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KRISLAI
Hartfordo lietuviams.
Kas bus?
Į ka paversime klubus?
V. Žilinsko atsiminimai.

Rašo R. MIZARA

Milordo

suvaidini operetę “Pepitą.
Ir atsake taip artimai pripš 

vaidinimą, kad rengėjai jau 
nebesuspėjo panuomuoti kitą

Nežinau, kuo Klube 
vybė vadovavosi šitai]' 
dama. Vienas asmuo

vado-

neseniai prie 
Worcexterio 
ve koncertą.

Kaip neimsimo, atsisaky 
mas išnuomuoti sale liotuvii 
kultūrinėms pramogoms ne 
ra pagirtinas darbas.

yra
< n 11 ū ji n e 
silpnute.

asmuo del o dejuoja, 
ne kada č

lxten Įvyksta spektaklis 
koncertas.

M ūsų AHu bn i. tu rėd a m i 
Jesr|Hiyaletų akstinti, auklėti, 
įkvėpti žmones, kad jie dai
nuotų, vaidintu ir kitaip kul
tūriškai prabiltų; kad jie kel
tų mūsų liaudies dainą, kad 
jie patys kultūrėtų ir kitus 
žadintų aukščiau pakilti ap
švietėjo.

Argi ne 
tauta, kai 
rč-si savo 
me9

Ar ne taip tų pačiu Klube 
veikėjų buvo rašvta per Lais
vę?

Ka<? gi dabar?

sa

taip buvo sampro

d aha utiniame na-

iriai gengsteriai andai baube 
Worcester! učių Aido Chorą, 
dainuojantį Petrausko, Šim
kaus, Sasnausko dainas, tai 
dabar klubo vadovybe atsa
ke salę brooklyniškiams dai
nininkams. dainuoja n t i o m .« 
a nke r i k inio kompozitoriaus 
KrJrht’o operetės dainas!

Kur nueisime, šitaip eida
mi ?

Kieno balso gi mūsų klubai 
turėtu ,k 1 a u s vii : politinių 
gengsteriu ar kultūrnešiu ?

Argi mes jau ryžtamės vi
sur klubus padaryti išimtinai 
tik karčiamomis, tik vietovė
mis “bizniui daryti”?

Aš norėčiau, kad dėl to pra
biltu ir tokie,, kai]) p. Chas**, 
kuris kadaise tiek daug ra
šė apie busimuosius Hartfor
do Lietuvių Klubo kultūrinius 
veiksmus.

Man patiko Vinco Žilinsko 
parašyti atsiminimai, tilpę 
Laisvėje, žinau, jie patiko 
visiems, kurie tai skaitė.

V. Žilinsko kelias i apšvies
tą, į sukultūrė j imą. j gyve
nimo pažinimą yra kelias 
daugelio mūsų brolelių ir se
selių.

clei prieš 50 metų, sakysi
me, būtų čia buvę daugiau 
prasi lavinusiu darbininku, sto, 
vinČit/ dabartiniame V. Žilins
ko lygyje, ta 
ėjęsi kitaip.

Jie būtų net 
Hau informavę
Ros aukso kalnus.

ir Lietuvą gc- 
apio “Amori-

Kongresmenai labai lėtai 
tariasi taisyti senatvės
pensijų įstatymą

Washington. — Kongreso 
Atstovu Rūmo lėšų komite-

i man tieji senatvės pensiją 
žmonės galėtų dasidirbti 
iki $1,600 per metus ir tuo

ar nu mušimų. , 
iki $96.00 per mėnesį, 
dutiniai skaičiuojant.

O dabartinis įstatymas

tiktai

Tai būtų
vi-

leidžia dasidirbti 
iki $75 per mėnesį be pensi
jos sulaikymo.

Kongreso vadai vis dar 
neprisirengia patarti dau
giau mokėti senatvės pensi
jos. Tuo tarpu pensijinia- 
me fonde yra suplaukę 
virš 18 bilijonų dolerių 
daugiau, negu valdžia 
mokėjo nusenusiems 
sąjų. Fondo pinigus 
džia. naudoja saviems 
lams.

pen-

Franci ja desperatiškai I Sovietai sušaudė 
{šaukiasi karinės jšmugeliuotą bėgli 
amerikoną talkos kaip Amerikos šnipą

Ženeva, šveic. — Prane
šama, kad francūzai pra- 
i rado viltį atlaikyt Hanoi 
Į nuo demokratiniu vietna
miečių; todėl Francija de
speratiškai šaukiasi grei- 

jčiausios karinės Jungtinių 
Su- 

a nie
Valstijų pagalbos, 
prantama, jog prašo

Įrikonų armijos.

New York. — šiomis die
nomis atvykęs Francijos ži
nių agentūros korespon
dentas sako: “Mums rei
kia daug, labai daug ame
rikonu armijos Indokinijo
je, Nes vieni francūzai jo
kiu būdu negalės atlaiky
ti Hanoi nuo Vietnamo ko
munistu, kuriuos kinai gin-

Washingtono šauksmai 
prieš Guatemala stiprina 
progresyvę jos valdžią

Guatemala. — Jungtinių 
Valstijų šauksmai ir grū
mojimai dėl to, kad Guate-

jos, žymiai sustiprino pro- 
gresyvę Guatemalos val
džią, kaip rašo Sydney 
Gruson, New Yorko Times 
korespondentas.

Jisai sako, dabar už savo 
valdžią stoja ir tie Guate
malos laikraščiai bei politi
kieriai, kurie prieš ją 
šydavo ir kalbėdavo.

“Dabar Guatemaloje 
ridarė didesnė tautinė
nybė, negu pirmiau buvo 
per ilgą laikotarpį,” kaip 
pastebi tas koresponden-

ra

su- 
vie-

tas.

New Delhi, Indijoj, buvo 
112 laipsnių karščio praėju
sį ketvirtadienį.

Prieš 70 metų, atvykęs į 
Ameriką Jonas Šliupas, pa
rašė “Aušrai” įdomių laiškų 
iš savo kartaus gyvenimo. 
Bet “Aušrą” mažai kas tuo
met skaitė.

C) vėliau, kai šliupas pata
po gydytoju, tai ir jis pa
miršo šiurkščią darbininko 
dalią, bei jo kovas už geres
nį duonos kęsnp

Prancūzai, sakoma 
planuoja ištrūkti 
iš Hanoi didmiesčio

Slapti Amerikos pokalbiai 
su francūzais ardo vakaru 

I *-

vienybę, sako Chiircbillas
Vietnamiečiai užima bei apgula 
francūzu fortus arti Hanoi

Hanoi, Indokin. — Kari-
nio Francijos 
generolas Paul

kur francūzai sakosi 
mę 29 partizanus.

sue-

kęs pamokyti francu- 
kaip jie turėtų apginti I

Hanoi, 200,000 gyventojų i tą pozic 
miestą, Indokinijos sostinę, | Įlankos, 
nuo artėjančios demokrati 
nio Vietnamo armijos.

Dabar gi francūzu padė
tis jau tajp pablogėjo, kac 
generolas Ely planuoja

| riuomenę ne tiktai iš Ha
noi, bet ir iš visos Tonkin 

: pajūrio provincijos, kur 
i tas miestas 
'United Press,

Tarybinėje į žinių agentūra.

Francūzu komanda pri
pažįsta, jog vietnamiečiai 
užėmė dar vieną aptvirtin- 

ją prie Tenkino 
72 mylios Į pietų 

: rvtus nuo Hanoi, i *•
i “SMAUGIMO TAKTIKA” I
i Vietnamiečiai, 
jfrancūzu fortus 
į darni platesnius 
i veiksmus prieš

London. — Ministrų pir
mininkas Churchillas ket
virtadienį, kalbėdamas An
glijos seime, peikė Ameri
kos atstovus Ženevos kon
ferencijoje, kad jie atskirai 
tariasi su francūzais, slap

dell Smith kartotinai slap-* 
su Francijos 

ministru 
kokios 

francū-

apguldami

stovi, sako 
amerikinė 
Tai būtų

Maskva. — Teismo spren
dimu Kijeve, 
Ukrainoje, tapo sušaudytas į panašu į anglų bėgimą 
Vasilius O. Ochrimovičius,1 Dunkirko, kuomet 
kaip Jungtiniu 
šnipas.

Teisme
Och rimovičius 
kad:

Amerikinis lėktuvas i* 
Vakarinės Vokietijos ne
seniai parašiutu nuleido 
Ochrimovičių i Ukrainą, 
kad jis ten šnipinėtų Ame
rikai ir sukurtų grupes

apsupimo
Hanoi, var- 
“smaugimo

I taktiką,” su kuria jie už
veržė francūzus Dien Bien 
Fu tvirtovėje, iki privertė 
juos pasiduoti, sako United

Francūzai, n a u d o d a mi
amerikinius lėktuvus, inir- 

7 C. 

tingai bombarduoja ir ap-
vok i e-!

Valstijų I čiai prispyrė juos prie pa-l 
‘jūrio antrajame pasauli-j 

įrodyta ir pats j niame kare. ■ namieėiai
prisipažino, j Vietnamiečiai praneša, i Hanoi.

i kad jie, perkirsdami ge- : šaudo 
j ležinkelį ir plentą tarp Ha- gabiai vartodami savo pui 

kias priešlėktuvines pa

traukia artyn 
Vietnamiečiai gi 
francūzu lėktuvus,

stovo, užsieninio 
Edeno. O tokie 
yra “priešingi 
kraštų sąjungos

ministro

vakarinių
dvasiai,”

Amerikos delegatas Be-

Ne komunistai sukėlė 
kruvinąsias riaušes 
Rytiniame Pakistane

tai kalbėjosi 
užsienio reikalų 
Bidaultu apie tai, 
paramos reikėtų 
zams, norint sumušti ko
munizmą Indokinijoj; kaip 
Francija už tai turėtų iš
vien su Amerika bei 
vakariniais kraštais 
ti prieš komunistus

kitais 
*kovo- 
kituo-

kraštuose: kaip galima bū
tų net be Anglijos sudaryti 
ta karinę sąjungą, ir kt

Anglija pageidauja, kad 
Ženevos konferencija ra
miomis derybomis įvykdy
tų taiką tarp 
demokratinio 
Indokinijoje, 
džia todėl at 
naujos karinės
bent iki po tos konferenci
jos.

francūzu ir
Vietnamo,

t ko nuo 
sąjungos

Sovietų Sąjungą.
Sykiu su Ochrimovičium 

buvo nuleista radijo- duo
tu vas, nuodingi ginklai, 
klastingi ’ dokumentai, pa- 

; dirbtos antspaųdos ir kie-
kiai sovietinių bei užsieni- ’1>* .1°^ 
nių pinigų.

Karo metu 
čius veikė 
nacionalistų vadas, bendra
darbiavo su naciais, Įdavi
nėjo jiems ir pats žudė so
vietinius žmones Ukraino
je.

Kuomet naciai buvo ve- 
iami laukan, jis pabėgo į 
Vakarinę Vokietiją ir įsto- 
io į amerikonų tarnyba. 
Ten kariniai Amerikos šni
pai dar palavino ii slaptai 
veikti prieš Sovietų vyriau
sybę, kada jis bus nulėk 
dintas Ukrainon, kaip sako 
teismo sprendimas ir Och- 
rimovičiaus išpažintis.

noi ir jo uosto Haifongo. 
nukirto francūzams su
sisiekimą su jūra toje sri
tyje.

Vietnamiečių armija, at- 
maršuodama nuo savo 
imtos Dien Bien Fu 
tovės, iš vakarinio 
užėmė tvirtoviška ii 
Čau, kuris vadinamas 
tais į Raudonosios

> tarpupius — 
derlingiausiąją ryžiais vie- 

T a m e t u rt i n g i a u s i a m e 
ir

FRANCŪZU BOMBOS 
ŽUDO IR SAVIŠKIUS

uz- 
tvir- 
šono 
Mok 
var-

Ochrimovi- tą.
kaip Ukrainos Indokinijos kampe yra

Hanoi.
Keli 

miečių 
lė tris 
čia m e 
klonyje iš pietų pusės, 
Fu Ly miestu.

Ginkluoti Vietnamo 
tizanai užpuldinėja 

’cūzus jau tik už 6 
lių nuo Hanoi pakraščių,

tūkstančiai vjetna- 
kariuomenės apgu- 

francūzu fortus
Raudonosios

pa- 
upės

par- 
fran-

my-

tą ipFrancūzu lėktuvai 
pat įkandžiai atakuoja 
lią num. 41, kuriuo vežami 
sužeistieji francūzai iš I). 
B. Fu tvirtovės.
< Francūzu komanda buvo c

su-kelio, iki bus išgabenti 
žeistieji. Bet laužo 
žadėjimą, pasakodama, kad 
vietnamiečiai ir šiuo keliu 
siunčia savo armiją į Ha
noi.

Taip francūzai bombomis 
bei šūviais iš lėktuvų jau 
nužudė keliolika sužeistų
jų, sudarydami mirties pa
vojų ir kitiems tuo keliu 
vežamiems sužeistiems sa
viškiams, kaip teigia viet
namiečiai.

PERSIGANDĘ FRANCŪZAI 
TURČIAI BĖGA IŠ HANOI

Amerika prasiskolina 
dar $4,840,000,000

Washington — Einamai
siais metais Jungt. Valsti
jų iždas įsisikolino dar 4 
bilijonais, 840 milijonų do
lerių, tiek daugiau išleisda
mas, nekaip gavo taksui bei 
kitų pajamų.

Demokratai dėl. to klau
sia: — Kur dingo rinkimi
niai republ ikonų prižadai 
taupyti lėšas ir sulyginti 
valdžios išlaidas su įplau
komis?

ORAS. — Giedra ir 
čiau.

Hanoi, Indokin. — Ame- i krovė revolverių bei ran- 
rikiniai korespordentai 
praneša, kad:

Francūzai turčiai ir biz
nieriai Hanoi mieste, per
sigandę atmaršuojančių 
Vietnamo komunistų pasi
griebia pinigus bei kitus 
kilnojamus turtus ir bėga 
i anglų koloniją Hong 
Kongą bei kitur užsienin.

Parduotuvės ir kiti biz
niai mieste beveik 
apmirę. Atšaukiama 
naikinama padaryti 
traktai, 
giasi prisipirkti 
vuotų (kenuotų) 
Civiliniai francūzai prisi

visai 
bei 

kon- 
sten-Šeimininkės 

konser- 
valgių.

kinių granatų.
Laivų, geležinkelių ir ke

leivinių lėktuvų agentūros 
net nespėja paruošti bė
gantiems .tikietų.

Bankai bei kiti didieji 
bizniai stengiasi krausty
ti savo turtą į tolimąjį Sai- 
goną, pietiniame Vietna
mo gale.

Vienas francūzas, senas 
Hanoi gyyventojas sakė:

“Padėtis mieste dabar 
blogesnė, negu 1950 me
tais. Mes jaučiamės bevil- 
tingai apleisti. Taip nu
smuko politinė ir karinė 
mūsij padėtis.”

Karachi, Pakistanas. — 
Vietinis Rytinio Pakista
no premjeras Fazlul Huk 
atmetė viso Pakistano 
prem j e r o M o h a m me do A Ii ’ o 
įtarimą, kad komunistai su-; 
kėlę kruvinas riaušes pe-. 
reitą šeštadienį tarp jute j 
fabriko darbininkų Adam- j 
džy, Rytiniame^ Pakistane. Melanija atmetė prezidento

Naujausios žinios rodo,! Eisenhowerio pas 
jog tose riaušėse užmušta i^ad Amerika su 1 
daugiau kaip 400 žmonių. Į Zelandi ja bei kitais

Rytiniai pakistaniečiai; tais galėtų net be Anglijos 
pasipriešino naujiems, iš; sudaryti karinę sąjungą 
Vakarinio Pakistano at-, prieš komunizmą pietinėje 
siųstiems darbininkams, i Azijoje.
kaip Alio Mahometonų Są-; Naujosios Zelandijos 
jungos agentams. Dėl to * valdžia pareiškė, kad neis 
ir užsikūrė mirtingos kau-; i jokią karinę talką dėl Azi- 
tynės tarp Alio šalininkų Į jOs, jeigu Anglija nedaly- 
ir priešininkų. I vaus toje talkoje.

Bet visos šalies premje-1 

NAUJOJI ZELANDIJA
ATMETA EISENHO-
WERIO SUMANYMĄ

Washington. — Naujoji

aująja 
kraš-

ras Ah is savo sostines Ką- ^ew Yorfco studentai ardė, 
rachi, Vakariniame Paki- v . .
stane, bandė suversti kaltę daužė, laužė požeminiu 
ant komunistų ir ėmė 
džioti jų vadovus.

rachi, V akariniame

me- geležinkeliu traukinius

Rhee smuko rinkimuo- tai studentų iš
• . r •• liu” ketvirtadieniSC, DCpaiSUnt policijos lempas ir langus

Seoul, Korėja. — Ren
kant Pietinės Korėjos tau
tininkų seimą, priešingi 
ios prezidentui Syngmanui 
Rhee kandidatai gavo dau
guma balsų 21-je sostinės 
Seoulo apskirtyje, o Rhee 
šalininkai laimėję tiktai 6- 
se kitose apskrityse, kaip 
rodo pirmieji pranešimai 
apie tuos rinkimus.

Rhee policija persekiojo 
Rhee priešininkus; pats 
Rhee išbraukė daug jų kan
didatų iš balsavimo sąrašų, 
o kažkuriuos ir teisman pa
traukė už kalbas prieš jį. 
Bet vis tiek nusmuko jam 
balsai.

(Balsavimų pasėkas, ta
čiau, skaičiuos Rhee politi
kieriai ir galės “kai ką pa-

Formoza. — čiang Kai- 
šeko kinai skelbia, kad jų 
lėktuvai nuskandinę vie
ną karinį Kinijos laivą ir 
sužaloję kitą, netoli Šang- 
hajaus.

Keli šim
eliai skū- 

Fdaužė 
dviejuose

požeminių traukimų (sub- 
vės)' vagonuose, išplėšė kė
des, suardė, ką tik 
o laužus mėtė laukan

įmanė, 
pro

ardė
su-

Padaužos taip pat 
traukiniu stabdžius, 
mušė viena tarnautoją, ga
dino signalus, taip kad bū
tų galėję padaryti didelę 
nelaimę ir sau patiems ir 
kitiems važiuotojams.

Taip tie studentai “links
minosi,” grįždami iš vi
dų rimų mokyklų sportų 
parodos, su si brio vę j trau
ki nius ir nieko nemokėdami 
už važiavimą.

Padaužos šėlo, iki poli
cija suėmė 43. Bet tiktai 
du 16-metiniai pusberniai 
bus už tai patraukti i tikrą 
teismą. Kai kuriuos kitus 
pašauks tik vadinami “ne- 
tvarkių vaikų teismai.”

Evansville, Ind. — Po 
vienos dienos streiko su
grįžo darban 1,500 Chrysle- 
rio auto fabriko darbinin
kų.
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ArlVIcCarthy išsisuks?
Daug kas mano, kad senatorius McCarthy stengsis 

išvengti atsisėdimo i liudininko kėdę. Jis nenori būti 
liudininku. Jis žino, kad jis po priesaika turės atsakinėti 
į klausimus. Jis žino, kad jis susilauks tokios pat še- 
rengos, per kokią buvo pervarytas armijos sekretorius 
Stevens.

McCarthy moka drąsiai tik kitus “tyrinėti” ir teis
ti. Bet pats nenori būti tyrinėjamas ir teisiamas. Kai se
nato komitetas nutarė tyrinėjimą atidėti visai savai
tei, buvo pamanyta, kad čia McCarthy susilaukė auksi
nės progos išsisukti nuo apklausinėjimo. Iš paties ko
miteto pasigirdę balsų, kad prezidento patvarkymas pa
daro nebegalimu investigaciją tęsti. McCarthy suriko, 
kad jis nebegalėsiąs teisybę surasti.

Tačiau paskutinėmis dienomis padėtis šiek tiek pa
sikeitė. Prezidentas pasmerkė norinčius tyrinėjimą 
nutraukti. Jis pareikalavo tyrinėjimą tęsti iki galo. 
Visi bylon įveltieji, girdi, turi būti išklausinėti ir ištir
ti. Komiteto pirmininkas senatorius. Mundt dabar jau 
sako, kad tyrinėjimas atsinaujins ateinanti pirmadie
nį ir bus tęsiamas iki galo.

Bet tas nereiškia, kad senatorius McCarthy pasi
duos likimui ir nebevengs apklausinėjimo. Iki šiol jis 
sėkmingai delsė ir vilkino savo atsisėdimą į liudininko 
kėdę. Jis susiras tiek ir tiek priežasčių išsisukinėjimui 
nuo atsakomybės.

Reikia nepamiršti, kad šitas fašisto šmotas iš Wis- 
consino v ra didžiausias
sos. Jis bijo teisybei pažiūrėti tiesiai į akis.

Amerikos visuomenė reikalauja, kad McCarthy 
• būtų pilnai apklausinėtas. Ji reikalauja,, kad visos jo 
funybės būtų išverstos aikštėn. Perdaug ilgai jis iš
sisukinėjo nuo atsakomybės. Perdaug ilgai jam sekės' 
kryžiuoti gerus ir teisingus žmones!

Jis bijo dienos švie

Guatemala ir Pakistanas
Gautas pranešimas, kad Guatemalos vyriausybė 

nusipirko ir atsigabeno ginklų iš Lenkijos uosto. Tuo
jau kilo protesto balsai. Pats mūsų šalies prezidentas 
mate reikalą viešai pasmerkti Guatemalos žygi ir kal
bėti apie “pavojų” Amerikai. Jis ieškosiąs priemonės 
Guatemala! sudrausti.

Bet kaip tik tomis pačiomis dienomis • Pakistano 
sostinėje Karachi tano pasirašyta tarpe Amerikos ir 
Pakistano vyriausybių militavinė sutartis. Mūsų vy
riausybė, pagal šia sutarti, pažadėjo ne tik suteikti Pa- 
kistanui įvairiausių ginklų, bet taip pat išlavinti jo 
armiją. Tai juk daug daugiau reiškia, negu nusipir
kimas ginklų be jokios militarinės sutarties.

Galima dar ir tą pridėti, kad šita sutartis tarpe 
Pakistano ir Amerikos pasirašyta prieš aštriausi Indi
jos Tarybų Sąjungos protestą. Pakistano vyriausybė 
pareiškė, kad Pakistanas esąs nepriklausomas kraštas 
ir turis pilniausią teisę gauti ginklus iš kur tik nori ir 
daryti militarinės sutartis su kuom 
nei aiškinti, jog mūsų vyriausybė 
Pakistano vyriausybės nusistatymą.

Tad iškyla klausimas: Kodėl

tik nori! Nereikia 
pilnai palaiko toki

tokia pat teisė ne
pripažįstama Guatemala!? Nors diplomatijoje neapsi
moka ieškoti pilnos ir sveikos logikos, bet ir be logikos 
diplomatija neturi tvirtų koių.

Kas Ką Rašo ir Sako
REIKĖSIĄ SURASTI
IŠEITĮ

sas pastebi:
“Vokietija, Korėja ir In

dokinija yra padalintos pu
siau ne tik teritorinai, bet 
ir politiniai. Ir kaip dabar 
jas suvienyti? Tai proble
ma, kuri šiadnien vargina, 
visus valstybininkus. Iki 
šiol jie nepajėgė rasti iš
eities. Bet gi negalės taip 
būti visą laiką. Reikės su
rasti išeiti. Ir bus gali
ma surasti ją, tik reiks pa
žvelgti į reikalą reališkai.”

Savaitraštis mano, kad 
“rytinis planas yra 
nintėlis išėjimas, 
jis nori pašalinti 
kišimąsi, pavesti 
tu šalių žmonėms 
per susitarimą.
Tautos turėtų tiktai įspėti, 
kad jos netoleruos ginkluo
tu susikirtimu.” C.

medžiu 
sŠian- 

Francū- 
panašią

bendradarbiai. Už 
jie nemato miško, 
dien jie aprauda 
zijos likimą, rytoj 
giesmę atgiedos apie Itali
ją. Dar vėliau suras kitą 
kraštą tokiam pat letarge. 
Bet ne jiems suprasti ir 
įsisamoninti to letargo ir 
merdėjimo tikrąsias prie
žastis. Jie maitina save 
viltimi, kad kažin kaip gai
vališkai tie negalavimai 
praeis ir kapitalizmas, pa
krikštytas gražiu “laisvo
jo pasaulio” vardu, vėl at
sistos ant abiejų kojų, 
suklestės.

vėl

Šviesos ir tiesos laimėjimas

vie- 
kadangi 
išlaukini 
reikalus 
išspręsti 

Jungtinės

NESULAUKSIĄ “JUO
DOJO KATINO.”

Tysliava posmuoja:
“Vakarų valstybių 

tikos rūpintojėliams 
dega, ar, kartais tarp 
En Lai ir Molotovo 
prabėgs juodas 
vardu Tito.

“Beveik visi 
stebėtojai yra 
nuomonės:

“Kinai Genevoj 
didelės valstybes 
savo santykiuose 
mis delegacijomis, ;

Cho u 
ne-!

ls rūšies 
vienodos

vaidilų1

SU KltO-
yra visai

“Kiek tai liečia titoizmo 
istoriją, stebėtojai mano 
kad ji čia nepasikartos.

“Bet, žinoma, būtų naivu 
manyti, kad 500 milijonų 
valstybė Azijoje pasiduotų 

į mažesniam, nors ir senes- 
* niam ideologijos nežiūriu, 
partneriui E u r o p o j e.

bebūtu, komunistai ar 
čionalistai, vrn labai < 
?ingi žmonės.”

jie 
na-

būti tiktai viena: visiška' 
kvaila politika nesiskaityti 
su ta 500 rnilijonuXzmoniu 
tauta. Tuo tarpu tas pats 
Tysliava visomis keturio
mis palaiko tokią politiką.

PRANCŪZŲ . 
“ŽIOPLUMAS”

Chicagos makartistinių 
Naujienų orakulas prabi
lo apie Dien Bien Fu tvir
tovės pasidavimą liau- 
diečiams. Kalti buvę fran
cūzai, kalta buvusi jų žiop-

“Prancūzai prakišo tvir
tovę Dien Bien Fu šiaur
vakarinėje Indokinijos da
lyje per savo kaltę.

“Jų vyriausias karo va
das Indokinijoje, gen. Hen
ri-Eugene Navarre, sugal
vojo ‘gudrų’ planą įvilioti j 
Vietminh sukilėlius į atvi-1 
ra kovą su prancūzų ar- ■

i mija, įsistiprinusia toje 1 
tvirtovėje, tikėdamasis, kad j 
prancūzai juos sumuš 
tuo būdu ‘perlauš nu gar-1 

! kaulį’ sukilėlių jėgoms.' 
! Bet Vietminh sumobilizavo | 
I dideli skaičių kareivių, ap- 
| ginklavo juos gaunamais iš 
i Kinijos ■ komunistų gmk- 
i Jais ir, iš visų pusių apsu
pę tvirtovę, ėmė ią pulti.” ;

Tai viena, o kita — jie, 
j francūzai, parodė savo už
sispyrimą. Iš karto jie at
metė Amerikos pasiūly- 

1 mą jai padėti kariauti, pa- 
!skui susiprato ir jau prašė 
pagalbos, bet jau buvo per ’ 
vėlu. Kaip tik dėl šito1 
“savo atkaklaus užsispyri- į 
mo prancūzai gali netekti i 

! visos Indokinijos.”

Balsas už pripažinimą
Ženevos konferencija gavo rezoliuciją iš World 

Federation of United Nations Association komiteto. 
Komitetas sako, kad5ši organizacija turinti narių pen
kiasdešimtyje kraštų. Komitetas reikalauja, kad be 
tolimesnio atidėliojimo Kinija būtų priimta į Jungtines 

. Tautas.
Prie šios asociacijos priklauso nemaža grupė ir 

amerikiečių. Bet amerikiečių skyriaus vadai sako, kad 
jie nesutinka su komiteto rezoliucija, nedalyvavo jos 
priėmime. Jie sako, kad jie tebesilaiko prie mūsų vy
riausybės nusistatymo Kinijos nepripažinti.

Svarbu, žinoma, kad tokio pasaulinio masto orga- . 
niz.ącija tarė savo žodį. Būtų keista, jeigu joje neatsi- 
raštų nariu bei skyrių, kurie nebūtų priešingi komite-

FRANCŪZAI PRISI- 
KELSIĄ Iš LETARGO

Garsioji Francūzija da
bar esanti didžiausio mer- 
dėiimo padėtyje.

Tokias išvadas padaro 
kunigų Draugo bendra
darbis Petrušaitis.

Bet, girdi, nereikia nu
stoti vilties. “Reikia ti
kėtis,” jis sako, kad “Fran
cūzija ar anksčiau ar vė
liau suras priemonių, ku
rios ja prikels iš letargo.” 
Tik laiko klausimas. Kada 
tai atsitiks, Draugo gal
vočius neturįs mažiausio 
supratimo. <

Bet kodėl jau tain liūd
nai kalbėti tik apie Francu-

Argi ne tokia pat 
visame kanitalis- 

pasaulyje?
'nors ’ viena 

i šalis, kuri

Sveikintinas žygis
C Labai veikli libęrališka ' organizacija National 

Association for the Advancement of Colored People 
nepasitenkina Aukščiausio Teismo nuosprendžio lai
mėjimu. Ji pareiškė, kad nuo dabar ji mobilizuos Ame
rikos žmonių mases kovai prieš rasinę diskriminaciją 
pramonėje, važiuotoje, valgyklose ir užeigose.

Žygis tikrai sveikintinas. Jį parems kiekvienas 
• padorus ir susipratęs amerikietis. Rasinė nelygybė 
ir diskriminacija turi būti iššluota iš visų mūsų ekono
minio, politinio ir socialinio gyvenimo sričių. To bus 
siekiama su dideliu ryžtu.

ziją? 
padėtis 
tiniame 
randasi 
talistinė 
juotų ir neme įdėtų? 
mums nežinoma.

Dalykas yra tame, kad 
kapitalizmas visur serga 
visų galų suirimu. Su pir
muoju karu, lygiai priez 
keturiasdešimt metų, pra
sidėjo visuotinė kapitaliz
mo krizė. Iki pat šiai die
nai jis nepajėgia iš jos iš- 
siklampoti.

Tos istorinės tiesos ne
gali arba nepajėgia supra
sti klerikalinės spaudos

Ar 
kani- 

e de
ll ent

Jungtinių Valstijų Aukščiausias Teis
mas vienbalsiai patvarkė, kad mūsų ša
lies viešosiose mokyklose rasinė segrega
cija yra nesuderinama su Konstitucija 
ir turi būti panaikinta. Kaip žinia, toks 
rasinis vaikų atskyrimas mokyklose iki 
šiol viešpatauja septyniolikoje valstijų 
ir apima net 40 procentų vaikų.

Šis Aukščiausio Teismo nuosprendis 
skaitomas skaudžiausiu smūgiu visai re
akcijai ir istoriniu demokratijos ir žmo
niškumo laimėjimu. Prieš šį nuospren
dį jau pakėlė balsą visa pietinių valsti
jų diksikratija. Ji jį pasmerkia, ji prieš 
jį protestuoja. Ji grūmoja nesiskaity
mu su nuospendžiu, ir žada toliau tęsti 
rasinę diskriminaciją mkyklose. Betgi 
Amerikos žmonės, milžiniškoje daugu
moje, nuoširdžiai sveikina Teismo nuo
sprendį. Netgi pietinėse valstijose ne
stinga nuoširdaus pritarimo panaikini
mui padalinimo vaikų pagal odos spalvą 
arba rasinę kilmę. Daugelis pietinių 
valstijų laikraščių ragina savo žmones 
sutikti nuosprendį šaltu protu ir rimtai 
stengtis jį pravesti gyvenimam

Mums, pažangos ir demokratijos šali
ninkams, šis Aukščiausio Teismo istori
nis nuosprendis turi tarnauti paskatini
mu atmušti pasikėsinimą ant mūsų kul
tūrinės organizacijos — Amerikos Lie-

tuvių Darbininkų Literatūros Draugi
jos. Mūsų organizacija per visą 
ilgą gyvavimą tiek savo leidiniuose, ti * 
šiaip apšvietos veiksniuose visuomet sto
jo ir stoją už pilną Amerikos žmonių ra
sinę lygybę ekonomiame, kultūriniame 
ir politiniame gyvenime. Mes turime 
teisės pasididžiuoti, kad ir mes prisidė
jome prie šio Amerikos žmonių laimėji
mo. s

Šis Teismo nuosprendis turėtų paaks- 
tinti kiekvieną Draugijos narį prie di
desnių gynybos pastangų. Mūsų pusėje 
tiesa. Mūsų organizacija niekuomet 
nebuvo ir nebus subversyviską organiza
cija. Ji visuomet buvo ir pasiliks ištiki
ma Amerikos demokratijai ir jos gar
bingoms tradicijoms.

Kaip žinia, mūsų gynimosi byla jau 
atsidūrė teismuose. Su tuo susietos ne
mažos finansinės išlaidos. Tai jau gerai 
žinoma visiems nariams. Čia mes tik no
rime dar kartą priminti visiems, jog la
bai reikalinga greita tolimesnė finansi
nė parama iš kuopų ir 
bylos vedimui. Kiekvieno nario ir kiek
vienos kuopos būtina pareiga pagal išga
lę prisidėti prie Draugijos apgynimo.’

Laukiame nuo visų ir iš visur teigia
mo atsiliepimo.

■ LLD Centrinis Komitetas

tolimesne iinansi- 
ir pavienių narių

Įvairios Žinios
JAV SPAUDIMAS 
ČILĖS VYRIAUSYBEI

BUENOS AIRES. — Čilės 
laikraštis “Noticias de Ultima 
Ora” paskelbė pasikalbėjimą 

. | su atsistatydinusiu darbo mi
ll' I

kurioje pasaulio dalyje,” ta
me tarpe ir socialistinės sto
vyklos šalyse. Atsisakymas 
nuo prekybos su šiomis šali
mis Fonseos nuomone, yra 
“nacionalinė savižudybė.”

Tame pat posėdyje kalbė
jęs finansų ministras Pedre- 
galis pranešė, kad Jungtinės 
Valstybės grasino represijo
mis tuo atveju, jeigu Čilė par
davinės varį Tarybų Sąjungai, 
ir pareiškė, kad, panaudoda- 
mos Betlo įstatymą, jos ne
duos Čilei naftos.

Fonsea atkirto, kad tokiu

nistru Fonsea.
Fonsea, kaip matyti iš pa

sikalbėjimo, protestavo prieš 
spaudimą, kurį daro Čilės vy
riausybei Jungtinės Valstybės, 
uždrausdamos pardavinėti va
rį Tarybų Sąjungai ir liaudies 
demokratijos šalims. Vyriau-

i sybės tarybos posėdyje Fon
sea pareiškė, kad “Čilė turi 
pilną teisę ieškoti rinkų bet1 atveju Čilė imtų pirkti naf-

Kiny tauta kovos už 
savo teises

blogai ne tik francūzams, 
niatyt, bet ir Chicagos ma- 
kartistinių menševikų pra- i 
našu i.

PEKINAS. — Kinijos visuo- 
I meninis - politinis žurnalas 
j “šiczenčžiši” st r a i p s n y j e 
“Liaudies Kinijos padėtis ir 
pagrįstos teisės tarptautiniuo- 

I se reikaluose” rašo :

Kinijos Liaudies Respublika 
! per ketverius su viršum savo 
i gyvavimo metus, įvykdžiusi 
Į didžius pertvarkymus, pasie- 
i kė milžiniškus laimėjimus 
i e k o n o m i nėję, politinėje ir 
: kultūrinėje statyboje. Didžio- 
i ji Kinija, kurioje gyvena dau- 

kaip 500 milijonų žmo- 
pavirto vieninga valsty- 
Centrinę liaudies vyriau- 
plačiosios liaudies masės 

į karštai remia ir ja pasitiki. 
| Pernai, sėkmingai užbaigusi 

sykiu į liaudies« ūkio atkūrimo laiko- 
teko veikti; pažinojau Vin-įtarpį, Kinijos Liaudies Respu- 
eo broli Joną — labai ty-\ klika įžengė į planingos eko-
kaus, ramaus būdo žmoguj nominės statybos laikotarpi.

I Kupina pasiryžimo kinų tauta 
kovoja už laipsnišką šalies 
ūkio pertvarkymą, ir, nepri
klausomai nuo to, ar to nori 
ai- nenori agresoriai, didžioji 
Kinija, kurios liaudis paėmė 
likimą į* savo rankas, didingai 

.įžengė į tarptautinę areną- 
Naujojį Kinija jau užmezgė 
arba užmezga diplomatinius 
santykius su 25 šalimis, kurio
se gyvena 1 bilijonas

Kinų tauta, toliau 
straipsnyje, negali 
tarptautinio judėjimo 
ką, nes ji yra suinteresuota 
taikos užtikrinimu ir karo 
grėsmės pašalinimu, kad galė
tų dirbti savo kuriamąjį dar
bą. Kinijos Liaudies Respu
blikos dalyvavimas tarptau
tiniuose reikaluose, jos indėlis 
i tarptautinio saugumo ir tai
kos reikalą yra ne tik reika
lingi, bet ir būtini. Dabar jau 
niekas nebegali ignoruoti 
liaudies Kinijos pagrįstų tei
sių ir vietos tarptautiniuose 
reikaluose.

Vargai Amerikoje
Sekiau Laisvėje Vinco Ži

linsko aprašymą “Penkias
dešimt vieneri metai Ame
rikoje.” Labai įdomiu da
lykų jis papasakoja iš savo 
pergyvenimų. Vienok, at
rodo, ilgai trūko jam priei
ti prie klasinio susiprati
mo.

Pažinojau Vincą,

yra, 
žmo- 
dau- 
jau- 

ga.na

kriaučių. x Kažkaip 
kad tik maža dalelė 
niu yra kovingi. Net 
gelis tų, Lurie anose 
natvės dienose buvo
veiklūs ir net kovingi, da
bar nusiraminę, spakainai 
sėdi ir laukia karsto.. Vie
nok su Vincu ir kitais yra 
visai kitaip; jie negali nu
siraminti, jiems išnaudoji
mo sistema įgriso iki kaulų 
sniegenų.

Taigi, vėlinu Vincui tęsti 
savo užsibrėžinm darbuotę 
laimingai ant toliau.

k Jonas Rygietis 

Sovietai keičia milžiniškas 
dykumas į derlingas dirvas 

Maskva. — Sovietų Są
junga veda drėkinimo dar
bus, kuriais dar 35 milijo
nai akrų tarybinės Kazach
stano Respublikos dyku
mų bus paversta derlingo
mis dirvomis.

giau 
niu, 
be.

žmonių.
rašoma
neremti 
už tai

tą TSR Sąjungoje, ir be to pi
giau, negu Jungtinėse Valsty
bėse.

Vyriausybės tarybos posė- 
djrjc Fonseą parėmė žemių ir 
kolonizacijos ministras Diego 
Lira ir žemės ūkio ministras 
Alechandro Cholesas. Ta
čiau, kadangi Fonsea atsidūrė 
mažumoje, jis nutarė pasi
traukti

jjs
iš vyną u sy bes.

Berlyno darbo 
kovoja už darbo

B er

ti z.

Vakarų 
žmonės 
užmokesčio padidinimą

BERLYNAS.—Vakarų 
lyno darbo žmonių tarpe 
čiasi judėjimas už darbo
mokesčio padidinimą. Agen
tūra ADN praneša, kad Va
karų Berlyne reikalą’-Jhią pa
didinti darbo užmokestį išjįė- 

1 le 227 tūkstančiai darbinin
ku ir tarnautojui •

Vakarų Berlyno darbo žmo
nių kovos už darbo užmokes- 

; čio padidinimą stiprėjimas

0

Tačiau politikos 
pozicijos” skelbėjai, tarptau
tinio bendradarbiavimo prie
šininkai mėgina ignoruoti'fak
tus ir, nepripažindami naujo
sios Kinijos, vykdo reakcinę 
Kinijos “izoliavimo” ir jos 
nušalinimo nuo dalyvavimo 
tarptautiniuose reikaluose po- 
liiiką. Jie sukuria įvairiau
sius pretekstus, siekdami kaž
kaip pateisinti tai, kad jie 
“nepripažįsta” naujosios Ki
nijos, ir neleisti, kad ' būtų 
atkurtos jos pagrįstos teisės 
Suvienytųjų Nacijų Organiza
cijoje. Tačiau visi tie pre
tekstai yra absoliučiai nepa
grįsti.

Kad galėtų vykdyti 
pareigą — veiksmingai 
krinti visuotinę taiką ir
tautinį saugumą, SNO turi vi
sų pirma atkurti pagrįstas 
Kinijos Liaudies Respublikos 
teises.

Amerikos agresyvieji sluoks
niai atkakliai vykdo Kinijos 
“izoliavimo” politiką todėl, 
kad jie beprotiškai siekia vėl 
viešpatauti Kinijai, kontro
liuoti Azijos šalis ir palaiky
ti įtempimą tarptautiniuose 
santykiuose, kad Amerikos 
monopolininkai gautty dar di
et e s n i u s pelnus. Jungtinių 
Valstybių vykdoma “bloka- 

“embargo” politika 
tų rezultatų, kurių 

šios politikos organ i-

iš jėgos išgąsdino Vakaru Berlyno val-
džios organus. Kaip praneša 
agentu ra ADN, reakciniu Va
karų Berlyno politinių partijų 
lyderiai davė nurodymą, deši
niajam profsąjungų skaldyto- 
i ui ša r n o vsk i u i sutr u k d y t i 
darbo žmonėms plėsti judė
jimą už darbo užmokesčio pa
didinimą.

savo 
ūžti- 
t'arp-

d03” ir 
nedavė 
tikėjosi 
zatoriai.

Kinų tauta, kupina pasitikė
jimo savo jėgomis, baigdamas 
rašo “šiczečžiši-,” toliau ko
vos už savo tėvynės statybą, 
už visuotinės taikos apgyni
mą. Niekas neįstengs sutruk
dyti naujajai Kinijai žengti 
pirmyn, lygiai kaip niekas ne
įstengs sumenkinti liaudies Ki
nijos padėties ir pagrįstų tei
sių tarptautiniuose reikaluose.

Nauji mineraliniai šaltiniai 
Azerbaidžane

BAKU. — Prie Sirabo gy
venamosios vietovės. netoli 
NachiČevanės pradėta statyti 
vietinių mineralinių vandenų 
pilstymo įmonė. Jos metinė 
produkcija bus penki milijo
nai butelių. a

šiuo metu tiriami Azerbai
džano kurortiniai resursai. 
Netoli kalnų kurorto šušos du 
gręžniai davė angliarūgštinio 
vandens su dideliu nųĄgnio 
kiekiu fontanus. Džulfos ra
jone užtiktos didelės atsar
gos reto vandens, kuris yra 
analoginis Jesentukų šaltinio 
Nr. 17 vandenims.

šiais metais taip pat pra
dedami žvalgyti čuchur-Jurto 
sieros vandenilio šaltiniai Di
džiojo K a u k a z o kalnuose. 
Vietovėje Isti-Su, kur stato
mas naujas kurortas, atrasti 
keli nauji vandenų šaltiniai.

Prasidėjo 'miško plukdymas
KIROVAS. — Viatkos žem

upyje prasidėjo palaidas miš- ' 
l:o m e d ž i a g o s plukdymas. 
Pirmoji pradėjo darbą Viet- 
l.os žemupio plukdymo kon
tora. Į Kiškilio, Bujaus. Ka- 
zankos ir kitas upse nuleista 
50 tūkstančių kubinių metrų 
miško. \

Kombinato “Giries” pAonės 
turi su plukdyti milijonus kū
binių metrų miško medžiagos.

2 pusi.—Laisve /[Liberty) - šešta d., Gegužes (May) 22, 1954
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KOJI'S MIZARA

Kai kas 
lietuviško

Pirmas lietuvis kapitalistas?
Krikščionims th mukratams valdant 

Lietuvą, 11st\l >i 11 i i» organu buvo dien
raštis “Lietuva,” luistas Kaune. lame 
dienrašty. be kitu, bendradarbiavo ir 
kun. Tumas-Vaižgantas.

I’/Lieš 3b melu kum Tumas rašė “Lie
tuvi*’” apie inžinierių Petrą Vileišį, kaip 
patir.i’lidyji “dabartinėje mūsų istorijoje 
šūky."

Tumas-Vaižgantas priminė, kad P. 
Vileišis kadaiti turėjęs bankuose 930,- 
000 rubliu; vien tik palūkomis per metus 
gaudavęs 30,000 rubliu!

Vadinasi. P. Vileišis carizmo laikais 
buvo bagetas žmogus.—atsieit, tai bene 
pirmas lietuvis milijonierius. Jis palai
kė kontaktus su aukštais žmonėmis, su 
žymiais carinio režimo valdininkais. Pa
skali vki’e. ka ten sakė kun. Tumas: « *

“Puržujo vila, garsūs svečiai, ru
sų administracija, didikai su pačiu 
general gubernatorium p riešą kyje 
darė inžinierių P. Vileišį pirmuoju 
Vilniaus piliečiu, įtakingu, daug 
sveriančiu...”

P. Vileišis kadaise yra išleidęs kai ku
rių lietuvišku knygelių, anot Aš Kapsu
ko, “</o.:eiaošia labai aiaa>x rodės, vėl 
lati'i'lii bur i. tiazijos akimis diu'hi.tJis 
parėmė tą ir kitą- smulkų lietuvišką ju
desį. Jis net šitaip yra pasakęs: “Spau
dos par<L<iimu ans (sam< nasipirkę. ik 
iskovoje... ’

Ir kun. Tumas pripažįsta, jog Petras 
Vileišis buvo vienu tu, kurie nesigailėjo 
“patepti” caro valdininkus. 

rw*-

Dėl to lietuviškoji buržuazija P. Vilei
šį šlovino.

Neseniai mačiau Chicagos Naujieno
se straipsni, taip pat garbinantį P. Vi
leišį.

Įdomu dėl to pažvelgti į tolesnę praei
tį ir pamatyti, kas do didvyris buvo ta
sai P. Vileišis.

Laiškai, rašyti prieš 70 metų
Kai 1884 metais Jonas Šliupas reda

gavo “Aušrą,” tai Petras Vileišis rašė 
aštrius laiškus, barančius Šliupą, reika
laujant, kad jis lenktų galvą prieš caro 
valdžią. Tie laiškai, aišku, tuomet švie
sos nematė,—jie buvo išspausdinti daug 
vėliau ir išspausdini i V. Kapsuko “Ki
birkšty.” — Kapsuko, kuriam pateko 
“Aušros” archyvas.

CYi paduosiu kai kurias iš tų laiškų 
ištraukėles:

1884 m. sausio 12 d. P. Vileišis rašė:
j“... Mums, kurie esame kaipo ir 

vadovais savo tautos,—tai didis lai
kas parodyti mūsų protingumą. 
Lenkiame galvą prieš mūsų Vyres
nybę, nes nei jokiu būdu vaido ne
galime kelti. Tau gal dyrinai išro
dyt! tie žodžiai, bet norėčiau, kad tu 
juos gerai suprastum, nes tau, kai
po redaktoriui, to didžiai reikia...”

Laiške, rašytame 1884 m. sausio 28 d. 
P. Vileišis šitaip Šliupui “davė velnių”:

“... Ką t ji parašei 6 No. ‘Aušros’ 
ant lakšto 183. Pašyti- taip, kai}) 
ten parašei—nors tai ir teisybė,— 
tai gali taip rašyti tiktai kūdikis, 
nieko nesuprantantis. Tų kelių ei
lelių gana, idant Tave prapuldyti. 
Tu žmones keli in maištą prieš gu
dų vyresnybę! Ak, Dieve mano, 
kada tu tapsi p rot i ogesnis ir mokė
si gerinus už dantų paturėti savo 
mislis, kurios gal nepatiktų mūsų 
dJ/Šinikams... Juk gi mes dabar 
mdkė. ’ Tu neturi nei jokio fakto, 
šimts perkūnų! Taip esmu piktas 
ant tavęs, kad jeigu čia būtum, tai

3 pusi.—Laisvė (Liberty) -Šeštad., Gegužės (May) 22, 1954

anie Petrą Vileišį, pirmojo 
dienraščio leidėja

J *

iš tikrųjų primuščiau... Ir taip, ga?- 
zietą. išduodamas, tu dėl lietuvių 
gali tokią naudą atnešt i, kai Į) meš
ka pustelninkui... Girk vyresnybę, 
o ne |X'ik jos, nes, teisybę sakant, 
m'es nuo jos daugiau gero, ne kad 
blogo, turime... Toliau, nei jokiu 
būdu negalėdamas pagirti ‘Aušros’ 
pakraipos, negaliu joj rašyti. Mes 
negalime kariauti su valdžia, o jūs 
to norite...”

Šliupas/ matyt, žadėjo “pasiprovyti,” 
tai kitame laiške P. Vileišis jam tik tiek 
primena:

“Sakai, kad su kunigais vaido ne
kelsi. Labai protingas daiktas. Bet 
ir su ponais taip-pat nekelk, nes 
tar]) mūsų ponų yra ir atsiras 
daug...”

Be to, Vileišis pataria šliupui pratur
tėti, nes, girdi, “(lobąr risi m (laidomai— 
lai žmones I urtiih/i..."

Toks buvo didvyris P. Vileišis! Tai 
pirmo numerio carizmui pataikautojas.

Dienraščio leidėjas i
Kai caro valdžia, verčiama baimės dėl 

žmonių judėjimo, leido lietuviams Lie
tuvoje naudotis lotynišku alfabetu, tai 
1904 metų gruodžio mėnesio pradžioj? 
Vilniuje P. Vileišis pradėjo leisti dien
raštį “Vilniaus Žinias.” Tai buvo pir
mas lietuviškas dienraštis mūsų tautos 
istorijoje. Iš karto laikraštis buvo pir
meiviškas, turint galvoje tuometines są
lygas. Jo redakcijoje dirbo ir Povilas 
Višinskis, ir kalbininkas Jablonskis. Ta
čiau greit P. Vileišis faktinai pavarė iš 
redakcijos Višinskį dėl jo kairumo, dien
raštį pavertė pernelyg reakciniu ir del 
to ])o apie poros metų “Vilniaus Žinios” 
užsidarė, ba n k' r ū t a v o.

Nepergeriausi santykiai P. Vileišio 
buvo ir su spaustuvės darbininkais, ku
rie buvo priversti net skelbti streiką. 
Streikas,—dėl blogų darbo sąlygų, dėl 
didesnių algų,— buvo paskelbtas 1905 
metų sausio 20 d. ir dėl streiko ‘Vil
niaus Žinios” neišėjo per dvi dienas.

Darbininkai streiką laimėjo.

Lietuvos .sostinė pavasari. Daug išgyveno 
Vilnius! Šiemet sukaks dešimt moty, kai 
jis buvo išlaisvintas iš .’heprietelių naciu. 
Generolui Černiakovskiui, vadovavusiam 
Tarybinei armijai, išgrūdusiai iš Lietuvos 
naciu armijas, Vilniuje tapo pastatytas pa

minklas. Pats generolas Černiakovskis 
žuvo mūšiuose.

Vaizdas is Vilniaus. Dešinėje matosi katedra. Si nuotrauka padaryta neužilgo po to, kai Lietuvos sostinė buvo 
išlaisvinta. Šiandien V ilnius daug gražesnis. •'

Kultūros Pasaulis Iš LMS Centro Raštines
Per paskutinį dešimtmetį dalis1 Tary

bų Sąjungos vaikų, ypatingai miestų ir 
miestelių, lankė atskiras berniukų ir 
mergaičių mokyklas, nors per apie 20 
metų po revoliucijos beveik visos TSRS 
mokyklos buvo mišrios.

Keli metai atgal spaudoje ir pedago
giniuose rateliuose buvo pradėta kelti 
nuomonės, kad atskiros mokyklos yra 
betikslės. Speciali komisija buvo suda
ryta 1953-iais metais, ir po ilgoko tyri
nėjimo ji priėjo išvados, kad mokyklos 
turėtų būti sujungtos, kad jos būtų miš
rios. Pedagogų komisija sako, kad at
skirti! mokslinimo metodų naudojimas 
ir atskiros mokslo šakos berniukams ir 
mergaitėms nepakankamai svarbūs, kad 
palaikyti atskiras mokyklas.

.Amerikos Informacijos Agentūros 
(USES) bibliotekos užsienyje nuo dabar 
turės, daugiau propagandinių antikomu
nistinių knygų. Įsakyta visoms toms 
bibliotekoms įsigyti Budenzo, Bentley, 
Phillbricko, Chamberso ir panašių auto
rių kūrinius.

Iki šiol dalis bibliotekų vedėjų vengė 
turėti tokias propagandines knygas, nes 
norėjo sudaryti įspūdį, kad USIA biblio
tekos yra apšvietos ir informacijos, o no 
propagandos ir antikomunizmo skleidi
mo centrai.

Blue Heron leidykla, kuriai vadovau- 
ja Harvardas Pastas, išleido dailininko 
grafiko Edwardo Bibermano braižinių 
lenkini knygos formoje po užvardinimu 
“The liest untold”. Šių braižinių vy
riausia tema yra kova prieš rasinę dis
kriminaciją. Dailininko Charles White 
recenzija apie šią knygą telpa paskuti
niame žurnalo “Masses Mainstream” 
numeryje.

Praeitos savaitės žurnalo “Time” nu
meris pašvenčia savo meno puslapį Pa
ryžiuje gyvenančiam lietuviui dailinin
kui Kasiuliu!, kurio kūrinių paroda da
bar vyksta Paryžiuje.

Dailininkas Vytautas Kasiulis 1943- 
metais buvo nacių išvežtas priversti
niems darbams į Rytprūsiją, o karui pa
sibaigus jis dasigavo į Paryžių, kur jau 
turėjo kelias parodas ir buvo platokai 
pripažintas.

Tarybinis baletas, kuris buvo nuvykęs 
į Paryžių, bet ten neišstojo, nes reakci
nė spauda, kiršinimais sudarė tam nepa
togią atmosferą (ryšyje su Dienbienfu 
kritimu), pakelyje namo apsistojo Ber
lyne, kur į savo vaidinimus, sutraukė pil
nutėles sales.

Lietuvoje gimusio skulptoriaus Lip- 
chitzo kūrinių retrospektyvė paroda ne
trukus atsidaro New Yorko Moderniško 
Meno Muziejuje. Lipchitzas skaitomas 
vienu žymiausių skulptorių pasaulyje.

50 Prancūzijos nekomunistinio nusi
statymo intelektualų, tarp jų įžymus ka-, 
talikiškos krypties rašytojai ir meninin
kai, išleido protesto pareiškimą prieš ne
svetingą valdžios atsinešimą į tarybų 
baleto trupę.

Šią vasarą Valijoje (Britanijoje) į- 
vyks valų dainų festivalis, į kurį atvyks 
gališki broliški chorai ir iš Bretanijos 
(Francūzijos), Airijos ir Škotijos.

Pekino radijas praneša, kad tuo tar
pu, kai vietnamiečiai kovoja prieš fran- 
cūziškus okupantus, išlaisvintojo Viet
namo literatūros leidyklos verčia į viet
namiečių kalbą francūzų klasikus, kaip 
Balzacą, Hugo. “Mes kovojame prieš 
dabartinės Francūzijos militaristus, o 
ne prieš francūzų tautą ir jos puikias 
humanistines tradicijas,” sako vietna
miečiai.

________ L. JONIKAS
NACIONALIS SUVAŽIAVIMAS IR 

MENO FESTIVALIS
Pagaliau, po kelių atidėliojimų, gali

ma oficialiai pranešti, kad šiemet įvyks 
nacionalis Lietuvių Meno Sąjungos su
važiavimas ir meno festivalis.

Meno Festivalį rengia bendrai ’Centro 
Komitetas ir 1-ma apskritis. Jis įvyks 
Chicagoje. Prasidės spalio 12-tą ir baig
sis spalio 17-tą dieną. Jau paimtos visos 
Milda teatro, salės ir suorganizuotas 
rengimo aparatas — įvairios komisijos 
ir 1.1.

Suvažiavimas įvyks penktadienį, spa
lio 15-tą dieną. Tą dieną galėsime lai
kyti dvi sesijas. Jei pasirodytų per dvi 
sesijas nebūtų galima viską aptarti, tre
čioji sesija įvyks šeštadienio ryto, spalio 
16-tą dieną.
KA TURĖTU PADARYTI NARIAI? c i

Pastebėję šį pranešimą spaudoje, jei 
dar nebūsite gavę asmeninio pakvietimo 
į suvažiavimą ir festivalį, nariai: • Cho
rai, Dramos Grupės, Moterų Klubai. 
Kultūrinės Organizacijos ir pavieniai, 
rimtai susirūpinkime.

Specialę atydą prašome kreipti Mote
rų Klubų ii1 pavienių šeimininkių- rank
darbių meisterių. Nes festivalyje, be 
kitko, turėsime rankdarbių parodą. Fes
tivalio komisijai ir Centrui ne visos 
rankdarbių artistės žinomos. O jų yra 
labai daug. Už prisiųstus ar atvežtus 
parodai meniškus rankdarbius kai]) ir 
piešinius, komisija ima atsakomybę.

Būtų labai pageidautina, kad rank
darbių artistės, piešėjai, skulptoriai, kuo 
trumpiausiu laiku praneštų Centrui ką 
žadate išstatyti parodoje.

CHORAI 1S SOLISTAI
Vietiniai I-mos apskrities rybose esą 

Chorai jau pasižadėjo dalyvauti festiva
lyje ir pasirinko katras ką duos progra
moje ir kurį vakarą.

Lauksime atsiliepimo iš Chorų ii* Dra
mos grupių, taip sakant, “provincijoje”: 
Tuojaus praneškite ką. rengiatės duoti 
festivaliui, kokias daina’s, montažą, so
listus, grupes ir tt. Kokiom dienom 
Jums būtų patogiausiai pildyti progra
ma?

Tą patį galima pasakyti ir apie mūsų 
pasižymėjusius solistus meno artistus. 
Susimildami, tuojaus apsisvarstykite ir, 
nusprendę dalyvauti festivalyje praneš
kite.

Dailininkų-piešėjų Amerikos lietuvių 
tarpe ne per daugiausiai. Į juos kreipsi
mės asmeniškai — katrų turim? adre
sus. Būtume labai dėkingi, jei net ne
laukdami asmeniško pakvietimo, patys 
dailininkai atsilieptų į šį atsišaukimą ir

(Tąsa 4—tame pu-slap.)

į Iš Lietuvos
I

Konferencija literatūros 
klausimu

Gegužės 7 d. Lietuvos TSR 
I Moksbi akademijos posėdžiu 
1 salėje prasidėjo tarprespubli- 
' kine konfei’encija tarybinės 
' literatūros klausimais. Kon- 
j Perenei joje dalyvavo TSRS 
5 Mokslu akademijos M. Gor- 
I kio vardo Pasaulinės litera- 
l lūiats instituto, Latvijos. Esti- 
j i >s. Baltarusijos ir Moldavi- 
; ios Mokslu akademiją atsto
ta ai. Kon Perenei ja svarstė “Ta- 
i įybinės literatūros apybrai- 
i' ą •' ’

Konferenciją Įžanginiu žo- 
; ožiu atidarė Lietuvos Mokslu 
(akademijos Lietuvių kalbos iv 
’ literatūros instituto direkto
rius prof K. Korsakas. Pra
nešimą apie “Tarybinės lietu- 

; viii literatūros apybraižos” su- 
■ darymo principus ir proble- 
' mas padarė T.ietuviu - kalbos 
'ir literatūros instituto moksli
nas bendradarbis B. Pnfnskus. 
K o n f e re n c ijoje pasisakė 
LTSR Tarybiniu rašytojų są- 
iiingos valdybos pirmininkas 
Šimkus. Latvijos TSR Moks
lu akademijos Literatūros 
instituto direktorius Sokol, 
Vilniaus Pedagoginio institu
to dėstytojas Areška. LTSR 

. N’aFtybinės grožinės literatū- 
! os leidyklos vyr. redaktorius 
Tornau. Estijos. TSR Mokslų 

• akademijos Literatūros insti
tuto mokslinis bendradarbis 

Į1 z mesi ievas.

Iškilmingas posėdis Vilniuje, 
skirtas Radijo dienai

Gegužes 7 d. TJetuvos Vals- 
tvbiniame ojiei’os ii’ baloto te
atro Įvyko iškilmingas posė
dis. skirtas Radijo dienai. Te
al i’o salėje susirinko Lietuvos 
Kultūros ministerijos AĄn'iau- 
siosios r a d i jo informacijos 
valdybos darbuotojai, ryšinin
kai. Vilniaus Įmonių darbinin- 
1-ai ii’ tarnautojai, mokslo ir 
meno veikėjai.

Nauju raštu šilkiniai audiniai

KALNAS, geg. 7 d.—“Kau
no audiniu” fabrikas Įsisavino 
3G nauju raštu šilkiniu audi
niu gamyba. Dabar ypač daug 
išleidžiama šviesią spalvą ir 
• Jspalviti margaspalvio natū
ralaus krepdešino. krepmaro- 

•keno ir kitu rūšių šilko vasa
rinėms suknelėms.

Atmenat tą pušyną-pušynelj? Lokių pilna Dzūkija; daug jų ir visoj mūsų 
tėvų žemėj, Lietuvoj.



Kaip dirba ir gyvena 
“Nemuno” kolūkis,

lapsėti 16 hektarų. Jas 
I me tik 
i būdui.

Visuomeninio ūkio stiprini- I sėsime 
mas sudaro sąlygas 
kolūkiečių gyvenimą, 
metais į nedalomąjį 
mes atskaitčme 127. 
tančio ' rublių. 

‘ fondo didėjimas 
\ystyti statybą 
sunkvežimius, 
tociklą. vėjo ir 
klius, nemaža žemės ūkio mar 
sinti. Per pastaruosius dve
jus metus už kiekvieną dar
badienį kolūkiečiai g a u n a 
daugiau kaip po 2 kilogra
mus grūdu, vidutiniškai po 2.5 
rublio, pašarų, cukraus ir ki
tų produktų.

Praėjusiais metais, neskai
tant piniginių pajamų, pri
statę runkelius gavome dau
giau kaip 14 tonų cukraus, 
500 tonų išspaudų. Cukrinių 

. runkelių augintojams už dar
bą papildomai išmokėta dau-Į mašinomis tik 
giau kaip 9.000 rublių, dvi! kryžminiai būdu, 
tonos cukraus. Runkelių au
gintoja Ožalienė papildomai 
už darbadienius gavo 398 ru
blius ir 22 kilogramus cu
kraus. Panašų papildomą už
mokestį gavo Rudiene, Jankų- , centnerio, 
nienė ir kitos kolūkietės.

(Pabaiga)
Kyla kolūkiečių gerove

gerinti ■ mj 
1953

fondą 
ttjks-

Ne d ai omo jo 
įgalino iš-

priekaba, mo 
d iždin i vari

sesi- 
kvadratiniu - lizdiniii 

Dvigubai daugiau pa- 
žirnių - avižų - vikių 

' mišinio. I
| Kolūkyje turime 277 ar
klius, iš kurių 240 panaudo
jamo laukų darbams. Visi ar- 

‘ k liar gerame kūno stovyje. 
Kiekvienam arkliui kasdien 
duodame po 4 kilogramus avi- 

i žų. Sėjos metu normos pa
bildinamos. Panaudodami ar
klius, greičiau atliksime sėją.

i Norisi pažymėti arklininko 
į Maslausko patsangas prižiū
rėti arklius.

Neseniai įvykusiame visuoti
niame kolūkiečių susirinkime 
apsvarstėme galimybes ir nu- 

I matėme priemones gerai at
likti sėją, viršyti planines 
; grūdinių kultūrų derlingumo 
i užduotis. Pavasario sėją įsi- 
• pareigojome atlikti per 8 
: dienas veisline, aukštos koky
bės sėkla. Sėsime eilinėmis 

siauraeiliu ir 
Visos briga

dos ir kolūkiečiai prisiėmė 
socialistinius įsipareigojimus. 
Rugių ir kviečių pasižadama 
išauginti po 17-19 centnerių, 
vasarinių

ža. Nenaudojame d u r p i ų 
tvartams kreikti. Iš to kuo 
skubiausiai padarysime išva
das.

žemas galvijų produktyvu
mas. Karvės duodavo maža 
pieno, nes jų vasarą nešerda- 
vome žaliaisiais pašarais, šie
met organizuojame žaliąjį 
konvejerį.

Dar šiais metais dideli dar
bai bus atliekami mechani
zuojant fermas. įrengsime 
vėjo variklį, kuris į tvartus 
paduos vandenį, mechanizuo
sime pašarų privežimą, Įreng
sime automatines girdyklas. 
Šiemet pastatysime 100 vietų 
veršidę ir didelę daržinę.

Kolūkyje drenuoti reikia 
apie 500 hektarų drėgnų dir
vų, Artimiausiu laiku tam 
sudarysime projektą. Rimtų 
pretenzijų mes turime Linku
vos MTS melioratoriams, ku
rie drenavimo klausimą visai 
pamiršo. Dar turime apie 30 

I hektarų dirvonų, kuriuos jau 
šį mėnesį MTS mechanizato
riai išars ir įdirbs. Į juos sė
sime linus.

mą — tai ne juokas. Kuo
met daugelis lietuviškų drau
gysčių jau subankrutavo, o ki
tos bankrutuoja, tai Gedemi
no Draugystė žengia pirmyn. 
Kas tik turite jaunuolių, pri
rašykite juos prie Gedemino 
Draugystės. Kokių kas pa
žiūrų, čia niekas neklausia. 
Tik būk geras narys.

Dar kartą rengėjai užkvie- 
čia visus ir visas dalyvauti 
birželio 19 d Koresp.

didžiau- 
iš bent 

Tave išvarė

PaJsiteisino
Moteris: “Tu esi 

sias tinginys, kokį 
kur mačiau!
iš kiekvieno darbo, kurį
tik tu buvai gavęs.”

Vyras: “Well, bet nie
kas negali man prikaišioti, 
būk aš pats iš darbų bė
gu.”

Detroit, Mich.
Kongreso banketas

Birželio 5 d., Parkside Hall, 
rengiamas Civilinių Teisių 
Kongreso banketas su progra
ma. Prasidės 7:30 vai. va
kare.

■'W
Tai bus sykiu paminėjimas 

bendros 19 metų kovos Michi
gan valstijoje už civilines 
teises ir aštuonerių metų nuo 
įsikūrimo Civilinių Teisių 
Kongreso sukakties.

Kviečiami visi ruoštis prie 
šio banketo. Išgirsite garsų i 
kalbėtoją ir šio Kongreso se
kretorių W.m. Pattersoną, ku
ris šiame bankete dalyavus.

Rep,

LAISVĖS SPAUSTUVE DARO
BIZNIERIAM KALENDORIUS

Visi mūsų artelės nariai tu
ri karves, kiaulių, avių, daug 
paukščių. Seneliams ir našlai-

sos suteikia paramą grūdais 
ir kitais produktais. Vien 
tik pernai negalintiems daly
vauti gamyboje išmokėta 3,- 
000 rublių ir išduota nemažai 
grūdų.

Kolūkio valdyba ir partinė 
organizacija rūpinasi kolūkie
čių kultūrinio - buitinio gyve 
nimo gerinimu. Kolūkio ri
bose veikia 3 mokyklos, ku
rias lanko visi kolūkiečių vai
kai. Aukštojoje mokykloje 
mokosi 9, vidurinėse moky
klose 18 kolūkiečių vaikų. 
Kolūkyje yra 2 klubai-skaity- 
klos, kuriuose kolūkiečiai 
dažni svečiai. Kolūkio savi
veiklininkai ne tik pasirodo 
mūsų kolūkiečiams, bet iš
vyksta ir į kitus kolūkius. Vi
si kolūkiečiai prenumeruojasi 
laikraščius ir žurnalus, šiuo 
metu vykdomi paruošamieji 

• ladiofiRavimo darbai. Iš pra
džių bus įrengta 50 radijo 
taškų. įrengsime kolūkio vieš
butį ir 30 vietų vaikų darželį.

Pavasario sėją sutinkame 
gerai pasiruošę

Siekdami šiais metais pakel
ti visų kultūrų derlingumą ir 
išvystyti gyvulininkystę bei 
pakelti jos produktyvumą, di
džiausią dėmesį skiriame pa
vasario sėjai. Brigados papil- 

■ domai patręšę žiemkenčius 
mineralinėmis trąšomis, žiem
kenčių pasėlius dar a pakosi
me gerai paruošta sėkla. Ji 
visa išvalyta, pati krintąs dai
gumas. Sėsime tik beicuota 
sėkla. Kolūkio kalviai atre
montavo visas mašinas ir įran
kius, pagaminta daug naujų 
vežimų, paruošti pakinktai.

Brigadose didesnė dalis 
mėšlo 
Mėšlo 
ūkyje 
galbą 
vienas kolūkietis 
m o duoda po 2 
kurie net po 7 
Už toną mėšlo 
bus užskaitoma 
dienius. į laukus 
iš rudens paruoštas trąšai 
durpes.

Šiais metais išplėšime dau
giamečių žolių pasėlius. Tai 

•sudarys galimybę pilnai aprū
pinti gyvulius stambiaisiais 
pašarais. Padidinsime silosi- 
nių kultūrų plotus. Pereitais 
metais mes jau auginome si
losui saulėgrąžas ir kukurū
zą, kurios davė nemaža ža
lios masės. Šiemet numatėme 
saulėgrąžomis ir kukurūzais

didesnė 
jau išvežta į laukus, 
laukams patręšti koi

ne užtek o. Mums į pa- 
atėjo kolūkiečiai. Kiek

is savo kie- 
tonas, o kai 
tonas mėšlo, 
kolūkiečiams 
po 2 d arba-, 
išvešime dar

kviečių — po 17.6 
avižų ir miežių — 

po 18 centnerių, bulvių — po 
142 centnerius, linų sėmenų—

■ centnerius, cukrinių runke- 
I lių — po 225 centnerius iš
hektaro visame pasėlių plote.

Ne mažesnius įsipareigoji
mus prisiėmė gyvulių augin
tojai. Toliau plėsime daugia- 

' mėčių ir vienamečių žolių pa- 
• sėlius, išauginsime daugiau 
pašarinių šakniavaisių. Kiek
vienai karvei paruošime po 30 

 

centnerių stambių, po 6 cent
nerius k 
cent n e r Zi sultingų j ų 
Fermų darbuotoja įsipareigo
jo iš kiekvienos karvės pri
melžti ne mažiau kaip po 1,- 
700 kilogramų pieno, iš kiek
vienos motininės kiaulės gauti 
po 16 paršelių.

Kad šie įsipareigojimai bū- 
• tų įvykdyti, kolūkio partinė 

1 organizacija organizuoja tarp 
brigadų ir kolūkiečių socia-

■ bstinį lenktyniavimą. Kolū
kio valdyba ir partinė organi
zacija rūpinasi, kad socialis
tinis lenktyniavimas būtų gy
vas ir kūrybiškas. Kolūkio 
centre įrengiame Garbės len-

| tą, kurioje bus įrašomi dar
bo pirmūnai. įsteigiama taip 
pat pereinamoji Raudonoji 
vėliava, kuri bus įteikta lau
kininkystės brigadai, pasieku
siai geriausius rodiklius der-

■ tingumo atžvilgiu. Brigadose 
kiekvieną savaitę gamybiniuo-

' se susirinkimuose bus suveda
mu’ socialistinio lenktyniavimo 
rezultatai, darbo pirmūnai pa
sidalins patyrimu.

Šalinti trūkumus
’ Vykdydami TSKP CK rug- 
| sėjo ir vasario — kovo Plenu
mų nutarimuose iškeltus už
davinius — duoti šaliai dau
giau grūdų, mėsos, pieno ir 
kitų produktų, visų pirma 
mes turime pakelti laukų 
derlingumą. Kuo daugiaui iš-' 
auginsime grūdų, tuo labiau 
kįls visuomeninis ūkis, gerės 
kolūkiečių gyvenimas.

Grūdų mes gauname mažai, 
nes dar blogai tręšiame dir-4 
vas. Trąšų gi pas mus dideli 
rezervai. Iki šiol nesirūpina
me mėšlu. Didelė dalis jo bu

vo prie fermų išdraikoma, ne
kraunama į krūvas. Visai ne
renkamos srutos. Mokslas ir 
praktika rodo, kad geriausia 
trąša yra durpių kompostai 
ir pūdiniai. Durpių pas mus 
labai daug. Mūsų klaida, 
kad mes jų beveik nenaudo
jome. Į laukus jų išvežta vos 
40 tonų. Nors ir žinome, kad 
durpės yra daug veiksminges
nės, kai jos maišomos su mėš
lu, to n e praktikavome. Dur
pės labai reikalingos sun
kioms molėtoms dirvoms, ku
rių mūsų kolūkyje yra nema-

Sparčiai pakelti žemės ūkį 
— tokį uždavinį iškėlė parti
ja ir vyriausybė. “Nemuno” 
kolūkio nariai aiškiai mato 
kolūkio stiprėjimo ir kolūkie
čių gerovės kėlimo perspek
tyvas.

Jonas Norvaiša 
kolūkio pirmininkas 

Jonas Jukna 
kolūkio agronomas 
Vladas Ibianskas 

laukininkystės 
brigados 

brigadininkas 
Juozas Norvaiša 

gyvulininkystės 
fermos vedėjas 

Linkuvos rajonas. 
“Nemuno” kolūkis.

Centruotų ir po 50 
pašarų. Rochester, N. Y

Draugiškas iškvietimas

Gedemino Draugystės val
dyba ir visi nariai širdingai 
prašo visus apylinkės miestų 
draugus ir drauges į didžiau
sią mūsų pokilį. Tai bus Ge
demino Draugystės naujo na
mo atidarymas birželio 19 d.

Maloniai prašome Kanados 
draugus ir drauges, chicagie- 
čius, brooklyniečius, e astro- 
česteriečius ir visus Rocheste- 
rio lietuvius ir prietelius šia
me pokilyje dalyvauti.

Atsilankę visi praleisite lai
ką džiaugsmingai. Tokiuose 
laikuose įsigyti tokį gražų na-

4 pusi. Laisvė (Liberty) šeštad., Gegužės (May) 22, 1954

Labai Naudingos Knygos
Parduodamos Nužemintom 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.

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė 
Dr. A< Petriką, puslapių 320, kaina $1,50. DABAR TIK $1.

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

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

r

BIZNIERIAI — duokite savo kostumėriams ap
skritų metų atmintiną dovaną —- GRAŽŲ KA
LENDORIŲ. Tai naudingiausias daiktas kos- 
tumeriui ir biznieriui

\.

Kalendorius bizniui yra puikiausias pasiskelbi- 
mas, nes jis kasdiena kabo ant sienos šeimai 
prieš akis, kasdiena skaitomas jūsų vardas, ant
rašas ir telefonas. Ne tik jūsų koštumeriai, bet 
ir jų svečiai per kalendorių susipažįsta su jū
sų bizniu

Iš anksto užsisakykite kalendorius sekantiems 
metams. Dabar laikas užsisakyti dabar gausite 
geriausią pasirinkimą paveikslų ir į laiką — 
PRIEŠ KALĖDAS — bus išpildytas jūsų užsa
kymas

Laisves spaustuvė.tinkamai patarnaus jums ka
lendorių reikalu, nes Laisvės spaustuvė turi di
delį pasirinkimą gražių paveikslų kalendoriams. 
Jūs turite pamatyti tuos paveikslus, kad įvertin
ti jų gražumą

Parašykite ar patelefonuokite Laisvei, o Laisvės 
atstovas greit pribus pas jumis su sampalais. 
Jus stebins turiningas pasirinkimas iš Laisvės 
sampalų paveikslų bei vaizdų kalendoriams

Prašome be atidėliojimo kreiptis

110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.
Telefonas Virginia 9-1827

Iš LMS CENTRO RAŠTINES

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

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

n

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

Usnyne
Teofiliaus Tilvyčio gražiausia kūryba, sielą ža vejanti poe
mą, puslapių 160, kaina $1.50, DABAR TIK 75c.

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

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

Mortos Vilkienės Divorsas
Tai apysaka, kuri veda istoriniu keliu Amerikos lietuvių 
kultūrinio, ekonominio ir politinio gyvenimo. Parašė Mi
kas Rasoda—Mizara, puslapių 311, kaina $1.00, DABAR 
TIK 75c.

Ūkanos

(Tąsa ant 3 puslapio) 
praneštų ką mano išstatyti dailės paro
doje ir kokiomis sąlygomis.

NACIONALIS SUVAŽIAVIMAS
Kaip viršuje minėta, kartu su meno 

festivaliu įvyks Nacionalis LMS Suva
žiavimas. Jis turėtų būti reprezentaty- 
vis, tai yra, jame privalo turėti delega
tus visi LMS priklausą vienetai: Chorai, 
Dramos grupės, Moterų Klubai, Kultū
rinės organizacijos ir net pavieniai liau
dies meno mėgėjai, nariai LMS.

Delegatų lėšas, kaip rodo mūsų kons
titucija, padengia patys vienetai, bet... 
Gal būtų galima sutaupinti bent dalį lė
šų, jei, sakysime, Choras ar Dramos 
grupė pasiųstų artistus-mėgėjus, kurie 
atliktų du darbu ant syk: Išpildytų da
lį programos festivalyje ir turėtų viene
to įgaliojimus kaipo delegatai-atstovai.

Aišku, apie daugelį smulkmenų prisi
eis tartis laiškais. Bet geriausiai pada
rys LMS vienetai, jei tuč-tuojau pareikš 
savo nuomonę visais festivalio ir naeio- 
nalio suvažiavimo klausimais.

KAIP PADENGSIME LĖŠAS? •
Iš patyrimo žinome,.kad kaip suvažia

vimas, taip festivalis, pareikalauja gana 
didelių lėšų — ypatingai festivalis.

LMS Centras ir I-ma apskritis nėra 
-apsikrovę dolerių kalnais. Prie padengi
mo lėšų turėsime prisidėti visi. Tam yra 
keli būdai:

Sąryšyje su festivaliu rengimo komi
sija planuoja išleisti gražią souvenir — 
programos knygą. Pavyzdinės kopijos 
bus išsiuntinėtos LMS vienetams. Į tą

knygą reikia rinkti biznierių, profesio
nalų skelbimus, pavienių liaudies meno 
mėgėjų linkėjimus ir tt. Menui drau
gingos organizacijos neatsisakys pasi
skelbti istorinėje knygoje — tai vienas 
šaltinis sukėlimui lėšų.

Kitas, suvažiavimui ir festivaliui svei
kinimai ir linkėjimai tų organizacijų ir 
pavienių, kurie patys negalės dalyvauti.

Trečia: pasimokėjimas duoklių. Ne
smagu priminti, bet... Pora mėnesių at
gal išsiuntinėjome paraginamus visiems 
LMS nariams, katrų duoklės užsivilku
sios. Tik dalis atsiliepė į paraginimą. '

Aukų seniai prašėme ir mažai gauna
me. Bet būtų daug maloniau, jei vietoje 
kelių dolerių aukų, vienetas ar pavienis, 
pasimokėdamas duokles, prisiųstų mo
kestį vieno-kito naujo nario. Ar tas jau 
taip labai sunku?

CENTRO BŪSTINĖ
Gerai būtų, jei vienetai iš anksto pra

dėtų diskusiją per spaudą ir laiškais 
Centrui, pareikšdami savo nuomonę kur 
po šio suvažiavimo turėtų būti LMS 
Centro būstinė.

Ar suvažiavime išsivystys “varžyti
nės” tarpe Chicagos ir Brooklyno kaip 
dveji metai atgal Worcesteryje — ne 
mums'spėlioti. Viena asmeniškai už
tikrinu: Kiekvieno vieneto, įiekvieno pa
vienio LMS nario nuomonė, "Centre at
kreips rimtą atydą ir suvažiavime visi 
klausimai bus perstatyti tikroje šviesoje 
—demokratiškai.

Lauksime atsiliepimo iš kolonijų, kur 
tik randasi LMS vienetai ar pavienių 
narių.

Jauno lietuvio pastangos atsiekti profesijos, ekonominiai 
trūkumai, aštrus šeimyninis gyvenimas, politines 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 'v
Daug naudingų patarimų apie sveikatą, nurodymai kaip 
gelbėtis pasireiškus kokioms paprastoms ligoms, kaip jas 
pažinti ir būdai jų prašali n imu i. 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
ios. Paduodama daug receptų. Parašė Dr.- J. J. Kaškiau-

i čius, pusi. 128, kaina $1.00, DABAR TIK 60c.

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

ir pinigus.

110-12 Atlantic Avenue Richmond Hill, N. Y.



Vaizdai iš itiiksy šalies vakaru
.-sRašo JONAS JAUNASIS

Pn virš dviejų parų nuobodžios, ilgos 
keliones, važiuotės artėjo galas. Brėško 
rytas. Pasirodė rausvi spinduliai toli iš 
už kalnų. Pagaliau išsiveržė jų motina 
saulė. Nušvito klonys. Sklido spindu
liai vaisių soduose. Abipus klonio esan
tieji granito sargai lydėjo mus plačia ly
guma. t (

Kalnų pašlaitėmis mirgavo maži tro
besiai. Tolyn besiritant tankėjo namų 
tipklas. Įvairiausi vienaaukščiai na
mai. Kur-ne-kur styrėjo aukštesnis pa
statas. , Medžiai ant pašlaičių kyšojo- re
tai. Krūmokšniai ir žolė vien prie namų 
atrodė sodresni.

Traukinys pasuko link upės. Sakoma, 
kada tai seniai prie šios upės stypėjęs 
mažas kaimelis. Kiek toliau.už jo, iš 
šiaurės-rytų gulėjo aukštų, gubruotų 
kalnų virtinė, o vakarų šone — jūra, 
Didysis Ramusis Vandenynas. Kaimelis 
Yang-na vadinęsis. Jame indėnai (in- 
dijonai) gyvenę, o Yang-na tvirtove 
skaitęy: jūra, kalnai — jos barjeras.

indėnų ramus gyvenimas buvo 
laikinas. Godusis pasaulis be avantiūrų 
nerimo. Indėnai buvo įspėti pirmuoju 
pavojumi 1542 metais, kada Juan Rod
riguos Gobrillo, portugalas, ispanų na
vigatorius, pastatė koją ant jūros kran
to sausžemio, ties dabartiniu San Diego 
miestu, šešios dešimtys metų vėliau, 
Sebastian Vizcaina, kitas ispanas, atsi
stojo į pastarojo pėdas. Šimtui šešios de
šimtys septyneriems n retains praėjus 
Gaspar de Portola išlipo pirmas su įga

liojimu kolonizuoti indėnų žemę.
Vieną liepos gražią dieną, 1769 m., 

Portola iš San Diego uosto iškeliavo 
sausžemiu į šiaurę per Kaliforniją. Jo 
vedama kavalkada, pasiekusi gražius 
upės krantus, nakvojo arti Yang-na kai
mo. Upę užvadino Rio Porciuncula, da
bar vadinamą Los Angeles upe.

Portola ėjo ne tuščias. Jis žygiavo vi-e- 
na ranka nešinas kardą, o kita — kry
žių. Valdžia ir bažnyčia ėjo ranka į ran
ką. Franciškonai-kunigai kūrė misijas, 
o valdžia — Prezidios-garnizonus. Ką 
kryžius neįtikino, tai kardas. Keletos 
metų tarpti išaugo 21 misija. Kiekviena 
yaldį tūkstančius akrų žemės. Indėnai 
ją'are ir akėjo. Jiems užmokestis—mie
žių košės tris kartus i dieną! Kas ne
dirbo, vietoje košės, lazdą gavo.
< Viena tų misijų, San Gabriel Mission. 
Los Angeles pašonėje, buvo turtingiau
sia misija. Ji valdė žemę nuo Los An
geles iki San Bernardino. Statyta 1771, 
prie Hondo upės, bet žemės drebėjimas 
1812 m. ją apardė. Atstatė dabar esa
moje vietoje. Ji buvo visų kelių galas. 
Kas važiavo į Meksiką ar Arizoną, ar 
priešingai, sustojo San Gabriel misijoje 
pakvoti, maisto atpildų pasiimti...

Minėtina rugsėjo 4, 1871 metais. Tą 
dieną iškilminga procesija, pėsčių ir rai
tų, išžygiavo nuo San Gabriel misijos. 
Paėjus keletą mylių į pietus sustojo ar
ti Yang-na kaimelio. Kunigai atlaike 
pamaldas, valdiški atstovai pasakė kal
bas karaliaus garbei ir gubernatoriaus 
Felipe de Neve įsakymu įkūrė miestą 
sieksniniu vardu: “El Pueblo de Nuestra 
Senora, La Reina de Los Angeles.” Lie
tuviai: Panelės Mūsų Karalienės An
gelų! Miestas, dabar: Los Angeles. Yang- 
na vardas, gyvavęs nuo nežinomų laikų, 
rankos mostelėjimu žlugo.

L. A. miesto pirmieji gyventojai susi
darė iU 12 šeimų, 46 asmenų. Naujokai 
buvę trijų skirtingų rasių žmonės: indė
nų, afrikiečių ir ispanų kilmės. Miestui 
skirta apie 20 akrų plotas žemės. Pub- 
Jiška aikštė — Plaza miesto centre — 
ispanų tradicija. Jos reikalui skirta 100 
per 75 pėdas plotas. Plaza tebėra da
bar, tik pakelta kelis blokus į vakarus.

Ispanijos viešpatavimas Meksikoje su
biro 1822 metais. Kaliforniją užėmė 
Meksikos imperija. Meksikos karaliui 
Augtistin I pravirtus, 1823 lapkričio 19 
įsikūrė Meksikos respublika. Meksikos 
respublikai pralaimėjus karą su Jungti
nėmis Amerikos Valstybėmis 1848 vasa
rio 2, Amerika užvaldė Arizoną, New 
Meksiką, Nevadą, Utah ir Kaliforniją 
,už $15,000,000! Penkiais metais vėliau 
dapirko dar šmotą žemės iš Meksikos 
padidinimui Arizonos. Mokėjo $10,000,- 
4)Qg. Ji viso padidėjo apie 550,000 ket
virtainių mylių.

Mi/rtimis skrajojant po miesto tolimą 
,praeit/,' saulė sušypsojo dabarties mies
te. Miestas skendo melsvame miglų pa
tale. Važiuoto gatvių tinkle tebebuvo

niūri, lėta. Pėsčių irgi mažai.
Tik Ona ar Agnieška,
Tarsi jinai ko ieško:,

Vis bėga, vis paskuba,
Tai miesto vaizdas čia, bra!

Konduktorius pratęstai užakcentuoja: 
“Les Angeles!” šūkis greit pasiekė pa- 
sažierių ausį. Jie akymoju sužiuro į ba
gažus. Kas ka turis, ėmė. Monetomis 
traukinio “čiu-ku,” “čiu-ku” nutrūksta 
užbaigus virš trijų tūkstančių, mylių ke
lionę. Kiekvienas skuba juo greičiau pa
dėti koją ant tvirtos žemės.

Platforma prisirinkusi publikos. Vie
ni atėjo su reikalais, o kiti — spoksoti. 
Stotis mirga su visokio amžiaus žmonė
mis. Tūli ramiai sėdi, skaito ar snūdu
riuoja atokiai, o kiti — su įtemptu aty- 
dumu. Jų akys stringa į praeinančių 
veidus — pamatyti pažįstamą.

Stotis — džiaugsmų ir ašarų scena. 
Sulaukusieji artimus džiaugiasi, juo
kauja; al/sisveikindami liūdi, ašaroja. 
Ironija! Kiti gi džiaugsmų ir ašarų 
tvane randa duoną ir sviestą. Redcaps 
nardo po stotį, ieško bagažo panešti, pi
nigų gauti. Taksi m anas žvalgosi, žve
joja... štai, batų valikas, visas tik juda, 
žvilgsniais gaudo visų praeivių tai vei
dą, tai čeverykus.

Mano kelionės galas — sergantis bro
lis. Daiktus stotyje sutvarkęs, išskubė
jau pas ji.

— A, atvažiavai! — brolis pamatęs 
prabilo.

— Pagaliau.
— Gerai, brolau, — jaudindamasis 

tęsė.
— Pamiršk...
— Tai gal bus pas... — užkimo jo bal

sas, sidabrinė rasa aky.se sumirgėjo.
— Žadėta, ištesėta.
Dvi akys į dvi. įsmigo. Mintis daug 

turėjo pasakyti, bet nebuvo žodžių iš
reikšti jas.

— Malonu, kad ištesėjai pažadą — su
sikaupęs pridėjo brolis.

Pokalbį toliau tęsė. Deja, jis buvo 
trumpas. Brolis guodėsi, kad jam sun
ku ilgai kalbėti, pavargsta. Vėliau turė
jome daugiau pasimatymų, bet paskuti
nis — skaudžiausias, nepamirštamas...

Topograii  ja
Šimtas penkios dešimtys metų atgal 

Los Angeles buvęs nedidelis kaimelis 
prie tuo pačiu pavadinimu upės. Šian
dieną jis išaugęs į didžiausią žemės plo
tu miestą, o gyventojų skaičiumi ketvir
tas. Pastaruoju laiku turi su virš du 
milijonus gyventojų ir varžosi gyventojų 
skaičiumi už trečia vieta su Philadel
phia, Pa.

Jis užima 453 ketvirtaines mylias že
mės: iš pietų į šiaurę 44 mylių ilgas, o 
iš vakarų į rytus 25 mylių platus. To
lis aplink — 312 mylių. Žemė mieste 
kalnuota, kaip audros sujudimą jūra. 
Viena aukštuma genasi kitą, tarsi var- 
žydamosios už pirmą vietą.

Kaip autentiškai aprokuota, aukš
čiausia mieste vieta — penkios tūkstan- 
tys pėdų virš jūros lygio, o vidutiniška ■ 
žemuma — 275 pėdos. Kryptis žemės į 
pietus — vakarus. Tačiau kalnai iškilę 
visų vėjų kryptimi, tai ir žemė tokia.

Miesto užveja — Sierra Madre kal
nai. Jie juosia miestą iš šiaurės-rytų, 
kaip kokia nepereinama granito siena 
įvairiais pavadinimais aukštesnių ir že
mesnių kalnų. Tarpe kitų, Mount Wil
son iškilęs daugiau mylios į erdvę. Jo 
viršūnėje įrengta Carnegie Institute Ob
servatorija. Visitorių patogumui randa
si puikus hotel is. . -

Mėgstantieji erdvės kūnus per teles
kopą tėmyti Mount Wilson’e esti dažnus 
svečiai. Įdomi vieta: 12 mylių iš Pasa
dena, California.

Klimatas . ..
Klimatas švelnus. Vidutinė tempera

tūra 80 laipsnių. Pasitaiko dienų ir la
bai šiltų, bet tokių mažai. Vasarą nak
tys vėsios. Einant miegoti visada turi 
gerai apsikloti, o vakarą — apsirengti.

Rudenio]) ir žiemą temperatūra svy
ruoja tarpe 50 ir 60 laipsnių. Pasitaiko 
kai kokia diena šiltesnė , ir'priešingai. 
Priemiesčiuose yra buvę daug šalnų. 
Naktys vėsios, o dažnai ir šaltos.

(Bus daugiau)

22, 1D54S pusi.—Laisve (Liberty)-šeštad., Gegužės (May)

Waterbury, Conn.
Is 103 Kliubo susirinkimo ir 

Tamošiaus “geradarystė 
kliubui”

Daugiau mėnesis laiko pra
ėjo, kai “Laisvėje” tilpo ko
respondencija, kur buvo apra
šyta, kaip Tamošius pasitar
navo reakcijai, išpildė kunigo, 
vargonininko ir tūlo daktaro 
troškimus, kad pasukti kliubą 
taip, kad kunigai ir reakcio
nieriai galėtų panaudoti jį sa
vo naudai. Mat, kliubo pirmi
ninkas Tamošius taip buvo 
instruktuotas reakcijos, ščy- 
rai pildydamas reakcionierių 
įsakymus, jis išmetė iš kliu
bo pirmeiviškus laikraščius, 
kad ir per purviniausią provo
kacija. Mat, manė, kad kai 
tik “Laisvė” ir “Vilnis” ne
ateis, o progresyvėm draugi
jom kliubo patalpos dėl su
sirinkimų atsakyta, tai tuo 
būdu ir bus pašalintos visoa 
kliūtys, kurios gali pastoti ke
lią pavedimui kliubo Į kunigo 
ir vargonininko galią išnau
doti.

Ve kokią drąsą dabar jis 
jaučiasi turįs. Apie keturios 
savaitės atgal parapijos sve
tainėje buvo surengtas kon
certas ii' po koncerto turėta 
su artistais “good time.’’ Bet 
parapijos svetainėje, kur irgi 
turi pilnus gėrimui pardavi
nėti laisnius, pasirodė nėra 
patogu. Nes Connecticut vals
tijoj tik tame kambaryje, kur 
pakabinti laisniai, valia pirk
ti ir gerti, ir net uždrausta j 
kitą kambarį iš barrūmio neš
ti gėrimą. O tokiom aukš
tom asabom, kaip kunigas, 
vargonininkas, artistai ir kiti 
parinktiniai, negi gerti prie 
baro ar barrūmyje prie sta
lo. Tai būtų per prasta. Ki
ta. tai rengėjai, kurie susi
dėjo iš kunigo ir vargoninin
ko, nebūtų turėję įeigų sau. 
Ii tai yra suprantama, kad 
tokie aukšti žmonės žingsnio 
veltui nedaro. Tad tiesiogiai 
ar netiesiogiai tūri jiem būti 
užmokėta!

Tada, kad išvengti visų 
painiavų, susitarė su Lietu
vių Piliečių Kliubo pirminin
ku Tamošium. Tamošius pa
tarė, kad gali turėti gerus 
c ūsus 103 kliubo svetainės 
barrūmyje ir kad už tai nie
ko nekaštuos. Prieš koncer
tą šeštadienį atvežė gėrimo 
ir užkandžio ir sudėjo viską 
j balių kambarį. Sekmadien) 
po koncerto visi besivadiną 
ponais suėjo ii- ten pelną da
rė rengėjų naudai.

Kaip visur, kur tik ponai 
kunigai nori pelno pasidaryti, 
turi turėt ir tam tikrų ele
mentų, kuriuos galėtų išnau
doti. Tarpe išnaudojamųjų 
atsiranda vienas kitas, kurie 
pradeda jausti, kad jau per 
daug, o ypač kada už triksą 
reikia mokėti pusę dolerio. 
Tai dabar riekurie nepasiten
kinusieji vaikščiodami po kar
kiamas kitiems pasakoja, 
ypač jeigu kas užklausia, ar 
turėjo gerus čėsus, kad juos 
be mielaširdystės aplupo. Sa
ko, kur taip žmogų lupa, ten 
negali būti pasitenkinimo.

Tuo kartu, kada tie aptūp
tieji skundėsi kitiems, toje 
karčiamoje buvo kliubo na1 
rių. Penktadienio va k a va. 
gegužės 7, kliubo susirinkime, 
kai svetainės išrendavotojaa 
davė raportą, tai visai nemi
nėjo apie tą vakarą naudoji
mą svetainės. Tada kliubo na
riai, kurie tas pasakas girdė
jo, ir užklausė, kodėl vendą- 
votojas nieko nepranešė apie 
tą vakarą, ar svetainė buvo 
isvendavota ar duota veltui. 
Tada pirmininkas Tamošius, 
nelaukdamas rendavotojo at
sakymo, pašoko, kad tą viską 
užtrinti. Aiškino jis, kad tą 
vakarą rengė tie, kurie dar 
nėra įsikūrę ir biznio jokio 
nedarė, ir tam panašiai. Ta
čiau nariai, kurie žinojo, pri- 
rodė, ,kad ten ne neįsikūr&ių 
buvo parengimas, bet koncer
to komisija darė biznį. Ta
da Tąmošius jau pradėjo tei
sintis kitaip, kaip nieko ne-

Detroit, Mich.
iš abelnos draugijines mūsų 

veiklos
Mūsų draugijiniai susirinki

mai, konferencijos ir paren- ' 
girnai - vakarienės eina neblo- 
gai i)- gauname iš jų gerų 
pasekmių.

Balandžio 17 d. atsibuvo 
Draugijų Sąryšio konferenci- 
ja^ kurį_buvo sėkminga, nors 
neTisidraugiįų delegatai at
silankė.

Naujoji raštininkė d-gė S, 
Kasparkienė po sunkios ligos- 
operacijos jau dalyvavo ir 
stengėsi kiek galėdama padė
ti, nors liga nėra pilnai apga
lėta. Už tai nuoširdus ačiū 
mūsų draugei raštininkei.

Konferencijoje pirmininka
vo K. Nausėda, labai drau
giškoj nuotaikoj vedė tvarką 
ii- visi raportai buvo gerai ir 
nuodugniai apkalbėti. Per
žiūrėjus knygas pasirodė, kad 
i'.ekurios draugijos nėra pa- 
s'inokėjusios metinės duoklės 
SI. Nutarta, kad užvilktą ii’ 
šių metų duoklę užsimokėtų 
kartu.

Svarbiausiu klausimu buvo 
Spaudos Piknikas ir įžangos 
tikietų išdalinimas draugi
joms. Tas buvo atlikta vie
toje su raštininkės pagalba. 
Buvo nuomonė turėti draugi
jų atstovų susirinkimą dar 
prieš pikniką. Ir taip gražiai 
konferencija baigėsi draugiš
koj nuotaikoj su tikslu dirbti 
smarkiai dėl Spaudos Pikniko.

LLD 188 kuopos susirinkimas
Gegužės 9 d. įvyko LLD 

188-tos kuopos susirinkimas, 
kur gražus būrys narių daly
vavo ii' buvo gerų raportu iš 
įvairioj veiklos.

Rimtai apkalbėta spaudos 
rėmimo reikalas, diskusuora 
Spaudos Piknikas ii' pasida
linta jo įžangos tikietais pla
tinimui. ’

Apsigynimo vakarienė gerai 
i garsinta ir tikietai platinta. | 
Išrinkti vakarienei darbiniu- | 
kai. \

Nutarta rengti išvažiavimą 
i birželio 20 d.
' Gegužės .9 d. Draugijų sve
tainėje buvo minėjimas Moti
nų Dienos, kurį surengė 
draugai vyrai. Daug žmonių 
atsilankė ir visi pasitenkino 
gera ii- skania vakariene.

Vyrai buvo patenkinti, kad 
į jų rengiamą pažmonį, pa- 

| gerbimui moterų veikėjų, at
kreipė dėmesio daug vyrų ir 
moterų, o draugės moterys 
buvo linksmos už jų tokį 
gražų pagerbimą ir Motinų 
D ienos at ž y m ė j i m ą.

Draugas

Cudahy, Wis.
Koncertas gerai pavyko

Gegužės 2 d., Pulaski sve
tainėje, LDS 7-tos Apskrities 
rengtas koncertas gerai pa
vyko. Programą išpildė Cice
ros Moterų Choras po vado
vyste gabios muzikės Daratė- 
les Yuden ii' vietinių LoDuca 
Bros. Melodies akordionų be- 
nas. Akordionų benas pradė
jo programą su šios šalies 
himnu. Vėliau grojo polkas 
ir kitokius muzikos kavalkus, 
vadovybėje Olive Gardner. 
Tas. publikai labai patiko.

Antrą dalį programos at
liko Ciceros Moterų Choras 
vadovybėj Daratėlės Yuden. 
Nors* Ciperos Moterų Choras 
ii- duetas Stanevičienė ir Doč- 
kienė visados gražiai dainuo
ja, bet šį kartą ir choras ir 
duetas specialiai gražiai ir su
tartinai skambėjo, už ką pu
blika nesigailėjo aplodismen
tų. Už gražų sųmokinimą 
kreditas priklauso Daratėlei 
Yuden.

Publikos atsilankė gana 
skaitlingai. Bet dėl blogo oro 
svočių iš kitų miestų buvo ma

žinėdamas sakė, kad alsi* 
klaus tūlo daktaro, nes jisai 
užsakė svetainę.

Tai ve kaip kliubą pradeda 
melžti.

“Naujienų” skaitytojas

žai. šio koncerto surengimu 
daugiausiai pasidarbavo Ju
lius Neumannas, už ką vertas 
didelio pagyrimo.

Kenoshietis

CLEVELAND, OHIO
L.L.D. 22-ros kuopos susirinkimas 

įvyks trečiadieni, gegužes 26 d., L. 
D.S. svetainėje. 7:30 vai, vakare.

Draugės ir draugai, esate kvie
čiami visi nariai dalyvauti tame su
sirinkime, nes bus išduotas raportas 
nuo pareito parengimo, kuris atsi
buvo balandžio 24 d., iš to dažinosi- 
tė kokios pasekmės buvo. Dar kai- 
kurie nariai nepasimokėjo duokles j 
Centrą už šiuos metus, nes Centrui 
yra reikalingi pinigai del išleidimo 
“Šviesos” ir naujos knygos. Taipgi 
kviečiame ir 57 kuopos buvusius na
rius dalyvauti mūsų susirinkime, ne 
pamirškite laiko. Valdyba.

Bostonas ir Apylinkė
Paskutinis pranešimas ir pakvie

timas dalyvauti šj pavasari parengi
me gegužės-May 22 d., Noru’ood, 
Mass., Finų Salėje, 37 Chapel Court, 
pradžia 7:30 vai. vakare. Tai bus 
perstatyta Operetė PEPITA, kurią 
suvaidins du chorai: Brooklyno Aido 
Choras ir Newarko Sietyno Choras. 
Atvyksta 8 mašinom Virš 40 asme
nų, kurie suvaidins minėtą veikalą. 
Rengia trijų miestų komitetas.

Kviečiame visus atsilankyti.

Bonn, Vokietija. — Lais
vųjų Demokratų Partija 
iš Vakarų Vokietijos siun
čia savo delegaciją Mask
von; nori|diplomatijos ry
šių su Sovietais.

- ------ ----------

LAWRENCE. MASS.7

TURKIŲ BANKETAS
Paramai Dienraščio Laisvės

Ivvks šeštadieni c- • *-

Gegužės ^9 Mav
Vakariene Bus Duodama 7-tą vai. Vakare

Gražioje Vietoje — Tyrame Ore

MAPLE PARK
Kviečiame visus i šį gražų pasilinksminimą ir prašo

me susirinkti anksti, kad visi paskirtu laiku galėtume 
vakarieniauti-

ROCHESTER. N. Y.
✓

Labai svarbus užkvietimas
Laisvės Fondo sukėlimui

>IKNIKAS
Rengia L.L.D. Moterų ir Vyrų Kuopos

Birželio 5 June
Naujame Gedemino Name

> Joseph Ave. Rochester, N. Y.

Visus Rochesterio lietuvius kviečiame j ši pikniką. Visi 
branginame apšvietą, tad rūpinkimės spaudos palaikymu. 

’Atsiminkime kas būtų jei neturėtume spaudos, nieko neži
notume.

Nevalgykite namie tą dieną, nes piknike bus skanių val
gių ii' gėrimų visiems užtenkamai. Visi būsite pasitenkinę 
_  turėsite gerus laikus puošnioje Gedemino svetainėje.

Visus nuoširdžiai kviečia Moterų ir Vyrų L.L.D. Kuopos- 
Pradžia 6-tą vai. vakare

NEW HAVEN, CONN

D

Daugelyje vietų suvaidintas ir visur su puikiau
siu pasisekimu, veikalas pribus į New Havcną

“Ne visada katinui užgavėnes’^
Keturių veiksmų komiška drama

Parašė didysis dramaturgas A.- Ostrovskis 
Stato Scenoje L.D.S. 16-ta kuopa

Suvaidins Brooklyno Lietuvių Liaudies Teatro 
žymiausi vaidintojai: J. Budrevičius, Elena 
Brazauskiene, Jonas Lazauskas, Eva Mizarie- 
ne, Eleonora Tautkus ir Koste Rušinskiene. 

Režisierius R. Mizara

Prašome įsitemyti, kad vaidinimas įvyks

Sekinad., Birželio 6 June
Lietuvių Svetainėje

243 Front St. * New Haven, Conn.
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IŠ LIETUVOS
Pas remontininkus

MARIJAMPOLĖ. — Tarp
rajoninių kapitalinio reino’i-. 
to dirbtuvių kolektyvas įsipar-

Tara Lietuviu
a. t.

Šiandien Pepita 
išvažiuoja į Norwoods

NEW YORK
HELP wanted— female

peri k iomix 
termino, 

atsarginių

dien •- 
su ta ti
dal i u

lui .įvykdyti 
m h anksčiau 
pili nemaža 
ir reinontiniu 
ti darbus tik

Dirbtuvė
Viršum plano atre- 
H> automašinų vari- 

automašinos. Gerai

Jaunuolis gavo 20 
meti] kalėjimo

Dennis Wepman. 21 
jaunuolis, nuteistas 20 
iki viso amžiais kalėjime iš-

metu 
metu

Ruošiasi bausti 
doku streikierius

Dokų komisija pranešė vi
siems tiems, kurio streikavo

vi rsi.i o. 
montuota

J.
kurie

Įrengimų
KLAIPĖDA, 

fabriko kalėk 
socialistini lenktyniavimą, di
deli dėmesį skiria mašinų 
priežiūrai darbo metu. Prieš
akinių šalies tekstilės įmonių

priežiūros grafikas
“Trinyčių” 

i<vr<bK'

būti.
Jis buvo nuteistas už nu nuo

dijimą Dr. William Fraden 
ir jo žmonos. Pasirodo, kad 
iis padėjo nunuodyti Frade
nus jų sūnui Harlow, kuris 
pripažintas esantis nesveiko 
proto ir dabar laikomas Bel-

Ii būti suspenduotos darbo

tinkamai nepasiteisins, kodėl 
jie streikavo ir dokininku
(laibą trukdė.

Toks pas i mojimas paliečia 
virš šimtą dokininkų. O

Dennis Wepman 
žinias nenormaliu 
du aiškinasi. 
i( Fradenus

pavyzdžiu fabriko inžinieri
niai - techniniai darbuotojai 
paruošė valandini įrengimų 
priežiūros grafiką. Sudarant 
verpimo mašinų priežiūros va
landinį grafiką, panaudotas 
geriausiu verpėjų Plokštienė.s,

irgi pripa- 
esant. Juo- 
jie susita- 

nužudyti tam. 
naujai knygai 

jie tarėsi para-

tai 
gali reikšti, kad jiems bus 
atimtos teisės net balsuoti ge
gužes 26 d., kuomet dokinin- 

pa-kai balsuos, kurią uniją 
sirinkti.

Šimo, verpimo cechuose. Sėk
mingai įsisavina darbą nauju 
būdu meistro padėjėjai Rup
šys. Monkevičius. verpėjos 
Baltuškaite. Jurčytė ir kitos.

S. Nargėla

Unija užgiris 
rekomendacijas

CIO transportacijos darbi
ninku unijos prezidentas Mi
chael J. Quill ir kiti vadai už

rinėto.jų komisijos raportą ir 
rekomendacijas, nors tas ra
portas pilnai unijai n e patim
ka.

Komisija rekomenduoja sub- 
vių ir busų darbininkams pa
kelti po 14 centų i valandą, 
taipgi suteikti kitų pagerini
mų, bet daugumos unijos rei
kalavimu nepriima.

Komisija taipgi rekomen
duoja pravesti transportaci.jp- 
je naujų reformų, kad išlai
das sumažinti.

Nauji kolektoriai
Mcdikalių mokyklų ir proto 

ligoninių gydytojai sudaro 
fondą proto ligoms tirti ir pu
blikai informacijų suteikti .

Jie pasimo.jo i metus sukel
ti $8,500.000
darbui. Tokios 
jie nurodo, kad 
nėse baimę ir 
protinių ligų.

tam svarbiam 
sumos reikia.

sarmatą dėl

Proto 
skaičius 
didėja.

I igom is serga n č i ų j ų 
Amerikoje smarkiai

Šūviai išdavė plėšikus
Brooklyno jaunuoliai Ray

mond Ravich ir Lawrence 
Condon viename sal i fine įsigė
rę susikumščiavo su kitais gė
rikais ii’ Condon iš revolverio 
paleido kelis šūvius 
gązdinimui.

Išgirdimi šūvius, 
pribuvo ir areštavo 
ir Ravichų. Paskui
sipažino, kad kiek pirmiau jie 
apiplėšė likeriu krautuvę ir 
viena saliūną. Po to buvo at
ėję į šį saliūną pasilinksmin
ti ir laimėtą turtą praleisti.

istorija, nes
Š.vti tokią knygą, kokios nie
kas kitas dar nėra parašęs.

Jie sutaisė šampano kak
lelius su nuodais ir pasiūlė 
Harlowo Fradeno tėvams iš
verti. Taip iie buvo ir hu

Subvė ne viešbutis 
sako teisėjas

nuodyti.

Susirinkimas
BROOKLYN, N. Y.

Svarbus Pranešimas Arnaigameitų
Unijos Lietuvi!) Kriaučių

Coney Island teisman buvo 
pristatyti penki miegaliai. Jie 
buvo areštuoti West End BMT 
t ra u k i n y j e be m i ega n t.

Pasirodė, kad jų keturi yra 
ir pirmiau kuo nors policijai 
prasikaltę ir buvo už tai nu
bausti. Todėl teisėjas Serper 
jų nepasigailėjo —davė jiems

I eismui spręsti
Mrs. Lydia Paola piistatė 

. Long Island City teismui sa-. 
!\o 19 metų dukterį Mary ir 
jos būsimą vyrą Vito Salve
mini, buvusį Korėjos vetera- 
ną. Paola kaltina, 
mini
apstunidęs ją ir

įsiveržęs į jos , namus, 
išsi vi Įjojęs

Bet duktė ir būsimas jos 
vyras'tą viską užginčino. Jie 
sako, kad jie yra Įsimylėję, 
negalį viens be kito gyventi 
ir nori apsivesti. Bet jos mo
tina neleidžia apsivesti ir sa
vo dukterį terorizuoja,
duktė ir apleido motinos 
mus, nusikėlė gyventi pas 
to Salvemini tėvus.

Todėl
na-

rai apie tai visiems aps 
voti ir tada pas ,iį grįžti, 
gu bus tam reikalas.

Policija reikalauja 
didesnių algų

Broli užmušė, 
teisme laimėjo

h no chorų nariai, kurie 
dina operetę “Pepitą.” iš1

vai

HAIRDRESSER (‘T;
SHAMPOO MANKVKIAt .

Aukščiausia alga. 5 di- i;ų savaitė 
Air conditioned dirbtuvė Valandos 
’) A. M. 6 P. M. Pirmadieniais už- 
Jura. Telefonuoki te:

M O. 7-9502 ar po 6 v. v.
T< l. M O. 7-5677

teisintas Richmond 
teismo, kur jis buv< 
mas dėl savo brolio Bernardo 
užmušimo.

kaltina

Tcisme jis išaiškino, kad no 
r. orėjęs savo 
paleidęs šūvi.

broli užmušti 
kad ji tik pa

broliui mirtimi.

tu i, kad Bernardas nepaisęs 
savo žmonos ir pen k iii vaiku, 
nesuteikęs jiems užlaikymo.

Smerkia negru 
j diskriminaciją

Wm. V. Bradley. Interna
tional Longshoremen’s Asso-

Liberty Auditorijos. Rich
mond Hiillyj, ir tada draugi’ 
patiauks j Norwooda. .Mass.

Jie buvo planavę grįždami 
iš Norwoodo sustoti Hart
forde ir ten perstatyti “Pe- 
pitą,” bet dabar Hartforde 
nesustas, iš Norwoodo važiuos 
tiesiai namo.

j Nemažai susiregistravo 
dalyvauti išvažiavime

V; Kazlauskas ir 
'•Ras, kurie rūpinasi 

m u gegužės 30 d., 
dieniu vakare turėjo 
n i ą.

Pasirodė, kad jau 
v ra užsiregistravusių 
ii. Bet dar daugelis

n (miazai 
va žiu o-

Tik nereikia il-

ABELNAI

■ 99-101'

DARBININKĖ

'Puri būti smagaus ūpo. Lengvas val

gių gaminimas 
vatinis 
mais.

Tclefonuokile:
Lynbrook 9-8630

paliūdiji-

nam u DARBININKĖ
Paprastas valgių gaminimas visi 
įrengimai elektriniai. Guolis vietoje, 
atskirame* maloniame kambaryje. 2 
vaikai. Tinkami liuoslaikiai. Vėliau 
atvykusioj! priimtina. Linksma na
rni) atmosfera. $160 j menesi.

Telcfonuokile;
R O. 1-286?

< 100-102)

MALE and FEMALE

Gerbiami lietuviai kriaučiai 54-to 
skyriaus nariai ir narės! Prašome 
daly vau t i susirinkime geg u žės- Ma y 
26 d., 1954 m.. 5:30 vai. vak,, 11-27 
Arion Pl.. Brooklyn. N. Y.

Šis susirinkimas šaukiamas Extra 
ir mėnesinis, nes jame bus nomi
nuoti asmenys delegato vietai ir j 
visą 54 skyriaus valdybą. Unijos ir 
SS korteles turėkite, nes be jų ne- j 
bus jleidžiami; ne vėlesnė 3-jų mė
nesių.

54 Skyriaus sek r. Ch. Nečiunskas i

lojime išsimiegoti. O vieną, 
l u.ris turėjo gerą rekordą, 
paleido ant paroles.

Policijos komisi o n i e r i u s 
Francis W. H. Adams pareiš
kė, kad policijos departmen-

j kad jis paskyrė negrą unijos 
organizatorium New Yorke. 
Taipgi jis’sako, kad jo unijos 
vadovybėje yra trys negrai.

Bradley nurodo, kad tarp 
dokų darbininkų yra nemažai 
negrų. Todėl jie turi teise rei-

Visi išvažiavimo

SlFERINTENDEXy
Pagoidaujannr pora. Mažas budin- 

kas. Aliejum šildoma. Keltuvas, ne 
automat iškas. Tuo jaus i oiWalijĄi 
dirbti vakarais. 7 ar 8 \ai. Vyras 
mokantis prie p;;iaisymu. Prižiūrėii 
visą namą. Gaus aparlmenlą ir ge-

gegužės 30 d. susirinks prie 
Ižbortv Auditorijos kaip 9:30

trauks į Long Islandą.
Ttcngėjai prašo atvažiuoti 

Auditorijos ir 
savo automo- 

i išvažiavimą.

prie Liberty 
tiems, kurie su 
kiliais važiuos

rą algą.
MO. 9-6685

<99-1001

HELP WANTED MALE

Teisėjas berper taipgi pa
reiškė, kad jis netoleruos sub- 
vėse miegojimo, nes subvės—• 
ne viešbučiai.

Atsidaro Lyčiai

tol.
tos

kol nebus policijai pakel-

Adams nurodinėjo, kad da
bartinės policijos algos yra 
per mažos, todėl policistai il
gai neišsilaiko savo vietose,

jos unija, kur; nori paveržti 
pirmenybę iš senosios unijos, 

diskriminuo- 
neįsileidžia jų i

vietas.

Hirie automobiliu neturės.

Sl'PERINTENDENT 
(ARBA PORA)

G aukštu apart meni inis namas. 38 
šeimų, garu šildymo stoker. Turi at
likti visus pataisymus. Gera mokes
tis ir 4 rūmų apart men las.

Bradlev tvirtina, 
i a negrus,

Lietuvių Moterų Klubas 
susidarė veiklai planą

Tarp 10
84 Iii SL, N. Y.
A. M. ir 5 P. M.

Darbo dienomis
Tcl. R H. 4-5992

(98-100)

CHINCHILLAS
DEL PELNIMOST

Patikrintos Veislės
BRED PAIRS- YOUNG PAIRS

LORNE SCHENINGER
G4-46 233rd St., Bayside, L. I.
BA. 7-2960 BA. 4-3413

Parku Departmentas pra
neša, kad su šiuo šeštadieniu 
atsidaro byčiai pajūriuose, 17

Maudymosi prūdai bus at
dari tik šeštadieniais ir sol 
madieniais iki birželio 13, 
po to—bus. atdari kasdien.

Kuomet' dabar 
smarkiai plečiasi 
susidaro didesnio 

tai

kriininalystč

Gegužes 26 d. balsavimai 
parodys, kuri unija laimės 
rinkimus.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

f 

Gerai Patyręs Barbcris

PEIST LANE 
DRUGS. Inc.

405 So. 4th Street
Cor. IIcwcs Si.

Brooklyn, N. Y.
Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, įvairūs daikte
liai. ligonių kambariui reikmenys 

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

Receptų Specialistai:

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

Dr. A. Petriką

apsunkini
mo, tai nelengva pastoviai 
policistus išlaikyti, sako ko
misionierius.

Ar tik neteks ir policijai 
už algų pakėlimą streikuoti 
ir pikietuoti?

FUmos-Teatrai
Stanley Teatre dar tebero- 

doma graži, spalv 
“Inspector General, 
minta ir suvaidinta 
Dailės Artistu.

ė filmą
Ji paga- 
Maskvos

Ketvirtadienio vakare įvy
kęs T.ietuvių Moterų Apšvie
tus Klubo susirinkimas buvo 
skaitlingas, nors oras buvo 
gana prastas. Pasirodė, kad 
mūsų moterys nugaii ir lietu.

Susirinkimo aptarta dauge
lis klausimų tolesnei veiklai: 
turėti 
prie

i išvažiavimą, ruoštis 
rudeninio veikimo ir tt. 
susirinkimas buvo pasku
bame sezone. Klubas 
susirinkimus pradės tik

REAL ESTATE

I IR 2 ŠEIMOM Si SKLEPAIS
Tik keletas (įeliko delei 

didelio publikos pageidavimo 
V .-V Approved 10% Cash 30 m.

Mortgif'iai 
BRUCKNER BLVD. A LASALLE &

\V ATER B V R Y A V EN l ’ ES
šeimai (P- rūmų. 1’y maudynių, 
šeimom 4*2 rūmų ir 4 rūmų

Garadžius, moderniškai statyti, Por- 
čiai, ekspertų konst rupija, dubilti 
laiptai, aliejum šildom'.; Su žplyniu- 
kais. medžiais apsodintas boujjiwras

Builder On Premises ♦
Teis. TA. 8-8106 — TA. 9-6888

1
2

DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tcl. EVergreen 7-6368

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

: MATTHEW A. Į
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

kitu pa-

polici ja 
Condoną 
jie Pri-

CHINCHILLAS
Blend Trust 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. Sit. 7-3752—Ar farm*: RE. 9-2705

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

Xz < 45 Z

B A R & G R1 L L
32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.

Telephone: EVergreen 4-8174

i Ispanijos veteranai 
bus pagerbti

D('kora,cijų Dienoje, gegu
žės 31, .Abrahonio Lincolno 
Brigada-1 ruošia po atviru 
dangum mitingą, kuriame bus 
pagerbti Ispanijoje kritu
sieji 2,000 Brigados veteranų.

Mitingas įvyks ant kampo

dalyvauti ir pa- 
kurie padėjo sa- 
kovoje prieš fa

iand Avė. Prasidės 1 vai. po 
pietų.

Rengėjai kviečia visus šiame 
susirinkime 
gerbti tuos, 
v o gyvastis 
šizmą.

šiame susirinkime, kaip 
rengėjai sako, taipgi bus iš
neštas protestas prieš gene
ral) prokurorą, kuris priskyrė 
šią organizaciją prie “sub- 
versyvių.”

šiame susirinkimo bus La

del, kad bus arti byčių, kur 
bus galima saulės spinduliuo
se pasikaitinti ir pasimaudyti.

.■ VOUR
(HOME

Is Your Home Ready for 
Spring & Summer?

Get Expert Help Now! To Save 
Time and Money

TAUPYKITE LAIKA
SU

Nėra Springs!)
Clips • Gadgets

Nieko Kas
Galėtų Sugesti

šaukite ar
Rašykite Del
Informacijų

Joje gali matyti, kaip rusu 
rašytojas Gogelis pajuokia 
euristinius valdininkus, šioje 
filmoje juoko yra iki valios. 
Gerai kiekvienam 
tyti.

ją paąna-

Vaikų dainų, 
kitokių įvairumų

muzikos h' 
parengimas 

gegužes 22, 
2:30 vai. po pietų, 124 W. 21 
St. (Studio 5). Įžanga 75 c. 

žymūs menininkai - daini
ninkai šiame parengime daly
vaus.

tinis 
savo 
rudens pradžioje.

šiame susirinkime dalyvavo i 
viena klubietė. kuri turėjo ir | 
varduvių diena. Tai Elena, 
B ra z ūsk i on e. Ji todėl pa- 1
vaišino klubiotes ir ton bu
vusius vyrus vynu, arbata ir, 
sausainiais . 
gi a u siu metų.

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

Re p

Užmušta 289 žmonės

DRY ( LEANING A TAILOR SHOP 
Daro $950 biznio i mėnesj. Pilnai 
įrengtoje dirbtuvėje ir geroje kai
mynystėje. miesto centre, arti ge
ležinkelio stoties. Savininkas išvyk
sta j vakarus parduoda su nuo
stoliu.

šaukite bile laiku:
DO. 6-0862 — DO. 6-3773 J '

(99-101)

“Variety 
statytas Lenox 
125th St., 
sek ma dien į, 
vakare.

žymūs artistai 
statyme dalyvaus, 
Pine vadovybėje.

Show” bus per- 
Teatre, 79 W.

Manhattane, ši 
k a i p 8:4 5

šiame
artisto

per- 
Les

Jei Tamsta dar neprenu- 
memoji dienrašti L 
tnoiau užsisakykite, 
diena atneš jums 
ąvarhia»isia« žiniai i?

j namus 
viso pa

AUTHORIZED FRANCHISED 
FEDDERS DEALER 

Jerry’s Refrigerator Service 
Naminiai ir Koinerci.jiniai 

AIK CONDITIONERS 
ir 

REFRIGERATORS 
Visokiam Darbui Visokiu 

Modeliu 
Round the Clock Service 

Prieinamos Kainos 
Factory. Authorized 
įdėjimai ir Taisymai 

2624 Avenue IJ, Brooklyn 
Tel. SH. 3-6951

PINIGUS • VIETA 
ABC SULANKSTOMAIS STALAIS

IDEALIŠKI DEL

Tol. Bit 9-3606
ABC METAL

■/ Sizes
48”x.3O”
72’’x30”

1 96”x30”
Taipgi gaunamj

| Apskriti Stalai

Bažnyčių • Mokyklų
Caterers • Namams

Banketams *

Pokyliam Papuošimas
Darbui Stalai t

PRODUCTS, 113 W. 42nd St

Valstijinis motorines važiuo
tos komisionierius ' MacDuff 
raportuoja, kad per sausio ir 
vasario mėnesius buvo 
mobiliais užmušta 289 
nes. Pernai tuo pačiu 
buvo užmušta 302.

Sužeistų per tuos, du mėne
sius buvo 25,410. Pernai per

auto- 
ž mo

Williamsburgieciai 
pikietuos majorą

A n t r a d i e n i W i 11 i a m sb u r go 
piliečiai pikietuos m a j o r ą 
Wagneri. Apie 400 Tėvų-

žeistas.
Automobilių ir trokų sus?- 

daužymai padarė nuostolių iki 
Pernai buvo už 

do-
$15,512,879.
tą laiką virš 13 milijonų 
ierių nuostolių.

Komisionierius prašo 
a u t om o b i 1 i ų vairu o toj ų
atsargesniems . Taipgi ir
liniukai, ypač kai eina sker
sai gatvę, turi gerai apsižiūrė
ti, nes per sausį ir vasari už-

visų 
būti 
pės-

Neberado $1,254
Areštuotas Arthur B'. Pierce, 

17 metu amžiaus. Jo kamba
ryje padarius kratą viso la-

savo iškabomis maršuos prie 
City Hali.

W i 11 i a m sb u r g i o č i a i p rotes- 
tuoja prieš pasimojimą užda
ryti Stagg St. policijos stJ^j ir 
sumažinti sargybą, taipgi pa
leisti tūkstanti civilines gyny
bos narių..

Tėvai ir mokytojai mirodo,

žalingas, nes sumažinus ap
saugą nebus saugūs nei be

bo rasta tik $1 ir .)<> 'žmonos 
korsetas.

pačiupo savo boso $1,255 ir 
paspruko. Iki šiol jis slapstė-

licijos rankas.

NEPRALEISKITE TOS JAUTRIOS, ŠIRDŽIALŠILTOS 
MEILĖS ISTORIJOS 

Visa nufilmuota gražiojoj Romoj!
20th Century Fox’ Teshnlspalvls CinemaScope veikalas

3 Coins in a Fountain,
Jean

PETERS
Clifton Dorothy
WEBB McGUIRE

ROXY Theatre, 50th Street

Louis
, JOURDAN

Rosswno
BRMVZl

prie 7th Ave

6 pusl.—Laisve (Liberty)-Še stack, Gegužės (May) 22, 1954




