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KRISLAI
Drąsūs mokslininkai.

Jie nepyktu.
Vilkinimas ir atidėliojimas.

Rašo A. BIMBA

SYNG. RHEE PRAKIŠO 
RINKIMĖS. NEPAISANT 

i SAVO POLICIJOS

SENATAS SVMVSA PLANĮ. 
SIŪLANTĮ P,ALSAVIMUS 
18 METI JAUNUOLIAMS

Washington. — Preziden-i pataisymo parėmimui. Tuo

ku.L - astronomus Dr. Brauwer 
ir Dr. Nassau. Jie 
Maskvon dalyvauti 
niame astronomų ; 
me.

Kada nors, pamatysite, pa- 
makartinis id i jotas 
s juos “M 
Ir sunku bus 

išsiteisinti, nes argi jie

ir

I’isQi galima ir

[tų 4.

kad būtu leista rinkimuose v

Panašiai juk daug 
žmonių jau nukentėjo.

jiems 
nebū

gerų 
Dau

geliui nereikėjo nei Maskvoje 
:eko čia ant vietos 
kokiame sąskridyje 

pažangiečiu, ir 
tapo apšauktas 

k omu n is-

pereita savaite buvo 
rinkta 99 tautininkų 
zidento Syngmano Rhee 
kandidatai, vadinami “libe
ralai.” O jam priešingų bei 
.skirtingų kandidatų išrin
kta 101. Seimas gi suside-

Taigi viso 101 
eiman ; kurie nesutiko su Rhee 

iš-1 Bet amerikiniai kores- 
pre- j pondentai spėja, kad Rhee 

pusėn patrauks 
o partijos at-

i dedant nuo 18 metų ; " 
tų, žiaus, vieton dabartinių 21

metų.
Konstitucijos

am- • '-j ju uzgirtu. 
'T ‘ ‘ ‘ . .Balsavimą 18-metiniams 

:c.,4 ' jaunuoliams rėmė vien įsa) . . .,xll j republikonai senatoriai, 
vieniriesremtu du trečdaliai visu ia. r.I demokratai.

ti k 
0 

tik

stovų ir tuo būdu “suda- čių senatorių, taip pat ir į Republikonai tikėjosi 
rys sau truputį daugiau du trečdaliai; kongresmanų. j daugiausia rinkiminių bal-
kaip pusę seimo narių.”

J; u r nors 
aisidurti su

iom unistu” arba 
sankeleivininku.

Taigi Rhee negavo sei- 
o daugumos, nepaisant, 

rin- 
jam 

ir
kūninius priešingų
kandidatų mitingus

pranešė
. mill Cl VVL MCIVl O KUldomus pranešimas is ko- , . \ . 'T /. _
n.... „.kilnūs. Dkli.ii.^1 Pksukojo kad Jungtine

■’ jkščiomų demokratų par- ' rinkimus (tarnaudamos 
ja. ' Syngmanui Rhee).

išrinkti 
trečdalius 

jo šalininkų, tai yra, ne,
mažiau kaip 135, kad toks 

i seimas galėtų pakeisti kon- 
Rhee 

termi
ni e tais

dienomis įvykę visoje Rhee reiKauo 
'■■■ ■"*..................Juose I Seiman bent u

balsų.
Ėrikščnių demokratų parti
jai ir as sąjungininkams te
ko filai G1,3 14 balsų.

Taimaitoma dideliu daly
ku. m čia parodomas Itali
jos žonių tolimesnis krypi
mas kairę.

f • i 1 ė. j n i 11 r i n K i i n 11.
jpvvo šluota 15.3.000

prezidentu trečiam 
nui, kuomet 1956

ti iširimu 
to. Jiems 
maiš<

nors turėtų susirūpin- 
reakcionierių pro

p's visiškai susi-

Teisto nuosprendis prieš rasi
nę agregaciją m o k y k 1 o s n 
(sąs baisus smūgis Amerikos 
ir vso pasaulio komunistams' 
Jie labar nebeturėsią medžia
gos savo propagandai.

laktas gi yra. kad Ameri
kos komunistai nuo pat savo 
išradimo visose savo pro

gramose ir platformose kovą 
prpš rasinę diskriminaciją ne 
Ii’ mokyklose, bet visur kiūir 
skaitė ir skaito svarbiausiu 
punktu.

Pav.. net Smith o akto bylose 
komunistams primetama, kad 
jie *«u savo propaganda už 
negrų lygybę siekią spėka 
'nuversti Amerikos valdžią !

Jeigu šito komunistų pro
gramos punkto priėmimas ir 
užgynimas per Aaukščiausią j j 
Teismą galima skaityti bai
siausiu smūgiu tiems komunis
tams, 
sos jų

komės

tai kodėl nepriimti vi- 
programos ir tuomi vi- 
visus juos nušluoti nuo 
paviršiaus ?!
tik parodo, kad komu- 
opon (»ntai nebesu randaPistų 

kitokių argumentų jiems muš
ti.

jo terminas.
Nesutinkančių su Rhee 

nepar- 
tijinių 66, Demokratinės 
Tautininkų Partijos 14 ir 
Liaudies Sąjungos kandida-

Guatemala kaltina Jungt.
Valstijas už suokalbius

Guatemalos progresyv.ė

skundu i Jungtines Tau
tas del to, kad Washingto- 
no politikieriai ‘organzuo-

tus” Guatemaloj, suokai 
biaudami nuverst jos vai

tai mėginę dinamitu su- 
sprogdint Guatemalos trau-

tur ginklus. Jie užmušę 
vieną traukinio' sargą ir

Seoul, Korėja. — Pieti
nės Korėjos tautininkų 
prezidentas Syngman Rhee 
vėl siūlėsi pasiųsti kelias 
divizijas savo armijos tal
ką francūzams Indokinijo
je.

Visuose pažangos veiksniuo
se labai neigiamai atsiliepia 
delsimas ir atidėliojimas. C)t, 
sako, laiko dar yra, dar su-Į goms. 
susime ’

Laisves finansinio sustiprini
mo vajuje dėl dešimties teiks
iančiu doleriu delsimas ir vil
kinimas kenkia mūsų pastan-

žaibo
iflu.

ir apsidairyti, ir jau pavėla
vai: darbo neatlikai, savo 
pareigų n eis p ii d ei.

Taip yra daug sykių su 
mumis kiekvienu pasitaikę.

Ypač Siame dienraščio

Juk kiekvienas laisvietis 
kiekvienas mylįs laisvę, demo
kratiją ir darbininkišką spau
dą, atiduos savo dalį. Tai 
1 am laukti ir atidėlioti?

Vajus eina lėtai, per lėtai. 
Dar nesame dasikasę nė iki 
pirmojo kvotos trečdalio.

Verta visiem# #u#irūpirt.tL

Tame Senato posėdyje|su iš jaunukų, kurie dar 
dalyvavo 58 senatoriai. Už I nebuvo gimę, kai baisioji 

i .. .i....-..,, i kamavo šią šalį, re-
! publikono Herberto Hoove-Gubernatoriai grasina 

laužyti Įsakymą dėl 
negrą mokinių lygybės į Kapitonas kaltinamas už tri jų

I mą balsavo 34, o prieš jį

T

Atlanta, Ga. — Denio-Į

gubernat. Herman Frankfurt, Vokietija.— 
į Amerikinė, valdyba Vakari- 

“Jeigu šalies valdžia at-; nėję Vokietijoje kaltina bu- 
siųstų net savo armiją, vis! vusijį kapitoną James M: 
tiek negalėtų priversti mus Į Leech, 
vykdyti Aukščiausiojo Tei- i sausyje 
smo nutarimą, kuris V 7 

priimti negrų vaikus į 
pačias viešąsias mc 
las su baltaisiais.

“Mes neatsimesime nuo

orgijos valstijos žmoniės 
nevykdys to įsakymo.”

South Carolines valsti-

ščiausiojo Teismo sprendi
mą.

kad jis 1946 metų 
kirviu primušė ir 

įsake ' sudegino tris kitus ameri- * I *■
! tas | koninius oficierius — majo

rą E. S. Cofraną, kapitoną 
A. L. Wessleri ir leitenan
tą St. M. Rosewateri. Už 
tai reikalaujama parga- 
bent Leechą teismui i Va
karinę Vokietiją.

(Leech dabar gyvena Li
ma, Ohio, mieste ir tar
nauja vienai naftos apdir
bimo kompanijai. Jisai sa
kosi nekaltas. Primena,

majorą. Cofraną guberna
torium. Cofranas gi pava
rė iš gubernatoriaus raš
tinės Leecho mylimą vo
kietuke, samdomą kaip se
kretorę.
ŽMOGŽUDŽIO KLAIDA

Už tai Leech nusitaręs 
nužudyti Cofraną. Tą nak
tį Cofrano buveinėje nak
vojo keturi kiti 
kaip svečiai,
kambaryje m i e g o j o 
n a n ta s I i o se wa te ris.

oficieriai
Cofrano 

leite-

gi Kapitonas Leech per 
klaidą mirtinai kirviu pri
mušė Rosewateri. Paskui 
jis užmušė majorą Cofra- 
ną.

O kad neliktų jokio liu-

Vietnamiečiai tikisi 
netrukus užimt Hanoi, 
Indokinijos sostinę

Hanoi, Indokin. — Demo
kratinio Vietnamo koman- 
dierius gener. Vo Nguyen

tas iš karinės tarnybos, ir 
stebisi, kad valdžia, ištylė
jus per 8 metus, tik dabar 
ima jį kaltinti už trigubąją 
žmogžudystę.)

Šiomis dienomis atsira
do ir vokietė liudytoja 
prieš Leechą. Sako, ji ma
čius, kaip Leech įmetė upėn 
kirvį po tų oficieriu nužu-

trečia oficieriu, 
i l 7

Wessleri.<

ketvirtam oficieriui, ku
ris žemutiniame kambary-

rakintas, o Leech skubėda
mas drovėjosi laužti dil

KONGRESO KOMITETAS 
PATARIA PRIDĖT S5 
PENSIJOS SENUKAMS
Pasiūlymas perduotas Senatui 
ir AtstoviĮ Rūmui spręsti

“Mes netrukus užimsime 
Hanoi (Indokinijos sosti
nę), nepadarydami miestui 
didelės žalos.”

Vietnamiečiai šiuo tarpu 
atėmė iš francūzu Siem- 
pang miestelį Kambodijoj, 
pietinėj Indokinijos valsti
joj.

Amerikiniai francūzu lėk
tuvai bombardavo vietna
miečių užimtas pozicijas 
ties Fui ir kitur, už kelioli
kos iki 30 mylių nuo Hanoi.

Vakarinio Berlyno policija 
daužė taikos demonstraciją

Berlin. — Tūkstančiai 
jaunųjų vokiečių demons
travo vakariniame Berly
no ruožte; šaukė taikytis 
su Sov. Sąjunga ir atmesti 
amerikinį planą vakarinei 
Europai prieš komunizmą.

Policija buožėmis daužė 
demonstrantus ir suėmė 70 
jaunuolių kaip komunistus 
demonstracijos vadovus.

Toje vietoje dabar ir 
griebtas kirvis iš upės.

Leech tuomet buvo kari
nio Amerikos gubernato
riaus pavaduotojas Passau 
srityje; tikėjosi pakėlimo

lino ir padegė namą, kaip 
sako kaltinimas, pasirašy
tas Jungtinių Valstijų pro
kuroro Wm. I). Canfieldo 
ir federalio teisėjo Dewitto 
White.

Jeigu Leech būtų išduo-
i majorus ir paaukštinimo tas Vokietijon, ten jį teistų 
i srities gubernatorius, aukštosios Jungtinių 
Bet vyriausybė paskyrė stiju komisijos teisu

Vai

r

Valdžia užgrobė senosios 
Laivakroviu Unijos iždą 1 
Mūsų naujieji “kultūrnešiai”

New York. — Valdinin
kai pereitą šeštadienį už
grobė senosios Lai vado
vių Unijos iždą todėl, kad

Bidault prašo anglus- 
amerikonus tuojau 
grasint vietnamiečiam

Ženeva, Šveic. — Fran- 
cijos užsienio reikalų mi
nistras Bidault puldinėja 
prie amerikonų ir anglų.

ji nesumokėjo $50,0000 pa- kad greičiau paskelbtų ben
baudų už “paniekinimą tei
smo” įsakymų.

Trečiadienį įvyksta nau
ji laivakroviu balsavimai 
dėl'patikrinimo, ar jie nori 
senosios unijos, ar naujos 
federacinės unijos. Bal
savimai bus valdžios prižiū
rimi,

drą karinį frontą prieš 
komunizmą pietiniai - ry
tinėje Azijoje.

Bidault tikisi, jog tatai 
priverstų Vietnamo komu
nistus taikytis tokiomis 
sąlygomis, kokias Francija 
sittlo.

Washington. — Preziden
tui Eisenhoweriui ragi
nant, Kongreso Atstovų 
Rūmo lėšų komitetas pa
siūlė bent 5 doleriais per 
mėnesį pakelti senatvės 
pensiją pavieniams, turin
tiems Social Security ap- 
draudą. Vedusio vyro

Amerika žada stabdyt 
i pinigus kraštam, kurie 
neužgiria jos plano

Washington. — Associa
ted Press praneša, kad 
valstybes departinentas jau 
sutinka sustabdyti doleri
nę paramą tiems vakarų 
Europos kraštams, kurie 
dar nesutiks sujungt savo 
kariuomenę su vakariniais 
vokiečiais į tarptautinę ar
miją prieš Sovietų Sąjun
gą.

Tuo grūmojimu Ameri- 
! ka daro spaudimą Franci- 
! jai ir Italijai, kurių val
džios nedrįsta net pasiūly
ti savo seimams, kad už- 
girtų šį amerikinį planą.

Jungtinės Valstijos ski
ria daugiau kaip 6 bilijonus 
doleriu savo talkininkams 
stiprinti prieš komunizmą 
per metus.,

J. Valstijos, sakoma, 
perša savo komandą 
karui Indokinijoje

Paryžius. — Jungt. Vals
tijos įteikė Francijai se
kamą planą karui prieš 
demokratinį Vietnamą, In
dokinijoj, kaip sako Reu
ters, anglų žinių agentūra:

Francija turi prisiimti 
am e r i k o n ą ko m a n d i e r i ų 
tam karui.

Tuomet Amerikos oro jė
gos ir karinis laivynas pra
dės plačiai veikti prieš viet
namiečius.

Karan įtraukti Thailandą 
ir Filipinus prieš Vietna
mo komunistus.

Užtat Francija turėtų 
pripažinti visišką ' nepri
klausomybę trims Indokini
jos valstijoms — Vietna
mu!, Laosui ir Kambodijai, 
kurios, tačiau, galėtų lais
vai pasilikti francūzu im
perijos rėmuose.

(Amerikos diplomatai 
Paryžiuj sakė, jog šis pra
nešimas “iškraipo” tikrąjį 
jų planą.)

—į
ronnoza. — Am. valsty

bės sekretorius Wilson at
vyko pagerbti čiang Kai- 
šeko įkurtuves naujam pre
zidento terminui.

i žmonai, sulaukusiai 6o me
tų amžiaus, patariama pri
mokėti pusę tiek, kiek gaus 
jos vyras, panašiai kai]) iki 
šiol.

l’asiūlymas perduotas 
j pačiam Senatui ir Atstovų 
1 Rūmui spręsti. Jeigu tuo 
i būdu visas Kongresas jį 
’užgirtų ir prezidentas pa- 
! sirašytų, tai už dviejų mė- 
i hes. ])o to jau- būtų p ridėta 
i senukams pelkinė, o kai 
i kuriems truputį daugiau, 
i atsižvelgiant į jų buvusius 
uždarbiu^.

K o n g resm: m ų k o m i tetas, 
i he to, siūlė:
i Pradedant nuo kitu me- 
; tų pradžios, imti iš dar- 
; bininkų viso iki $12 dau- 
, giau j mokėjimų į Social 
• Security fondą per metus, 
i negu dabar.

Mokėti fondan reguliares 
duokles už metinę algą iki 

i $4,200, vieton dabartinių 
$3,600.

i MENKA VIDUTINĖ
5 PENSIJA

Besvarstant komitetui 
j pensijų pagerinimus, pasi- 
Į rodė, jog pagal ligšiolinį 
įstatymą vidutinė senukų 
pensija buvo tik $50 per 

į mėnesį, — ieigu krūvon su- 
Į dėtume didesnes ir mažes- 
I nes pensijas ir lygiai pada- 
' tintume nėr visa pensionie- 
riu skaičių. ’ Iš to matyt, 
kad vidutinis jų uždarbis, 
sudėjus krūvon visus ir Iv- 
giai padalinus, buvo tik 
$100 per mėnesį.

Jeigu Kongresas galuti
nai priimtų savo komiteto 
pasiūlyma, tai senatvės 
pensija būtu tiek pakelta, 
jog vidutiniai išeitų $56 

' per mėnesį.

Iš naujo verda kruvina 
kova tarp Tunisijos 
patrijotu ir francūzu

Tunis. — Francūzu ka
riuomenė per dvi dienas 
atakavo Tunisijos patrijo- 
tus kalninėje saloje vie
name ežere ties Bizerte 
miestu. Nukovė 5 tuni
siečiai nušovė vieną. O 
tunisiečiai nušovė 2 francū- 
zus ir sužeidė 3.

Francūzai sako, jog tuni
siečiai turėjo ginklų arse
nalą toje saloje.

Kitur tunisiečiai arde 
francūzu telefonų linijas. 
Susikirtimuose dėl to už
mušta bei sužeista 13 asme
nų iš abiejų pusių.

Washington. — Kongre
sas žada paskirti dar •bili
joną dolerių hydrogeni- 
nėms bomboms.

ORAS. — Giedra ir vidu
tiniai šilta.
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Ho Chi Minh -
“Visoje Azijoje nėra geriau žinomo vardo už var

dą komunisto ir nacionalisto, Ho Chi Minh Jis yra kas
dien lūpose milijonų vietnamiečių; už jį jau mirė de- 
sėtkai tūkstančių. Tuo tarpu joks kitas azijiečių va
das nėra gyvenęs tokiame šešėlyje. Jis yra daugiau 
simbolis ir legenda, negu pažįstama kūno ir kraujo fi
gūra netgi jo paties krašto žmonėms.”

Taip amerikiečiams perstato šitą įžymųjį Indokini
jos liaudies vadą N. Y Times sekmadieninio 
respondente l’eggy Durdin. Ji rašo iš Indokinijos

zmegus noHo Chi Minh esąs populiariškiausias 
tik Indokinijoje, bet visoje eilėje kitų ? 
Vietname, vienoje iš Indokinijos valstybių, jo vardas 
turįs magišką galią. Žmonės jį vadina “dėde Ho.” Ger
bia jį ir francūzai. Pasak Miss Durdin, jie sako: Ot. 
ieigu mes savo pusėje turėtumėme tokį Ho Chi Minh!

Indokinijos liaudies vadas jau 62 metų amžiaus. 
Jis gimė Anpam provincijoje. Jo tėvas buvo smulkus 
valdininkas. Ho augo U' brendo patriotinėje ir anti- 
francūziškoje atmosferoje Sulaukęs 19 metų jis tapo 
jūrininku ant francūzų laivo. 1933 metais lankėsi Ma
skvoje. Kai Čiang Kai-šekas 1925 metais pasikvietė iš 
Maskvos Borodiną savo patarėju, Ho pribuvo kartu su. 
Borodinu į fantomą kaipo vertėjas. Kai 1927 metais 
Ciangas paskelbė karą komunistams ir pradėjo juos ma
siniai žudyti. H o tChi Minh nuėjo į slaptą gyvenimą ir 
per sekamus 17 metų darbavosi slaptai, vadovauda
mas vietnamiečių nacionalistiniam judėjimui prieš 
francūzus. 1930 metais jį sutinkame Britanijos kolo
nijoje Hong Konge. Čia jis įsteigia Indokinijos Komu
nistų Partiją ir jai vadovauja. 1941 metais jis apvienija 
visas indokiniečių emigrantų grupes į bendrą frontą 
prieš “francūzų-japonų fašizmą.” Tas naujas bendras 
frontas pavadinamas ilgu Vietnam Doc Lap Dong Minh 
Hoi vardu, arba, sutrumpintai, “Vietminh.” Dabar aiš
ku, kai}) ir iš kur kilo šis vardas, kuris taip dažnai pa
sirodo spaudoje.
Įsteigti nepriklausomą demokratinę vietnamiečių res
publika.

Nors Ho visuomet buvo didžiausias francūzų im
perialistų priešas, bet Čiangas 1941 metais jį suarešta
vo i“ apkaltino šnipinėjime francūzams! Ištrūkęs iš

ŽMONIŲ VALIOS 
IŠRAIŠKA

Progresyvių partijos sa
vaitraštis “National Guar
dian” mano, kad nors “stū
mimas į karą sulėtintas, bet 
karo pavojus tebegrūmo-

Laikraštis pateikia ci
tatų iš įvairių pareiškimų. 
Tipingu tų pareiškimų ga
ilina skaityti N. Y. World- 
Telegram korespondente

Denny sako:
“Nei .__

nei Kongresas, nei Britani
jos liaudis nei parlamentas 
nori eiti i karą Indokinijo
je.”

Tiktai tas, pasako “Guar
dian” iki šiol sulaikė mūsų 
valdovus 
Amerikos

Amerikos liaudį

nta) Įtraukime 
i šita kruvina v V *

KRUPAVIČIUS NEBE-
PASITIKI SAVIMI

Darbinin-
sve-

Simo- 
išlais-

Pranciškonu 
kas susumuoja trijų 
čių” pareiškimus.

Mažosios Lietuvos 
bėgėlių “atstovas” 
naitis pasakęs, “kad
vietoji Lietuva turės" apim
ti visas žemes, kurios nuo 
amžių buvo lietuviškos.” 
Jis, žinoma, nepasakė, 
tos žemės jau seniai 
jungtos prie Lietuvos.

pn-

kariuomenėn, buvo pasmer
ktas 3 metams kalėjimo. Jo 
byla apeliuota, bet apeliaci
jų teismas užgyrė teisėjo 
Barnes nuosprendį.

1951 metais pataisytas 
drafto įstatymas reikalau
ja, kad visi sveturgimiai, 
atvykę pastoviai apsigy
venti šion šalin, privalo ei
ti karinėn tarnybon.

Rumšą dabar studijuoja 
Illinois Universitete 
nierystę.

Rumšos advokatas 
gerald argumentavo,
Tarptautinės Pabėgėlių Or
ganizacijos konstitucija nu
sako, jog pabėgėliai nėra 
pastoviai apsigyvenę kitose 
šalyse. Bet savo aplikacijoj 
Įvažiuoti Amerikon Rumšą 
pasakė, kad jis nori pasto
viai apsigyventi, 
negali remtis tąja 
ei j a.

Rumšą, sakoma,
tikęs atsisakyti Amerikos 
pilietybės, jei bus paliktas 
drafto tarybos kaip 4-C, 
bet taryba nesutiko.

Ar jo byla bus apeliuota 
i aukščiausią teismą, neaiš
ku.

Ši byla svarbi, nes ji pir
mutinė tokia ir bus pre
cedentas kitiems dipu
kams.”

inži-

kad

jis dėlto 
konstitu-

buvo su

energijos išeikvojo dirbdami 
dėl karo pastangų ir, abelnai 
imant, atidavė savo geriausią 
laiką dirbdami naudingą dar
bą, dabar padėti irgi ant 
priešvaldiško listo, nors jie 
nepadarė nieko tokio, už ką 
dabar yra kaltinami, 
patarlė sako: “už gerą 
užmoka.” Tie niekšai, 
laike karo sabotažavo,
išdavikais, provokatoriais pa
liko, geros valios žmonių 
ėdikais paliko. Po visą šalj 
žmonės yra varginami, gązdi- 
narni, tūli kaltinami, būk jie 
agitavę nuverst Amerikos val-

KAS IŠBUDAVOJO 
AMERIKOJE CIVILIZC1JĄ?

Mūsų šalis Amerika laba! 
gražiai stovi ant aukšto laips
nio civilizacijos ir abelnai 
kultūriniai. Kas taip gražiai 
sugebėjo ištobulinti tą viską, 
ka mes šiandien turime?*

Visa Amerikos civilizacija ir 
kultūra išbudavota didelėje 
didžiumoje sveturgimių sun
kaus darbo žmonių spėka ir 
protu. Visokį puikiausi pa
statai, su moderniškiausiais 
Įrengimais, su visokiais pato
gumais, tas visas gražumas ir 
tobulumas sudarytas gabaus 
proto ir spėkos sveturgimių ir 
jų vaikų..

Didelėje didžiumoje svetur- 
gimiai darbininkai stengėsi 
duot savo vaikams mokslus, 
išmoksi int juos budavojimul 
šalies, jos gražios ateities. 
Dabar turime, galima sakyti, 
visokius prašmatnumus, kurie 
reikalingi ii’ nereikalingi, gu
ziko paspaudimu. Bet ne vi
si tuo galime naudotis. Tie 
išradėjai, tie sunkaus darbo 
žmonės gauna tik trupinius;

Sveturgimiai dar ir kitą ge
rą darbą atliko šalies gerovei. 
Kiekvienos tautos gėros valios 
pažangūs žmonės stengėsi 
apšviesk savo tautiečius, su
tverdami kultūrines ir apšvie
tus organizacijas, klubus, rū
pinosi išleist geras knygas ir 
laikraščius savo kalboje. Sve
turgimiai pažangieji stengės’ 
apšviesti, pakelti kultūriniai 
savo žmones, kad jų vaikai 
būtų tinkamai išauklėti ir tin
kami šalies gerovei, jos švie
sesnei ateičiai. Jie dirbo per 
ilgus metus, kad galėtų tin
kamai sukurti sau gražų gyve- 
nimą ir pastatyti 
aukštesnio laipsnio.

Sena 
blogu 
kurie 

dabar

Už ką padėti ant priešval- 
diško listo Prūseika, Andrulis, 
Paukštys ir visa eile kitų 
asmenų? Už ką tie nekalti 
žmonės varginami? Ar už 
tai, kad jie skleidė tarpe sa
vo tautos žmonių apšvietą, 
kultūrą? Ar už tai, kad jie 
atidavė savo naudingą darbą, 
aiškindami žmonėms apie ge- 
i esnę’ ateitį ? Ar tai yra prieš 
šalies Konstituciją aiškint 
žmonėms apie apšvietą, kultū
rą, apie geresnį gyvenimą, 
a p i e žmoniškumą?

Kiekviena tauta turi savo 
tam tikrus papročius, ir ka
dangi čia yra suvažiavę iš 
visų šalių žmonių, tai kiek
viena tauta stengiasi
žmones supažindinti su ame
rikoniškais papročiais ir susi
tveria tautines 
taipgi įsisteigia
kad būtų lengviau 
kaip ateiviam savo 
Taigi ir pažangūs 
turime savo gražiai
tas organizacijas, kurios nu
veikė daug naudingo darbo 
dėl šalies gerovės. Ar tai yra 
prieš šalies Konstituciją, jei
gu žmonės i^ori pastovios tai
kos? Jos stoja už apgynimą 
šalies, už išgelbėjimą tos gra
žios išbudavotos civilizacijos, 
taipgi už išgelbėjimą milijo
nų gyvybių.

savo

kūriniai — V. Valsiū- 
“ Veronika.” E. Miežo-
“Mano lakštingala,” 
apie “Tautų draugys-

V. Keimerio “Draugys- 
A. Venclovos poezija. J.

ir jo kūri

vos darbo žmonių kovą su sa
vo engėjais ir išnaudotojais. 
Toje kovoje laimi darbo žmo
nės ir jų laimėjimas Jungia
si visišku tarybinės santvarK*fo 
įvedimu ir kolūkinės sistemos 
Įgyvendinimu. J. Dovydaičio 
romaną “Dideli įvykiai Nau
jamiestyje” atvaizduoja dar
bo žmonių kovą už krašto at
kūrimą pokario metais.

Dekadoje buvo ir kitų au
torių 
nienės 
laičio 
poema 
tę. 
te,
Baltušio dramos 
nių rinktinė, J. Avyžiaus, J. 
Šimkaus. A. Baltrūno, E. Ma- 
tuzevičiaus, Lapašinsko ir ki
tų autorių knygos, su kurio
mis nebuvo gėdos pasirodyti 
ir viešame pasauly. Tiesa, 
tuose kūriniuose daugiausia 
kalbama apie mūsų praeity 
buvusią išnaudotojų sanf/ar- 
ką arba apie darbo žmonių 
kovas prieš tą santvarką, 
jau žiūrima tarybinių žmonių 
akimis.

Reikia pripažinti, kad dau
guma dabartinių mūsų rašy
tojų gyvena mieste ir yra la
bai nerangūs pavažinėti po 
kolūkius ir kitas gamybines 
įmones. Tuo tarpu kasdien 
mes skaitome spaudoje, girdi
me per radiją apie milžiniš
kus mūsų šaly laimėjimus, 
rodančius džiuginančius skai
čius, pirma laiko įvykdytus 
planus ir tt., tačiau, mes, ra
šytojai, nepagalvojame ir me 
niškai neaprašome, kiek p 
tais skaičiais glūdi tarybin 
žmonių pasiaukojimo, inic” 
tyvos. meilės, darbo ir a1* 
davimo tam darbui.

Mūsų kūriniuose jau 
randa sau vietos J. Buno 
apraudoti našlaičiai Jo^au 
piemenukai, sūnų išvagi iš 
namų tėvai SabaliūnaiI- R’" 
liūno apysąka “Ubą^”) ,r 
kiti, kurie per visą 0 25’’ 
vęniiną apjuodę, įskrctęį, 
mėšluotomis kojomis sugar- 
gažėjusiomis rankoj, pa
niekinę patys save dirbo, 
phišo nuo saulės patekimo 
iki nusileidimo, vis crovė 
dukterims pasogas, siuma 
turtus, o tos dukteryse tie 
sūnūs ne ne tik savo trams 
už tai nebuvo dėkingi, b; dėl 
kapitalistinio gobšumo tgai- 
lėjo jiems duonos kąsio it 
senatvėje išvarė iš nusavų 
namų ubagauti! šiandie to
kie Sabaliūnai arba gaun se
natvės 
pačių 
Biliūno 
išc yra 
glauda.

organizacijas, 
laikraščius, 

skaityti 
kalboje, 
lietuviai 

išbūdavo-

Worcester, Mass.
Aido Choras gražiai pagerbė 
motinas ir sutiko pavasarį

Gegužės 9 d. Aido Choras 
turėjo gražų koncertą.
eilę metų Aidas surengia pa
vasarį koncertus motinų pa
gerbimui skirtom dienom. 
Yra už ką gerbti motinas,

dei nebe profesorius?) pa
žadėjęs “sutelktomis jė
gomis išvaduoti mažą, bet 
mums brangų tėvų kraštą” 

Bet, žinoma, svariausia 
nuomonė buvo Mykole 
Krupavičiaus. Jis, tarų kit
ko, pasakęs, kad “Vieni 

be abejo, nieko nepa- 
bet ir be mūsų 
padaryta.” Čia ( 
Pebepasitikėji- 
Senia.u Myką- į 
taip nešnekė- 
' ' : Tik '

pripilkite mūsų kiauras ki
šenes amerikoniukais 
ieriais, o mes jums 
va “išvaduosime.”

mes 
į darysime, 
; nieko nebus

To sąjūdžio vyriausias tikslas buvo * jau aiškus 
mas savimi, 
las Juodasis 
davo. Jis sakydavo:

:uvo į Vietnamo provinciją Tonkin ir tuojau po japonų 
pasidavimo 1915 metų rugsėjo 2 d. suorganizavo Laiki
nąją Vietnamo Valdžią ir paskelbė nepriklausomybę. 
Po šešių mėnesių jis buvo išrinktas Vietnamo Demokra
tines Respublikos prezidentu.

Štai kas be galo svarbu: francūzai tuojau susisiekė 
su Ho Chi Minh vadovaujama respublikine valdžia ir 
1946 metų kovo 6 d pasirašė “laikiną sutartį.” Derybo
se ir sutartyje francūzus atstovavo Sainteny.

Minėtoje sutartyje pasakyta: “Francūzijo.s val
džia pripažįsta Vietnamo Respubliką kaipo laisvą vals
tybę su savo valdžia, parlamentu, armija ir finansais, 
ir sudarančią dali Indokinijos Federacijos ir Francūzų 
Unijcs.”

Ženevos konferencijoje Molotovas citavo šitą sutar
tį ir nurodinėjo francūzams, kad jeigu jie būtų laikęsi 
tos sutarties, nebūtų jos laužę, nebūtų paskelbę karo 
Vietnamo Demokratinei Respublikai su Ho Chi Minh 
priešakyje, nebūtų buvę karo Indokinijoje. Visa ir iš
imtina kalte, tuo būdu už septynerių metų skerdynę 
tame krašte priklauso francūzams, kurie sutarties at
sisakė, susirado karališkos kilmės valkatą vardu Bao 
Dai ir paskelbė ii Vietnamo karaliumi.

Jean Sainteny, kuris, kaip minėta, vedė beveik iš- 
• tisus metus derybas su Ho, tebėra gyvas ir gana šiltai 

prisimena savo kontaktą su tuo Indokinijos žmonių va
du. Derybos buvo vedamos ' Paryžiuje, ir Sainteny, 
kuris tuo laiku buvo francūzų komisionieriumi Indoki
nijoje, atlydėjo Ho į Paryžių. Jis prisimena, kokia 
milžiniška Paryžiuje įvyko demonstracija Ho pasitiki
mu! ir priėmimui. Sainteny rado Ho asmenyje “tvirtą, 
garbingą asmenybę.”

Ho Chi Minh įtaka tokia didelė net ir tose srityse, 
kurias valdo francūzai, jog , pasak Miss Durdin, nei 
francūzai nei Bao Dai pastumdėliai neišdrįsta savo pro- 
oagandoje jį atakuoti. Vietnamiečiai yra įsitikinę, kad 
ir ta “nepriklausomybė’', kurią francūzai žada kara- 
lliui Bao Dai duoti, yra išlaimėta ju didžiojo vado Ho 
Chi Minh.

Žinojimas, kad jis taipgi yra komunistų vadas, nei 
kiek, girdi,nepakenkia jo vardui ir prestyžui Indokini
jos žmonėse. Vienas amerikietis, kuris ten darbuojasi, 
korespondentei pasakęs: “Nors jie ir žino, kad jis yra 
komunistas, vietnamiečiams Ho atrodo kaip Washingto- 
nas ir Lincolnas viename pundelyje.” Jis jiems yra 
“Dėdė H o” — simbolis, vadas ir įkvėpėjas ilgų ir sunkių 

.kovų pastangose pasiekti pilną tautinę nepriklausomy
bę ir susikurti šviesenį ię lengvesnį rytojų.

Per

atitiko
; motinas 

Lietu- :™ri.

NESUSIPRATIMAS
SU “RUSIŠKA MEŠKA”

Chicagoje Vilnies kolum- 
nistas Leonas Jonikas pa
daro tokius išvedžiojimus:

“Lig šiol maniau, kad 
“vaduotoji!” raidžių kom
binacija “LOKO” reiškia 
tą pašiutžolę, kuri auga va
karinėse valstijose. Pana
šią piktžolę Lietuvoje va
dina durnarope. Bet Tys
liava tvirtina, kad LOKO 
reiškia lokį ir apieravoja:

“Meška su lokiu abudu 
tokiu.”

Na, gerai, meška su lo
kiu, bet...

Nejaugi Lietuvos “va
duotojai” pasirinkdami sa
vo simboliu lokį, nežinojo, 
kad meška yra ir Rusijos 
“simbolis”?

visur
didele ir riebi.

“vaduotojų”
ma 
yra 
dar

Rusiška meš- 
v a i z d u oj a- 

Kokia 
meška, 

nemačiau nei pikčerio.
Tysliava teiksis ją pa

vaizduoti savo gazietoje?
O gal čia yra skymas pa

sipinigauti? Juk niekas ne
pašykštės užsimokėti, 
ir visą dolerį įžangos 
matyti kaip lietuviu tau
tiškai - klerikališkai - gri- 
gaitiškas meškiukas susi
kibs su didele “rusiška” 
meška.”

kad
pa-

KALĖJIMAS IR DIPUKAI
Vilnyje skaitome tokį at

sitikimą su dipuku Antanu 
Rumšą:

‘/Antanas Rumšą, kuris 
1952 metais atsisakė eiti

ant

Kuomet užsiliepsnojo 
trasis pasaulinis karas, tai 

daugiausia trokšta geros valios žmonės dėjęnes jos 
taikos, < 
bes. O motinų dienai laikas v ra Į 
nuskirtas gražiausiame metų 
I a i 1< otarpyj e—pavasary,) e.

Aido Choro rūpestingai pri
rengtas koncertas kaip tik 

mome’ntui pagerbti 
ir. pasveikinti pa va-

an- 
visi 
pa-

apsaugoti vaikų gyvy- stangas dėl karo laimėjimo

Rengėjai, 
meno jėgų, 
iii as stilistes 
kytę iš New

i JUOS

sve-

Dir- 
gra- 
d ai-

apart vietinių 
turėjo dvi vieš- 
— Suzaną Kazo- 
Yorko ir Aldoną

Wallen iš Brocktono. Jos abi 
! yra scenos menininkės. Jos 
l gražias, momentui pritaikytas 
I dainas vykusiai atliko. Už tai 
i K lausytojai šiltai joms ačiavo. 

Spalvingai, gyvai programa 
| atliko vietiniai solistai, due- 
I l'stai, Ona Dirvelienė ir Jo- 

Sabaliauskas. Publika 
aplodismentais sveikino.

Kaipo surprizą, motinų gar- 
bei-pasveikinimui, mikliai pi
anu paskambino jaunutis 
čias Dim is Sukackas.

Aido mokytojas Jonas 
vol is turėjo parinkęs ir 
žiai sumokinęs tinkamų
nų rinkinį visam chorui ir at
skirom choro merginų ir vy
rą grupėm. Kai]) grupės, 
taip bendras choras dviem iš
stojimais šauniai atliko savo 
užduoti. Pianu solistes, gru
pes ii’ chorą palydėjo Helen 
Smith ir Brone Sukackienė.

Po koncerto užkandžiais 
buvo pavaišinti artistai ir pu
blika. Tuonii pasidarbavo A. 
Vasilicne, K. Sabaliauskienė, 
O. Stankiene, M. šiupėnięne, 
H. Žilinskiene, V. žiktus, D. 
J tįsius.

Maistą vaišėm aukojo: 'M. 
žukienė ir Barbora Jakaitie
ne. Apart stambios maistui 
aukos, d. Jakaitienė dar pri
siuntė didelį sūrį, kuris bu
vo išduotas dovanom, kuomi 
pasirūpino viešnios hartfor- 
dietės. Žilinskas pagamino 
chorui daug dainų žodžių.

Prašome visus mūsų talki
ninkus, meno mylėtojus už 
savo gražią talką priimti mū
sų širdingą jupis ačiū.

Aido Choro KorcsP.«

Na.ii’ dėl pastovios taikos, 
karą laimėjom, fašizmas ta
po nugalėtas, bet taika 
laimėta. Tie žmonės daug lai
ko ir energijos pašventė dėl 
karo pastangų, agituojant 
pirkt karo bonus ir abelnai 
visame kame dėl šalies gero
vės. Apšvietos organizacijos 
pirko karo bonus už šimtus 
tūkstančius dolerių, kad tik 
prisidėt prie gero tikslo, priė 
atmušimo priešo. Buvo visų 
geros valios žmonių protas 
ir spėkos sukoncentruotos dėl 
šalies gerovės. Laike antrojo 
pasaulinio karo obalsis buvo: 
Dirbkim dėl karo laimėjimo 
ir del pastovios taikos.

Dabar pažvelkime, ką mos 
gavome už tą nuoširdų dar
bą. Organizacijos kurios pir
ko karo bonus už šimtus tūks
tančių dolerių, dabar padė
tos ant priešval disko listo. 
Tie žmonės, kurie tiek daug

ne- Už tą naudingą darbą tūli 
žmonės tąsomi po kalėjimus ir 
bauginami prašalinti iš šios 
šalies, kurioje jie atidavė sa
vo jaunystę ir spėkas išeik
vojo. Tai prie ko priėjo de
mokratinė šalis!

sveikatą, kaip 
žmogui ilgiau

Vietoje bauginimo visokiais 
baubais, turėtų būti kalbama 
apie žmonių 
būtų galima 
pagyventi, kaip daugiau pini
gų paskirti dėl savo šalies žmo
nių tinkamų namų, kad būtų 
galima visiems naudoti tais iš
tobulinimais guziko paspaudi
mu. Geriau kalbėtų mūsų 
valdonai apie visą tą, kas yra 
gražiai išpuošta, kad visi ga
lėtų naudotis, vietoje baugin
ti H ir A bombomis, nes visi 
tie bauginimai trumpina žmo
gaus amžių.

Bemokslė

Lietuvių rašytojų kūryba 
literatūros

Rašo
A. VIENUOLIS

1948 metais mes

ir

vyko-Jei
me Maskvon Į lietuvių litera
tūros ir meno dekadą ne tik 
gerai nepasiruošę ir su ma
žoku knygų skaičiumi, be to, 
ir su baime, kad mes savo kū
ryba ir menu nesudoniinsime 
maskviečių, juo labiau: kad 
mes. tuomet vykome beveik 
vien su lietuvių kalba išspaus
dintomis knygomis, tai jau 
šiandien mūsų Valstybinė gro
žinės literatūros leidykla iš
leido visą eilę gražiai apipa
vidalintų lietuvių rašytojų 
knygų lietuvių ir rusų kalbo
mis. Su tomis knygomis jau 
spėjo susipažinti ne tik mas
kviečiai, bot ir kitų broliškų
jų tarybinių tautų literatūros 
mėgėjai, nes ir į jų kalbas, 
j^u yra išversta nemaža lietu
vių autorių kūrinių, kuriuos 
mes buvome nuvežę į dekadą.

meno dekadoj
| Lietuvių literatūra jau daro

si visasąjungine literatūra — 
ja domisi ir 
tik lietuviai, 
sos tarybinės 
džiąja rusų
Maskvoje įvykusi dekada da
vė mums geros progos pade
monstruoti savo laimėjimus it 
tuo pačiu jau paskatins mūsų 
rašytojus siekti dar didesnių 
užsimojimų.

Lietuvių literatūra, naudo
damasi socialistinio realizmo 
metodu, jau yra susilaukusi 
visos eilės žymių kūrinių, kaip 
A. Gudaičio - Guzevičiaus ro
manų, “Kalvio Ignoto teisy
bė,” “Broliai.” Tuose savo 
romanuose autorius meniškai- 
istoriškai parodo Lietuvos 
Lietuvos liaudies 1918-19 me
tais kovą už Tarybų valdžią. 
T. Tilvyčio poema “Usnyne” 
nušviečia buržuazinės Lietu-

ją vertina nebe 
bet ir kitos vi- 
tautos su di- 

tauta priešaky.

pensiją, arba y& tų 
kolūkių išlaikori, o 
Jonukams Anykšiuo- 
vaikų darželis, irie-

Išnykus žmogaus išnaido- 
jimui, visiems darbo žno- 
nems susidarė palankios :ul- 
tūrinės ir ekonomines sąlyęos 
plėtotis ir siekti tolesnių al
mėjimų, o mums, rašyto jails, 
juos meniškai aprašyti, skati
nant darbo žmones Į naujus 
laimėjimus. Tai did’ mūsų 
pareiga.

Y

De Valera prarado daugumą 
Airijos seime

Dublin, Airija. — Airijos 
Seiman išrinkta 64 šalinin
kai premjero Eamon de 
Valeros partijos Fianna 
Fail (Likimo partijos), 49 
kandidatai buvusiojo prem
jero J. A. Costello Jungti
nės Airijos partijos; 18 
darbiečių - socialistų, 5 
ūkininkai, 3 naujieji respu- 
blikiečiai ir 5 nepartijiniki.

Taigi de Valera jau 
rado seimo daugumą, 
rią iki šiol turėjo.

Manoma, jog naują 
nistrų kabinetą sudarys 
Costello, ( pasitelksimas 
darbiečius bei kitas mažes
niąsias partijas.

pra
ku
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Lewiston-Auburn, Me.
Atsibuvo ilgai laukta šv. 

Baltramiejaus draugystės su- 
Vakarienė sušelpi m u i 

reumato kankinio Balčiūno. 
Pelno liko $56. Tai pinigiška 
ir morališka parama sukioję 
padėtyje žmogui.

Kažin kodėl mažai atėjo ka
talikų į šią pramogą? Juk 
katekizme sakoma: alkaną 
pavalgydink, nuogą pridenk, 
ligonį aplankyk... O jie pa
sielgė visai atbulai.

Progresyviškos moterys gi 
sunkiai dirbo veltui ir paga
mino skanių valgių. Garbė 
joms! Taip pat ir J 
puikiai užduotį atliko 
stalų, patarnaudamas 
su moterimis.

Baltimore, Md.
MIRĖ J. DOMKUS

Gegužės 16 d. mirė J. Dom
iais, gyvenęs pas savo duk
terį Anna Meuse, 325 W. 
Lorraine Ave. Buvo’ pašarvo
tas Kachausko šermeninėje. 
Palaidotas gegužės 20 d. su 
bažnytinėmis apeigomis Holy 
Redeemer kapinėse.

MONTELLO, MASS.
“SHOWER PARTY”

Gegužės 15 d. įvyko uolaus 
pažangiečių veikėjo Klimo sū
naus Edmundo ir Marion Har
ris “shower party.” Gimi
nių ir svečių susirinko apie du 
žirniai. Rengėjai pavaišino 
visus skaniai, ir kas norėjo, 
tai galėjo alučio maukti kiek 
norėjo.

prie 
kartu

Čia proto ligoninėje 
P. žurkauskienė, 
amžiaus. Ji yra 
metu • audimo

tinus, brolis, sesuo Lietuvoje 
ii- kiti giminės.

Jis gimęs Lietuvoje, Kauno 
apylinkėje, Lygumų parapijo
je. Joniškaįčių kaime.

Buvo kriaučius. Gyveno iš 
pensijos. Skaitė dienraštį 
“Laisvę’’ ir draugavo su pro
gresyviais .žmonėmis. Paren
gimuose dalyvaudavo, kada 
galėdavo.

Reiškiu gilią užuojautą Mrs. 
Anna 
tiems

visiems

mirė 
metų 

dirbusi 30 
fabrike Bates

Būdanfa sveika, 
Lietuvos 
ir kitų 

Paliko vyrą, dvi 
ištekėjusias: R.

J.

Meuse i 
giminėms.

P. Faserskis

Du

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

Po užkandžių buvo progra
ma: Aldona Wallen sudaina
vo tris dainas, tam momentui 
pritaikytas, ir ją pasekė Ona 
Mincikytė. Publika labai gė
rėjosi jų dainomis. Po dainų 
sekė šokiai: buvo specialiai 
pakviestas šokių mokytojas, 
kuris atliko apie penkis šo
kius, o vėliau rinkosi iš publi
kos mėgėjus, ir taip susilie
jo į masinį šokį ir tęsėsi iki 
vėlumos.

Tai buvo gražus ir links
mas vakaras. Bet kyla klau
simas, kam tas reikalinga ir 
kokia naudo iš to?

Konkrečiai: 
) asodninke
Kaip jos liutniai auga, 
neužpučia 
užgauna 
kirminas,
O tik persodink ir pasižiūrėk 
kitą dieną, kokia didelė at
maina: vargšelė ni'ivyto-nuny- 
ko.^Naktys per šaltos, tai lie
tus apmušė, tai kirminas pa
kando. O gal dirva per pras

priklaysė prie 
terų 
gijų, 
toris
mais, Seabright, N. 
Fortin, Auburn, 
Petrą, Auburn, 
ris, ištekėjusias: 
Lewiston, F. Plourde ir 
Leblond, Oxford; 4 brolius: 
J. Brazas, Monmouth Beach, 
N. J., Antaną ir Frank Bra
zus, Boston, Mass, ir W. Bra
zas, Manchester, Conn.; ir ki
tokių giminių.

, Me 
Me.;

sūnų
> sese- 
lenson.

M.

Jos mirties nuotikio faktus 
studijuoja teismas. Sakoma, ■ 
kad jos mirties įvykis būsiąs ' 
nagrinėjamas birželio meno-1 
syje teisme.

Labdaringais darbais čia , 
daugiausiai pasižymi K. Mar-i 
tinkienė, A. Liaudanskiene ir | 
L. Sclemonienė. į

Auburno duktė

ar tėmijome 
išdygusias gėles? 

nes jų 
šiaurys vėjas, ne
šalnos, nepakerta 
nenuskina praeivis.

Vaizdai iš mūsų šalies vakaru•si

(Tąsa)
Klimato pastovumas — gamtos dova

na. Ji pastatė įstabią sieną, kuri saugo 
klimatą nuo staigių permainų. Jūra, 
kalnai, tai stabilizavimui klimato pa
grindai. Juos atsuk, Los Angeles pasi
liktų atdaras įtakai visokių oro permai- 
nU- l * '

Sffpresnis vėjas — retenybė. Vienok 
kartais užklysta. Praėjusį rudenį kartą 
buvo atsibeldęs. Kad pradėjo švaistytis, 
tik laikykis. Viską sumaišė, ką pagrie
bęs nulaužė, nutrenkė į visus keturis vė
jus ir dingo, kaip pasakiškas galiūnas.

Savo kreditui, keletą žmonių sužeidė, 
apie 600 vežimų palmių šakų pridraskė, 
keliems medžiams “šonkaulius” įlaužė, 
o tūlus ir iš žemės išvertė. Tarpe tokių, 
šimtametį stipruolį “pepper tree” išver
tė iš “kojų” San Gabriel Mission kieme.

Migla vasarą būna dažnai vizitorė. 
Dieną šilta, naktį vėsu — miglų fabri
kas. Vanduo jūrų, ežerų, upių garuoja 
taip, kaip šildomas su vandeniu indas. 
Atmos-fera, kaip jūra, yra rezervuaras 
vandens — garų. Ji šiltą dieną tiek pri
sisotina garu, kiek begalima imti. Va
karą oras vėsta, garai virsta mažais kū- 
neliais-molekiulais drėgmės. Jie erdvėje 
susitinka dulkes, aplimpa ant jų. Erdvė 
nebekelia sunkių dulkių, — jos krinta. 
Jų nrisirenka arti žemės tiek, kad net 
tirtėta. Ši fenomeną vadinama migla.

Automobilistams migla — nelaimių 
šaltinis. Migla ne priedas ii’ sveikatai. 
Vienok miglos amžius trumpas, apie 9 
ar lOį.tą ryto iškeliauja į dausas naujų 
spėkų 'atgauti busimajam žygiui.

Augalams migla — eliksiras. Jie iš
skėstomis “rankomis” sutinka miglas. 
Kiekvieną drėgmės lašelį augalai globo
ja su gilia pagarba. Jie prašvinta drėg
mės gavę, pagyvėja, atgauna spėkas vėl 
kovoti per dieną su sausra, 
karštais spinduliais.

“Kur vanduo, ten gyvybe.” 
primena Kalifornijos išvaizdą, 
dama vandens, ten žolė, gražu, 
dens — plika, ruda.

Kalifornija per vasarą lietaus beveik 
neturi. Los 
nuo spalio 
kiek ilgiau, 
ir smarkiai.

su saulės

Posakis 
Kur duo- 
o be van-

Angeles mieste liūtys tęsiasi 
iki balandžio mėnesio ar 
Lyja per tą laiką dažnai 
Tačiau praėjusį rudenį vos 

porą kąrtų palijo ir metai pasibaigė. 
Lietaus daug trūko nuo metinės kvotos. 
Per sezoną kvota — 18 colių. Gi iki ko- 
vQv31-mos buvo gauta tik 11.78 colio. 
Metimu kvotai trūko 6:22 colio. Ar spės 
ištesįjįi; parodys pavasaris.

Atmosfera po lietaus nepaprastai gie
dri. Kalnai, už keliolikos mylių, atrodo 
visai arti. Augalai kalnuose, skurdę per

vasarą, per liūtį atsigauna/sužaliuoja 
ir žydėti ima. Jie tą atlieka į trumpą 
laiką, kad sausra neužspėtų.

Vasarą Kalifornija ruda, kaip Saha
ra. Atseit, ji pusę metų žalia, o kitą pu
sę — ruda, dulkėta. Tačiau taip nėra 
visur. Jos iriguojami platūs kloniai ža
liuoja ir be lietaus per antrą pusę metų. 
Kloniuose tūkstančiai akrų žemės pilni 
vaisių, daržovių, uogų ir javų. Kada 
žiūri į jūrą žalių laukų, negali atsistebė
ti, 
laše, koks esi galingas!
Snioy

Pastaraisiais laikais Los 
kamuojasi smog garuose, 
dustriniai garai — dūmai susijungę pa
daro smog. Surasta, kad tie garai-dujos 
turi nuodų, tai ir junginys — smog— 
nuodingas.

Smog atsiranda naktį, kada migla. 
Sunkus, tai ir plaukioja prie žemės iki 

JO valandai ryto. Pasitaiko tokių dienų, 
kad per visą dieną esti. Smog jaučiamas 
daugiausia miesto centre. Sukasi tarpe 
aukštesnių pastatų, kaip girtas. Atsi
mušęs į vieną kalvą, slenka prie kitos, o 
per aukštus kalnus persikelti nepajėgia 
—sunkus. Vienas orakulas patarė iškal
ti skylę per kalnus, taip smog ir išdulkė
siąs. Ar kas pritars jo teorijai? Lai-

gyvena iki subręsta. Argi ne 
tas pats s-ui Edmundu ir Ma- 
riona? Juos tėveliai augino 
ir auklėjo, viskuo jie buvo 
aprūpinti, o jų rūpesnis bu
vo gražiai ir linksmai laiką 
praleisti. Taip, taip Edmun
dai ir Mariona, taip buvd iki 
1954 metų gegužės 15-tos d.. 
Nuo čia jau prasidės naujas 
gyvenimas. Nuo čia atsipa- 
hiidoja tėvų globa ir nuo čia 
tėveliai drebančiomis širdimis 
atsisveikindami sako: “Te 
laimė seka jus. Imkite iš mū
sų gyvenimo, ką matėte jame 
tobuliausio!”

Ir, ot, žmogus pačiame 
pražydėjime patampi perso
dintas, it ta gėlė. Nuo čia 
patampi be globos ir, taip 
sakant, tikrą gyvenimo naštą 
pradedi nešti, o ypatingai 
dabar, audringame socialiame 
ir ekonominiame periode. 
Tiesiog baimė nukrečia dorą 
žmogų pasižiūrėjus į dabarti
nį gyvenimą. Jis pilnas šiurkš
tumų, o ekonominis išnaudoji
mas pasiekęs pačią aukštumą. 
Tai tokiose sąlygose prisieina 
Edmundui ir Marionai vairuo
ti jų gyvenimo laivą.

Antraip vertus, vedybinis 
gyvenimas yra be galo įdo
mus ir dailus. Vedęs žmogus 
pažįsta tikrą meilę, du žmo
nės sudaro vieną gyvenimą, 
ir jeigu yra sutarimas, tai bū
na be galo įvairus ir malonus 
gyvenimas. Patapęs savisto
viu, pradedi plačiau pažinti 
pasaulį ir realiau žiūri į gyve- 
venimą, kad tame gyvenime, 
tarpe blogumų ir nedorybių, 
yia ir gražių dalykų: mūsų 
šalis plati-didelė, turtinga ir 
kultūriniai ankštai iškilus. 
Kas reikalinga, tai mokėti iš
skirti gerą iš blogo ir visuo
met kartu žengti su 
su.

Nėra abejonės, kad 
d as daug paveldės iš
veliu ir mokės tvarkyti' ve
dybinį gyvenimą. Ypatingai 
daug gali Edmundas ir Mari* 
ona pasimokyti iš gegužės 15 
d. pokilio, kuriame susirinko 

1 skaitlingas būrys tėvelių 
draugų palinkėti jiems laimės 
Ir ištvermės, ir kad kartu žy
giuotų su darbo klase, kuri 
yra turtingiausia, nes tik ji 
viską pagamina! »

Kiek man teko sužinoti, 
lai vestuvės įvyks liepos 4 d. 
Tą dieną ir spaudos piknikas 
atsibus Tautiškame Parke 
Veikiausia visa veselija at- 
maršuos į mūsų pikniką. Ar 
žinote, kad tai būtų įdomus 
dalykas, jeigu jaunieji su sa
vo vedybiniais kostiumais pa
sirodytų parke?

Beje, kaip minėjau, šiame 
pokilyie dainavo Aldona 
Wallen ir Ona Mineikytė, bet 
jos dainavo ir atsibuvusiame 
balandžio 4 d. So. Bostone 
koncerte, tačiau aš, komen
tuodamas apie tą 
nesuminėjau, kad 
v o. Tai nors labai 
tačiau atsiprašau
kad nepyktų ir dovanotų 
man. Jaunutis

Chicagos Žinios
SVETURGIMIŲ GYNIMUI 
KONFERENCIJA GERAI 

PAVYKO

O. Grimailienė, M. MatukaL 
lienė. Jos suaukojo propor-
cionaliai $14.32. Už tokį
naudingą darbą 
dėlės pagarbos.

vertos di-

Gerą dovaną atnešė M.

progre

Edmun- 
savo te-1

Tu, mažas vandens

angel iečiai 
Migla ir in-

Kad šis niūsansas blėdingas, tai visi 
jaučia — žino. Vien 1949-1950 smog 
sugadino daržovių už apie $1,500,000. 
Jis įkimba į lapų kvėpavimo žioteles-sto- 
mata ir suskylėja lapus. Jeigu augalus 
žaloja, tai jis ir žmogui ne į sveikatą.

Tačiau į žmonių sveikatos reikalą dar 
mažai pastangų įdėta. Vieną laborato
riją plaučių tyrimui įstengė įrengti 1952 
m. už $150,000. Dr. R. H. Smart įrodo, 
kad serganti kvėpavimo ligomis ligoniai 
esti silpnesni, kada būna smog. Jaut
resniems, sveikiems žmonėms irgi ėda 
akis, nosies-gerkles plėves, burną džiovi
na ir burnoje Jčartu darosi.

Kada smog rimtai užgaus kišenę, gal 
tada imsis jį pažaboti. Dabar “vaina” 
eina politikierių raštinėse ir laikraščiuo
se. Rašalo labai daug išeikvoja, bet 
smog nei kiek nuo to nemąžta.

Vėliausi daviniai rodo, kad turistų 
nuošimtis mažėja. Smog taip išgarsino 
miestą, kad visas platus “svietas” spėjo 
sužinoti. Laiškai, Kanadoje parašyti

> (Bus daugiau)
PATAISA

Rašte “Vaizdai iš mūsų šalies vakaru” 
portugalo atėjūno pavardė turėjo būti; 
Cobrillo, ne Gobrillo.
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koncertą, 
jos daina- 
pavėluota, 
jų abiejų,

Worcester, Mass
Liūdna penkerių metų 

sukaktis
O kaip skubiai bėga niekie

no nesulaikomas laikas, daug 
ką nešdamas į. užmarštį. Lai
kas kartu daug ką žmogui 
nemirštamo primena.

Gegužės 24 d. sukanka pen- 
keri metai, kai staigi ir ne
tikėta mirtis išskyrė iš gyvųjų 
tarpo mano mylimą žmoną 
Franciną Skeltienę, pakirsda- 
nia jos gyvybę pačiu gražiau
siu gyvenimo metu, kuomet 
pavasaris viską atgaivina.

Kai sniegas jau sunyko, ' 
sutirpo ledai,

Kai žemę jau puošė 
pirmieji žiedai,

Pavasarį jau skelbė 
ir paukščių daina, 

Tai prisiminus, krūtinė 
liūdesio kupina.

Juozas Skeltis

ma-
[no

‘ Gegužės 16 dieną Midwest 
viešbučio didelėj salėj Mid
west Komiteto šaukta konfe
rencija sveturgimių gynimui, 
taipgi už atšaukimą McCar- 
ran-Walter' įstatymo.

Delegatų buvo daug, bet 
dar svarbiau negu skaičius 
buvo delegatų atstovybė.

Buvo delegatų nuo CIO ir 
ADF unijų, taipgi nepriklau
somų unijų, kaip United Elec
trical, Radio & Machine 
Workers, Mine, Mill & Smelt
ei' ir kitų.

Amerikos Negrų Darbo 
Unijų Taryba turėjo delega
tus.

Pirmą sykį Advokatų Gildi
ja irgi turėjo delegatus.

Delegacija taipgi buvo re- 
prezentatyvė, apimanti visus 
gyvenimo sluogsnius.

Lietuvių dalyvavo geras bū
rys, bet apie pusė delegatų, i 
kurie buvo išrinkti, nedalyva- I 
vo. Tai peiktina. Apsiima de
legatais, bet “užmiršta“ ateiti 
į taip svarbią

Priimta eilė 
ei jų. Nutiesta 
n i am veikimui.

Išrinkta nauja valdyba se
kantiems metams.

Harriet Baron -padarė pra
nešimą iš Amerikinio Komite
to Gynimui Sveturgimių.

Vakare toj pačioj salėj bu
vo banketas. pagerbimui pro
fesoriaus Robert Morss Lo
vett, kuris taipgi yra komi
teto pirmininkas.

žmonių dar daugiau susi
rinko. Kalbėjo atstovai nuo 
darbo unijų, profesinių gru
pių ir kultūrinių organizaci
jų. Edward Biberman, gerai 
žinomas Hollywoode kino di
rektorius, kuris tačiau turėjo 
pasitraukti kaipo pažangus 
artistas, ypatingai gerą kal
bą pasakė. Jo direkcijoj pa* 
gamintas filmas “Salt of the 
Earth.” Nors stengiamasi 
kenkti to filmo rodymui, kur* 
jis rodomas turi didžiausio 
pasisekimo.

Komiteto tolesniam darbui 
sudėta nemažai aukų, bet ne
teko nugirsti skaitlinės.

Keliais atžvilgiais ši 
ferencija buvo geresnė 
pernai.

Sveturgimių gynimas 
si vis svarbesnis darbas 
daugiau žmonių įtraukia.

Teko sužinoti, kad kroatų 
laikraščio “Narodni Glasnik” 
redaktoriui L. Fisher norima 
atimti pilietybę. To laikraščio 
administratoriui Anthony Mi
nerich jau seniai pasimota tai 
padaryti.

Minerich šiuo tarpu sun
kokai serga ir nugabentas li
goninėn.

ši konferencija ir po jos 
banketas rodo, kad daugiau 
organizuotų darbininkų įsi
traukia šion kovon, taipgi 
daugiau profesionalų, meni
ninkų ir kultūrininkų stoja 
jon.

Gynimosi komitetų 
rosi vis svarbesnė.

Lietuvių komitetui 
kia daugiau veikti.

Plečkaitienė. Taipgi ir Petro
nėlė Cook. ■

Visiems dirbusiems ir au
kojusiems žaislų vakaro nau
dai LLD 10-tos kuopos valdy
ba taria širdingą ačiū!

Valdyba

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

jvyks trečiadienį, gegužės 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- 
te 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.

Jei jūs norite parduoti na- 
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

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

—

LAWRENCE. MASS.
V . S

TURKIŲ BANKETAS
Paramai Dienraščio Laisvės

u-ž miršta 
konferenciją.
reni rezolbi
planai toles-

kori
ką i p

d avo
ir

role da-

irgi rei-'
Rep.

Žaislų vakaras gerai pavyko
Dėka darbščių ir sumanių 

LLD 19 ' kp. moterų, kurios 
sumanė ir įvykdė parengimą 
gegužės 15 d. Dailės ir Dra
mos Klubo patalpose, žaislų 
vakarėlis visapusiškai nusise
kė. Buvo gražios publikos, 
kuri draugiškoj nuotaikoj 
praleido subatvakarį parem
dama LLD 19 kp. finansinį 
stovį.

Visų pirma reikia širdingai 
paačiuoti visiems darbinin
kams ir darbininkėms, kurie 
prisidėjo savo darbu. Prie 
baro dirbo J. Mažeika, V. 
Plečkaitis ir George Montvi
las. Prie žaislų energingai 
dirbo Marija Niekus, Nellie 
Do Schaaf ir M. Montvilienė.

Maistą suaukojo ir pačios 
patarnavo virtuvėje M. Al
bertiene, S. Vaičiulionienė,

[vyks šeštadienį

Gegužės 29 May
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

PIKNIKAS
Rengia L.L.D. Moterų ir Vyrų Kuopos

Birželio 5 June
Naujame Gedemino Name

575 Joseph Ave. Rochester, N. Y

Visus Rochesterio lietuvius kviečiame į šį pikniką. Visi 
branginame apšvietą, tad rūpinkimės spaudos palaikymu. 
Atsiminkime kas būtų jei neturėtume spaudos, nieko neži
notume.

Nevalgykite namie tą dieną, nes 
gių ir gėrimų visiems užtenkamai.
— turėsite gerus laikus puošnioje

Visus nuoširdžiai kviečia Moterų
Pradžia 6-tą vai.

piknike bus skanių val- 
Visi būsite pasitenkinę 
Gedemino svetainėje.- 
ir Vyrų L.L.D. Kuopos- 
vakare

NEW HAVEN, CONN

“Ne visada katinui užgavėnes’’
'Keturių veiksmų komiška drama

*

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

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

v Suvaidins Brooklyno Lietuvių Liaudies Teatro 
žymiausi vaidintojai: J. Budrevičius, Elena 
Brazauskienė, Jonas Lazauskas, Eva Mizarie- 
nėg Eleonora Tautkus ir Koste Rušinskienė.

Režisierius R. Mizara

Prašomo įsitėmyti, kad vaidinimas įvyks

SekmacL, Birželio 6 June
Lietuvių Svetainėje

243 Front St. New Haven, Conn.



ŽINIOS IS LIETUVOS

MOLĖTAI.—Mičiurino vai
do kolūkyje Įvyko Vilniaus 
universiteto Gamtos mokslų 
fakulteto darbuotojų suorga
nizuota mokslinė konferencija

Kolūkiečiai išklausė profeso 
A. Minkevičiaus prane

Šimą apie bulvių ligas ir ko
vos su .jomis būdus. Profeso
rius J. Dagys papasakojo 
konferencijos dalyviams apie 
mikrotrąšas. biologijos moks
lų kandidatas P. Petryla — 
apie teisingų sėjomainų reikš
mę aukštiems derliams gauti.

Po pranešimų sekė susirin
kusiu Šiltai sutiktas Fizikos- 
matematikos 
dentų meninės

fakulteto

gamtininkų ir 
Šefuojamo kolūkio narių ben
dradarbiavimas \ 
Kolūkio laukuose

Universiteto

mo-

rimai. $ių tyrimu išdavoje 
geologai nurodvs kolūkie
čiams tinkamus plytoms ga
minti molius, padės išspręsti 
gyvenvietės statybos, vanden
tiekio Įrengimo klausimus, 

genetikos ka
li oi ūkio 

mūsų 
čumi-

Įrengimo 
Darvinizmo ir 
t ('d ros darbuotojai 
Laikuose tirs naujus 
respublikai augalus — 
7.ą ir soją.

Keliasi j gyvenvietes

DOTNUVA. — šiais metais 
“Nemuno” žemės ūkio arte-

tyba.
Miesteliu virto Karolio Po

žėlos vardo žemės ūkio arte-

siais metais čia persikėlė gy
venti dešimtys kolūkiečių šei
mų. Artimiausiu laiku gy
venviete bus elektrifikuota. 
Elektros šviesą teiks “K ruoš
tos” elektrinė.

šiais metais kolūkio valdyba 
gavo 50 pareiškimu, kuriuose 
nariai prašo perkelti juos ] 
gyvenvietę. Apsvarsčiirs ga
limybes. n u t a r t a pastatyt: 
kolūkiečių šeimoms 30 nauju 
namų. v. Ramanauskas

Ruošiamasi egzaminams

TAURAGe. — Sparčiai eg
zaminams ruošiamasi Taura
gės miesto I vidurinėje mo
kykloje. Dar ketvirtojo ket
virčio pradžioje bendrame 
mokinių ir mokytoju susirin
kime buvo numatytos kon
krečios pasiruošimo egzami
nams priemonės.

Ypač intensyviai įdirbama 
su abiturientais. Jiems duo
damos individualios konsulta
cijos, .nurodoma pagalbinė li
teratūra. Neseniai mokyklo
je įvyko j a u n ų j ų ' tech
nikų sąskridis. Lite r a t ų 
būrelio ir mokyklos pirmi
nės komjaunimo organi
zacijos iniciatyva organizuota 
konferencija tema: “Lietuvių 
literatūra kovoje prieš kleri
kalizmą,” kurios metu buvo 
išnagrinėti žemaitės, Cvirkos 
ir kitų lietuvių rašytojų kū
riniai, demaskuoją reakcinę 
Vatikano dvasiškiją. Disku
sijose ir pasisakymuose daly
vavo daug moksleiviu.

Jau sudaryta egzaminų ko
misija. Mokykla imasi prie
monių, kad, besirengdami eg
zaminams, mokiniai nebūtų 
perkrauti.

Vėl kels fėrą 20%
Long Island geležinkelio 

kompanija planuoja vėl kelti 
, važiuotės fėrą 20 procentų.

Apie tai sužinoję tuo gele
žinkeliu kasdieniniai važiuo
tojai kelia protestus. Jie sa
ko, kad tai publikos apiplė
šimas, daugiau niekas.

Kompanija, girdi, viską da
ro, kad tik daugiau pasipini
gauti.

Svarsto taksy kėlimą Pateko kalėjiman
Miesto tarybai yra priduoJ Vaiki! apkidima 

ta svarstyti sekami finansiniai; £
klausimai: Peter Bozzuto ir jo ž

Majoras ir vyskupas 
pasmerkė McCarraną

Tarp Lietuviu

NEW YORK NEW YORK
BUSINESS

OPPORTUNITIES
HELP WANTED—FEMALE

REIKALINGI

automobiliu ir trukų 
kurie miestui duotų 
OOO.

si linksminimo vietų, 
darytu $16.500.1)00.

ir $lfl!1?uvo areštuoti 
taksus, i pasodinti todėl,

$8.500,- ' prižiūrėjo

ir kalėj ima n 
kad jie ne
mažų trijų

ant pa- į
I

Tai susi-

3. Uždėti U/ jeigu taksų : 
ant darbdavių ir darbininkų, 
kas sudarytų $.‘’>0.000,000.

Trečiasis klausimas yra la
bai opus. Unijos priešinasi 
ant darbininkų dar daugiau 
taksų užkrauti. Dabar jie tu
ri mokėti federalius ir valsti- 
jinius taksus.

Pasiūlymas uždėti 3% t a k- 1 
su ant komercinių patarnavi
mų nupuolė.

Filmos- Teatrai
Apie birželio vidurį bus 

atidarytas perstatymas svar-

veikalo “Major Barbara’ 
Greenwich Mews Teatre.

Teatras yra pasisamdęs ra 
rytojo Shaw veikalų eksp.or 
tą Paul Vincent Gordon tr 
perstatymą tvarkyti, Lily Tur
ner 
kyti.

sutvar

Netrukus Ameriką pasieks 
sovietinė filmą “Anna 

neck,’’ kuri yra pa- 
ant garsiojo rusų rašy- 
čekovo apysakos. Ji 
oja senosios Rusijos

gyvenimą.
Tarybų Sąjungoje ta filmą 

turi didelio pasisekimo, 
blika ja interesuojasi, ją 
dančius teatrus lanko.

nauja 
on his 
lemt a 
tojo

Pu
r o

Pereitą šeštadieni Stanley 
T eatre 
savaitė 
neral.” 
savaitė.

Sekanti šeštadieni bus pra
dėta rodyti nauja filmą.

filmai “Inspector Go
Tai bus paskutinė

Plaza Teatre, Manhattane, 
garsi 
kuri 

pasaulinio 
nuotiki

tęsiama antrą savaitę 
filmą “ANA-TA-HAN, 
parodo antrojo 
karo metu tam tikrą 
Pacifikc.

Filmą paremta ant 
Maruyama apysakos.
me dalyvauja 19 metų japo- 
nietė žvaigždė Akcini Nagi-

Mich iro 
Vaidinl-

Jauna pora nusižudė
20 metų amžiaus Pastor Se

da ir 19 metų jo žmona Lydia 
gazo dujomis pasidarė galą.

Jie apsivedė trys savaitės 
atgal. Nusižudydami paliko' 
laiškuti, kad jie yra nepasi
tenkinę tokiu gyvenimu, ir 
prašo giminių atleisti už tok j 
jų žygi.

Pasirodo, kad 
kiiavo, o vaikus 
kolektuoti maisto ir

Teisėjas pareiškė,
yra bjauresni už 

kurie savo vaikus

tėvai girtu’o- 
si u n t i nėdavo 

pinigu.

gyvuliu
irgi prižiūri, o šie jų 
paiso.

Sužeidė vaika

mėnesius
paimti j

Melvin Cowen, 14 metų am
žiaus, randasi ligoninėje kri
tiškoje padėtyje, kuomet jo 
paties .sudaryta chemikališka 

e k sp lodavo, namą 
ji sužeidė.
mėgo chemikalus 

bandė iš jų kaž ką i
Melvin 

maišyti ir 
pasidaryti, 
naudojęs. Atrodo, kad para-

Panaikins Stagg St 
policijos stoti

Policijos komisi o n i e r i u s 
Adams paskelbė, kad jis pa
naikina seną Stagg St. polici- 
ojs stoti, kuri buvo statyta 
1862 m.

šis senas budinkas reikalin
gas didelių pertaisymų, nes

lyje, tai neapsimoką ji taisy
ti.

Daugelis Williamsburgo pi* 
liečiu protestuoja dėl tos sto
ties panaikinimo, nes jie jau
čia neturėsią tinkamos nuo 
plėšikų ir kitų kriminalistų 
apsaugos.

SUSIRINKIMAI
LLD 1 kuopos susirinkimas 

Įvyks šj ketvirtadienį, gegu
žes 27-tą, 7:30 vakaro, L. A, 
Pil. Klubo patalpoje, 280 Uni
on Avė., Brooklyne. Visi na
riai prašomi dalyvauti. Jau 

atei- 
pasi- 
sezo-

nančio sezono darbą ir 
tarti, kaip praleisime šj

Valdybana.• <

Svarbus Pranešimus Amalgameiti.i 
Unijos Lietuviu Kriaučių 

54 Skyriaus Nariams
Gerbiami lietuviai kliaučiai 54-to 

skyriaus nariai ir narės! Prašome 
dalyvauti susirinkime gcgužės-May 
26 d., 1954 m., 5:30 vai. vak„ 11-27 
Arion Pl., Brooklyn, N. Y.

Sis susirinkimas šaukiamas Extra- 
ir mėnesinis, nes jame bus nomi
nuoti asmenys delegato vietai ir į 
visą 54 skyriaus valdybą. Unijos ir 
SS karteles turėkite, nes be jų ne
bus įleidžiami; ne vėlesnė 3-jų mė
nesių.

54 Skyriaus sekr. Ch. Nečiunskas

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS

Užlaiko Puikiai įrengtą

BAR & GRILL
Brooklyn, N. Y32 Ten Eyck St

Telephone: E Vergreen 4-8174

Majoras Wagneris italų su
rengtame bankete pasmerkė 
McCarran imigracijos Įstaty
mą, kaip neamcrikini ir žalin
gą. K v 
Kongresą

Mūsų aktoriai vyks 
New Haven, Conn.

Lian

>tė visus reikalauti 
tą Įstatymą atšauk-

bankete dalyvavęs 
J.,M. Perniconę pa

reiškė, kad sis Įstatymas 
“diskriminuoja Italiją” ir jos 
žmones.

Ta m e 
vysk u pas

Minimas vyskupas taipgi 
pridėjo, kad komunistinis vei
kimas Italijoje yra tvirtas. 
Jeigu .jis Italijoje Įsigalėtų, 
tai “būtų sudiev Nato ir ki
tiems geriems dalykams, ką

Suėmė apgavingus 
auto taisytojus

vingus automobiliu taisytojus,

Losch m id t. ,
Buvo nužiūrėta, kad jie api

plėšia automobilistus. Tai po-

i jc automobili pas'juos, 
peržiūrėję pridavė 'bilą 
už tam tikrus taisymus, 
met jie nieko netaisė.

A pskri ties p rok u voras 
į Silver sako, kad tokie 
, mobilių taisytojai elgiasi
■ riau, negu paprasti plėšikai, 
į Jis sako, tokius ims atsakomy- 
i bėn.

Jie 
$11. 

k uo

auto- 
biau-

Išvengė bausmės
<u *

Tūlas automobilistas 
žiavo trafiko raudoną 
ant Broadway ir 13th St., 
Manhattane. Kai policistas jj 
bandė sulaikyti, tai jis ir poli- 
cistą parmušė ir visu smarku
mu nuvažiavo.

'Policijos automobilis ji vi
josi, bet negalėjo pasivyti. 
Pabėgo nuo bausmės.

perva-

Mirė dainų rašytojo žmona
Ketvirtadienį mirė Linda 

Lee Porter, garsaus dainų ra
šytojo Cole Porter žmona.

THE GREATER
NEW YOTRK

FUND

AGOKHS l N 5 «0 « 0 lt G H 5 : 
;n ■,:;r..::.::.<...n.j....J

Dr. A. Petriką
DANTV GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

• MATTHEW A.'
► I

BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

Brooklyno Liet uvių 
dies Teatro aktoriai smarkia! 
ruošiasi gerai pasirodyti New 
1 lavone, birželio 6 d. Jie ten 
suvaidins keturių veiksimi ko
mišką dramą “Ne visada ka
tinui užgavėnes.’’

Liberty Auditorijoje jie 
dažnai daro praktikas. Sėk
mingai suvaidinę šią dramą 
Richmond Hillyj ir Newarke. 

pa-abar jie ruošiasi puikiai 
rodyti Now I tavame.

BuVaidinimo dalyvauja J.
drevičins, Elona Brazauskie
nė, Jonas Lazauskas, Eva. Mi- 
zariene, E. Tautkus ir K. Ru- 
šinskienė. Režisierius — R.

Kiek girdėt, i New TTavoną

čios apylinkės, 
n imą pamatyti.

Kazlauskai skaniai 
pavaišins svečius

jau

va i d i

incas ir. Ona Kazlauskai 
supirkinėja Įvairių skanė- 
kad gerai pavaišinti sve- 
g eg už ės 30 d. i š važi avi- 
O jie moka gerai valgius 

Svarbiausia, ko jie 
kiek tame 
svečių da

čius
me.
paruošti.
nori, tai sužinoti,
išvažiavime galėtų 
1 y vau t.

anksto ūž
tiems,

Svarbu todėl iš
v įsiems 
jame dalyvauti.kurie tikisi

Kazlauską arba Joną Grybą. 
Grybą galima matyti dieną 
“Laisvės” spaustuvėje, o va-

Auditorijoje.

DRY CLEANING A TAILOR SHOR!
Daro $950 biznio j mėnesį. Pilnai 
įrengtoje dirbtuvėje ir geroje kai
mynystėje, miesto centro, arti ge
ležinkelio stoties. Savininkas išvyk
sta i vakarus parduoda su nuo-I 
stoliu.

Šaukite bile laiku:
DO. 6-0862 — DO. 6-3773 J

<!)9-l()l )

LUNCHEONETTE & STATIONERY

i Didelė 2-viem langais krautuvė, 
i ro puikiausi;) bizni. Parduoda 
•! nuostoliais iš priežasties I 
'apleisti valstiją. Nepralei 
■ amžiaus progos.

Tel. TR. 1-9689

Tori

KEPYKLA lit RESTAUR ANTAS

Soniai įsteigta, puiki vieta. 5 r ūmi' 
apart meni as tuščias. Ideališka dėl 
restaurant o ai’.kepyklos. Prii'inama 
kaina.

Šaukite Savinniką:
Tel. YE. 2-6836

( 101-1031

i Motinos veikia

kad reikia Įvesti 
signalai ant Fifth

72 St., Brooklyno.

Dvi Bay Ridge - motinos su 
sirūpino, 
trafiko 
Avė. ir
kur ištinka daug automobilių 1 
nelaimių.

Pop 24 valandas jos surin
ko virs 300 piliečių parašų. 
Greitu laiku jos tikisi turėt 
1,000 parašų.

I Pakels algas
Board of Education palvi) 

tino pakelti mokytojams ai 
gas po $150 Į 'uotus.

Tokiu algų pakėlimu 
.'•rytojai nepatenkinti. Jie
kalavo pakelti po $1,000 Į 
motus. Prieš rinkimus majo
ras 
po

mo
vei-

$750 i metus.

Pasirašė sutarti

Rengėjai taipgi maloniai 
prašo visų susirinkti sekma
dieni kaip 9:30 vai. ryte, kad. 
visiems nuo Liberty Auditori-Į z.inti uniją, 
jos drauge važiuoti.

Abr skrynelių ir kepurių 
siuvėjai pasirašė sutarti baigti 
streiką. Firmos sutiko go

Nuolatinis darbi 
lipai. Linksmos

GRAND
71-1? Grand

PIZZERIA
Ave., Maspetli

HA. 9-852 L
(101-103)

MANICURIST—SHAMPOOIST
Vien lik 1-mos klases operatorė 
rinktiniai klientai. .Nuolat, 5 dienų 
savaitė, geros valandos, gera alga, 
linkstamos darbo sąlygos. Kr-eij>ki-

DORIS ( ASTAG N A
BEAUTY SALON

Grainercy Park, N. Y. C,

G R. 3-6886
(101-103)

HAIRDRESSER OR 
S11A M POO M A N KURI ST

Aukščiausia alga. 5 dieni) savaitė 
Air conditioned dirbtinė. Valandos 
!) A. M. 6 I’. M. Pirmadieniais už
dara. Telefonuokile;

M O. 7-9502 ar |h> 6 v. v.
Tel. MO. -7-5677

(99-101 I

DARBINlNl’Kfi
Paprastas valgių gaminimai — visi 
įrengimai elektriniai. Guolis#vietoje, 
atskirame maloniame kambaryje. 2 
vaikai. Tinkami liuoslaikiai. Vėliau 
atvykusioj} priimtina. Linksma na
mų atmosfera. $160 j mėnesį.

Teh'fonuokite:
« R O. 4-2862

1100-102)

MALE and FEMALE

PLAUKU DABINTOJAI

Vyras ar moteriškė. Patyrę. Nuola
tinis darbas. Gera alga. Puikios są-

COLONY BEAUTY
37-89 8?nd St., Jackson

HA. 6-7870

SALON
Heights, L.I.

< 101-107)

SUPERINTENDENT—PORA

29 šeimų namas. Anglim kūiiana- 

ina. Gaus 4 kambarius priskaitant 

$75 algos. Vyras gali dirbi i kitur.

CY. 4-2223. Iki ph‘ti.1 ar vakaro.

HELP WANTED MALE

!>ELI( A I ESSEN C LERK

Nedirbama

Sekmadieniais. A
JOHN NIEBUHR 

112-82 Rockaway Beach Blvd. 
Rockaway Park 

BE. 5-1617

Svarbu LDS 13 kp. nariams
LDS 13 kuopos susirinkimas 

Įvyks ketvirtadieni, birželio’ 
3, Liberty Auditorijoje. Svar
bu visiems nariams šiame su
sirinkime dalyvauti.

Kadangi LDS ruošiasi prie 
savo Seimo, tai ir kuopose, 
tenka aptarti šeiminiai reika
lai. ypzač naujoji konstituciją^ 
kurią Seimas svarstys.

Kuopos valdyba prašo vi
sų narių susirinkime dalyvau
ti. Rep-

Rado pasikorusį
Abraham Pressmen, 83 

tų amžiaus, rastas savo apart- 
mente pasikoręs.

Jo žmona policijai aiškina, 
kad jis skundėsi pašlijusia 
sveikata. Todėl ir pasikoręs.

4*——-

mo-

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

PEIST LANE
DRUGS. Inc.

405 So. 4th Street
Cor. I-Iewes St.

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. 7-6238

Ella Kruzko, 25 metų am
žiaus, rasta savo apartment? 
be sąmonės gazo dujomis ap
sinuodijusi. Bellevue ligoni-

STALIORYSTftS DARBININKAS

nuolatinis darbas

G & M STORE FIXTURES

BUDDISTINIS BUR-
MOS MANIFESTAS

168 LORIMER ST., BROOKLYN 
(101-107)

REAL ESTATE

pasaulinis

per paskutinius
Buriuos val-

sidarė še;
buddistu 
žiavimas 
2,500 metu.
džia, tam pagerbti, išleido 
manifesta, kuris dovano
ja gyvybę nusmerktiems 
mirti kaliniams ir palei
džia iš kalėjimo visus ki
tus.

BAY RIDGE — $20,000
7 rūmų Dutch colonial cottage arti 
Shore Road, daržuotas žemės plo
tas 50x100. privatus jvažiavintas. 
garadžius, aliejus. 2 maudynės, pil
nai insulated, brass plumbing išti
sai. Aukšta mortgage, mažas įmo
koj imas.

SAVININKAS SH. 8-9784

Birmingham, Ala. — 
no darbai čia nupuolė 
procentais.

WORCESTER, MASS.

Pagalinus po ilgos žiemos 
jau grįžta gražioji vasara.

rn i ego i 
Visi 

džiaugiasi jos sulaukę ir jiaukščiai 
ir žmonės. Bet yra kuomi džiaugtis

- viskas atgyja, sužaliuoja, pražysta 
--gyvybė pasireiškia. Visi - stengia
mės išvažiuoti į laukus, pasigrožėti 
pasidžiaugti gražiuoju pavasariu, at
gijimu gamtos.

Ot, štai yra puiki proga atlankyti 
gražųjį Olympia Parką, kurį Lietu
vos Sūnų ir Dukterų draugija oficia
liai atidarys vasaros sezonui sekma
dienį, gegužės-May 30-tą. Taja pro- . 
ga Aido Choras ir duetistai Ona į 
Dirvelienė ir Jonas Sabaliauskas, 
vadovaujant Jonui Dirveliui duos 
gražią dainų programą.

Kviečiame iš visos apylinkės dai- ■ 
les ir gamtos mylėtojus atsilankyti 
į šj gražų parengimą.

L.S.D.D. 
(101-103)

Building & Contracting

CEMENTO DARBAS 
TREPAI Iš PLYTŲ — 

WATERPROOFING 
VISAS DARBAS GARANTUOTAS 

PRIEINAMOS KAINOS 
’ Nemokamai aprokavimai 

JOS. D’AMICO & SONS 
FL. 8-8^90 — IN. 1-6405

SzkVININKAS pakeisdamas gyveni

mo vietą turi apleisti luksusinį kos- 

tumerskai budavolą 7 rūmų namų 

laukų apylinkėje. |

Savininko Telefonas

2-0355

ir

ROSLYN HEIGHTS

šeimų, su garadžiu. arti’ mokykit) 

stoties: $19,000. Kreipkitės tik

Roslyn 3-0575

(nuo S iki 12 A. M.)

NEW ROCHELLE. Su nuolaida ne
paprastai didelės vertės: Roosevelt 
School. Colonial, puikiausiose sąly
gose, 7 kambariai, center hall, 2 
maudynė, 2 ekstra kambariai ir 
maudynė attic'e. 2 karam atskirtas 
garadžius. Dideli porčiai. Gražus kic- 
mas. Prašo $33.000. šaukite savinin-

6-6282
(101-103)

Vakarų Vokietijos valdžia 
persekioja norinčius ry
šių su Sovietais.

Bonn, Vokietija. — Va
karinės Vokietijos valdžia 
smarkinu kampaniją •‘prieš 
tokius politikus bei ^biznius, 
kurie reikalauja swtnegzti 
diplomatijos bei prekybos 
ryšius su Sovietų Sąjunga.

4 pusi, Laisve (Liberty) Antra d., Gegužes (May) 25, 1954




