
LAISVE-LIBERTY
Vienintelis lietuviu kalboje 

dienraštis Rytinėse Valstijose
Mt-tarn prenumerata:

Jungtinėse Valstijose ......................_ .$8.00
Halls Queens apskrityje (N. Y.) .... 9.00,
Kanadoje ...............................................  9.00
Kitur užsienyje ................................... 10.00

Pavienio egzcmpt. kaina 5 centai

Richmond Hill, 19, N. Y., šęštadien., Birželio (June) 12, 1951

LA1SVĖ-LIBERTY
.The Only Lithuanian Daily 

in the Eastern States

110-12 Atlantic Avenue
Richmond Hill 19, N. Y.

Telephone Virginia 9-1827—1828
PRICE 5c A COPY

Metai 43-tieji, Dienraščio 35-tiejL

KRISLAI
Ar Dievas jam padės ėsti 
nekaltus žmones?
Adv. Welch mano, kad ne.
Ant Nevėžio upės.
Pompėja.

Rašo R. MIZARA

J. !•'. DULLES GEIDAUJA 
NUVERST PROGRESYVI 
GUATEMALOS VALDŽIA

— !wii šio momento, senato
riau. dš nemaniau, kad iš tik
rųjų Jaipratau jūsų žiaurumą 
ir neatsargumą. . . Jeigu dan
guje yra Dievas, tai lis nepa
dės nei jums nei jūsų sieki
mams. . .

Taip praėjusi trečiadieni 
sakė armijos advokatas Jo
seph N. W elch senatoriui Mc- 
Carthyui Jis tai sakė viešai 
dabar besitęsiančiuose tyrinė
jimuose W’ashingtone. (

Advokatas Welch beveik j 
verkė, taip sakydamas.

t ž ką visa tai?
t ž tai. kad Jot* McCarthy 

nei iš šio nei iš to užpuolė 
Welcho advokatu firmos Bos-j 
tone vieną bendradarbi, narį, j 
— advokatą Frederick C. Ei- 
sherį. J r. McCarthy tą jauną j 
\.vrą paskelbė neištikimu, pa- I 
vėjingu dėl to, kad Mr. l-'ishe” ; 
kadais-' per trejetą metu pri
klausė Advokatu Gildijai.

Reikalauja talkininku dėl 
Įsiveržimo Indokinijon

Seattle, Wash. — John 
Foster Dulles, Amerikos 
valstybes sekretorius, sakė.

Jis tikisi, jog Lotynų 
. .Amerikos respublikos išvien 
su Jungtinėmis Valstijomis 
padės (iuatemalos žmonėms 

i “pasiliuosuoti” nuo savo 
1 progresyvės valdžios.

Dulles vadino tą valdžią 
“piktąja jėga.”

Kalkė da m as a tsa r g i n i ų 
oficierių susirinkime, Dul
les taip pat reikalavo, kad 
talkininkai padėtų Jungti
nėms Valstijoms apginti In
dokinija nuo komunistų ir 
išlaikyti ją Franci jai.

Dulles pasakojo, kad tai 
nebūtų kova už kolonini

Įdokinijai pilną nepriklauso
mybę.”

Į
(Bet Franci ja, beje, va

idina. koloninę savo imperi
ją dailesniu vardu —“fran
co ziškąja sąjunga.”)

Sykiu Dulles grūmojo 
numušti Franci jai ir Itali
jai dolerinę paramą, jeigu 
jų seimai vis dar nesutiks 
sujungti savo kariuomenę 

I su vokiečiais ir kitais vaka
riniais europiečiais i ben- 
i dra t a r p t a u t i n ę armiją 
■ prieš Sovietu Sąjungą.

(Bet Eisenhowerio - Dul-1 
i leso valdžia skiria Franci- »
i ios karui Indokinijoje dar 
1.133 milijonus dolerių per1 
12 sekančiu mėnesiu.)

Dulles taipgi atmetė Fran-• 
ei jos ir Anglijos siūlymus,. 
kad Jungtinės Tautos nesi
kištu i Indokinijos karą, iki.

$1OFOO© Fond© Siga
Turėtu Baigtis Liepos 15-tą, Bei...

Fondui laikas jau baigiasi, o sumos nesukelta nę 
pusės. Pakilome kiek tik paskutinėmis dienomis, nes tik 
i pabaigą vajaus pasirodė parengimų fondo reikalui. La
bai apgailėtina, kad vos keletas kolonijų Nepasirūpino 
fondo sukėlimu ir tik pačiuose rytuose. Visoje plačioje 
Amerikoje ramiai tvlima. Esama žmonių labai ramių, 
nė didžiausias pavojus jų nesujaudina. Rodosi, negra
žu žmones sarrnatinti... neverta! Pasirenkame gražiai 
paprašyti sujusti vajaus užbaigimu.

Skubiai ruoškime pramogas, rinkime aukas fondui 
ir gal dar atsigriebsime nors ir pavėluotai.

Šiuom kartu dovanų fondui Įteikė:
Per L. Prūseiką, Chicago, Ill. (paskelbta) $60.00
LLD 97 ko. (per V. Želi©), Plymouth, Pa. 20.00
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Wm. Marcinkevičius, New Haven, Conn. 3.00 
Juozas Aukštikalnis. Gardner, Mass............2.00
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Atsiminkime tai: tiek adv. 
Welch. tick adv. Kish er, tick 
M cCarthy|t yra repu 1>1 ikona;, 

trys priklauso vienai 
partijai ir šiandien matome, 
kas darosi : McCarthy pradė
jo kramtyti pačius republ i ko
mis taip, kaip kad .jis kramto 
nerepublikonus. — tuos, ku
rie kadaise pritarė Roosevelt o 
politikai.

Kiek šis. senatorius yra ne
kaltai užpuolęs žmonių! Kiek 
daug doru. geru piliečiu jis 
yra viešai visaip apjuodinęs’

Na. o jis pats?
Dar ir šiauri ion McCarthy 

viešai, atvirai. po priesaika 
neatliko išpažinties dėl savo 
finansų! f) jis neatliko dėl to. 
kad republ ikona i nesiryžta 
priversti ji paklupdyt ir sna- 
viedot is.

, francūzų viešpatavimą, nes 
i Franci ja “jau užtikrina In

pasibaigs Ženevos konferen- kš anksčiau gauta $4,003.50.
Iki šiol gauta $4,152.50.

Dabar įplaukė $149.00.

Širdinga’ 'Cui visiems kurie aukojo, ir tiems, kurie
i Ragangaudis “žinovas” suranda “komunizmą” pasidarbavo rinkime auku

° e e “ i Laisves Administracija
i net senuose popiežių pareiškimuose i -— -------------------------------------- — - ...........................—

Washington. — Speciale | metais* ir popiežius Pi jus 
! Kongreso komisija tyrinėja I XI 1931 metais.

Skaitau Vilniaus spaudoje, 
kad gegužės mėn. pabaigoje 
buvo atidaryta nauja hidroe
lektrinė stotis, jėgainė: ii ati
daryki ant Nevėžio upės toje 
vietoje, kur į Nevėži įteka 
Krimstos upelis, palei Kėdai
nius.

Pastatas dailus. Atidarymo 
proga «§,iivo suruoštas didžiu
lis iškilmių mitingas, kuriame 
dalyvavo daug svieto. Tarp 
kitko, iškilmėse dalyvavo vie
nas choras iš Kauno.

Nauja elektrinė jėgainė ap
švies keletą kolektyviniu ūkiu 
ir suteiks jėgos darbams.

Ir taip, viena po kitos deg
sią elektrinės jėgainės (sto
tys) po visą Lietuvą. Sriaunio
sios upės ir upeliai įkinkomi 
darban, Už metu-kitu visa 
Lietuva bus apšviesta elektros 
šviesa.

4 _ J.

Rašytojas Antanas Vem lo
va praneša, kad baigiami leis
ti visi Petro Cvirkos raštai.

12-tasis tomas bus paskuti
nis tomas. Jame, be kitko, 
bus Išspausdinta svarbiausieji 
Pet£„ Cvirkos laiškai, rašyti Į 
kitiems asmenims.

, __
Prieš arti 19-tą šimtu mgtą 

išsiveržęs ugniakalnis Vezuvi
jus uždengė karšta lava neto
li Neapolio stovėjusį gražu 
miestą, Pompėją,

' bili jonierių R o c k e fellerių, 
| Fordu bei Carnegie fondus, 
kurie sakosi tarnaują ap~ 

i svietai, kultūrai bei žmonių 
j gerovei. Komisijos advoka- 
| tas Thomas M. McNiece, 
i vadinamas “žinovas” socia- 
llistiniu bei komunistiniu 
mokymų, perskaitė kai ku
rias tu fondų taisykles ir 
pareiškė:

“Iš to matote, kaip šie 
j fondai tarnauja socialisti
nei linijai. Todėl negalima 
jų paliuosuoti nuo jokių 
taksų.”

Tuomet komisijos narys, 
demokratas kongresmanas 
Wayne L. Hays perskaitė 
ištraukas iš popiežių enci
klikų (pasaulinių aplinkraš
čių), iš pradžios nesakyda
mas, jog tai popiežių pa
reiškimai. Hays užklausė:

“Kieno tai galėtų būti 
raštai:

Tariamas ž i n o v a s Mc
Niece atsakė:

“Visi tie pareiškimai la
bai prilygsta komunistinei 
literatūrai. Ju tikslai labai 
artimi komunistu idealams 
ir socialistų idealams.”

Tuomet Hays atidengė, 
iog šiuos pareiškimus išlei
do popiežius Leonas 1891

McNiece paraudo ir ėmė 
I teisintis, “aš nevadinu baž- 
1 nyčios komunistine.”

Minimi popiežių pareiški- 
I mai peikia “godžius samdy- 
i tojus, kurie perdaug išnau- 
l do ja beginklius darbinin- 
įkus.” Pareiškimai reika- 
llauja “teisingos darbinin- 
I kams algos” ir “žemės.”

Sovietai steigia 
mokslinę valstybę, 
sako prof. J. Nassau .

New York. — Sugrįžo dr. 
Jason Nassau, Cleveland© 
Technologijos Instituto as
tronomijos profesorius, ku
ris lankėsi Sovietų Sąjungoj 
per 16 dienu. Nassau sako 
patyręs, kad:

“Sovietų vyriausybė sten
giasi moksliniai’ sutvarkyti 
visus savo valstybės reika
lus. Jie labiausiai pabrėžia 
grynojo mokslo svarbą.

“Sovietu Sąjunga išlavina 
kur kas daugiau inžinierių, 
chemiku ir mokslininku, ne- 
gu mes Amerikoje.

“Maskvos universitetas 
padarė man gilų įspūdį. Jis 
turi labai puikius bendrabu
čius studentams ir taip pat'

Prez Eisenhower prašytų 
Kongreso leidimo pirm 
įsi veržian t Indokin i į on

Washington. — Besikal
bant su spaudos atstovais 
trečiadienį, buvo užklausta:

Ar jis iš anksto prašys 
Kongresą leisti įsiveržti In
dokinijon, taip, kad prezi
dentas galėtų pasiųsti ten 
savo armiją, jeigu reikėtų, 
tuo laiku, kai Kongresas 
bus i š s i s k i i* s t ę s atosto
goms?

Eisenhoweris atsakė, jog 
jis dar neplanuoja kreiptis 
į Kongresą, kad duotų pre

zidentui toki leidimą. Pra
šymas leidimo įsikišti Indo
kinijon būtų įteiktas Kon
gresui, kada nauja tarptau
tinė krizė pakiltų iki aukš
to laipsnio, sakė preziden
tas. Jis pridūrė, jog pavo
jingoji tarptautinė padėtis 
Amerikai gali tęstis dar 40 
metu.

Prezidentas paka r t o j o , 
kad prašytų Kongreso lei
dimo pirma, negu siustų 
ginkluotas Jungtinių Vals
tijų jėgas Indokinijon.

Linksta taikant Amerikai 
prieš komunizmą Azijoje

Ženeva, Šveic. — Anglijos 
užsienio reikalų ministras 
Anthony Eden slaptai tarė
si su Jungtiniu Valstijų at
stovu gen. Bedell Smithu ir 
po to faktinai grasino ap
leisti Ženevos konferencija.

K a 1 bėda mas konf e renci- 
ioj, Edenas kaltino Sovietų 
Sąjungą, Kiniją ir Demo
kratine Vietnamo Rfespubli- 
ką, kad jos nedaro jokių 
nuolaidų Amerikai bei ki
tiems vakariniams kraš
tams kas liečia Indokiniją.

I Ir jeigu Sovietai- su savo 
draugais vis atmetįnės an
gį ų - a m e r i k o n ų pasiūlymus, 
tai, pasak Edeno, “nevertė
tų toliau tęsti bergždžias 
derybas su jais.”

Edenas sykiu su Ameri
kos atstovu atmeta seka
mus Sovietų Sąjungos, Ki-

Argentinos policija 
šaudo streikierius

I \ ---------*I ■
I '■ Buenos Aires. — Argen- 
i tinos valdovo Perono poli- 
. ciia šaudė ir areštavo me
talistu streiko pikietuoto- 
ius bei demonstrantus. Nu
žudė bent 6 streikierius ir 
suėmė dar 18 unijos vadovų 
kaip komunistus.

nijos ir demokratinio Viet
namo pasiūlymus:

Neutralių šalių komisijo
je paliauboms prižiūrėti 
privalo dalyvauti Lenkija, 
Čekoslovakija, š v e d i j a ir 
Šveicarija.

Deryobse dėl paliaubų 
taip pat turi dalyvauti de
mokratiniai atstovai visų 
trijų Indokinijos valstijų — 
Vietnamo, Laoso ir Kambo- 
dijos, o ne vien tiktai Viet
namo. kaip perša ameriko
nai. francūzai ir anglai.

Anglai - amerikonai, at
mesdami Lenkija ir Ček
oslovakija kaip komunisti
nius kraštus, siūlo sudaryti 
komisiją paliauboms tvar
kyti tiktai iš kapitalistinių 
Azijos šalių — Indijos, Pa
kistano, Ceilono, Burmos 

! bei Indonezijos.
Amerika ir Francija, ta

lžiau, sutiktu, kad Jungtinės 
'.Tautos paskirtų paliaubinę 
Ikomisiią — vien tik iš ka- 
| pitalistinių b e i vakarinių 
| valstybių.
' ANGLIJA TALKAUSIAN-
1 TI AMERIKAI

Diplomatai supranta’ iš 
Edeno kalbos, kad jeigu ko
munistų atstovai vis dar 
nepriims anglu - amerikonų 
pasiūlymų, tai Anglija jau 
eis Į Amerikos organizuoja
mą naują karinę sąjungą— 
ginti nuo komunižmo Indo
kiniją ir visą pietiniai-ryti- 
nę Aziją.

Gen. Wedemeyer rusina atšaukti 
C ’ 

pripažinimą Sovietą Sąjungos
!

Per ilgus šimtmečius Pom
pėja stovėjo po lava, žemėje. 
Tik vėlesniais laikais Pompė
ja pradėjo išvysti saulę. Pa
laipsniui ji atkasama, — ži
noma, atkasami tik griuvėsiai.

Vyriausias atkasimo direk
torius. profesorius Maiuri pa
skelbė, jog šiandien jau ma
tomi trys Poimpelos ketvirta
daliai.

Daug senoviniu brangiu 
vertybių randama.

labai puikius apartmentus 
profesoriams.

“Valdžia užtenkamai ap
moka studentams mokslo ir
gyvenimo lėšas, o kurie la
bai gerai mokosi, tai gauna 
25 procentais daugiau.

“Pereitais metais vien šia
me universitete baigė astro^ 
nomijos mokslą tiek pat ar
ba daugiau studentų, kaip 
visose Jungtinėse Valstijo
se.”

Washington.— Senato ko
misija “dėl naminės savi
saugos” svarsto sumanymą, 
reikalaujantį panaikint pri
pažinimą Sovietų Sąjungos, 
Lenkijos bei kitu draugiškų 
Sovietams valstybių ir at
saukt diplomatinius Ameri
kos atstovus iš jų.

Generolas Albertas C. 
Wedemeyer. liudydamas ko
misijai. ragino negaiš.uojant 
sutraukyti diplomatijos ry
šius su Sovietu Sajunga ir 
visais esamais už “geležin
ės uždangos” kraštais. Jis 
pasakojo, kad “jokiais klau
simais negalima susiderėti 
su Sovietų S J junga.”

Bet gen. Wedemeyeris ne
patarė siųsti Amerikos ar
miją Indokinijon. Nes tai 
atrodytų, kad amerikonai 
gina kolonijinį pavergimą

Azijos tautu. Taigi ameri
kinės armijos įsiveržimas 
tenai juo labiau sukeltų 
azijiečius p’/ieš, Ameriką.

Kolombijos valdovai 
medžioja komunistus

B ogo ta, Kolom bi j a.—V ai
džia suėmė daugiau kaip 
200 studentu bei darbinin
ku, kaip įtariamus komu
nistus. Kaltina juos už 
studentų demons t r a c i j a, 
kur kariuomenė nušovė 12 
studentu ir sužeidė 40, o jie 
gindamiesi užmušė trejetą 
kariškių.

Studentai demonstravo, 
reikšdami pagarbą vienam 
studentui, kurį policija se
niau nušovė.

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę, vidutiniai šilta.

N. Y. valdyba bando 
išvengti važiuotės 
darbininku streiko

New York. — CIO Va
žiuotės Darbininkų Unija 
yra nusitarus užstreikuoti 
mies tini u s “eleveiterius,” 
požeminius geležinkelius ir 
busus, pradedant nuo vidu
nakčio iš sekmadienio į pir
madieni.

Važiuotės Valdyba ir 
miesto valdžia veda derybas 
su unija ir tikisi išvengti 
streiko.

Sykiu grasina unijai teis
mo i n d ž i o n k š i n u , kuris 
baustinai uždraustų strei
kuoti.

Vietnamiečiai užėmė 
dar dvi pozicijas

Hanoi, Indokin. — Pran
cūzų komanda praneša, kad 
Vietnamo komunistai atė
mė iš francūzų dar dvi ap- 
tvirtintas pozicijas — Hai 
Yen, 30 myliu i pietų rytus 
nuo Hanoi didmiesčio, ir 
Lat Khiem, 35 mylios į pie
tus nuo Hanoi.

Vietnamiečiai nukovė bei 
suėmė visą francūzų ka
riuomene Lat Khieme.

Hai Yen stovi prie Rau
donosios upės suplaukime

i McCarthy mėgino pakelt
I Seilinę i oficierius
į ----- —

Washington. — Du armi
jos majorai liudiio tyrinė
jančiai Senato komisijai, 
kaip ragangaudis McCar
thy ir jo advokatas Cohn 
spyrė armijos viršininkus 
pakelti draftuota Davidą 
Schine, McCarthy’© agentą, 
į oficierius.

McCarthy iš pradžios vi
sai užsigynė, bet paskui 
prisipažino, jog “tiktai pa
tarė” Schine’ui išpildyti 
blanką, prašančią paaukš- 
tint ji į leitenantus.

McCarthy pasakojo, kad 
buvo išreikalauta taip daž
nai paliuosuoti Schine iš ka
rinės stovyklos tiktai tam, 

į kad jis padėtų medžioti ko
munistus. Perklausinėjant, 
tačiau, pasirodė, kad Schine 
tuo laiku “ūždavo su savo 
merginomis” New Yorke.

SPROGIMAS UŽMUŠĖ 5 
DARBININKUS

St. Louis. Mo. — Sprogo 
ir sudegė South St. Louis 
chemikalų fabrikas, pražu- 
dant 5 darbininkus ir su- 
žeidžiant 29 asmenis.

su Bambu kanalu. Taigi 
vietnamiečiai, užimdami 
Hai Yeną, užkirto francū
zų laivam plaukiojimą tarp 
upės ir kanalo,



LAISVE Kas Ką Rašo ir Sako
Matote, kur eina iš Ameri

kos lietuvių surinktos “Lietu
vos laisvinimui” aukos.

Ką dabar pasakys Grigai
tis ir Vaidyla, Am. Liet. Ta
rybos sekretorius ir iždinin
kas, kurie padeda klerikalams 
vilioti iš Amerikos lietuvių 
dolerius “Lietuvos laisvini
mui”?

Ir darbiečių vadai būsią 
apgauti

Klerikalų Susivienijimo 
Garsas labai nepatenkintas 
Britanijos darbiečių kelione 
Kinijon. , Garsas rašo r

“Astuoni Anglijos Darbo 
Partijos lyderiai, tarp kurių 
yra buvęs premjeras Clement 
Attlee ir kraštutinių jų darbie
čių vadas Aneurin B'evan pri
ėmė komunistinės Kinijos 
kvietimą atlankyti Kiniją. Vi
zitą atliks šių metų rugpjūčio 
ir rugsėjo mėnesiais. Reikia 
pažymėti, kad darbiečiai kar
tais aitriai atakuoja savo vy
riausybę, kitas demokratines 
šalis, o ypatingai Jungtines 
Valstybes už griežtą nusista
tymą prieš komunistus1. Abe
jotina. kad darbiečių vadų vi
zitas raudonojon Kinijon a- 
tidarys jiems akis. Kiniečiai 
5 ra pasimokinę iš rusų bol
ševikų ir jie žino ką reikia 
svetimšaliams parodyti, o ką 
ne.” v

Berods jau ir perdaug 
tiems bolševikams ii- komunis
tams kredito teikiama. Mums 
atrodo, kad Attlee ir Bevan 
labai įgudę politikieriai. Savo 
aukštą gudrumą jie įrodo kad 
ir tuomi, jog važiuos Kinijon 
negavę Garso redaktoriaus 
Zujaus leidimo.
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NOMINACIJOS KALIFORNIJOJE
PRAĖJUSĮ ANTRADIENĮ Kalifornijos piliečiai da- 

lyvavo nominaciniuose balsavimuose. Tarp kitko, jie 
nominavo kandidatus i Kongresą.

Neturime visų smulkių duomenų apie tai, kas, kur 
kaip buvo nominuoti, tačiau žinome kai kuriuos, laimė
jusius nominaciją.

Tarp pažangesnių kandidatų buvo du, laimėję kon- 
gresmanų vietoms nominacijas: James Roosevelt ilr 
Robert Condon, abudu laimėjo demokratų partijos są
raše.

James Roosevelt yra vyriausias prezidento Roose- 
velto sūnus. Jis pirmą kartą kandidatavo į Kongresą. 
Prieš jį tačiau išstojo demokratų partijos vyriausieji va
dovai, ypatingai tos partijos pirmininkas Stephen A. 
Mitchell. ‘ '

Kodėl gi šitie partijos vadovai išstojo prieš James 
Roosevelto kandidatūrą? Kodėl jam buvo įsakyta ne
kandidatuoti? Kodėl demokratų partijos vadovybė at
sisakė finansuoti jo kampaniją?

Todėl, kad James Roosevelt turėjo kai kurių nesu
sipratimu su savo žmona. Todėl, kad šeimyniški reika
lai pasiekė teismą ir ten buvo paskelbta tūli keisti laiš- 

* kai, jo rašyti.
Mums rodosi, jog šeimyniški ergeliai, perskyros ir 

divorsai "eturėio Įeiti i ši politini dalyką, bet demokra
tų vadovybė tuos ergelius skaitė dideliais.

Tačiau James Roosevelt neklausė Vadovybės ir jis 
■didele dauguma balsų buvo nominuotas kongresmano 
vietai. (Galutiną pasisakymą balsuotojai, aišku, parodys 
tik lapkričio mėn. linkimuose.)

Rooseveltas yra pažangesnis už kitus tame kongre
siniame distrikte buvusius kandidatus, —* jis žada tęsti 
savo tėvo politiką Kongrese. O tai svarbus šiandien da
lykas. Dėl to io nominacijos laimėjimą tenka skaityti 
pažangių žinomu laimėjimu.

Robert Condon šiuo metu yra Kongreso narys ir jis 
pasirvžo kandidatuoti kitam terminui.

Mr. Mitchell iam taipgi įsake: nekandidatuok, nes 
mes tavęs neoalaikysime.

Už ką demokratų partijos vadovybė išstojo prieš 
Condoną?

Ogi už tai, kad “buvo surasta.” būk Robert Condon 
kadaise priklausęs dviem “komunistinio fronto” organi
zacijom; komunistu partijai jis niekad nepriklausęs.

1953 metų rudeni Nevadoje buvo išbandymas (eks- 
nliodavimas) atominės bombos. Kai kongresmanas Con
don buvo pasiryžęs matyti ekspliodavima. jam buvo pa
sakyta: nevalia! - Girdi, iis esąs “nepatikimas” del savo 
praeities, dėl kadaise priklausymo “komunistinio fronto” 
organizacijoms!

Tai buvo didelis Condono pažeminimas, paniekini
mas.

Demokratu partijos vadovai nusigando. Mr. Mitch
ell, matyt, šitaip samprotavo: ieigu mes Condoną remsi
me. tai patys būsime apšaukti raudonaisiais. Ar tai ne 
juokas? Ar tai ne nusilenkimas makartizmui?

Nepaisydamas demokratei partijos vyriausios vado
vybės įsakymo, kad jis nekandidatuotų, Robert Condon 
kandidatavo. Ir jis šiuos nominacinius balsavimus gra
žiai laimėjo. Ji, beje, rėmė organizuoti Kalifornijos dar
bininkai.’ \

Būtų labai pageidaujama, idant Condonąs lapkričio 
mėnesi būtų išrinktas antram terminui i Kongresą. At
rodo, kad iis ir bus išrinktas. O tai užduos smūgį ma
kartizmui ir drauge tiems, kurie prieš makartizmą len
kiasi.

Šitos nominacijos Kalifornijoje turėtu kiek tiek pa
mokyti ir demokratu partijos vadovus: iei nori kovoti 
prieš makartizma, kovok prieš jį visais frontais, nepai
sydamas reakcininkų pliauškalų!

“NO-RAID” PAKTAS
WASHINGTONE BUVO PASIRAŠYTAS taip vadi- 

namas “No-Raid” Paktas arba sutartis. Jį pasirašė Dar
bo Federacijos ir CIO prezidentai, Meany ir Reuther.

Ka tai reiškia?
Tai reiškia, kad per sekamuosius dvejus metus ADF 

vadovai nebandys traukti pas save žmones iš CIO, gi CIO 
vadovai nebandys traukti pas save darbininkus iš ADF. 
Šis paktas-sutartis paliečia 94 darbo unijas, priklausan
čias ADF arba CIO.

Ligi šiol būdavo tokių atsitikimų: kur viena kuri 
unija pradeda organizuoti darbininkus, tai žiūrėk kita, 
priklausanti priešingai federacijai, tuojau isikiša ir tuos 
pačius darbininkus bando patraukti savo pusėn. Tai reiš
kė kova tarp pačių darbininkų. Tai reiŠKė eikvojimą 
pinigų ir energijos tarpsavinei kovai, užuot kovojus prieš 
bendra priešą, prieš samdytojus.

Jeigu šis paktas-sutartis bus gyveniman vykdomas, 
tai darbininkai ramiau atsidus. Be to, ši sutartis-paktas 
duoda pagrindo, kad ateityje bus galima pilnai apvie-

5VARBUS LAIMĖJIMAS

Federaiįnis Distrikto teisė
jas David M. Edelstein išda
vė laikiną uždraudimą prieš 
Justicijos Departmentą. Už
draudimas nuima nuo ‘ Rus- 
sky Golos” redaktoriaus Bo
ris Sklar taip vadinamą Su
pervisory Parole.” Jis galės 
laisvai judėti ir darbuotis. Iki 
Šiol tokios teisės jis neturėjo, 
kaip neturi daugelis kitu sve- 
turgimių, išleistų po “Super
visory Parole.” Jie turi syki 
i savaitę nuvykti j Ellis Is
land ir užsiregistruoti. Su
pervisory Parole taip pat rei
kalauja. kad žmogus niekur 
neišsikeltų toliau kaip 50 
mylių nuo New Yorko, jis 
turi sutraukyti visus ryšius su 
Komunistais, arba žmonėmis, 
kurie nužiūrimi komunistais, 
ir tt.

j Teisėjo Edelsteino išduotas 
uždraudimas prieš Justicijos 
Departmentą skaitoma dideliu 
laimėjimu. Nors, tiesa, ši- ■ 
las uždraudimas yra laikinas 
it gali būti panaikintas, bet 
tas faktas, kad jis pripažįsta 
svarstytinu Walter - McCarran | 

j įstatymo tuos punktus, kurie | 
i liečia ne pi liečiu deportavimą, i 
reiškia laimėjimą. Boris Sklar 
apeliacija i teismą kaip tiktai 
ir buvo paremta tuo argumen
tu, kad tas įstatymas priešin
gas Amerikos Konstitucijai.

Ar šis teisėjo Edelstein pa- 
j tvarkymas taip pat lygiai pa
lies visus kitus sulaikytus de-' 
portavimui žmones ir paleis-• 
tus po “Supervisors' Parole” 

■ s’stema, dar nežinia. i
I ------------------------ ; i
j “PAKAKS IKI PAT 
{grabo LENTOS”
I I

Chicagos Vilnyje L. Prū- j 
jseika pastebi:

“Kaip kada aš perskaitau 
| Bronio Railos posteringavi- 
I mus ‘Dirvoje.’ žmogus, ma
tyt, turi labai daug laiko ir 

; j j kamuoja nuobodulys. Jis 
rezga planą, kaip suvie
nyti liberalus su klerikalais. 

:■ Bet čia pat jis pripažįsta, 
kad liberalai suskilę į dvi 
dalis, taip pat ir klerikalai.

Kol jis sutaikys abi liberalų 
frakcijas, o paskui abi kleri
kalų frakcijas, o paskui libe
ralus su klerikalais, tai darbo 
iam pakaks iki pat grabo 
lentos.”

i KĄ TEN VEIKĖ PRELATAS 
KRUPAVIČIUS?

Dabar kiek daugiau paniš
ki, ko čia pribuvo Vliko pir
mininkas prel, Krupavičius. j 
Vardu “Lietuvos laisvinimo” 
misijos jis gavo iš Vliko ir 
Am. Lietuvių Tarybos apmo
kėti kelionės išlaidas ir. gau
na gražų užlaikymą, bet dir
ba krikščionių d e m o k r a t ų 
kromo sustiprinimui. Pav., 
Draugas rašo, kad prel. Kru
pavičius dalyvavo Lietuvių 
Krikščionių Demokratų Są
jungos suvažiavime New Yor
ke ir padarė jam svarbiausią 
pranešimą. Skaitome:

“Prel, M. Krupavičius, V’li- 
ko pirmininkas ir ilgametis 
liet. krikščionių demokratų 
pirmininkas, buvo pirmasis 
pranešėjas. Jis peržvelgė 
liet, krikščioniškosios demo
kratijos vystymąsi Lietuvoje, 
pradėdamas prieš 100 metų 
atsiradusia jos mintimi ir į 
prieidamas ligi šių dienų, j 
Ypač pabrėžęs vieningumo į 
reikšmę, prelatas kreipė de-! 
mesį į politinio prieauglio 
reikalą, baigdamas šiais žo
džiais :

—Tegul mus lydi ryžtas. 1 
kova ir jaunimas.’’ (Draugas, j 
birž. 1 d.) i 

Nemato prezidento kalboje 
nuoširdumo

Dienraščio Vilnies kolum-. 
nistas V. J. S. norėtų pasvei
kinti prezidentą Eisenhower| 
už pavadinimą McCarthy de
magogu. Visa bėda tik tame, 
kad “tai tik žodžiai.” Girdi, I 
prezidentas “žodžiais prieš 
McCarthy, o darbais už jį.” 
Pav., “ragangaudystėje vie-1 
ni kitus bando pralenkti.”

Jis nurodo pasielgimą su 
Oppenheimeriu, Condonu ir 
visa eile kitų mokslininkų ir 
visuomenininkų. “Visus juos,” 
jis sako, “McCarthy pradėjo 
atakuoti, o Eisenhowerio ad
ministracija, to demagogo 
pradėtą darbą užbaigia.”

Sveika nuomonė

Langston Hughes skaito
mas vienu iš gabiausių Ame* 
rikos rašytojų. Jo kolumna 
Chicagos negrų leidžiamame 
laikraštyje “Defender” labai 
po pu Kariška. Joje Hughes 
paprastai, gi-ažiai, šaltai ir 
rimtai pasakoja apie Ameri
kos negrų gyvenimą, jų silp
nybes, jų prietarus, jų troški
mus. Jo sukurtas charakteris 
“Simple” neturi lygaus visoje 
literatūroje.

Dabai- to Simple lūpomis 
Langston Hughes gražiai pa- 
\ aizduoja Amerikos susipra
tusių negrų atsinešimą linkui 
Aukščiausio Teismo nuos
prendžio prieš rasinę segre
gaciją viešosiose mokyklose. 
Nors jis sveikina tą nuospren
dį. bet nekelia ovacijų.

“Argi ne puiku, kad Auk- I 
ščiausias Teismas pasmerkė 
segregaciją viešosiose mokyk
lose?” aš jo paklausiau.

“Labai laikas,” atsakė Sim- i 
ple.

‘ * J ū s nešk a m b a te 1) e r d a u g 
entuziastiškai;” aš pasakiau, 
“žinomą, kad laikas jau se

ny ti abidvi didžiules federacijas—CIO ir ADF,
Būtų gerai, kad tik ten nebūtų sustota: reikia ap- 

vienyti visus organizuotus Amerikos darbininkus į vie
ną didžiulį kūną. J

Šiuo metu, kai samdytojai siekiasi kapoti darbinin
kams algas, palaužti darbo unijas, tai pas darbininkus 
kaip tik privalėtu viešpatauti noras ir pasiryžimas vie
nytis, jungtis į krūvą ir ryžtingai kovoti už bendrus sa
vo reikalus.

niai pribrendęs. Bet dabar, i 
kai žygis jau padarytas, A-1 
merikos demokratija turi 
kuomi didžiuotis.”

“Baltieji žmonės didžiuo
jasi,” atsakė Simple. “Bet aš 
nematau nieko, kuomi jie tu
rėtų taip didžiuotis, atlikda
mi tai, ką turėjo atlikti. Jei
gu jie būtų padarę ką nors 
ekstra-nepaprasta, tai galė
tų didžiuotis. Juk gi negrai 
turi teisę eiti į tinkamas mo
kyklas, kaip ir visi kiti. Tai 
ko jau čia taip didžiuotis, kad 
pagaliau jie įleidžia mus į tas 
mokyklas? Jie turėtų sarma
tytis, jog taip ilgai mūsų į jas 
neįleido. Jeigu baltieji nebūtų 
pastoję man kelio, aš gal bū
čiau \gavęs apšvietbs. Jeigu 
jie nori turėti ką nors, kuomi 
galėtų didžiuotis, tegu man 
dabar užmoka už visą tą ap- 
švietą, kurios aš negavau. . . 
Lygiai taip, kaip kad tu turė
tum ant kito žmogaus koją 
uždėjęs. Pagaliau jūs nuima
te nuo jo tą savo koją ir sa
kote: ‘Argi ne puiku! Aš nu
ėmiau nuo tavo galvos savo 
koją!’ Betgi aš būčiau kvai
las, jeigu aš tame matyčiau 
ką nors- tokio be galo džiugi
nančio!”

Šitie Simple argumentai ne- 
sumušami. Baltieji neturi kuo 
taip didžiuotis, nuimdami 
savo leteną.

IŠ URUGVAJAUS
Tarybiniams muzikams 

išvykus

Atsilankius į Montevideo 
žymiesiems tarybiniams mu
zikams — D. Oistrahui, T. 
Nikolaįevai ir V. Jampols- 
l.iui, po pirmųjų koncertų 
SODRE Auditorijoje ir Solis 
teatre, vietinė spauda -— “Ac* 
cion,” “El Diario,” “Marėha,” 
“La. Manana” ir “El Pais”— 
apie juos rašė labai išgirian- 
čiai. ■ ■■•

Susidraugavo Šachmatininkai

TSRS šachmatų didmeistrų i 
delegacijai atvykus į Monte-' 
video, po eilės draugiškų! 
rungtynių, Urugvajaus šach- I 
matų Federacija išrinko savo 
garbės pirmininku didmeistrį 
V’. Ragoziną, delegacijos va
dovą. j šituo veiksmu urugva
jiečiai sportininkai išreiškė 
tarybiniams sportiniams meis
trams savo karštą priėmimą.

Viršijo savo įsipareigojimus
Kaip praneša laikraštis 

“Justicija,” kompartijos fi
nansinė kampanija pavyko 
visu, šimtu procentų. Kai ku
rios tautinių mažumų grupės, 
tarp jų ir lietuviai, viršijo sa
vo pasižadėjimus. Departa- 
mentinio komiteto vardu bu
vo pasveikinti lietuviai, ven
grai ir rumunai už savo įsi
pareigojimų i š p i 1 d y m ą.

Kiek kainuoja mėsa 
kanuolėms ?

Laikrašt.yje “El Plata” til
po žinutė, kad JAV ekonomi
niais sumetimais “atšauks sa
vo kariuomenę iš užsienio ir 
tose vietose paliks samdytus Į 
kitataučius,” nes šie pigiau at- 
seina. “JAV iždui kainuoja 
a'merikonas kareivis $4,000, 
tuo tarpu vienas prancūzas— 
tik 2,100, anglas — $1,700. o 
japonas — $800. Laikraštis 
“Justicia,” komentuodamas šj 
faktą, rašo: “belieka paklaus
ti, kokią kainą nustatė Ka
ra k as konferencijoje ameri
konai už lotynoamerikietį ?”

Tarybų Sąjungos-Urugvajaus 
prekyba

Jau išsiųsta į Tarybų Są
jungą 14,023 tonos užšaldy
tos mėsos, sąskaitoj] anksčiau 
padarytos sutarties. Paskuti
niu laiku tapo pasirašyta 
nauja sutartis 18,000 tonų.

Minėjo savo metini sukaktį
Balandžio 27 d. suėjo vie- 

nerį metai, kai laikraštis 
“Justicia” pradėjo eiti dien
raščiu. Tai sukakčiai pami
nėti įvyko platus to laikraščio

Plataus vartojimo prekių
gamybos augimas

Savo laiku Amerikos spau- skiriamas naujos tt'f-bntjfos
doje buvo nemažai rašoma 
apie tai, kaip Tarybų Sąjun
ga vis daugiau ir daugiau 
dėmesio kreipia j kasdienio 
plataus vartojimo daiktų 
gamybą. O tikslas, žinoma, 
pakelti žmonių ekonomini ly
gį-

Kiek ir kas toje srityje jau 
pasiekta, davinių pateikia L 
Chmielevskis. Jis rašo:

Gaminančios plataus valio
ji mo prekes pramonės pro
dukcija 1952 metais išaugo 
10.5 procento. 1953 metais 
ji padidėjo dar 12 procentų, 
o antrajame pusmetyje paly
ginti su 1952 metų antruoju 
pusmečiu ji išaugo 14 pro
centų.

Palyginti su 1953 metais, 
šiais metais medvilninių au
dinių gamyba turi būti padi
dinta 260 milijonų metrų, šil
kinių audinių — 100 milijonų 
metrų, vilnonių — 32 milijo
nais metrų, avalynės — 36 mi
lijonais porų. Išaugs taip pat 
trikotažo, kailių ir kitų ga
minių gamyba^

žymiai didėjant visų liau
dies vartojimo reikmenų ga
mybai, daug didesniais tem
pais išaugs turinčių didelę 
paklausą gyventojų tarpe pa
gerintų gaminių gamyba.

Medvilnės pramonėje velve
to, žamšinių ir melanžinių au
dinių gamyba 1954 metais, 
palyginti su 1953 metais, pa
didės beveik trečdaliu, o au
dinių panaudojant dirbtinį 
šilką gamyba padidės beveik 
pusantro karto. Vilnos pra
monėje kostiuminių grynos 
vilnos audinių gamyba beveik 
padvigubės, daugiau kaip pus
antro karto išaugs grynos 
vilnos paltams gamyba. Ava
lynės pramonėje modelinės 
avalynės produkcija padidės 
20 procentų, kraštuotos — 24 
procentais.

Spai’čiais tempais vyksta 
stambių tekstilės kombinatų 
statyba Chersone, Kamyšinc; 
Engelse, Stalinbade, Barnau- 
le, Minske, Krasnodare, Sver- 
dlovske, Kijeve, Erevanėje, 
Krasnojarske^ Bendernose ir 
daugelyje kitų miestų. Dau
gelis iš jų savo galingumu 
viršys bet kurią tekstilės įmo
nę pasaulyje. Kaip pavyzdį 
paimsime Kamyšino medvil
nės kombinatą. Kombinatas 
per parą išleis apie milijoną 
metrų aukštos kokybės audi
nių. Čia bus gaminama sa
tinas, mitkalis, batistas, sun
kūs šukuoti audiniai, velve
tas, pusiau aksomas, flanelė ir 
kitkas. Šių metų pabaigoje 
šiame kombinate prasidės ma
sinis technologinių įrengimų 
montavimas.

Visose lengvosios pramonės 
srityse ypatingas d ėmės y s

ŽINIOS IŠ
Sėkminga, pradžia

MARIJAMPOLĖ (“Tiesos” 
koresp.). — Rajono vidurinė
se, septynmetėse ir pradinėse 
mokyklose vyksta baigiamieji 
ii- keliamieji egzaminai.

Gerai pasiruošę sutiko eg- I 
z a m i n u s Marijampolės 1 - m os | 
vidurinės mokyklos mokslei
viai. Lietuvių kalbos ir lite
ratūros rašomąjį darbą rašė 
55 abiturientai, žymi daugu
ma moksleivių pasirinko temą 
“Jonas Biliūnas-— darbininkų 
gyvenimo ir revoliucines ko
vos vaizduotojas.” Gerai 
įvertinti mokslo pirmūno kom
jaunuolio Vosyliaus, ? Valaičio 
i?- kitų rašomieji darbai.

Didelę laidą mokinių šiemet' 
išleidžia ir Marijampolės H- 
įi vidurinė mokykla: baigia- 

korespondentų ir bendradar
bių susirinkimas.

(“Darbas”)
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įmonėse įdiegimui.
Medvilnės ir vilnos pramo

nėje beveik visos periodinio 
veikimo mašinos pakeistos 
aukšto produktyvumo nuolati
nio veikimo verpimo mašino
mis, kin ių produkt y v urnas 
maždaug 60 procentų. Apie 
pusę visų audinių gamybos 
Įrengimų atnaujinta aukšto 
produktyvumo mašinomis. Vi
sų automatinių audimo sta
klių lyginamasis svoris paki
lo nuo 16 pro centų 1940 me
tais iki 32 procentų 1953 
metais.

šilko pramonėje žymiai pa
didėjo greitaeigių dvišaudy- 
Mių audimo staklių kiekis, jų 
skaičiuje greitieji sukikliai - 
verpstės, kurių lyginamasis 
svoris šiuo tarpu viršyja 30?<. 
Trikotažo pramonėje di/ įkar
tus padidėjo ypač avokštos 
klasės kojinių gaminimui au
tomatų kiekis. Palyginti’ su 
prieškariniais metais beveik 
10 kartų padidėjo kotono ko
jinių ii’ aukšto produktyvumo 
trikotažo mašinų parkas. Tri
kotažo fabrikų siuvinio ce
chuose konvejerinė gamyba 
siekia 60 procentų.

Siuvimo pramonėje 80 pro
centų mašinų parko pakeista 
naujomis greitaeigėmis, be to, 
siuvimo fabrikuose įrengta 
daug specialių ir apdailinimo 
mašinų sagoms prisiūti, kilpe
lėms apsiūti ir tt. Šioje pra
monės srityje dideliais mašta
bais įdiegta mažoji mechani
zacija. t. y. kokybės pagerini
mui ii’ darbo našumo pakėli
mui įvairūs pritaikymai siu
vamoms mašinoms, čia kon- 
\ejerizacijos lygis siekia apie 
70 procentų.

Odos ir odOs galanterijos 
pramonėje atnaujinta ap»e 50 
Inocentų mašinų parko, pil
nai atnaujintas chromo odos 
gaminimo mašinų p^’kas: čia 
taip pat dideliais maštabais 
pritaikoma gamybos konveje- 
rizacija.

Avalynės pramonėje įreng
tos naujos greitaeigės kraš
tuoto siuvimo mašinos, avaly
nės gaminimo karštu vulkani- 
zacijos būdu automatai ir ki
ti įrengimai. 85 proc. išlei-

Idžiamos avalynės TSRS da- 
■ bar gaminama konvejeriais, 
; Įrengtais specialiomis aukšto 
{ produktyvumo mašinomis, pa- 
! lengvinančiomis darbi n inkų 
j darbą ir užtikrinančiomis pa
tvarios ii’ puikios avalynės iš
leidimą.

Tikslu palengvinti darbuo
tojų darbą šiais metais įvai
riose lengvosios p r a m onės 
įmonėse numatoma papildo
mai įrengti 1.000 transporte
rių, 150 audinių gniutuly 
krovėjų. 80 keltuvų ii’ apie 

j 4,000 kitų pagalbinių mecha- 
I nizmų.

LIETUVOS
muosius egzaminus čia^ laiko 
100 abiturienčių. Sėkmingai 
prasidėjo keliamieji ii* baigia
mieji egzaminai Igliaukos, 
Liudvinavo vidurinėse moky
klose.

Radijo reproduktoriai 
k “Vilnius” '

Vilniaus “B-akelito” elektros 
įrengimų artelė pradėjo ga
minti naujus radijo reproduk
torius “Vilnius.” Jie pasižy
mi aiškiu tonu, dailia išvaiz
da. šį radijo reproduktorių 
rukonstruavo įmonės inžinie
riai - techniniai darbuotojai. 
Dar šiais metais ai-telė numa
to išleisti radijo reprodukto
rių ‘^Vilnius’’ apie 10 tūks
tančiu. K. Valius

'----------4
Lci? Alamcs, N. Mexico.— 

Miško gaisras sulaikytas 
tik už 7 mylių nuo atom - 
bombų laboratorijos.
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M. A. Nexo
^riJ^itos savaitės pabaigoje Drezdene, 

Rytų Vokietijoje, mirė danų klasikas, 
pasaulinio mąsto rašytojas, Martin An
dersen Nexo. Jis mirė turėdamas 84 
metus amžiaus, palikes pasaulio literatū
ros' lobyne ilgą eilę didžių kūrinių, kurie 
buvo išversti i beveik visas svarbiąsias 
pasaulines kalbas.

Martin Andersen Nexo gimė 1969-tais 
metais Kopenhagoje. Danijos sostinėje. 
Jo tėvai buvo labai biotini, ir Anderseno 
vaikyste buvo praleista Kopenhagos lūš
nynuose, kur ji stipė skurdus, pusbadis 
gyvenimas.* Vėliau jis atsidūrė Born- 
holmo saloje, Baltijos jūroje, kur kaipo 
piemenukas ir vėliau kaip ’bernas dirbo 
pas buožes.

Sugrįžęs i Kopenhagą Nexo dirbo kaip 
kurpius, metalistas ir prie visokių kitu 
darbų, bet visą laika taipgi lavinosi, 
švietėsi ir gan anksti pradėjo rašyti.

J(kpirmas didysis ir visos karieros 
svarbiausias kūrinys buvo išleistas 1906- 
lO-t/V’s metais. Tai yra keturių tomų 
“Berte nugalėtojas” (“Belle Erobre- 
ren”). Nors tas kūrinys ne autobiogra
finis. o romanas, jis pagrindiniai pa
remtas ant Nexo vaikystės ir jaunatvės 
Bornholme ir Kopenhagoje.

“Belle nugalėtojas” tuojau pastatė 
Anderseną Nexo į pirmas pasaulio rašy
toju eiles. Gorkis vėliau išsireiškė, kad 
ši knyga yra “pagrindinis proletarinio 
realizmo kūrinys.”

Į anglų kalbą ši knyga buvo išversta 
1913-tais metais.

1921-mais metais pasirodė kitas svar
bus kūrinvs. “Ditto, duktė gyva,” o 
1922-rais “Junk žvaigždžių.” Apart šių 
Nexo yra parašęs eilę kitų romanų, no
velių, apysakų.

Kas Rusijai Gorkis, Francūzijai Ro
main Rolandas. Norvegijai (prieš tai, 
kaip jis nuklydo reakcijos stovyklon) 
Knut Flamsunas,— tas Danijai Nexo. 
Bet Martin Anderson Nexo siekia toli 
užu mažiukės Danijos sienų. Jo kūrinių 
pajėgumas tame, kad nors, jie vaizduoja 
vienas šalies vieną, epochą, jie yra uni
versalūs ir tokie pat nuosavi kitiems 
kraštams, kaip Danijai.

Prieš antrą pasaulini’karą Nexo daug 
keliavo ir tarp kito dažnai lankėsi Tary
bų Sąjungoje*, kuriai jis jautė karštą 
meile. Nexo vienu metu sakė: “Kaip 
gali bųvys lušnynu vaikas ir vargšas 
piemenukas nemylėti šalies, kurioje dar
bo žmonės šeimininkai?”

Naciams užėmus Daniją okupantai per' 
nekuri laiką nedrįso Nexo liesti, nes jo 
pasaulinis prestyžas buvo per didelis. 
Bet Nexo neliko patenkintas paliktas ra
mybėje. o vietoje to kalbėjo ir veikė 
prieš fašistinį okupantą, po ko jis, jau 
senukas, buvo nutemptas koncentracijos 
stovyklon.

Po išlaisvinimo Nexo, atsilaikęs ir 
dar pilnas energijos, grįžo Danijon, bet 
vėliau, sveikatos sumetimais ir taipgi 
todėl, kad jis norėjo iš arčiau studijuo
ti vokiečiu tautą, apsigyveno Drezdene, 
Rytų Vokietijoje, kur jis ir mirė praei
ta savaite. * *

, GORKIO DRAMA EKRANE
Maskvos Mali j teatro artistai, tarp jų 

Viera Pašienaja, Michailas žarovas ir 
E. Solodova po gabia režisieriaus L. Lu- 
kovo vadovybe sukūrė puikų filmą, kiu
ris paremtas ant Gorkio dramos “Šeimi
ninkė” (“The Mistress”). Šis filmas 
dabar pasiekė Stanley teatrą New Yor
ke.

Nors filmas neliečia dabartinės Ta
rybų Sąjungos, jis žymiai padeda mums 
suprasti, kodėl į tą šalį daugiau kaip 
trys dešimtmečiai atgal atėjo revoliuci
ja. ši Gorkio drama vaizduoja, kokia 
supuvusi, išsigimusi, alkoholyje, krimi- 
nalizme, suktybėse ih gobšume pasken
dusi buvo caristinės Rusijos buržuazija.

Tarvbų Sąjungos jaunoji karta be 
abejo į tą filmą žiūri su nuostaba, lyg į 
kito pasaulio reiškinius.

Gorkio gilus supratimas ir meistriš
ka/ plunksna, Malij teatro artistų aukš* 
takokybinis vaidinimas ir tobula, sko- 
ninga|hiatu ralių, santūrių spalvų filmo- 
technika, kartu sudaro tikrą meno kū
rinį.
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^ir dienas
Įdomus buvusio nietamerikiečio,.

A. Vaivusko, laiškas iŠ Vilniaus
(Tąsa nuo praeito meno-lit. skyriaus) \a tebėra Konstancijos motina.

Konstancija prašė pridėti ir jos lin-Įdomu man buvo susitikti su Alberto 
Lukinsko broliu Romualdu. Jis — žy
mus Tarybų Lietuvos žurnalistas ir ra
šytojas, dirba “Tiesoje”. Įvairiuose res
publikos žurnaluose ir laikraščiuose pa
sirodo jo apybraižos, apsakymai.

Petras Dudutis Vilniuje pasirodė va
sarą. Džiaugėsi žmogus, kad tarybine 
vyriausybė jam apmokėjo kelionės į tė
vynę lėšas. Perdavė man Jono Suba
čiaus linkėjimus. Daugiau iš Montevi
deo jis nežinojo ką papasakoti, žebros 
irgi neatvežė. Jis išvyko į provinciją 
pas savo žmoną ir dukrą — mokytoją. 
Dukters vyras yra. mokyklos direktorius.

Prieš pat Spalio šventes . į Vilnių iš 
Lenkijos atvyko Vyt. Šviesa. Ščecine 
jis dirbo didelėje laivų statykloje. Tame 
mieste gyvena A. Brelingo sesuo, Čepo
nis. V. Šviesa labai gerai atsiliepia apie 
Lenkijos dabartinę santvarką. Vilniuje 
jis jau įsikūrė — gavo butą ir gerą dar
bą “Eltos” fabrike. Pas mane jis—kas
dieninis svečias. Iš jo aš sužinojau, kad 
taip pat yra iš Lenkijos sugrįžęs brazi- 
lietis Petras Puta (Kutaitis), nuo kurio 
jau gavau laišką iš Biržų miesto. Ten 
jis gyvena kartu su savo motina, dirba 
miesto butų ūkio valdyboje namu valdy
tojo pareigose.

Kaip matai, — išskyrus Seilių, su ku
riuo dar nepavyko pasimatyti, — jau su
sitikau bei palaikau kontaktą su visais 
grįžusiais į tėvynę draugais.

Šią vasarą iš Kušlių kaimo buvo į Vil
nių atvykusi mano tetulė Emilija su 
marčia —sūnaus Broniaus žmona. Su 
tetule buvau nesimatęs per 30 metų. Da
bar ją išvydau jau gerokai amžiaus pa
lenktą, silpnos sveikatos. Aš jai dabar 
esu vienintelis giminaitis, ir tuo ji did
žiai patenkinta. Gyvena tanu* pači a me 
kaime (tiksliau — vienkiemyje) ir dir- 
ba, kartu su marčia, kolūkyje.

Šiemet aš buvau pasimojęs aplankyti 
tetą Emiliją ir savo gimtąjį miestelį — 
Skapiškį. Tačiau į tą Lietuvos dalį ne
teko keliauti, taip ir liko tikslas nepa
siektas. Bandysiu vėliau.

Dar apie porą susitikimų noriu tau 
papasakoti.

Vienas jų buvo atsitiktinis. Tu, be 
abejo, prisimeni Konstanciją Kietytę, 
kurią drauge su motina 1934 m. ištrėmė 
iš Brazilijos. Aš su ja buvau susidūręs 
San Kaulyje. Nuo to laiko man nieka
dos nebuvo atėjusi mintis, kad aš su ja 
susitiksiu Vilniuje. Ir štai, vieną gra
žią dieną kažkaip susitinku su vieninte
liu Lietuvoje negru Tito Ramalho vadi
namu, dar prieš karą iš Brazilijos į čia 
atsibasčiusiu. Jis man ir pranešė apie 
Konstanciją. Praslinkus koletai dienų 
aš jau buvau jos bute.

Kietytė,—dabar Paradauskienė,—pa
sakysiu nesuseno tiek, kiek paprastai 
moteris pasensta per tokį laikotarpį. Jos 
akių žvilgsnis tartum degte dega neišse
miama jėga, ryžtu. Tai — protinga, 
nuoširdi, visiškai atsidavusi tarybinės 
liaudies reikalui moteris. Sunkus buvo 
jos kovos kelias. Karo metais priešo už
nugaryje buvo likusi jos dukra ir moti- 
nTs^Gi jinai su vyru visas jėgas*pašven
tė tėvynės karo laimėjimui, ir į Lietuvą 
sugrįžo kartu su Tarybine Armija. Jos 
vyras kovėsi Lietuviškosios divizijos ei
lėse, mūšiuose buvo sunkiai sužalotas. 
Po karo jiedu aktyviai stojo atstatyti 
sugriautą kraštą. Kartu su vyru dirbę 
atsakingose pareigose pradžioje Rokiš
kyje, vėliau — Vilniuje. Šiuo metu Pa- 
radauskas dirba visuomeninį darbą ir 
mokosi, o Konstancija tiktai mokosi. 
Abu baigs aukštąjį mokslą. Gyvena jie 
visai gerai, pavyzdingai. Jų gausiai šei
mai nieko netrūksta. Augina tris duk
ras (sūnus mirė po karo), sveika ir gy- 

kėjimus visiems buvusiems draugams ir 
pažįstamiems.

Kitas įdomus susitikimas buvo su ta
vo buvusiu draugu Albinu Kynu. Su juo 
visą laiką susirašinėjau, bet pasimatyti 
nebuvo progos. Neseniai jis persikėlė į 
Viešvilę, apie 25 km. nuo Jurbarko, kur 
mokosi žemės ūkio mechanizacijos mo
kykloje. Tad nusprendžiau ten su juo 
pasimatyti. Aš vis dar nepaprastai ža
vėjausi prisiminimais iš praeities veik
los Brazilijoje, kur Kyno asmenybė ma
no akyvaizdoje buvo tokia didinga...

Vieną lapkričio mėn. šeštadienį su 
draugu Ulevičium nuvažiavom į Jurbar
ką, o ten telefonu iškvietėme iš Viešvilės 
Kyną. Negaišuodamas atvyko. Iš tolo 
pažinau aukštą, tiesią: jo figūrą. Karš
tai pasisveikinome ir abu tuoj suskaitė
me, kiek metų jau praslinko, kai matė
mės paskutinį kartą S. Paulo mieste. 
Kynas iš veido senstelėjęs. Poakiai ap
vedžioti raukšlėmis, ties burna kampe
liais irgi ima vagotis raukšlės. Galva 
plikutėlė, tartum nublizginta. Radau 
nepasikeitusius jo būdą, judesius, laiky
seną. Kalba jis vis lėtokai, taisyklingai 
formuluodamas sakinius ir, . pasakysiu, 
kalba jis labai įdomiai.

Kalbos mums nestigo. Šnekėjome gal 
10-12 valandų. Aš jį supažindinau su 
tuo, kas P. Amerikoje įvyko po to, kai 
jis buvo ištremtas. O jis papasakojo, 
kaip pergyveno vokiečių, okupaciją, kaip 
vėliau prisidėjo prie partizaninio judėji
mo. Patyrė jis šalto ir šilto. Tai, žino
ma, nesunku įsivaizduoti. Po karo jis 
karštai dalyvavo atstatymo darbuose. 
Dabar stropiai mokosi — jis stipendi
ninkas. Reiškia iš valstybės gauna ne 
tik nemokamą mokslą, bet ir visą pra
gyvenimą. Kynas prašė, kad aš jo var
du perduočiau jums visiems linkėjimus.

Ankstyvą sekančios dienos rytą Ky
nas mus palydėjo į Jurbarko garlaivių 
prieplauką, ir atsisveikinome. Mudu su 
Ulevičium grįžome į Kauną.

Beje, Kynas mane užtikrino, kad Lie
tuvoje randasi ir kitas mūsų “žuvęs” 
draugas — Albertas Grimža. Po karo 
jis jį ieškojęs, bet Kynas buvęs išvykęs, 
taip ir pasimetęs kontaktas. Manau, 
kad ši naujiena jums, P. Amerikos lie
tuviams, bus įdomi, kadangi savo laiku 
buvo lyg ir nustatyta, kad Grimža gy
vas nebeišėjęs iš Portugalijos fašistų ne
laisvės.

Tiek žinių apie mūsų pažįstamuosius. 
Mano šeimoje būna džiugių, būna ir 
liūdnų valandų. Pastarosios esti tada, 
kai suserga mūsų Dorytė, kuriai ypa
tingai nepalankūs laikai būna ruduo, 
žiema', na, ir pavasaris. Žmoną taipgi 
apima slogos.

šiaip viskas tvarkoje. Turiu gerą 
darbą, retkarčiais parašau į spaudą. Šį 
rudenį pradėjau mokytis — įstojau į 
vakarinę neakivaizdinę vidurinę mokyk
lą. Mokykla man atima gana daug lai
ko ir energijos. Po tokios didelės per
traukos, dabar ne visai lengva galvą 
laužyti su algebra, fizika, geometrija, 
svetimomis kalbomis (anglų) ir kitais 
mokslais. Tačiau labai norėtųsi nors vi
durinįjį įsigyti.

Gavome laišką nuo Pranės brolio, ku
ris kažin kodėl tą laišką siuntė į Klaipė
dą, o iš ten mums jį persiuntė Gavrilo
vai.

Vykstant per Italiją, kaip buvo susi
tarta, aš nuo tavęs ir nuo kitų draugų 
foto nuotraukų negavau. Labai prašy
čiau tas nuotraukas man dabar prisiųs
ti. Pridėk ir kitokių, kurias padarei per 
šį laikotarpį. Aš taip pat pasiųsiu.

Su mano draugu M—ra ryšiai nutrū
ko. Aš jam rašiau laišką tuo laiku kaip 
ir tau. Matomai, jis jo nepaėmė.

Kultūros Pasaulis Trys Siue Fin
NE TIK PRIEŠ LAIKRAŠČIUS

Kongreso narės St. George patiektas 

leidinių paštines teises atkreiptas ne tik 
prieš laikraščius, ne tik prieš spaudą. 
Jeigu tas projektas pavirstų įstatymu, 
pašto ir muitines kliūtys gali būti suda
rytos pažangaus turinio knygoms, fil
mams, vaizduojamo meno kūriniams.

St. George pareiškė, kad ji skaito 
“subversyvia” ii1 “anti-amerikoniška” 
bet kokią medžiagą, kuri nerodo pakan
kamai pagarbos “laisvosios iniciatyvos 
sistemai,” tai yra, kapitalui.

Vadovaujantis tuo mastu subversyviš- 
kais taptų kūriniai beveik visų Amerikos 
klasikų, kaip tai Twaino, Whitmano, 
Dreiserio, Sinclairo ir 1.1:

Kalbėdama apie filmus kongreso nare 
St. George sakė, kad tokie Amerikos 
filmai kaip “Pagiežos Vynuogės” 
(“Grapes of Wrath”) arba tarybiniai 
kaip “Sadko” yra subversyviai.

Nurodoma, kad “Sadko” yra legenda- 
rinė pasaka apie mitiška klajoklį žvejį, 
kuris, panašiai, kaip britų Robinas Hoo-’ 
das stoja už biednuosiųs žmones.

Ir St. George nuomonė pradeda atro
dyti ne tokia jau stebėtina, kai atsime
name. jog reakcininkai pakartotinai iš
sireiškė, kad ir Robino Hoodo legenda 
skleidžia komunizmą....

IŠ JONYNO JAUNATVES
Kelios savaitės atgal šiame skyriuje 

teko nagrinėti lietuvio dailininko V. K. 
Jonyno kūrybą sąryšyje su jo kūrinių 
paroda vienoje New Yorko galerijoje. 
Skaitytoja Petrė K., kanadietė, komen
tuoja :

1*

“... Susidomėjau, nes Vytautas man 
netolimas kaimynas iš Lietuvos. Prisi
menu jį, gimnazijos laikais, kaip vieną 
iš 'zbitkininkų’. Jis tuomet buvo aušri
ninku ir dideliu antireligininku. Jis kar
tais apsiginklavęs močiutės rožančium 
ir didelėmis maldagnygėmis eidavo į ba
žnyčią ‘zbitkų daryti.’ Kartą, mišių lai
ku, kada kunigas iškėlė sakramentą, tai 
jis iškėlė klumpę, ir už tai buvo pašalin
tas iš gimnazijos, rodos, trečios klasės, 
su ‘vilko bilietu,’ ir turėjo stoti meno 
mokyklon, nes su tokiu biletu jokia kita 
mokykla nepriėmė...”

Jonyno grafiniame darbe religinių 
motyvų dabar nemažai, ir su lietuviu 
katalikų klerikalija jis dabar, ant kiek 
žinome, sugyvena daug geriau, negu 
anuomet gimtinėje Dzūkijoje. Bet iškel
toji klumpė ir “vilko biletas” be abejo 
atliko gera užduotį, nes kas žino, ar be 
jų mes dabar turėtume daiUvinlcą Jony
ną.... '

LIETUVAITE BOHEMIJOJE

kinu 
Fin

pasakėčios
Siue Fin — tai slapy

vardis paskelbusio kinie
čio rašytojo, kritiko ir 

literatūros žinovo 
Si u e-fino. žemiau

telpančios jo pasakėčios 
paimtos iš rinkinio, iš
leisto Kinijoje 1952 me
tais. Jos parašytos dar 
čiang Kai-šeko valdžios 
laikais. Rusiškai pasakė
čias išvertė A. Tiškovas.

—o—
Bezdžionaitė iš akmens

Vienas žmogus, geisdamas 
parodyti savo darbštumą ir 
pasiryžimą, pasiėmė didžiulį 
akmeni ir. daugel motų dir
bęs. iškalo iš to akmens ma
žytę, pusės piršto didumo, 
bezdžionaitę.

Tą dieną, kai tas bevertis 
žaislelis buvo užbaigtas, žmo4 
gus didžiuodamasis tarė:

"Aš neapleidau darbo ne! 
vienai dienai, i)’ mano užsi
spyrimas niekais nedingo!”

Tačiau niekas jo nepagyrė, 
nors jis ir labai pasiryžusiai 
darbavosi.

---o---
Kregždė ir klajūnas

Dausose lekiojo kregždė. 
Pamatė ją klajūnas ir, su
stojęs. jausmingai tarė:

"O. kregždyte. tu—siunti
nė liuosybės ir motinikių skel
bėja, žiūriu i tave—ir džiau
giuos ir liūdžiu. • Tu—viena
tinė mano draugė, todėl kad 
aš vienas tų. kurioms užteko 
drąsos atsimesti nuo pasaulio: 
Tam. idant visą laiką liūdėti 
dėl savo gimtinės, aš ant vi
sados ją apleidau: idant ga
lėjus visą laiką ilgėtis žemės, 
aš norėčiau, kad mano kojos 
niekad jos nepaliestų...”

Kregždė, pakeitusi 
lėkio linkmę, giliai 
čiusi atsakė:

"Keblu man šio
kalbas suprasti. Retai 
tekdavo bepročių bei mela
gių žodžių klausytis. Vergiš
kojo darbo nežino, o kalba, 
būk liuos^>ės trokštąs,—kaip 
jam tikėti ? Kaip ne gėda 
kalbėti, jog žinąs darbo pras-. 
mę, ir tuo pat laiku rankas 
susinėrus sėdėti ?

"Netikiu aš šiam tinginiui, 
J aip. valstietis netiki ‘valstie
tiškam’ poetui, niekuomet 
dargi kaimo nemačiusiam...”

—o—
Gaidys ir vabalėlis

savo po-
susimąs-

žmogaus
man

New Yorko viešosios bibliotekos Hud- 
sono parko skyrius gludi bohemiškame 
miesto kvartale, Greenwich Village šir
dyje. Šiomis savaitėmis tos bibliotekos 
galerijos kambaryje iškabinti aliejiniai 
paveikslai, akvarelės, keli braižiniai. 
Menas ir Bohemija ' dažnai eina ranka 
rankon, bet šis menas toli ne bohemiš
kas. Ir ištikrųjų, kas gi bohemiško tau
tiniais drabužiais apsivilkusioje / lietu
vaitėje, kurios kaklą puošia gintaro ka
roliai, arba žaliame peisaže, kuris alsuo
ja meile motinai-gamtai?

Ta lietuvaitė,—tie gamtos vaizdai, — 
kaip ir keli naturmortai ir figūros, — 
randasi audekle. Jų kūrėja yra Natali
ja Jasiukynaitė, lietuvė dailininkė.

Jasiukynaitė savo kūryboje perduoda 
tam tikrą nostalgiją Lietuvai, nes, nors 
ji piešia Amerikos gamtą, jo koloritas 
lietuviškas. Geriausiai pasisekę yra jos 
gamtos vaizdai, ypatingai tie, kuriuose 
ji labiau pasrliuosuoja nuo sustingusio 
smulktaškinio impresionizmo.

R. B.

Gaidys pamatė nuodingą 
vabalėlį, kuris rėpliojo žeme. 
Gaidžio plunksnos pasišiaušė, 
jis drąsiai metėsi pirmyn ir, 
knaptelėjęs snapu. prarijo 
nuodingąjį vabzdį.

žąsinas, tą sceną tėmijęs, 
prasijuokė ir pašiepdamas 
gaidį tarė:

"Oho, su tokia drąsa net 
kalnus ir jūras galima ap
versti !”

"Ką gi darysi!” gaidys at
sakė. "Mums ir menkutis 
priešas vis vien priešu lie
kasi.”

Vertė J. B. Pranašas 
Tš žurnalo Ogoniok 
Nr. 7. 1954 m.

ACA galerijoje New Yorke dabar tę
siasi prie tos galerijos priklausančių pa
žangių dailininkų sezono užbaigimo gru
pinė paroda. Galerijos adresas 63 E. 
57th Street. ■

Jei pasitaikytų tau susidurti su žmo- 
nėmiSj vykstančiais į Tarybų Sąjungą 
tu pasistenk juos įtikinti, kad jie atvež
tų tropikų arbatos (žebra-mates) ir ją 
paštu pasiųsti man, pervažiavę TSRS 
sieną.

Širdingi linkėjimai visiems mano 
draugams, bičiuliams ir giminėms.

Antanas Vaivuskas

Prancūzijos visuomenė protes
tuoja prieš tarybinių artistų 

pasirodymų uždraudimą

PARYŽIUS, geg. 19 d. — 
Tai, kad ’Prancūzijos vyriau
sybė uždraudė tarybinio bale
to artistų pasirodymus, toliau 
sukelia Prancūzijos visuome
nės protestus.

Grupė prancūzų mokslinin
kų, jų tarpe Frederikas žolio- 
Kiuri, Iren žolio-Kiuri, Ada- 
maras, Obelis, Ogiustas še- 
valje, Morenas ir kiti išspaus
dino laikraštyje "Jum a nite” 
laišką, kuriame pareiškia,- kad 
Prancūzijos vyriausybės nuta
rimas "gali pakirsti daugia
metes pastangas laisvo pasi
keitimo idėjomis bei žmonė
mis naudai ir yra pasikėsini
mas prieš kultūrinius santy
kius.”



Viluiaus miesto įmonių įsiparei
gojimai darbo našumui pakelti ir 

produkcijos kokybei pagerinti
Elektros skaitiklių gamyboje ' vagonų. Sumažinti vagonų 

apyvartos laiką palyginti su 
norma ne mažiau kaip 0.5 
valandos, 
sumą 3 ;
su užduotimi, 
to ne mažiau kaip 3 procen
tus palyginti s.u nustatytomis 

' normomis. Sumažinti garve-
■ žiu remonto savikainą 5 pro
centais, vagonų kapitalinio 
remonto — 5 procentais, vi
dutinio ir metinio—1 procen
tu. Užtikrinti tolesnį garve
žių išnaudojimo pagerinimą. 
Baigti dizelinių traukinių re
monto metinį planą iki 1954

i metų gruodžio 1 d. Pagerinti 
keleivių aptarnavimą trauki- 

i niuose ir stotyse.
i

Plataus vartojimo pramonės 
prekių ministerijos įmonėse

Padidinti produkcijos išlei
dimo apimtį esamuose gamy- 

; kiniuose plotuose bei turimais 
įrengimais darbo organizavi- 

i mo pagerinimo, technologinių 
! procesų patobulinimo, darbi- 
. ninku kvalifikacijos pakėlimo 
! sąskaita ir duoti viršum pla- 
j no produkcijos už 10 milijo- 
i nu rublių.

Pakelti darbo našumą 2.5
■ procento palyginti su planu. 
, Sumažinti produkcijos savi-
■ kainą 1.5 procento palyginti 
i su nustatytu planu ir sutau- 
į pyti žaliavos, medžiagų bei
■ e lektros energijos ne mažiau 
i kaip už 2 milijonus 100 tūks- 
; lančių rublių. Pagerinti iš- 
i leidžiamos produkcijos koky

bę ir išleisti pirmos rūšies ga
minių viršum plano ne ma
žiau kaip 1 procentą, įvykdy
ti valstybini planą iki 1954 m.

i gruodžio 25 d.
Vietinės pramonės įmonėse

Įvykdyti valstybinį planą 
, iki 1954 m. gruodžio 15 d. 
! Pakelti darbo našumą 7 pro- 
1 centais palyginti su 1953 m. 
Išplėsti 
asortimentą ir įsisavinti 27- 
(ais nau jų' gaminių rūšis. Su
mažinti 1954 m. palyginamo
sios produkcijos savikainą 7 
procentais.

Verslinės kooperacijos 
įmonėse

įvykdyti planą pagal duo
tą asortimentą ir bendrąją 

1 produkciją iki 1954 m. gruo
džio 10 d. Duoti viršum pla
no produkcijos mž 6 milijo- 

i aus rublių, tame tarpe: siu- 
| v'mo dirbinių — už 2 milijo
nus rublių, medvilnės audi
nių — už 200 tūkstančių ru- 

rublių ekonomu I tnių, baltininio ir viršutinio 
Išleisti viršum plano 20! trikotažo — už 200 tūkstan

čių rublių, pakinktų — už 
100 tūkstančių rublių, meta
linių lovų 400 vienetų, cin
kuotų indų 30 tonų, lagami
nų 1,000 vienetų, konditeri
jos gaminių 40 tonų, baldų už 
300 tūkstančių * rublių. Vir
šyti darbo našumo planą 2 
procentais. Sumažinti- produk
cijos savikainą 1 procentu 
palyginti su planu ir sutaupy
ti žaliavos, kuro medžiagų 
bei elektros energijos ne ma< 
žiau kaip už 400 tūkstančių 
rublių. Atiduoti eksploa
tacijai 27-nių butų gyvena
mąjį namą, mechaninę skal
byklą ir štampavimo cechą. 
Įvykdyti nustatytu laiku aukš
tos kokybės produkcijos išlei
dimą kolūkių ir M.TS vreik- 
mėms, tame tarpe: geležinių 
statinių — 3,000 vienetų, bi
donų — 6,000 vienetų, venti
liatorių sėklų džiovj'kloms — 
1 10 vienetų ir pakinktų —• 
už 1,200 tūkstančių rublių.

Manto prekių pramonės 
ministerijos įmonėse

Įvykdyti valstybinį planą iki 
1954 m. gruodžio 20 d. Duo
ti viršum plano produkcijos 
už 10 milijonų rublių. Su
mažinti išleidžiamos produk
cijos savikainą 3 procentais, 
Pakelti darbo našumą 5 pro-

Nusitarta 1954 melų vals
tybinį planą įvykdyti pirma 
laiko iki šių metų gruodžio 
5 d. Padidinti produkcijos 
gavimą iš kiekvieno k va d ra
tinio metro gamybinio ploto 
25.9 procento. Pakelti dar
bininkų darbo našumą paly
ginti su 1953 metais 25 pro- 

Sutaupyti 195 1 me- 
tonas spalvuotųjų

Pakelti darbo na- 
procentais palyginti 

Sutaupyti ku

centais palyginti su nustatytu 
planu. Padidinti pirmos rū
šies produkcijos išleidimą pa
lyginti su. planu 2 procentais.
Valstybiniame statybos treste 

Nr. 1

Iš kur gi didesnis pavojus 
Lietuvos sostinei Vilniui?

60 tūkstančiu rubliu.

centais, 
tais dvi 
metalų, 
vatvalandžių elektros energi
jos. Sumažinti išleidžiamos 
produkcijos savikainą paly
ginti su 1953 melais 11 pro
centų. Racionalizatorinių pa
siūlymų Įdiegimo sąskaita su
taupyti
Pakelti 259 darbininkų kva 
lifikaciją ir 3 dienomis pa 
spartinti apyvartos lesų 
va rt urną.

“Ęlfos” gamykloje

Gerinant garny bos organi
zavimą, geriau išnaudojant 
mašinas, mechanizmus ir me
chanizuojant daug darbo rei
kalai! jaučius procesus, pakelti 
darbo našumą 6 procentais 
palyginti su planu ir duoti 
viršum plano produkcijos, 
Sumažinti išleidžiamų gami
nių darbo kieki: adapterių— 
5.2 procento, aparatų nami
niams šaldytuvams—-1.1 pro
cento ir motorų patefonams— 
2 procentais. Sumažinti pro
dukcijos savikainą 2.6 pro
cento palyginti su planu. Iš
plėsti visas techninio apmo
kymo rūšis 600 darbininkų ir 
įvykdyti valstybini planą iki 
1954 m. gruodžio 20 d.
Elektrotechnikos gamykloje

Padidinti darbo našumą 2 
procentais palyginti su planu. 
Viršyti 195 1 metų produkci
jos savikainos sumažinimo už
duotį 0.5 procento, raciona
lizatorinių pasiūlymų įdiegi
mo sąskaita 
500 tūkstančių 1 
miją. Įvykdyti 
valstybinį planą 
gruodžio 25 d. 
ploatavimui 100 
darželį ir klubą.

Gamykloje Nr. 1
Įvykdyti valstybini 

iki 1954 
Sumažinti 
kainą 3.5 
su ’ planu. 
Šurną 7.8 
su 1953 metais. Pasiekti iš 
racionali z at orini ų pa si ū 1 y m ų
įdiegimo ne mažiau kaip 35 
tūkstančius : 
jos.
tonų atsarginių dalių žemės 
ūkio mašinoms metalo ekono
mijos sąskaita.

“Komunaro” gamykloje
Įvykdyti valstybini planą 

iki 1954 m. gruodžio 25 d. 
Atsarginių dalių traktoriams 
ir žemės ūkio mašinoms ga- 
mybps planą įvykdyti pirma 
laiko, iki 1951 m. lapkričio 7 
d., padidinti gaminių išleidi
mo nomenklatūrą. Duoti vir- 

» šum plano automatinių gir
dyklų 10 tūkstančių ir pen
kias tonas liejinių ūkinėms 
krosnims. Padidinti darbo na
šumą 1.5 procento palyginti 
su planu.

Autoremonto gamykloje 
Nr. 11

Įvykdyti bendrosios produk
cijos ir nomenklatūros metinį 
planą pirma laiko, iki 1954 
m. gruodžio 5 d. Sumažinti 
produkcijos savikainą 
centais palyginti 
Pakelti 
ginti su 
Paruošti 
bininkų.

Vilniaus geležinkelio mazge
Įvykdyti metinį pakrovimo 

planą pirma laiko iki 1954 m. 
gruodžio 15 d., viršum pla
no pakrauti keletą tūkstančių

any

pasiekti sąlygine 
rublių ekono- 
g a m y klos 
iki 1951 m. 

Atiduoti eks- 
vietu vaiku

planą
7 (Lm. lapkričio 

produkcijos
► procento palyginti 

Pakeiti darbo na- 
procento palyginti 

motais.

pro
su planu, 

dąrbo našumą paly- 
1953 m. 14 procentų. 
100 kvalifikuotų dar-

3 m.
1954 m. gaminių

įvykdyti valstybinį planą 
iki 1954 m. gruodžio 25 d.

Priešakinių darbo Imetodų 
įdiegimo, daug darbo reika
laujančių statybos procesų 
mechanizavimo maksimalaus 
padidinimo sąskaita pakelti 
darbo našumą ir padidinti vie
no darbininko išdirbį palygin- 
cento, sumažinti statybos kai
ną 0.2 procento viršum pla
ninės užduoties, duoti sąlygi
nės ekonomijos iš racionaliza
torių pasiūlymų 600 tūkstan
čiu rubliu sumai. *
- Atiduoti eksploatacijai 9,- 

000 kvadratinių metrų gyve
namojo ploto, silikatinių plytų 
gamyklą, plataus vartojimo 
elektros prekių gamyklos “EI- 
fos” svarbiausiuosius pasta
tus, elektros skaitiklių gamy
klos medžio apdirbimo cechą, 
betono gamyklą, centrines pa
ruošimo dirbtuves.

Vilniaus statybos treste
Įvykdyti valstybinį planą 

iki 1954 m. gruodžio 25 d.
Toliau mechanizuojant sta

tybos procesus, geriau orga
nizuojant darbą ir įdiegiant 
industrinius metodus, pakel
ti darbo našumą 4 procen
tais palyginti su 1953 m., pa
siekti statybos sąmatinės kai
nos sumažinimą 2.4 procento 
ir atiduoti eksploatacijai 12 
tūkstančių kvadratinių pasiū
lymų sąskaita duoti sąlyginės 
ekonomijos 800 tūk^tąnčių 
rublių.
Miesto remonto bei statybos 

treste
įvykdyti metinį planą iki 

1954 m. gruodžio 20 d.
Pakelti darbininkų darbo 

našumą palyginti su 1953 m. 
10 procentų, pasiekti statybos 
kainos sumažinimą 4 procen
tais.

Atiduoti eksploatacijai 2,111 
kvadratinių metrų gyvenamo
jo ploto, 3 vaikų darželius 
po 100 vietų kiekviename, 
miesto tuberkuliozinį dispen- 
šerį ir 2 daržovių saugyklas.

GASV-23 statybos ruože
Statybos bei montavimo dar

bų metinį planą įvykdyti iki 
Didžiosios Spalio socialistinės 
revoliucijos 37-ųjų metinių ir 
iki 1954 m. pabaigos įsisavin
ti viršum plano vieną milijoną 
rublių.

Plačiai įdiegiant ūkiskaitą, 
mechanizuojant darbą, tau
pant statybines medžiagas ir 
elektros energiją, teisingai or
ganizuojant darbą iki metų 
pabaigos duoti planinio pelno 
200 tūkstančių rublių.

Pakelti darbo našumą 2% 
palyginti su 1953 m.

Atiduoti eksploatacijai g,y- 
namą, dizelinių 

depo, surinkimo,

Kanadoje gyveną pabėgė
liai lenkai gavo leidimą steig
ti savo eskadrilę ir ją pava
dino “Vilniaus sparnu.” Tuo
jau užprotestavo “Kanados 
Lietuvių Bendruomenės Poli
tinis Komitetas.”

Visu tuo reikalu pateikia 
savo argumentus Kanados pa
žangiųjų lietuvių Liaudies 
Balsas. Pažangiečių savait
raščio argumentai man labai 
patinka. Laikraštis nurodo, 
kad kol Lietuva ir Lenkija 
randasi dąrbo žmonių ranko
se, jokio pavojaus Vilniui iš 
niekur nėra ir nebus. Tegu 
ji pabėgėliai lenkai savinasi, 
kiek jiems patinka. Bet, 
ko Liaudies Balsas:

“Mums atrodo, kad 
priklausomos Lietuvos ir 
tų tokių laikraščių siekis 
kelti kitą karą, sugrąžinti
pačion Lenkijon pilsudskija- 
dą, yra kur kas didesnis pa
vojus Vilniui. Jeigu pasikar
totų tas viskas, kas įvyko pa
sibaigus pirmajam pasauli
niam karui, tai galima būti 
tikrais, kad Vilnius vėl būtų

lis, kurios dabar priklauso 
Lietuvai. Jeigu sąjunginin
kams tektų daryti dalybas, 
tai jie tikriausiai daugiau 
ai ydos kreiptų j galingesnių 
norus.

Labai Naudingos KnygosO •/ O •

Parduodamos Nužemintam Kainom

4 pusi. Laisvė (Liberty) šeštad., Birželio (Jucne) 12, 1954

Ne

su- 
ton

Ne tik Vilnius. Vokiečiai j 
greičiausiai vėl pasigrobtų j 
Klaipėdą. Juk jie tebekal- i 
ba apie tą kraštą kaip savo, i 
Gudai taipgi kalba apie sri- 1

v e namą j į
traukinių 
ratų ir dizelinį cechus.

Korės p.

Įdomūs išsireiškimai
Kliūtys stiprina protą, 

taip lygiai, kaip darbas sti
prina kūną. ‘ Seneca

Savo gyvenimu tu gali 
geresnį pamokslą pasakyti 
negu savo lūpomis.

Budda

Liuoslaikiš tai puikus 
rūbas, bet nuolat dėvėti jis 
netinka.

Konfucijus

Nelaimingiausias iš visų 
žmonių yra tas, kuris pats 
tiki tokiu esąs. Hume 

Surinko Kas Kitas

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas- 
dieną atneš .jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

Nepriklausomos Lietuvos 
palaikoma KLB politika yra 
daug žalingesnė už tą lenkų 
veteranų būrelį. Jeigu ta po
litika bus tęsiama, tai visai 
b e p r a s m i s dalykas kelti 
triukšmą dėl to lenkų būrelio 
vardo.

Bet mums atrodo, kad vi
sų bėglių politikierių tarpu- 
savės peštynes už “teritori
jas” yra vaikų žaismė. Tai 
lik bereikalingas rašalo eik
vojimas. Istorijos posūkis, 
kuris įvyko pasaulyje, yra la
bai didelis. Kiekvienas bent 
kiek blaiviau galvojantis žmo
gus gali tai matyti. Tie, ku
rie bando grąžinti praeitį, ne
gali būti priskaityti prie iš
mintingųjų.”

. Amerikietis

Norintieji pirkti bizni, na
mą ar ūkį, pajieškokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.

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

ROCHESTER, N. Y.
Gedemino Draugystės Naujo Namo atidarymui

DIDŽIULIS BANKETAS
Šeštadienį, Birželio-June 19 

Gedemino Svetainėje

Kalakutienos vakarienė už $1.50
Įžanga nemokama. Pradžia 6-tą vai. vakare

\ Gera Muzika Šokiams
Kviečiame visus, atsilankyti, o rengėjai visus 

maloniai priims ir visi turėsite gerus laikus,- 
būsite pasitenkinę. .s Komisija.

LAISVĖS SPAUSTUVĖ DARO 
BIZNIERIA M K A LENDORIUS

BIZNIERIAI — duokite savo kostumeriams 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 kostumeriai, 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-

Laisvės 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
’.T

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

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.

Lietuviu Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausiu Lietuvos patriotų. Paraše 
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, /uis- 
lapių 224, kaina $1.00, DABAR TIK 75c.

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

j

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

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

Usnyne
Teofiliaus Tilvyčio gražiausia kūryba, sielą žavejanti poe
ma, puslapių 160, kaina $1.50, DABAR TIK 75c.

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

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

kai nekartą

Mortos Vilkienės Divorsas
Tai apysaka, kuri veda istoriniu keliu Amerikos lietuvių 
kultūrinio, ekonominio ii- politinio gyvenimo. Parašė Mi
kas Rasoda—Mizara, puslapių 314, kaina $1.00, DABAR 
TIK 75c.

Ūkanos
Jauno lietuvio pastangos atsiekti profesijos, ekonominiai 
trūkumai, aštrus šeimyninis gyvenimas, politinės intrigos 
ir įvairios kitos bėdos ir vargai. Parašė Mikas Rasoda, 
pusi. 342, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Šliuptarniai
Dr. Jono Šliupo gyvenimas,, jo darbai dėl lietuvybės ir ko
vos už laisvamanybę. Puslapių 650, kaina $5.00, DABAR 
TIK $4.00.

KNYGOS APIE SVEIKATĄ

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

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

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

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

ir pinigus. #

110-12 Atlantic Avenue Richmond Hill, N. Y<
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STREIKAS KALĖJIMEto

PETRAS KRAPAS

tent kaliniai pridrabste to mitalo, bet ap
drabstytą sieną ir pastabus vistiek pa
stebėjo. Sakyt nieko nesakė, bet tokio

slaugės, kaip ten kam. Gal dar dirsteli 
į kieno ligonlapį, ar yra temperatūros. 
Ir eina i ligoninės kabinetą. Čia vėl str- 
kinėiasi bent keli kaliniai-slaugės ir. vie-• </ Y A ’

apsižiūrėjo. Bet už poros savaičių kali
niai gavo ir vėl panašaus patiekalėlio,— 
gal kiek gražiau sumaišyto. Tapnojo po 
truputį, be drabstymų.

Kartą pusryčiams pritrūko kavos. Dar 
po puoduką kiti norėjo išgert. Du did
žiuliai bakai — ir abu jau visai tušti. 
Suskambino skambutis: vyrukai turėjo 
skirstytis ir traukti, kas kur priskirtas 
darban. Niekas onei krust. Sėdi visi, 
kaip nekalti,, nesikelia nuo stalų. Atbė
go vyresnysis baltakepuris iš centro:

šunvotę, slaugė aprišo,— tu ir eik sau. 
Kitam toptelėjo indu ar gal pridegino

tė ir mauk sau.
Kelios minutės ligoninėj — ir gydyto

jas sau ramiai, išdidžiai išmaršuoja su

dieniais ir sekmadieniais visai neateina.
Labai daugelis kaliniu nusiskundžia

negauną gydytojo pagalbos. nepaten
kinti tuo žaibišku tik tavo kelių žodžių 
išklausymu, be apžiūrėjimo, be nieko.

vės prievaizdą sargą, marš ir išėjo.
O visi laukia, onei iš vietos. Gal arti 

pusvalandžio taip išsnopsejo, kol virtu
vėj!' sbuskubo kiek kavos išvirti. Pripylė

ir

ir tafla visi Kilo ir ėjo Kas Kam.
Kitas prietykėlis. Vieną penktadienį 

pietums padalijo po geroką porciją žu
vies. Na, bra gi, nepasigailėjo!

Bet kaliniai pabandė, padraskė ir pa
liko. Nevalgo. “Čia ne žuvis, čia gal 
ryklys, akula!” — “pragaran su ja!” 
Subruzdo piktai, susidairė visi. Sėdi ir 
nevalgo. Kas buvo priedo: bulves, ko-

kaip ir valgomojoje salėje. Ir ligoninė
je dar tuo blogiau, kad čia dar daugiau 
triukšmo! Dieną dar pusė bėdos. Ra-

ga 1
pragariškai garsiai, be megafono! Už
tat nakti, kai užgeso žiburiai, bandyk 
tu užmigti, kad norėjai... Varo, plepa^

Philadelphijos Žinios
VISOKIOS NAUJIENOS
Herman E. Thomas, FBI 

agentas ir valdžios liudinin
kas prieš devyn’ius teisiamuo
sius komunistus, teisme nega
lėjo prirodyti, kad bent vie
nas iš devynių teisiamųjų ka
da nors būtų sakęs apie spė
ka nuvertimą valdžios. II. 
Thomas yra biznierius iš Al
lentown, Pa. Per praeitus 16 
metų priklausęs komunistų 
partijoj kaipo FBI šnipas.

Kuomet apsigynimo advo
katas F. McBride prispyręs 
šnipą pradėjo antru sykiu 
apklausinėti, tai šnipelis taip 
susipainiojo, kad viską buvo 
užmiršęs, ką praeitas šešias 
dienas liudijo. Tačiau jis di
džiavosi, kad labai gerai at
menąs močiutės Bloor (Ella 
Reeve) laidotuves New Yor
ke 1951 m. Jisai tuomet už
sirašęs visų grabnešių pavar
des ir kitų žymesnių asmenų, 
dalyvavusiu l'iaidbtuvėse, ir 
pasiuntęs 
Taipgi šnipas gyrėsi apsigyni- l 
mo advokatui, kad jisai mo
čiutę Bloor visur sekiojęs ir 
visą j'os veiklą darbininkų ju
dėjimo raportavęs FBI šta* 
bui. Bet asmeniškai susitikęs 
senutę Bloor, jis jai sakęs

streiklaužių yra mažai. Kom
panija nesiskubina taikytis su 
darbininkais dėl to, kad turi 
pilnus savo sandėlius užkrau
tus .produktais. Dar prieš iš
ėjimą Į- streiką buvo patėmy- 
ta produkcijos perviršis. Už 
tad darbininkams daug sun
kiau kovą tęsti. Unijistas

Youngstown, Ohio.
Pasimirė draugė Alena Vin

kli vienė, gyvenusi 51 Livings- 
town St. Mirė 3 birželio, pa
laidota 7 birželio, su katalikų 
apeigomis. Buvo pagyvenusi 
moteris, našlė, jos vyras Mi
kolas Vinkus pasimirė 8 me
tais pirmiau.

Velionė priklausė prie LDS. 
Su visais sugyveno draugiškai 
Ją palydėjo didelis būrys 
žmonių.

Paliko nuliūdime 2 dukte
ris, 1 sūnų, 6 anūkus ir 1 ,pro-

BFI viršininkams, > anūką, kurie labai liūdėjo ma
mes. Turi 1 seserį Clevelande. 
Ji turėjo 4 brolius čionai 
Youngstowne, bet visi jau yra 
mirę. Taigi, matote, tie mūsų 
lietuviai baigia išnykti.

Reiškiame užuojaul
d. Vi n k u vien ės šeimai.

visai

0 ta žuvis visų tebestovi lėkštėse.

buvo iš centro baltakepuris: “Nu tai ką 
jūs, vyrai? Triukšmą norit kelti? Kas 
vadovas?” Ir žiūri nei tai pašaipiai, nei 
iššaukiamai. Kaliniai nieko nesako. 
Niekas nė -žodžio. Tik sėdi visi sau at- 
sikvempę ir nesikelia — į darbą neina.

lodami ligoniai.
Viso to akivaizdoje kalinių 

gerokai pilna visokių kliaučių, 
perdaug jau pilna, nebotiIpsta.

Kito ir

vos. Ir abu greit vienas po kito Įvykę 
Greitono kalėjime kalinių sukilimai bū

Montello, Mass
Pranešimas visiems piknikų lan

kytojams—lietuviams. Birželio 20 d. 
nebus pikniko Liet. T. Namo Parke, 
Montello, Mass., nes tų dienų turi 
užėmę svetimtaučiai.

Visi Massachusetts valst. lietuviai

dalyvaukite Naujosios Anglijos lie
tuvių pikniko birželio 20 d., Maple 
Parke, Lawrence, Mass.

Geo. Shimaitis.

Padėkite savo vajininkams 
gauti Laisvei naujų skaitytojų. 

Į Laisvės kaina $8.00 metams.

BALTIMORE, MD.
Pats Pirmasis Laisvės Paramai

IKNIKAS
Birželio O June

Labai gražioje vietoje
Slovak National Park

6526 Holabird Avė.
Puiki svetainė šokiams ir gera muzika

Muzika nuo 3 iki 7 vai.
v Įžanga tik 50 centų asmeniui

Kviečiame visus dalyvauti šiame gražiame 
sąskridyje, pasilinksminti ir finansiniai parem
ti dienraštį Laisvę

kartus po aslą, nusiėmęs kepurę, nusi
šluostė plikę, nusišniurkštė nosį, gal dėl 
drąsos. Kiek pamąstęs ir tarė: “Nu ką 
gi, vyrai. Čia įvyko virtuvėje klaida.

geri vaikinai.”
Ir vaikinai buvo geri. Geruoju tai 

geruoju.’Pakilo sau visi gražiai ir išsi
skirstė kas kur reikalingas, į darbą. 
Darbai tą rytą prasidėjo gerą pusvalam . 
dį vėliau.

Kitą penktadienį žuvis jau buvo, kai]) • 
reikia.

Buvo ir dar keletas smulkių interliu- 
dijų, vis dėl maisto kokių ypatumų. Ir 
visa tas neužsi miršo,—susidėjo krūvon, 
brendo, sirpo, laukė progos .iškilti, išsi
veržti. Ir išsiveržė!

Kad tai būtų buvęs vien tik maisto 
dalykas, tai niekas. Bet kaliniam iki gy
vo kaulo dasiėdė tas parolės tarybos at- 

. žarumas! Daugelis murmėjo ir dėl ne
tikusio mediciniško * aptarnavimo. Ateis 
gydytojas, atsisės sparne prie stalo. At
sivers knygą. O knygoje eilėlnis jau su
rašyti numeriai ir pavardės gal kokių 
30—40—50 kalinių, kurie nori gydyto
jo tą dieną. Surašus jau išanksto pa
daro sparno bėgikas — klapčiukas: kali
nys, kurs eina sparno darbus, šluoja ko
ridorius, dulkina, bėgioja kur pasiųstas, 
atidarinėja duris.

Na, gerai. Gydytojas tuoj ir varo, nė 
nežiūrėdamas, kas ir kuo skundžiasi. 
Nė pulso ne čiuptels. Tik klausia kas 
tau? Kalinys sakosi, kad jam viduriai 
netvarkoje, nesivalo, valgyti' nesinori. 
Tuoj gydytojas brūkšt parašo knygoje 
kokių tablečių, ir čia tuoj baltais rūbais 
kalinys iš ligoninės jau tau Jr įberia į 
.vokelį tablečių — ir baigta. Tuoj greit 
kitas kalinys. Jam slanktas užgulė'no
sis. Kai}) matai, tas gauna vėl kokių 
žirnelių. Sekamas skundžiasi galva al
gai miegoti negalįs. Tas irgi už pusės 
minutės jau eina aprūpintas aspirinu 
ar kuo. Tai taip ir varo ir varo.

Žiūrėk: per.5—10 minučių visas did
žiulis būrys jau aptarnautas, aprūpintas 
vaistais. Jei kam užaugo šunvotė ar 
kokie puškai ar įbrėžimai, tie eina palū
kėt į ligoninės kabinetą, kol ten gydyto
jas ateis.

Iš vieno sparno gydytojas eina į kitą. 
Ten vėl ta pati pasaka. Per 10 minučių

1jE XI) R A B U ČIO. S U K11J M A S
Centrinė Griovęs kalėjimo valdyba 

matė didėjantį kalinių įtempimą, 
abejo, turėjo telefonu susinėsimą su 
kia pat Greitono kalėjimo valdyba, 
ir orientavosi,
koks susigrūmimas, kad jam kai}) nors

nu-

to

ne išsiveržtu

jo pranešimas apie besitęsiantį Greitono 
spaustuvininku ^.streiką, jau galėjai nu-

vo ketvirtadienis. Ir štai tuoj po pietų 
sučirškė megafonas ir įkandin1 pasigir
do superintendento storas balsas “Dė
mesio prašom! Šiandien po pietų nebe
bus jokių darbų, nei įmonėse, nei knygy
ne, nei mokykloje. Darbų nebus iki se
kamo pranešimo. Tačiau, kiekvienam 
bus įskaityta laikui sutrumpinti taškai, 
vis viena, kaip ir dirbtum. Užsilaiky
kite ramiai ir tvarkingai, kaip ir prid-e-

valdyba mani

Ij įmones** iškilti streikas. 0 ten visaip 
gali atsieiti. Tai kai visi bus be darbo, 
savo sparnuose ir narveliuose, tai gal to

išleido į kiemą porai valandų. Žvilgčio
ja kaliniai, kuždasi ką grupelėmis, gedi 
kur ant jaunutės žolės. Kiti vaikštinė
ja. , Kiti sviedinius svaido, pasagas lai
do ant geležinių žemėn įbestų kuolų. Vėl 
kiti kamuolius lazdomis daužo, ar kojo
mis spardo, ar į sieną mėto. Kai}) ir pa

“O ka! Gerai, dabar. Nebedirbam, o
V 7

įskaitą mums vis viena darys. Pailsėsi
me bent žmoniškai,” posteringauja sau

“Tai]) tai tai}). Bet velniai žino, kani- 
gi jie tai}) staigiai, be niekur nieko, ėmė 
ir sustabdė darbus,” abejoja kitas.

“Kam? Nežinai? Bijo, kad ir čia kas 
neiškiltų, kaip Greitono. Sabotažo bijo. 
Ką tu manai, kas galėtų atsitikti toje 
ar kitoje įmonėje... Mašinos, įtaisai — 
juk tai kaštuoja krūvą pinigų. Matyt, 
centras pasitarė su Greitonu ir nus])ren- i - ... • x • a n

po savo tikrą motiną.
. Advokatas McBride užklau
sė: Ar tu ištikrųjų močiutei 
Floor taip sakei 
šnipas: “Taip.

asmeniškai ?
Tikra tie-

A d v. McBride: 
girdėjęs pol
ka i p šnipas, kad nors vienas 
iš šių teisiamųjų būtų sakęs, 
kad reikia spėka nuversti ka
pitalistinę valdžią?” šnipas 
atsakė: “Ne. Nei vienas iš 
jų nesakė tiesioginiai apie 
vartojimą spėkos nuvertimui 

i valdžios. Tiktai dažnai ra- 
! g i no darbininkus skaityti 
! knygas apie Rusijos revoliuci
ją. ir kitokią literatūrą apie 
darbininkų klasės reikalus.”

Ant pabaigos šnipas pasigy- 
' re. kad jisai daugelį prikal

binęs užsirašyti darbininkišką 
laikraštį “Daily Worker” ir 
tų visų prenumeratorių pa
vardes ir antrašus atidavęs 

i FBI viršininkams.
Tai, mat, kokio, cirko su- 

j šliaukėme laisviausioje šaly
je : valdžia duoda leidimą iŠ-, 
hidimui laikraščio, paštas iš
vežioja laikraštį į kitus mies
tus. Pastoriai išnešioja laik
raščius į prenumeratorių na
mus. Bet skaityti tą laikraš
ti — tai didelis griekas! Kai 
kuriuoš “Daily Workerio” 
skaitytojus FBI agentai ne tik 
persekioja, 
Tai tokią

° Ar tu esi 
dešimtį metų,

bet ir areštuoją.
turime spaudos

naciai vėl pradėjo 
Neseniai ant žydų 
rasta išvartytos ir 

kapų sta-

Pas mus 
\ ei k ti. 
kapiniu 
sudaužytos net 33
lulos, o ant kitu didesniu sta
tulų parašyta mėlyna kreida 
naciu svastikos. FBI tų niekšų 
neieško. Bet jeigu ant ka
pinių statulos kas būtų nupie
šęs kūjį ir pjautuvą, tada, 
veikiausia, iš Washingtono at
vyktų visa armija FBI agentų.

Vįsi sparnai aprūpinti per pusvalandį 
aij*dar greičiau. Atseit, koks 100-150 
kalinių gavo gydytojo patarnavimą, žai
biška^ šabloniškai.

Tada gydytojas eina į antrą aukštą— 
į ligoninę. Ten gal kokie 4—5—6 guli

išvadžiojant,— ir darai sau išvadas. 
Negali tikrai įspėti, kas kaip pakryps. 
Centro valdybos ar sargų negisiklausi. 
Sargai irgi atrodo kažkaip susikaupę*.

tai, neturi. Tik taip sau akylesni atro-

(Bus daugiau)

5 pust—Laisvė (Liberty)--šeštad., Birželio (June) 12, 1954

Birželio 3 d. sustreikavo, 
su virš 15 šimtų Brown In-] 
strument kompanijos darbi
ninku. Streiką iššaukė Inter
national Union of Electrical 
Workers. CIO, 116 lokalo 
prezidentas Hoy Deal. Dar
bininkai reikalauja aukštos-i 
nes mokesties ir kitų pageri
nimų. Darbininkai su kom
panija derėjosi per du mė
nesius, bet be pasekmių. Tik
tai darbininkams 
streiką kompanija 
centus daugiau 
mokesties.

išėj us I 
pasiūlė 5 

valandinės

Philco kompanijos 
areštuoti keturi pikietai 
tai, kad bandė neįleisti j 
tuvę streiklaužio. Nors 
ki šimtai policistų saugoja
fabriką ir skebus, bet kol kas

už 
dirb- 
pen-

Pasimirė Pi j ūsas Daubaras, 
senas Youngstown gyventojas. 
Buvo pavienis. Dirbo geležies 
dirbtuvėje kokius 50 metų. 
Diktas vyras buvo. Neprigulė
jo jokioje draugijoje. Kai pa
simirė, nebuvo nei I<as grabą 
neštų. Sakęsis turėjęs brolį 
Pittsburghe, ir tas miręs. Sa
koma, kad buvo brolio vaikai. 
Jisai paliko insurance, ba ka
da kompanija paleido iš dar
bo ant pensijos, palaikė pusę 
jo insurance kol žmogus nu
mirs. Taigi, jeigu niekas ne
atsišauks, tie pinigai paliks 
miestui.

Nežinau, gal jisai ir buvo 
kam užrašęs ta apdraudą.

E.

WORCESTER, M A SS.
LLD 11 kp. susirinkimas jvyks 

13 d. birželio, 10:30 vai. ryto, 29 
Endicott St. Visi dalyvaukite.

x Sekr.

PHILADELPHIA, PA

Skubėkim į Bušą ir važiuokim
J BALTIMORES PIKNIKĄ

Philadelphiečiai turi dar vietos dideliame bu- 
se, kuris veš visus tiesiai į pikniko parką. Bir
želio 13 d. kaip 9 vai. ryte busas išvažiuos nuo 
,1218 Wallace St., o 20 miliutų po 9 nuo 2nd St. 
ir Pierce St. Kelionė į abi pusi tik $3.50. Sku
bėkit šaukti del vietos pas A. Žalner, 100 Jack- 
son St.—HO. 8-7226, ir H. Tureikienę, 143 
Pierce St. —DE. 4-4026. Diena bus graži, ke
lionė smagi. Pasimatysime, pasikalbėsime, su 
savo pažįstamais. Nepavėluokime.

Komisija.

Laisvės Paramai

PIKNIKAI
Didžiojo New Yorko Apylinke

4-tq LieposUuly
Nations 'Si Hall 8t Park

65-13 381 h Avenue Woodside, N. Y

Bostono Apylinke

4 ir 5 Liepos-July
Liet- Tautiško Namo Parke

Winter St. ir Keswick Road, Montello, Mass
%



A

IŠ ISTORIJOS
buvo

iškelta Anglijos, Francijos 
.ir Ispanijos armijos karui 
prieš tos šalies liaudį. 1862
metais Charles Louis Na
poleonas, • kuris vadinosi^ 

sumanė ant 
sosto pasodintiMeksikos

Maximiliana ir su jo pagal
ba Įsigalėti ne vien Meksi-

ti Centrinę, Pietinę Ameri
ka ir dali Šiaurines Ameri
kos.

Tokis Napoleono planas

ar-
mijas atšaukė iš Meksikos. 
Fra nei j a viena vedė karą. 
Meksjkon atvažiavo Ma- 
ximilianas. Napoleono ly
dimas. Francūzai pradėjo

tur. kail) namie. Meksikie
čiai, vadovaujami savo pre
zidento Juarez ii- genero
lo Diaz, energingai kovo
jo. Jungtinių Valstijų pre
zidentas Lincolnas mažai

pie-
1865

patsai turėjo karą su 
tiečiait* nuo 1861 iki 
metų.
Nevyksta suokalbininkams

Romos popiežius ir Na
poleonas šaukė, būk Die
vas patvarkė, kad pasaulį 
turi valdyti “keltai - lotv- 

• nai” su ka
nriešakyje.
katalikai demokratai su
pliekė katalikų da visiški ją.

1861 metais 
vo panaikinta 
Lincolnas ka»a vedė Ameri
koje panaikinimui ^egru 
vergijos. Napoleonas 1863

NewWkO'^KŽ0fer2liil(H
Organizacijos ragina

transportininkais
kreipėsi į 
paraginimais, kad 
išspręstų transporto
kų reikalavimus.

Visų miesto CIO 
stovų susirinkimas
dienos vakarą netarė pasiųsti

. organizacijų
miesto', valdžią

derv bo m is 
darbinin-

lau

unijų at

ritv viršininką gen. Casey. l)o.

tas ištik rujų 
Transportininkų Unija ii 
sirašytų kontraktą.

derėtų si

tijos CIO prezidentas llol- 
landeris ir kiti unijų viršinin
kai sakė, kad jie rems trans-
portininkus.

Darbi n ink u 
Plake Charney 
Gerson,

vadai George 
ir Simon \V. 

varde komunistų par- 
ranizacijos Now Yor-

rui vvagneriui telegrama su 
prašymu pavartoti savo pozi
cijos galę paramai darbinin
kų. Komunistai sako, kad gu
bernatoriaus Dewey paskirti-

rimu su unija vartoja “unijoM 
draskymo taktiką.”

Komunistai darbininku va-

Bet Meksikos-. 'lai priminė.

Rusijoj bu- 
baudžiava.

sukilimą ir pradėjo organi
zuoti Anglijos, Austrijos,

puolimą ant Rusijos, neva

3W

1 Susilaukė sūnelio
Juozas ir Helen 

Kaupaitė) susilaukė
1 )obrow 
sūnelio.

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

Menininkai koncertuos 
už gyvybę

Bonoskio-Baranausko 
sveikata eina geryn

Planuojama pripažinti

vald inis 
Tennessee Valley Autoritetas 
r-e kavtą yra buvęs pasirašęs 
kontraktus su unijomis. Jie 
klausia: “dėl ko newyorkietis

Grasyti ?

tetas teisinasi, būk įstatymai 
draudžia .jam pasirašyti kon
traktą su unija. Komunistai 
savo pareiškime majorui pa
rodė, kad toks Autoriteto tei- 
sinimasis neturi pagrindo.

bė",:' iiKoncerlai vaik™s
sukilimas negavo liaudies! Lmudies Artistai jau kuri 
plataus palaikymo ir buvo paikas gaudavo iš ievų suges 

vai

, Koncertai vaikams

•Jaunų, 
cių pora, Mr. 
.via sulaikyti 
Reakciniu k a i 
juos atiduoti 
man

Baranąliskas, kuris 
l ai apsirgęs, dar

talentingų koreiie- 
ir Mrs. Kwak.

de portavimu I. 
labai norėtų 
bučeriui Syng:

Demokratiniai A-.<ma. jau 
žmonės darbuojasi ; Jis bu 

juos apginti nuo d-.*portnvimo j ral.vžinit 
i Piet u Korė ja ' i u skani

pjauti paramo.-. yra

karą. Kwak teik 
piano ' programa.

rengiamas 
1 6-tos va- 
smuiko ir

riits Cedric Belfrage. patsai 
p e rs e k i o i a m a s d e p o r t a \ • i m 11. 
pirm in inkatts programai.

Koncertas įvyks Manhattan 
'Powers Ballruimyje. 76th St.

ew Yorke.

past angoms 
išvažiuot i

lai r j ii

morka

ir

Boliosky-

randasi

nas visai negalėjo judėti, 
skaudėjimas jau suma? 
ir .jis jau vol 
ant kojų, nors 
f ioli.

JU. vienok.

mimo, nes 
vedamas ir

no

tik isi ate i na n-

pavojus.

pries

pajamos

apie 20 
si udentai.

susipažino. aps 
laiku pertrauke

la im-ėti

rimus.
K iltis 

pritarė

no

metu.
čia

si u d i-

<arą prieš fašizmą, 
nuopelnus gavo pagy-

Korėjos karui, |ie no- 
Syngman Ilhee ir sto- 

mūsii šalies įsikišima 
į Korėjos karti. Jie tapo pra
šalinti iš darbo ir nusmerkti 
deporluoti. Praėjusio balan
džio 7-tą jau buvo įsakyta
jiems at\'.vl<ti i \Fllis 
deportavimui. 'tačiau

(avima.

Draudimo streikuoti 
bylą atidėjo

I

I ransit Autoriteto reikala
vimas uždrausti transport i- 
nmkams streikuoti ketvirta
dieni tebebuvo neišspręstas.

unija. Manė, kad streiko 
išvengta be drausmių..

Transport įninku Unija 
sitarimo laukia (langiau, 
kas kitas. Juk tas yra 
vyriausias reikalavimas.

11 n i j os

šu u-

nuslopintas. Vokietijoj 
prie vairo atsistojo Bis
markas. kuris iungė vokiš
kas atskiras karalystes i 
daiktą: taigi pačios Franci
jos pasienyje augo galinga 
vokiečių jėga.

1865 metais Amerikoje

jo ne- 
Napo- 
naujos

Lincolno ir demokratijos 
pergale, ir dabar Lincolnas 
iau galėio atęiti Meksikos 

. žmonėms i pagalba.
Į Meksiką naujai iškeptas 

karalius (imperatorius) 
Maximilianas atvažiavo 
1864 metais, bet jis jautė, 

\ kad šalies žmonės 
apkenčia. Ir kada 
leonas, bijodamas
Vokietijos ir isivėlimo veik 
vienos Franci jos i karą su 
Rusija, atšaukė iš Meksikos 
1866 metais vi»š 50.000 sa
vo armiją, tai Meksikos 
prezidento Benito Juarez 
armija supliekė Maximi- 
liano armija, suėmė jį į ne
laisvę ir 1867 metais, bir
želio. 19 d., sušaudė.

Napoleonas 1870 metais

Bismarkas supliekė Fran
cuos armiją prie Sedano, ir 
Napoleoną suėmė į nelais
vę. .

1871
buvo 
darbo

metais Paryžiuje 
paskelbta pirmoji 
liaudies valdžia — 

us Komuna. Fran
ci jo j baigėsi karalių vieš
patavimas. Netrukus po to, 
būtent, 1873 metais, mirė ir 

^didysis nenuorama — Char
les Louis Napoleonas, ku
rio visas gyvenimas buvo 
suokalbiai ir karai.

Meksikos liaudis, nors at
sikratė jai dovanotą kara
lių, bet, spaudžiant Amer.,

t’.ių suruošti koncertų

žangiųjų tėvu vedasi savo vai-1 
k u s su savimi visur, km- patys

i būti unijistais
Majoras W'agneris 

j plauti pripažinimui 
darbininkams teises 
nijas, kurios juos 
derybose. Planui pt 
įgalinęs savo komisjjonieriii 
('■’Grady ir .jau paskelbė jo

turis 
miesto 

turėti ti

linksmi. Taip pat džiaugs
mingo sąjūdžio kupini nauja
gimio “senukai.'’ brooklynie- 
ciai M)1, ir Mrs. Joseph Dob
row, apdraudų agentūros sa
vininkai. Juozukas — pirma
sis anūkėlis jų šeimoje.

Naujagimio tėvai šiuo 
pu gyvena Floridoje, 'l'ej 
sigyveiio jo tarnybos i
lais. Tačiau Brooklyne jie turi

NAMU DARBININKE
Paprasta -, valgių gamin.-.Jt,s ^bei
na; namų darbas. Guolis at
skiras kambarys ir maudynė pa
stovus darbas. Žiema mieso- aparl- 

u/.micsi\ i<- G<-ramontas

MRS. WALLACE
970 Park Ave. (kamp-is X3rd St.) 

BU. 8-762(5

HELP WANTED-MALE

paruoštą
Kaip atrodo iš trumpu' 

praiu'šimų apie ta ' 
planą, tai norima tokiu unijų, i 
kurios ištikro nebūtų jokiomis i 
unijomis. Fsą pasiūlyta ne-- 
pripažinti “komunistų” vado
vaujamų unijų. Gi dabar kiek
viena tikra unija, jeigu ji tik-j 
rai gina darbininkų reikalus, 
būna apšaukiama komunisti
ni'. '

plano išskiriamos mo- 
transportininkų ir po- 
organizacijos. Pirmn- 
esančios kai]) ir “ars i o,s dvi 

tonominės” organizacijos, o

7 asmenys sulaikyti 
teismui dėl abortu

tar 
a P 

i L n.

gų, nes čia praleido jaunuo
liu dienas, čia veikliai dalyva
vo jaunime.

Linkime sveikatos ir laimės 
užauginti šeimą tokią malo
nią, kaip jie patys yra.

Rep.

REIKALINGI 
RAKANDU PARDAX f;JAI

Alliekamu laiku, reikia lun’ti kai 
gali užsidirbti $5.000 ar dauciau 
metus. Kreipkitės tuojau:

AMERICAN IT RNITURE 
I A< TORIES, Iru .

174 Union Ave,, Brooklyn 
Telefonas E\ . X-() »80—I

BUSINESS
OPPORTUNITIES

čiau tuo sykiu vykdomas pii- 
nutinas pasiruošimas streikui, j 
t 'ui jistus patyrimas išmoko j

Mitingai aiškinimui 
makartizmo pavojaus

BAR A GRILL
įsteigta virš 5(» metu. Namai iš- 

d< ■kortini a. Malonūs knsf umeriai. 
Arti šulnių ir bosų stočių Galima 
pasidaryt ger.'i pragyvenimu. Savi
ninkas parduoda 
prieinamai.

987
vakaraBirželio 1 U-tos 

hrooklyniečiai A LP 
įvykdė du masinius mitingus 
aiškinimui makartizmo pavo- 
laus Amerikos demokratijai 
ir mobilizuoti veiksmus domo- 
I: rat i j os * a pgy n i m u i.

Kiti du panašūs mitingai 
dar rengiami. Jie įvyks birže
lio 15-tos va k 
įvyks A peri o n Mano)’,

•;) bi/f,W proga 
Matykite sa\im hka:

Wyckoff Axe., Ri<l$anvpod,
Queens, N. 5’ v

EV. 2-9248 X
iigb

Tinkama ir pietus padarxti. Pil
nai įrengta. Gera kampinė vieta. 
$550 savaitinių ieigų. Puiki biznio 
proga. Saukite savininkų.

HA. 9-8329
< 1 (i9-115)

GERA’ MANUFAKTŪROS VIETA 
Specialiai tinkanti del moteriškų 
drabužiu. Pilnai įrengta, 20 mašinų 
ir kiti specialūs priedai Galima da
ryli puikiausią pragyvenimu. Ai par
duos mašinas iy specials paskirai 
Prieinamos kainos.

Saukite Savininkų:
YO. 5-127(5 ar YO. (5108

< 110-11G»

L’oyal Mansion, 1111 13th 
Avė. Visur tikimasi visašaiiš- 
1-,ai paskilbiLsių kalbėtojų ir 
meno programos. Kvi(>čia 
\ ĮSUS.' Darbietis

Septyni asm.enys tapo ofi
cialiai įkaitinti kaip suokalbi
ninkai v.\'kd,\'ti nelegališkas 
operacijas paliuosavimui Ino- 
teri.i nuo nėštumo. Sulaikytųjų 
(arpe yra du daktarai, du bu
vo daktarai, viena slaugė, 
Genas vaistininkas, vienas o- 
peracij’oms' įrankiu pai’davė- 
jas. T?ii tie. patys, kurie tapo 

mi-

Geros muzikos ir 
dainų koncertas

REAL ESTATE

For Rent

PUIKIAUSI/! VIETA
Naujos krautuvės del kepėjo ar bilc 
stiliaus mėsininkui. Puiki proga da
ryti gera pragyvenimą. Franklin 
Square intersect ion ar Franklin Ave. 
ir Corona Ave. Prieinama randa.

Telefonuokite:
FL. 4-43.89 arba VA. 5-9573

| <108-114)

Turintiems liuoslaikio 
šeštadienio vakarą vert 
eiti i Pythian. 135 W.

SlO 
nu- 

70(11
žinoti, kad ponai darbo žino- j 
Hems nieko 
n ės.

Jeigu nebūt.u susiderėta.
s t re i k a s p i 'as i d etų at< i n a n t į
pirmad ienį, 14-tą.

tiekimo '

tarnu

dopor-I

Miestui vandens 
valdininkai sako, k 
\ narai greitai nusenka dei to. i 
rad yra padidėjęs vandens! 
vartojimas <

Pranešimas
BROOKIA N. N. Y

Svarbus pranešimas Amalgameitu 
Unijos Lietuviu Kriauėiii 54-to 

Skyriaus nariams
Gerbiami lietiniai kriaušiai 54-to 

skyriaus nariai ir narės!
Prašom dalyvauti balsavimo iš

rinkimui Delegato ir Vykdomosios 
Tarybos. Balsa\imas ,iv\ks birželio- 
(Junc) 17 d., 1951 m., -i vai. popiet 

I iki 8 vai. vakari-, 11-27 Arion Place 
programų, spėria- j p,rOokl.\n.
* ruošiamu- kon-

bių sueigų Įvyksta darbo die- ; 
nu vakarais. Prie to. visose; 
programose suaugusiems 
daugumą sudaro vaikams ne
nuprantami, nuobodūs veiks-j 
mai. Tėvai pageidavo vaikams į 
pritaikytų

c ortų.
Liaudies Artistai išklausė j 

levų prašymo. Sakoma, su
planuota visa eilė tokių kon- ' 

(•ortų, tam verbuojami artis
tai, planuojamos programos.

Pirmasis toks popietis Įvyks 
jau šj šeštadienj, birželio 12 
dieną, 2:30 po pietų, 124 W. 
21 st St., Studio 5. Programa j 
(mišri: dainų, muzikos, žais-' 
mių, apysakų sakymu, pupe- - 
tės. Dainuos žymus daininin
kas Leon Bibb.

Unijos kortele turėkite 
| Kovo (March) mėnesio arba naujes- 
' ne. taipgi S S. kortelę irgi turėkit. 

51-to Skyriaus sekretorius.
Ch. N'ečhinskas

CHINCHILLAS
Nuo 1 iki 100 pradėki! savo skie
pe. Pasidžiaugkile pelnu! Mielai 
išmokinsime jus kaip. Visi chin
chillas tikros veislės, registruoti 
ir N. C. B. A. Willard Georgo 
graded.
STUART ( HINCIIILLA RANCH 

Washingtonville, N. Y.
I‘h. 44(51

Pristatome asmeniškai bi kur U.S.

neduodą iš malo- ; Sl!imti 
I rus

Brooklyn iečių Gordonų 
met ii sūnus Glen prigėrė

kaimynai sužinojo, kad šeima | 
i'etina, nei cento laidotuvėms; 
ir kad likusioji 4 vaikai alk
sta. Pradėto rinkliavai ’ii^mis

-t ■

. youR
HOME

24 \ al. Patarnavimas i 
l

JERRY’S REFRIGERATION | 
SERVICE

Naminiai ir Koinei-cijiniai 
AIR CONDITIONERS 

ir
REI RIGERATORS

' Factory Authorized 
įdėjimai ir 'Paisymai

Refrigerators, Air-Conditioners, 
Freezers

: SIL 3-6951

Brooklyn ¥

miau
Kaucijos

<500

Nenori Rochės vartote 
automobiliaus

auto 
žmog-

M i g-

v i ninku.” Bet ta “s a v.v 
jam nedėkingai atsimoka, 
ant išmokesčio pirktą 
buvęs pavogęs įtartasis 
žudystėję John Roche,
noni sako, jis ir šeima nenori 
Į tą auto nei pažiūrėti, bet 
negali parduoti kol neišmo-

O mokėti reikėsią per 
metus, po $26 kas

VINCAS SODAITISketas, 
dvejus 
mėnuo.

PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

daktarai ir slaugė 
praradę leidimus 

už panašų veiksmą.
nedidelės:

$5,000, kelios

jau 
pir-

po

TIKRA!

Music School ten rengi?! kon
certą. Pete Seeger dainuos 
liaudies kovų dainas, o Na- 
dyne Brewer — operinius kū- i 
rinius. Muzikos gražmenų su
teiks Anderson. Mintzes iri 
Von Giitfeld, smuiko, piano ir 
cello trio. ATisi dalyviai yra 
a u k št o I a i psn i o' m o n i n i n k a i.

Areštavo grupe Įtarty 
ambulansu “čeiseriy”

TAS?
Biirneris išgalvotas taupymui!

QUIET

OIL BURNER
nokai e Tik j- n
'Pick Mažai S;

O’Brien Bros
Įsteigta 1900

13(5-89 Roosevelt Ave., Flushing
Tel. IL. 9-0021

Per

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

MATTHEW A 
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

New Yorko demokratų ly
deris DeSapio pasiūlė guber
natoriui. kad Valstijos Seime-! 

lio special ė sės i.j a uždėtu ant, 
balato klausimą vienkartines, 
registrac i j os baisa vim am

per dieną sumedžioti keliolika 
asmenų. Įtartų “sekiojime” 
ambulansu. Tarpo tų 9 advo*

tuos, 
prie

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai ?

Building & Contracting

CEMENTO DARBAS 
TREPAI Iš PLYTŲ — 

WATERPROOFING 
VISAS DARBAS GARANTUOTAS 

PRIEINAMOS KAINOS 
JOS. D’AMICO & SONS 
FL. 8-8490 — IN. 1-6405

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBERSHOPa
J ANTANAS LEIMONAS
I Savininkas

1 306 UNION AVENUE
I BROOKLYN, N. Y.
I
J Gerai Patyręs Barberis

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

Brooklyn, N. Y.

Anglijos ir kitų šalių tur
tuoliams, neteko savo de
mokratinės konstitucijos ir 
laisvių. Jų iškovojimas yra 
ateities reikalas.

(Pabaiga)

BAR & GRILL
i Eyck St. Brooklyn, N. Y
Telephone: E Vergreen 4-8174

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

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

Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172
Tel. EV. 7-6238

“Geizeriais” vadina 
kurie bando prisitaikyti 
nelaimės ištiktų asmenų, pa
imti jų finansinius reikalus Į 
savo rankas ir užvesti bylas, 
kurios būtų naudingos jas už
ved usiems advokatams.

Beždžionė šokdino 
kitus

Paprastai žmonės šokdina
Tačiau viena 
beždžionių jaubrooklynietė

nuolė pašokdino būrį žmonių 
per porą valandų, kai ji iš
trūko iš klėtkos. Ją ^ugavo 
per apgaulę, pasiūlydami jai 
bananę po to, kai jinai gero*
kai pavargo ir išniko.

PARDAVIMAI

Nepraleiskite. Parduodu mūrinį 
namų, 1 šeimos, G kambariai. Taip
gi yra resiaurantas ir baras. Vieta 
įsteigta 20 metų ir 
Priežast is pardavimo 
lito savininką matyt 
nuo 9 vai. ryto iki G
telefonu nfio 9 vai. ryto iki 12 die
ną. V. Garšva, .8449 Fulton Street, 
Brooklyn, N. Y. APph‘gate 7-8186.

(113-115)

gerai išdirbta.
senatvė. Ga- 

penkladieniais 
vai. vakaro. O

REIKALAVIMAI
Reikalingi du darbininkai dirbti 

prie baro ir restaurante. Nuolatinis 
darbas. Vieno darbininko bus savai
tinė alga, kito mėnesinė alga. .Val
gis ir gdolis ant vietas. Galijakhnt 
kad ir pora. Patyrimas nesvafbu, 
mes išmokinsime. • į

Prašomo kreiptis pas sx4įninką: 
Juozas Luganskas, 426 So. ath'.SL,

Brooklyn, N. Y.
(112-114)

6 pusi.—Laisvė (Liberty)- šeštad

I




