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KRISLAI
Tegu neatsibosta.
Gerbūvio pranašai.
Kova aštrėja.
Raketas šventųjų krauju.
Viena širdis dėl dviejų.

Rašo A. BIMBA

vimas 
k or. Per < 
irt rašote

.mano

\ ai ą
žinome,

paryti ir ko siekiame.
Bet tik taip atrodo, 

būtu tiesa, tai mūsą 
Įstaigoms nebūtą jokio

VIETNAMIEČIAI NUŠLAVĖ 17,000 FRANCŪZU D. B. FU
I Amerika atmeta pačių 
korė j iečių rin kimu s:
grasina snardvt derybas

Suėmė ir fraucūzu 
4*—• 

komandieriti tjen. 
de Castries

ra-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vakariniai kraštai ketina 
i atmesti Kambodijos ir 
Laoso liaudies atstovus

Ženeva, Šveic. — Ameri-
Jei tai 
visoms
vargo , suardyti derybas į

kaip tik nustojame apie Įstai
gą bei organizaciją kalbėti,

As dažnai pamanau, 
mūsą spaudoje dar per 
žai kalbama apie savo 
dienius reikalus. .

Visiems mums reikali 
paraginimas, priminimas, pa- 
akstinimas.

Geras parengimas, smar
kus -susirinkimas, šauniai pra
vestas vajus pakelia mūsą 
ūpą. užvirina darbininkiškąjį 
1 rauja. Viskas pasitaiso.

ma-

Visi turėkime mintyje, 
šis vajus pareikalaus i 
są mūs£\ labai dideliu 
stangą. Kad mes sukę
dJšimti tūkstančiu do 
tai aš neabejoju. Tačiau tai 
atsieksime^tiktai darbu ir pa
siaukojimu.

pa-

Komercineje spaudoje pra
pliupo propaganda apie ger
būvi. Nė kalbėti nereikią 
apie nedarbą.

Niekas, žinoma, nenori de
presijos, ypač darbo žmones 
jos nelaukia.

Bot gyvenimas gieda savo. 
Tikrovė yra žiauri mokykla.

Paimkime plieno, tekstilės, 
anglies ir automobiliu pra
monę. Nė viena neoperuoja 
pilnai.

Ar matosi vilčių atsipeikė
jimo? Kol kas nesimato. Vi- 
si ženklai kalba apie tolimes
ni smukimą.

Prieš tai užsimerkti ir to 
nematyti negalima, neleisti
na. O kaip tiktai taip daro 
mūsų vyriausybė.

Nusivils tie. kurie manė, 
kad McCarthy - Armijos kon
fliktas pasirodys tiktai audra 
.šaukte vandens. Jau išsivys
tė j rimtą dalyką.

Iš šio “cirko” vargiai be
pavyks McCarthy išeiti hero
jumi. Jis jau perdaug Įžymią 
republikoną apriejo. Jau pa
kliuvo ir Brownell. Tenka ir 
pačiam prezidentui.

Nejaugi jie daleis 
H st u i iš Wisconsin o 
diskredituoti beveik
publikoną partijos vadovybę?

tam fa- 
am žinai 
visą ro

Pra n c i šk o n ą D a r b i n i n k as
(gegužės 
vinių apie 
gą raketą 
u ari j aus.

Italijoje 
jc incįelyj 
Šventojo kraujas, 
sus metus jis esąs sukietėjęs, 
tyVsiog sudžiūvęs. Tik per 
viemu dieną, ir dar per gegu
žės M/Ymąją, jis “suskystėja,” 
net ’"užverda.”

Ar bereikia didesnio “stebu
klo”? įsivaizduokite, kaip 
lengva tikintiesiems ištuštinti

(Tąsa 4—tame puslap.)

tikrai gudru kuni- 
su krauju šv. Jan-

Neapolio koplyčio- 
e esąs laikomas to 

Per išti-

ferencijoj atvirai grasino 
įpie tai

kos darymą Korėjoje, jeigu 
■ komunistai-liaudininkai at- 
i mes amerikinį 
išrinkimui

pasiūlymą 
vienos bendros

jokių svetimųjų įsikišimo.
Už šešių mėnesių po rin

kimų turi būti ištraukta vi
sa svetimųjų 
iš šiaurinės 
Korėjos.

Amerikonai
planą, tvirtindami, kad per 
lokius rinkimus komunistai

kariuomenė 
ir Pietinės

atmeta

Hanoi, Indokin. — Viet- j no sužeistuosius Prancūzų | 
namo komunistų 
ninku radijas 
paskelbė, 
tvirtovę 
jie suėmė 
riaušių 
generolą

pirmadienį 
jog, užimdami 

Dien Bien Fu. 
nelaisvėn ir vy- 
jos komandicrių

Prancūzai bei 
n ai sako, 
kai suėmė

ameriko- 
kad liaudinin- 

8,000 Prancūzų

Ženeva, Šveic. — V i etna-; jo bendrai atmeta šį pasiū- 
i nio komunistu - liaudininku j Ivma. * *• j 4
užsienio reikalu ministras: •s užsieninis mi-

‘\nthony Edenas

retu Šiaurine

nei tautininkų Korėjai.
AMERIKINIS PLANAS

gtinių Tautų komisija tvar
kytų rinkimus abiejose Ko- 

Tam prita- 
ir Frakcija.ria Anglija

tų rinkimus, kad liaudiško
ji šiaurinė Korėja būtų 
atiduota Syngmanui Rhee, 
Pietinės Korėjos preziden
tui. •

su tūkstan-
kariuome-

Derybose dėl Korėjos 
suvienijimo ir taikos joje 
iki šiol dalyvauja Jungtinės 
Valstijos, Anglija, Sovietų 
Sąjunga, Kinijos Liaudies

tine Korėja ir Šiaurinė Ko

Streikuoja Pittsburgho 
važiuotės darbininkai

pondentas sako, anglai - 
amerikonai iš anksto, pirm 
rinkimų “turėtų užtikrinti 
Syngmanui Rhee ta teisę.” kieriams
LIAUDININKŲ

šiaurinės
nijos liaudininkų 
sako, Amerikos
Jungtinių Tautų 
kaip rinkimų 
toja, iš anksto

Korėją 
riui Syngmanui Rhee.

Liaudininkai todėl siūlė 
sekamą savo planą:

Šiaurinės ir Pietinės Ko
rėjos seimai privalo suda
ryti mišrią komisiją, per 
Kurią tiktai patys korėjie
čiai tvarkytų rinkimus vi
sam kraštui suvienyti į

Pittsburgh. — Sustreika
vo miestinių busų ir gat- 
vekarių darbininkai. Rei- 

'kalauja pakelti valandinę 
algą 20 ar 25 centais.

tiktai 7 centus 
priedo per valandą.

Šiaurinę

Korėjos ir Ki- 
atstovai 
siūloma 

komisija, 
kontroliuo- 

i atiduotu 
diktato-

Prezidentas siūlo dar 
smarkiau ginkluotis

Washington. — Prez. Ei- 
senhoweris slaptai tariasi 
su gynybos sekretorium 
Wilsonu, valstybės sekre
torium Dullest; ir kitais 
aukštaisiais valdininkais, 
kaip reikėtų dar labiau ka
riniai stiprinti Ameriką 
prieš komunizmą.

NeoPicialiai pranešama, 
kad prezidentas perša 
įvesti privalomą karinę tar
nybą ir paskirti ginklavi
muisi dar daugiau pinigų. 
Taip pat tariasi su Angli
jos ir kitų talkininkų at
stovais apie sudarymą nau
jos karinės sąjungos 
komunizmą pietinėje 
joje.

pries

Nairobi, Kenya. — Anglų 
policija nužudė dar 5 Mau 
Mau negrus.

Jordano arabai nukovė 
tris izraeliečius
Jeruzalė. — Susidūrimuo

se tarp Jordano arabų ir 
i Izraelio kareiviu sekniadie- 
nį buvo nukauta 3 izraelie
čiai ir 1 jordanietis.

Izraelis kaltina jord-anie-bū- isi-Jordanas sako, kad 
rys Izraelio kareivių 
briovė 1 mylią į Jordaną 
ties Suriff kaimu, iki jor- 
daniečiai nušovė du izrae
liečius ir išvijo kitus.

Jordanas taip pat 
testuoja, kad Izraelio 
riuomenė apšaudė j 
niečiu kaima Zabuba, kur 4. C 4-7
vienas izraelietis buvo nu
kautas.’

Jordano valdžia davė pa- 
liaubinei Jungtinių Tau
tų komisijai naujus skun
dus prieš užpuolimus iš 
Izraelio pusės.

pro-

Anglija pavaro 2 Sovietų 
ambasados pareigūnus

London. — Anglija pa
reikalavo, kad Sovietų Są
junga per 10 dienų atsiim
tų du savo ambasados na
rius, lakūnų majorus And
rių Gudkovą ir Tvaną Pu- 
pyševą.

Anglų valdžia nužiūri, 
kad jiedu “mėginę ką tai 
sušnipinėti, bet ne atomi
nius sekretus.” Korespon
dentai spėja, kad jiedu gal 
tėmiję Amerikos lėktuvų 
stovyklas Anglijoje,

jos
nu-

su

čiais francūzu 
nės.

Liaudininkai 
apguldami tą tvirtove 
8 savaites, iki galutino 
užėmimo geg. 7 d., jie 
kovė, sunkiai sužeidė
suėmė 17 batalijom! fran- 
cūzų kareiviu, bei oficie- 
rių. Batalijomis gi 
apie 1,000 kareivių.

Sykiu liaudininkai
čiupo daug amerikinių 
tankų, patrankų bei kitų 
ginklų.

Paskutinėmis pereitos 
savaitės dienomis liaudi
ninkai nušovę dar 57 ame- j 
rikinius francūzu lėktuvus, i 
Su vienu lėktuvu žuvo ir; 
du amerikiečiai lakūnai, 
James B. McGovern ir Wa-1 
llace A. Buford.

Vietnamo komunistai sa
ko, kai kurie francūzu lėk
tuvai buvo užsidėję Rau-

tvirtovėje,
SUNAIKINTA DAR 
2, 000 FRANCŪZU

Kuomet liaudininkai 
mė D. B. Fu, tai kiti 2,0001 
francūzu dar mėgino lai
kytis atskirame Isabelle 
forte, už 3 mylių į pietus 
nuo D. B. .Fu* Liaudinin
kai visomis pusėmis juos 
apsupo. Tada francūzai 
bandė pabėgti, bet liaudi
ninkai visus bėgančius su
šaudė.
FRANCŪZU KARIUO-

Kambodijos ! asmeniškai perkalbinėjo 
Fu ir Laoso valdžias i Ženevos' Molotova nereikalauti liau- i * *■t konferencija. dininku atstovybės iš La-

Sovietų užsienio reikalų oso ir Kambodijos.
ministras Molotovas parė- - Francijos užsienio rei- 
mė pasiūlymą.. : kalų ministras Geo. Bi-

(Laos ir Kambodija yraidauit sutiko derėtis tiktai
j su Vietnamo liaudininkais, 
i Bidault pasakojo, kad liau
dininkų valdžios

užė
dvi iš trijų provincijų - vai 
stiju Indokinijoje. Trečio

Vietnamas.
Amerikos delegatas gen. 

Bedell Smith ir vakariniai

Liaudininkai artėja 
prie Hanoi

'skutimu laiku
'šešėliai.” Anot

nuduodami, būk jie skren
da išgabenti saviškių su
žeistųjų iš Dien Bien Fu, 
bet iš tikrųjų 
Prancūzams 
amuniciją.

Vietnamo

jie gabeno

liaudininkai 
taip pat kaltina Prancū
zus, kad jie iš oro šaudė bei 
bombardavo ligonvežimius, 
kuriais liaudininkai gabe-

Apgultoje D. B. Fu tvir
tovėje buvo tik dalis Pran
cūzų, o dauguma Užsieni- 

i nio Legiono kareivių, 
i rių visi komandieriai 
1 Prancūzai.

Tie legionieriai — tai 
Į daugiausia naciai vokiečiai 
rusai ir kt. O tarp jų bu-

Hanoi, Indokin. — Viet
namo komunistai - liaudi- 

j ninkai užėmė tvirtoviškas 
i francūzu pozicijas už 16 
i ir 30 mylių nuo Hanoi did- 
i miesčio, Indokinijos 
| nės, svarbiausio ten 
icūzams miesto.

fran-

Kambodi- 
esą “tik pa- 

sugalvoti 
Bidaulto,

tai tik šiųdviejų provincijų 
tautininkai, francūzu tal
kininkai. turi “tautines 
valdžias.”
AMERIKOS GRuMO- 
JIMAS

Jungtinių Valstijų at
stovas Bedell Smithas ra
gino komunistus atsisakyti 
nuo Laos ir Kambodijos at
stovi! reikalavimo. Sykiu 
jis grūmojo, kad jeigu In
dokinijos komunistai ir ju 
draugai bus “nesukalbami,”

j Francijos gedulas dėl It:,i Jun^tin5s V:,lsti’os °1? 

toveje buvo Dien Bien Fu praradimo-k',n’uiiizin:’•• r (kmnoi bei kituose metimai
. i-rytinės Azijos kraštuose.aryzius. — Kai Franci- 

ruošėsi pereita BIDAULTO STATO-

i ganizuos naują karine tal-tuviu.
Be to, tvirl

koloniniai Francijos karei 
viai — morokiečiai, alžyrie-!

’ jos valdžia
penktadienį iškilmingai 
minėti 9 metų sukakti nuo

" l vokiečių sumušimo Antra- 
į jame pasauliniame kare, 

J°£ i tai Vietnamo liaudininkai
V 1'.'*. /Y 1i ta pačia dieną užėmė f ran-

. icūzu tvirtove Dien Bien 
a1' ■ Fu Indokinijoje,

Vieton jiergalės iškilmių 
todėl valdžia paskelbė ge
dulą (žėlavas).

O kuomet Francijos karo 
ministras Pleven važiavo 
j gedulo apeigas, tai žmo
nės niekinančiais baubi
mais smerkė karinę jo poli
tiką. i

įvyko naujos demonstra- j rikonų, francūzu bei 
cijos, reikalauiančios tuo- i kraštų komisija ] 
jau taikiomis 
užbaigti Indokinijos

čiai, senegaliečiai negrai, 
sugabenti iš afrikinių 
Franci jos kolom jų, ir tt.

(Vienas vokiečiu 
rių kunigas neseniai 
nešė iš Indokinijos, 
francūzu Užsieniniame ■

*•

Legione tarnavo 75,000 vo-j 
kiečių ir paskutiniu lai- i 
ku 9,000 jų žuvo.)

liūte 
pra- i

Žukov giria Eisenhowerj už i Generolo Chas, de Gaulle 
kovą prieš nacius, o peikia | francūzai kelia riaušes 
dabartinę jo politiką

Maskva. — Sovietų mar
šalas Georgas Žukovas pa
gerbė gen. Eisenhoweri, 
kaip amerikonų ir jų talki
ninkų komąndieriu kovoje 
prieš nacius užpuolikus 
Antrajame pasauliniame 
kare.

Žukovas, antra vertus, 
peikė dabartinę prezidento 
Eisenhowerio

Rašydamas
Žukovas 
howerio 
kariniai 
tikoje dabar “žaidžia 
pavojinga ugnim.”

Pravdoje, 
perspėjo Eisen- 
valdžia, kad ji 

- užsieninėje poli
su

AUTOMOBILIŲ 
BIZNIS

Detroit. — Pranešama, 
jog automobilių kompanijos 
per pirmąją šių metų 
virtį pardavė 1,191020 
jų automobilių.

ORAS. — Giedra ir 
putį šilčiau*

ket-1 
nau-

tru-

dėl D. B. Fu praradimo
Paryžius. — Gen. Char

les de Gaulle šalininkai de
monstravo, šaukdami nu
verst premjero Lanielio 
valdžią dėl to, kad Vietna
mo liaudininkai atėmė iš 
Prancūzu Dien Bien Fu 
tvirtovę.

20,000 policijos malšino 
16,000 demonstrantų. Su
sikirtimuose sužeista kelio
lika asmenų.

Demonstracija prasidė
jo, ’kai gen. de Gaulle nuėjo 
pareikšti pagarbą nežino
mam kareiviui, kuriam pa
statyta paminklas Champs

MOS SĄLYGOS c
Užsieninis Francijos mi

nistras Bidault, siūlyyda- 
mas sustabdyti mūšius In
dokinijoje, piršo, kad:

Vietnamo liaudininkų ka-' 
riuomenė turėtų pasitrau
kti iš Kambodijos ir Laoso, 
ir galėtu kol kas apsibūti 
tiktai tam tikrame Vietna
mo kampe. Francūzu ka- 
riumene taip pat apsistotų 
tam tikruose ruožtuose.

Visi Vietnamo liaudinin
kų partizanai turėtų 
nuginkluoti.

būti

utinė anglų, ame- 
i kitu 

komisija privalo 
derybomis , žiūrėti, kad komunistiniai 

karą, partizanai būtų nuginkluo- 
Ta komisija taip uatti.

Eisenhower skiria naujus 
“neištikimųjų” medžiotojus

Washington. — Preziden-

De Gaulle’o sekėjai taip 
pat daužė komunistinių 
įstaigų langus, draskė ir 
mėtė komunistų laikraš
čius.

Degaullistai bei kiti Pran
cūzai taip pat demonstra
vo, reikalaudami atmesti 
amerikinį planą, kuris 
perša sujungt francūzu

speciali teisingumo depart- 
mento skyrių pasmarkintai 
kovai prieš “šnipus ir išda
vikus.” Tai bus “vidujinio 
saugumo” Įstaiga. O jos 
direktorium prezidentas

rias francūzai ir komunis
tai privalo sulaikyt savo 
kariuomenę.

Sovietų Sąjungos ir Ki
nijos delegatai neigė ši pa
siūlymą, kad jis tiktai 
francūzams tarnautų.

Hartford, Conn

są. ligšiolinį valdžios ad
vokatu New Jersey valsti
jai.

armiją su Vakarinės Vo
kietijos kariuomene į tarp
tautinę armiją prieš So
vietų Sąjungą.

Gegužės 9-tą dieną mirė 
Marijona Juškienė, mūsų 
veikėjo Zigmanto Juškos 
žmona. Jie gyveno 424 
Wetherfield Ave, Hart
ford, Conn.

Bus laidojama trečiadie
nio ryte, 12 d. gegužės.
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Laimėtas mūšys
Mūsų skaitytojai atsimenate, kad Nacionale Advo

katų Gildija buvo uždėta ant valstybės prokuroro pono 
Brownell subversyvio sąrašo. Advokatai nuėjo teisman 
ir pareikalavo prokurorą sudrausti. Žemutinis teis
mas jų reikalavimą atmetė. Betgi Federalis Apeliacijų 
Teismas atmetė žemesnio teismo sprendimą. Jis pa
tvarkė, kad prokuroras negali Gildiją uždėti ant subver
syvio sąrašo pirma, negu tą reikalą apsvarstys Federa
linis Distrikto Teismas.

Kalba, tartum laimėję

Kas Ką Rašo ir Sako
NEPATAIKĖ I TAŠKĄ

Koks ten Jakonis iš Vo
kietijos susijaudinęs pasa
koja:

Stalius negalėjo su savim 
varstoto pasiimti, tai nors 
oblių užsikišo už ančio, kai 
bėgo iš tėvynės. Dailininkas 
paliko visus savo paveikslus, 
išskyrus vieną, kuriame at
vaizduota motina; jos kapas 
liko Lietuvoje, bet jos pa
veikslas išėjo i didžiąją ke
lionę. Audėja negalėjo su 
savim pasiimti staklių, bet sa
vuosius raštus neišleido iš 

Tas dar neYeiškia, žinoma, kad jau visas reikalas 
laimėtas ir kad prokurorui uždrausta tą organizaciją 
pulti ir ueifsekioti. Bet vistiek yra stambus laimėjimas. 
Nors vienas teismas nepalaikė prokuroro.

Kiekvienas laimėjimas šitoje kovoje už gelbėjimą or
ganizacijų nuo reakcijos yra svarbus laimėjimas. Ma
noma, kad šis Advokatų Gildijos laimėjimas padės sėk- 
miniau gintis kitoms prokuroro užpultoms organizaci
joms, kurių tarpe randasi ir dvi didžiosios lietuvių or
ganizacijos.

rankų nė tada, kada už juos 
būtų galima gauti kepaliuką 
duonos. Ūkininkas pašėrė 
paskutinį kartą savo likusius 
gyvulius arba atrišo juos nuo 
sieto, pažvelgė skausmo pil
nomis akimis į verkiančią dir
vą ir nuvažiavo į vakarus ve
žimu, prikrautu tuo, kas pa
sirodė svarbiausia.

Iš Ženevos plaukia pranešimai apie planus dėl pa
liaubų Jndokinijos kare. Ypač francūzai esą pasiryžę 
“visais būdais” siekti mūški sulaikymo bei pertraukos. 
Jie jau viešai paskelbė ir savo planą. Tą paliaubų pla
ną užgy»usi ne tik Britanija, bet ir Amerika.

Keistas ir juokingas tas planas. Toki planą ga
lėtų siūlyti tiktai karą laimėjusi pusė. Gi francūzai 
Indokinijos karo toli gražu nėra laimėję. Visi mano,

Šioje raudoje nesiranda 
nė pusės tiesos. Faktas 
yra, ir skaitlinės paliudija, 
kad iš Lietuvos pabėgo’ di
delėje daugumoje tie, ku
rie nemokėjo atskirti ob
liaus nuo kirvio, kurie ne 
nesapnavo apie paišybą ir 
kurie prie staklių nebuvo 
nė rankų prikišę. Iš trijų 
ar keturių desėtkų tūkstan
čių pabėgėlių tikrų darbi
ninku ir darbo valstiečių 
buvo tiktai šimtas kitas.

Kam kraipyti tiesą? Kam 
nesąmones pasakoti? Ko
dėl nepasakyti, kad pirmo
je vietoje pabėgo dvarinin
kai, kapitalistai, ir valdinin
kai?

kad jų ten pozicijos daug silpnesnės, negu buvo metai 
kiti atgal.

Francūzai reikalauja, kad Vietnamo Demokratinės 
Respublikos jėgos pasitrauktų beveik iš visų užka
riautų pozicijų ir savo jėgas sutrauktų tik mažame kam
pelyje prie pat Kinijos rubežiaus. Nereikia nė kalbėti, 
kad jeigu francūzai ir jų talkininkai tikrai to plano lai
kysis, tai nebus jokių paliaubų.

Ar unijos atsilaikys?
Tai, kas dedasi Kongrese, turėtų ant kojų pastatyti 

visas darbo unijas. Joms ruošiamas toks pavojus, kokio 
jos jau seniai nebematė. Ir tai daroma formoje Taft- 
Hartley įstatymo pataisymo. Visą laiką unijos reikala
vo to žiauraus įstatymo pataisymo, tikėdamos, kad jis 
bus pagerintas, sušvelnintas. Betgi pasirodo visai kas 
kita.

Republikonai ir reakciniai demokratai mojasi Taft- 
Hartley įstatymą padaryti dar žiauresniu, dar antidar- 
bininkiškesniu. Dabar Kongresas svarsto senato
riaus Goldwaterio pateiktą pataisymą. Jame reika
laujama, kad atskiroms valstijoms būtų palikta pilna 
laisvė reguliuoti darbo ir kapitalo santykius. Tai reiš
kia, kad federalinė kontrolė būtų panaikinta, nuimta. 
Gi jau gerai žinoma, kas tada atsitiktų pietinėse vals
tijose. "

Antras to paties senatoriaus pataisymas siūlo teisę 
darbdaviams nesiskaityti su jokia unija, nepripažinti 
jokios unijos, jeigu ji dirbtuvėje neturi su savimi 95 
procentų visų ten dirbančių darbininkų! Jeigu toks 
sumanyymas taptų įstatymu, tai vargiai beliktų bent 
viena unijinė šapa visoje Amerikoje. Beveik nerasi to
kios dirbtuvės, kurios savininkas negalėtų suagituoti 
bei papirkti šešis darbininkus iš šimto. Tokiame atsi
tikime unija beturėtų su savimi tik 94 procentus darbi
ninkų ir automatiškai jos pripažinimas pasinaikintų!

Reakcionieriai Kongrese yra įsidrąsinę. Jie numa
to> sunkėjančias laikus, augantį nedarbą. Jie žino,'kad 
tokiais laikais lengviausia suardyti organizuotas dar
bininkų gretas. Tai ne kartą buvo padaryta praeityje. 
Jie nori tą istoriją pakartoti.

CIO programa prieš depresiją

Juk faktas, kad smetoni
nės diktatūros laikais ir 
paskui hitlerinės okupaci
jos metais buvo skaitlinga 
valdininkų luomą. Valdi
ninku buvo tūkstančiai. 
Nesakome, kad jie visi bu
vo blogi žmonės. Nesako
me, kad jie visi buvo nusi- 

I dėję prieš Lietuvos liaudį.
Tiktai sakome, ir tai yra 

i faktas, kad beveik visi tie 
i valdininkai pabėgo iš Lie- 
i tuvos. Tik viekas kitas 
' šen ten pasiliko, susitaikė 
! su perversmu ir įsitraukė 
i i nuoširdų Lietuvos atsta- 
! tymo darbą.

į GAL PAMIRŠO....
“Kerstenas tiria Chica- 

; goję, kaip komunistam te- 
i ko Lenkija,” skaitome Chi- 
cagos makartistinėje spau
doje.

Labai įdomu: Chicagoje 
ieškoma Lenkijos! Nejau
gi Kerstenas ir jo kamaro- 
tai pamiršo, jog Lenkija 
randasi Lenkijoje, už ke
leto tūkstančių mylių nuo 
Chicagos?

SMARKŪS APETITAI
i Marijonų Draugas dar ne 
visai patenkintas senato
riaus Douglas patiekta ir 
Senato priimta rezoliucija.

. Girdi, galima buvo toje re
zoliucijoje reikalauti, ir 
reikėjo “reikalauti, • kad 
JAV vyriausybė, nutrauktų

' diplo-natinius ir visus kitus 
Walter Reuther, kalbėdamas tekstilininkų unijos i l’.Vsius su visais komunistų 

konvencijoje, išdėstė CIO programą kovai su depresija, užgrobtais ir „kontroliuo- 
CIO siūlo pakelti netaksuojamą sumą nuo $6100 iki ■ )amals Prastais.

$800. Tas, girdi, pridėtų kiekvienam darbininkui apie 1 Smarkūs tie mūsų kleri- 
pusdevinto cento algos per valandą. kalų apetitai. Gal niekas jų

Kongresas tuojau turi priimti minimum algos įsta- 1 nebeprisotins.
tymą. Reuther nepasakė, kokia ta minimum alga tu- Gerai, žinoma, kad pre- 
retų būti. Bet beveik visur darbo unijos yra iškėlusios ■ zidentas Eisenhoweris bent 
reikalavimą $1.25 per valandą. , kol kas nesistengia juos

Reikia pakelti Social Security benefitus. Reuther prisotinti.
irgi nepasakė, koks tas pakėlimas1 turėtų būti. ! Ką gi reikštų toks visų

Reikia pradėti planus dėl pastatymo 2,000,000 na- ryšių nutraukimas su 800,- 
mų, 345,000 mokyklinių kambarių ir 800,000 ligoninių 000,000 žmonių? Kam toks 
lovų. ? žygis daugiausia pakenk-

Valdžia turi imtis tiesimo - taisymo kelių ir potvy- i tų?
nių kontroliavimo. , ' ; Tai reikštų padidėjimą

Geriau, negu nieko, žinoma. Bet daug, labai daug atominio karo pavojaus.
daugiau ko reikėtų užbėgimui už akių depresijai. 1 Tai reikštų Amerikos izo

liaciją. Juk reikia nepa
miršti, kad beveik visi kiti 
kapitalistiniai kraštai atsi
sakytų sekti Amerikos 
pavyzdį. Jie dar labiau 
praplėstų biznį su tais kra
štais. Tai būtų labai skau
dus smūgis Amerikos už
sieninei prekybai. Toks 
žygis daug daugiau pa
kenktų Amerikos intere
sams, negu tiems- kraš
tams, su kuriais visi ry
šiai būtų sutraukyti.

TAIGI, TIKĖJIMO
LAISVĖ VEIKIA

“The Catholic Herald” 
atspausdinęs brito prekybi
ninko O’Dowd parsivežtus 
iš Tarybų žemės įspūdžius. 
Skaitome:

Leningrade O’Dowd aplan
ke vienintelę veikiančią kata
likų bažnyčią, kuri sekmadie
nį buvo perpildyta tikinčiųjų. 
Visą' vanuidą prieš mišias jie 
giedojo giesmes ir karštai 
nieklesjfA •

Prasiveržęs pro maldinin
kus, prekybininkas,, nuėjo j 
zakristiją pasikalbėti su ku
nigu Koslas. Bažnyčioje dau
giausia buvo senesnio amžiaus 
žmonių, tačiau netrūko ir 
jaunesnių bei motinų su kū
dikiais. ant rankų. (Draugas, 
geg. 3 d.)

Vadinasi, kas nori mels
tis, gali melstis. Kas nori 
palaikyti bažnyčią, gali pa
laikyti. Kam reikia kuni
go, tas gali kunigą užlaiky
ti. Tai reiškia pilniausią 
tikėjimo laisvę.

IEŠKO, KAS MELAVO
Chicagos Vilnyje savo 

kolumnoje V. Andrulis pa
stebi:

Jau antra savaitė Washing
tone eina didelės grumtynės. 
Dalyvauja 8 senatoriai, armi
jos ir apgyrtos departmentų 
pareigūnai, armijos didieji 
viršininkai ir pustuzinis ad
vokatų.

Vaidai eina išsprendimui, 
kas melavo ar kas daugiau 
melavo?

Pagalios, bent laikinai už
mirštas sostinėje “komunistų 
medžiojimas“ ir komunistų 
jieškojimas tarp demokratų. 
Grumiasi pačios republikohų 

' viršūnės.
“Aktoriai“ gauna paroduo- 

ti Amerikos žmonėms per te
leviziją, žinoma, taksų mokė
tojų lėšomis.

Atrodo, kad tūli ir aukštose 
sferose neapsieina be . paikys
tės, tarytum jie neturi svar
besnio darbo.

Šypsenos
Tikrai svarbi priežastis
Pietautojas valgykloje: 

“Aš negaliu šios sriubos 
srėbti.”

Padavėjas: “Aš pašauk
siu tvarkytoją.” •

Pietautojas tvarkytojui: 
“Aš negaliu- šios sriubos 
srėbti.”

Tvarkytojas: “Man la
bai gaila, aš pašauksiu vi
rėją.”

Pietautojas virėjui: Aš 
negaliu šios sriubos srėb
ti !”

Virėjas: “O kodėl nega
li?”

Pietautojas: “šaukšto 
neturiu!”

•J**
Gerai, bet ne visai...

Tūla persirpusi “gryno
ji amerikone” pokalby su 
kitomis panašiomis kūmu
tėmis, pareiškė:

‘•‘Aš manau, jog ta Jun
gtinių Tautų knferencija 
buvo gana geras dalykas, 
tik gaila, kad tenai tiek 
daug visokių svetimšalių 
įsileista.”

Sutaisė Kas Kitas
• /

Greitieji lietuvių tautos poreikiai 
ir jau pasiekti laimėjimai ,

Balandžio 24 d. Maskvoje Tarybų Sąjungos Tautybių 
Tarybos posėdyje kalbėjo Lietuvos prezidentas Justas Pa
leckis. Žemiau mūsų dienraščio skaitytojų informacijai pa- 

lietuviams iš tos prakalbosteikiame jdomesnes mums 
ištraukas.

Draugai deputatai! — pra
dėjo Lietuvos prezidentas. — 
1 9 5 4 metų pavasaris yra 
mums, tarybiniams žmonėms, 
nepaprastas pavasaris. Tai 
pirmas pavasaris tų dvejų- 
trejų metų, per kuriuos turi 
būti išspręsti didžiuliai užda
viniai, iškelti praeito šaukimo 
A u k š č i a u s i osios Tarybos 
penktojoje sesijoje Ministrų 
Tarybos Pirmininko draugo 
Malenkovo kalboje, TSKP CK 
Plenumų nutarimuose ir ki
tuose Partijos ir Vyriausybės 
sprendimuose bei nutarimuo
se. Per tuos metus mes tu
rime pasiekti žymių pramoni
nių liaudies vartojimo prekių 
gamybos padidinimą, smarkų 
persilaužimą ir pakilimą že
mės ūkio srityje.

Valstybinio biudžeto 1954 
metams projektas, Ministrų 
Tarybos pateiktas apsvarsty
ti ir patvirtinti Aukščiausio
sios Tarybos sesijai, visiškai 
atitinka šį uždavinį. Pagrin
dinė biudžetinių lėšų dalis 
yra nukreipta finansuoti liau
dies ūkiui ir kultūrinėms prie
monėms — visam tam, kas 
padeda toliau kelti darbo 
žmonių gerovę, kultūrą ir 
sveikatos apsaugą, stiprina 
Tarybų valstybės gynybinį 
pajėgumą. Tai ir supranta
ma, nes Komunistų partija ir 
Tarybinė vyriausybė neturi 
kitų tikslų bei siekimų, kaip 
tik rūpinimąsi liaudies gero
ve, taikia statyba ir . taikiu 
tarybinės Tėvynės klestėjimu. 
Todėl visi tarybiniai žmonės 
taip vieningai remia Komu
nistų partiją ir Tarybinę vy
riausybę bei visas jų priemo
nes tiek vidaus, tiek užsienio

■ politikoje.
Lietuvių tautos kultūrinis 

laimėjimas

Komunistų . partijos, kuri 
kuo jautriausiai rūpinasi lie
tuvių tauta ir visu tarybinių 
tautų vystymusi, išmintingos 
politikos dėlCa, rusų tautos ir 
visų broliškųjų tautų pagal
bos dėka lietuvių tauta gali 
džiaugtis savo pasiekimais vi
sose kultūros, meno ir litera
tūros srityse.

Šių metų kovo pradžioje 
įvykusi pirmoji lietuvių lite
ratūros ir m e n o dekada 
Maskvoje, —- kalbėjo Palec
kis,—ryškiai parodė tuos pa
siekimus. Dekada praėjo kaip 
didinga lietuvių tautos kultū
ros šventė, kaip naujas tary
binių tautų draugystės pasi
reiškimas. Ji buvo rimta kū
rybinė ataskaita to, kas nu
veikta per pirmąjį dešimtme
tį po Tarybų Lietuvos išvada
vimo iš hitlerinių grobikų. 
Dekados dienomis. lietuvių 
tauta dar kartą akivaizdžiai 
pamatė nepaprastą skirtumą 

, tarp savo dabarties ir netoli
mos praeities, kai Lietuva 
vegetavo užkampyje buržua
zinės Europos, kuri žiūrėjo į 
mūtu tauta akimis išpuikusių 
vertelgų ir politinių avantiū
ristų, niekinusių mūsų kultū
rą.

Dabar mes esame pilnatei
siai didžiosios Tarybų valsty
bės kultūrinių vertybių kūri
mo dalyviai.

Kūrybinis lietuvių poetų ir 
rašytojų žodis, lietuvių kom
pozitorių, dailininkų, drama
turgų, kino scenaristų ir artis
tų kūriniai tampa visų Tąry- 
rybų Sąjungos tautų turtu. 
Išsipildė poetų svajonės apie 
tai, kad lietuviškos dainos 
skambėtų visose šalyse.

žiūrėdaijni į netolimą lietu
vių tautos? praeitį nuo mūsų 
socialistinio gyvenimo viršū
nių, mes matome, kokiais ap
gailėtinais, vėžlio žingsniais 
vystėsi kultūra buržuazinės 
diktatūros metais.

Pas mus dabar septinmečių 

ir vidurinių mokyklų mokslei
vių yra 15 kartų daugiau, ne
gu jų buvo buržuazijai val
dant gimnazijose ir progim
nazijose. Per nepilnus 10 
metų išleistų knygų tiražas 
Lietuvoje pasiekė 62 milijo
nus egzempliorių. Tai yra 
daug kartų daugiau, negu bu
vo išleista per 20 buržuazijos 
viešpatavimo metų. Apie mc- 
r.o masiškumą liudija ir tas 
faktas, kad respublikos me
ninėje saviveikloje dalyvau
ja 140 tūkstančių miestų ir 
kaimo vietovių darbo žmonių. 
Laimėjimai, kuriuos pasiekė 
dalyvavusieji dekadoje Mask
voje “Lenino keliu“ kolūkio 
choras, “Kauno audinių“ fa
briko choras ir Vilniaus uni
versiteto a n s a m b 1 i s, rodo 
aukštą liaudies meno lygį.
Liaudies būklės pagerėjimas

Lietuvių tautos gerovės ki
limą užtikrina nematyti lai
mėjimai vystant liaudies ūkį. 
Tarybų Lietuvos pramonė ne 
lik yra atkurta po karo, bet 
ir žymiai išaugo ir gamina 
beveik 3 kartus daugiau pro
dukcijos, negu 1940 metais. 
1953 metais valstybini planą 
respublikos pramonė įvykdė 
105.5 procento, padidėjimas 
palyginti su 1952 metais su
darė 25 procentus.

Lietuva niekuomet nematė 
tokios gyvos statybos, kuri 
dabar vyksta mieste ir kaime.

Per pastaruosius kelerius 
metus žymiai išaugo plataus 
vartojimo prekių ir maisto 
prekių gamyba.

Yra kai kurie pasiekimai 
žemės ūkio srityje. Vis la
biau' stiprėja mūsų jaunieji 
kolūkiai. Daugelis iš jų nėr 
trumpą laiką pasiekė žymius 
limėjimus. Vis labiau didėja 
kolūkių - milijonierių skaičius. 
Pavyzdžiui, Žagarės rajono 
“Pergalės“ kolūkis 1953 me
tais gavo 1,700 tūkstančių 
rublių pajamų.

Partijos ir Vyriausybės nu
tarimai įgalina žymiai padi
dinti kolūkių bei kolūkiečių 
pajamas ir tuo pačiu stimu- 
luoti žemės ūkio produktų 
gamybos augimą. žiemken
čiai 1953 metais pasėti ge
riausiais agrotechniniais ter
minais ir išleido gražius žel
menis. Geriau, negu ankstes
niais metais, kolūkiai pasiruo
šė pavasario sėjai. Daug 
daugiau, negu pernai, bus pa
sodinta daržovių. Kiekvienas 
priešakinis kolūkis gamina 
durpių - pūdinio puodelius, 
daugelyje kolūkių pastatyti 
šiltnamiai. Kolūkiečiai at
kakliai įsisavina kvadratinio- 
lizdinio bulvių sodinimo pa
tyrimą, Didinamas pašarinių 
žolių ir silosinių kultūrų au
ginimas.

Mūsų kolūkiečiai atkakliai 
dirba, .vystydami gyvuliniu* 
kystę. 1953 metais kolūkiuo
se pastatyta tvartų, veršidžių. 
kiaulidžių ir kitų gyvulinin
kystės bei paukštininkystės 
patalpų 86 tūkstančiams gy
vulių ir 103 tūkstančiams 
paukščių.

Respublikoje atliekamas 
kaimo rajonų stiprinimo ka
drais darbas. Sustiprinti MTS 
direktorių kadrai, dirbti j 
kolūkius nusiųstas žymus in
žinierinių - techninių darbuo
tojų ir žemės ūkio specialis
tų skaičius. Gerinama kolū
kių pirmininkų ir kitų vado
vaujančiųjų darbuotojų kai
me sudętis. Visa, tai, be abe
jo, padeda toliau vystyti že
mės ūkį.

Daug pasiekė Tarybų Lietu
va. Tačiau visi pasiekimai 
pramonės ir žemės, ūkio sri
tyse dabar negali patenkinti 
gyventojų išaugusių reikalavi
mų. įgyvendinant Partijos ir

2 pusi.-Laisve (Liberty)*

Vyriausybės nutarimus, res
publikos lengvoji bei maisto 
pramonė ir taip pat žemės 
ūkis turi duoti žymiai dau
giau produkcijos. Biudžeto 
1954 metams projekte visa tai 
atsispindi. Bet valstybinio 
biudžeto įvykdymas priklauso 
nuo to, kaip aktyviai ir pilnai 
bus įgyvendinti istoriniai Par
tijos ir Vyriausybės nutari
mui.

(Bus daugiau)

Įvairios Žinios
Ansamblio “Beriozka“ 
pasirodymai Olandijoje

HAGA, bal. 21 d.—Olan
dijos miestuose su dideliu pa
sisekimu pasirodo tarybinis 
choreografinis ansamblis “Be
ri ožka.“ Iš viso jau įvyW 14 
pasirodymų. Be Amsterdam o 
ir Hagos, ansamblis pasiryš 
Utrechte, Haarleme, Leidelie, 
Biusume, Arnheme. Ansam
blis taip pat buvo išvykęs į. 
šalies šiaurę, kur pasirodė 
Groningeno ir Vi n s h o t e n o 
miestuose, žiūrovai visur karš
tai sutiko ansamblio pasirody
mus.

Atsistatydino Irano 
vyriausybe

PARYŽIUS, bal. 21 d. — 
Agentūros Frans Pres kores
pondento pranešimu iš Tehe
rano, Irano ministras pirmi
ninkas generolas Zahedi įtei
kė šachui pareiškimą apie jo 
vado vau jamos vyriausybės at
sistatydinimą. Sutinkamai su 
konstitucija šaukiant kiekvie
ną naują medžliso sudėtį vy
riausybė atsistatydina.

šachas pavedė Zahcdžiui 
suformuoti naująją vyriausy
bę.
Italijos visuomenė reikalauja 
uždraust masinio įAikinimo 

ginklą .
ROMA. bal. 21 d. — IšTvi- 

sų Italijos vietų plaukia pra
nešimai. kad įvairios masinės 
organizacijos ir veikėjai pasi
sako už masinio naikinimo 
ginklo uždraudimą.

Italijos moterų sąjungos se
kretoriatas paragino visas Ita
lijos moteris imtis vieningų 
veiksmų, stengiantis pasiekti 
“atominio ginklo uždraudi
mą, šaltojo karo nutraukimą, 
vidinės ir tarptautinės padė
ties įtempimo sumažinimą, 
derybas, taiką ir savitarpio 
gerbimą žmonių ir nacijų 
tarpe.“

Kaip praneša laikraštis 
“Unitą,“ už atominės bombos 
uždraudimą pasisakė Mantu- 
jos miesto profsąjungų gene
ralinė taryba, Kremonos pro
vincinės tarybos pirmininkas 
Džakomo Binda-Galėti ir Mb- 
diljanos miestų (Forlio pro
vincija) merai ir kiti.

Romos valstybinių tarr’m- 
tojų federacija nusiuntė Flo
rencijos miesto merui La Pi
rai telegramą, kurioje prane
šama, kad ji remia jo ’ygini- 
mą išvystyti judėjimą u z ter
mobranduolinio ginklo už
draudimą.
Anglijos darbininkų kova už 
darbo užmokesčio padidinimą

LONDONAS, bal. 21 4. — 
Iteuterio agentūros praneši
mu, daugiau kaip milijonas 
Anglijos statybos darbininkų, 
suorganizuotų į 18 profsąjun
gų. pasiekė darbo užmokesčio 
padidinimą. Po atkaklios dar
bininkų kovos įmonininkai su
tiko njio gegužės 24 d. pa
kelti statybininkams darbo 
užmokestį 3.5 penso per va
landą.
Škotijos kalnakasių delegacija 

išskrido i. Kiniją
LONDONAS, ’bal. 20 d. — 

Iteuterio agentūi-a praneša, 
kad balandžio 19 d. Škjįi- 
jos kalnakasių profsąjungos 
pirmininkas Ebi MofatA ir 6 
kiti profsąjungos atstovai iš
skrido į Kiniją, kur jie ap
lankys anglies kasyklas.

Antrad., Gegužės (May) H, 1954



Penkiasdešimt vieneri metai Amerikoje
Rašo Vincas Žilinskas

* (Tąsa)
Dar reikia priminti, kiek atsimenu, 

minėtose Brošiūraitėse apie darbo žmo
nių ekonomini bei materiali gyvenimą 
nei žodeliu nebuvo prisiminta.

BROLIS JONAS SIUNČIA MANE
• Į FARMAS

Kadangi brolis tuomet teuždirbdavo 
nuo trijų ligi penkių dolerių į savaitę, 
tai kad ir šapoje gyvenant, abiem išmis
ti nebuvo galima, nepaisant, kad tuo
met maistas buvo gana pigus. Na, o 
prie kriaučių, Jonas man patarė nė ne
pradėti, nes būk bosai mokinių nelabai 
nori, tai viena, o antra — jie dar reika
lauja kelių dolerių jiems užmokėti už 
vietą, mašiną ir turbaciją; o kur tuos 
kelis dolerius gauti, tai irgi nebuvo iš
rišama problema. Brolis suradęs darbo 
davimo agentą, perdavė mane jam. A- 
gentas užsisodinęs mane ant Grand gat
vė* tramvajaus, la-ta-ta į farmas. Per
važiavus Brooklyną, Maspethą, priva
žiavome North Beach, L. I., N. Y. (Tuo
laikinis North Beach susidėjo iš kelių 
farmeriškų stubelkų, vienos krautuvės, 
vienos karčiamos, o aplinkui farmos.) 
Dar pavažiavus kokias dešimts minučių, 
pasirodė platūs laukai, ir čionai mano 
agentas paskambino varpelį, tramvajus 
sustojo, kur ir išlipome laukan. Išlipę 
pasisukome takeliu į dešinę, ir už apie 
dešimties minučių, mudu jau buvome 
farmerio kieme. Mus pasitiko farmer- 
ka su dviem lojančiais šunimis. Farmer- 
ka paprašė šunelius nutilti ir paklausė 
ko mudu norime? Agentui ką tai paaiš
kinus, farmerka pasakė, okei, ir nuėjo 
šunis palikus prie mudviejų, kurie tupė
jo šnairuodami i mudu, rodos, sakyda
mi: būkite geri ir nei krust, nes kitaip, 
jūsų kelnaitės į skutus bus sudraskytos.

'' Ir mudu su agentu aiškiai tatai supra
tome, ir ramiai stovėjome kaip įdiegti.

Štai ir farmerka grįžta jau su farme- 
riu. Farmerys išrodė žiaurus: aukš
tas, plonas, akys juodos, plaukai raudo
ni, o kaklas ilgas ir vingiuotas kaip če- 
bato <^ulas; jam dirstelėjus į mane, per 
manoTkūną perėjo koks tai bauginantis 
Jausmas. Farmerys, matyt, jau buvo in
formuotas jo žmonos apie mudviejų su 
agentu reikalą, nes peržvelgęs savo pik
tomis akimis per mane yisą ir galvą pa
kratęs, sako: No. Šis vaikas mano far
mos darbams netinka, o karvėms ganyti 
ir nereikia, nes mano šunes tatai atlie- 

. ka. Tuomet agentas išsitraukęs popierj 
iš kišenės padavė farmeriui, kur buvo 
aprašyta apie mano metus, ir, kad aš 
esu sunkiai dirbęs mano senam krašte, 
irgi farmoje. Farmerys vis dar neno
riai, šnairuodamas į mane žiūri ir kra
to galvą. Bet pamislinęs minutę, pamo
jo agentą į šalį, kažin ką ten pasikalbė
jus, nusišypsojo ir išsitraukęs iš kišenės 
pinigų, padavė agentui; agentas pa
spaudė farmeriui ranką ir traukdama
sis nuo jo, dirstelėjo į mane ir sako: You 
be good boy, and good-bye. Ir nuėjo sa
vais keliais.

MANO PABĖGIMAS
Farmerys pažiūrėjęs savo piktomis 

aakimis į mane, pamojo ranka, kad aš ei
čiau paskui jį. Nuvedė jis mane į didelį 
bulvių lauką, padavė man kaplį, (matį- 
ką) kuris panašus kaip ir Lietuvoj, tik 
dailiau padarytas. Jis paragino mane 
cffrbti,— kaupt bulves, o jis stovėjo ir 
žiūrėjo kaip aš dirbu. Pastovėjęs, pa
žiūrėjęs apie penkiolika minučių, farme
rys sakė: Okei. Ir parodęs, ligi kuriai- 
vietai aš turiu apkaupti prieš pietus, 
nuėjo kur sau. Apžvelgiau man užduo
tąjį plotą bulvių apkaupti, baimė mane 
ėmė, nes abejojau, ar pajėgsiu aš tatai 
padaryti, nes ir pietūs galėjo būti nela
bai toli, kurių aš taip pat labai lau
kiau, nes pusryčių nebuvau valgęs.

Karštis galėjo būti apie šimtą laips
nių, o dirbti skubinau kiek galėdamas, 
nes dar maža dalis užduoto darbo'teat- 
likta. Pakėlęs galvą apsidairiau ir pa
mačiau, kad farmerys ir darbininkai 
eina link namų, tai davė man suprasti, 
kad jie pietauti eina. Bet aš juos pa
sekti nedrįstu, nes pažvelgęs į mano už- 
duotą darbą, pamačiau, kad dar nė pu- 

f sės neatlikta. Baimė dėl neatlikto dar
bo, karštis ir alkio kirminas, rodos, bai
gia mane kankinti: Akys aptemsta, ir 
t/k ant kaplekočio pasiremdamas, susi
laikau nuo sudribimo. Gal už pusvalan
džio, žiūriu ateina ir mano gaspadoriųs;

jis, matyt, jau ir pavalgęs. O mane de
vyni striokai ima. Maniau sau, užduoto 
darbo tik pusė padaryta, tai gal nei pie
tų negausiu. Ir taip manydamas neap
sirikau. Farmerys priėjęs arti manęs, 
dairosi, linguoja galva ir piktai niurna- 
zurza; nors kalbos nesuprantu, bet ŽV 
nau, kad jis mane plūsta už neatliktą 
darbą; dar ant magaryčių spjovė, ir ap
sisukęs nuėjo namų link. ,

Na, clabar tai prapuolęs, — nei bėgt, 
nei rėkt, maniau sau: Kibą velnias ma
ne atnešė į šią šalį, juk bado mirtis man 
į akis žiūri! Pasirėmiau ant kapleko
čio ir tik susilaikydamas nuo sudribimo, 
mąstau sau, apgailestaudamas: Ak! tu 
Lietuva, mano brangi tėvyne! kodėl aš 
tave apleidau?! Juk tenai, tokios bai
sios sąlygos neigi badas man dar niekad 
negrėsė. Visa tai permislinęs, pradėjau 
verkti kaip trijų metų kūdikis, o akyse 
pasidarė tamsu,— apslabau ir sudribau 
į bulvių terpvagį. Po ki-ek laiko, gir
džiu, nagi, gaspadoriaus žmona, far
merka, stovi šalia manęs. Ji ką tai sa
ko ir su ranka moja, kad aš eičiau su ja. 
Gerai, atsikėliau ir einu paskui ją ir 
galvoju, gal gausiu valgyti, o gal Įspirti 
į užpakalį už neatliktą darbą.

Atėjus į kiemą, sutinkame ir gaspa- 
dorių. Jis piktai žiūri į mane ir vis ką 
tai murma. Matyt, nepatenkintas, kad 
jo žmona vedasi mane į virtuvę ant pie
tų, nešk jo supratimu, aš jų neuždirbau. 
Atėjęs'į virtuvę jau radau ant stalo pa
dėtą bliūdą sriubos, didelį kaulą su la
bai mažai pajuodusios mėsos ir puoduką 
stiprios, labai juodos kavos. Gaspadinė 
man patvarkė valgyti: sriubą, mėsą ir 
ant galo tą juodą kavą. Ir kadangi bu
vau labai išalkęs, tai nepaisant koksai 
ten buvo maistas, buvo skanu ir valgiau 
godžiai. Tik stipri ir juoda kava ant 
galo nebuvo skani, ir plūdau mintyse, 
kad tiek daug turi karvių, o verčia juo
dą kavą gerti.

Pavalgius, po kelių minučių, gaspadi
nė parodė ranka į laukus man 'eiti; su
pratau, kad ji man liepia eiti i tą pačią 
vietą dirbti. Kadangi po pietų jau bu
vau daug stipresnis, tai užduotąjį likusį 
darbą pabaigiau gana anksti. Dabar 
stoviu ir dairausi. O štai, žiūriu, ateina 
ir gaspadoriųs. Atėjęs apžiūrėjo darbą 
ir pamojo ranka, kad eičiau paskui jį.

Atėjus į kiemą, tuojau įvedė į gyvulių 
tvartą ir padavė skersinę labai sunkią 
šluotą ir lopetą (ševelą) ir liepė išvalyti 
tvartą į valandą laiko, nes karvės tuo
jau bus namie, tai kad tvartas būtų šva
rus. Kai]) aukščiau minėjau, diena bu
vo labai karšta, gi karvydėje labai duš- 
nu, tvanku ir oras nepakenčiamai dusi
nantis; o tas beširdis farmerys, rodos, 
kaip tyčia, man vis užduotis duoda to
kias, kokias aš į tą laiką jokiu būdu at
likti negaliu. Taigi, ir šis mano darbas 
dar nebaigtas, o štai ir karvės jau na
mie. 'Gaspadoriųs ir vėl, gavęs progą, 
mane plūsta,, rėkia ir kolioja, o karvės 
jam padeda bliauti, iš ko koncertas susi
darė labai klaikus ir nepakenčiamas.

Atėjo farmerka su viedrais karvių 
melsti. Tuom-et man palėngvėjo, nes 
jie, farmeriai, tarp savęs pradėjo smar
kiai ėstis; farmerys plūsta mane, o far
merka, matyt, užstodama mane, gana 
smarkiai kertasi. Paskui farmerka, atė
mus iš manęs tą sunkią šluotą, padavė 
savo farmeriui, o man lopetą, ir užko- 
mandavo: Ariop! Farmerys dirbo, vis 
mane plūsdamas, bet aš nekreipiau do
mės į jį, nes supratau, kad farmerka 
mane užtarė. Buvo ir kiti du darbinin
kai, kuriuos aš čia jau radau, bet far
merys tik mane, parėjus iš laukų, vers
davo valyti karvydes bei tvartus kasdie
ną; o tie senesnieji du darbininkai, len
kiškai kalbėdami, iš manęs tik juokus 
darydavo. Užtarimo, bei man padėjimo, 
nuo jų nei nelaukiau.

Aš čia dirbau jau antrą savaitę, o al
gą mokėjo tik jau mėnesį išdirbus. Gau
čiau aštuonis dolerius, jei visą mėnesį 
išdirbčiau. Bet aš ilgiau pakęsti nega
liu, nes tas baisiai sunkus darbas ir ma
nęs visapusiai žeminimas, galutinai iš 
kantrybės mane išvarė. Taigi, ir nuta
riau: kaip bus—taip bus, bet aš iš čio
nai jau nešdinsiuosi.

Penktadienyje buvo lygiai dvi savai
tės, kaip aš šioje farmoje dirbu. Aš nu
tariau apleisti šeštadienio vakare, jeigu 
po vakarienei ir vėl išvarys mane tvartų 
valyti. Kaip sykis, užduotis ta pati.

(Bus daugiau)
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HARTFORD, CONN.
Iš Laisvės Choro metinio 

koncerto

Laisvės Choras gyvuoja 27 
metai. Kiekvienais metais 
pavasarį rengia metinį kon
certą. Tą pat padarė ir šie
met, šį pavasarį, gegužės 2 d. 
popietį. Sau i talką atlikti 
programą % pasikvietė Worces
ter! o Aido Chorą.

Programa buvo labai puiki. 
Abudu chorai puikiai dainuo
ja. Aido Chorą vadovauja 
J. Dirvelis, Laisvės Chorą — 
Wilma Holis, francūzų tauty
bės moteris, gabi mokytoja. 
Ji mokina ir amerikonišką 
chorą. Dirvelienė ir Saba
liauskas, worcesterieciai, pui
kiai dainavo duetą. Duetą 
taipgi dainavo Wilma Molis 
ir J. Kiškiūnas. Gražiai su
dainavo. Ruševičiūtė šoko 
klasikinį šokį, taipgi buvo pi
ano solo. D ui amoni štai du
etą grajino.

Koncertas buvo puikus ir 
visiems patiko. žmonių bu
vo daugiau, negu kitais me
tais. Turbūt todėl, kad su- 
niekšėję elementai norėjo pa- 
krikdyti lietuvišką koncertą. 
Organizavo Hitlerio mokslo 
sekėjus dipukus, kad pikie- 
tuotų ir suardytų koncertą. 
Apie 10 chuliganukų dipukų 
nešiojo iškabas. Bandė užsi
rioglinti ant laiptų, kad žmo
nių neprileisti. Policija juos 
nuvijo, kaip rują. Policija JI 
areštavo, nuvežė į policijos 
nuovadą. Tardyti šie dipu
kai : Albert Navasaitis, 28 
metų, gyvenąs 5 Lincoln St.; 
Michael Petrauskas, 36 metų, 
gyvenąs 54 Goshen St.: ir Al, 
Pilvelik, 25 metų, gyvenąs 
541 Hudson St. Visi hartfor- 
d iečiai. \

Navasaitis policijos stotyje 
sakėsi šioje šalyje gyvenąs 
nuo 1949 metų, Petrauskas— 
nuo 1951, Pilvelik—nuo 1950. 
Planą padaryti susirinkę 15 
vyrų penktadienio naktį, bal. 
30 d., lietuvių bažnyčios Holy 
Trinity klube, kamp. Capitol
ii- Broad gatvių. Policija, 
išklausinėjusi, paleido. Jie 
pasigyrė, kad esą lyderiai. 
Mat, koki “didvyriai kultū
ros nešėjai” — hitlerinės kul
tūros.

Pikietas buvo šaukiamas 
per New Britaino radijo sto
tį WKNB, per pono žalnie- 
raičio lietuvišką pusvalandį. 
Buvo šaukiama masėmis at
vykti iš visų kraštų, pikietuo- 
ti sekmadienį.

Amerikonai lietuviai Mc
Carthy pasekėjai iš tolo slan
kiojo, kad jų niekas nepa
stebėtų. Iš toli prižiūrėjo, 
kad dipukai paklusniai tar
nautų jųjų purvinai užmačiai, 
žmonės eidami i koncertą 
matę net ir Waterburio lietu
viškų makartistų, atvykusių 
prižiūrėti dipukus. Tie po
nai savitarpyje kalba, kad jie 
dipukus turi savo rankose. 
Sako: tie ieliai turi mūsų 
klausyti, o jei ne, išdeportuo- 
sime. Turi pikietuoti ščyrai.

Prieš koncertą ponas Videi- 
kis įnešė klubo mitinge, kad 
atšaukti svetainę lietuvių cho
ro koncertui. Bet blaivūs klu- 
biečiai pono nepaklauso.

Ęabar žmonės tuvi juokų iš 
ablavukų: norėjo koncertą 
suardyti, o koncertas pavyko 
100 nuošimčių. Tie asmenys 
yra jau tiek atbukusiais pro
tais, kad nesupranta, jog 
protingų žmonių neatstums! 
nuo koncertų ar teatrų. Kul
tūringi žmonės myli meną ir 
jį plaikys. Kultūros priešai 
negalės žmonių nuo meno su
stabdyti. Kultūriški žmonės 
ėjo ir eis į koncertus, teatrus 
ai- kitus pasilinksminimus. Jei 
ne į vieną svetainę, tai eis j 
kitą.

Girdėtis, kad žmonės ren
giasi siųsti protestus pries 
New Britaino radijo stotį 
WKNB, kad < leidžia viešai 
organizuoti padaužas ardyti 
žmonių koncertus. Aš manau,

CHICAGOS ŽINIOS
tas vietoje. Stotis turi žino
ti n e p r a u s t aburnius, prie 
kraujo liejimo šaukėjus.

Kitu kartu daugiau prane
šiu.

Reporteris

Montello, Mass.
Mirimai tarp lietuvių

Balandžio 17 mirė Elizabeth 
(Witkus) Kupkienė, 70 metų, 
motina advokato Antano 
Kupka, turinčio clerk’o tarny
bą Brockton Distrikto teisme. 
Ji atvažiavo iš Lietuvos 50 
metų atgal ir visą laiką išgy
veno Montelloj. Priklausė 
prie Birutės Pašaipinės Drau
gystės ir prie National League 
of America Branch 24.

Paliko nuliūdime minėtą 
sūnų Antaną; dvi dukteris, 
Anną Daniot ir Sarah Lukas; 
tris seseris, Mary žalis, Verą 
Kaladin ir Anną Kučinskas, 
ir tris anūkus.

šermeninėje buvo daug gė
lių ir daug lankytojų, miesto 
valdininkų.

Balandžio 27 d. mirė Sa
lomėja Kildish (Liberis), su
laukusi 93 metų. Paliko nu
liūdime savo dukterį Verą 
Adams; anūką Vito Adams ir 
anūkę Elizabeth Wellesley, 
Mass, šermeninėje buvo daug 
gražių gėlių ir lankytojų.

Mirė biedniokas James Jc- 
marowski, vadinamas Džimu- 
ku. Visada piknikuose su 
lazdele šokinėdavo, atrodyda
vo apskuręs. Mažai kas lan
kė šermeninę. Paliko du bro
lėnus, W. S. Butkus, Whit
man, Mass-’ ir Stephan But
kus, S. Boston, Mass. Palai
dotas religinėmis laidotuvė
mis. Džimuką laidojo miesto 
kaštais.

Visiems gerai patarnavo 
funeral direktorius Edw. J. 
Waitt. Žolynas

Ar jau rengiate ką Laisvė# 
paramai?

AŽVD programa buvo graži

Sekmadienį, gegužės 2-rą, 
Goodfellow Hall, buvo AŽVD 
banketas pagerbimui choro 
rėmėjų. Pirm vakarienės cho
ras davė programą, kuri pa
darė gilaus įspūdžio. Vaiku
čiai gerai sumokinti, gražiai 
sutvarkyta programa.

Dainavo solo, duetai, trio ir 
kvartetas ir pats choras ke
lis sykius.

Phylis Kwain gražiai grojo 
akordionu. Ją reikia kviesti į 
bile programą.

Choro mokytoja Ann Pe
ters (Petrutiene) ir jos pa- 
gelbininkė Sofija Kent tikrai 
vertos pagyrimo už taip gra
žiai sutvarkytą programą.

Tvarką vedė Ronald Pavi- 
lonis, irgi draugijėlės narys if 
jau gerai žinomas muzikan
tas ir aktorius. Jis kalba 
gerai, aiškiai, tvarką vedė pa
girtinai. *

. Kalbėjo apie chorą pati 
mokytoja, o paskiau V. An
drulis . Jiedu pabrėžė, kad 
ruošiantis rudens veikimui 
choro rėmėjai gerokai pagel
bėtų šiam visų svarbiausiam 
chorui:

Viena, stengdamiesi pakal
binti daugiau narių.

Antra, pakalbinti daugiau 
rėmėjų.

Po programas žemutinė] sa
lėj duota gera vakarienė, 
skaniai paruošta, gražiai pa
tarnauta.

Beje, chore nesimatė Bo- 
tyrienės anūkės Sharon. Sa
ko, jinai susirgus. Gaila jos. 
Ji yra entuziastinga jaunųjų 
choristė.

Vakaras praėjo labai gra
žiai ir naudingai. Visi daly
viai gėrėjosi choru.

žmonių galėjo ir turėjo bū
ti daugiau. Tūli žmonės kaip 
tai neįvertina tinkamai šį 
svarbų chorą, jaunučių moky
mą ir gerą auklėjimą. O rei-, 
kia įvertinti. V-s.

DAILĖS IR DRAMOS KLU
BO PIRMAS SUSIRINKIMAS

Konstitucijai priimti bus 
šaukiamas specialis 

susirinkimas
Pirmas visuotinas Lietuvių 

Dailės ir Dramos Klubo susi
rinkimas įvyko šeštadienio 
vakare, gegužės 1 d., savoj 
salėj, Mildos teatre. Narių 
susirinko daug.

Išklausyti ir priimti geri 
valdybos raportai.

Svarstyta kiti reikalai.
Pirmininkė Frances Yurgil 

skaitė konstitucijos projektą, 
bet pasirodo, kad paskubomis 
nebus galima tinkamai ap
svarstyti ir priimti, tai nu
tarta šaukti specialį tam tiks
lui susirinkimą.

Susirinkimo pirmininku bu
vo Jonas Jokubka, pagelbi- 
ninku Franas Gustaitis,, at
vykęs iš Detroito. Sekreto
rius St. Vėšys.

Perrinkta direktoriai. Iš
skyrus vieną ar du, visi seni 
įėjo į direktoriatą.

Susirinkime ūpas buvo ge
ras. Visi patenkinti savo to
kioj gražioj salėj. N.

Elizabeth, N. J.
L.D.S. 33 kuopos susirinkimas 

jvyės 12 d. gegužės, 408 Court St.' 
Prasidės 7:30 vai. vakare, šis susi
rinkimas bus svarbus, nes turėsime 
balsuoti už LDS centro viršininkus 
ir turėsime išrinkti delegatus j L.D. 
S. seimą. Šj pranešimą pastebėję 
LDS nariai rūpinkitės būti susirin
kime, įvertinkite savo organizaciją.

A. S,, sekr.

Worcester, Mass
Svarbu L.D.S. 57 kp. nariams
Gegužės-May 13 d. įvyks L.D.S. 

57 kuopos reguliaris susirinkimas, 
kuriame bus balsavimas kandidatu 
į L.D.S. Centro valdybą. Taipgi bus 
daroma tarimas ar siusti delegatus 
j L.D.S. H-tąjį Seimą, kuris įvyks 
Liepos 12, 13 ir 14 dienomis Chica- 
goje. Visi nariai malonėkite daly
vauti susirinkime, kuris bus laiko
mas 29 Endicott St., pradžia 7:30 
vai. vakare.

L.D.S. 57 kp. Koresp.
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NEWARK, N. J. NEWARK, N. J.

TEATRAS
Visi pasiilgome teatro, pagaliau susilaukėme ir dar ne bet 

kokio, o labai įspūdingo, užvardyto:

NE VISADA KATINUI UŽGAVĖNES
Keturių Veiksmų Komiška Drama

Parašė Didis Dramaturgas A. Ostrovskis

Stato scenoje LLD 5 kuopa

Suvaidins Brooklyno Lietuvių Liaudies Teatro žymiausi vaidintojai: 
J ■

J. Budrevičius, Elena Brazauskiene, Jonas I^azauskas, Eva IVlizarienc, 
Eleonora Tautkus ir Koste Rušinskiene.

Režisierius Rojus Mizara
Žinant, kas vaidina jau aišku, jog veikalas bus puikiai suvaidintas. Gi re
žisierius pats-yra pasižymėjęs dramaturgas ir sumokinimas tikrai bus ge-

Prašome įsitėmyti, kad vaidinimas įvyks,

Šeštadienį, Gegužes 15 May
Pradžia 7-tą vai. vakare. Prašome nesiveluoti

Ukrainą Salėje, 57 Beacon St., Newark, N. J.

Įėjimas Nemokamai
ATEIKITE PAMATYTI ŠI NEPAPRASTAI GRAŽŲ VEIKALĄ

S

I

c
$
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Laiškas iš Lietuvos
Sekamą laišką gavo Shelter 

Island gyventoja Mrs. Jackim 
nuo savo brolio Jurgio Stai- 
nio:

Miela sesute ir švogerį!
Gavome .jūsų labai gražius 

sveikinimus su 195 1 - siais 
Naujaisiais Metais mes visi 
broliai ir seserys, ir aš visų 
vardu labai nuoširdžiai jums 
dėkoju. . .

sveiki. Džiaugiamės sulaukę 
vėl gražaus pavasario ir vėl 
naujo maisto ir pramonės ga
miniams kainų nupiginimo - 
sumažinimo.

visokio maisto 
prekių yra pa

gyvenimas juo

Dabar jau 
ir pramonės 
Rankamai ir 
toliau po karo, juo smarkiau
vis gerėja ir gražėja, o jau
nimo gyvenimas žydėte žydi.

Gražiai atsistato miestai ir 
kaimai, smarkiai kyla 
ka, mokslas, menas ir 
kultūra.

Gyvenimas lengvėja 
žeja.

techni-
7. m on i u

ir gra-

karus. Mūsų vai- 
gal i būti 
laiminges-

Norėtųsi dar pagyventi ir 
pasigrožėti, nes mūsų kartos 
gyvenimas buvo koks tai ne
laimingas, 
du baisius
kų gyvenimas jau 
daug šviesesnis ii’ 
nis. Aš jau esu pensininku, 
bet dar padirbu. žmona vis 
dirba siuvimo darbą artelėje. 
Senstame jau visi...

Mano vyresnis sūnus jau 
vedęs, turi dukrą 1 metų. O 
jaunesnysis, baigęs vidurini 
mokslą, stojo i Tarybinę Ar
miją ii* mokosi jūrų aviacijo-

turi

luo
mą-

Dabar 
jau ne

jau

neturi.
pasitu rinčiai

ir jūsų vai-

Teresiukes sūnus — 
tik vieną — jau grįžo iš 
rybinės Armijos i)' dabar 
kosi kombainistu. tai yra
šina, kuri kerta javus, kartu 
kulia ii- valo grūdus, 
kolūkiuose arkliais 
daug dirbama.

Onutės Augenijus 
dęs anglę.

Kastulės sūnus dirba kolū
kio kontrol-asistentu. Zosiukė 
ir Juozukas vaikų

Visi gyvenam 
ir gerai.

Sveikiname jus
kus. Linkime geros sveika
tos, sėkmės, daug šviesių ir 
laimingų dienų*

Sveikiname su Velykų šven
tėmis; su darbo žmonių ge
gužės 1 d. švente!

Kaunas, bal. 4, 1954 m.

Iš LKC gėlyno
Pastarąjį savaitgalį gėlinin

ko išlaidoms sumažinti prisi
dėjo Petras šolomskas ir 
Franas Krunglis—abu po $1. 
Dėkui !

Gėlininkas

New Yorko uosto streikas 
padaręs nuostolių $460,000,- 
000.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barbefis

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Howes 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.
*• *” De ZTg

Tel. EV. 7-6288

u z 
mėne-

Darbiečiy vadovybė 
ragina vienytis 
prieš makartizmą

Brooklyniečiai veikė 
suteikti motinai 
brangiausia dovana

Ponai nenori girdėti 
apie blogus namus

Sugrįžo iš ligoninės NEW YORK
Zizo moteris Elzlrie- 

Ilgą laiką buvo li- 
Dabar randasi na-

HELP WANTED—FEMALEA n ta rio 
ta sergR. 
geminėje, 
m i e, 306
31. Visiems dėkoja už. lan
kymą ir už dovanas.

Laisniuotos N. Y. valstijoj viMerrts 
šiitams. 5 dienų savaitė 4 savaitės 
atostogų. Darbininkų J’ašalpos. GeraMažiau parduodama, 

daugiau pelnoma
New Yorke paskelbtame 

pirmus tris šių metų 
sius raporte skaitome,
pardavimai prekių sumažėjo. 
Tačiau pelnai p a d i d ėjo. 
Kaip? Vyriausiomis tam są
lygomis buvo: pakeltos kainos 
I rekėms, numuštos mokestys 
už. darbą prekių gaminto
jams ir patarnautojams prie 
pardavimo, įvestoji didesnė

Del nuolatinio kainų kėli
mo, praėjusi mėnesį doleris 

cen- 
bu- 

1939
tų (54.7), palyginus 'su 
vusiu dolerio vertybę 
metu sausio mėnesi.

Vaiko smalsumas 
gal kainuos gyvybę

Du 8 ir 10 metų berniukai 
nusprendė sau pasiimti ato- 
stogą iš mokyklos. Tuo nau
dodamiesi. sulipo Į prekinius 
vagonus Brooklyne, o atsidūrė 
Bronxe. Jie tarėsi atsiekę ne
paprastų išradimų, kai pradė
jo vaikščioti vagonų stogais. 
Bet vienas palietė galingą 
elektros laidą ir pavojingai

Tęsiasi ginčai 
dėl sales taksą

Majoras Wagner is pareiš
kė, kad gal miestas neišvengs 
sales taksų ant patarnavimų, 
jeigu specialė Valstijos Sei
melio sesija nesuteiks kitų 
šaltinių miestui pinigų gauti.

Kalbama, kad vargiai gu
bernatorius Dewey tokią spe- 
cialę sesiją šauks. Rinkimų 
metais jis nori turėti juo ma
žiau tokių veiksmų, kurio ga
lėtų iššaukti jam kritikas, 
protestus.

Taksi vairuotojai 
reikalauja teisią

Per eilų metų taksikų 
ruotojai jau skundėsi 
policijos 
taksikų 
liuoti 
savo 
sakė 
sikų

prieš 
esanti 

kontro-
kontrolėje 

veiksmams
biurą. Gegužės 6 jie tą 

nepasitenkinimą jau pa- 
viešai, varde 1,500 tak- 
vairuotojų. Pareiškime 
kad tas biuras elgiasi

su jais “sauvališkai ii' dikta
toriškai.”

Skelbia, kad 5,000 jau esą 
organizuoti ir pasiruošę sta
tyti reikalavimus ir kompani
joms.

Padėkite savo vajininkams 
gauti Laisvei naujų skaitytojų. 
Laisvės kaina $8.00 metams.

Dr. A. Petriką'
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-0868

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

MATTHEW A.:
BUYUS :
(BUYAUSKAS) J

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

New Yorko 
Center įvykusiame 
in it inge gegužės 
American Labor 
ragino visas

vienytis

Manh attan 
masiniame 

6-tos vakarą 
Party vadai 

demokratines 
prieš makar-

Minios žmonių po visą mies-

t i z m ą.
Paul 

kic/ms
L. Boss, visuomeniš- 
reikalams komisi jos 

pirmininkas, pareiškė, jog vi
sų partijų balsuotojams vy
liausia užduotimi šiuose rin
kimuose yra kovoti prieš ma
kartizmą. Jis ir kiti kalbėto
jai faktais parodė, kad ma- 
kartizmas yra aršiausios rū
šies fašizmas.

Darbiečiai turi būti prieš
akyje to judėjimo tam, kad 
išsivystytų energingi veiksliai 
prieš makartizmą. O kad 
galėtu visuotinai ip stipriai tą

did alus.

ALP statys kandidatą Į gu
bernatorių ii- kitus kandida
tus visos valstijos skale. Ir 
rems tokius kitų partijų kan
didatus, kurio bus nedvejo
jančiai pasisakę prieš ma- 
kartizmą ir “jo newyorkišką 
lūšį — dewoiyizma.” Taipgi 
rems tuos, kurio pasižadės 
remti veiksmus prieš nedarbą

A p gy n i m as demokratijos, 
taika, darbai bus vyriausiais 
darbiečių reikalavimais šiuo
se laukimuose. Ir jie pareiš
kia, kad tai yra minimum rei
kalavimai, už kuriuos visi pa
dorūs piliečiai gali bendrai
veikti.

Mitinge taipgi kalbėjo Cor-

mininkavo Clifford T. McA
voy. buvęs kandidatu Į ma
jorą 1953 m. rinkimuose.

SKELBKITeS UAISVeJE

minti savo motiną. Kada 
daugelis ieškojo atrasti nu
pirkti savo motinai koki nie
keli, Brooklynietis Komitetas 
'Paikai tuos žmones pasitiko 
su brangiausia motinai dova
na. Pasitiko su atvirukais 
p r e z i d ('litui Eisenhoweriui, 
prašančiomis taikos. Ragina 
nesikišti Indo-Kinijon ir už
drausti A ir H bombas.

turinčiai motinai, jei ne Lai
ka, jei no jos vaikų gyvybe 
ir laimingas gyvenimas?

Taikos parašams rinkti sta
lai ir grupės 
mobilizuota 
šeštadieni d 
\ ’’otų, 
irių, 
kams

darbuotojų su
peni; tad i on i ir

augelyje tokių 
kur praeina daug žmo-
Išleisti lapeliai ir vai- 
b.aliūnai su taikos šū-

Varpo kepykla dabar 
atidaryta kas diena

Varno kepykla dabar būna 
atdara vakarais nuo 5 iki 8- 
tos. pradedant antradieniu, 
pmant penktadieni. Šeštadie
niais atdara nuo 7-tos ryto iki 
9-tos vakaro.

Geros ruginės ir kitokios 
duonos ir Įvairių keiksų yra 
didelis pasirinkimas. Beje* 
Varpo kepykla dabar kepa ir 
naują plikytą duoną.
ją tikrai žinosite tik paraga
vę jos.

Apie

Siūlo nugriauti likusią dali 
aukštojo Third Ave. gelžkelio 
New Yorke. Jis dabar be
vartojamas tik 5 dienas per 
• .. ! 4 y. In /vha <>< Ir i»,» o I 11 nlriH n

UžraAyklt laisve Savo Drangnl.

PETRAS KAPICKASSODAITISVINCAS
Užlaiko Puikiai jrengtą

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

Telephone EVergreen 4-8174

BANKETAS
Gegužes 15 d. (May), 1954'

6:30 P. M.
I

L i her ty And i tor i j o j e
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Įžanga $3.00
Kviečia visus Komitetas

Apie 25 asmenų delegaci
ja. iš Harlemo norėjo matyti 
namams vyriausią inspektorių 
McMeniman ir jam rapor
tuoti apie blogą padėtį na
muose, inspektorius juos iš
vadino “raketieriais.”

Delegacija, išsinešė supra
timą, kad valdininkai retkar
čiais kai ką pasako prieš blo-

sigerinti, bet padėties taisyti 
nenori.

C.reta kitų panašių blogu
mų, rendauninkų delegacija 
minėjo sekamus namus, kaip 
žalingus sveikatai ir pavo-
jingus gyvybei:

A partmentnamyje prie 1776 
Madison Ave. gyventojai bū
na be šilumos, gaso- ir karš
to vandens jau nuo praėjusio 
gruodžio 19-tos.

St.
ten

ši-

Pastate 273 W. 117th 
nuo praėjusio sausio, kada 
buvo gaisras, nėra langų, 
limos nei karšto vandens.

Namo prie 2099 8th Avė. 
pusė gyventojų negauna van
dens nei gali vartoti rynas.

Name prie 67 E. 128 St. jau 
mažai liko sienose stiprybės,

Namas prie 306 W. 142 St. 
baigia Įgriūti.

čia paduotieji skundai >Ta 
paimti iš sąrašo šimto skun
dų, kuriuos rendauninkai no
rėjo Įteikti valdininkui.

Išskridęs iš New Yorko sn 
62 asmenimis lėktuvas sugedo 
kelyje i]- sugrįžo. Sugrįžęs, 
skraidė virš stoties apie pus
antros valandos iki prisitaikė 
nusileisti. Vairuotojui Came
ron pavyko jį nutupdyti 
jokios nelaimės.

SUSIRINKIMAI

F. Reinhardt

SERGA
dar 

savaitės 
Ją vargina

Marija Judžontienė vis 
sunkiai serga. Jau 6 
kai ligoninėje.

bėra pavojingoje padėtyje. 
Pats Judžentas labai susirūpi
nęs žmonos liga. Jisai sako, 
kad iš daktarų nieko geres
nio negirdi kaip tik: turėki
me kantrybės, laukime iki pa
vojus praeis.

Judžentas sakosi gerai dir
bąs i)’ gerai uždirbąs, viskas 
būtų gerai, jei žmona būtų 
sveika. Tačiau jis turi, vil
ties, kad ji pasveiks. Tik dar

Petras Statkus turėjo nelai
mę. Pavojingai susižeidė 
pirštą ir jau penkta savaitė 
kai nedirba. , Gijimas eina 
gerai, bet dar pirštas skau
dus. Kada galės jį naudoti 
prie darbo, sunku žinoti.

Nors ir sirgdamas, Petras 
Statkus Įteikė $5 Į Laisvės 
speciali fondą ir palinkėjo Į 
laiką sukelti dienraščiui 
kalingą fondą.

Visų LDS kuopą 
bendras banketas

be

BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kp. susirinkimas 

gegužės 12 (f., 7:30 v. v.. 
Auditorium. 110-06 Atlantic Avė.. 
Richmond Hill.

Visi nariai būtinai dalyvaukite. 
Rinksime Centro valdybą ii1 delega
tus j seimą. Turėsime ir kilų svar
bių reikhlų aptarimui.

Valdyba.
(90-91)

įvyks

rei-

Didžiojo New Yorko visų 
LDS kuopų bendras banketas 
Įvyks jau šio šeštadienio va
karą, gegužės 15-tą, Liberty 
Auditorijoje, Atlantic Avė. 
ir 110th St., Richmond Hill. 
Vakarienę duos 6:30. Kaina

I $3.
Kadangi tai šeštadienio va- 

* karas, rengėjai kviečia ir ti- 
1 kiši svečių ir iš toliau. La 
1 kiama visapusiškai vaišingo 
smagaus pobūvio.

Narys

ir

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.)

tokio atsitiki-

Tclefonuokitc: AX*. 1-410(1
Klauskite Personell

<91-93)

REIKALINGA AUKI.ft
Nuo 20 iki 30 Metų 
Nuolatiniam Darbui

Atskiras kambarys Turi kalbėt 
angliškai. Randasi kiti darbininkai.

Hempstead 7-6567
i 89-91)

REIKALINGA NAMŲ 
DARB1NINIKČ

Jauna pora gyvenanti Long Islande, 
su trim vaikais reikalauja nuolati
nes darbininkės. Turi būti kantri su 
vaikais ir mokanti kalbėti angliškai. 
Dėl pasitarimų skambinkite pirma
dieniais.

5286 ar H O. 5-8515
<89-91)

HELP WANTED MALE

VYRAS DEL

CONFECTIONERY

EBEL’S
228 Court St., Brooklyn 2. N. Y.

Telefonas UL. 5-5370
<90-92)

SI-PERINTENDENT

4

Bronx Tremom Section
25 Seimų 1 Boileris Anglimis
rūmų Apart mentus ir $45 j men.

.Saukite: CO. 5-4580
Nuo 9 A. M. iki 7 P. M.

MALE and FEMALE

REIKALINGA PORA
Pora, vien lik patyrusių, su vėliau
siais paliudijimais kaipo virėja na
mų darbininkė. Vyras: pataisymam 

butler, vairuotojas (turi būti pa
tyręs su įrankiais). Nėra daržinin
kystės, atskiras kambarys ir mau
dyne. Nėra vaikų, mažai sveėiavimo- 
si.nėra Cocktail parties. Lower 
Westchester. Tel. KI. 8-1031. Pirma
dieniais, ketvirtadieniais ir penkta
dieniais. 9:30 4 P. M.

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

LUNCHEON ETTE—FO l ’ NTAIN
Pilnai įrengtas. Gera vt.Jkli sekcija, 
greta A. & P. Neša $7$) į savaitę.
Biznis lengvai padidinamas. ▼ Sa
vininkas parduoda gerą biznio progą 
labai prieinamai. Matykite ar šau
kite savininką.

8788 White Plains Road, Bronx
‘ Telefonas OL. 5-9275

(86-92)

RICHMOND HILL, N. Y.
LLD 185-tos kuopos susirinkimas 

įvyks geg. 12 d., 110-06 Atlantic
Avė. Pradžia 7:30 v. v. 
visus narius dalyvauti ir .....    .
už 1954 m. Už tai jums bus dėkin
ga-valdyba. Sekr.

(90-91)

per gegužinę 
dalykas: tas su-

GROCERY & MEATS 
(SUSIEDIJOJE)

Self-Service Auksinė proga. įplau
kia $138,000 —Jmokėjimas $10,000. 
balansas pagal jūsų nustatymą. Mo
derninė krautuvė ir įrengimai. Ide
ališka vieta 
ga

Prašome I . .
:• užsimokėti <

t

Medus su Arbata
Pradžioje pavasario reikia būt 
atsargiem, kad neap.sirgti slo
gomis. Labai naudinga yra gert 
arbatą su medum, palaikymui 
vidurių geroje tvarkoje. O slo
gom apsirgus, tai tikrai yra 
reikalinga gerti daug arbatos 
su medum greitesniam pergalė
jimui karščio.

KVORTA MEDAUS $1.25 
Gaunamas Laisves Įstaigoj

Laisvės
Piknikas 
Brooklyn^

Tai visos Didžiojo New 
Yorko apylinkės sąskridis 
pasilinksminimui ir paramai 
dienraščio Laisvės. Bus toje 
pačioje vietoje, kur pernai 
buvo:

National Park & Hall
63-13 38th Ave., Woodside, L. I.

kišenes laike 
mo!

Bet šiemet 
Įvykęs baisus
džiūvęs kraujas nesuskytėjęs 
ii* neužviręs. Minia tikinčių- 

10,000, išsigando ir 
melstis. Bet, girdi, 

maldos negelbėjo, ir 
tebebuvo sustingęs.”

pradėjo 
“jokios 
kraujas

Pribuvo vyskupas. Liepė 
miniai eiti namo, namie mels
tis ir susirinkti ant rytojaus. 
Taip ir buvo padaryta, 
ant rytojaus kraujas 
“suskystėjo-užvirė”!

Vyskupas, matyt, 
Vieton sudžiūvusio 
pastatė bonką su skystu ra
šalu. Niekas iš aklai tikin
čių žmonių nepagalvojo apie 
patyrinėjimą to “verdančio 
kraujo.”,

Ir 
gražiai

pataisė.
kraujo

O štai stebėtinas mokslo iš
radimas. čia tai jau tikras 
stebuklas.

Mokslas ne tik surado, bet 
ir išbandė, kad operuojant 
ant vieno žmogaus širdies, 
galima jo gyslas prikabinti 
prie kito žmogaus širdies. Ta 
vieno sveiko ž/mogaus širdis 
patarnauja abiems.

Tada lengva širdį operuoti. 
Joje kraujo nėra. Prie jos

Iš trijų taip padarytų ope
racijų dvi pilnai pavyko.

Pranešimas
MONTELLO, MASS.

Motorų Apšvietos Kliubas turės 
Gegužinį pasivaikščiojimą (MAY 
WALK), kuris įvyks gegužės-May 
16 d., Lietuvių Tautiško Namo Par
ke. Tai bus sekmadienį, 1-mą vai. 
popiet. Komisija kviečia visus atsi
lankyti.

Rengimo Komisija.
(91-92)

nėra kompeticijos. Li- 
verčia parduoti.

Telefonuokite:
G Arden City 3-5074

(91-93)

CANDY — LIGHT LUNCH
Pilnai įrengtas, gera biznio sekcija, 
skersai nuo 2-jų bankų, neša virš 
$600 j savaitę. Biznis lengvai pa
didinamas. Puikus užpakalinis kam
barys.' Renda $60, lysas. 6’2 dienos. 
Savininkas parduoda puikią biznio 
progą labai prieinamai. Matykite ar 
šaukite savininką. 992 Bedford Ave., 
Brooklyn. Tel. MAINE 5-9246.

(89-91)

REAL ESTATE

WOODHAVEN—NORTH p 

1 šeimos atskiras namas, 7 kamba
riai, uždaras poreius. Arti transpor* 
tacijos, krautuvių ir mokyklų.

Michigan 2-5582 j
(89-93)

PUTNAM COUNTY
Farmij Pardavimai. Towners—100 
pėdų priekis 85 ilgio. Senas namas, 
18x24 — 2 aukštų, elektros ir tele
fono įrengimai gaunama. Geras ke
lias — $1,000 įnešimas, išmokėji
mai. Telefonuokite:
MOunt Vernon 7-5^24 del pasima
tymo

(87-93)

WESTBURY. $19,990. Dviejų aukš- 
4 miegrūmiai. Muzikos 

Aliejum šildoma. Puiki 
Tinkama profesionalams.

J. LAGNECE.
Westbury 7-2154 

(90-92)

tų namas.
kambarys.
apylinkė.

CARMINE
219 Post Avė.

FOR RENT

PLAINFIELD, CONN.

Pasirendavoja (2) Bungalows del
Birželio ir Liepos mėnesių. Gesasur 
elektra, šaldytuvas, tekant is t 
garo šiluma, maudynė, 
beach del maudymosi ir 

Tel. RA. 6-6481

nduo, 
Privatinis 
žuvavimo.

(90-92)

4 pusi. Laisvė (Liberty) Ant ra d., Gegužės (May) 11, 1954
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