdžia. 
Burma muša Čiango ten 
paliktus pulkus. Egiptas 
ragina visas arabiškas ša
lis nesidėti prie amerikie
tiško bloko, kol anglai lie
ka Sueze. Net fašistinė 
Ispanija, žmonių sentimen
to priversta daryti xanti-ko-

Tai bu- 
ž m ogu s,

iš žemai-

pravesti In- zuotus darbininkus.

PESIMISTIŠKA 
PRANAŠYSTĖ

Kanadiečių Liaudies Bal
sas duoda vedamąjį straip
snį apie Jungtines Tautas.

tarybinėj šalyj, Leningrade, 
kur jis ir gyveno iki prasidė
jo antrasis pasaulinis karas, 
ir protarpiais atrašydavo tė
vui laišką. Bet karui užsilieps
nojus
si.škai nutrūko, 
galiu pasakyti

tini Washington© Senato komisijoje tyrinėjimą McCar
thy - Armijos konflikto reikia laikyti reikšmingu Ame
rikos žmonių sąmonės atbudimo ženklu. Apie nieką pa
našaus nebuvo drąsos nė sapnuoti metai atgal. Atro
dė, kad McCarthy klika nusiaubs visą kraštą be jokio 

buvo 
vi-

pasipriešinimo. Daugelis taip ' ir vaizdavosi, ir 
visiškai nuleidę rankas. Mokslininkai, rašytojai, 
suomeninkai bijojo prasižioti. Dabar kas kitas.

Gal dar peranksti džiaugtis ir sakyti, jog jau pra
sidėjo ragangaudizmo sutemos. Bet drąsiai galima sa
kyti, kad žmonės darosi drąsesni, kad pačioje valdan
čioje klasėje auga skirtumai pažiūrose į karą, į konsti
tucines žmonių teises. Visur matosi, nors dar neper- 
drąsūs ženklai protesto, pasipriešinimo, reikalavimo 
neduoti 'makartistams trempti purvinomis kojomis tų 
prakilnių idealų, kuriuos taip iškilmingai skelbė ir už 
kuriuos taip karžygiškai kovojo Thomas Jeffersonas, 
Thomas Paine, Benjamin Franklin, George Washington, 
Patrick Henry, Sam Adams ir visi kiti didieji revoliu
cionieriai.

augintinį, įsisū

ne po jo pavarde, 
išaugo ir išėjo aūkš- 
inžinierijbs mokslus

jų.įų susirašinėjimas vi- 
Tai tiek te- 
apic Juozą 

Bružą. Gaila, kad neteko 
daugiau ir daiktiškiau iš Juo- . 
zo patirti apie jojo praeitį ir 
gyvenimą. Taip jau gaila, kad 
Juozui mirus giminės padare 
privačias laidotuves, tain kad 
ii- Juozo draugai negalėjo su ! 
juo paskutinį kartą atsisvoi- i 
kinti. Juozo palaikai buvo 
krematorijoj sudeginti;
buvo jo troškimas. Lai 
na Juozui ilga atmintis!

Jau ilgas laikas, kai 
kiai serga d-gė I). šlekaitienė, 
Petro žmona. Labai gaila, 
kad įkyrioji 1 
ir sunkiai 
ir draugai 
aplankyti, 
duoti jai 
galėti ir grįžti į sveikųjų tar
pą. Taip jau gili ir širdinga 
užuojauta ii\ drg. Šlekaičiui, 
kuris turi savo mylimą žmo
ną liginti! Linkėtina, kad su 
pavasario skaistumu grįžtų 
Danutei sveikata i? skaisčiai 
nušvistų jos veidas pavasario 
žiedais!

sun-

“Kada Jungtinės Tautoj 
buvo suorganizuotos, hilvo 

i kalbama, kad jos bus visai 
kas kita, negu kad buvo 
Tautų Lyga, žmonės gal
voje, kad Jungtinės Tautos 
bus taikos saugojimo orga. 
nas. Bet atrodo, kaUung- 
tinės Tautos žlugs grei-^ 
čidu, negu Tautų Lvga žlu
go.”

Mums gi taip dar neatro- 
| do. Labai galimas dulk
tas, kad Jungtinės Tautos 
lengvai nesiduos būti iš- 
krikdy tomis. ,Nesimato; 
kad pažangiosios jėgos toje 
organizacijoje jau būtų vi
siškai nuleidusios rankas 
ir nebetekusios vilties su- 

j grąžint organizaciją prie 
tų idealų, kuriems jinai bu
vo sukurta.

liga ją taip ilgai [ Peron areštuoja radikalų 
kankina. Draugės 
turėtų dažniau ją 
, suraminti ir pri- 
enorgijos ligą nu-

kandidatus rinkimams

Senas Draugas

Buenos Aires. — Argen
tinos policija suėmė ketu 
ris radikalų partijos va
dus, kurie pereito sekma
dienio rinkimuose kandi^ 
datavo prieš diktatoriaus^ 
prezidento Perono kandi
datus. Suimtieji kalena
mi, kad rinkiminiame va
juje “be pagarbos kalbėjo” 
apie Peroną. ,
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A. ČECHOVAS

Baltakaktis
Alkana vilke atsikėlė, norėdama eiti 

medžioklėn. Jos vilkiukai, visas treje
tas, kietai miegojo, suvirtę krūvon, ir 
šildė vienas kitą. Ji aplaižė juos ir išė
jo.

Buvo jau pavasario mėnuo, kovas, bet 
naktimis medžiai pyškėjo nuo speigo, lyg 
dar tebebūtų gruodis, ir vos iškišdavai 
liežuvi, jį tuoj smarkiai sužnybdavo. 
V^kė buvo silpnos sveikatos, Įtari: ji 
krūpčiojo dėl mažiausio šlamesio ir vis 
galvojo, kad tik namie be jos kas nenu
skriaustų vilkiukų. Žmonių ir arklių 
pėdsakii kvapas, kelmai, sukrautos mal
kos ir tamsus mėšlinas kelias ją gąsdi
no; jai atrodė, lyg už medžių patamsyje 
stovi žmonės ir kažkur anapus miško 
staugia šunys.

Ji jau nebejauna, jos juslė susilpnėju
si, ir pasitaikydavo, kad lapės pėdsaką 
ji palaikydavo šuns pėdsaku ir kartais 
netgi, juslės apgauta, ji išklysdavo iš ke
lio, o jaunystėje šito jai niekad neatsi
tikdavo. Dėl silpnos sveikatos, išėjusi 
pamedžioti ji nebesikėsindavo į veršius 
ir stambius avinus, kaip anksčiau, ir jau 
netgi iš tolo lenkdavosi kumelių su ku
meliukais, o mito vien tik dvėseliena; 
šviežios mėsos jai tekdavo paėsti labai 
retai, tik pavasarį, kai ji, aptikusi kiš- 
kienę, atimdavo iš jos vaikus, arba įsi
braudavo į sodiečių tvartus, kur būdavo 
ėriuku.

Ketvertas varstų nuo jos guolio, prie 
vieškelio, stovėjo pirkelė. Čia gyveno 
sargas įgriūtas, kokių septyniasdešim
ties metų senis, kuris nuolat krankštė ir 
kalbėdavo pats su savim; nakčia jis pa
prastai miegodavo, o dieną slampinėda
vo po mišką su vi oria vamzdžiu- šautuvu 
ir švilpavimu baidydavo kiškius. Tur 
būt, anksčiau jis dirbo techniku, nes 
kiekvieną kartą prieš sustodamas pats 
sau šūktelėdavo: “Stop mašina!” ir 
prieš pradėdamas toliau eiti: “Visu grei- 

■ čiu!” Jis turėjo didžiulį juodą nežino
mos veislės šunį, vardu Arapka. Kai šis 
užbėgdavo toli į priešakį, tai jis jam rėk
davo: “Paduok atgal!” Kartais jis dai
nuodavo, smarkiai svirduliuodamas ir 
dažnai griuvinėdamas (vilkė manvdavo, 
kad tai nuo vėjo), ir šaukdavo: “Nuėjau 
nuo bėgių!”

Vilke prisiminė, kad vasarą ir rudenį 
palei pirkelę ganėsi vienas avinas ir dvi 
avytės ir kad ji, neseniai bėgdama pro 
šalį, girdėjo, lyg tvarte kas mekeno. Ir 
dabar, eidama prie pirkelės, ji sumojo, 
kad jau kovas ir, sprendžiant pagal lai
ką, gurbe tikriausiai turėtų būti ėriukų. 
Ją kankino alkis, ji galvojo apie tai, kaip 
godžiai sues ėriuką, ir jau tik šioms 
mintims digtelėjus, jos dantys kaleno ir 
$kys žybsėjo patamsyje kaip du žiburė
liai.

Aplink Ignoto pirkelę, aplink jo darži
nę, tverta ir šulinį pūpsojo aukšti pus
nynai. Buvo tylu. Arapka, tur būt, 
miegojo, palindęs po daržine.

Vilkė pusnynu palypėjo ant tvarto ir 
ėmė kojomis ir snukiu kapstyti į šalis 
šiaudinį stogą. Šiaudai buvo supuvę ir 
kiugnūs, tad vilkė vos neprasmėgo; staiga 
jai tiesiog į snukį padvelkė šiltas garas, 
mėšlo ir avies pieno kvapas. Apačioj, pa
jutęs šaltį, švelniai sumekeno ėriukas. 
Šokusi pro skylę, vilkė priešakinėmis 
kojomis ir krūtine užgriuvo kažką mink
štą ir šiltą, lyg aviną, ir tuo pat metu 
tvarte staiga kažkas suunkštė, sulojo ir 
ėmė skalyti plonu balseliu,, avys susime
tė prie sienos, ir vilkė išsigandusi griebė, 
kas jai pirmiausia pakliuvo į dantis, ir 

g šoko lauk...
Ji bėgo, įtempusi jėgas, o .tuo metu 

Arapka, jau pajutęs vilkę, plyšojo kauk
damas; pirkelėje kudakino pabaidytos 

Rištos, ir Ignotas, išėjęs j prieangį, su
ruko:

-Zyisu greičiu! Skubėk, švilpukas!
Ifc švilpė lyg mašina, o paskui — ha- 

ha-ha!.. Ir visą šį triukšmą kartojo miš
ko aidas.
3 pusl.—Laitv© (Liberty) -šestad., Gegužės

Kai pamažu visa tai aptilo, vilkė šiek 
tiek nurimo ir apsižiūrėjo, kad jos gro
bis, laikomas dantyse ir velkamas snie
gu, buvo sunkesnis ir lyg kietesnis, negu 
šiuo metu būdavo ėriukai; ir kvapas bu
vo lyg kitoniškas, ir girdėjosi kažkokie 
keisti garsai... Vilkė sustojo ir pasidėjo 
savo naštą ant sniego, norėdama pasil
sėti, ir paskui pradėti ėsti, ir staiga at
šoko pasibjaurėjusi. Tai buvo ne ėriu
kas, o juodas šuniukas didele galva ir 
aukštomis kojomis, stambios veislės, su 
tokia pat balta dėme per visą kaktą, ko
kią turėjo ir Arapka. Sprendžiant iš 
manierų, tai buvo nemokša, paprastas 
kiemsargis, šuo. Jis lyžtelėjo savo su- 
maigytą, sužeistą nugarą ir, lyg niekur 
nieko, pavizginęs uodegą, sulojo ant vil
kės. Ji suurzgė lyg šuo ir pabėgėjo nuo 
jo. Jis paskui ją. Ji atsigręžė ir suka- 
leno dantimis; jis sustojo suglumęs ir, 
tur būt, nusprendęs, kad ji šitaip su juo 
žaidžia, ištiesė savo snukį pirkelės lin
kui ir ėmė plyšoti, skardžiai ir džiugiai 
lodamas, tarsi kviesdamas savo motiną 
Arapka pažaisti su juo ir su vilke.

Jau aušo, ir kai vilkė sėlino namo tan
kiu drebulynu, tai buvo aiškiai matyti 
kiekviena drebulėlė, ir jau kirdo iš mie
go tetervinai, ir dažnai purptelėdavo 
gražūs kurtiniai, išbaidyti šuniuko neat
sargių šuolių ir jo lojimo.

“Ko jis bėga paskui mane? — su ap
maudu galvojo vilkė. — Tur būt, nori, 
kad aš jį suėsčiau.”

Gyveno ji su vilkiukais negilioje duo
bėje; prieš trejetą metų kilusi didelė au
dra išvertė su šaknimis aukštą seną pu- 
pušį, nuo ko ir susidarė ši duobė. Da
bar jos dugne buvo senų lapu ir samanų, 
čia pat mėtėsi kaulų ir jaučio ragų, ku
riais žaisdavo vilkiukai. Jie jau buvo 
pabudę iš miego, ir visi trys, labai pa
našūs vienas 'į kitą, stovėjo greta ant 
savo duobės krašto ir, žiūrėdami į grįž
tančią motina, vizgino uodegas. Juos pa
matęs, šuniukas stabtelėjo kiek atokiau 
ir ilgai į juos žiūrėjo; pastebėjęs, kad ir 
jie įdėmiai į jį žiūri, jis ėmė ant jų loti 
piktai, lyg ant svetimų.

Jau išaušo, ir saulė patekėjo, aplinkui 
sužvilgo sniegas, o jis vis dar tebestovėjo 
atokiai ir tebelojo. Vilkiukai žindo savo 
motiną, grumdydami jos liesą pilvą ko
jomis. o ji tuo tarpu graužė arklio kau
lą, balta ir sausą: ją kankino alkis, nuo 
šuns lojimo skaudėjo galvą, ir jai norė
josi pulti neprašytą svečią ir jį sudras
kyti.

Galop šuniukas pavargo ir užkimo; 
matydamas, kad jo nebijo ir netgi dė
mesio į jį nekreipia, jis ėmė nedrąsiai, 
čia pritūpdamas, čia vėl pašokdamas, ar
tintis prie vilkiuku. Dabar, dienos švie
soje, buvo lengva ji apžiūrėti... Jo balta 
kakta buvo nedidelė, o kaktoje kaubrė, 
kokia pasitaiko tik labai kvailiems šu
nims; jo akys buvo mažytės, mėlynos, 
blausios, o visa snukio išraiška nepa
prastai kvaila. Priėjęs prie vilkiukų, 
jis ištiesė plačias letenas, padėjo ant jų 
snuki ir suinkštė:

—Mnia, mnia — nha-nha-nha!
Vilkiukai nieko nesuprato, bet paviz- 

giųp uodegas. Tada šuniukas sudavė le
tena vienam vilkiukui per didelę galvą. 
Vilkiukas taip pat smogė jam letena per 
galvą. Šuniukas atsistojo prie jo šonu 
ir pasižiūrėjo į jį šnairomis, vizginda
mas uodegą, paskui Staiga šoko iš vietos 
ir apibėgo kelis ratus šerkšnu. Vilkiukai 
ėmė jį vaikytis, jis apvirto ant nugaros 
ir užrietė aukštyn kojas, o jie visi trys 
jį užpuolė ir, inkšdami iš džiaugsmo, 
ėmė jį kandžioti, bet neskaudžiai, tik 
juokais. Aukštoje pušyje tupėjo varnos 
ir žiūrėjo iš viršaus į jų imtynes, ir la
bai nerimavo. Rados triukšminga ir 
smagu. Saulė jau pavas’ariškai kepino, 
ir kurtiniai, be paliovos skraidydami per 
audros išverstą pušį, saulės tviskėjime 
atrodė lyg smaragdiniai.

Vilkės yra pratusios savo vaikus mo
kyti medžioklės, duodamos jiems pažais
ti grobiu; ir dabar, žiūrėdama, kaip vil
kiukai vaikėsi ant šerkšno šuniuką ir 
ėjo su juo imtynių, vilkė galvojo:
4ay) 1, 1954

Lietuviškos dainos 
ir muzikos nešėja

Linksmo, gyvo būdo ir besijuokian
čių akių dzūkas šiltomis vasaros nakti
mis žuvavo prie Atlanto. Tolį nuo Ne
muno, .toli nuo Merkio, jis dainavo iš 
smėlėtos Dzūkijos atsivežtas dainas. Su 
juomi radosi, šviesiaplaukė jau šioje At
lanto pusėje gimusi mergaitė,-— jo duk
tė. Ji niekad nematė Dzūkijos ar liku
sios Lietuvos, bet iš pat savo vaikystės 
į save įgėrę meilę tam senam kraštui. 
Ir kai tėvas užtraukdavo gerai pažįsta-
mas melodijas, 
tyru balsu.

mergaitė pritarė

Ta mergaitė buvo Milda Janušonytė, 
— toks būtų buvęs jos vardas, jei ji bū
tų gimusi kitoje vandenyno pusėje. Kaip 
yra, ji vadinosi Milda Jamisonaitė, nes 
nuo Janušonio iki Jamisono neilgas ir 
beveik neišvengiamas šuolis. Dabar ji 
Mildred Stensler, ir tą vardą puikiai pa
žįsta pažangioji Amerikos lietuvių vi
suomenė.

Nuo tų su nostalgija atmenamų vasa
riškų žuvavimo nakčių iki dabarties ne 
ilgas laikas prabėgo, nes Mildred Sten
sler yra Amerikos lietuvių jaunosios 
kartos narė. Bet jei chronologiniai tas 
laikas ne ilgas, jame praeitas kelias toks 
yra. Nes šviesiaplaukė dzūko ir suval
kietės "dukra yra tapusi viena žymiausių 
Amerikos lietuvių pažangiai-meninio ju
dėjimo veikėjų.

Mildred Stensler gimė Newark virš 
30 metų atgal, bet nors Newarkas ne 
didmiestis, jos tėvus traukte traukė ar
čiau gamtos, ir jai dar esant mažam vai
kui šeima išsikėlė į laukus, arčiau miš
kų, arčiau atvirų akiračių. Tai iš ten, 
iš vietovės netoli Livingstono, jaunoji 
mergaitė su tėvu vyko link vandenyno

kranto. Tai ten, lyg viensėdyje, beveik 
nuolat skambėjo lietuvių kalba.

Kuomet Milda turėjo devynerius me
tus amžiaus, į jos gyvenimą įsiveržė di
delis naujas bičiulis, prie kurios jai 
lemta buvo likti glaudžiai susidraugavu
siai iki šios dienos: pianas. Jos moky
toja buvo B. šalinaitė, kuri tuo laiku 
taipgi dirigavo Ne war ko Sietyno chorui.

Įstojimas į Sietyną Mildai buvo na- 
f

“Tegu pasimoko.”
Prisižaidę vilkiukai sulindo į duobę ir 

sugulė. Šuniukas iš alkio truputį pa
staugė, paskui taip pat išsitiesė saulės 
atokaitoje. O sukilę iš miego, vėl žaidė.

Visą dieną ir vakare vilkė prisimin
davo, kaip praėjusią naktį tvarte meke
no ėriukas, kaip kvepėjo avies pienu; 
tai dar labiau žadino jos apetitą, ir ji 
kaleno dantimis, nesiliaudama godžiai 
graužusi seną kaulą ir vaizduodamas!, 
kad tai ėriukas. Vilkiukai žindo, o šu
niukas, kuris norėjo ėsti, bėgiojo aplin
kui ir uostinėjo sniegą.

“Suėsiu aš jį...” nusprendė vilkė.
Ji priėjo prie jo, o jis lyžtelėjo jos 

snukį ir suinkštė, pamanęs, kad ji nori 
su juo žaisti. Kadaise ji ėsdavo šunis, 
bet šuniukas stipriai dvokė šuniena, ir, 
būdama silpnos sveikatos, ji jau nebega
lėjo to kvapo bepakęsti; pasidarė koktu, 
ir ji paėjėjo šalim..

Į naktį atšalo. Šuniukas ėmė nuobo
džiauti ir nuėjo namo.

Kai vilkiukai kietai sumigo, vilkė ir 
vėl išvyko į medžioklę. Kaip, ir praėju
sią naktį, ji krūpčiojo dėl mažiausio šla
mesio, ir ją gąsdino kelmai, malkos, tam
sūs, vienišai kūpsą kadugiai, iš tolo pa
našūs į žmones. Ji bėgo šalimais kelio, 
šerkšnu. Staiga toli priešakyje ant ke
lio šmėžtelėjo kažkas tamsus... Ji su
žiuro ir'įsiklausė: iš tikrųjų kažkas ėjo 
priešakyje, ir netgi buvo girdėti tolygūs 
žingsniai. Ar tik ne barsukas? Ji at-

(Tąsa 5-tam pusi.) 

turalus dalykas. Tuo laiku ji turėjo 14 
metų amžiaus. Po kelių metų Mildred 
laipsniškai ir lyg nejučiomis tapo diri
gentės Šalinaitės padėjėja ir pavaduoto
ja: kuomet teduotas kelias ar kitos ap
linkybės neleido mokytojai atvykti iš 
New Yorko, Mildred Stensler, iš karto 
Nedrąsiai, bet paskui su pasitikėjimu, 
perėmė choro di negavimą.

1936-tais metais Lietuvių Meno Są
jungos veikėjai rytinėse valstijose juto, 
kad reikia pradėti lavinti naujus jaunos 
kartos kadrus chorų vadovavimui. Po 
B. šalinaitės vadovybe buvo įsteigti di
rigentų kursai, į kuriuos chorai siuntė 

Sietynas pa-savo savo gabiausius narius. 
Siuntė Mildred Stensler.

Po to sekė mažiau aktyvus laikotar
pis, per kurį ji sukūrė šeimyninį židinį. 
Bet 1949-tais metais LMS vasarinės mo
kyklos įsteigimas vėl įmetė Mildred 
Stensler į meninio judėjimo sūkurį: ji 
vadovavo tai mokyklai per tą ii* keturias 
kitas sekamas vasaras, per paskutines 
dvi ne tik vadovaudama kursams, bet 
pati dėstydama muziką.

1952-rais metais ji perėmė Sietyno 
choro vadovavimą ir apie tuo pačiu lai
ku buvo pakviesta vadovauti ir New 
Yorko Aido chorui.

Paskutini keli metai buvo Mildred 
Stensler gyvenime įtempto darbo ir pla
čios veiklos laikotarpis. Jos iniciatyva 
įvyko LMS trečios apskrities operetinis 
festivalis, kuriame tarp kito Aidas per
statė ištraukas iš “Čigonai”, o Sietynas 
iš “Nuskriausta Meilė”. Praeitais me
tais jos vadovybėje Aidas perstatė su di
deliu pasisekimu “Cukrinį Kareivį”. Jos 
vadovybėje abu chorai išmoko didelį 
skaičių naujų dainų, išstojo daugybėje 
parengimų.

Buvimas chorų dirigentė ir režisierė 
yra tik viena Mildred Stensler veiklos 
pusė. Ji taipgi veikli LMS organizaci
joje kaip trečios apskrities komiteto sek
retorė, organizuoja keliaujančius an- 
samblius-trupės ir dar priedu redaguoja 
dvisavaitinio LDS organo “Tiesos” an
glišką skyrių.

Mildred Stensler augo mūsų pažan
giame judėjime ir augo su juomi. Savo 
veikloje ji ne tik daug ko kitus mokino, 
bet ir pati daug patyrimo įgavo. Ji da
bar yra gerai susipažinusi su lietuvių 
muzika, tautosaką ir gerai (ir vis tobu
lindama) valdo lietuvių kalbą. Jai ne
svetimas, žinoma, ir bendras mūsų šalies 
liaudiškas menas, ypatingai muzika, ku
rią ji laiko geresnio gyvenimo kovos 
ginklu. Taip, pavyzdžiui kuomet ji ke
li metai atgal dalyvavo Philadelphi joje 
įvykusiame steigiamajame Progresyvių 
Partijos suvažiavime, ji, kartu su Pete 
Seeger ir kitais pažangiais muzikais vie
toje sudarė spontanišką chorą, kuris per 
visą suvažiavimą daina ir masinio dai
navimo vadovavimu kėlė nuotaiką.

Šios savaitės pabaigoje Newarke ir 
Brooklyne publika matys dar vieną šios 
darbščios menininkės pastangų vaisių, 
jos režisuotą operetę “Pepitą”.

Tai ne pirmas ir, žinoma, ne paskuti
nis jos darbas, nes pažangūs Amerikos 
lietuviai;iš jos dar daug, daug ko laukia.

R. R.

Ak, tu, pavasari!
Ak, tu, pavasari!
Kaip aš pasiilgau tavęs.
Aš dar kartą noriu matyti
Numylėtas žydinčias gėles. v
Traukis šalin, žiema šaltoji, 
Leisk žemei pasipuošti naujai, 
Pūgos ir kaukianti vėjai, 
Te skrenda kur toli, toliau....
Kyla pavasaris ramiai
Kaip operos puiki užganda, 
Kaip skambančios stygos gitaros
Aidi paukštelių daina.

t Ak, tu, pavasario saulė
Tu savo skaidriais spinduliais 
Bučiuoji mano išblyškusius veidus 
Kaip kūdikį motinos jausmais.
O švelnus pietų vėjelis
Patvinęs aromato kvapsniu 
Glosto veidus ir nosį kutena 
Atbūdinčios gamtos grožiu jaunu.
Girios, laukai, pasirėdę žaliai 
Klevelis prie lango raudonas 
Džiaugsmu plasnoja paukštelių sparnai 
širdyje plaka gyvenimo noras.

Pregresas.

Chicagos Žinios
Roseland o LLD 79 kuopa 

minėjo Velykas draugiškame 
pobūvyje, kuris pasižymėjo 
sudėtinėmis vaišėmis ir dova
nomis. Duoti prizai už gra
žiausius ir stipriausius kiauši
niu^, vienas doleris, štai, kas 
iš to išėjo:

Mrs. Keller atnešė net tris ■ 
, tuzinus margučių, kad užtv 

krinti laimėjimą prizo, taipgi^ 
kupiną atsilyginimą už tą $1. 
Ji laimėjo gražiausio prizą.'" 
O jos vyras, tam džiaugsmui 
dapildyti, užsakė visiems da
lyviams vaišes, tam „praleis-: 
damas keliolika dolerių.

Laimėjęs prizą už stipriau
sią kiaušinį Stankūnas irgi 
padarė tą patį, ką ir Kelle- 
riai, daugeriopai atsimokėjo 
vaišėmis ir auka kuopai.

r Roselando Aido Choras jau 
planuoja savo dalį programos 
Lietuvių Meno Sąjungos Fes- ’ 
tivalyje, kuris įvyks spalių 7- " 
12 dienomis, Chicagoje, Mil-' 
dos teatre. Verbuoja naujų 
choristų ir prašo sugrįžti vi
sus buvusius. Prašo sugrįžti 
tuojau. ž

Mirusios dar jauname am
žiuje, 40 metų, Annos (Sipai- 
tytės) Kalatos šeima pasiliko.."' 
Ištikta ne tiktai gailesties, bet v 
ir skurdo dėl jos mirties. Jog , 
dukrelė, 9 metų, neseniai su
silaužė koją ir tebevaikščioja 
ant kriukių, o mažasis sūnelis 
liko dar nepilnai vienerių me
lų. Velionės motinai E. Si
parienei teks daug rūpesties 
ir sunkaus ' darbo gelbstint 
našlaičiams anukėlimas už
augti.

Dienraštis Vilnis pageidauja 
iki suvažiavimo su sveikinį- 
mais sukelti $5,000 fondą.." 
Sveikinimų prašo ir laukia iŠ 
visos plačios mūsų šalies, kut 
tik randasi lietuvių liaudiškos 
'pandos skaitytojų ir priete- 
lių. Suvažiavimas įvyks ge? 
gūžės 9-tą. . .

Joe ir Ann Povilaičiai par- , 
davė savo užeigą, žada per
sikelti į Wisconsina.

MIRE
Ignas černauskas mirė ba

landžio 22-rą. palaidotas 26- 
tą. Liko žmona Ona ir sū
nus. Gimęs Alytaus apskri
ties Metelių parapijoj.

Benediktas černauskas mi
rė bal. 22, palaidotas 26-tą. 
Liko žmona Frances, sūnus, 
duktė, tėvai ir dvi seserys. 
Gimęs Chicagoje.

Kazimieras Moscickis mirė ‘ 
bal. 23, palaidotas 26-tą. Gi
męs Šiaulių apskrities Tryškių 
parapijoj.

Motiejus Ambrose mirė bal. 
23, palaidotas 27-tą. Liko 
žmona Konstancija (Moze- 
raitė) ir podukra. Gimęs Pa* 
nevėžio apskrities Vabalnin
ku parapijoj.

Petras Grybas mirė bal. 25, 
palaidotas 28-tą. Liko žmo
na Veronika (Visockaitė).,, 
sūnus, duktė, sesuo ir brolis. 
Gimęs Tauragės apskrities 
Girdiškės parapijoj. .. .

Augustas Butkus mirė baL . 
25, palaidotas 28-tą. Liko 
brolis, sesuo ir patėvis. Gi- . 
męs Chicagoje.

Rockforde balandžio 24-tą 
mirė Nellie Bagdonienė. Pa
laidota bal. 27-tą.

Aidietė K. Kuduk is sugrįžo 
iš Floridos, ten praleidusi vi
są žiemą. Taipgi neseniai iš 
Floridos sugrįžo abu S. Ka
napės, pabuvoję keletą savai
čių. Atlankę daug chicagie- 
čių, detroitiečių ir pažįstamų 
iš kitur. Plačiai apvažinėjo 
visa tą mūsų šalies kraštą.

Pieninių darbininkai gavo 
po $3 savaitei algos pakeli-, 
mą.

šiomis dienomis paskelbę, 
kad užsidaro Phisicians and" 
Surgeons ligoninė prie N. 
Kostner Avė. Sako, kad dėl ' 
aukštų kainų negalima išsi-” 
laikyti. L V.
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’KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

mūsų jauni vyrai važiuotų į 
patį pasaulio galą žudyti ne
žinomus žmones • ir patiems 
būti nužudytais.

Warren priešingas įvėlimu i 
Amerikos į Indokinijos skor- 
dynę.

Warren rašo The Miami 
Heralde:

“Kaipo karo veteranas, sū
nus karo veterano ir anūkas 
karo veterano, aš esu priešin
gas Amerikos stojimui i karą 
už bet kokį reikalą, išskyrus 
atmušimui užpuolimo ant mū
sų šalies, arba ant mūsų gin
kluotų jėgų.

“Jeigu pakankamai Ame
rikos piliečių duotų savo se
natoriams ir kongresmanams 
suprasti, kad jie priešingi ėji
mui į Indokinijos karą, gal 
mes ir išvengtume tos begali
nes baisenybės. įteikia ste
bėtis, kad neatsiranda sena
toriaus tvirtai pakelti balsą ’ 
pri.es besiartinantį pavojų mus į 
įvelti į Indokinijos karą. Dau- ' 
guma jų sėdi tykiai ir bevil
tiškai ir tik stebi, kaip Vals
tybės Departmentas stumia 
mūsų šalį vis arčiau ir ar- 1 
čiau prie hydrogenines bom- i 
bos karo baisenybių, — k a- į 
ro, kuris nuklos visą žemę 
nesuskaitomų dabar gyvenan
čių žmonių milijonų sunlėšy. ' 
tais, sukaneveiktais lavo- j 
nais.”

ŽINIOS IŠ
Muzikinių paskaitų ciklas 

saviveiklininkams

Vilniaus Valstybinio univer
siteto studentų kultūros klu
bas organizavo studentams 
saviveiklininkams ciklą muzi
kinių paskaitų, apie Rusijos 
jr Vakarų Europos muzikos 
klasikų kūrinius. Paskaitas 
skaito Valstybinės konserva
torijos docentas Yla.

Jau įvyko pirmoji paskaita 
apie didžiųjų kompozitorių 
Čaikovskio ir Bethoveno kū
rybą. Paskaita buvo gausiai 
iliustruojama plokštelių muzi
ka su šių kompozitorių kūri
nių įrašais.

Sekančiose paskaitose bus 
nagrinėjama Čaikovskio sim
fonija Nr. 5, Bethoveno sim
fonija Nr. 9, Listo “Vengrų 
rapsodija” ir simfoniniai pre
liudai, Dargomyžskio, Šuber
to, Grigo ir kitų kompozito
rių kūryba. R. Dočys

Susitikimas su dekados 
dalyviais

PANEVĖŽYS.— Mieste pa
sklido džiugi žinia, kad atvy
ko lietuvių literatūros ir me
no dekados dalyvių — rašy-

Būtų gerai, kad nesuskaito
mi milijonai kitų amerikiečių 
prabiltų prieš karo pavojų 
tain garsiai, kaip prabilo šis 
buvęs Floridos gubernatorius.

LIETUVOS
tojų brigada pasidalinti su 
panevėžiečiais Maskvoje pa
tirtais įspūdžiais. Literatūri
niame vakare dalyvavo rašy
tojai J. Dovydaitis, V. Rei- 
meris ir A. Baltrūnas, įmonių 
darbininkai, moksleiviai.

Dekados dalyvis — poetas 
V. Reimeris plačiai papasa
kojo susirinkusiems apie de
kados eigą ir rezultatus, api
būdino maskviečių didžiulį 
domėjimąsi lietuvių tautos 
kultūros švente. Po to jis pa
skaitė savo eilėraščius.

Rašytojai Dovydaitis ir Bal
trūnas paskaitė savo apsaky
mus. Pradedantieji poetai—* 
panevėžiečiai Aukštika 1-n i s , 
Alekna ir kiti skaitė susitiki
me savo kūrinius.

Po to turiningą koncertą 
suruošė miesto mokyklų meni
nės saviveiklos rateliai.

Iki Gegues Pirmosios— 
6^2 mėnesio planą

PANEVĖŽYS. — “Raudo
nojo Spalio” artelė plečia ga
mybą. Priimami padidinti įsi
pareigojimai dėl tolesnio dar
bo našumo kėlimo.

Virvių gamybos cechas įsi
pareigojo pakelti darbo na
šumą 20 procentų ir iki Ge
gužės Pirmosios įvykdyti 6V2 
mėnesio užduotį, šis cechas 
žymiai viršijo ketvirčio gamy
bos planą.
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TINKAMAI ATŽYMĖKIME DIENRAŠČIO LAISVĖS 

35-R1Ų METŲ SUKAKTĮ 
SUKEIKIME $10,000 FONDĄ 

35-rių metų sukakties proga užtikriname dienraščiui Laisvei 
gyvavimą 1954 metais. Visi aukokime sukėlimui $10,000 fon- . t 
do.’ Įrūdykime faktu, jog branginame apšvietą ne tik savo sielos 
geismu, bet ir finansais. Aukokime kiek išgalėdami stambesnė
mis sumomis, kad lengviau ir i paskirtą laiką sukelti fondą.

Prašome Organizacija Talkos
$10,000 yra stambi suma pinigų. Ją sukelti reikia didelės tal
kos. Todėl prašome organizacijų ruošti pramogas fondo sukė
limui ir prašome paskirų asmenų rinkti aukas tam tikslui. Rū
pinkimės ir darbuokimės, kad tikslas būtų atsiektas. Darbuoki
mės plačiai ir energingai. Nepraleiskime nė vieno padoraus 
žmogaus nepaprašę aukų.

Duokime po Dolerį už Išgyventus Metus
Jau matėme prietelių, kurie aukojo po dolerį už išgyventus me
tus, tai yra aukojo $35.00. Puiki iniciatyva! Geriau uždirban
tieji turėtu remti tą iniciatyvą — paaukoti po $35.00. Jaučia
me pasireiškimą nedarbo. Aišku, kad daugelis skaitytojų ne
galės po daug aukoti į fondą. Todėl būtų gražu, kad išgalin- 
+ieji pasirodytų stambesnėmis aukomis.

Per 3 Mėnesius Turime Sukelti $10,000
Fondo sukėlimui vajus prasidės su 15 diena balandžio ir baigsis 
su 15 diena liepos. Per tuos 3 mėnesius turime sukelti $10,000. 
Tikrai stambi suma pinigų. Didelis ir sunkus sukėlimo darbas. 
Tačiau tiek reikia ir be to vargiai išsilaikytų dienraštis. Todėl 
visi turėsime po daugiau aukoti ir pasiryžusiai darbuotis atsie- 
kimui tikslo.

Turime Gauti ir Naujų Skaitytojų
Labai svarbiu reikalu turime pasistatyti sau gavimą Laisvei 
naujų skaitytojų bėgiu šių 3 mėnesių. Svarbu yra gavimas 
aukų, bet gavimas naujų skaitytojų yra svarbiausias dalykas. 
Naujai užsisakiusieji Laisvę džiaugiasi žiniomis iš Lietuvos. 
Kalbinant užsisakyti Laisvę reikia priminti, kad joje yra daug 
gerų žinių iš Lietuvos.

Nelaukite iki Kas Paprašys Aukoti 
'i 

Ne visur rasis aukų rinkėjų, o kur ir bus jų, visti-ek visų jie 
negalės apeiti ir paprašyti aukų. Todėl nelaukite kol kas jūsų 
paprašys aukoti; bet aukokite savo iniciatyva. Prisiųskite savo 
auką tiesiai į Laisvę. Nelaukite vajaus pabaigos, aukokite da
bar.

110-12 Atlantic Ave. Richmond Hill, N. Y.
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200 tonų gipso— 
viršum plano

ŠIAULIAI. — Nemažus lai
mėjimus pasiekė Alebastro 
fabrikas. Pirmojo ketvirčio 
planas įvykdytas pirma laiko 
ir pagaminta viršum plano 
200 tonų aukštos kokybės 
gipso.

Kolektyvas prisiėmė padi
dintus socialistinius įsiparei
gojimus: 1 keturių mėnesių 
planą įvykdyti iki balandžio 
25 dienos, pakelti darbo na
šumą 5 procentais, sumažinti 
gaminių savikainą vienu pro
centu.

Įmonėje išsivystė socialisti
nis lenktyniavimas.

Plečiamas produkcijos, skir
tos žemės ūkiui, išleidimas. 
Jau pagaminta dideli kiekiai 
maltų kalkių rūgščių dirvų 
kalkinimui. Gaminami pigūs 
ir patvarūs sienų pertvarų 
blokai iš gipso - šlako. Ne
trukus bus įsisavinta sieninių 
gipso-šlako blokų gamyba. 
Artimiausiu laiku prasidės 
plataus vartojimo gaminių 
cecho statyba. S. Morkūnas

•UM

Knygos - Skaitykite - Žinokite
Naudokitės Nužemintų Kainų Proga

Liaudies kūrybos apžvalga

PANEVĖŽYS, balandžio 15 
d.—čia įvyko liaudies kūry
bos paroda. Joje buvo išsta
tyta daugiau kaip 500 me
džio raižinių, skulptūrų, pie
šinių, mezginių, audinių.

Puikiu atlikimu pasižymi 
cukraus ,r fabriko darbininko 
Petro Laskausko medžio rai
žiniai “Taika —- žmonijos pa
laima,” bareljefas “LTS R 
Valstybinis herbas.” Aukšto 
įvertinimo susilaukė “Raudo
nojo Spalio” artelės darbinin
ko Petro Mikoliūno medžio 
raižinys “Seniau ir dabar.” 
Iš parodoje eksponuotų audi
nių bei mezginių išsiskyrė 
Marytės Margytės vardo že
mės ūkio artelės kolūkietės 
Zofijos Kaupienės tautiniais 
ornamentais papuošti darbai.

13 geriausių kūrinių pa
siųsta j respublikinius liaudies 

< kūrybos nąniįus atrinkti visa
sąjunginei liaudies meninin
kų darbų parodai.

Geriausi liaudies meninin
kai apdovanoti vertingomis 
asmeninėmis dovanomis ir 
miesto Darbo žmonių deputa
tų tarybos vykdomojo komi
teto Garbės raštais.

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

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų; Paraše 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. Kaškiaučiaąs 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
• r

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

“Motinos-Didvyrės” garbes 
vardo suteikimas Lietuvos 
daugiavaikėms motinoms

1. Balčiūnienei Kazei, Kazio 
dukteriai — “Raudo n o s i o s 
žvaigždės^’ kolūkio kolūkio- 
tei, Pasvalio rajonas

2. Vilimienei Konstancijai, 
Antano dukt. — J. žemaitės 
vardo kolūkio kol ū k i e t e i , 
Dūkšto rajonas.

3. Gailienei Stasei, Stasio d. 
—tarnautojai, Salantų rajono 
Žvainių kaimas.

4. Kačkauskienei Onai, Vin
co d. — namų šeimininkei, 
Lazdijų miestas.

5. Latatujevienei Elizavetai, 
Jono d. — namų šeimininkei, 
Anykščių* miestas.

6. Medelinskienei Apoloni
jai Jono d. — kolūkietei, Pa
svalio rajono Girsudų kai
mas.

7. Pilibaitienei Stasei, An
tano d. — “švyturio” kolūkio 
kolūkietei, Salantų rajonas.

8. Puotrienei Magdei, Kazio 
d. — namų šeimininkei, Sa
lantų miestas.

9. Rudienei Petronėlei, An
tano d. — “Sėlenų” kolūkio 
kolūkietei, Salantų rajonas.

10. Stanevičienei Adelei, Si- 
mano d. — kolūkietei, Vilki
jos rajono Pagirių kaimas.

11. Stanienei Onai, Juozo d. 
—kolūkietei, Salantų rajono 
Prialgavos kaimas.

12. Jurgutienei Kazimierai, 
Kazio d. — “žemaičių žemės” 
kolūkio kolūkietei, Salantų 
rajonas.

APYSAKOS '
Kelias į Laimę
Tik skaitydarpas 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.

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. Kaškiaučius, 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, apslobūs, staigiai viduriais apsirgus 
nesant galimybės greit gauti daktaro pagelbos. Paduodama daug recep
tų. Paraše Dr. J. J. Kaškiaučius, pusi. 128, kaina $1.00, DABAR 60c.

Jei Tamtta dar neprehu- 
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias is viso pa
saulio. *

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

LAISVE ■ /
110-12—ATLANTIC AVE., RICHMOND HILL, N. Y.
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Baltakaktis
(Tąsa nuo 

sargiai, vos kvėpuodama, kuo toliau at- 
silen.’Wlama, apibėgo tamsią dėmę, atsi
gręžė į ją ir pažino. Tai neskubėdamas, 
žingsneliu, grįžo pas savus į pirkelę bal- 
takaklis šuniukas.

“Kad jis man ir vėl nesukliudytų”, 
pagalvojo vilkė ir greitai nutursėjo pir
myn.

Bet pirkelė jau buvo arti. Ji ir vėl 
pusnynu palypėjo ant tvarto stogo. Va
karykštę skylę jau buvo užtaisę vasaro
jiniais šiaudais, ir ant stogo tįsojo du 
nauji grebėstai. Vilkė ėmė skubiai plė
šti kojomis ir snukiu, dairydamasi, ar 
negrįžta šuniukas, bet vos padvelkė į ją 
šiltas garas ir mėšlo kvapas, kaip užpa-

3 puslapio) T
Kirto; jis trecią Kartą spustelėjo — ir 
didžiulis ugnies liežuvis išlėkė iš vamz
džio, ir sugriaudė trenksmingas “bum! 
bum!” Jam smarkiai atitrenkė petį; ir, 
paėmęs i vieną ranką šautuvą, o i antrą 
kirvį, jis nuėjo pasižiūrėti, dėl ko bus

— Kas ton? — kimiu balsu paklausė

jęs pas ji ir triukšmo pažadintas iš mi-o

— Nieko...— atsake Ignatas.—Menk 
niekis. Įprato mūsų Baltakaktis su avi 
mis miegoti šilumoje. Tik neturi nuo 
vokos pro duris, o taikosi vis pro stogą

PITTSBURGH, PA
Tai buvo paskutine reklama j vietos. Pikiclio įtekmė buvo 

labai žemoj’ vietoj lietuvių 
tarpe.

jimas. Tai grįžo šuniukas. Jis šoko pas 
vilkę ant stogo, paskui pro skylę žemyn 
ir, pasijutęs namie, šilumoj-e, pažinęs 
savo avis, ėmė dar garsiau loti... Pabu
do padaržinėj miegojusi Arapka ir, pa
jutusi vilkę, sustaugė; sukudakino viš
tos* ir kaip prieangyje pasirodė Ignotas 
su savo vienavamzdžiu, tai išgąsdinta 
vilkė buvo jau toli nuo pirkelės.
t— Fiut! — sušvilpė Ignatas. — Fiut! 

Dumk visu greičiu!
Jis pamygo gaiduką — šatuvas užsi

kirto; dar kartą paspaudė — vėl užsi-

štelėjusi. Baisiai nemėgstu kvailių! — 
atsiduso Ignatas, lipdamas ant krosnies.

visu greičiu pamikim...

sd'amas ji virbalu, vis kartojo:

ris!

New Haven, Conn.
LLD 32 kuopa laikė susi

rinkimą balandžio 20 d. Iš 
finansų raštininkės gauta ži
nia, kad dar keli draugai 
yra ne pasimokė j ę už šiuos 
metus.

Pietų rengimo pilnų rapor
tų nebuvo, bet sužinota, kad 
liks pelno virš keturių dešim
tų dolerių.

pasveikęs. Kai kam Florida . 6 d. birželio. Daugiau apie 
prideda sveikatos. ' lai bus pranešta Tiesoje ir ki-

Amilė Miller grižo iš Mia- į loję spaudoje.
Į ini, Fla. Atrodo labai sveika I Mūsų draugai urmu ren- 
I ir žada padirbėti parengimuo- giasi važiuoti į Hartfordą ge- 
j se. j gūžės 23 dieną, pamatyti ope-

LDS nariams geros žinios: , retę “Pepita.” J. S. K. 
turėsi m e išvažiavimą arba į -----------------------
šventę Father’s Day birželio | Norintieji pirkti biznį, na
ro d., Indian Grove Park, 
West Haven, Conn.

LDS 16 kuopa turi užkvie-j 
tusi iš Brooklyn, N. Y., tea-! 
trininkų - mėgėjų grupę su
vaidinti “Ne visada katinui
Užgavėnės.” Svetainė paimta ! Laisvės kaina $8.00 metams.

mą ar ūkį, pajieškokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.

Padėkite savo vajininkams 
gauti Laisvei nauju skaitytoju.

am Bėkša. Džiaugiasi gerai

Visi Pittsburgh o laikraščiai 
plačiai rašė apie Kazio Pi- 
kielio saužudystę. Balandžio 
19 d., anksti iš ryto, savo raš
tinėj Kazys Pikielis sunaikino 
savo gyvastį,' paleisdamas šū
vį j galvą. Priežastis saužu- 
dystės, kaip laikraščiai skel
bė, tai finansinis susmukimas 
ir baimė. Mat, velionis buvo 
'raukiamas į teismą už pasi
savinimą jam nepriklausančių 
pinigų ir skolas. Tarpe skel
biamų skolininkų buvo vardai 
Povilo ir Jono Dargių. K. Pi
si (>!is buvo ir agentas pir
kimo ir pardavimo jų kar
ei amų.

Pittsburgho lietuviams ne
buvo garbė. . . k a d a Pitts
burgho laikraščiai skelbė, kad 
K. Pikielis buvo 
lietuvių draugijų
Pikielis nebuvo jokios dides
nės Pittsburgho lietuvių drau
gijos veikėjas, ir niekur neuž- 
imdavo vedamos ar veikimo 1

K. Pikielis turėjo didelį pa
traukimą save reklamuoti 
prieš politikierius. Jis ieško
davo progos 
veikslą su 
rium, kad 
veikslą pat.

Pittsburgh o 
vadas...

nusitraukti pa- 
kokiu politikie- 
galėjus tą pa
lpi nti į kokį

laikraštį. Tokių paveikslų 
dažnai buvo matyti* ir lie
tuvių laikraščiuose. Klupčio- 

i jimas prieš visokios rūšiesT po
litikierius ir ieškojimas labai 
pigios reklamos. matomai 
brangiai lėšavo Pikieliui. Gal 
būt ir buvo priežastimi su
smukimo finansiškai ir prive- 

[•dimo prie saužudystės. . .
I

K. Pikielis buvo priešas dar
bo žmonių veikimui, nors ir 
jis pats buvo paprastas dar
bininkas, tik keliais paskuti- 

! niais metais pradėjo agentau- 
k are i a m ų pardavinėjimu.

NEWARK, N. J

BALTIMORE, MD
Linksma pranešti, kad didysis piknikas, para
mai dienraščio Laisvės įvyks sekmadienį, Birže- 
lio-June 13 d., Slovak National Parke, 6526 
Holabird Avė. Iš anksto kviečiame visus atsi-

karo. Įžanga tik 50c asmeniui. Dovanos prie 
įžangos: 1-ma $7.00, 2-ra $5.00. Puiki salė šo
kiams, labai gražus parkas.

ingai ir maloniai nepasi- 
Tad nengkitės iš anksto

kitu miestu, iš Philadel- 
Pasimatykit-3 su jais.

Ar jau rengiate ką Laisvės j SKELBKITeS LAISVeJE 
pai amai . | užraftyklt Laisve Savo Draugui

BROOKLYN.. N. Y

Operete Pepita
Dviejij Akhj, Trijij Atidengimu Romantiškas Kūrinys

Dirigente ir Režisierė Mildred Stensler. Pianistas Frank Balevičius

Stato Scenon Aido
t

ir Sietyno Chorai
T

NEWARK - ŠEŠTADIENJ BROOKLYN - SEKMADIENĮ
Gegužes 2 MavGegužes 1 May

LIBERTY AUDITORIUM
KOMEDIJŲ IR DAINŲ PROGRAMA 57 Beacon Street. Pradžia 8 P: M.

a

Wilkes-Barre

315 Clinton Street

»o programos bus gera vakarienė tik už 
>1.00 asmeniui. Taigi bus progra susi

pažinti su svečiais artistais.

4 Binghamton. N. Y. ir Wilkes-Barre., Pa

SUZANA KAZOKYTĖ

niuzikalis kūrinys, jaudinančiai ko-

ŽBKirigmi

VERA BI NKIENE 
Katriutės Rolėje

J. GRYBAS
Karlo rolėje

5 pusl.-Laisvė (Liberty)—šėštad., Gegužės (May) 1, 1954

JONAS JUŠKA
Wilsono rolėje

JURGIS KLIMAS 
kor’nų gydytojo rolėje

Maloniai kviečiame visus. Bendras Komitetas

i

Programą pildys žymiausi Brooklyn, N. Y. 
vadovybe Mildred Stensler, su

juokdariai ir dainininkai po 
kompanistu FraYik Balwood

110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.
Prasidės 3-čią valandą po pietų

Binghamton, N. Y.
Rengia LDS 6-ta Kuopa

Įvyks šeštadienį

Gegužes 15 May
Pradžia 7:30 vai. vakare

Gegužės 16 May

206 Parrish Street
Retenybė Wilkes-Barreje turėti taip įdo
mų parengimą, turėsite tiek daug juokų, 
o kartu ir gražių dainų. Ateikite pama

tyti ir pasijuokti. TADAS KAŠKIAUČIUS 
Amer. milijonieriaus rolėje

giai 
virs

Kviečiame iš visos plačios apielinkės skaitlingai suvažiuoti ir sma- 
laiką praleisti. Bus daug juokų ir žavingų dainelių. Programa tęsis 
dviejų valandų laiko.

KkflSI S£ re?* j? i

■m*:

'•■'si.

ONA STELMOKAITĖ B. KRAUČIuNAS 
karčiamninko Pedro rolėje

Operetč Pepita yra nepaprastai spalvinga, žavi... Romantiškai
I

miškas. Būtinai ateikite savo akimis pamatyti ir išgirsti nepapr:
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NowWto^^ferZinios
Kaltina suokalbyje 
Prieš gegužinę

•s Pirmo-
li minėti 

majorui
Jame sa-

Dėl to gegužinei
Jei

sios 69-tai sukakę 
komitetas pasiuntė 
'.Vagnoriui skunda, 
ko, kad Parkų Departmentas 
suokalbingai veikė tikslu nu
sukti nuo darbininkų geguži
nės laiką, 
leista tik pora valandų, 
majoras nepagelbės, žai 
ti j tei'-ma. reikalauti poros 
valandų ekstra.

Komitetas sako, kad kai jis 
atsikreipė leidimo. P a r k ų 
Departmentas sakėsi Union 
Square jau užleidęs bizn lė
liams. Tačiau tyrimas paro
dė, kad tokio leidimo biznie
riams tuomet dar nebuvo duo
ta. O kuomet vėliau tokį lei
dimą biznieriams davė, tai jis 
buvęs duotas tik lig J va
landos. Tik dar vėliau tos 2 

nieriams uždėtos, kad būtu 
proga atimtj nuo gegužinės.

Patarė nolicistams 
išmokti ir palvoti

Kalbėdamas dviem šimtam 
vyrų, paruošiamų 
pareigoms, komisijon i e 
Adams patarė mokytis 
vilinių teisių, ne vien 
kriminalini ų jstatvm ų.
reikalinga, kad mokėtų su- 
prasti skirtingas padėtis skir
tingų grupių žmonių ir pagal 
ta inteligentiškai išspręsti 
veiksmus. •

Kitais žodžiais, veiksmas 
“turi būti pirma apgalvotas ir 
nuspręstas, kur ir kiek galios 
vartoti.”.

poli cistų 
r i u s 
ir ci- 
tiktai

Tas

Papienę laidos šiandien

Ji
rolėse

mui

praeiti ne-

RANDAVOJIMAI

šeštadieni,1-ma,

Valdyba.
(84-85)

REAL ESTATE
<

«
1MArket 2 5172
<

. A. Petriką'

< 
I

gražiai at-
Girdėsime

je) taipgi jau vėl 
sigavęs, stiprėja, 
žavingą Pepita.

retės. 
met,

nore 
visokiose 
gražiai

Pėsčiam nueina- 
gražaus ežero, 
įmokėti.
SCHMIDT 
N. Y.

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

NETIKfcTINA
Vasarinis nuomavimui namas 28 rū
mų, visi fornišiuoti, 24 gesiniai pe
čiai, 7 šaldytuvai,
ma į kaimą ir prie 
Kaina $7,000. Puse

SCHEIDELL & 
Jeffersonville,

Tik prisirišęs savo 
jų menui, asmuo 
tiek energijos, 

ir kantrybės, kiek jos
pastatymui tokios ope- 

O dar ypatingai tuo- 
kai ji turi būti pasta- 
dviejų atskirų

gyvenančių 
tuose spėkomis.

grupių.
atskiruose mies-

galite suteikti at- 
išgirsti - pamatyti 
vienoje iš sekamų

Elena Brazauskienė.
tinka, visas 

atlieka, tačiau atro- 
Pe p i t os pa va i z d a v i -

būtų užgimusi. Jos

keletą paskiausių 
staigios ir sunkios ligos 
imta.

VINCAS SODAIT1S PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai

Brooklyn, N. Y
E V er green 4-^174

TONY’S

B A R & G RILI

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS ' 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. HeVves St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligoniu kambarini reikmenys 

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

Receptų Specialistai:

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

■ -t a.....

Gegužės Pirmos demonstracija jau 
šiandien, gegužės 1 d., Union Square

1 ma ?
ką bus demonstruoja- 
Gegužinės' demonstra

cijos šaukimo komitetas 
lapelyje pareiškia, jog 
m o n st r a c i j o j e vyriausiais 
kalavimais yra sekami: 

“Nesiųsti mūsų vaikinų In-

pragarinę
bomba.

pasau-

111 ir nedarbo ap-

“L'ž demokratines teises vi
siems.”

“Prieš persekiojimus ir
port avimus svotu rgimių.”

Ir kiti panašiai svarbūs 
kalavimai keliami.

I

1 Iš miesto valdžios gautas
' leidimas demons!raci ją - su
sirinkimą vykdyti nuo 6 iki 8 ! Square.

rei-

! Operetės Pepita vaidinimai įvyks
■ gegužės Lmą ir 2 ra dienomis

—Ei, kontrabandininko! —Į Pepitos rolėje vai 
šūktelėjo kas nors Petrui vie

likių
sužaibavo i pašaukėją. 
minutės suklego juoku, 
minus, kad linksmasis Petras 
ne pravardžiuo jamas, bet 
pašauktas operetėje Pepita 
vaidinsimu titulu. Jis ir ope
retėje bus linksmas ir man
dagus kontrabandi n i n k a s P 
Bet jis ten gaus dar didės-i 
ne laimę ir naują titulą. Ko- j 
ki? Jis pats operetėje Po- j 
pila išdidžiai pasisakys.

O linksmos ir žaismingos

DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1- 8 vakaro 
Penktadieniais uždaryta

MAI THEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKA8)

GA IDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark. 5. N. J. 

vakaro. Komitetas stengiasi 
gauti laiko prailginimą, eks
tra porą valandų anksčiau. 
Dėl to prašo grupes rinktis 
artimose1 prie aikštės gatvėse 
jau anksčiau, kad masini su
sirinkimą galėtu pradėti bent 
5 valandą, jeigu paskutinėmis 
valandomis gautu prailginimą 
laiko.

Programą vykdys aikštės 
tame galo, kuris randasi prie 
E. 17th St. ir Broadway. 
Programoje žymūs kalbėto
jai ir dainininkai.

Union Square randasi 
•pat BMT ir IRT subwi 
nijų Union Square-14th St. 
stoties, New Yorke.

Lietuvių komitetas geguži
nei ragina visus lietuvius tai
kos mylėtojus dalyvauti de
monstracijoje gegužės 1 die
nos prievakarį, 6 vai., Union

Komitetas

prie

nomoji aktorė - mėgėja ir dai-

PETRAS GRABAUSKAS 
kontrabandininko rolėje

Negalima būtų 
priminus nors ž 
daug pastangų šiam veikalui 
dedančios Aido ir Sietyno 
chorų mokyto j o s Mildred 
Stensler.
žmonėms ii 
gali surasti 
takto

daug tyliai, jaučiamės daug 
skolingi muzikui Pranui Ba- 
levičiui už tą visuomenei be
veik nematomą, nepavaduoja
mą darbą, akompanavimą 
pianu praktikose ir vaidini
muose.

Prašome ir tikimės visuo
menės įvertinimo to visų triū
so. Tai 
sildnkymu 
vaidinimo 
vietų :

Gegužės
New ark e, 57 Beacon St.- Pra
džia 8 vai.

vyriausieji 
dainą, yra 
visas cho- 
10 dainų, 
meksiko- 
Dainoms

vadovauja Mil-

(gegužės 2-rą, sekmadienį, 
3 vai.. Richmond Hill, N. Y. 
Liberty Auditorijoje, kampas 
Atlantic Avė. ir 110th St.

Prašome matyti operetę ten, 
kur kam parankiau.

Operetėje visi 
aktoriai turi solo 
duotų, kvartetų, o 
ras dainuoja apie 
Vaidins apsirengę 
niškai, spalvingai, 
ir vaidybai

Kas galės balsuoti už 
bivakroviu unija

Perbalsavimai pasirinkimui 
unijos turės būti ne vėliau ge
gužės 26-tos. Balote klausi
mas bus trejopas: už seną,ją 
U,A, už AFL, arba pasisakyti 
prieš bile kurią uniją.

Kad turėtų teisę 'balsuoti, 
asmuo turės būti išdirbės ne 

700 valandų pirm 
rugsėjo 30 dienos, 

turėti Waterfront
Commission išduotą pas ją 
užsiregistravimo kortą, kad 
jis turi teisę uoste dirbti. 
Taipgi turės specialu korta,

I 953 m.

suoti.

i Rastas abortu bute, 
bus teisiamas sykiu
t.vvas Valentine Stewart ta
po įkaitintas sykiu su kitais 
trimis asmenimis. Ji atrado 
(amo bute, kuriame po abor
to mirė brooklynietė Ger
trude Pinsk,y. Stcwartas bu
vo ištarnavęs policijoje 21 mo
tus ir gavęs 7 pagyrimus už 
įvairius at si žymėjimus.

J i s išsiaiškinti.
pas

negalėjo 
jis atsirado bute

Mrs. Florence Cavaluzzo, ku
rią jisai pats prieš keletą me
tu buvo areštuodinęs kaip 
abortų stoties palaikytoją. Jį 
kaltina, kad jis žinojo apie 
kitų 3 asmenų prasikaltimą, 

šeštadienį, gegužės 1-mos ry
tą, šv. Jono kapinėse. Apie 
8 :30 išlydės iš Aromiskio šer
meninės. 423 Metropolitan 
Ave.. Williamsburge.

Papienė mirė balandžio 28 
r išbuvo 
savaičių, 

su-

Su 12 kalbu, bet be 
laimės gyvenime

New Yorke, savo bute vieš
butyje Esplanade, rastas už- 
sidusinęs gasu Brewster Ho
rowitz, 30 metų. Sakoma, 
kad jis mokėjęs 12 kalbų, ne 
tiktai po žodį, bet galėjęs 
laisvai jomis kalbėti ir rašy
ti. ' Tačiau | ir su tokiais ga
bumais galėjęs gauti tiktai 
šuniško nuolankavimo reika
laujanti darbą. Paskiausiu 
laiku dirbęs Japonijos konsu
late už $250 per mėnesį al
gos, mažiau, negu gauna vi
dutinis unijistas mechanikas.

Pasirandavoja fornišiuotas kam
barys, labai patogioje gyvenimui 
vietoje, arti geros transportacijos ir 
arti daugelio restaurantų. Kreipki
tės: Mrs. Jacina, 105 So. 3rd St., 
Brooklyn, N. Y.

(84-86)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-mos kuopos susirinkimas 

įvyks antradienį, gegužes 4 d., 7:30 
vai. vakare, Lietuvių Piliečių Klubo 
salėje, 280 Union Avė. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti, nes šiame susi
rinkime turėsime Centro Valdybos 
rinkimus.

d red Stensler. - z
Akompanuos muzikas Frank

Bahvood-Balevičius. N. A.

NEW YORK NEW YORK NEW -YORK
* DO IT Y-o-u-r-s-e-l-f

Savo valuable dollars and use your 
S-p-n-f-e Timo by—“Doin« it Yourself” I

REPAIR and MODERNIZE at mini
mum eosls and eijoy the thrill of sav
im.' those valuable dollars! The business 
firms listed below are anxious to serve 
you. Patronize them to-day!

PLASTIC WALL TILE 
24c ketvirtaine pėda 

Pirkite pas išdirbėją 
Pasirinkimas iš 8 spalvų 

Lengvai įdedamas. Taupas 60G

BEAUTY STYLE PRODUCTS 
New Rochelle, + Mechanic St.

Priešais City Mall
(2 durys nuo Main Street) 

Telefonas: NE. 6-588(1

WHITE PLAINS 
39 So. Lexington .Ave.

(2 blokai East, of R.R. Stoties) 
Telefonas WIL 6-2770

Abi krautuvės atdaros kasdien ir 
šeštadieniais 10 A. M. iki 6 P. M. 

Pirrpadieniais ir Kotvirtad. iki 9 P.M.

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

BUTCHER SHOP
Tinkamas kosher ar ne kosher mė
sai. Išvežio.jimui ir ant vietos (rak
tas. Pilnai įrengta. Elektrinės ma
šinos pjaustymas ir kapojimas. Band 
saw, barbeque departmentas, Ronda 
$95 (ilgas lysas). Bendros jogos 
$900 į savaitę. Šią gorų biznio pro
gų savininkas parduoda labai priei
namai. Matykite ar šaukite savi
ninkų.
1642 Coney Island Ave., Brooklyn 

Tel. ES. 5-3679
(85-84)

CANDY — LIGHT LUNCH
Pilnai įrengtas, gera biznio sekcija, 
skersai nuo 2-jų bankų, neša virš 
$600 į savaitę. Biznis lengvai pa
didinamas. Puikus užpakalinis kam
barys. Renda $60, lysas. 6'2 dienos. 
Savininkas parduoda puikių biznio 
progų labai prieinamai. Matykite ar 
šaukite savininkų. 992 Bedford Ave., 
Brooklyn. Tel. MAINE 5-9241.

(85-87)

LUNCHEONETTE—BROOKLYN
Gera veikli sekcija, skersai public 
market o. Žemą randa. Gali daryti 
puikiausių pragyvenimų. Ideališka 

Į porai ar pusininkams. Savininkas 
! parduoda puikiausių biznio progų la
bai prieinamai iš priežasties ligos. 
Saukite savininkų tarp 12 7 P. M.

Tel. U L. 4-9759
(84-86)

KRIAUŠIUI ŠAI’A

TUOJ UŽIMAMA
Hotel Ansonia

74 St. ant Broadway
SU. 7-3300

(81.-87)

BUTCHER SHOP
Gerai įrengta. Gera veikli sekcija. 
Žema randa, daro gerų pragyveni
mų. Biznis lengvai padidinamas. Sa
vininkas parduos ar išrandavos šių 
gerų biznio progų labai prieinamai.

Matykite Savininką:
160 Amsterdam Ave., N. Y. C.

(kampas 82nd St.)
Telefonas TR. 7-7446

(81-87)

SHOE REPAIR SHOP
Seniai įsteigta, pilnai įrengta. Gera, 
veikli sekcija. Žema randa. Lysas. 
Galima daryti gerą pragyvenimą. 
Žmona parduoda tikrai gerą biznio 
progą iš priežasties, vyro mirties. 
Saukite ar pasimatykite:

1830 Schenectady Ave., Brooklyn 
(arti Avenue J) 
Tel. ST. 9-7347

. . (84-86)

ICE CREAM PARLOR — 
LUNCHEONETTE

įsteigtas 40 metų. Pilnai įrengtas. 
Gera veikli sekcija, arti ligoninės. 
$38,000 metinių įeigų. Savininkas 
parduoda puikiausią biznio progą 
tik už $13,000. ($4,000 įnešimas).
Šaukite savininką:

MAIn 2-9694
(83-87)

RESTAURANT—PIZZERIA
Pilnai įrengtas, tinkantis visokiam 
restaurant o bizniui. Gera veikli sek
cija prie gero kelio. Galima daryti 
gerą pragyvenimą. Savininkas par
duoda puikiausią biznio progą labai 
prieinamai. Pasimatykite ar šauki
te savininką:

2001 Central Park Ave.
1 Yonkers, N. Y.

I Tel. Spencer 9-9835
I ‘ 1 (84-88)

I GROCER!'
Taipgi parduoda alų ir Tee Cream. 
Moderniniai, pilnai įrengtas. Gera 
veikli sekcija. Gera biznio vieta. Ga
li daryti gerą pragyvenimą. Taipgi 
turime trijų šeimų namą pardavi
mui. Aliejum šildomas. Savininkas 
parduoda biznį ir namą kartu ar 
paskirai. Geras biznis, labai priei
namai,, matykite savininką:

382 Pulaski St., Brooklyn 
Tel. GE. 3-6110

(83-89)

" BEAUTY SALON
Gerai įsteigta, pilnai įrengta. Gera 
veikli sekcija, galima daryti pui
kiausią pragyvenimą. Savininkas 
parduoda puikiausią biznio progą iš 
priežasties kitų interesų, šaukite 
savininką:
Tel. LU. 5-8581, jei / neatsilieptų— 

šaukite DA. 8-0208
(84-86)

HELP WANTED—FEMALE REAL ESTATE

PLAUKI,’ DABINTOJ A
$55 iki $60
PATYRUSI

Pirmadieniais Uždara
šaukit e-TA. 2-9829

(81-87)

BEAUTICIAN
A-l plauki, stilistė perimti daug 

kostumerių. Uždara pirmadieniais. 
Kreipkitės:

ROBERT A BERNARD 
1328 Broadway, Hewlett, L. I. 

Telefonai: Franklin 4-2552 
Arba h’ranklin 4-9826

(83-85)

BEAUTICIANS
Pilnai mokančios operatorės, pilnam 

ar daliai laiko. Air conditioned 
salionas. Kreipkitės: 

PEGGY & SYDNEY’S
West Hempstead 
Tol. IV. 1-8088

(83-85)

NAMU DARBININKE

Del Upstate New York. Gera mokes
tis. Linksma atmosfera.

Telefonuokite:
SUnset 1-8114

<83-85)

PLAUKU DABINTOJ.!
Patyrusi — Pilnai mokanti 

Taipgi reikalinga Manicuristė
5 dienos, gera mokestis, puikios 

darbo sąlygos.
Kreipkitės:

MITAS BEAUTY SALON
825 W. 181st St., N. Y. C.

WA. 3-6330
(83-85)

NAMU DARBININKE
Paprastas valgių gaminimas. Guo
lis vietoje atskirame patogiame rū
me su maudyne. Mylinti vaikus. Pa
tikima švari moteriškė. Vėliau atvy
kusieji priimtina. Linksma namų 
atmosfera.

Telefonuokite:
Lynbrąok 9-6654

(84-86)

BEAUTICIAN
Patyrusi visame darbe. 5 dienų sa
vaitė. Valandos nuo 9-5 P. M. Gera 
alga. Linksmos darbo sąlygos.

Kreipkitės:
GRETCHEN’S BEAUTY SALON 

1441 B’way, IL'Wlitt, L. I.
Franklin 4-6092. ,

(84-90)

SINGER OPERATORE
Nuolatinis darbas.

Gera mokestis.
Puikios darbo sąlygos.

Telefonuokite:
EVergrcen 8-7062

1TNGERW AVER—MANICURIST
Patyrusi visame darbe. Gera, sti

listė. Pilnam laikui. 5 dienos, gera 
alga. Linksmos darbo sąlygos. (Už
dara trečiadieniais). Kreipkitės:

MARLEY HAIRDRESSERS 
812 Franklin Ave., Brooklyn.

ST. 8-8800

HELP WANTED MALE

REIKALINGI MECHANIKAI
Byrne Brothers - - autorizuotas Lin
coln Mercury Dealer, White Plains 
su naujausiu budinku ir labiausia 
moderniniai įrengta dirbtuvė West
chester, yra užinteresuotas samdyti 
labiausiai kvalifikuotų mechanikų 
del savo greitai augančio Service 
operation. Gausi mokestis su proga 
del bonų pagal nustatymą—Klauski
te Service manager - - Mr. Della 
Volpe —

BYRNE BROS.
268 Westchester Ave., White Plains 

White Plains 9-0428
(81-87)

SUPERINTENDENT

Mokantis prie pataisymų. 
Vedęs. Be vaikų. 
Su paliudijimais.

118 E. 60 St., N. Y. C.
MU. 8-4581

(83-85)

REIKALINGAS 
SUPERINTENDENT

24 šeimų namas Yorkville. Karštas 
vanduo. Nėra šilumos. Išvietė lobė- 

je. Gaus apartmentą ir algą.
Skambinkite:

ST. 4-092+ ar NE. 9-1530
Neskambinkite šeštadieniais ar 

sekmadieniais. Vien tik per savaitę. 
(83-85)

(83-85)

VYltAS
Dirbti keptuvėje su ar be patyrimo, 
pagelbėti prižiūrėjimui krautuvės, 
užlaikyti švariai. Sekmadieniais ne
dirbama. Kreipkitės:

TERRACE BAKE SHOP
66+ Merrick Rd., Oceanside, L. I. 

RO. 6-1605
(84-86)

SUPERINTENDENTS
Daug gražiu budinki), didelių ir 

mažu. Aliejum šildomu, tuojau už
imti. Aukštos algos. 1-mos klasės 
apartmentai; Kreipkitės: %

MID-HATTAN AGENCY
141 West 42nd St., N. Y. C.

6 pu«L--Lai«vi (Liberty)-šeštad., .Gegužes (May)el, 1954

GREAT NECK
Mokykla ir prūdo apielinkė4f Geroj 
būdavot as 3 šeimų, 9 rūmų rarįo 
namas, ant gražaus kampinio ploto, 

su vandens vaizdu. Įrengimai, divo- 
nai, daug ekstra įrengimų. Geras 
pirkinys tik už $38.000. Šaukite ry- 
1 a is.

G R. 2-5971
(83-R5)

ASTORIA
2 Šeimų Mūrinis Namas. Pusiau at
skiras, ištaisytas skiepas aliejus 
garadžius. 20 minučių j New Yorką. 
Arti \isko. Vienas, blokas nuo Dit
to ars stoties.

Kaina $15.000 
Pamatykite: 2137 32n<l St., 

Tel. VE. 2-0725
(80-85)

FRESH MEADOW APYLINKE 
FLUSHING

Gerai budavotas asbestos šingeliuo- 
tas bungalow. 4 rūmai, prisideda iš
taisytas skiepas su baru. Storm win
dows ir screens, Venetians, Koolvent 
awnings, patio, šaldj’tuvas, skalbia
moji mašina. Nuo sienos iki sienai 
divanai. Automatiškai šildomas. Ar
ti mokyklų, krautuvių ir iranspor- 

| tacijos. Tikras pirkinys lik už 
$14,750. Matykite savininką, y

50-15 189th St., Flushing’
(80-86)

ASTORIA T
Gerai budavotas. moderninis mūro 
namas, du 4’2 rūmų apartmentai, 
prisideda pilnas skiepas, garadžius, 
terrace, sodas, žalvari# plumbing, a- 
liejum šildomas, screens, storms, 
Venetians, daug kitų ekstra įrengi
mų. Gera rezidencijinė sekcija. Arti 
t.ransportacijos, krautuvių ir mokyk
lų. Tikras pirkinys tik už $24.500. 
Šaukite savininką:

Tel. AS. 4-1041
(81-87)

ROSLYN HIGHTS, L. L
Colonial 3 miegrūmiai, maudy
nės, 25 pėdų gyvenimui rūmas. Tile 
Siding. Dideli screened porčiai. Daug 
ekstra įrengimų. Nori $15.800.

Telefonuokite: RO. 3-2834
(83-85)

FLATBT’SH

2142 Haring St. 2 šeimų semi-de
tached mūrinis. 6 metų senumo, 
30x105. Dvilypė nuosavybė 4 4’2 
rūmų. Vienas blokas nuo Nostrand 
ir Avė. U busų. $21.000.

Tel. NT. 8-5688
(84-85)

1 HOLLIS GARDENS, L. L Gerai 
pastatytas, mūrinis ir moTU.ių aptai

sytas 9 kambarių namas JPilnai iš
taisytas skiepas, dubeltavas g»*>i-

1 džius. Storms &. screens, veneti^ps. 
Daug kitų priedų. Gražiai žaliumy- 
nais apaugta. 100x117 plotas. Gera 
gyvenimui apylinkė. Arti mokyklų, 
pirkimo ir važinėjimo. Gražūs na
mai lik už $47,500. Matykite savi
ninkę po: 88-01 195th St. (kanip. 
Hillside Ave.) Tel. HO. 4-3642 ar 
HO. 8-9501.

(84-90)

SYOSSET ESTATES 
SMART CUSTOM SPLIT LEVEL. 
Graži nuosavybės vieta. Pėsčiam 
nueinama į mokyklas’, krautuves ir 
transportacijos vietą. Karštu vande
niu šildoma. 4 miegrūmiai, 2’į mau
dynių, salionas. valgymui rūmas, vir
tuvė. skalbykla. Optional Play Room, 
šie namai siūlo jums viršaus 3.000 
sq. pėdų gj'vennmui vietos. Ant 1/3 
akro, kaina $24,990.

W. J. DOUGHERTY, JR. 
Custom Builder & Civil Engr.

264 Split Rock Rd.—SY. 6-3981, 
HI. 3-3880.

Kelrodis: Northern Blvd, važiuo
jant, pervažiavus Rothman’s, po tie
siai ant Split Rock Rd.

(84-85)

WOODHAVEN—NORTH
1 šeimos atskiras namas. 7 kamba
riai, uždaras porčius. Arti transpA 
tacijos, krautuvių ir mokyklų.

Michigan 2-5582
(84-85)

MAHOPAC APYLINKftJhl 
PUIKU!

Apskritiems metams poilsiui puiki 
vieta. 8 kambariai, pilnai moderni
niai. 2 akrų žemės, ežeras. Lengvais 
galima pasiekti miestą. Trumpas 
kelias j kaimą. Tinkama ūkininkys- 
tei. Parduodame arba išnuomojame. 
Prašome $23,500. Rašykite:

S. DEMBY, LONG POND RD., 
MAHOPAC, N. Y. arba telefonuo
kite po 7 P. M.: MAHOPAC 8-8659.

(85-90)

Mokykla jau gavo 
1,200 mokinių

Liaudiška visuom e 11 i š k ų f
mokslų Jefferson mokykla, 
575—6th Ave., New Yorke, 
skelbia, kad jau susirašė 1,- 
216 mokinių pavasariniam 10 
savaičių semestrui. Nori dar 
gauti bent 800 mokinių, ka^| ’ 
mokykla galėtų pilnai veikti. 
Dauguma kursų yra siAryti 
taip, kad užtenka eiti ' po

I vieną vakarą per savaitę.
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