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v, RAŠO GRIGIŠKIS

'FRANCUOS SEIMAS TIK 
2 BALSŲ “DAUGUMA” 
PARĖMĖ VALDŽIA

Henry E. Grady, buvęs 
J. . ambasadorium Indijoje, j 
Graikijoje ir Irani4, dabar na-' 
simojo išstumti McCarthy iŠ

Jinai gi prašo Amerikos talkos 
tolesniam karui Indokinijoje

buojasi. kad sukelti tam dar
dant ant

peticijų parašų.

Paryžius.— Francijos mi
nistras pirmininkas La
niel vos tik, maldautinai 
įprašė šalies seimą pareik
šti pasitikėjimą jo valdžiai

<1 i p I <> rn a f a s ; kas liečia karo vedimą prieš 
įsino laikraščio 'Vietnamo 
i Leroy Gore.

konferencijoje. Todėl kon
ferencija turėtų pertraukti 
svarstymus apie derybinės 
taikos darymą Indokinini-

gelbsti
“Star”

Demokratinę 
Respubliką Indokinijoje.

VIETNAMIEČIAI SPROGDINA 
FRANC07.Ų TRAUKINIUS:
DARO APSUPIMO ŽYGIUS

Hanoi, Indokin. — Viet- Raudonosios upės žiotis, 
namo partizanai susprogdi- Francūzai sako, kad per 
no du karinius francūzų pustrečios valandos mūšius 
traukinius už 12 mylių nuo 
Hanoi miesto, Indokinijos 
sostinės.

Vietnamiečiai įsiveržė i 
Fuly miestą, 30 mylių į 
pietus nuo Hanoi. Fuly 

į derlingiau-stovi angoje

išstūmė vietnamiečius iš 
to miesto. Vieni ir kiti nu
kentėję didelių nuostolių.

Vietnamiečiai dar pa
smarkino atakas iš trijų 
pusių, stengdamiesi apsupt 
ir suveržt Prancūzus Hanoi 
mieste.

TRUMANAS SMERKIA 
REPUBLIKONUS IJŽ 
DARDEJIMA ] KRIZĘ
Reikalauja numuši taksus, gerini 
pensijas, atidaryti riešus darbus

Atlantic City, N. 
Buvusis prezidentas 
manas

Žulio 1 d. surinkti 40 1,000 pi
liečiu parašu. Tada jis su 
tais parašais pareikalaus, kad 
sen. McCarthy būtu atšauk
tas.

“Sen. McCarthy ii- jo takti
ka sudaro didžiuli pavoju 
laisvei ir civilinėms teisėms.” 
sako Mr. G ra 
Carthy turėtu
iš senatoriaus vietos.

savo 2(89 seimo nariai, prieš 
i ją 287. Taigi jis tiktai 
• dviem balsais “laimėjo.”

inija “netikėtai davė viet
namiečiams didelės para
mos; todėl francūzai nega- 

Todėl Mc- Įėję atlaikyt Dien Bien Fu

PRAŠO AMERIKONU 
ĮSIVERŽIMO

Washington. — Franci jos 
atstovai Washingtone jau 
prašo Ameriką ir Angliją 
Įsiveržti i Indokiniją, jeigu 
sugriūtų derybos dėl pa
liaubų tarp francūzų ir de
mokratiniu vietnamiečiu, c <

McCarthy mojasi tapti 
“AMERIKINIU HITLERIU, 
SAKO KONGR, GREENAS

. —’ Trumanas sakė, Eisen- 
fru-1 howerio valdžia slepia fak- 

kalbėjo (TO Amai-i tus apie darbų nusmukimą. 
jų Unijos į ir tiktai “meldžiasi, kad 
smerkdamas i dalykai dar labiau nepablo- 
republikonų i getų."

Tokia valdžios politika 
Iro sustabdymui vis plintan- stumia š 
j čio nedarbo.

i suvažiavime,
I Eisenhowerio
I valdžią, kad ji nieko neda-*•

Vakarų Vokietijos vidaus 
reikalų ministras Schroeder 
paskelbė žurnalo “Life.” kad 
pas juuA ekonominis gyveni
mą* einąs geryn. Tačiau jis 
pripažino tą faktą, kad bied- 
nuomenė valgo šiynų ir kačių 
mėsą, nes ji esanti pigi—gali 
visą katę pasipirkti už 
centus.

A psk a i č i u o j a m a. kad 
Larų Vokietijoje yra nuo 
iki 300 slaptų šunų ir 1<
skerdyklų, kurios gerai pel
nosi iš biednuomonės

Laniel taip pht gąsdino 
i seimą, kad jeigu jis pareik
štų valdžiai nepasitikėjimą, 
ir ji sugriūtų, tai Francija 
liktu be atstovo Ženevos c

Amerikonai nori išbandyt 
atominius šaudymus 
Vakarinėje Vokietijoje

tas kongresmanas Wm. J. 
Green, rašydamas čionaiti- 
niame laikraštyje Frank
ford Gazette and Dispatch, 
sako:

žino, kas už ją apmoka., 
Bet juk jis turčiams tar
nauja.

kurias 
Trumanas ; įvarė pirmiau buvusieji 

;......   plačius vai-į republikonai prezidentai
| dinius darbus, numušti tak- McKinley (1897-1901 m.) ir 
sus nuo mažųjų pajamų ir Hooveris 1929 metais, 
daryti kitus tinkamus žing 
snius.

siekia

Trumanas nurodė, kad 
i nuo paskutinės 1953 m. ket- 
ivirties bedarbių skaičius 
antra tiek padidėjo: plieno 
gamyba prie Eisenhowe
rio valdžios nupuolė 28 

! procentais; audeklų ir siu- 
l vykių pramonė nusmuko 
116 procentų, o kiti darbai

• « ‘ i sumažėjo 10 procentų.
V l aSjTRUMANO PASIŪLYMAI

Kovai prieš nedarbą 
Churchill pasakytų, ar An- iTrurna''as todėl siūlė: 
giija pasirašys Amerikos Paskirti tris bilijonus do- 
peršamą karinę sutartį 
prieš komunizmą pietiniai- 
rytinėje Azijoje.

Churchillas atsiliepdamas

Churchill dar slapsto, 
ar rems Amerikos planą 
prieš komunizmą Azijoj

vo Goebbelsus, taip šis fiu
reris turi savo mažiukus 
Goebbelsukus, Cohnus bei 
kitus.

“McCarthy’o šnipų siste
ma gali paversti savo au
komis net amerikinius val
dininkus namie ir užsieny
je, naudodama palaidus bei 
piktus liežuvius prieš juos.”

“McCarthy
Hitleriu šioje

Įgu niekas j(
I tai mūsų laisvė vėjais nu- 
i eis.

“McCarthy turi nuosavą

Lomįon. — Kairesniųjįi 
Anglijos darbiečių ’..... .

Aneurin Bevan reikalavo į 
šalies seime, kad premjeras •

Bonn, Vokietija. — Ame
rikonų armijos komanda 

Kubiečiai protestuoja prieš |i)rase JY.akar!nes. Vokletl“ . . .. i ]OS valdžią
anglu bakterijų bandymus šaudymus iš atominių pa

trankų per penkias dienas 
ši mėnesi.

Amerikos generolai pa
sirenka bandymams fran
cūzų užimtą Vakarinės Vo
kietijos ruožtą.

Tos patrankos gali šau
dyti atominiais ir papras
tais 11 colių storio sprogi
mais.

leisti išbandyt šnipų sistemą, ir niekas ne-

Slapti atominiai 
į vakant pasitarimai 
su Sovietų atstovais

Rhee šaukia Ameriką 
apleisti Ženevos 

‘ derybas ir kariauti

terių viešiems darbams — 
namams statyti, vieške
liams tiesti bei taisyti, nau-

Havana, Kuba. — Kubos 
užpro- 

keti- 
na daryti savo Bahamų sa
lose pratimus, kaip baudoti 
limpamųjų ligų bakterijas

Va- Mokytoju Sąjunga
200 testavo, kad A n o-l i

ir kačių valgymas
yra barbariškas ’ 
Jis dėsiąs pastangas 
naikinti.

Bet kaip ministras 
naikinti tą “barbariškumą,” 
jeigu jis nepasirūpina suteik
ti biednuomenei “civilizuoto” 
maisto, kurio kainos yra į pa
dangos iškeltos?

tai pa-

Jeigu anglai neatšauks 
to plano, tai Kubos kariuo
menė turėtu užimti 
m as, sako Mokytojų 
junga. Nes vėjas
apkrėsti Kubą tais ligų 
rais.

London. — Amerikos, So
vietų Sąjungos, Anglijos, 
Francijos ir Kanados at-

Baha-

galėtų
Pe

Trumanas bjaurisi 
makartine televizija

manas Rhee, Pietinės Korė
jos tautininkų prezidentas, 

Ameriką bei kitus

Buvęs prezidentas Trumą- 
nas pasipiktinusiai pareiškė, 
kad McCarthy kaltinimas do
mkratams “20 metų išdavys
tėj

i Maskva atmeta Anglijos 
ambasados narį kaip šnipą

yra pasiskolintas

Sunaikinęs Vol 
publiką, Hitleris 
kad iii buvo “11-kos

Maskva. — Anglų amba
sados karinis narys majo
ras C. R. P. Landon nese
niai išvyko Anglijon į ato
stogas. Bet Sovietų vy
riausybė uždraudė jam

Atlantic City, N. J. — 
Buvęs prezidentas Truma
nas sakė reporteriams:

“Jeigu ir visai neturėčiau 
jokio užsiėmimo, vis 
nežiūrėčiau į tokią 
štybę, kaip dabartinė 
vizija iš makartinių 
nėjimų jovalo.

Dar niekados pirmiau 
ip žemai nenupuolė daro-

tiek 
šlyk- 
tele- 
tyri-

nešt seimui pirmadieni, bet 
užreiškė, jog valdžia darys 
tokias sutartis, kokios tik 
jai patinka, pirma negu 
atsiklaus seimo.

Palikti be taksų po $800 
žmogui ir jo užlaikomiems 
asmenims, vieton dabarti
niu netaksuojamu $000.

Užtikrinti teisingas far- 
mu produktam kainas, pa
gal farmerių mokamas kai
nas už perkamus fabriki
nius dirbinius.

Įstatymiškai pakelti bū
tinai mokėtinas darbinin
kams algas.

Pailginti ir pagerinti 
pensijų mokėjimą bedar
biams.

j stovai slaptai derėjosi, šaukė
j kaip galima būtų sustabdy- vakarinius kraštus liautis 
■ ti atominių ginklų lenkty-1 “tuščiai šnekėjus su komu- 
! nes ir'užginti atom-bombų I nistais Ženevoje,” o imti iš 
' bei hydrogeninių bombų | naujo kariauti prieš Šiau- 
i vartojimą. Irinės Korėjos Liaudies

Respubliką ir atakuoti De
mokratinę Vietnamo Res
publiką Indokinijoje.

Tokios derybos, kaip Že
nevoje, tai, pasak Rhee, 
tiktai duoda komunistams, 
laiko sustiprėti ir “ūmai 
taip užpulti, kaip japonai 
užpuolė amerikonus

. JUnited Press teigia, kad 
Sovietų Sąjunga, iš vienos- 
pusės, o anglai - ameriko
nai, iš antros, gal padarys 
nuolaidų nuo ligšiolinių sa
vo pasiūlymų del pasaulinės 
atomų jėgos kontrolės.

Čiang planuoja greitą 
įsiveržimą Kinijon

Formoza. — Pranešama, 
kad čiang Kai-šekas, kinų 
tautininkų valdovas For- 
mozos saloje, rengiasi grei
tam įsiveržimui į Kinijos

Nesilpninti unijų teisės 
dėl kolektyvinių derybų su 
samdytojais.

1,500 suvažiavimo dele
gatu entuziastiškai sveiki-

Čiangas apie tai kalbėjo
si su prezidento Eisenho
werio pasiuntiniu gene
rolu Van Fleetu ir prašė 
daugiau pinigų ir naujesnių | no Trumano pasiūlymus, ir 
ginklų iš Amerikos.

įjos res- 
paroiškė,

metu .v . ,pai)aį.' grįžti Maskvon. Sako, jis
HiHn šnipinėįo karines Sovietu1 .4. • •1 -imi tyrinėjimai,

kartinis 
nėjimas jo ginčų su armi
jos valdyba.”

d emo-

gėda ir išdavystė.” 
McCarthy tais pačiais 
rio žodžiais krikština 
kratus.

Visas makartizmas, atrodo, 
yra ryški hitlmuzmo kopija.

Bet kovai prieš komunistus 
ir pats Tromanas nepasigai
lėjo pasiskob’i'i iš Hitlerio bi
blijos “Mein Kampf” tam ti- 

» krų šūkių ir melų.

(Anglija 'šiomis dienomis 
pavarė du karinius Sovie
tu ambasados narius, kai- 
tindama juos kaip šnipus. 
Sovietų Sąjunga atmetė 
kaltinimą, bet turėjo at
šaukti tuos savo karinin-

Raudonoji Žvaigždė sako,
per daug išpučiama H-bomba lų Uostc

McCarthv’o tyri- SoY}etl’, ar:
• • nujos laikraštis Raudonoji

1 ka ir kiti vakariniai impe- 
n •• i • 11. įi’ialistai tyčia per daug gą-1 rezidentas ragina statyt j sdina hydrogeninėmis - ke
liamus kareiviam SU pačiom i baltinėmis savo bombomis.

er-

Viesulas pražudė 
900 japonu žveju

Balandžio 28 <1. sekretorius 
Dulles pasakė, kad Amerika 
ir Pietų Korėja neturi “terito
rinių ambicijų už savo natū
raliu rūbe žiu.’’

Užėmęs Austriją ir Čekoslo
vakiją, Hitler's taipgi pareiš
kė, kad jis “neturi daugiau 
teritorinių reikalavimų Euro- 
pd/o.”

Jaudinome, ko verti buvo 
Rities
užkariauti ne tik Europą, bet 
ir visą pasaulį.

Nesmagu, girdėti Dull esą 
pakartojant Hitlerio pareiški-

(Tą*a 4—tame puslap.)

H-bombos apnuodijo 
žuvį už 2,000 myliu

ko: — Nėra rimtų Įrody
mų, kad tokia bomba galė
tų visai sunaikinti gyven
tojus dideliuose plotuose.

Tokio. — Skaičiuojama, 
kad viesulas pereitą sekma
dienį apvožė bei sudaužė 
108 žvejimus laivus bei val
tis, nuskandinant 900 ja
ponų žuvininkų.

pažadai. Jis

Tokio, Japonija. — Ja
ponų mokslininkai surado, 
kad Amerikos išsprogdin
tų hydrogeninių bombų dul
kės apnuodijo vandenyje 
žuvi net už 2.000 mylių nuo 
Bikini - Eniwetok salų, 
kur įvyko tie sprogimai.

ORAS. — Giedra ir 
Čiau*

unijos vadovybė įteikė jam 
$25,000 čeki dėl Trumano 
Knygyno.
REZOLIUCIJOS

Suvažiavimas užgyrė re-

Atominis karas sužeistu 
dvigubai daugiau kareiviu

Paryžius. — Amerikinis 
generolas dr. W. J. Kenn
ard, pirmininkaudamas su
sirinkimui Atlanto Sąjun
gos daktarų, tvirtino, 
atominiame kare būtų 
žeista dveja tiek 
kareivių, negu 
tokiais ginklais,
trajame pasauliniame 
re.

laisves nuo makartizmo; 
tartis vakarams su sovieti- 

kad galima 
pražūtingo

nais kraštais,
būtų išvengti
atominio - hydrogeninio ka-

kad 
sū

dau giau 
kovojant 
<aip An-

ITALIJOS POLICIJA 
ŽADA KVOST FAŠIS
TUS - TERORISTUS

Roma. — Italijos policija 
nori kvosti fašistą Cesare 
Pozzo, šalies seimo atsto- 

ras tai būtų pasaulio savi-jvą, kokių ryšių jis turi su 
žudystė. I teroristais, grūmojančiais

------------- i žudyt Italijos valdovus.
Slaptoji policija suėmė 

8 įtariamus teroristus ir 
sučiupo dinamito prikrautą 
automobilį arti premjero 
Scelbos buveinės.

Viena, Austrija. — Ato-

Washington. — Prez. Ei- 
senhoweris prašė Kon
gresą paskirti 350 milijonų 
dolerių, kad galima būtų 
pastatyti 25,000 namų bei 
apartmentų šeimynoms
oficierių ir kareivių arti minis Anglijos mokslinin- 
armijos, laivyno ir oro jė- kas George Thomson 
gų stovyklų, kur tie kariai'sakė, kad hydrogeninis ka- 
tarnauja. i

čia

SUIMTAS DEPORTUOT
Los Angeles. — Federa

tes valdžios agentai suėmė 
deportavimui japoną No- 
bumichi Ūkai, kurį kalti
na už komunistinę veiklą.

Cologne, Vokietija. — 
Sprogo * kūrenamas gesas 
per vedybas; užmušė 4 as
menis, sužeidė 8 ir sunai
kino namą.

PYPKĖ SAUGO DANTIS
Durham, N. C. — Duke 

Universiteto dentistikos 
profesoriai sakė suradę, jog 
pypkių rūkytojų dantys 
mažiau genda, negu kitų 
žmonių. Jie spėja, kad rū
kymo derva veikia prieš 
gadinančias dantis bakteri
jas.

Laurinaitis — Lietuvos 
premjero pavaduotojas

Maskva. — Pranešama, 
kad naujuoju Tarybų Lie
tuvos premjero pavaduoto
ju paskirtas Jonas Lauri
naitis.

Lietuvos vidaus reikalų 
ministru tapo Alfonsas 
Gailevičius vieton Jono Vil
džiūno.

i
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KONGRESAS TURI ŽINOTI

Pilietis John Ross iš Pro
vincetown, Mass., p r a n e š ė 
spaudai, kad jis parašė prez. 
Eisenhoweriui ir kongresma- 
nam po sekamą laiškutį:

“Aš esu įsitikinęs, kad II- 
karas sunaikintų mo- 

cįvilizaciją. Kaipo 
balsuotojas ir ameri- 

ašt reikalauju, k a d 
išlaikymo ap-

su pasauline pu-

bombos 
derninę 
pilietis, 
kietis,
ž m o n i j o s 
saugai jūs darytumėte viską 
galimą, kad pagelbėti atomi
nių ginklų naudojimą už
drausti.

“Aš netikiu, kad Amerikos 
žmonės norėtų, ar kada nors 
norės, įsivelti į Korėjos tipo 
karą Indo-Kinijoje. Aš todėl 
raginu jus tai apsvarstyti ir 
viską daryti, kad nedaleidus 
toliau įtraukti ten mūsų ka
rines jėgas.”

Pilietis Ross pasakė tai, ką 
jis mano. Jis taipgi prašo 
ir kitų piliečių netylėti. Lai 
Kongresas ir vyria u s y bės

visame 1 žmonės žino savo piliečių nuo
mones.

filmai, primenant

kad

LAIKAS PRIPAŽINTI

Kanados premjeras St. Lau- 
a plaukęs Francūziją, 

į, Filipinus, Pie- 
Japoniją, andai

Kas Amerikai gera?
Washingtone įvykusi CIO konferencija iškėlė .la

bai svarbius šūkius, būtent: “Kas gera Amerikai, gera 
CIO,” “Dirbančioji Amerika, tvirta Amerika,” “Ne
darbas yra neamerikinis.”

CIO prezidentas Walter P. Reuther 300 delagatų 
pasakė programinę kalbą, kurioje jis aštriai kritikavo 
Eisenhowerio administraciją ir visą Washingtono po
litiką.

“Mažyčiai, didžiojo biznio žmogučiai dabar yra ga
lioje,” jis nurodė, “ir kol jie nebus išmesti laukan, žmo
nės turės nesmagumų.”

Reuther apskaičiavo, kad šiuo metu yra
krašte apie penki milijonai bedarbių, kuriems vyriausy
be nieko neduoda ir nemano ką nors duoti.

Atžymėjęs Amerikos žmonėms nenaudingus repub
likonų darbus, CIO prezidentas pranašavo, jog lapkri
čio mėn. rinkimai gali padaryti “apie tris tuzinus re- rent,
akcinių politikierių bedarbiais.” Vadinasi, nemažas skai- Italiją, 
čius kongresmanų ir senatorių gali prarasti savo šiltas tų Korėją 
vietas. Gal tada ir kiek supras bedarbių padėtį? pareiškė:

Skelbdamas, kas gera Amerikai, gera ir CIO, W .P. “Aš jaučiu, kad už kiek lai- 
Reuther vienu klausiniu suklupo. Kritikuodamas Ei- ko mes patapsime realistais, 
^enhowei io administraciją ir Kongresą už karinio bu-i Mes turėsime pripažinti, kad 
džeto mažinimą ir “komunistu tironijai” plėstis leilima dabartinė Kinijos valdžia yra 
Azijoje, čia Reuther nukalbėjo kaip

komunistų tironijai” plėstis leilima dabartinė Kinijos 
paprastas naujo ’ kokios žmonės nori.

Jis taipgi pasakė, kad 
bus galima ilgai delsti 
fakto nepripažinus.

Apie įvairių kraštų žmonių 
nuomones karo klausimu jis 
pasakė sekamai:

“Abelna nuomonė yra to
kia, kad karas nėra būdas 
skirtumams i šri šf i. ”

Vienatinis .skirtumams iš
rišti būdas — didžiųjų vals
tybių susitarimas.

džia,’ kuriai vadovavo majo- 
: ras Vidkun Quisling.

“Jungtinių Valstijų H-bom- 
bos išbandymas buvo padary
tas Genevos, konferencijos iš
vakarėse
blikaciįa, suteiktą minimo iš
bandymo 
daugeliui, kad Dulles ir Co. 
ryžtasi atsiekti Indokinijoje 
panašias pasekmes, kaip 'Hit
leris atsiekė Norvegijoje. 
Technika buvo ta pati; pa
sekmės buvo beviltingos. Hit-' 
leris tai. atsiekė todėl,
jis buvo grasinimo atsiekime 
padėtyje. Bet Dulleso mieri- 
jimos aukos pasiliko nenusi- 
gandusios — ne todėl, kad jos 
manytų, kad jis nepraveš sa
vo grasinimų, ne todėl, kad 
pasaulinė opinija tai pasmerk
tų, bet todėl, kad jis savo 
noro negalės išpildyti ir ban
dant tai atsiekti būtų pragaiš
tinga Jungtinėms Valstijoms. 
H-bombų panaudojimas In
dokinijoje militarinės padėties 
nepakeistų. O jeigu jos bū
tų numestos Kinijoje ar Tary
bų Sąjungoje, tai jos tikrai 
tuo patim atsimokėtų Jungti
nėms Valstijoms. Tokioje ko
voje. tai nėra paslaptis, kad 
Jungtinės Valstijos paneštų 
10 sykių daugiau nuostolių, 
negu jų taikomi priešai, nes 
atominės ar hydro g e n i n ė s 
bombos daug daugiau žalos 
joms darytų.”

Vadinasi, Hitleriui grasini
mai Norvegijoje pavyko, 
Dullesui dabar nepavyko.

Census Biuras parodo, kad 
Jungtinėse Va 1 s t i j o s e ant 
kiekvienos 10,000 žmonių yra 
435 federalės, valstijinės ir 
miestų valdininkai bei valdiš
ki tarnautojai.

šiuo metu federalės valdžios 
tarnyboje yra 2,360,000, vals
tijų ir miestų tarnyboje — 4,- 
651,000.

1953 metais tiems žmonėms 
buvo išmokėta algomis 23 bi
lijonai ir 300 milijonų dole
riu.

Tai vis išlaidos, kurias mes 
taksus mokėdami turime pa
dengti. O kadangi valdiškų 
tarnautojų skaičius vis auga, 
tai ir mūsų taksai vis auga.

] savo narių 
Hubert T. De-

teisėjas dievo-

lič ! “VIRS KOMUNISTAIS”

bet

New Yorko epiškopališkos 
trejybės bažnyčios klubas at
sisakė priimti 
skaičių teisėją 
lany.

Ir kodėl šis
baimingiems žmonėms pasiro
dė nękošernas? Juk jis irgi 
garbina tą patį dievą. Jis lan
ko bažnyčią ir namuose skaito j 
bibliją.

Jis nepriimtas į tą klubą 
tik todėl, kad jo oda yra juo
dos spalvos. Tai ir viskas.

Argi galima pateisinti tokį 
nobažnųjų žmonių elgesį? Jei
gu jie dievui tiki, tai turėtų 
žinoti, "kad visi žmonės ’ yra 
lygiais sutverti, nepaisant ko
kios kuris spalvos būtų. Ra
sinės diskriminacijos juk ir 
pats dievulis nepripažįsta.

vus darbas, gerbūviškas gyvenimas — tai Amerikos 
ir visų kitų kraštų žmonėms palaima.

Bando eiti tėvo pėdomis
Kongresmanas Franklin D. Rooseveltas New Yor- 

ko valstijoje pasakė kelias svarbias kalbas, kurios yra 
susijusios su rudeninių rinkimų problemomis.

Bene svarbiausia jo kalba buvo pasakyta Fulton, 
N. Y. Nepasigailėjo jis aštrios kritikos gub. Dewey ir 
prez. Eisenhowerio administracijai.

Jis nurodė, iog nedarbas plečiasi, o bedarbiais da- 
• kartiniai valdininkai nesirūpina: republikonai pablogino 

farmerių padėtį; republikonai išperėjo makartizmą; jie 
grąsina Ameriką įvelti į pasaulinį karą.

Rooseveltas pasigyrė, jog jis Kongresai! įnešęs 
“anti-depresijos” bilių, kuris praplėstų gyvennamių 
statybą, viešuosius darbus, padidintų bedarbių apdrau
dę ir senatvės pensijas, sumažintų neturtingiesiems 
taksus, padidintų federalę pagalbą mokyklų vaikams ir 
karinėms jėgoms.

Jis drąsiai kalbėjo kaip kandidatas N. Y. guberna
toriaus vietai. Fultone jam buvo labai smagu kalbėti, 
žinant, kad visa šioji apylinke skaitydavosi rępubliko- 
niška, o 1953 rpetais majoro vietą laimėjo demokratas 
Branagan. Demokratai skaito tai republikonų įtakos 
mažėjimu.

Kaip ten nebūtu, F. D. Rooseveltas miėrija pasiek
ti N. Y. gubernatoriaus vietą, o už kiek laiko nusikraus- 
tyti į Baltąjį Namą, panašiai kaip jo tėvas padarė.

KODĖL JIE “AMERIKOS 
NAIKINTOJAI”?

Cart-
Cha-
para-

Susirūpinusiai rašo Brook- 
lyno “Darbininkas,” sužinojęs 
Dien Bien Fu pralaimėjimą. 
Pirmoji a p s i g y n imo linija 
esanti sudaužyta. Skaitykite, 
kas gali toliau atsitikti:

“Jei neatlaikys ir antroji 
linija, komunistai laimės In
dokiniją,— kalbėjo britų gu
bernatorius Malajuose, — tai 
man reikia 
divizijų, 
kytume. 
donezija, 
čionai istų 
munistai. 
ir Burma, 
joje
ja teks 
sė. Japonijos 
pirmininkas
‘O tada visi mes, visi japonai,
turėsime virsti komunistais’.”

papildomai trijų 
kad Malajus išlai- 
Mato pavojų ir In- 
kur į valdančią na- 
partiją brau.jasi ko- 
Toliau Thailandas 
Atsilieps ir Japoni-

‘Kas bus, jei Indokini- 
komunistam ?’— klau- 

pramonininkų 
ir pats atsakė:

Mūsų krašto valstybinis se
kretorius Dulles yra tikintis 
žmogus, lanko savo bažnyčią, 
bet rasinę disk r i m i n a c i j ą 
p r a k t i kuoja. Tai pasirodė 
Genevos konferencijoje.

Kai atvyko Kinijos delega
cija, tai Dulles nematė rei
kalo ją pasveikinti. Dar dau
giau. Kai šiaurių Korėjos 
delegacija, pritariant Kinijos 
delegacijai, pasiūlė pravesti 
Korėjoje laisvus rinkimus, 
rinkimus, kuriuos turėtų pat.ys 
korėjiečiai tvarkyti ir prižiū
rėti, Dulles griežtai tą pasiū
lymą atmetė. Vietoje to pa-

pri-

gel-

siūlymo, jis reikalavo, 
Jungtinių Tautų komisija 
žiūrėtų rinkimus.

Vadinasi, jis nepasitiki
toliosios spalvos žmonėmis. 
Jis nori juos kontroliuoti taip, 
kaip jie buvo varžomi, ver
giami ir kontroliuojami per 
šimtmečius.

Ęet kaip Hitleris su “Her- 
renmenschen” suklupo, taip 
ir Dulleso “master race.” ne
begalės ateityje kontroliuoti 
kitų rasių žmones.

Dienbienfu tvirtovę gynė 
francūzų legi jonas, kuriame, 
sakoma, buvo apie 700 pro
centu vokiečiu hitlerininku. c » c
Jame taipgi buvę nemažai lie
tuviškų smetonininkų, su vo
kiečiais įstojusių į legijoną.

Tai tie naciniai “herren- 
menschenai” manė lengvai 
apsidirbsią su vietnamiečiais, 
kuriuos 
žemesne 
ten sau

hitlerininkai skaito 
rase. Bet jie rado 
kapus.

Susitarimas pairo
Keliomis dienomis prieš Ženevos konferenciją J. 

•valstybės sekretorius Dulles nusiskubino į Londoną 
Paryžių. Jis ten tarėsi su anglais ir francūzais, 

vieningai laikytis Ženevoje.

ir 
kaip 

i.ieas visiems vieningai laikytis Ženevoje. Vėliau Du- 
Jlęs paskelbė, kad jau pilnai susitarta vieningai veikti.

Bet tas susitarimas vos išsilaikė, iki konferencija 
atsidarė. Pirmoje konferencijos dienoje Dulles jau ne
begalėjo .pravesti savosios linijos ir greitai grįžo 
Washingtonan. Tada laikraščiuose buvo paskelbta, kad 
Amerikos politika viską prakišo.

Konferencijos eigoje Vietnamo demokratinės res
publikos atstovai, nesutikdami-su francūzų pasiūlymu, 
pasiūlė savo planą, kaip baigti karą Indokinijoje. Pla
nas aiškus ir priimtinas. Bet Dulles Washingtone ir jo 
pavaduotojas Walter B. Smith Ženevoje griežtai tą pla
ną atmetė, kaip visai nesvarstytiną.

Už dienos kitos francūzai pasisako, kaip jie į tą 
planą žiūri. Ir kokia buvo Washingtonui nuostaba, 
Kuomet francūzai pareiškė tą planą priima drauge su 
savo planu tolimesniam svarstymui.

Dabar Dulles pareiškė nebeturįs daug vilties apgin
ti Indokiriiią nuo komunistu, bet svarbiausia dabar esą 
vieningai ginti kitas Azijos šalis, kur komunistai dar ne- 
įsigaleję.

Laikraštukas “Gun & 
lidge Record,” išeinąs 
grin Falls, Ohio, andai 
šč, kad —

“komunistai yra ginklo my
lėtojų priešai.”

Todėl jis daro išvadą, kad 
kbmu-nistai esą “Amerikos 
naikintojai.”

Vadinasi, kas myli ginklus, 
tas, pagal tą laikraštuką, yra 
geriausias amerikietis, o kas 
ginklu nemyli, tas — didžiau- 
sias priešas.

Suprantama, kodėl šis laik
raštukas smerkia ginklo prie
šus. Todėl, kad jis atstovauja 
ginklų ir amunicijos interesus, 
kurie statomi aukščiau visuo
menės interesų.

Tie žmonės, kurie yra karų 
priešai, aišku, yra ir karinių 
pelnagrobių priešai. Ji 
dinami komunistais ' ii 
“Amerikos naikintojais.’

DABAR

net

NEPAVYKO
P. Young, Anglijos
* laivyno atsarginis

Edgar 
! arališko 
komandierius, rašo:

“19 10 metų balandžio mė
nesį Vokietijos ambasada Os
lo mieste pakvietė vadovau
jančius Norvegijos visuomeni
nio gyvenimo žmones pamaty
ti- Vokietijos blitzkrygo Len
kijoje filmą. Tikslas buvo 
parodyti, kas galėtų atsitikti 
Norvegijai, jeigu ji pasiprie
šintų vokiečių invazijai. Pa
sekmės buvo tokios: greitai 
ir be rimtų pastangų Vokieti
ja okupavo Norvegiją, kuri 
'ikrenybėje patapo vokiška 
kolonija su ‘NorvcBTios vai-

NEGAVO PARAMOS
Fra n c ū z ų k ontro 1 i u o j amas 

laikraštis, išeinąs Indokinijos 
mieste (Vietnamo sostinėje) 
Hanoi, atsišaukė į vietos gy
ventojus prašydamas, kenuotų 
vaisių ir pieno Dienbienphu 
.tvirtoves gynė j ų paramai. 
Žadėjo tą paramą nuleisti 
jiems parašiutais.

Praėjo viena ir kita diena. 
Jokios paramos iš vietinių 
gyventojų negauta.

Vietnamiečiai, mat, skaito 
šį Indokinijos karą francūzų 
karu, kad išlaikyti Indokiniją 
francūzų kontrolėje. Todėl 
jie francūzų ir neremia.

TINKAMAI ATSAKĖ

Į primetimus, kad Kinija 
duoda daug ginklų vietna
miečiams kovoti • prieš fran- 
cūzus, laikraštis “Dispatch,” 
•šeinąs Hudson City, N. J., pa
sakė :

“Raudonoji Kinija neduoda 
tiek jiems
Jungtinės
Francūziją

Minimas 
pareiškia:

“Nestumkite Jungtini ų 
Valstijų į kitą karą, kaip Ko
rėjoje.”

pagalbos, . kiek 
Valstijos ' gelbsti 
prieš sukilėlius.” 
laikraštis toliau

mažiau turima.
Pelnagr.obiai įsižioję lau

kia, kada Amerika pavers In
dokinijos karą korėjiniu ka
ru. Tada pelnai vėl milijo
nais plauks, nepaisant kad 
bus amerikiečių krauju nuda
žyti.

Chicagos “Tribune” rašo: 
Jeigu Indokinija pateks ko
munistams, “mes neteksimo 
geriausio šaltinio cino ir gu
mos.” O 
daugiau 
g as.”

Toliau 
klausia:

tada “gal tektų kiek 
mokėti už padan-

minimas laikraštis 
kiek tū k s t*>a n č i ų 

Amerikos jaunų vyrų mes no
rime užmušti to nepatogumo 
išvengimui ?”

Indokinija, kaip ir Korėja, 
yra pelninga Amerikos banki
ninkams. Štai dėl ko 
siryžę grūsti Į karo 
jaunus amerikiečius.

jie pa
ti asms

Tokio
ra-

Jaučia sau galą
Šiomis dienomis Anglijoje įvykę' apskričių tarybų 

rinkimai parode blogą konservatoriams ženklą. Viską 
mivedus pasirodė, kad Churchillo ir Edeno partija pra
kišo 8 atstovus, o Darbo Partija laimėjo 7 atstovus.

Torių partijos vadovybė tai jaučia, kad jos viešpą- 
pfttavinnii galas artinasi. Ji mato didžiulį žmonėse

| nepsitenkinimą Churchillo vidujine ir užsienine politi- 
1 ka, ypač Amerikai pataikavimu.

Neveltui dabar Churchillas ir Edenas nuduoda 
i nesutinką su kai kuriais Washingtono karinės politikos 
i klausimais. <

Jeigu dabar įvyktų parlamentiniai rinkimai, tai 
daugelis tų, kurie pirmiau balsavo už konservatorius, 
pasirinktų kitus kandidatus.

Japonijos sostinėje 
įvykusi gegužinė demonsĮ 
ei j a visus nustebino. M; rša- 
vo gatvėmis apie pusantro 
milijono žmonių, nešini pilies 
atominę politiką iškabas.

Amerikos laikraščių kores
pondentai, tą demonstraciją 
matę, stebėjosi jos didumu ir 
tvarkingumu. Tai buvusi di
džiausia demonstracija Japo
nijos istorijoje ir kartu di
džiausia po gegužinės demon
stracijos Maskvoje.

CIO United Packinghouse 
j Workers Unija savo konvenci
joje, įvykusioje Sioux City, 

pa., pasmerkė makartizmą ir 
. kvietė savo narius ir visus ki-

Smetonįninkų “Dirva” ver
kia, kad “Vakarų fronte ne 
viskas tvarkoje.” Genevos 
konferencijoje Molotovas yra 
visų svarbiausias asmuo, o 
Dulles parsiskubino Washing
tonan ir bando suklijuoti 
“azijietišką frontą” iš Ame
rikos, Anglijos, Francūzijos, 
Australijos.

Kai pamisliji, iš tikro “ne 
viskas tvarkoje.”

Kodėlgi Dulles nepasikvie- 
čia nors vieną smetonuotą ge
nerolą, kuris tikrai parody
tų, kaip tą frontą sutvarkyti? ! tus prieš jį griežtai kovoti. 
O tokiu be armijų generolu I Beveik visos darbininku uni- *■ „ . i - *yra nemažai. j jos pasisakė pries makartiz-

—:— ' mą ir taipgi pareiškė savo
Detroito Chrysler korporaci- j nepasitenkinimą dab aV tine 

ja per pirmus šiuos metus pa- I Eisenhowerio administracija, 
darė gryno pelno tik $7,681,- j kuri 
053. Tai biskį mažiau, negu, 
buvo padaryta tuo pačiu laiku 
praeitais metais.

Išmokėdama ‘ 
dividendus, korporacija teisi . 
naši biznio nupuolimu todėl, ’ 
kad Korėjoje karas sustojo, o 
kitoje vietoje karas dar neį
sisiūbavo, todėl užsakymų

iam
ištikimai tarnauja didžia- 
bizniui.

Gri-kis

šėrininkams I
racija teisi-I 5 1 F □ 1L i\V □

Gegužines demonstracija
Kauno mieste

KAUNAS. — Pro debesis 
protarpiais švysteli saulė, nu- 
žerdama Nemuno ir Neries 
pakrantes. Nuo ankstaus ryto 
miesto gatves užpildė tūkstant 
čiai kauniečių, skubančių į 
savo darbavietes. Muzika ir 
dainos sklido viršum šventiš
kai pasipuošusio miesto.

10 valanda ryto; J. Janonio 
aikštėje nuaidi TSRS ir LTSR 
himnų garsai. Įeina K. Po
žėlos rajono darbo žmonių 
kolonos. Jie neša V. I. Le
nino ir J. V. Stalino didžiu
lius portretus, šešiolikos bro
liškųjų respublikų herbus. 
Pirmose gretose eina “Dro
bės” vilnonių audinių fabriko 
darbininkai. Jie žymiai virši
jo pirmojo šių metų ketvir
čio ir balandžio mėnesio pla
nus. Viršum 
daugiau1 kaip 
metrų vilnonių 
miai sumažinta 
kaina.

Nešdami šimtus vėliavų, šū-

“Tegyvuoja tai- 
jėgos socialisti- 
suklestėjimui!”

Tikrai gabi
Vienas keliauninkas pa

sakojo savo prietykius:
“Karta, vieloje kelionėje 

per Afriką, aš taip išbadė- 
jau, kad turėjau suvalgyti 
ir mėgiamiausiąją savo pa
pūgą.”

“Kokio gi skonio buvo jos 
mėselė?” paklausė vienas 
klausovas.

“Ogi, kaip vištiena, ka
lakutiena, žąsiena bei kaip 
laukinė antis. Ta papūga 
buvo tiek gabi, kad galėjo 
bile ka pamėgdžioti!” paai
škino keliauninkas.

plano išleista 
31 tūkstantis 
audiniu, žy-r 

gaminių savi-

fenbergerio vardo metalo ap
dirbimo įmonės, garvežių de
po darbininkai, J. Janonio 
vardo popieriaus fabriko ko
lektyvas. Komunistų partijos 
ir Tarybinės vyriausybės gar
bei aidi

Lenino 
kol onoje 
Nemuno 
eiviai.

audringas “valio!” 
rajono darbo žmonių 

pirmieji žygiuoja 
laivininkystės up-

Aleksoto stiklo fabri
ko darbininkai. Jie neša Šū
kius, kalbančius apie tvirtą 
darbo žmonių pasiryžimą ko
voti už partijos ir vyriausy- 
bės iškeltų uždavinių įvykdy
mą.

Tautiškais drabužiais apsi
rengę praeina “Silvoš” koji
nių fabriko darbininkai. Aikš-

Apsivalo
“Kodėl tas žmogus taip 

energingai savo rankas 
mazgoja? klausia Petras.

“Tai 
kuris
rią istorijuk 
paaiškino nuo pirmiau čia 
žiopso j ęs Adomas.

kurčias - nebylys, 
tik ką baigė nešya- :»»

Ne bedarbis
“Ar dar dirbi. AntanaiV” 
“Taip, dirbu, brolau Vin-

make-

tėjo dar ir dar kartą aidi 
šūkiai “Tegyvuoja Gegužės 
Pirmoji—darbo žmonių tarp
tautinio solidarumo diena!”. 
Pramonės darbuotojus pakei
čia tūkstantinės moksleivių 
kolonos.

Su šūkiais 
ka!,” “Visos 
nės Tėvynės
i aikštę įeina Stalino rajono 
darbo žmonės. “Trikotažo,” 
“Jėgos” įmonių darbininkai 
neša didžiules gėlių puokš
tes. Raportuodami apie ga
mybines pergales, žengia 
Kauno statybos tresto Nr. 2 
kolektyvas. Jis 10.5 procento 
pakėlė darbo našumą, 7.5 
procento sumažino statybos 
darbų kainą.

Aikštėje plačiai nuskamba 
Kauno Politechnikos instituto 
studentų dainos apie taiką, 
apie tautų draugystę. Stu
dentai neša didžiulius
tus apie kvalifikuotų specia
listų skaičiaus augimą respu
blikoje. šiuo metu institute 
niokosi apie 2.5 tūkstančio 
būsimų hidrotechnikų, me
chanikų, statybininkų, elek
trotechnikų ir kitų specialybių 
inžinierių. Po jų pražygiuo
ja Medicinos, Kūno kultūros 
institutų bei žemės ūkio aka
demijos studentai.

Toliau eina teatrų aktoriai, 
pj-ekybos ir kitų įstaigų dar
buotojai.

Gegužės Pirmosios demon
stracijoje Kauno darbo žmo4 
nes išreiškė savo atsidavimą 
Tarybinei vyriausybei/ tvirtą 
pasiryžimą siekti naujų laimė
jimų taikiame darbe.

“Tiesos” koresp.

“O kam dabar dirbi?”
“Nagi, vis tai pačiai kom

panijai — moteriai ir trims 
valkams.”

Tikri kvailiai
Gydytojas, i •egzamina

vęs atėjusį vyriškį, tarp 
kitko klausia:

Jors tai ne- 
bet manau,

“Ar yra jūsų šeimoje 
protiniai nesveiku asme
nų?”

Vyriškis: 
smagu sakyti,
jog tokių tikrai yra... Ma
tote, daktare, tūli m^o 
giminaičiai vis ngsiliauja 
man rašinėti pinigų įrašy
dami.” <

Sutaisė Kas Kitas

2 pusi.-Laisvė (Liberty)-šeštad., Gegužės (May) 15, 1954



LIETUVIŠKOS
Aušrininkai ir varpininkai

& SPAUDOS ATGAVIMO 50 METU SUKAKTIS V;K c, h'Hivnas

Tarp senosios kartos mūsų žmonių 
neretai tenka išgirsti: tas ir tas buvo 
aušrininkas, o ans ir kitas — varpinin
kas **'*’'*’ '

Ka visa tai reiškia? *
Aušrininkais vadinami tie žmonės, 

kurie kuo nors prisidėjo prie išleidimo 
laikraščio “Aušra.”

Varpininkais vadinami tie, kurie pri
sidėjo prie leidimo laikraščio “Varpas.” 

Abudu laikraščiai buvo spausdinti ir 
platinti tuomet, kai Lietuvoje buvo už
draustas leisti ir skaityti lietuvišką 
spaudą lotyniškomis raidėmis.

Abudu laikraščiai, nėra abejonės, su
vaidino savo rolę tame nykiame laiko
tarpyje.

Nežiūrint visu aušrininkams .— ano 
meto Lietuvos inteligentijai,— teiktu ir 
kaįkur dar tebeteikiamų pagyrų, komp
limentu, negalima pasakyti, kad ji bud- 
rit^f. apdairiai stovėjo savo tautos sar
gy//oje, kad ii mokėjo greit susiorien
tuoti ir duoti tinkamą atsakymą reakci
nei, žiauriai, caristinei valdžiai dėl jos 
idijotiško mosto, dėl spaudos uždraudi
mo.

Tik pagalvokime: lietuviška lotyniš
komis raidėmis spauda buvo uždrausta 
1864 metais, na, o pirmas lietuviškas 
laikraštis “Aušra”, taikomas Lietuvai, 
tepradėtas leisti tik 1883 metais,— veik 
po 20-ties metų!

Lietuvos ano meto inteligentiją tuo 
atžvilgiu pralenkė Lietuvos emigrantai 
Amerikoje, nes čia New Yorke, dar 1879 
metais, buvo pradėtas leisti kad ir menk- 
vertis lietuviškas laikraštis, “Gazi-eta 
Lietuviška” (nuo kurios pasirodymo, be
je, šiemet sukanka 75 metai!)

Kaip Lietuvos liaudis atkovojo 
lietuvišku spausdiniu teisę

- Rašo ROJUS MIZARA
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Dr. Vincas Kudirka

“Aušra

Povilas Višinskis

Atoslūgis'
Tiesa, caro valdžia lietuvišką spaudą 

uždraudė tuojau po to, kai buvo numal
šintas sukilimas Lietuvoje.

mas sugalvojo ją leisti, kam už visa tai 
priklauso didžiausias nuopelnas, šian
dien yra visokių versijų ir nuomonių. 
Daug kas dėl todaurų vainikus deda ant 
Dr. Jono Basanavičiaus galvos. Tačiau

tai i).

priespaudai liepsnelę. Net ir jo tūli vei
kalai, versti iš kitų kalbų,— pav. Byro- 
no “Kainas,” Šilerio “Vilius Tell,’ 
kt., — buvo atlikti tikslu, kad žadintų 
žmones priešintis, atsisakyti nusimauti 
nuo galvos kepurę prieš žandaro paka
bintą ant lazdos kepurę. •

V. Kapsukas-Mickevičius taipgi per 
tūlą laiką buvo varpininkas, Dr. Kudir
kos pasekėjas. Kadangi Kudirka pasira
šinėdavo “Kapso” pseudonimu, tai ii’ V. 
Mickevičius pasekė’ ji. pasivadindamas 
Kapsuku”. Vėliau V. Kapsukas pasi-

i les.

” ir

šinskis, buvo energingas, kairus demo
kratas ir, anot V. Kapsuko, “šviesus as
muo ir atsidavęs savo idėjai visuomenės 
veikėjas.” Jis suvaidino svarbią rolę 
tame laikotrpy, keldamas lietuvių tautą 
iš letargo, iš tautinio susnūdimo ir aks- 
tindamas ją kovoti prieš žiaurųjį reži
mą. P. Višinskis buvo kur kas pažan
gesnis už V. Kudirką ir daugeli kitų sa
vo amžininkų. Jis pasisakė už “panaiki
nimą luomu, už nacionalizaciją žemes ir 
darbo įrankiu,” o tai reiškė — už socia
lizmą.

P. Višinskis buvo vienas tu lietuviu 
tautos patrijotų, kuris neniekino rusų 
tautos, kuris nesuplakė į viena krūvą 
rusų tautos su carizmu ir jo palaikytojais 
— dvarininkais, fabrikantais ir dvasiš-

Vienas žymiausių daili
ninkų tarp lietuvių nauja-

nynas dabar debiutavo prieš 
Amerikos meno kritikus ir

žinomas kaip grafikas Vo
kietijoje ir Pakaityje (ir 
kiek mažiau Prancūzijoje) 
iki šiol beveik nežinomas 
Amerikos meno pasauliui.

V. K. Jonynas gimė 
1907-tais metais Ūdrijoje, 
Dzūkijoje. Jis baigė dailės 
mokyklą 1927-tais metais 
Kaune. 1931-mais metais 

j jis išvyko į Paryžių, kur 
: studijavo kokius keturius 
i metus. 1935-tais metais jis 
Į laikė savo pirmą individu-

žiaus galerijoje Kritikai

Dr. Jonas Šliupas

o kai šitų žodžiu rašytojui 1926 metais 
teko ilgokai pasikalbėti su Martynu Jan
kum, tai pastarasis įrodinėjo, kad jam 
turėtų už “Aušra” tekti patsai didžiau- 
sias nuopelnas; Jankus traukė nuo pad-

mūsų darbas nebūtų taip darnus 
buvęs.”

“Aušra” buvo pradėta leisti 1883 m. 
kovo mėn., o užsidarė 1886 m. birželio 
mėnesi. Šliupas dirbo jai daugiau, kaip 
metus laiko.

“Aušros” leidėjai neturėjo jokios pro
gramos. Jai rąšė ir tautininkai, ir de
mokratai, ir klerikalai, tačiau dauguma 
Lietuvos katalikų dvasiškijos, įskaitant 
vysk. A. Baranauska, jai buvo priešingi.

Poetas* Jonas Mačys-Kėkštas. ano me
to socialistas, taipgi rašė “Aušrai.” At
vykęs Amerikon, Mačvs-Kėkštas 1902 m. 
gi. 15 d. Pennsylvanijoj mirė: io kūnas 
buvo sukremuotas Fresh Pond kremato-

sakė:
“Kas mūsų priešas? Ar masko

liai ar maskolių despotiška valdžia? 
Ar mes turime teisę neapkęsti gu
do, kuris nėra viršininkas, valdžios 
tarnas ir jos idealų išpažintojas? 
Kas nori mus praryt: ar maskolių 
tauta, kaipo tauta, ar maskolių ca- 
rišai popiška valdžia?

“Ne, mes ne tik neturime teisės 
neapkęsti maskolių tautos, bet pri
valome eiti išvien su jos apšviestfi
nais prie vieno siekio — apšviesti

! Lietuvą jis pradėjo dėstyti 
’meną ir tapo profesorium. 
! Jis buvo labiausiai žinomas 
I už savo m-edžio graviūras ir

I kito jis iliustravo Donelai-

Prieš išlaisvinimą antido

I Jonynas apleido Lietuvą ir 
pasiskelbė, kaip eilė jo ko

legų, “tremtiniu”. 1946- 
l tais metais jis turėjo indi-

Dėl “Aušros” pradėjimo leisti

menimis. Jie yra logiškiausi.
1880 metais Įstojęs į Maskvos univer

sitetą, studentas Šliupas rado ten dau
giau lietuvių studentų, — Jasiulaitį, 
Kriščiūną, Pašukonį, Sketeri, ir kt. Na, 
ir jie ten pradėjo sau leisti hektografuo-

Jei “Aušra” būtu tuomet griežtai nu
sistačiusi prieš carizmą, raginusi Lietu
vos žmones organizuotis ir kovoti išvien

aišku, ji butu davusi kitokiu rezultatų. 
Aušrai” rūpėjo tik garbinti

Sukilime padėjo galvą ne vienas lietu
vių tautos sūnus. Vienas sukilimo vado
vų, Bagdonavičius, buvo sušaudytas 
Šiauliuose, gi pats žymiausias ir spal
vingiausias sukilėlių vadovas—Antanas 
Mackevičius,—1883 metų gruodžio- mė
nesio 26 d. Kaune buvo pakartas.

■fVisur po kiekvieno pralaimėto liau
dies sukilimo bei pralaimėtos revoliuci
jos per tūlą laiką siautėja reakcija; 
taip, pavyzdžiui, buvo po pralaimėtos 
190-j metų revoliucijos Rusijoje.

Bet* 20 metų — perilgas laikas.
Lietuviško proletariato, — susipratu- 

sio, organizuoto — Lietuvoje tuomet ne
buvo. Miestuose, kur ir buvo dirbtuvių, 
darbininkai buvo daugumoje sulenkėję. 
Markso ir Engelso 1884 metais paleistas 
šūkis “Visų šalių darbininkai, vienyki
tės!” Lietuvoje buvo mažai kur girdėtas 
ir įsisavintas. Nežiūrint to fakto, kad 
tais pačiais metais Londone įsikūrė Pir
masis Tarptautinis Darbo žmonių Susi
vienijimas, pirmasis Internacionalas, 
mūsų tėvų krašto darbo žmonės buvo ne
organizuoti, gyveno skurde, varge, prie
spaudoje ir tamsoje.

1864 metais nebuvo Lietuvoje lietuviš
ko laikraščio, nebuvo ten tikrosios lietu
viškos spaustuvės bei knygų leidyklos, 
nors išleistų lietuviškų knygų buvo.

Gal visa tai ir padrąsino caro valdžią 
rf^rausti lietuviams spausdinti lotyniš
komis raidėmis knygas bei laikraščius.

NJtr^ikia pamiršti ir to fakto, kad po 
ketverto penketo metų, spaudą uždrau
dus, prasidėjo iš Lietuvos tirštesnė emi
gracija į Ameriką.

3 pusi.—Laisvė (Liberty) -Šeštad., Gegužes

liau, kai Šliupas nuvyko į Klaipėdą, tai 
Šėmius, dirbdamas “Lietuviškos Cei- 
tungos” redakcijoje, kalbino Šliupą per
kelti maskviškę studentų “Aušrą” į Prū
sus, kad ten būtų galima laisviau pasi-

“Aušra. buvo kolektyvus sumany
mas,” rašo J. Šliupas, “ir tik ben
dromis pastangomis sumanymai vir
to tikrenybe. O kad Dr. Basanavi
čius pirmajame numeryje padėjo 
parašą, kad jis leidžiąs Aušrą, o ne 
Lietuvos mylėtojų būrelis, tai čia į- 
žiūrima mistifikacija, o gal Dr. Bs. 
turėjo ir kitų sumetimų.” (“Šis tas 
apie ‘Aušrą’.” Parašė Dr. Jonas 
Šliupas, 1936 m. Kaune.)

Šliupas skundėsi, kad “sunku buvo

vigu ir inteligent u J.”
Vos pradėjus .eiti, “Aušra” sušlubavo 

dėl stokos pinigų. Šliupas buvo kviečia
mas laikraštį redaguoti, bet pirmiau jis

sitarti. “Tautišku atžvilgiu mudviejų 
mintys atitiko, tik socialiniu klausimu 
as buvau radikalesnis, kaip ir religi
niu...” sako Šliupas.

Kai jis nuvyko į Prūsus laikraštį re
daguoti, terado tik tarp 50-75 prenume
ratorių !

Jam esant Prūsuose, kun. Jurkšaitis 
“nenurimo, skundė mane superinten
dentui Šlikmanui Karaliaučiuje.”
rasis įsakė Šliupui išsinešdinti iš Prūsi
jos per vieną mėnesį.

“Aušra” buvo kontrabandos

Pasta-

keliu 
siuntinėjama į Lietuvą. Šliupas sako:

“Jei ne knygnešiai, kurie dažnai 
taipgi spiritą gabendavo .per sieną,

(May) 15, 1954

Rašytoja Žemaitė

žmones ir su jų pagalba nuversti 
despotišką valdžią...”

Kova už teisę spausdinti lotyniškomis 
raidėmis lietuvišką spaudą Višinskiu i 
nebuvo vienintelis tikslas, kaip tūliems 
kitiems ano meto t. v. patrijotams. Jis

buvo sve-

teigiamą
Lietuvos

Bet ne!
Lietuvos praeiti, o kaip yra dabar—te
būva. Jos bendradarbių tarpe buvo ir 
šliaužinėtoju prieš carizmą.

Iš aušrininkų, tenka priminti, Jonas 
Šliupas tuomet buvo bene kairiausias; 
tai savotiškas ano meto socialistas, griež
čiau nusistatęs prieš dvasiškiją, tarnau
jančią carizmui, kartkarčiais prisiminės 
ir liaudies reikalus, nepasitenkinęs tik 
praeities romantika, kaip Dr. J. Basa
navičius.

Nors Lietuvoje tuomet organizuoto 
nei darbininkų nei valstiečių judėjimo 
nebuvo, tačiau klasės ten buvo, klasių 
kova tebėjo, bet “Aušrai” tai 
timas dalykas.

O visgi “Aušra” suvaidino 
vaidmenį: jį paskatino tūlus
studentus ir inteligentus tautiškai susi
prasti. Tai, pagaliau, buvo pirmas lie
tuviškas laikraštis, skirtas Lietuvai. 
“Aušros” ilgesnis nepasilaikymas — ki
tas kaltinimo’aktas ano meto Lietuvos 
inteligentijai!

Prūsuose tuomet ėjo ir daugiau lietu
višku laikraščių: “Keleivis,” “Lietuviš
ka Ceitunga,” bet tai nebuvo taikomi 
laikraščiai Lietuvai, o tarnaują kaizeri
nei Vokietijai, dėl to apie juos čia never
ta nei kalbėti.

“Varpas’’
“Varpo” vyriausiu sumanytoju buvo 

Dr. Vincas Kudirka. Jis buvo pradėtas 
leisti (taipgi Prūsuose, Ragainėje) 1889 
metais. Tai buvo daug kartų reališkes- 
nis už “Aušrą” laikraštis, pritraukęs 
aplink save daugiau jaunesnių ir ener- 
giškesnių jėgų, kovojęs prieš caristinius 
biurokratus, prieš lenkomanus, ir tt. Dr. 
V. Kudirka nebuvo socialistas, jis socia
lizmui priešinosi, jis buvo stambiosios 
ūkininkijos (buožijos) ideologas. Tačiau 
jis, kaip gabus literatas-rašytojas, savo 
raštuose — tiesiogiai ir netiesiogiai, — 
žiebė žmonėsna pasipriešinimo carinei

Višinskis turėjo įgimtą žinotiems auk
lėti talentą. Juk tai jis daugiausiai pa
dėjo Žemaitei patapti lietuvių liaudies 
didžia rašytoja, klasike, įtraukiant ją į 
varpininkų skaičių. Jis padėjo ir Jova
rui tapti liaudies poetu. Jis įtraukė į 
literatūrinį darbą Šatrijos Raganą, ir 
kt. Višinskis nenuilstamai akstino kiek
vieną, turintį kiek tiek talento, žmogų, 
rašyti, lavintis, kilti ir padėti kitiems, 
padėti tautai.

Višinskis mirė 1906 metais, vos sulau
kęs 31 m. amžiaus.

Varpininkai tuomet leido Prūsuose ir 
kitą laikraštį, “Ūkininką,” skiriama 
daugiausia valstiečiams.

Klerikalai taipgi leido savo spaudą 
užsienyje, Prūsuose. Vyriausias jų ano 
meto laikraštis buvo “Tėvynės Sargas,” 
įkurtas 1896 metais. Klystų tas, kuris 
manytų, būk ir klerikalai kovojo prieš 
carizmą. Jie visomis keturiomis laikėsi 
įsikibę už carizmo skvernų ir Rusijos pat
valdystę gynė. Revoliucijos Rusijoje ku
nigija bene bijojo labiau negu pats ca
ras^ Nors “Tėv. Sargas” buvo redaguo
tas tokio, palyginti, pažangaus kunigo, 
kaip rašytojas J. Tumas-Vaižgantas, ta
čiau to laikraščio puslapiuose tilpo tekis 
pasisakymas:

. “... politinę Lietuvos nepriklauso
mybę laikome tuščia svajone ir 
prieš aną atvirai protestuojame...

(Tąsa 5-tam pusi.)

! 49-tais Paryžiuje. 1951-mų 
metu pabaigoje jis atvyko į 
šią šalį, kur gyvena ir ku
ria. išstatydamas savo kū- 

. rinius vyriausiai tarp 'lie
tuviu. Jis taipgi dėsto me
ną Jamaicos (NY) Catan

. Rose Institute of Fine Arts

Jonyno medžio graviūros, 
i braižiniai ir litografijos, jo

bas, yra pilnas jėgos, spon
taniškumo ir vaizduotės.

aiškiai individualus, origi- 
I nalus, įnešantis savo indė- 
į lį. Rašantis šiuos žodžius 
I vra matęs tuos Jonyno dar* 
i bus dar Paryžiuje, ir sutin- 
j ka su Europos kritikų nuo
mone, kad Jonynas yra 
svarbus dailininkas.

I
Deja, V. K. Jonynas pa- 

| sirinko padaryti savo svąr- 
| bu debiutą pirmoje New 
i Yorko parodoje ne su savo 
: tipiška stipria kūryba, bet 
i su spalvingomis akvarelė- 
! mis, kurios paremtos ant 
į peisažinių motyvų. Tuose 
akvarelių i uose gamtos vaiz
duose Jonynas pasirodo tu- 

i ris vidutinį koloritinį sko- 
I n į ir gerą techniką, bet be- 
I veik prarastas, tų peisažų 
j švelniuose sukūrėliuose yra 
i stipriausias Jonyno įnagis: 
raižanti, energiška juoda li
nija, provokuojančiai ba- 

i kursuotas toninės masės, in- 
, dividual i nė 'vaizduotė.
I

Tikėkime, kad .ateityje 
Jonynas pa rodys Amerikos 
meno publikai savo tikresnį 
veidą ir bus labiau šios ša
lies meno kritikų įvertin
tas, kaip jau yra visa eilė 
Lietuvoje gimusių (ir Jo
nyno kataloge minimų) 
dailininkų kaip Ben Shahn, 
William Zorach ir kt. .

Athenai, Graikija.’— Vė
liausi žemės drebėjimai 
Graikijoje sunaikino dar 
vieną kaimą ir apardė ke
lis kitus.

. Ct. J

Xi.



Philadelphia, Pa
NEILGAI DŽIAUGĖSI

Laisvėje jau buvo rašyta, 
kad didelės Philco kompani
jas darbininkai, apie astuoni 
tūkstančiai, ■ 
ėjo į streiką, 
rodė, kad streikas bus 
pas ir pasekmingas, 
įlinkai džiaugėsi, kad 
ėjo labai sklandžiai, 
lingos, virš keturių ti 
čių, pikietų eilės gla 
kaip kokia cemento siena, lai
kė apsupę milžiniškus dirbtu
ves pastatus.

Kompanija nesitik 
lyti tokio didelio ir 
darbininkų vieningumo, 
besi provokacijų, 
seniai žinomomis 
mis. Kompanija 
būrį mušeikų ir 
pasiuntė laužtis skersai pikio 
tų linijas. No 
provokatoriams 
sukelti 
tačiau jie 
lėse gerą 
priekabę, 
į teismą, 
(injunction) 
rius. Dabar 
pikietų prie 
daugiau, kaip tik 35.

CIO International Union of 
Electrical Workers preziden
tas Harry Clock sako, kad: 
unijos viršininkai jau nuo se
niau nužiūri kompanijos pla
nus. Kad kompanija, su jos 
ramdytomis mušeikų gaujo
mis ir teismų drausme, ban
dys iv* tiktai streiką sulaužy
ti, bet ir pačią uniją suskal
dyti. Nes viskas buvo aišku, 
kaip ant delno, iš kompanijos 
atstovų •elgesio, kuomet pra
sidėjo derybos su unija dėl at
naujinimo seno kontrakto.

Toliau H. Block pareiškė: 
Jeigu visi darbininkai taip 
vieningai laikysis ir toliau, 
kaip dabar, tai jie taps strei
ko laimėtojais, neatsižvel
giant i kompanijos norus ir

gegužės 1 d. iš- 
Iš pradžios at- 

trum- 
Darbi- 
v is k as 
Skait-

jo ma- 
taikaus 

grie- 
mums nuo
priemonė- 
pasisam d ė 

fotografistų,

? kompanijos 
nouns i s e k o 

kruvinas muštynes, 
suardė pikietų ei- 
nuotaiką. Gavusi 
kompanija, nuėjusi 

išėmė draudimą 
prieš streikie- 

unija negali 
dirbtuvės statyti

WORCESTER, MASS
provokacijas.

Philadelphijoje ir apylinkė
je jau per keletą dienų oras 
labai biaurus. Dažnai lija ir 
r a 1 ta, 
parke

LLD 11 kuopos susirinkimo
9 d. gegužes

10 d. geg., Fairmount 
per pusvalandį krito di- 
snaigės.

Pregresas

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

mus, nes jie gali būti ambi
cijomis užkariauti pasaulį.

Gynybos sekretoriaus pa
galbininkas John A. Hannah 
nusiskundžia, kad jaunuoliai, 
atlikę militarinę tarnybą, ne
benori grįžti į tą tarnybą. 
Praeitais metais tik 31 pro
centas tokių sutiko grįžti tar
nybon.

Pasirodo, kad nuolatiniai 
karu grasinimai įvaro baimės
tiek civiliams, tiek militarinę- ,tik pradeda judėti, sako Jo
je tarnyboje esantiems.

Finansų sekretorius savo 
raporte pažymėjo, kad už 
1954 metus jau yra pasimo
kė jusiu 40 narių.

Draugai, žinau., kad skaito
te Laisvę ir matote mano ra
ginimą ir prašymą užsimokė
ti jūsų metinę duoklę, žinot, 
kad žurnalo šviesos ir knygų 
spausdinimas už dyką neatei
na. O dabar taip viskas bran
gu, pinigai Centrui reikalin
gi. Išbuvote tiek daug metų 
garbingais nariaiš, būkite to
kiais, kol gyvensite. Jeigu 
patys negalite ateiti į susirin
kimą, pridūokite jūsų duo
klę bile kuriam valdybos na
riui. Tegul gyvuoja mūsų 
kultūros ir apšvietos draugi
ja!

bo kukoriais ir patarnauto
jais. ' Viskas puikiai pavyko, 
lies mūsų vyriausiu kukorium 
buvo didžiai gerbi amas J. 
Raulušaitis, o jo pagelbinin- 
kais — D. Jusius ir J. Sen
kus. V. Žitkus, kuris per vi
sus laikus mūsų parengimams 
pyragus kepa, tai ir šį kartą 
labai gardžius pyragus mums 
iškepė. O patarnautojais bu
vome V. Dapša, J. Skliutas, 
P. Sadauskas, J. M. L., A. 
Pilkauskas.

Kailiasiuviu veikėją 
laiko Ellis Islande

Kailių ir Odų Darbininku 
Unijos organizatorius Morris 
Angel neišleidžiamas iš Ellis 
Island po kaucija.

Angel yra gimęs Londone, 
tad yra suimtas deportavimui. 
Jam kaltinime sakoma, kad 
jis seniam buvęs komunistų 
partijos nariu ir tame pri
sipažinęs, bet atsisakęs pasa
kyti, kaip ir dėl ko jis iš ten 
pasitraukė.

Laisvės 10,000 fondas kaip

U. S. Public Health Service 
skelbia, kad šiuo metu vidu
tinis žmogaus amžius yra 68 
ir pusė metų. Per 10 pasta
rųjų metų žmonių gyvenimas 
pailgėjo beveik keturiais me
tais.

Raportas parodo, kad mo
terys pergyvena vyrus net še
šiais metais. Tai geras joms 
kreditas.

Bet nuo vėžio ligų šiuo metu 
moterų mirtingumas kiek pa
didėjęs. O tai skaitoma, kad 
šiuo metu daugiau moterų rū
ko. negu pirmiau rūkydavo. 
Už tai moteris jau negalima 
pagirti.

Kas turi, tas naudojasi
Kaimynas klausia pra

jojantį indijoną: 
jūs pats jojate, o jūsų 
tevis pėsčia eina?”

Indijonas: “Todėl, 
ji arklio- neturi.”

Labai Naudingos Knygos
Parduodamos Nužemintam Kainom

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

nas Skliutas, mūsų kolonijos 
vaj minkąs, prisimin damas, 
kad tūli mūsų draugai, kurie 
gali paaukoti ir žino to fon
do svarbą, dar neatsiliepė, vis 
prižada vėliau.

šio fondo klausimu Laisvės 
skaitytojų raginti nėra reika
lo. Kiekvienas gali pats sau 
į tai atsakyti — nesukels 
$10,000, nebus Laisvės. O ką 
tada parėjęs iš darbo skaity
si, — pinigus?

Vilnies suvažiavimui pa
sveikinti iš, kasos likosi pa
skirta $5 ir susirinkimo daly
viai sudėjo $7, viso $12. Nors 
biskį pavėluota, bet geriau, 
kaip niekad. *

Liepos 11 d., Olympia Par
ke, abi LLD kuopos bendrai 
.rengs pikniką. Tai bus už- 
baigtuvės v a j aus į Laisvės 
$10,000 fondą. Apie tai dar 
bus pranešta vėliau.

kad ——

“Kodėl 
mo-

MONTREAL, CANADA

LLD 11 kuopos bankietas, 
kuris įvyko balandžio 25 d., 
buvo ruoštas pagerbimui .mū
sų gaspadinių. čia vyrai dir-

Atsisakė su R. K. mokytojų 
atstovais net pasikalbėti

vyriausiai tai 
jie susi- 

uniją — Mont- 
Teachers’ Alli-

ir jos vadovybėje 
buvo išėję į streiką.

miestą į teismą, reikalauda
ma, kad miestas dar primo
kėtų $554,170. Sako, kad 
kompanijai prisidėjo ekstra 
darbo, kurio kontrakte nebu
vo numatyta, būtent, kad 
kasant grabes ir ypač po van
deniu atrasta daug obstruk
cijų, kurios pareikalavo dau
giau darbo, negu manyta.

Teismas, tačiau, kompani
jos reikalavimus atmetė ir ne
pripažino, kad miestas dau
giau turėtų mokėti už darbą.

Visi atsilankę gavo po pusę 
keptos, svieste apkepintos viš
tos, visokių kitų gardžių pa
tiekalų ir net sriubos.

Svečių turėjome net iš N. 
IL, atvyko Vitkauskai ir jų 
dvi dukterys ir anūkai iš Chi- 
cagos, kurie lankėsi pas juos 
laike Velykų šventės.

Juozo Raulušaičio šeima 
paaukojo raudonų rožių, ku
riomis 
b i amų 
stalai 
riniais

Gegužines komitetas
Išsiskirstė

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė 
Dr. A. Petriką, puslapių 320, kaina $1.50. DABAR TIK $1.

papuošėme mūsų ger- 
gaspadinių krūtines. O 
buvo papuošti pavasa- 
pražydusiais

šią mūsų pagarbą 
gaspadinės gražiai 
širdingai priėmė.

medeliais, 
draugės 

sutiko ir 
O kadan

gi šiais metais sueina 35 me
tai kaip Laisvė eina dienraš
čių, tai visą pelną paskyrėm 
į $10,000 fondą. J. M. L.

Episkopatai priešingi 
diskriminacijai

\

nacionalę 
valstijoje, 

tebevykdoma 
negrų viešo-

konferencij a

Visašališkoji tos tikybos va
dovybė paskelbė 
konvenciją Texas 
Iloustone, kur 
diskriminavimas 
se įstaigose.
. New York o
dėl to pastatė nacionalei -va
dovybei reikalavimą gauti 
užtikrinimą, kad konvencijos 
dalyviai galės visi visin' da
lyvauti sykiu, be skirstymo.

jeigu valstijos pareigūnai 
neužtikrina, kad konvenci- 
būtų perkelta kitur.
Svarstyme ir sprendime to

klausimo dalyvavo apie 800

to
Ja

NEWARK, N. J

Gegužės Pirmosios minėji
mą surengęs komitetas -skel
bia, kad jis savo darbą už
baigė ir tuomi pasinaikina.

Paskiausiame susirinkime 
komitetas pareiškė ypatingą 
padėką komiteto pareigūnams 

Į Bill Mardo, Rudolph Christi
an ir Miriam Baumel už pa
vyzdingai atliktą didį darbą. 
Kiti komitete buvo Leon 
Straus, Victoria Garvin, Fan
ny Golos, William Kaufman, 
A. Pauzner.

Komitetas taipgi reiškia pa
dėką unijistams, ypačiai siu
vėjų unijų eiliniams nariams 
už gražią talką, taipgi kita
kalbių ir jaunimo organiza- ‘ 
vijoms. Sako, jog dėka visų 
pasidarbavimui buvo į de
monstraciją sutraukta 15,000 
publikos, kuri “pasisakė už 
taiką Indo-Kinijoje ir pasau
lyje, už uždraudimą A ir H. 
bombų, už nugalėjimą ina- 
k a r t i z m o ir visų policinės 
valstybės įstatymų.”

Brooklyn.’) šauniame Pierre- 
viešbutyje savo kamba- 
rastas mirtinai pašautas 
Lyman, 36 metų, atvy- 
iŠ Syracuse. Kadangi

pont
I ryje
, John
l kęs
I ten pat rado ir šautuvą, po-
1 licija sprendė, kad jis nusižu- 1 
dęs.

dvasiškių ir svietiškių diece
zijos vadų. Tarimas buvo 
vienbalsis

NEWARK, N. J

TEATRAS z<

į

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietu- 
Parašė Prof. Pakarklis, puslapių 320, kaina $1.50,

Tai 
vis.
DABAR TIK $1.00.

Prisikėlusi Lietuva
Parašė Antanas Bimba, kaip po karo aplankė 
lapių 224, kaina $1.00, DABAR TIK 75c. ;

Lietuvą, pus-
t

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

Jono Kaškaičio—Dr. 
ir trumpa autoriaus 
DABAR TIK 75c.

Teofiliaus Tilvyčio 
ma, puslapių 160,

Prošvaistės
J. J. Kaškiaučiaus jaudinanti poezija 
biografija. 256 puslapių, kaina $1.00,

Usnyne
gražiausia kūryba, sielą žavėjanti 
kaina $1.50, DABAR TIK 75c.

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

poe-

256,

Kelias į Laimę *
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartą 
giliai atsidusdamas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų. 
Parašė Rojus Mizara, puslapių 368, kaina $1.50, DABAR 
TIK $1.00.

Mortos Vilkienės Divorsas
apysaka, kuri veda istoriniu keliu Amerikos lietuvių 

kultūrinio, ekonominio ii' politinio gyvenimo. Parašė Mi
kas Rasoda—Mizara, puslapių 314, kaina $1.00, DABAR 
TIK 75c.

Tai

Ūkanos

Kaip žinia, Duplessio “anti
komunistinė” mašina skau- 
.tižiausiai yra palietusi Romos 
Katalikų mokytojus. Kad pa
gerinus savo tiesiog vergiškas 
darbo sąlygas,
jų mizernas algas 
organizavo į 
real Catholic 
ance — 
3949 m.
Nežiūrint, kad unija atstova
vo viso 100 % m o k y t o j u s 
ir buvo atlikusi visus legalu- 

' mus, vistiek, mokytojams iš
ėjus į streiką, taip vadinama 
Kvebeko Darbo Santikių Ko
misija atėmė mokytojų unijai 
Čarteri. O kariu su tuo ar
ėme ir teisę mokytojus atsto 
vauti. Mokytojai užvedė by
lą ir Aukščiausias Kanados 
Teismas pripažino Alliance 
uniją teisėta. Duplessio val
džia apeliavo prieš šį teismo 
sprendimą j Londoną — Privy 
Council, kuris atsisakė bylą 
net ir svarstyti.

Taigi, nors Aukščiausio Ka
nados Teismo unija pripažin
ta, tačiau Katalikiškų Moky
klų Komisijos jos visvien ne
pripažįsta ir laikosi Duplessio 
parėdymo, kari unija “nele
gali.” Mokytojai pereitą sa- 

' vaitę bandė užmegsti derybas, 
ar turėti su Komisija bent pa
sikalbėjimą, bet Komisija it 
nuo to atsisakė. Teisingai, to
dėl, mokytojų unijos prezi-

- dentas Leo Guindon šį Komi
sijos žygį pavadino “darbinin
kų linčiavimu.”

“Baby shower” pare
Janina Juraitytė-Hettel pa

siruošusi neužilgo tapti moti
na. Ta proga, kad pagerbti 
būsimą motiną, jos sesučių ii* 
draugių iniciatyva, gegužės 2 
d. jai buvo surengta “Baby 
shower” pare. Apari nuo
širdžių linkėjimų, dalyvės 
Įteikė Janinai pritaikintas su 
būsimu šeimynos padidėjimu 
ir atitinkamas dovanas..

Išvažiavo svečiuotis pas brolį

Julė Tomasionienė išvažia- 
\ o į Ontario provinciją, ant 
tabako farmų, aplankyti savo 
brolį. Ją nusivežė sava ma
šina brolio duktė Ramute, 
kuri tik po vedybų čia buvo 
atvažiavusi su savo vyru, leis
dama “medaus mėnesį.”

Pagerbta prieš vedybas

Alice Mitchelliūtė, kuri pa
siruošusi tuojau ištekėti, ta 
proga gegužės 1 d. buvo 
draugių atitinkamai pagerbta. 
Jos vestuvės su kitataučiu 
jaunikaičiu įvyks birželio mė
nesyj. J.

Visi pasiilgome teatro, pagaliau susilaukėme ir dar ne bet 
kokio, o labai įspūdingo, užvardyto:

NE VISADA KATINUI UŽGAVĖNĖS
Keturių Veiksmų Komiška Drama

Parašė Didis Dramaturgas A. Ostrovskis

Stato scenoje LLD 5 kuopa

Suvaidins Brooklyn© Lietuvių Liaudies Teatro žymiausi vaidintojai:

J. Budrevičius, Elena Brazauskiene, Jonas Lazauskas, Eva Mizariene, 
Eleonora Tautkus ir Koste Ručinskiene.

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
ras. ■ '. '

Prašome jsitėmyti, kad. vaidinimas įvyks

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

I
i
§ ::

i

£
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Jauno lietuvio pastangos atsiekti profesijos, ekonominiai 
trūkumai, aštrus 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 dėl lietuvybės ir ko
vos už laisvamanybę. Puslapių 650, kaina $5.00, DABAR 
TIK $4.00.

KNYGOS APIE SVEIKATĄ

Sveikatos Šaltinis
Daug naudingų patarimų apie sveikata, nurodymai Jcaip 
gelbėtis pasireiškus kokioms paprastoms ligoms, kaip jas 
pažinti ir būdai jų prašalinimui. Parašė Dr. J. J. Kaš
kiaučius, pusi. 352. Kaina $2.50 (nėra nuolaidos).

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

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Nurodymai kaip gelbėti susižeidus, apslobus, staigiai vidu
riais apsirgus nesant galimybės greit gauti daktaro pagel- 
bos. Paduodama daug receptų. Parašė Dr. J. J. KaškiaU- 
čius, pusi. 128, kaina $1.00, DABAR TIK 60c.

Atlas kompanija pralaimėjo 
bylą prieš miestą

. Atlas Konstrukcijos Kompa
nija, kuri pasirašė su Mont- 
realo miestu kontraktą už 3 
milijonus dolerių pravedimui 
naujo vandentiekio, patraukė

«
Jei Tamsta dar neprenu

meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojan užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

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

Įėjimas Nemokamai
ATEIKITE PAMATYTI ŠĮ NEPAPRASTAI GRAŽŲ VEIKALĄ

4 pusi. Laisvė (Liberty) šeštad., Gegužės (May) 15, 1954 U z Z z zz z z z /-y/Z-ZZZZZZZ-ZZZZZZZZZ.ZZZ.ZZZ  z /y :ZZZ/-ZZ£Ž.4Z?/.ZZZZZ z.’///.zzZZZZZzaZZ/•Z.ZZZ2Zz.Z7ZZrZ-Z'ZZ2ZZZZSgZ?ZZ/Z2g<Z.?ZZZgZZgZZZ7^^'^Z2gZZZjNgg?^ZZ?Z įVZž2?22W?V..

Visos aukščiau suminėtos knygos gaunamos Laisvės 
knygyne. Kartu su užsakymais prašome prisiųsti 

š ir pinigus. r

ll<h-12 Atlantic Avenue, Richmond Hill, N. Y.



Kaip Isielovos liaudis atlwrof© 
įlietu visky spausdiniy teisę 

(Tąsa nuo 3 puslapio)

sargiečiai, o su jais visa konserva- 
tyviška lyg kaulų smegenų Lietuva, 
pripažįsta Rusijos Ciesorių tikru 
savo valdovu...”

Tai buvo pasakyta 1901 metais laik
rašty, leidžiamame n-? Lietuvoje, o Prū
suose, kur jokia carinė ranka jo nelietė! 

Gi vėliau, 1910 metais prelatas A. 
Jakštas-Dambrauskas dar “drąsiau” 
pasisakė Kaune einančioje “Draugijo
je,” kurią jis redagavo:

“Dabartinės valstybės rūmų savi
ninkas yra rusų tauta, ir viršiausias 
tų rusų užveizda — Rusijos caras, 
Visos 125 tautos, gyvenančios šalia 
rusų tanu name, turi pildyti pasta
tytas to aukščiausio užveizdo kiek
vienai tautai sąlygas ir mokėt jam 
kasmet už imamą butą tam tikrą 
mokestį-donį... Griauti patiems tą 

y>utą arba kviesti kitus, kad jį griau
tų, būtų labai negudrus pasielgi

amas...”
Spaudos draudimo metu klerikalai 

leido daugiau laikraščių negu liberalai,

Vincas Mickevičius-Kapsukas < 

ir visi jie laikėsi carizmo atžvilgiu to
kios pozicijos, kaip “Tėv. Sargas.” Jie 
žinojo, jie matė: kai tik caro valdžia su
simylės, leis lotyniškomis raidėmis 
spausdinti, tuomet jie* turės pilnutėlę 
laisvę. Ir jie turėjo tą laisvę. Carinė 
valdžia jiems atsimokėję).

Gal kai kas pastebės: bet argi nebuvo 
ir katalikų kunigų, nukentėjusių nuo 
caro valdžios?

Atsakysime taip, buvo; išimtis visur 
atsiranda.

Atsiminkime, ir Antanas Strazdas buvo 
kunigas; ir Antanas Mackevičius, 1883 
metų sukilimo vadovas, taipgi buvo ku
nigas. Jie ėjo su liaudimi, dėl to jie bū
vėtų pačių kunigų pasmerkti. Nuken
tėjo vienas kitas kunigas spaudos drau
dimo metais dėl to, kad platino žmonėse- 
maldaknyges. Bet vis tai buvo išimtis.

Turėkime galvoje ir tai, kael iš dauge
lio aftsirado ir vienas kitas dvarininkas, 
]>asisakęs už liauelies reikalus; ne* vienas 
geras kovotojas už liaudies reikalus pa
kilę) ir iš turtingų ūkininkų šeimų. Bet 
tai vis išimtys.

Daug lietuviškų knygų buvo atspaus
ta užsieny ir išplatinta Lietuvoje*—vis 
daugiausia maldaknygių,— tarp 1864 ir 
J 904 m.

.Amerikiečiu lietuviu talku 
v- V

Amerikos lietuvių leista ano mete) li
teratūra taipgi pasiekę Lietuvą, nors pc 
mažiau negu literatūra, leista Prūsuose*. 
Nemažą, vaidmenį, be abejojimo, suvai
dino 1885 metais pradėtas New Yorke* 
leisti “Lietuviškasis Balsas,” kurį roda? 
gavo J. šliupas. Vėliau tas pats šliupas 
leido “ApšvUtą,” dar vėliau — “Naują
ją Gadynę”.

1886 metais Plyrnouthe pradėjo eiti 
“Vienybė Lietuvninkų,” kuri protar
pi a JĮ buvo pažangi,— pavyzdžiui, 1901 
metais, kai ją reelagave) Jonas Mačys- 
Kėkštas. Pasiekė Lietuva ii- menkvertč c
5 pusi.—Laisve (Liberty)-šeštad., Gegužės

Mahanojaus “Saulė,” pasiekė ir chica- 
giškė “Lietuva,” pradėjusi ('iii 1901 me
tais; pasiekė Lietuvą kitokia ameriki-e- 
eių spauda, leista tuo metu, — pavyz
džiui Tėv. Mylėtojų Draugijos leistos 
knygos, laikraščių leistos knygos, tarp 
kurių buvo gerų, įdomių.

Visa tai turėjo didžiulės reikšmės niū
ki Vintai.

Darbininkiška spauda
Kiekviena prieš caro valdžią kova toly

džio buvo kova ir už lietuviams spaudos 
atgavima.

Kiekvienas prieš carizmą sąjūdis Ru
sijoje surado atgarsį ir Lietuvoje.

Kai Rusijos narodninkai (liaudinin
kai) 1879 metais nutarė pakeisti save 
veikimo programą. įkuriant “Narodnaja 
Volia” partiją, kurios tikslas buvo tero
ro pagalba nugriauti caro valdžią, jie 
.susirado sau šalininkų ir Lietuvoje. Vil
niuje įsikūrė narodovolcų ratelis, ku
riam priklausė (daugumoje’ inteligentai) 
lenkai, žydai, lietuviai, rusai. Jie* turėjo 
Vilniuje ir savo slaptą spaustuvę. Už-
lenką priminti, kad 1881 m. kovo I d. 
caro Aleksandre) 11 užmušime dalyvavę, 
ii iš Lietuvos kilęs Grineveckis, kuris 
ten pat žuvo.

Teroristų veikla buvo liaudžiai žalin
ga ir ji buvo ai mesta.

1892 m. Rusijoje* įsikūrė social-de*mo- 
kratu partija, kuri šiuo metu vadinasi 
komunistų partija; neužilgo po to, 189b' 
metais, Vilniuje* gimė Lietuvos social
demokratų part i ja.

Pirmas šitos partijos laikraštis būvi 
lenkų kalboje* — “Robotnik Litewski”’ 
neužilgo išėjo ir lietuviškas partijos or
ganas “L. Darbininkas.”

Su 1901 metais Londone* buvo pradė
tas kušti “Darbininkų Balsas,” kurį re
dagavo A. Janulaitis-Lizdeika. šis laik
raštis ėjo per apie šešetą metų. Tai ne-’ 
buvo gilus, žvelgiant marksistiniu žvilg
sniu, laikraštis, tačiau vis gi tai buvo or
ganizuoto Lietuves darbininkų judėjimo 
kolektyvus balsas, skelbias karu cariz- 
mui ir visiems tamsybės apuokams Lie
tuvoje, palaikantiems carizmą!

“Darbininkų Balse*” randame žinių iš 
Lietuvos apie* darbininkų streikus Vil
niuje, Kaune, apie' areštus, apie* kovą 
prieš liaudies priešus, šnipus ir kitokius 
neprietelius, kliudančius darbo žmonių 
kovai prieš carą.

“Žandaru sargas”
“D. Balsas” negalėjo nutylėti lietu

vių tautai žalingos klerikalų politikos.
To laikraščio num. 5-tame (1903 m. 

spalio men.) telpa straipsnis, kuriame 
Prūsuose leidžiamas klerikalų “Tėvynės 
Sargas” tiesiog vadinamas “Žandarų I 
Sargu.” Pasiskaitykite:

“Pas mus Lietuvoj dabar priviso 
šnipų ii* žandarų. Jų skaitlius išau
go baisiai prisidėjus ‘patriotams’ iš 
tarpo pačių lietuvių, pakol kxis tą da
ro vieni klerikalai. Prisidemm lie
tuvyste šnipinėja, išduoda eimuTčttt^ 
prieš valdžią žmones. Tas jiems ne 
naujiena. Jau seniai darė taip^Si-k* 
ne* taip tankiai. Taip darė ‘Apžval
ga’, jos pėdas seka ‘Tėvynes Sargas’ 
arba, teisingiau ‘Žandarų Sargas’... 
‘Tėvynės Sargas’ užsiima išdavinė
jimu žmonių žandarams. Kunigai 
žadėjo nelankyti ligonių, kur kny
gas skaitys. Gal būt žmonės skaitę 
bus jau įgavę protą ir paties kunigo 
šnipo nepriims į namus, kalėdos ne
duos, -o patį kunigą išgrūs laukan...” 

Atsiminkime, taip rašė* laikraštis, ku
rį redagavo A.' Janulaitis, vėliau, smeto
ninio režimo laiku, buvęs aukščiausia 
Lietuvos tribunolo narys.

Ką į tai pasakys marijonai ir-pranciš
konai ?

“Šalin caro valdžią!’’
Vieta neleidžia paimli didesnes citat

as apie Lietuvos darbininkų tuometinę 
kovą prieš caro valdžią ir jos agentus. 
Aiškiai ir nedvejojančiai buvo pasakyta 
“D. Balse”:

“Ateis neužilgo laikas, ir darbi
ninkai su ginklu rankose* sukils 
prieš tironus. Kartu su kitų tautų 
darbininkais suardysim tuomet da
bartinę caro rėdą, o ant .jos griuvė
sių jtaisysim naują svietą. Susi- 
tversim sau demokratišką Lietuvos

(May) 15, 1954

Jonas Mačys-Kekštas

respubliką, o su kaimynais sujungs 
mus sandara (federacija) laisvu 
tautų...

“Šalin caro valdžia! Lai gyvuoja, 
laisva Lietuva!...” (Iš 1903 m. LS
DP Komiteto išleisto atsišaukimo 
dėl Gegužės Pirmosios.)

Ar dabar aišku, kas buvo tikrieji ko
votojai už lietuvišką spaudą?

Kas drąsiai, pasiaukojusiai kovoje 
prieš caro valdžią, tas kovojo už lietu
viškos spaudos grąžinimą lietuvių tau

.Norwood.. i?“ Hartfort L (kuui.

pita
Dviejų Aktu, Trijų Atidengimi/ Romantiškas Kūriny 

Paraše A. C.

Suvaidins Aido Choras is

Knight, Į lietuvių kalną verte S. Zavis

Brooklyn*) ir Sietyno Choras iš Newark, N. .1
Stensler. Pianis'as Krank Bakvičius

Hartford, Conn. -Sekmadienį
engia Lietuvių Darbininkų Susivienijimo Vietinė Kuopa

Norwood^ Mass. -- Šcstadicmj
['U'da Lietuvių Meno Sąjungos Massachusetts Apskritis

Gegužės 22 Mav

Finų Svetainėje, 37 Chapel Court

j. GRYBAS
Karlo rolėje 

K. B. KRAUČIŪNAS

"ti o
3 Ru

MILDRED STENSLER.
Dirigente ir režisierė

Operete Bepila yra nepaprastai spalvinga, žavi. Romantiškai muzikalis kūrinys, jaudinančiai ko 
miškas. Būtinai ateikite savo akimis pamatyti ir išgirsti-nepaprastai gražių dainų.

Maloniai kviečiame visus. Bendras Komitetas

kai, tas kovojo už spaudos laisVę, tas ko
vojo už liaudies reikalus ir už laisvą 
Lietuvą!

Kilo darbininkų streikai, plėtojosi ko
va tiek Rusijoje, tiek Ukrainoje, tiek 
Lietuvoje, tiek kituose' Rusijos imperijo
je buvusiuose kraštuose.

Darbininkų judėjimas vystėsi Vilniu
je, Kaune', Šiauliuose' ir kitur Lietuvoj; 
streikai kilo net ir tūluose1 dvaruose. 
Obalsis “Šalin ca.ro valdžią!” pasiekė au
sis ir ilgai letarge* miegojusią! Lietuvos 
sodiečių.

Kai caro valdžia įtraukė* Rusiją į ka
rą su Japonija, — tai dar labiau aksti
nų. darbo žmones į kovą. Toji valdžia 
najuto žemės drebėjimą po savo kojomis 
ir ji, revoliucijos išvakarės-?, be kitko, 
leido lietuvių tautai naudotis lotyniško
mis raidėmis.

Ne* kunigų poteriai, ne* Petro Vileišio 
pinigai, kaip tūli lengvatikiai teigia, 
grąžino lietuvių tautai lotyniškąjį alfa
betą? o liaudies, — rusų, ukrainiečių, 
baltarusių, latviui, gruzinų, pačių lietu
vių ir kitų tautų bendras revoliu.ci.nis 
judėjimas.

Tiesa, 1905 metais caro valdžiai pavy
ko išlikti soste, bet po 12-kos metui “ša
lin caro valdžia!” šūkis buvo Šimui pim
entų įgyvendintas!...

Iš Lietuvos
Žemės ūkio specialistu Z 

pasitarimas

MAŽEIKIAI. — Įvyko Ma
žeikiu MTS zonos žemės ūkio 
specialistų pasitarimas, kuria
me' buvo apsvarstytas pasi
ruošimas pavasario sėjai. 
Pranešimą padarė MTS vy
riausiai agronomas Motiejū
naitė.

Pranešėjas nurodė, k a d 
“Pažangos.” “Per galės,’’ 
“Tarybinės vienybės” ir kiti 
kolūkiai jau užbaigė pagrin
dinius pasiruošimo pavasario 
sojai darbus. “Pažangos” 
Kolūkis sėklai turi supylęs 
1.27b centneriu veisliniu grū
du. Sėkla išvalyta ir pati
krintas daigumas. Parsiga
bentas reikiamas kiekis mine
raliniu trąšu, sukaupta dau
giau kai]) 5 tonos peleni). Pa
sėliu plotas šiais metais kol
ūkyje bus išplėstas 53 bokta- 

j ra is.

Vien MTS mechanizatoriai 
1 padės kolūkiams šiais motais 
; ik įsavinti daugiau kaip 100 
j hektaru nauju žemiu.

SUZANA KAZOKYTĖ 
Jones rolėje

ONA STELMOKAITĖ
Fclipos rolėje

•j t <3- r

TADAS KAŠKIAUČIUS 
Amer. milijonieriaus rolėje

P. GRABAUSKAS
Romero rolėje

JONAS JUŠKA
Wilsono rolėje



Los Angeles, Cal.
įvairios žinios tarpe, lietuviu

(1 (‘gilzės 5 dieną LDS 35
kuopa atlaikė savo mėnesiu j 
susirinkimą. Nariu dalyvavo 
nemažas skaičius. Nubalsuo
ta Centro Valdyba ir išrinkti 
du delegatai Į 1 1 -.ii Seimą, 
kuris Įvyks liepos II iki Ii 
dd. Cbicago.j. Paskirtas Sei
mui pasveikinimas $25. Ap
tarta ir išrinkta komisija iš
važiavimui i laukus. įvyks 
gegužės 23 d., 10 vai. ryte. 
Arroyo Seco parke, prie 60th 
Avė. Bus duodama pietūs. 
Visi tą dieną važiuosime j 
parką.

Bernotai jau pasipirko na
mą ir labai gražu, ketin iu bu
tu (2832 Leeward St. Tel. 
DU 8-7659). Jau toko būti 
ir' viską apžiūrėti. Dabar 
jiedu taiso pagal savo skoni! 
senus medelius rauna ir nau
jus sodina.

Brooklyno bedarbiai 
buriasi veiklai

Unijistai darbininkai, kurie 
jau atsidūrė nuolatiniu be
darbiu eilėse. jau pradėjo 
veikti už darbus ir duoną. O 
kadangi darbo ar nedarbo 
klausimas daug priklauso nuo 
Kongreso, tai b e d a r b i a i 
ir savo veiklos vienu vyriau
siu punktu stato išrinkimą 
geru kongresmanu ateinan
čiuose rinkimuose. Ir kovoja 
{■y. geresnius Įstatymus dar 
šiam-' Kongrese.

MIRUS .

MARIJONAI JUŠKIENEI
Išieiškianie mūsų giliausią užuojautą. Zipmui 

Juškai, netekus savo mylimos žmonos, kuri mi
rė .<>eL>už(~s 9 d., Ha?‘tfor(l. Conn.

Taipyi reiškiame užuojautą velionės sūnams, 
Algirdui, Edvardui ir jų žmonoms ir visiems 
kitiems ei minoms. <

Jaunukai pakliuvo 
už apiplėšimus

W. Požara irgi pasipirko
“dirbtuve
S. Normandie Avė. Tol. PI 
5-6706). Walteris džiaugia
si gera ir švaria vieta: jam ir 
biznis einasi gerai.

Metelienė buvo išvažiavusi i

svečiuoti. Rašo, kad jau grįž
ta. Laimingos jai kelionės

,A. Dock’s pasipirko Mildos 
svetainės (Chicagoj) vieną Še
rą už šimtinę. Pasidarbavo 
ir pagelbėjo jam Peters. Kaip 
girdėjau, tai Adolfas ir testa
mentą padarė. Tai labai iš
mintingas dalykas: su mir-
čia j u 
darvti.

Gegužės Pirmoji čia apvaikš
čiota labai gražiai. J Embassy 
Auditoriją susirinko tarpe 16 
ir 17 šimtų darbo žmonių- 
Buvo geri kalbėtojai ir ne
mažai surinkta auką kovai su 
reakciia — makartizmu. Va
karo kalbėtojas buvo iš Nęw 
Yorko, Mike Gold. Susirin
kimas užsitęsė iki vėlumos. 
Visi buvo patenkinti progra
ma.

Mūsą gera draugė Emilija 
Pielienė vis dar tebeserga. 
Mes ją lankom ir vėl i jam jai 
greitai pasveikti. Jinai yra 
mūsą LDS 35 kuopos narė ir 
labai draugiška moteris.

Negaliu praleisti nepami
nėjęs, kad mūsų miesto pro
gresyviai lietuviai pasveikino 
mūsų visu mylimą dienraštį 
Vilnį su $72. Tai graži do
vana gyvenant taip toli nuo 
įstaigos. Dabar pradėsim va
jų dienraščiui Laisvei. Yra 
čia gerų Laisvės patriotų, ir 
reikia manyti, kad vajus pa
siseks.

ir dabai* ža- i 
kur atom- į 
greitai pa- j 

jai pasiseki-

Mrs. Virginia Wonder par 
davė savo namą 
da išeiti Į kloni, 
bombos ne taip 
sieks. laimingo 
mo.

Sutikau J. Norkų ir jis pa- 
šimokėjo i LLD vietinę kuo
pą.

Mr. ir Mrs. Caspers turi 
naujus planus savo įstaigai— 
Funeral Home (935

■ Washington
1061), kad
“bosu,“ išperkant senąjį “bo 
są.“ Daug gero jųjų užma 
nyme.

St. 
likti

West 
PR. 

vyriausiu

Korespondentas

Nori pakelti kainas 
už telefonus

New Yorko Telephone Co. 
yra Įteikusi valdžiai prašymą, 
kad leistą pakelti telefoną 
kainas 10 procentu. Valdine 
komisija tą klausimą svars
tys birželio 14-tą. /

Nuogą žmoną vaikęs 
peiliu po gatvę Gerard Mar- 
ziale sulaikytas po $500 kau
cija iki tardymo. Apraižy- 
toji žmona pasveiksianti.

Kcngresmanu rinkimai Įvyks 
šių melų lapkričio. 2 d.

Viena iš tu uniją, kuri vei
kliai rūpinasi bedarbiu padė
timi, yra neprikla ūso m o j i 
United Electrical. R a d i o &
Machine Workers. Jos lo-
kalas 175-tas praėjusi trečia- i 
dieni Įvykdė savo nariu be
darbiu susirinkimą, i kur’

Visi čia dalyvavę sutiko rei
kalauti. kad 
taptų Įstatymu, 
darbi o

'orge biliua 
Ji siūlo už

lieta k su o j a m ą j ą sum ą 
iki $800, dabar yra 
Tuomi padidėtą dar- 
parsinešamo ji namo

$600. 
bin ink ą 
alga ir

. Taipgi nutarė remti Mur
ray - Metcalf bilių, kūris pa
keltą minimum mokestį iki 
$1,25. Dabartinis minimum 
daugumoje industriją yra tik 
75 centai, o Puerto Rico tik 
10c. Pastipi*intii pirkimo iš
teklią. Svarbiausia, sulaiky
tu šapą bėgimą. ,

Tas pats bilins numažintą 
darbo savaitę nuo 40 iki 35 
valandą. jeigu taptų Įstaty
mu. Tas vėl sudarytą proga, 
milijonams bedarbiu g a u /) 
darbą.

Taipgi nutarė reikalauti pa
gerinti nedarbo apdraudą. Vi
si dalyviai pasiėmė peticijas 
rinkti parašus po reikalavi
mais viešąją darbu su unijine 
alga, nukelti nedarbo apdrau- 
dos davinį bedarbiui ir jo iš
laikytiniams. duoti apdraudą 
visą nedarbo laiką, 
vra adresuotos
iiui Dewey.

gubernato-
N. B.

Lillian ir •/ules Laxan, duktė ir lentas.
— Woodhaven N. Y.

K v i ečia m šia u d i e n va ka rien i a ui 
pas mus. Auditorijoje

mėgėjai visi esate kviečiami 
i bendrą visą didmiesčio LDS 
kuopą banketą, čia turėsime 
progą dar kartą smagiai pa
baliai)! i pirm išsiskirstymo 
po pajūrius', parkus ir farmas 
pavesianti liuosomis nuo dar
bo dienomis.

Kviečiame, ir iš apylit 
d.vykti pas mus i svečius.

dieni (šiandien), gegužes 15 
dieną, 6:30 vakaro, Liberty 
Auditorijoje. Bilietas $3. Vi
sus kviečia visu vietiniu kuo- ; 
pu bendra komisija. K. T.

Tonai dvoko ir smogo
Praėjusi antradieni Bronxc 

užsikūrė auto padangą milži
niškas laužas ir paskleidė po

dūmų. Susijungę su oro drėg- 
TTTte, tie dūmai tūlose miesto ir 
priemiesčiu dalyse s u d a r e 
^vokianti s’mog ir kvėpavimo 
organus varginančią dieną.

D ė 1 pas k i a u s i ą Ii e t u, va n - 
į dens išteklius rezervuaruose 
j pasiekė 84 procentus talpos. 
(Tačiau tuo motu laiku turėtu 1 ‘
i būti .pilni. Dėl to Įspėja vis 
| dar taupiai elgtis su vande- 
i mu. kad vidurvasarį nepri-

t rūktų.

VTfcraSvIrif I.«l«ve Snvo Drmurnt

1LA lyderiu byla apeliuojama, 
g jie paleisti po $1.000 kau
cijos kiekvienas.

Duonkepiu derybos 
vėl nutrūko

duonke- 
penkias (

■ tebėra 
derybo- j 

išrišti skirtumus nepavy- 
AntradienĮ derybos bu-

Tūkstančio ir 500 < 
pi u streikas prieš 
stambiąją firmą dar 
galioje. Bandymas 
mis 
ko. 
vo nutrauktos be paskyrimo 
dienos kitam posėdžiui.

Užstreik įlotosios f i r m o s 
pristatydavo pusę visos did
miestyje suvartojamos baltos 
duonos ir visokią pasaldintu 
kepinių.

Pradėjo pardavinėti nau
jas auto vartojimo štampas. 
Visi auto .privalo jas turėti 
birželio 15-ta.

PARDAVIMAI
(Real Ėst ai e)

Parduodame 2 šeimynų mūrinį na
mą. 6 kambariai viršuje, 5 apačioje. 
Dėl daugiau informacijų kreipkitės 
po adresu. Visuomet kas nors na- 
mieje, ant antro aukšto: 87-88 
172nd St., Jamaica,. N. Y.

VISTŲ KARMA
I’rijų aukštų vištininkas, 1200 de
dančiųjų vištų, automatiškas van
duo, pilnai įrengtas, 6 rūmų namas, 
visi įrengimai, garu šildomas, gara
džius. 'Pėsčiam nueinama į kaimą. 
Kaina tik $9,500. Patogūs išmokėji-' 
mai.

SCHEIDELL & SCHMIDT 
Jeffersonville, N. Y.

CHINCHILLAS
DEL PELNIMOSI
patikrintos Veislės

BRED PAIRS' - YOUNG PAIRS
LORNE SCHENINOER 

64-46 238rd St., Bayside, L. I. 
BA. 7-2960 BA. 4-8413

■H—»—

PETRAS KAPICKASVINCAS SODA1TIS
Užlaiko Puikiai

BAR &CRILI
Brooklyn, N. Y

i « ; . i

TONY’S Dr. A. Petriką
^*7 UP-TO-DATE |

BARBER SHOP į
ANTANAS LEIMONAS Į

Savininkas |

306 UNION AVENUE Į 
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

PEIST LANE 
DRUGS. Inc.

405 So. 4th Street
' Cor. Howes Si.

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

—už griežtai žemas kainas.

MAX PEIST, Ph. G.
Receptu Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6288

DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. V. 

T<*l. EVergrcen 7-6868

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

MATTHEW A 
BUYUS

< BIIY AUSKASI

I. \IDOTUVIU 
t»IR E K TOR H S

126 Lafayette St

MArket 2-6172

Suimti 9 jaunukai, nuo 13 
iki 16 metu amžiaus. Anot 
policijos, jie Įvykdę bent 25 
apvogimus ar apiplėšimus. 
Sykiu suimtas vienas 25 me
tu vyras, kuris gal buvęs ją 
komandieriumi. Jau tikrai 
žinoma tas, kad jis sugrob
tus daiktus pardavinėjo, už- 
statinėjo, nes vaikai būtu bu
vę greit Įtarti.

Suaugusysis sulaikytas p o 
$3,500 kaucijos. Keturi 16- 
niai vyrukai sulaikyti be kau
cijos iki tardymo. Jaunesnie
ji penki paleisti be kaucijos 
pas tėvus.

Fi!mns--Teatrai
C ran d o Teittre 

St. ir Lexington 
moji paskilbusi 
mintoji “Salt of 
rodoma paskutinę

prie 86th 
rodo-

unijos

savaitę, jei

daugėjimo. Jau kelis syk ji 
buvo išgelbėta nuo užsidary
mo, kaip publika padaugėjo.

Stanley Teatre teberodoma 
Gogolio veikalo Revizoriaus 
replika filmoje “The Inspect
or General.“

“The World of Sholom Alei- 
I dieni’’ skelbia, kad užsidarys 
i gegužės 23-čią.' Dar nema- 
Į čiusiems verta dėl jo pasku
bę! i. Veikalas ir vaidyba yra 
ni'pa prasti. Kalbama,' kad 
ir Hollywoodo žvaigždes ne
praleidžia, kai pasisuka, mies- 

i te. Ir .jiems yra ko pasinio-

Globe Teatrai! noDtž ilgo 
ateis graiką filmą “Barefoot 
Batalijom“ Jeigu ji netapo 
hollywoodiskai perdirbta, tai 
nesigailėsite pamatę. Vaiz
duoja vaikus kare ir po ka
ro.

i 
m 

viduri-

Įstoti 
ir t a

BROOKLYNE ESAMA 
GABIŲ MOKINIU

Tarpe norinčiųjų 
Cornell Universitetą 
gan n a n č i ą st i pen d i j ų
r.ės mokyklos mokinių pate
lę 24 iš Brooklyno. Jie ge
riausia išlaikę kvotimus. Sti
pendija yra po $200 matams, 
per ketverius metus.

Laisvės
Piknikas 
Brooklyne

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

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

Medus su Arbata
Pradžioje pavasario reikia būt 
atsargiem, kad neapsirgti 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 Laisvės Įstaigoj

i Panaujino darbininky 
mokyklos bylą

Panaujinti posėdžiai argu- 
i montavimui, dėl ko dArbinin- 
! ką m o k y k 1 a neturėtu būti 
i Įtraukta Į subversyvią sąrašus.

Mokyklos direktorius Dr. 
I Howard Selsam yra pašauk- 
| (as liūdyti. Dar praėjusį mė

nesi jam buvo Įteiktas Įsa- 
: kas pristatyti mokyklos finan- 
'inius rekordus.

Į New Yorką atskrido An
glijos greituolis bėgikas, me
dicinos studentas Roger Ban
nister. Kaip .laimėtojas nau
jo rekordo žmogaus bėgimo, 
jis pakviestas j televizijos ii1 
radijo programas.

Newyorkietis Johnson Ram
sey tapo nuteistas 3 mėne
sius kalėti už turėjimą su 
savimi automatiškai atsida
rančio lenktinio peilio. Nau
jai išleistas N. Y. valstijos 
Įstatymas uždraudžia nešiotis 
tokius peilius.

Miestinės važiuotės valdi
ninkai paskelbė išrendavimą 
pervažą linijos tarp Brookly
no ir Staten Islando.

Skubant prie apiplėštos 
krautuvės,, policijos auto su
sidūrė su sunkvežimiu Brook
lyne. Abu policistai ir sunk- 
vežimov vairuotojas sužeisti.

Mrs. Dolores Martin, 28 m., 
novv.vorkietū, tapo atrasta nu
žudyta ir pakišta po akmeni
mis ties Alpine, N. J. Liko 
be motinos du maži vaikai.

MIESTAS STATYS SAVO 
TELEVIZIJOS STOTJ

Majoras Wagneris skelbia., 
kad Federalė Komunikacijos 
Komisija leido miestui turėti 
nuosavą televizijos stotį, kaip 
kad" radiją.

Nežiūrint, kad J.V. mies
tai pilni televizijos stočių, 
New Yorkas bus pirmasis tu
rįs nuosavą, miestinę stotį. 
Jau gautas ir numeris, Chan
nel 31. Statybą turi pradė
ti bėgiu 6 mėnesiu. Tam jau 
numatytos ir paskyros, $378,- 
600. Tiek reikės pastatymui 
transmiterio, antenos ir trijų 
stud i j ą\

Komercinis lėktuvas iš New 
Yorko Į Clevėlandą nuskridęs 
per 1 valandą ir 38 minutes.

APIE CHINCHILLA 
AUGINIMĄ NAMIE

Pastaruoju laiku plačiai 
garsinama činčilu auginimas 
namie.

Mr. A. Muhleman, iš činčilu 
augintoją firmos, 476 Am
sterdam Ave., Newr Yorke, sa
ko, kad šimtams žmonių tai 
pavyksta. Tačiau norintieji 
tuo užsiimti turėtu iš anksto 
gauti kuo daugiausia infor
maciją. Svarbiausia, sako 
lis:

Prekiauti su patikimu pre
kybininku.

Prisilaikyti jo patarimu au
ginime ir veisime. j

žinoti, kurią rūšį činčilu 
perki.

Mr. Muhleman sako, k a d 
jo Įstaiga visiems .savo kostu- 
meriams tokias informacijas 
suteikia. Agentūra

CHINCHILLAS
Blend Trast Graded
Geras pasirinkimas —
Ekstra Pasirinkimas 

Proga Pradėti Pelningą Biznį— 
Pasimatykite su Mumis.

CHINCHILLA BREEDERS 
EXCHANGE
Įsteigta 1940

476 Amsterdam Ave. (83rd), N.Y.C.
Tel. SU. 7-3752 —Ar farinq: RE. 9-2705

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

NAMŲ DARBININKE
Paprašius valgių ganuninLs. 4|j*Jolis 
vieloje' atskirame kambaryfp ir 

i maudynė. Maži namai 10 minučių 
iš Nz'\v Yorko. Mylinti vaikus (2 

> mergaitės). Priimtina vėliaus atvy- 
’ kasioji, turi kalbėli angliškai. Jei 
’ patvrusi mookoėsim<> gerą algą.

Morsemcre 6-8458 M
Ketvirtadienį visa diena ar bile 

i kada vakarais.
(92-94)

NAMŲ DARBININKE

Kreipkitės tuojau, patikima, mylinti 
vaikus. 2 berniukai 2’ j ir 4 L- metų 
amžiaus. Atskiras kambarys. Mount 
Vernon. N. Y. Saukite mūsų kaštais 
(collect): Mount Vernon 7-4269, 

<92-95)

NAMŲ DARBININKE
Guolis vietoje, nuosavame kamba

ryje. Mylinti vaikus. Privalūs 

namai. Gera alga.

Tel. Hollh 5-2516

(94-95)

~ heTp^wantedITAle

ENGRAVER
Multiwall rubber plates: turi būti 
patyręs ir gerai ai liekant is darbų. 
Su t inkaru is persikelti į Houston, 
Texas. Jei interesuoja!ės. šaukite: 

BO. 9-7164
“ (95-97)

REAL ESTATE

DOUGLASTON
Mūrinis Colonial Center Hall, 7 rū
mų 4 miegrūmiai, slate stogas, 2 
karam garadžius, screened porčiai, 
3 pilnos maudynės.

Kaina $25,000
Telefonuokite: BA. 9-6291

<95-97)

RIDGEWOOD—BROOKLYN 
719 Hart Street

8 rūmų namas, su dvejais loftais. 
Gėjų jeigu nuosavybė.

Kaina $18,000 
Telefonuokite 
CLster. 8-1957

(92-99)

WOODSIDE
1 šeimos medinis—attached, 6 rū
mai ir porčiai 3 miegrūmiai. Alie
jum šildomas, garadžius. Galimas 
perdaryti j 2 šeimų (be eksfra kaš
tų.) Arti krautuvių, yransportaci- 
jos, mokyklų ir bažnyčios. .

Kaina $14,500.
Savininko Tel. TW. 8-1949

(93-95)

BELLMORE '
6 rūmų namas 2 karam garadžius. 
Uždari porčiai, kurie galima naudo

ti bizniui turite pamatyti. — 
Kaina $11.500.

Matykite MRS. TAKTO!
6 Broadway 

Bellmore, L.' I.
(94-95)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

A-l DELICATESSENS 
BARS — GRILLS

Spec i a 1 i zu o jam ės Kėpy k 1 om i s.
Liquor Stores, etc.'

' SCHELD’S
172-07 Jamaica Ave., Jamaica, L. I.

Tel. REpublic 9-4480 
Vakarais ir Sekmadieniais 

HO. 5-8495

Balsuoja pasirinkimą 
unijos centro

International Longs h fore
men’s Association Tugboat 
Lokalo 333-čio valdyba išsiun
tinėjo savo nariams užklausi
mus, ar jie nori savo Jokalui 
centru pasirinkti’ UniteR Mine 
Workers. Balsavimą turi už
baigti pirm gegužės 28-tos.

Lokalas buvo nariu seno
sios TLA, kol ta unija tebe
buvo AFL eilėse. Pastaruo
ju laiku 1LA buvo prašalin
ta iš AFL-. Tas lokalas gin
če tarp šią dvieju įstaigų ne
dalyvavo, tad dabar yra skai
tomas kaip ir nepriklausomu.

Jauna newyorkiete McCrain 
patraukė miestą teisman. Rei
kalauja $1600,000 atpildo už 
tai, kad Kings County ligo
ninėje nebuvo visuotinai iš
tirtas jos susižeidimas. Sako, 
kad dėl to ji nukentė daug 
skausmų ir neprižiūrėtos kū
no dalys likosi nepataisomai 
sugadintos.

Jei jūs norite pardiiMi na
mą ar biznį, paskelbki Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

6 pusI.-Laisvė (Liberty)-šeštad., Gegužės (May) 15, 1954




