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KRISLAI
Įamžino V. Kapsuką.
Marijampolė — Kapsuko 

vardo miestas.
Jis nepamiršo mūs.
Kuklios Einšteino 

laidotuvės.
Rašo R. Mizara

i Eisenhoweri su raginimu
t- C-

vengti karo prieš Kiniją
Jų tarpe randasi Rooseveltienė ir Norman 
Thomas; George ragino prie nuosaikumo§. m. kovo mėn. 26 dieną 

sukako 75 metai kai gimė Į 
Vincai Kapsukas-Mickevičius.

šia proga Lietuvos Aukščiau
sioji taryba nutarė Įamžinti šį 
didžiulį lietuviu tautos patri- 
jotą ir kovotoją už Lietuvos 
liaudies gerbūvį ii* laisvę.

Kaip Įamžinti?
Marijampolės miestą, kuria

me V. Kapsukas mokėsi, nu
tarta pavadinti Vinco Kapsu
ko vardu.

Vilniaus Valstybinis univer
sitetas taipgi pavadintas Vinco 
Kapsuko vardu.

Vinco Kapsuko vardas duo
tas ir vienam laivui.

Sodyba, kurioje V. Kapsu- j 
kas-Mickevičius gimė, nutarta j 
sutvarkyti ir laikyti lyg ir 
muziejumi. Sodyba yra Kybar
tu rajone.

Tokią šlovę didžiajam lie
tuviu tautos sūnui suteikė Lie
tuva, kurią jis labai mylėjo ir 
dėl kurios laisvės paaukojo 
viąjką, ką jis turėjo geriausio!

Beįc, žinias apie V. Kapsu
ko vardo Įamžinimą Lietuvo
je skaičiau Naujienose. Jos 
sako gird ėjusios tai iš Vil
niaus radijo.

Be abejojimo, gausime iš 
, Lietuvos smulkesniu apie tai 

žinių, tuomet jas išspausdinsi
me mūsų laikrašty.

Amerikiečiams lietuviams ši 
žinia bus labai maloni. Kapsu
kas juk yra gyvenęs ir dirbęs 
Amerikoje virš metus laiko. 
Jis čia paliko daug draugų ir 
prietelių.

Gyvendamas Tarybų Sąjun
goje V. Kapsukas mūs niekad 
nepamiršo.

Tuojau po to, kai V. Kap
sukas mirė (1935 m. vasario 
17 d.), jo našlė, Elena Taut- 
kaitė-Kapsukienė, rašė man il
gą laišką, žymėdama, kad jis, 
gulėdamas ligos patale, ligo
ninėje, labai silpnas, nepamir
šo ir amerikiečių.

vKapsukienės žodžiais:
“Aš jam pasakiau, kad yra 

laikas nuo R. Mizaros. Kap
sukas manęs prašė papasako- 

' ti, ką rašo. Išklausęs, tarė: 
“Parašyk R. Mizarai, kad aš 
džiaugiuosi jo pasisekimais 
darbe... Labai man malonu, 
kad ir sunkiose sąlygose dirb
dami, draugai amerikiečiai tu
ri geras pasekmes...“

Mokslininkas Albert Eins- 
"lein mirė pirmadienio rytą, o 
4:30 v. popiet (tą pačią die
ną) jo palaikai buvo sukre- 
muoti Ewing Kręmatorijoje, 
Trentone, N. J.

Tai buvo padaryta su lyg jo 
paties įsakymu, padarytu iš 
anksto.

Mokslininko smegenys ir kai 
kurie kiti organai tačiau buvo 
išimti ištyrimui.

Bus įdomu, kai tyrinėtojai 
pAk^’jbs, ką jie surado sme
genyse, kurios žmonijai sutei
kė daug naudos mokslo srity
je.

Dr. A. Einstein laidotuvės 
buvo labai kuklios. Tai paro-

47 žymūs asmenys kreipėsi Tikslas: $10,000J „ I —----------------------.----------- - B a n dn n g o konferencijoje
Ceilonas patiekė planą 
kaip sugrąžinti Taivanį

Čou En-lajaus kalba už vienybę prieš 
kolonializmą paliko giliausią įspūdį

! ti. Tokių įspėjimų, sako 
George, buvo ir pirmiau, 
bet Kinija kol kas neata
kavo.

Praeitą sekmadienį, kaip 
; yra žinoma, sekr eterius 
Į Dulles aliarmingai įspėjo, 
kad kinai sutraukia kari
nes jėgas žemyne prie Que
moy ir Matsu.

Tas aliarmas, kaip mano
ma, buvo taikomas supulti 
su Bandungo konferencijos 
atidarymu.

Paskutiniai 
pranešimai
New Yorkas. — Užsienie

čių korespondentų klubas 
(Overseas Press Club) savo 
metinės vakarienės proga 
gavo sveikinimą nuo Tary
bų Sąjungos krašto apsau
gos ministro maršalo Žuko
vo. Žukovas ragina Ame
riką prie taikingo sugyve
nimo su Tarybų Sąjunga ir 
užtikrina, kad Sovietai nori 
taikos.

Tam pačiam klubui svei
kinimą atsiuntė ir Čiang 
Kai-šekas. Jis įspėjo prieš 
“užgerinimą.”

Washingtonas. — Čia su- 
vyko 650 krautuvių darbi
ninkų delegatų iš CIO uni
jų. Jie eis pas savo sena
torius ir atstovus, prašy
dami, kad anie stotų už do
lerio su 25 centais minima- 
lę algą valandai. »

Daugelis krautuvių ' dar
bininkų gauna žymiai ma
žiau, negu tas reikalauja
mas minimumas.

Chicago.—Stakjardų dar
bininkų unija (UPW-CI0) 
pasiuntė sveikinimą Azijos- 
Afrikos konferencijai Ban- 
dunge. Sveikinimus taipgi 
pasiuntė Civilinių Teisių 
Kongresas, Paul Robesonas 
ir eilė negrų organizacijų 
bei pavienių asmenų.

Maskva.—“Pravdoje” til
po ilgokas E r e n b u rg o 
straipsnis apie mirusį Ein
šteiną. Tame straipsnyje 
sakoma, kad Einšteinas, 
kaip Joliot-Curie Francūzi- 
joje, buvo kovotojas už tai
ką. Bandunge Kinijos prem
jeras Čou En-lajus sakė, 
kad Kinijos žmonės giliai 
liūdi Einšteino. Rytų Vo
kietijoje Einšteino vardu 
planuojama pavadinti mies
tą. \

Saigonas.—Suirutė ir ne
tvarką Pietiniame Vietna
me vis didėja. Mūšiai teb
eina miesto centre.

Bonna.—Amerikos ir Va
karų Vokietijos valdžios 
pirmos oficialiai ratifikavo 
Paryžiaus sutartį apie Vo- 

ti-

Washingtonas.— Eleanor 
Roosevelt, socialistų vadas 
Norman Thomas, demokra
tų partijos vice-pirmininkė 
India Edwards, “New Re
public” leidėjas Gilbert Har
rison ir 43 kiti svarbūs as
menys pasirašę po ragini
mu prezidentui Eisenhow- 
eriui. Jie jo prašo neleis
ti įvelti Amerika karan 
prieš Kiniją ’del mažųjų sa^ 
lėlių prie Kinijos kranto.

Tuo tarpu kita grupė, 
Įvairių tikybų dvasininkai, 
susidėjo į organizaciją po 
vardu “Live and Let Live.” 
Jie irgi atsikreipė į prezi
dentą Eisenhoweri, sakyda
mi, kad Quemoy ir Matsu 
saliukės turėtų būti eva
kuotos ir perleistos Kinijai, 
kad karo pavojus būtų iš
vengtas.

Senato užsienio reikalų 
komisijos pirmininkas 
George (demokratas) pa
reiškė, kad sek r e t o r i u s 
Dulles bent kiek perdaug 
jaudinasi apie tariamą Ki
nijos prisirengimą atakuo-

— - - -----  - , .

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris pla
nuoja prašyti Kongreso 
įteikti daktarui Salk speci
alų kongresinį medalį “už 
aukščiausius atsiekimus ci
viliniame gyvenime.”

Dr. Jonas Salk, kaip yra 
žinoma, išrado vaistus prieš 
vaikų paralyžių.

Britanijos valdžia žymiai 
sumažino jeigu mokesčius

Londonas. — Britanijos 
iždo reikalų ministras R. 
A. Butleris paskelbė žy
mias pakaitas įeigos mo- 
kesčių-taksų sistemoje. Mo
kesčiai taip bus sumažinti, 
kad du milijonai ir 400,000 
žmonių, kurie iki šiol juos 
mokėjo, jų visai nemokės. 
Taipgi padarytos pakaitos, 
kurios įgalina daugiavaikes 
šeimas mažiau mokėti.

Darbiečiai sako, kad tas 
žingsnis, daromas prieš pat 
rinkimus, yra manevras su
glaudinėti daugiau balsų. 
Bet konservatoriai, sako 
darbiečiai, neturi omenyje 
pastoviai palengvinti gy
ventojų mokesčių naštą, nes 
rinkimus laimėjus, jie ap
linkiniais keliais ir įvairiais 
pasiteisinimais tuos mo
kesčius vėl pakeltų.

Tokyo. — Tarybų Sąjun
ga informavo japonus, kad 
norėtų su jais tartis kokio
je nors Europos sostinėje, o 
ne New Yorke, kaip tai no
rėtų Japonija.
_____ ...... ............ .........,.T....   i....., 
do, kad pats mokslininkas bu
vo labai kuklus; kukli 
Šeima.

ir jo t kieti jos ginklavimą tam 
j krose ceremonijose čia.

Laisvės Fondo 
Vajaus Eigoje

Pirmutinis, kuris atsiliepė su blanka, tai New Jersės 
! Antanas. Jis puikiai pasidarbavo, prisiuntė $129.00. Au
kojo sekami elizabethiečiai:

Pereitą šeštadienį, Elizabethe įvyko puikus bankie- 
tas. Pora draugų perėjo per svečius ir Fondui sukėlė 
$147.00 sekamai:

A. ir S. Matuliai ....'.............•...;................ $25.00
Z. ir K. Stasiuliai .....................   10.00
Charles Janušis (gėlininkas) .......................... 10.00
Bayonnietis ....... Į......................... •.................. 10.00
Ona ir Juozas .....’*..........   10.00
K. Dzevečka....... ................   6.00
Antanas Palubinskas .................. •.................... 5.00
Antanas Zavišius f..........................................  5.00
Antanas Žalkauskas .............................................5.00
Ignas .....................   5.00
Draugas iš Union ......... •.................  5.00
Draugas iš New Jersey .....................................  5.00
L. Sheralis ............................................................... 5.00
M. Stelmokas ........................................  5.00
L. Bartkienė....... •............................................... 5.00
V. Paulauskas ..................................................... 5.00
Stanley Keturvietis ............................................ 5.00
Liudvikas Slančiauskas ..................................... 5.00

(Tąsa ant 3 puslapio)

P. S....................................t...................  $50.00
K. ir Jadviga Čiurliai .......................................... 25.00
K. Pociūnas......................... . .  •............  10.00
A. S................................................... 10.00
Adomas Gustaitis (Linden) .......................... 10.00
M. Rudžionis ............... •.....................  10.00
D. Burkauskas .................. ;............................... 2.00
J. Zaveckas (Perth Amboy) ............................. 2.00

Skundas aukščiausiajam teismui 
prieš valdžios lojalumo sistemą

Washingtonas. — Yale 
universiteto medicinos fa
kulteto profesorius John 
Punnet Peters padavė skun
dą aukščiausiajam teismui 
prieš valdžios taip vadina
mą lojalumo p r o g r amą. 
Puts profesorius Peters po 
ta programa buvo atleistas 
iš valdiško posto, nes jis 
buvo apkaltintas kaip ko
munistas.

Profesorius Peters savo 
skunde sako, kad dabartinė 
lojališkumo programa, kuri 
naudoja slaptą informaciją, 
nėra demokratiška arba tei-

Australijos darbiečiu vadas 
ragino priimti Kiniją Į J. T.

Sidney, Australija.—Dar
bo Partijos., vadas ir buvęs 
užsienio reikalų ministras 
Herbert Evatt ragino pri
imti Liaudies Kiniją į Jung
tines Tautas. “Ta vieta pri
klauso Kinijai, o Kiniją da
bar valdo jos dabartinė 
liaudiška valdžia,” sakė 
Evattas.

New Delhi.—Indijos spau
da sako, kad po apsilanky
mo Maskvoje dar šį pavasa
rį, premjeras Nehru lanky
sis keliose Europos sostinė
se. Jau nutarta, kad jis 
lankysis Varšuvoje, Prago
ję, Vienoje ir Belgrade. Ga
li būti, kad jis apsilankys 

sėta, žmogus apakltinamas, 
bet jam nėra progos kalti
nimus nagrinėti, nes jam 
nesakoma, kas tuos kaltini
mus kelia ir kas informa
ciją teikia.

Žmogus tokiu būdu yra 
bejėgis teisintis ir atmesti 
kaltinimus, nes jis nežino 
nei kaltintojo, nei pačių 
kaltinimu smulkmenų.

Peterso advokatas • Thur
man nurodo, kad teisė su
tikti kaltintoją yra pagrin
dinė anglo-saksiš'kos juri- 
dijos teisė, ir niekas netu
ri pateisinimo ją atimti.

Dulles aiškino, kaip Jaltos 
dokumentai viešai paskelbti

Washingtonas. — Sekre
torius Dulles išaiškino, kaip 
tai atsitiko, kad Jaltos slap
tieji dokumenfai tapo vie
šai paskelbti nesusitarus su 
sąjungininkais. Jis sakė, 
kad už tai atsakomingas 
vice-sekretorius Carl W. 
McCardle, kuris juos patie
kė New Yorko “Times” 
bendradarbiui Restonui.

Dulles aiškino, kad Mc
Cardle tuom nenusižengė, 
nes \ iš anksto turėjo savo 
viršininkų leidimą paskelb
ti tuos dokumentus ‘Tinka
mu laiku.” 

ir kitur, bet kol kas tas dar 
nenumatyta.

Bandungas, Indonezija.— 
Kinijos premjero Čou En- 
lajaus kalba už Azijos-Afri- 
kos tautų vienybę prieš ko
lonializmą ir už taiką pali
ko gilų įspūdį konferencijo
je. Net tokie Amerikai pa
lankūs ir Liaudies Kinijai 
priešingi delegatai, kaip Fi
lipinų Carlos Romulo, pri
pažino, kad Kinijos premje
ro kalba buvo “viltį duo
danti.”

McCarthy vėl Įsivėlė, vienok 
ir šiuo kartu jis išsisuks...

Washingtonas. — Senato
rius McCarthy dabar tri
umfingai skelbia, kad pati 
valdžia “nuplovė nuo jo 
dėmę,” paskelbdama, kad jis 
niekad neišsisukė iš. mokes
čių - taksų mokėjimo. Jam 
dargi iš iždo grąžintas $1,- 
056.75 čekis. McCarthy da
bar reikalauja, kad visi se
natoriai ir kiti, kurie anks
čiau jį kaltino, jo atsipra
šytų.

Vienok, McCarthy vėl Įsi
vėlė i nemalonumą. Jis lei
do tą valdžios čekį fotogra
fuoti, kad jis būtų spaus
dinamas laikraščiuose. Val
džia valdiškų čekių fotogra
favimą skaito nusikaltimu, 
už kurį galima bausti net 
iki 15 metų galėjimo. Bet 
yra tikra, kad McCarthy 
nebus baustas.

Londono laikraščių streikas 
bus baigtas šj ketvirtadienį

Londonas. — Elektristų 
unijos vadai jau susitarė su 
laikraščių savininkais ir 
nutarta streiką baigti. Pa
sėkoje rytoj (ketvirtadienį) 
iau pasirodys vėl Londono 
laikraščiai, kurie neišėjo 
per 26 dienas.

Per ta laika britai sėmėsi 
žinių iš radijo pranešimų ir 
provincinių laikraščių. Pro
vincijos laikraščiai taipgi 
buvo vežami į Londoną, 
nors jų nebuvo daug. Mat, 
darbininkai atsisakė spaus
dinti daugiau kopijų, negu 
paprastai, kad nepakenkti 
Londono stre i k i e r i a m s. 
“Daily Workeris,” kuris ir
gi buvo spausdinamas, taip
gi neišleido daugiau eg
zempliorių.

Laikraščių savininkai bu
vo priversti patenkinti eilę 
elektristų reikalavimų.

Jungtinės Tautos. — Ge
neralinis sekretorius Ham- 
marskjoldas sako, kad jis 
daro naujus žingsnius ame
rikiečių lakūnų išlaisvini
mui iš' Kinijos kalėjimų.

v

ORAS NEW YORKE 
Giedra, šilčiau.

Tuo tarpu Ceilono prem
jeras J. Kotelawala patiekė 
planą, kaip Taivanis (For- 
moza) gali būti sugrąžin
tas Kinijai. Jis pataria, 
kad Taivanis penekrių me
tų laikotarpiu būtų neutra
lizuotas. Per tą laiką sa
lą valdytų Jungtinės Tau
tos. Čiangas turėtų nešdin
tis iš salos. Po to laikotar
pio Taivanio gyventojai tu
rėtų balsuoti, ar jie nori 
grįžti prie Kinijos, likti 
nepriklausomi arba rasti 
kitokia išeiti. V- €
čou En-lajaus aiškinimas
Savo kalboje Kinijos čou 

užtikrino visus Azijos kraš
tus, kad Kinija neturi jokių 
agresingų užsimojimų.prieš 
juos. Vienintelė šalis, ku
ri gali būti skaitoma agre
sore, sakė jis, yra Ameri-' 
ka, kuri bando nuversti Ki
nijos režimą ir laiko dalį 
Kinijos teritorijos (Taiva
nį).

Jis sakė, kad azijiečiams 
neverta ginčytis dėl ideolo
ginių klausimų, tuo tarpu, 
kai juos liečia bendri pavo
jai, kai jie turi bendrus 
tikslus: užtikrinti sau ti
krai pilną nepriklausomybę.

Čou kalba buvo vertėjo 
skaityta anglų kalboje.

Kinų vadas populiariškas
Ir Amerikos laikraštinin

kai pripažįsta, kad Čou En- 
lajus, be abejo, yra populia- 
riškiausias delegatas Ban
dungo konferencijoje. Kuo
met jis tik atvyksta prie 
konferencijos rūmų arba 
viešbučio, jo laukia didelės 
minios, kurios jį sveikina. 
Nors jį saugo sunkiai gin
kluoti indonezų policininkai 
ir pačių kinų saugumo ' 
agentai, minios kartais pra
siveržia prie jo ir jį svei
kina. Nehru taipgi sutin
kamas draugiškai. Indone
zų minios ignoruoja aiškiai 
anti-komunistinius delega
tus, kaip tai Carlos Romu
lo, Pakistano Ali ir Irako 
Jamali.

Labiausiai saugomas de
legatas yra Egipto Nasse- 
ris. Ji saugo .dar daugiau 
policininkų.negu Čou, nes 
musulmoniški Indonezijos 
fanatikai iš Dar Islam or
ganizacijos, kurie palaiko 
ryšius su Egipto Musulmo
nų Brolija, kėsinosi Nasse- z 
rį nužudyti.

Berlynas. — Dvi dešinės 
Rytų Vokietijos partijos, 
liberaliniai demokratai ir 
nacionaliai demokratai, pra
dėjo mesti iš savo eilių as- 
meniSj kurie tarnauja vaka
rietiškoms žvalgybos agen
tūroms.
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INDONEZIJOS PREZIDENTO KALBA, 
ATIDARANT KONFERENCIJĄ

ISTORINĖJE AZIJOS-AFRIKOS konferencijoje, 
praėjusį pirmadienį atsidariusioje Bandungo mieste, In
donezijos respublikoje, be delegatų, dalyvauja ir apie 
400 spaudos korespondentų.

Tačiau komercinė spauda, kuri ten turi savo ko
respondentus, “pražiūrėjo” kalną, rašydama apie nykš
tukus.

Joje telpa pranešimai su citatomis kalbų, kurias 
sakė asmenys, nusistatę prieš komunistus.

Bet toji pati spauda juo mažiausia rašė apie tai, ką 
sakė Indonezijos prezidentas Sukamo, atidarydamas 
konferenciją.

O jis lietė labai svarbų dalyką. Prezidentas Sukar
no reikalavo, kad būtų sulaikytas bandymas (dažnus 
ekspliodavimas) atominių ir hydrogeninių ginklų, bom
bų ir ko kito. “Tų bandymų pasekmės gali susidaryti į 
pasibaisėtiną prajovą,” sakė jis.

Prezidentas Sukamo žymėjo, jog ši Bandungo kon
ferencija yra žmonijos istorijoje pirma konferencija 
spalvuotų žmonių; Šitie žmonės yra nusistatę prieš bet 
kokį kolonializmą.

Sukamo priminė ir Amerikos Revoliucinį Karą,
kuris, sakė jis, buvo pirmas pasekmingas anti-koloninis 
karas istorijoje.

Toliau:
“Per daugelį gentkarčių mūsų žmonės neturėjo pa

saulyje balso. Mūs niekas nepaisė; sprendimus mums 
padarė kiti,—mums, žmonėms, gyvenusiems skurde ir 
pažeminime.

“Praėjo tos dienos, kada Azijos tautų ateitį sprendė 
kiti, tolimi žmonės...” j

Pusantro bilijono Azijos ir Afrikos žmonių drąsiai ir 
aiškiai parodė žmonijos mažumai, kad mes, mūsų dau
guma, stojame už taiką; kokią jėgą mes turime, ji vi
suomet bus pastatyta pusėn tų, kurie stoja už taiką.

Tai kalba, vertą didžiulio dėmesio. Ir ši kalba,, rei
kia pasakyti, buvo mielai ’stitikta milžiniškos konferen
cijos daugumos.

KONFERENCIJA PRIĖMĖ savų darbų dienotvar
kių šiuos penkius punktus: ekonominė kooperacija; 
kultūrinis bendradarbiavimas; apsisprendimo teisė tau
toms; reikalai tautų, dar priklausančių kitoms šalims; 
tarptautinė taika ir kooperacija. ?

Sakoma, kad ties paskutiniuoju punktu bus apsi
stota ir dėl užkirtimo kelio visokiems ir visiems atomi
nių ir hydrogeninių ginklų bandymams. Nes ypatingai 
Azijos tautos yra tam priešingos; Japonijos žmonės 
dėl to jau yra nukentėję.

Konferencijoje, be abejojimo, kils įvairių nuomo
nių įvairiais klausimais, bet tai nieko. Svarbu, kad 
tokia konferencija įvyksta, — net jei ji nieko didelio ne- 
nūtartų. 4

Į KONFERENCIJĄ nuvyko ir newyorkiskis kon
gresmanas Adam C. Powell, Jr. Bet jis ten nuvyko kaip 
privatus pilietis. Sakoma, kongresmanas Powell no
rėjo, kad jis ten galėtų vykti lyg ir neoficialus ameriki
nis atstovas, bet valstybės departmentas su tuo nesutiko.

Įdomu pabrėžti, kad kongresmanas Powell, per 
valstybės departmentą, ragino prezidentą Eisenhoweri 
pasiųsti Bandungo konferencijai sveikinimo telegramą, 
Prezidentas betgi atsisakė tai padaryti. Vienas valsty
bės departmento pareigūnas prasitarė, jog tokis sveiki
nimas nereikalingas.

Aišku, Powell, kuris, be abejo, yra negrų kilmės, 
tokį valstybės departmento nusistatymą pašiepė ir pa
smerkė.

AR KEISTI JUNGT. TAUTŲ ČARTERĮ?
VALSTYBĖS SEKRETORIUS Mr. Dulles sugalvo- 

jo, kad reikia, girdi, pakeisti Jungtinių Tautų čarterį.
| Dabartinis nesąs tinkamas.

Tuo klausimu pradėjo diskusijas Senato užsienio 
reikalų komitetas, kuris aną dieną buvo pasikvietęs bu- 

'■Vusįjį prezidentą Tr'umaną. Komitetas norėjo žinoti 
Trumano nuomonę.

Tenka atsiminti, kad Trumanui esant šalies pre
zidentu, San Francisco mieste įvyko įkurtuvinis, steigia
masis Jungtinių Tautų seimas arba asemblėja, kuris 

• priėmė dabartinį tos organizacijos čarterį.
Ką gi Trumanas dabar apie jį mano?

'■ . Jis pasakė senatiniam komitetui daug maž taip: 
jei dauguma tautų, esančių Jungtinėse Tautose, to nori, 
galima čarterį keisti. Bet dėl to kovoti neverta. Tru- 

. manas mano, kad esamose aplinkybėse būtų geriau, jei 
‘ Čarteris būtų paliktas tas pats, jo nekeitus.

Trumanas dar vis tebemano, kad Jungtinės ^Tautos 
' tebėra geriausias žmonijos instrumentas kovai už taikos 

palaikymą. Na, ir Jungtinėms Tautoms reikėtų duoti 
spręsti visus tarptautinius nesusipratimus.
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Lietuvos kooperatine
pramone

I

Įvairiarūšę produkciją 
išleidžia ..Lietuvos versline- 
kooperacija. Parodoje, ati
darytoje 1954 metų pabai
goje, Lietuvos verslinės ko
operacijos įgaliotinių an
trojo respublikinio susirin
kimo dienomis, buvo ekspo
nuojama daugiau kaip 1,700 
pavyzdžių prekių, kurias
gamina Lietuvos kooperati
nė pramonė. 190 rūšių ga
myba buvo įsisavinta per 
pastaruosius ketverius me
tus. Šių naujovių tarpe ne
maža dirbinių, kurie yra 
reikalingi kolūkių visuome
niniam mec h a n i z u o t a m 
ūkiui.

Kooperacija ne tik nuo
lat plečia asortimentą, bet 
ir didina produkcijos išlei
dimą. Praėjusiais metais ‘ 
buvę pagaminta 2.3 karto 
daugiau dirbinių, negu 1950 
metais. Atskirų rūšių at
žvilgiu pasiektas daug di
desnis gamybos augimo ly
gis. Pavyzdžiui, per paly
ginamąjį laikotarpį kalkių 
gamyba padidėjo 6.5 karto, 
vežimų — 3.4 karto, odinių 
pakinktų — 3.8 karto, cin
kuotų indų — 3.6 karto, ge
ležies dirbinių — 4 kartus, 
ir tt.

Šiais 2 metais Lietuvos
verslinės kooperacijos ben
drosios produkcijos apim
tis vėl padidės ir sudarys 
425 milijonus rublių.

Verslinės kooperacijos ar
telių veikla praplečiama, 
svarbiausia, sustambinus ir 
specializavus gamybą. Ce
chu rekonstruavimo ir me- 
ohanizavimo išdavoje dide
lis kiekis atsilikusių nami- 

! nes gamybos pobūdžio dirb- 
i tuvių, kur vyravo rankų 
i darbas, pavirto šiuolaikinė- 
| mis įmonėmis, aprūpinto-! 
! mis pažangia technika.1 
i Vien per pastaruosius 2- 
. jus metus Lietuvos versli- 
i nės artelės gavo daugiau 

kaip 1,500 įvairaus įrengi
mo vienetų, daugiau kaip 
1,400 elektromotorų.

Mechanizacija
Mechanizavimas įgalino 

pakelti darbo našumą, su
mažinti produkcijos savi
kainą, tobulinti technologi
ją ir palengvinti darbinin
kų darbą.

Taip mechanizacijos dėka 
Kėdainiij “Pažangos” arte
lės odos gamykloje produk
cijos nuėmimas nuo vieno 
kvadratinio metro gamybi
nio ploto padidėjo 3.5 karto, 
“Pirmyn” avalynės artelėje 
—2 kartus.

Per praėjusius ketverius 
metus darbo našumas ko
operatinėje pramonėje pa
didėjo 34 procentais, o ben- 

' dra ekonomija, gauta iš 
produkcijos savikainos su
mažinimo, per tą patį lai
kotarpį sudarė daugiau kaip 
25 milijonus rublių.

Esamųjų įmonių rekon- 
struavimas ir praplėtimas 
vykdomi ir šiais metais. 
Taip, pavyzdžiui, Kauno 
“Spartuolio” artelėjei vyks
ta didelė gamybinių korpu
sų ir pagalbinių patalpų 
statyba. Visuose cechuose 
sumontuojamas šiuolaikinis 
įrengimas. Visiems staty
biniams ir montavimo dar
bams užsibaigus 1956 me
tais artelė pradės gaminti 
didelį drapo, ševioto, šilko 
ir kitų vertingų audinių 
kiekį.

Žymiai praplečiamos ir 
aprūpinamos naujais me
chanizmais ir kitos Kauno 
artelės. Didelė statyba 
vyksta ir “Baltijos” triko
tažo artelėje, čia praple
čiami gamybiniai cechai, 

statoma nauja katilinė, 
montuojamas našesnis įren
gimas.

Kapitaliniai įdėjimai į 
Lietuvos verslinę koopera
ciją metai iš metų auga. 
1953-1954 metais jie sudarė 
stambią sumą — 12 milijo
nų rublių, šios lėšos lei
džiamos ne vien esamoms 
įmonėms rekonstruoti, bet 
ir naujoms statyti. Per pa
staruosius- ketverius metus 
Lietuvos kooperatinė pra
monė buvo praplėsta. Ji‘ga
vo naujas gamyklas ir fa
brikus, turinčius aukštą 
gamybinę kultūrą. Jų tar
pe— plytinės Riešėje, Prie
nuose ir kitose vietose, 
stambi ratų - gurguolių ga
mykla Panevėžyje, čerpių 
gamykla Joniškėlio rajone, 
kalkių apdeginimb krosnys 
netoli Kupiškio, “Naujo gy
venimo” artelės buitinio ap
tarnavimo kombinatas 
Šiauliuose, ir tt.

Naujos įmonės
Dabar statoma dar daug 

įmonių. 18 jų bus perduo
ta eksploatacijon dar šiais 
metais. Taip, pirmąją pro
dukciją teiks baldų fabri
kas Vilniuje, stambus spor
to inventorius gamybos 
kombinatas Kaune, plytinė 
Tauragėje ir kt.

Kitais metais bus baigta 
statyti Vilniaus medvilnės 
verpimo fabrikas, . kuriame 
dirbs dešimt tuk s t a n č i ų 
verpstų, ketaus liejimo ga
mykla Naujojoje Vilnioje ir 
eilė kitų Lietuvos koopera
tinės pramonės įmonių.

Nauja technika, darbo 
apimties padidėjimas sukė
lė būtinumą pakelti artelių 
narių kvalifikaciją, pareng
ti naujus specialistų ka
drus. Šiam tikslui versli
nės kooperacijos sistemoje 
sukurti nuolat veikiantys 
kursai. Jie išlaikomi ko
operacijos lėšomis. Čia sa
vo kvalifikaciją kelia arte
lių pirmininkai ir techni
niai vadovai, cechų virši
ninkai ir meistrai, o taip 
pat kiti artelių nariai. 1953 
metais prie Lietuvos respu
blikinės verslinės koopera
cijos tarybos buvo įsteigtos 
technologijos technikumas, 
kuris rengia artelėms siu
vimo ir keramikos gamy
bos specialistus, o taip pat 
buhalterius. Šiuo metu čia 
mokosi 240 žmonių.

Šių- priemonių išdavoje 
bendras specialistų skaičius 
Lietuvos kooperatinėje pra
monėje per pastaruosius 4- 
ius metus dvigubai padidė
jo. Tai labai palankiai vei
kia kokybės pakėlimui ir 
dar spartesniam naujos pro
dukcijos įsisavinimui.

Išskyrus produkcijos ga
mybą, verslovįnė koopera
cija dar aptarnauja gyven
tojų buitinius poreikius. 
Dabar respublikoje veikia 
daugiau kaip 500 remonto 
bei taisymo ir buitinių įmo
nių, kuriose dirba 2,620 ko
operacijos' narių.

Visų verslinės kooperaci
jos veiklos šakų nuolatinio 
vystymosi pagrindu gerėja 
narių materialinė padėtis ir 
kultūrinis aptarnavimas..

Kooperatinių įmonių dar
buotojai gauna darbo atly
ginimą pagal vienetinį ar 
palaikinį darbo apmokėji
mą. Darbo našumo augi
mo išdavoje kyla ir darbo 
atlyginimas. Be to, tarp 
artelių narių kasmet pa
skirstoma beveik 20 procen
tų nuo įmonės gauto pelno.

Tai sudaro stambias pa
pildomas pajamas. Pakan
ka pasakyti, kad 1954 me- • ■ • • • •• *** 

tais visas Lietuvos verslinės 
kooperaciojs pelnas viršijo 
30 milijonų rublių.

Verslinės kooperacijos 
artelės savo sankaupų dalį 
panaudoja medicininiam 
a p t a r n a vimui, materiali
nėms pašalpoms, keliala
piams į sanatorijas artelių 
nariams apmokėti, o taip 
pat jų kultūrinėms reik
mėms patenkinti. Pavyz
džiui, Vilniuje ir Kaune 
įsteigti miesto verslinės ko
operacijos darbuotojų klu
bai. Prie šių klubų orga
nizuota 13 meninės savivei
klos ratelių, kuriuose daly
vauja 220 žmonių.

Kultūra
Klubuose skaitomos pa

skaitos, rengiami koncertai, 
literatūriniai vakarai, ku
riuose pasirodo meninės sa
viveiklos ratelių nariai, o 
taip pat ąktoriai-profesio- 
nalai. Kauno verslinės ko
operacijos darbuotojų klu
be vien tik ,per praėjusius 
metus buvo suorganizuota 
daugiau kaip du ą-imtai kon
certų. Specialūs vakarai 
buvo pašvęsti Salomėjos 
Nėries, N. Ostrovskio, Sal- 
tykovo, Ščedrino, J. Jano
nio, P. Cvirkos kūrybai.

Daugelis artelių narių sa
vo laisvalaikio valandas ski
ria saviveikliniam menui. 
Respublikoje yrk 22 chorai, 
10 šokių ir tiek pat teatro 
kolektyvų, du pučiamieji 
orkestrai, sudaryti iš vers
linės kooperacijos narių. 
Juose daly vau j a beveik 
tūkstantis žmonių.

Žiūrovų tarpe gerą šlovę 
nusipelnė Vilniaus “Vieny
bės,” “Raudonosios žvaigž
dės,” “Bakelito” artelių, 
Kauno S. Nėries vardo, V. 
Kapsuko vardo ir Kovo 8- 
sios vardo artelių, Anykščių 
“Spartako” artelės ir Aly
taus “Pirmūno” artelės me
ninės saviveiklos rateliai.

1954 metais didelė Vil
niaus ir Kauno verslinės 
kooperacijos meninės savi
veiklos dalyvių grupė nuvy
ko į Baltarusiją, kur buvo 
surengti koncertai Minsko, 
Gomelio, Mogiliovo ir Bo* 
bruisko artelių nariams.

Auga ir vystosi Lietuvos 
kooperatinė pramonė, atsi
radusi tarybų valdžios me
tais atsilikusių naminės ga
mybos pobūdžio dirbtuvių 
vietoje ir sujungusi Lietu
vos . naminius gamintojus. 
Šiuolaikinėje gamyboje, ap
rūpintoje puikia technika, 
vaisingai darbuojasi dabar 
artelių nariai, didindami 
produkcijos, reikalingos 
r e s p u blikos gyventojams, 
išleidimą.

J. Vaskovas

Rengia parodą, kad 
pakenkti pasauliniam 
taikos suvažiavimui

Helsinkis. — Amerikos 
ambasada Helsinkyje gegu
žės 15-tą atidarys parodą, 
kurioje bus rodoma, kaip 
atominis tyrinėjimas Ame
rikoje. naudojamas, taikos 
tikslams. Data parinkta, 
kad ji sutaptų/su pasauliniu 
taikos kongresu prieš ato
minį ginklavimąsi. Žinoda
mi, kad aštriausios to kon
greso, strėlės bus nukreip
tos prieš Ameriką, ambasa
da tikisi su šia paroda kon
gresui kiek pakenkti.

Jokohama, Japonija.-—čia 
įvykti muštynės tarp čian- 
ginių ir pažangių vietinių 
kiniečių. Čiagimiai bandė 
neleisti Liaudies Kinijos 
prekybos delegacijai susto
ti mieste. Japonų policija 
toleravo čianginiiį įsimaišy
mą. ' ■

Padėkite vajinitikams 
gauti Laisvėi naują skaitytoją. 
Laisves kaina $8*00 metams*

Kreipimasis į L.L.D. narius
Šiemet sukanka 40 metų nuo įsikūrimo mūsų didžio^ 

sios Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Drau
gijos. Mūsų organizacija gimė Pirmojo pasaulinio karo\ 
audrose. Šiandien vėl mes gyvename nepaprastai svar
bius ir audringus laikus. Per tuos 40 metų savo gyva
vimo Literatūros Draugija atliko milžiniškus kultūros ir 
apšvietos srityje darbus. Tais jos darbais tikrai gali 
didžiuotis ne tik Draugijos nariai, bet visa pažangioji 
Amerikos lietuvių visuomenė.

Todėl mes raginame Draugijos narius, kuopas ir 
veikėjus šią garbingą sukaktį plačiausiai atžymėti. At- 
žymėjimo formos gali būti įvairiausios. Kiekvienoje ko
lonijoje skirtingos sąlygos. Geriausia jas supranta ir 
prie jų gali prisitaikyti vietos nariai ir veikėjai. Vienur 
gal bus galima ir praktiška suruošti vasaros metu pik
niką bei išvažiavimą. Kitur gal prisieis pasitenkinti ma
ža sueiga. Orui atvėsus beveik visur turėtų būti ren
giama salėse bankietai, vakarienės, kai kur šiaip apšvie-
tos bei meno vakarai. Svarbu, kad visur būtų kas nors 
daroma, kas nors veikiama sukakties atžymėjimui.

Labai svarbu, kad visi nariai pasimokėtų metines 
duokles, nelaukiant metų pabaigos. Taip pat reikia nuo 
jubiliejinių parengimų nors dalį pelno paskirti Centro 
veiklai. Be to, turėkime mintyje Draugijos apsigynimo 
reikalus. Mūsų apsigynimo byla yra atsidūrusi teis
muose. Mes tikime, kad mūsų reikalas teisingas, kad mes 
pajėgsime apginti savo teises ir garbę. Bet apsigynimas 
jau nemažai kaštavo ir dar gal nemažai kaštuos. TodėA 
rėmimas Centro veiklos ir apsigynimo pastangų pasilie^ 
ka visų narių ir kuopų būtina pareiga. V

Pasitikime, kad į šį mūsų kreipimąsi visur visų na
rių ir kuopų bus atkreiptas greitas ir teigiamas dėme
sys. Pasitikime, kad 40 metų sukakties atžymėsimo pro
ga visur bus stengiamasi gauti Draugijai naujų narių.

LLD CENTRALINIS KOMITETAS

Knyga “Fal
Apmokami išdavikai ir 

provokatoriai—niekas nau
jo. Jie egzistavo ir veikė 
novės graikų ir Romos 
laikais ir per du tūkstančiu 
metų po to. Bet kad nors 
vienas iš jų atsiverstų į tei- 
tesingą žmogų, tai reikėjo 
laukti iki 1955 metų.

Ispanijoj buvo išdavikų 
15-tam šimtmetyj, kurie iš
davė eretikus sudeginimi; 
18-tam šimtmetyj Massa
chusetts valstijoj pora jau
nų mergiščių iš d a v i n ė j o 
“raganas,” kurios buvo pa
skandintos. Po antrojo pa
saulinio karo atsikartojo 
tamsiųjų amžių požymis — 
vėl turėjom ragangaudživ 
laikotarpį. Ne viena mo
kytoja, ne vienas profeso
rius, ne vienas mokslinin
kas ir artistas taip nuken
tėjo. Bet visa tai buvo su
kurta reakcijos prieš pro
gresą.

Imkim tokį žmogų, kaip 
Louis Budenz — buvusį re
daktorių “Daily Worker,” 
arba tokį dne compos men
tis,” kaip Whittaker Cham
bers. Kodėl jie liudijo ne
teisingai? Gal būt atrasime 
atsakymą Matusow’o kny
goj.

■ Daugelį kartų liudininkai 
prieš unijos vadus ir prieš 
komunistų partijos vadus 
buvo taip vadinami “profe- 
sijonaliai liudininkai,” ku
rie ėmė algas iš valdžios, 
federalinės arba valstijinės. 
Reiškia, mes savo taksais 
davėm jiem pragyvenimą 
be balso prieš tai. Jeigu bū
tumėm visi piliečiai įsigili
nę į šitą dalvką ir protes
tavę iš pradžių, būtumėm 
galėję tai sustabdyti. Bet, 
darbininkai neturi laiko ir 
pinigų, kad tokias bylas už
vesti, todėl tie grubijonai 
elgėsi, kaip norėjo.

Matusowas tiek savo kny
goj įrodė, kad jau, kaip šį 
vakarą girdėjau per radi
ją, 87 profesionaliai liudy
tojai nuimti nuo federalės 
“payroll” ir bus pašaukti, 
tik kuomet jų liudijimas 
bus reikalingas. Tai reiš
kia subankrūtavimą subver- 
syvio veiksmo. Tai buvo 
neišvengtina, nes Amerika 
pradėjo subankrūtint moks
lo srityj. Jaunuoliai, talen
tingi ir gabūs, nenorėjo įei
ti į atorninėsr energijos 
mokslą^ bijodami atakos 
nuo reakcijonierių. Tas

se Witness”
pats įvyko ir inžinierystės 
skyriuje.

Sunku suprasti, kodėl 
Harvey Matusow parašė ši
tą knygą “False Witness.” 
Jis prigulėjo komunistų 
partijai per keletą metų. 
Jis įvardijo mokytojus, ir 
profesorius, ir kolegijas, ir 
unijos vadus subversyviais. 
Dabar sako, kad jis mela
vęs!

Svarbu tas, kad jo knygoj 
randasi dokumentuoti laiš
kai ir kiti dokumentai, ku
rie įrodo, kas jį veikė.L Jo 
knyga taipgi yra didelis ap
kaltinimas sen. Joseph Mc
Carthy ir jo pagelbininkų. 
Tas viskas įrodo falšyvumą 
viso makartizmo. Įrodo, 
kokius ryšius jis turėjo su 
visais reakcijonieriais.

Iš knygos aišku, kaip Ma- 
tusowas melavo, kad įtarti 
įvairius asmenis. Aišku, 
kad jis norėjo pinigų ir dėl 
to apsivedė su milijonierka 
Mrs. Alvin Bentley, kuri 
gavo atsiskyrimą (divorce) 
nuo kongresmano Alvin 
Bentley — to paties, kuris 
buvo sunkiausiai sužeistas, 
kuomet portorikiečiai šaudė 
Kongrese. Kas žino — gal 
jį sunkiausiai sužeidė dėl jo 
buvusios žmonos reakcinėj 
rolėj. Jinai finansavo Ma- 
tusową, tai gali būti, kad ji 
finansavo ir kongr. Alvin 
Bentley, kad palaikyti k^ 
lonialę sistemą Porto Riko
je. Gal portorikiečiai žiri^* 
jo, o gal tai buvo tik prie
puolis.

Šitoji knyga įrodo visus 
ryšius tarp legionierių, Tex
as Rangers, teisingumo de
partmento ir įvairių asme
nų, kaip tai Dr. J. B. Mat
thews, tikro fašistinio va
do, ir jų ryšius su sen. Jos
eph McCartsy.

Dabar, po senato cenzū
ros, sen. McCarthy nebetu
ri daug galios; bet po šitos 
knygos turėtų visas ragan- 
gaudizmas sustotj. Tai yra 
mūsų organizacijoms dide
lius pliusas. Lauksime pa
sikeitimo visame kame, -nes 
prasidės naujos Bylos, kur 
tik Matusowas buvo liudi
ninku. <’£1”

Matusowo knygą gayima 
gauti popieriniuose apda
ruose už $1.25 iš Cameron 
Associates, 100 West 23rd 
St.> New York, N. Y.

’ ■ C. S.



Ką primena g
Rašo

(Pabaiga)
tepatiko man čia, nuvažia

vau į Spokane, Washington. 
Sveikas oras šioje apylinkėje, 
bet vien tyru oru negyvensi. 
Apsiklausinėjus, pasirodė, kad 
darbų Čia labai mažai yra. 
Spokane yra didžiausias mies
tas Columbia upės aukštumos 
lygumoje (plateau); toji lygu- 
ma vietomis labai kalnuota, 
čia jie daugiau sėja žiemken
čius kviečius, negu kitus javus.

Važiuodamas Į vakarus pa
siekiau Wenatchee, geriausių 
abuolių sodų teritoriją. Pirm 
negu pasiekiau Seattle, užkliu
džiau to steito aukščiausią 
kalną Mt. Rainier virš 14 tūks
tančių pėdų aukščio. Nema
nau, kad su automobiliumi ga
lima užvažiuoti į pačią aukš
čiausią vietą, bet man važiuo
jant pro šalį to kalno sniegas 
ant kelio stovėjo rugpiūčio mė
nesį. Per kelias mylias kelias 
buvo sniegu ir ledais nuklo
tas, pavojingas buvo važiavi- 
ma«(
8 meni/ Seattle’io apylinkėje

Per kelias valandas važiuo
damas palei Ranier kalną per
gyvenau visus keturis metų 
laikotarpius: pradedant kilti i 
kalną buvo graži vasaros die
na, pakilęs i kalną radau šal
tą, lietingą orą, pačioje kalno 
viršūnėje — sniegas, leidžian
tis pakalnėn ir artėjant į Pa- 
cifiko vandenyną, oras pava
sariu kvepėjo, o nusileidus pa- 
čion pakalnėn ir atsiekus ly
gumą tikra vasara buvo: sau
lė žeme ridinėjo.

Pasiekęs Seattle miestą, susi
radau sau kambarį ir apsigy
venau. Čia begyvendamas su
siradau lietuvius, su kuriais 
susipažinau. Nors nedaug lie
tuvių ten yra, bet jie dar po 
biskf veikia: teko ir man da
lyvauti apie porą sykių ar 
daugiau jų surengtuose pobū
viuose. Tuo laiku iš veikliau
sių ^lietuvių buvo Karolis A. 
Žukauskas, Kavoliauskienė ir 
M. Baltrušaitis. Pastarajam 
sveikata neleido daug veikti. 
Buvo ir daugiau veiklių, pa
žangių lietuvių, kurių pavar
džių nebepamenu.

Washingtono steite, ypač 
apie Seattle, ragweeds’u visai 
nėra. Kaip kam norėjau paro
dyti, kaip tos žolės atrodo, 
negalėjau rasti. Ten gyvenda
mas įsitikinau, jog yra netiesa, 
kuomet kas sako, kad tos žo
lės visur auga. Visu Didžiojo 
vandenyno pakraščiu labai ma
žai tų žolių randama. Vasaros 
čia būna labai sausos, o rude
nį ir pavasarį esti nemažai lie
taus, ypatingai rudenio mėne
siais, Washingtono ir Orego
no vakarinėse steitų dalyse lie
tus krinta per ištisas savaites 
be perstojimo. Bet vasaros me
tu laukai reikalauja laistymo, 
be irigacijos beveik nieko ne
galima auklėti dirvoje, nes iš
džiūsta. Miškai vietomis yra 
labai gražūs. Medžiai paken
čiat. drėgnus ir sausus laiko
tarpius.

Važiuojam atgal į rytus
1951 metais, gegužės pabai

goje nusprendžiau grįžti atgal 
į Bostoną. Važiuoja su mani
mi Vincas Andrulis. Jis tuo 
metu savo sveikatos sustiprini
mui ir lietuviškų kolonijų at- 
lankymui buvo ten iš Chicagos 
nuvykęs.

Aš gyvenau pas Juozą 
Kirk (Kirklėną), atsisveikinęs 
su juo, nuvažiavau pas žu 
kauskus. kur V. Andrulis bu
vo apsistojęs. Atsisveikinę su 
K. ir E. Žukauskais, traukėme 
j Cascade kalnus. Vincas ge
rai apsipažinęs su tuo kraštu; 
jis man pasakojo apie savo 
Spūdžius, kelionė buvo nenuo
bodi. Valug jo nupasakojimą 
ir ką aš pats patyriau, tai kur 
tik važiuosi, po visą Ameriką 
rasi lietuvių. Kiek aš atsime- 
liųAknjffmą gerą nakvynę mu
du turėjome Salt Lake City 
Apylinkėje, Utah steite, mor- 
manais apgyventame krašte. 
Prieš išvažiuojant į aukščiau
sius kalnus, ežero mieste pasi- 
pirkau kaip ką atminčiai ir pa-

autasis laiškas
A. K.
siunčiau daug atviručių, nes 
bijojau dingti be žinios. Mat, 
giminės gavę atvirutes žinos 
kur manęs ieškoti, jei su auto 
nusirisčiau kur nors į gilią 
tarpukalnę. Daugybę jų pra
važiavome.

Arčiausia prie dievo ir dan
gaus karalystės aš savo gyve
nime buvau prilipęs kelionėje 
per kalnus tarp Salt Lake Ci
ty Utah steite ir pčiiver, Co
lorado. Rodos, tūkstančių 
su virš pėdų buvome iškilę į 
orą, mėruojant ndo jūrų van
dens lygio. Pasiekę Denverį, 
apsistojome porai’ dienų pail
sėti pas Mr. ir Mrs. Alek Lan
ke. Jie mus labai maloniai pri
ėmė ir gerai pavaišino. Radau 
ten apsigyvenusį man pažįs
tamą žmogų iš Bostono, su juo 
pasišnekėjau.

Pakelėje į Chicagą dar at
lankėme keletą didelių mies
tų. Man jie buvo neįdomūs, 
nes aš juos bu\[au jau matęs 
pirmiau. Tik tiek buvo įdomu, 
kad per Vincą susipažinau su 
daugeliu lietuvių. Dabar, jei 
kada važiuočiau į vakarus, tai 
pas svetimtaučius jau nereikė
tų nakvoti, nes po visą Ameri
ką turiu pažįstamų lietuvių, 
gerų pažangių tautiečių...

Sugrįžęs į Bostoną su neku- 
riais susirašinėjau. Buvau ma
nęs su visa šeima kraustytis 
kur nors į vakarus, kur rag
weeds neauga. Bet nepavyko 
tą padaryti. Praslinkus ke
liems metams, atsiminęs para
šiau laišką draugam Žukaus
kam į Seattle. Už poros savai
čių gaunu- nuo jų atsakymą. 
Tarp kita ko, štai ką jie rašo:

“Gerbiamas Drauge: Mes 
keletą kartų su Baltrušaičiais 
nukalbėjome, ar dar jūs esa
te kur nors gyvas? Taip neti
kėtai gavau laišką nuo jūsų, 
kuris mane taip nustebino. Aš 
maniau, kad šiuo neramumo 
laiku, kas nors atsitiko su ju
mis-. Taipgi mums Seatelio 
draugams yra smagu1 girdėti,, 
kad jūsų koja sugijo. (Mat,-aš 
ten gyvendamas, darbe buvau 
susilaužęs koją). Kai rašėte 
apie tai, kad buvote Europoje, 
norėčiau žinoti, ar buvote Lie
tuvoje?

“Pereitą vasarą mudu su 
žmona buvome nuvykę į Great 
Neck, New York. Atlankėme 
ir Kultūros Centrą, Richmond 
Hill, N. Y. Draugas J. Gašlū
nas mus išvedžiojo po visą na
mą. Jonas yra puikus žmogus, 
perduok jam gerus linkėjimus 
nuo mudviejų.

“Taipgi, drauge, jūsų laiš
kas buvo perskaitytas ant mū
sų surengtos suprfee party dėl 
M. Baltrušaičio, šiaip pas mus 
daug nauja nėra. Iš tų drau
gų, kuriuos išvažiuodamas iš 
Seatelio palikote, dar visi šiek 
tiek kruta, bet jau esame nu
senę, apart F. Kavaliauskie
nės, kuri mirė 1953 metais. 
Sunku mums josi vietą užpil
dyti, nes ji buvo veikli mote
ris pažangiųjų tarpe. (Kiek 
man teko su ja įsikalbėti, ji 
buvo labai toli nužengusi pro- 
gresyviškumo atžvilgiu).

“Mes šią žiemą sniego ne
turėjome (laiškas rašytas va
sario 27, 1955) ir nebuvo šal
čiau, kaip 24 virš zero, bet 
lietaus turėjome užtektinai.

“Tai tiek aš jums pranešu 
apie mūsų draugus’ ir jums 
pažįstamus. Visi jūsų- pažįsta
mi siunčia jums gerų dienų. 
Draugiškai, K. ir E. Žitkaus? 
kai.”

Pietinio Vietnamo sukilėliai 
siunčia delegatus

Teheranas—Naujoji Ira
no valdžia su premjeru Ala 
-priešakyje laimėjo pasitikė
jimą parlamente. 92 depu
tatai balsavo už pasitikėji
mą, du deputatai prieš

Pekinas. — Kinija ir Bur
ma steigia bendrą oro susi
siekimo kompaniją, t kurios 
orlaiviai kursuos tarp Peki
no ir Rangoono.

Worcester, Mass
Iš LLD 11 kuopos susirinkimo ♦

Balandžio 11 d. 11. Žilins
kienė sakė, kad pasiuntė Vil
nies bązarui dovaną nuo drau
gių vvorcesteriečių. Kadangi 
Vilnies suvažiavimas įvyksta 
gegužės 8 d., tai susirjnkimas 
sveikina Vilnies jubiliejinį su
važiavimą su $10, o H. Žilins
kienė apsiėmė parinkti dar 
daugiau sveikinimų.

Laisvės $10,000 fondan su
sirinkimas paskyrė $20. Juške
vičius jau pradėjo rinkliavą. 
Worcesterieciai esate prašomi 
susirūpinti, 'kad “Laisvė” gy
vuotų. Jaškevičius, šiemet yra 
vajininkas; mūsų kvota yra 
$500, todėl Laisvės skaityto
jai visi žinom, kad kvota turi 
būt sukelta.

Kadangi Centras yra pasi
sakęs išleisti D. M. šolomsko 
raštus, tai susirinkimas tą 
klausimą gerai padiskusavo. 
Prieita išvados, kad LLD Cen
tras išleistų knygą nariams už 
jų duokles, kuri nėra ėjusi per 
Laisvės skiltis. O D. M. šo
lomsko, kaipo istoriniai raštai, 
galima išleisti prenumeratų 
formoje.

“Prašvilpta Laimė” komedi
ja bus sulošta pas mus balan
džio 24 d. Pavasario laikas, 
lai smagu iš visur bus automo
biliais atvažiuoti, o dar sma
giau bus pasijuokti. Pas mus 
seniai jau komediją matėme. 
Vaidinimas užims apie dvi va
landas laiko. Po lošimo bus 
banketas; galėsim visi pasisve
čiuoti. Vaidinimas prasidės 
2:3() vai popiet, 29 Endicott 
St. svetainėje. Mes lauksim jū
sų iš arti ir toli. Iki pasimaty
mo balandžio 24-toje dienoje!

J. M. L.

Elizabeth, N. J.
V. Damošaitis randasi ligo

ninėje. Iš priežasties ligos jam 
nupiovė kairiąją koją virš ke- 
lienio. Apgaislestaujame, kad 
Vytautą ištiko tokia didelė 
nelaimė. A. Skairius

Philadelphia, Pa.
Paskutinis pranešimas ir pri
minimas Philadelphijos ir pla
čios apylinkės lietuviams

Mes norime, kad kiekvienas 
turėtų mintyje ir stengtųsi pri
būti sekantį šeštadienį, balan
džio 23 d., vakare į tikrai gra
žų parengimą. Kaip jau gar
sinta, parengimas įvyks po 
num. 414 Green St. Ištisą pro
gramą išpildys patys žymiausi 
lietuviai aktoriai ir daininin
kai iš New Yorko. Apart ža
vingų dainų ir muzikos kaval- 
kų, bus suvaidinta scena iš, 
operetės “Bailus Daktaras.” 
šios puikios programos išpil
dymo dalyvaus Suzanna Ka- 
zokytė, Augustinas Iešmantą, 
Nellie Ventiehė, Tadas Kaš- 
kiaučius, Jonas Grybas, Frank 
Balwood ir kiti artistai.

Būtinai visi ir visos išgirs
kite ir pamatykite šį nepa
prastą koncertą, šią gražią 
dainų, muzikos ir vaidinimo 
programą, nes čia retai tokių 
progų bepasitaiko.

lf>e to, kas jau viršuje pa
minėta, prie programos išpil
dymo prisidės vietiniai jau
nuoliai bei jaunuolės.

Ne tik patys laikraščio skai
tytojai dalyvaukite, bet atsi
veskite savo drąugus, gimines, 
pažįstamus, kaimynus. Visi 
būsite nuoširdžiai priimti. ,

Nepamirškite ir to, jog šia
me parengime bus ir skanių 
vaišių. Kurie norėsite, galėsi
te pasivaišinti. Viską paruoš 
tikrai patyrusios, gabios gas- 
padinės su A. žalneraitiene 
pryšakyje.

Visų lauksime ateinantį šeš
tadienį, 7 :30 vai. vakare, Rū
bą Hali, 414 Green St.

Savamokslė

Erooklynietis S. Tusa važia
vo ligoninėn dviemis ainbu- 
lansais — pirmajam susidūrus 
gatvėje su auto, Tusa tapo 
perkeltas į kitą ambulansą.

a izabeth, N. J.
LDS JUBILIEJINIS PA
RENGIMAS PAVYKO 

»

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo Trečios Apskrities, su 
Elizabetho ir Lindeno kuopo
mis, parengimas, Įvykęs ba
landžio 16-tą dieną, gražiai 
pavyko. Svečių buvo, bet jų 
turėjo būti daugiau.

Reikia priminti, ' kad buvo 
graži atstovybė iš Linden, Li
vingston, Harrison, Newark, 
Hillside, Jersey City ir pačio 
Elizabetho. Tačiaus Elezabe- 
tho kaimynai bayonniečiai 
jau visai paseno. Jų buvo tik 
du. Reikėjo būti daugiau ir iš 
pačio Elizabetho.

PROGRAMA

Apskrities sekr. A. Skairius, 
atidarydamas vakaro progra
mą ir tardamas keletą žodžių, 
ją vesti pervedė Apskrities 
pirmininkui. Apskrities pirmi
ninkas, prisimindamas iš LDS 
kūrimosi istorijos, perstatė 
LDS prezidentą J. Gašlūną, 
kuris pasakė įspūdingą orga
nizacijos vystymosi kalbą, kal
ba buvo gera ir pamokinanti, 

. kas susirinkusius suįdomino. 
Tarė keletą žodžių S. Sasna, 
Budrys, Briedis ir kt.

Pasibaigus kalboms, meninę 
dalį programos atliko Sietyno 
ir Aido Chorų kvartetas, susi
dedantis iš M. Stensler, O 
Stelmokaitės, Kaškiaučiaus ir 
Grybo. Jie dainavo vieni ir 
dainavo visi kartu su publika.

Minint LDS 25-kių metų 
jubiliejų,rengėjai parūpino di- 

• clelį tortą. Svetainėje,, šviesą 
pagerinus ir tik palikus šviesą 
steidžiuje, pasirodė prietam
soje nešantys tortą su degan
čiomis 25-kiomis žvakėmis ir 
keturiais, mažesniais tortais, ir 
kiekviename po dvi žvakutes. 
Dainininkai sudainavo links
mą gimtadienį ir ilgiausių me
tų, visai publikai pritariant, 
įspūdis gražus — publika pa
sitenkinusi. Entuziazmas susi
rinkusių didelis., Ir su .šiuo pro
grama baigėsi.

A. Skairiaus sūnus, traukė 
judomus paveikslus. Filmuota 
visi stalai, atskiri judesiai ir 
visi kartu dalyviai. Nutraukta 
eisena, nešanti didelį tortą.

Ir taip mes, New Jersey 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo nariai, apvaikščiojome 
LDS 25-kių metų jubiliejų. 
Šis parengimas; pasiliks jame 
dalyvavusių ilgoje atmintyje. 
]r tai jau antras iš eilės pavy
kęs LDS parengimas, prisimi
nimas organizacijos 25-kių me
tų nuveiktų darbų New Jersey 
valstijoje. Jų tikimės turėti 
daugiau iki šie metai pasi
baigs.

Minint 25-kių metų jubilie
jų, reikia priminti, kad daug 
darbo yra įdėję organizacijos 
auklėjimo A. Skairius, eliza- 
betrietis, G. Stasiukaitis, Cliff- 
sidietis. Jie abu yra Apskri
ties komiteto nariai nuo Aps
krities susiorganizavimo. K. 
Žukauskienė ir Casper (pasta
rasis dėlei jau žihomų priežas-, 
čių pasitraukė iš organizaci
jos) Newark, N. J., A. Lukai- 
tis, Bayonne, N. J., G. Jami
son ir Palson iš Livingston. 
Brooklyniečiai Kūlikas ir Gru
bia ir daug kitų, čia nesumi
nėtų.

Gaila,’ir tai nepateisinama,t 
kad nesirado šiame parengi

me tų LPS narių, kurie, kūri
mosi laiku, yra įdėję daug ir 
sunkaus darbo, rūpesčio išauk
lėti organizaciją, įsikūrusią be 
cento ir priešų skundžiama, ’’r 
dabaitiniu laiku1 turinčią virš 
milijono dolerių turto. Jais bu
vo Mizara ir Jeskevičiūtė.

Reikia tarti' ačiū dirbusiems. 
Gaspadinėmis buvo 'M. Bakū- 
nienė, L. Bartkienė ir M. Už- 
kurėnienė. Prie stalų patarna
vo M. Bakūnaitė, B. Babansky 
(Bakūnaitė), L. Vaičionienė ir 
B. Makutėnienė. Prie tikietų 
—-Čiurlienė. Vyrai: A. Skai
rius, K. Čiurlis, Poškus ir Žu
kas. Visiem nuoširdus ačiū!

Stalai buvo papuošti gėlė
mis. Jas suteikė Weber Flo
rist, iš Springfield, N. J., prie 
kelio 22-ro, kurioje dirba lie
tuvis, Charles Janušis. Reika
lui esant, prašome pas jį gėlių 
nusipirkti. Keiką parūpino Ku
dirkos kepykla, kuri raudasi 
60 Fourth St., Elizabeth pert, 
New Jersey.

Pilietis

Binghamton, N. Y.
Ligoniai mūsų mieste

Paulina Jasilionienė jau su
grįžo iš ligoninės, bet dar ne
gali išeiti iš namų; hesijaučia 
dar gana stipri. Aplankiau ją 
balandžio 9 dieną. Atsinauji
no Laisvę ir $5 paaukojo Lais
vės fondui.

Teko sužinoti, kad randasi 
daugiau ligonių. B. Kastravic- 
kienė serga. Taipgi Mrs. Mor
kūnienė serga. J. Kreilis su
grįžo iš ligoninės ir sveiksta.

Linkiu visiems ligoniams 
greit pasveikti.

Jau pasveiko ilgai sirgusi 
Katrė Juozapaitienė, A. ši- 
monaitienė ir A. Mainionis, 
taipgi Valerija Kaminskienė.

Josephine

Buvusį karininką 
paskyrė valdininku

Frederick C. Bothwell, bai
gęs West Point militarišką 
mokslą ir tarnavęs armijoje 
pulkininku, tapo paskirtas Sta
te Liquor Autrority’s leidimų 
biuro veikiančiuoju vedėju. Jis 
paskirtas vietoje Charles W. 
Chapman, kuris nusižudė. Jo 
pareiga yra pirmoji vyriausia 
po pirmininko, kuriuomi yra 
Harrimano paskirtas Thomas 
E. Rohan.

LIUDYMAS IŠ KAPO
Bronxe buvo atkastas tre

jus metus išgulėjęs kape Wal
ter Forlenzai Tyrinėjo, kokio
se sąlygose jis mirė po to, kai 
buvo pašautas. Nors tuomet 
buvo vykdytas1 pomirtinis ty
rimas, tačiau įtartinasis žmog
žudystėje tebėra teisiamas. 
•Teisme iškilo dvejopi liudy- 
mai. Nušautojo brolis sakė, 
jog pašautasis pirm mirties 
jam pasakė, kad jį pašovė 
Įtartasis Leonard Salemi. Gi 
du daktarai ir slaugė tikrina, 
jog taip sužeistas nebūtų ga
lėjęs kalbėti. Tam patikrinti 
ir buvo lavonas atkastas.

Skelbiama, jog šio tyrimo 
atradimai eis Įtaįtojo nenau
dai. Nustatyta, kad pašauta
sis galėjo žodžius ištarti, jei
gu jis tik buvo atsipeikėjęs 
tiek, kad turėtų pakankamai 
spėkų žodžius tarti. Jo burna 
nebuvusi sužalota.
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Ar Tamsta Apsidraudęs?
• POMIRTINES APDRAUDA ’
• LIGONINES APDRAUDA
• CHIRURGIJOS APDRAUDA
• Vaiko apdrauda
• NELAIMĖJE APDRAUDA
• LIGOJE PAŠALPOS
• DAKTARO B1LOS

Reikalaukite mūsų nemokamai cirkuliaro
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WORKMEN’S BENEFIT FUND
Darbininkų Pašalpų Fondas i
714 Seneca Avenue, Brooklyn 27, N. Y. (Dept. L.)
Vardas ...... ........................... .......... s.................... Amžius ............

Adresas ......... .................... ....... ...................... ..... ......... .................

■aw?

Laisvės fondo vajaus eigoje
(Tąsa nuo 1-mo psl.)

O. Stelmokaitė ................................................... 3.00
Walter Žukas ..................................................... 3.00
George Liūtas .............................  •............  3.00
Iš Union, N. J........................................................ 2.00
Elena Palubinskienė..............................................2.00^
Mažoji Onytė'...................................................... 1.00
Draugas .. . . ..................•.....................  1.00
Ona Kačergienė ................................................. 1.00
M. Gasparaitienė ................................................. 1.00

Dar daugiau aukų suplaukė nuo atskirų asmenų:
A. Grigaitis, Jennings, La....................................$22.50
Tadas Kaškiaučius, Newark, N. J....................... 10.00
Martin Pond, San Francisco, Calif. ............... 10.00
Rochesterietis t>................................................. 10.00
Ulstey Farmerka (per W. Kulik) ...................... 10.00
Draugas iš Bostono ................................  10.00
Joseph From Long Island................................... 10.00
M. Simon, Brooklyn, N. Y.................  10.00
Ilgosios Salos Jonas..........................................  10.00
W. Degutis, Albany, N. Y..................................  5.53
Vincent Macy, Voluntown, Conn........................... 5.00
Laisvės skaitytojas iš L. I....................... 5.00
Charles Macy, Jewett City, Conn.................... 5.00
J. Grubis, Brooklyn, N. Y...........................   2.00
P. Mitchell, Scranton, Pa.........................  2.00
B. 'Jankauskas, Irvington, N. J.........................  2.00
Minersvillietis ..........................................•......... 1.00
P. Gustaitis, Woodhaven, N. Y.............................. 1.00

Iš anksčiau įplaukė $2,343.15. Dabar gauta $397.03. 
Viso gauta $2,740.18. Dar reikia $7,259.82.

Širdingai ačiū visiems, kurių pavardės yra viršuje 
suminėtos. Laukiame rezultatų nuo tų, kuriems prisiųs
tos blankos. Ilgai nelaikykite blankų—stokite prie dar- 
vo. Iš anksto tariame ačiū.

Laisves Administracija

MM

Wilkes-Barre, Pa
Iš Brooklyn, N. Y., atvyksta Lietuvių Liaudies 

Teatro grupe žymiausių artistų ir suvaidins 
labai įdomią komedijų, užvardintą:

“Prašvilpta Laime
PERSTATYMAS ĮVYKS SEKMADIENĮ 

Gegužės-May 1, 4:30 P. M. 
Tautiškos Bažnyčios Salėje, 206 Parrish St.

Labai juokinga ir kartu pamokinanti komedija. 
Visa Wilkes-Barre apylinkė turėtų pasirūpinti 
ją pamatyti. Pradžia anksti, tad ir iš toliau at
vykusiem s bus galima anksti sugrįšti.

Širdingai kviečiame visus atsilankyti.
Rengėjai

DIDIEJI PIKNIKAI
Paramai Dienraščio Laisvės

Prašome visuomenę įsitėmyt'i ir kviečiame atsilan
kyti į juos, kuriems distancija nekliudys. 
Prašome kitų organizacijų tomis dienomis 

nieko nerengti.

Geg. 9Q
May &&

Baltimore
Slovak National 

Home Park 
6526 Holabird Avė.

Liepos Q
July O /

Brooklyno Apylinkė 
National 'Hall & Park 

65-13 38th Avenue 
Woodside L. L, N. Y.

Liepos 3a4 Bostono Apylinkė
Liet. Taut. Namo Park 

Keswick Rd. ir Winter St.
Montello, Mass.

šie piknikai bus puikiausia proga pasilinksminti laike 
jūsų vakacijų. Į kurį tik nu vyksite, ten rasite daug sa
vo gerų pažįstamų, seniai matytų. O taipgi įsigysite ir 

naujų pažinčių.

3 psl.—Laisvė (Liberty)- Kctv^ Balandžio (April) 21, 1955



ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Prekyba komiso pagrindais

Vilniuje, (lėliu gatvėje, ati
daryta nauja miesto koopera
tinės prekybos mėsos parduo
tuvė. Joje prekiaujama komi
so pagrindais. Dabar mieste 
veikia I komiso parduotuvės 
ir 12 kiosku, prekiaujančių 
žemės ūkio prod ūktais. Nuo 
metų pradžios kolūkiai ir kol
ūkiečiai pristatė j miesto koo
peratinės prekybos bazę par
davimui miesto darbo žmo
nėms bulvių dvigubai daugiau, 
daržovių 80 procentų daugiau, 
mėsos 3.5 karto daugiau, negu 
iki to pat laiko praeitais mo
tais. Pirmą kartą dideliais kie
kiais gauti pardavimui džio
vinti vaisiai, medus, miltai, 
pieno produktai ir kt.

TURBINŲ GAMINTOJAI— 
ŽEMĖS ŪKIUI

KAUNAS.— Vis daugiau 
produkcijos žemės ūkiui išlei
džia “Pergalės” turbinų ga
myklos kolektyvas.

Šiemet pagaminta ir išsiųs
ta dir tūkstančiai siurblių, ku
rie plačiai naudojami mecha
nizuotų gyvulininkystės fermų 
pašarų virtuvėse. Gamykloje 
baigtas pirmos atsarginių de
talių traktoriams partijos ter
minis apdirbimas, šiemet bus 
pagaminti tūkstančiai atsargi
nių detalių, traktoriams “Uni
versal,” “ChTZ” ir “DT-54.” 
Šiomisi dienomis bus išleisti 
pirmieji vibraciniai malūnai, 
skirti pakeičiamoms cementą 
rišamosioms medžiagoms ga
minti. šie mechanizmai ypač 
patogūs naudoti tarybinių 
ūkių, MTS, kolūkių statybinė
se aikštelėse, ten, kur galima 
atidaryti statybinių medžiagų 
karjerus. Iki balandžio vidu
rio bus išleisti 25 tokio ma
lūnai.

Įmonės kolektyvas stiprina 
paramą šefuojamajai Alytaus 
MTS. Stotis gavo iš gamyklos 
daug įrankių metalo apdirbi
mui. čia buvo pagamintos įvai
rios detalės mašinų-traktorių 
parko remontui. Artimiausiu 
metu MTS gaus iš Įmonės 
skirstomąsias lentas elektros 
instaliacijai.

Ruošiasi kukurūzų sėjai
PRIENAI, III. 9 d. Įvyku

siame Dambrayos MTS zonos 
gyvu 1 i n i n k ystės d arbu oto j ų, 
žemės ūkio specialistų ir kol
ūkių pirmininkų pasitarime 
buvi> aptartos konkrečios prie
mones pašarų bazei sustiprin
ti. Pavasarį zonos žemės ūkio 
artelėse bus pasėta apie 350 
ha kukurūzų, vidutiniškai po 
30—40 ha kiekviename kolū
kyje.

Pasitarime kalbėjęs Juliaus 
Janonio vardo kolūkio pirmi
ninkas Savičius papasakojo, 
kaip kolūkis ruošiasi kukurū
zų auginimui, šiemet kukurū
zais bus apsėta 45 ha. Sėja 
bus atliekama vien tik kvadra- 
tiniu-lizdiniu būdu. Dabar į 
šiai kultūrai išskirtus sklypus 
vežamas durpių mėšlo kom
postas. Jau išvežta daugiau 
kaip 550 tonų. Kukurūzų au
ginimui sudarytos 7 grandys. 
Du kartus per savaitę jų na
riai mokosi šios vertingos kul
tūros auginimo agrotechnikos.

•Be to, kolūkyje šiemet bus 
pasėta 18 hektarų vienamečių 
žolių, pasodinta 35 hektarai 
bulvių ir pašarinių šaknevai- 
eių daugiau, negu pernai.

“Gegužės Pirmosios” kolū
kio agronomas Petrulienė kri
tikavo MTS vadovus už tai, 
kad’ neruošiama technika ku
kurūzam^ pasėti kvadratiniu- 
lizdiniu būdu.

Priimtame nutarime numa
tyta visus kukurūzus pasėti 
kvadratiniu-lizdiniu būdu, su
daryti kolūkiuose šios kultūros 
auginimo grandis, išvežti į 
laukus pakankamą kiekį mėš
lo kukurūzams skirtiems skly
pams patręšti.

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

NewYortP'aMzfcranioi
Žydų dienraščio 
koncertas

žydų darbininkų dienraštis 
Freiheit (Laisvė) ruošia savo 
33 motų sukakties koncertą 
balandžio 23-čios vakarą, Car
negie Hall, 57 th St. ir 7th 
Ave., New Yorke. Programo
je dalyvaus jaunimo ir bend
ras milžiniškas philhaimoniš- 
kas choras, taipgi eilė žymių 
solistų. Bus dramos ir eilių 
sakymas.

Koncertui Įžanga nuo $1.15 
iki $3.45. Prasidės 8:30 vai.

Aido Choras
Pereito penktadienio vaka

re, po sunkios darbo dienos, 
aidinčiai suėjo i Kultūros Cen
trą dainų praktikai. Skaitlin
gai choro nariai atsilankė į 
pamoką. Taip ir reikia, nes už 
trijų savaičių turėsime Festi
valyje dalyvauti, kuriame no
rime pasirodyti su* dainomis 
geriau, negu praeityje. Moki- 
namės iš visų šylu: iki Festi
valio turėsime daugiau negu 
po vieną praktiką per savaitę.

Po pamokų ėjome į didelį 
surengtą mums balių. Šiuo sy
kiu buvo sudėtinis — dviejų 
asmenų gimtadieniui paminėji
mo atžymėjimas. Kiek aš pa
stebėjau, tai buvo daugiau sie
lą smaginančių vaisių ant sta
lo, negu aidinčiai suvartojo. 
Choro vardu ir nuo savos dė
koju Tamulienei ir Mr. ir 
Mrs. Kazlauskams už vaišes. 
Esu Įsitikinęs, kad visi aid ie
čiai jaučiasi skolingi jums už 
tas vaišes. Manau, prie pro
gos, atsilyginsime.

Save kritikuoti už kokį nors 
netinkamą pasielgimą yra sun- 

j k u, nesmagu, bot kartais esti 
j naudinga.

Dauguma Aido narių esamo 
užaugę Lietuvos kaime. Nuo 
pat mažens dienų papratę rė
kauti: laukuose ardami, lan
kose šienaudami, giriose uo
gaudami bei grybaudami. Nors 
jau ilgas laikas čia miestuose 
gyvename, bet prie ko augda
mi pripratome, yra sunku at
sikratyti. Tą labai gerai paste
bėjau- per koletą sykių, prie 
vaišių stalo, Imamo rėkti tiek 
smarkiai, lyg norėdami su sa
vo dainomis lubas iškelti...

Antra kliūtis ant kelio mū
sų progresui stovi, tai tarmes 
dainuojame choro daugumoje 
tas pačias dainas, ką dainavo
me Lietuvoje galvijus ganyda
mi bei kaimo jaunimo sueigo
se. Mes manome, kad tų visų 
dainų žodžius ir jų gaidas ge
rai žinome. Tikrumoje tas mū
sų žinojimas mus apsunkina. 
Tas dainas, gimtinėje ir čia 
paprastose sueigose, mes dai
navome ir tebedainuojame su
maišydami jų žodžius ir jų 
gaidas iškraipydami. Todėl 
reikia daugiau domės kreipti 
Į tai, kaip jos čia dabar yra 
sutvarkytos.

Dar vieną dalyką noriu pri
minti aidiečiams sykiu ir mū
sų mokytojai. Mes išėję prieš 
publiką ant estrados skubotai 
bandome atlikti mums skirtą 
programos dalį. Nebent man 
taip atrodo. Choro vedėja, 
nors yra talent-inga ir labai 
gabi, .ji myli dainavimą pa
greitinti. O mes, būdami neuž- 
tektinai išsilavinę, nesuspėja- 
me su ja.

Nesupraskite taip, kad aš 
noriu ką nors mokinti, visai 
ne. Aš nemyliu kalbėti vien 
apie tai, kasi pas mus yra ge
ra. Aš noriu iškelti aikštėn tą, 
kas yra negera ir taisytina.

A. K.

Lėktuvu iš Indijos atgabeno 
į New Yorką 800 beždžionių. 
Jos bus paaukotos gelbėjimui 
žmonių nuo vaikų paralyžiaus..

Kompanijos norely 
sunaikinti uniją

Grace Line, laivų ir prie
plaukų savininke, balandžio 
18-tą antru kartu kreipėsi i 
teismą prieš savo darbininkus, 
prieš jų uniją.

Pastangose sudaužyti uniją, 
firm-a pastatė dir savo bose
lius, kad jie samdytų darbi
ninkus. Gi unija sutartyje su 
kompanijomis turi teisę pati 
prižiūrėti samdos vykdymą. 
Tie du boseliai pasamdyti 
prieš unijos valią. Tad balan
džio 13-tą darbininkai sustab
dė darbą.

Kompanija tuojau išėmė 
drausmę, užginančią darbinin
kams stabdyti darbą. Tačiau 
drausmė — beraukė, atplaukę 
laivai tebestovėjo neiškrauti.

Balandžio 18-tą firma krei
pėsi į teisėją 11 ech t. Reika
lauja, kad priteistų iš unijos 
$200,()()() atpildo už kompani
jos nuostolius ir kad Įkalinti! 
unijos viršininkus.

Unijos viršininkų prašomi, 
apie 190 darbininkų padirbo 
4 valandas ir vėl sustojo, pri
sidėjo prie kitų apie 4 00 ar 
(langiau darbininkų, susirinku
sių netoli tos vietos Į mitingą.

Nežiūrint unijos viršininkų 
prašymo, kad laivakroviai i 
darbą grįžtų, darbininkai ne
gali suprasti, dėl ko firmai 
turėtų būti tie dir “nežinomi” 
samdiniai svarbesniais už juos, 
už šimtus ilgamečių firmos 
darbininkų. Jeigu firma pasi
renka tuos du veton darbinin
ku, darbininkai kalba, jog tai 
yra firmos užmojis sunaikinti 
uniją. Jie kovoja to nedaleišti.

New York City
Laikraščių stotis ant 3rd 

Avė. ir 14th St. užsidarė. 
Dabar Laisve galinama ant 
14th St. ir 4th Avė., ant 
pat kampo, kur S. Kleins 
dępartmentine k r a u t u v e 
prasideda.

reikalavimai
Reikalingas kambarys vienam vy

rui, pageidaujama Williamsburgo 
apylinkėje. Galėtų būti apšildomas 
arba kad ir šaltas. Prašau pranešti: 
Joseph Tamas, 1689 Linden Street, 
Brooklyn, N. Y.

(77-79)

Joey Tosses a Smile For “Come-atid-Sce” Visitors; . z

I

Joey Nastrovito, six and half, a 
paraplegic who comes to the In
stitute For Crippled and.Disabled, 
one of New York’s great centers 
for training and healing, throws 
out a big smile for his tall guests, 
a delegation from The Greater 
New York Fund who visited the 
Institute as part of a “Come-and- 
See” tour, opening the Fund cam
paign. Richard K. Paynter, Jr., 
chairman for Private Firms Divi

sion of the campaign, which opens 
April 25, was host on the tour.

. The key executives, from left to 
right, are Alfred Y. Morgan, pres
ident, White Rock Corporation; 
Willard Heggen, vice president, 
Compton Advertising, Inc.; 
Charles P. Luckey, vice president, 
The New York Trust Co.; Lieut. 
General Willis D* Crittenberger, 
U. S. Army (Ret.) president, The 
Greater New York Fund; Richard

S. Perkins, vice-chairman, The 
National City Bank of New York 
and 1955 Greater New York Fund 
campaign chairman; Richard K. 
Paynter, Jr., executive vice-presi
dent, New York Life Insurance 
Company; Charles Stauffacher, 
financial vice-president, Continen
tal Can Co., Inc.; Harold W. Gar
ton, store manager, B. Altman & 
Co.; Walter D. Yankauer, presi
dent, Mill Factors Corp. r

Valstija išleis pinigų 
brangesniems namams

G ii'bernAtorius I larrimanas 
pasirašė bilių, kuris leidžia 
miestams teikti pinigų privati
nėms statyboms namų, skaito
mų vidutinėmis romiomis na
mais. Praktikoje tos vidutinės 
(nuo $45 ir aukščiau už kam
barį) rondos yra vidutinių už
darbių žmonėms visai nepriei
namos.

Pasirašymas šio biliausskair 
tomas nuolaida republiko- 
nams, kad galėtų gauti jų 
prielankų nutarimą tūlais ki
tais klausimais, kurie guber
natoriui atrodė labai svarbūs.

Įstatas leidžia teikti pasko
los iki 90 pręcentų visai sta
tybai reikalingos sumos. Ta
čiau Įsako pelną riboti 6 pro
centais.

Valstija taipgi Įgalinta sko
linti tokioms statyboms 50 mi
lijonų dolerių. Tačiau šis an
trasis tarimas nėra galutinas. 
Jis bus paduotas piliečiams 
nubalsuoti ši rudeni.

Taip pat bus paduotas pi
liečiams balsuoti pasiūlymas 
pridėti 9 milijonus prie pasky
rų statyboms pigiomis rendo
mis namų.

Kiti to paties naujai pasi
rašyto Įstato punktai gali būti 
naudingi, taip pat ir nenau
dingi, priklausant, kas ir kaip 
juos vykdys. Tarpe tų yra 
leidimas miestams dalinai at
leisti nuo taksų tas nuosavy
bes, kuriose bus prašalinti 
gaisro ir kiti pavojai. Taipgi 
Įsako mažų pajamų šeimoms 
teikti laikinus namus, kai jos 
būna prašalinamos iš savo se
nųjų namų tikslu užleisti vie
tą naujoms statyboms'.

Mokykla turėtą jaunus 
paruošti vedyboms

šeimoms teismo teisėjas Na
thaniel Kaplan sako, jog ste
bėdamas šeimų problemas jis 
Įsitikino, kad paruošimas šei
mos gyvenimui turėtų prasidė
ti vidurinėje mokykloje. Jis 
sako, jog tai nereiškia, kad 
dėstymas lyties būtų vyriausiu 
siekiu. Svarbiausia išauklėti 
jaunimą atsakomingais šeimos 
auklėtojais.

Įsakyta, jog auto gali būti 
statomas be arčiau 15 pėdų 
nuo vandenteklo (hydrant).

Sperry darbininkai 
paskelbė streiką

Anksti antradienio rytą 
prasidėjo Speny Gyroscope 
Co. darbininkų streikas. Rei
kalauja' algos priedų. Bandė 
susiderėti be streiko, tačiau 
patenkinančių sąlygų negalė
jo gauti.'

Unija, CIO Int. Elektrical 
Workers, atstovaujanti 9,000 
narių, pareikalavo po 18 centų 
per valandą priedo bendrai 
viskam —tiesioginiai algoms 
ir geroves fondams. Firma bu
vo sutikusi tiktai pridėti 4c.

Taip pat yra dideli skirtu
mai dėl kontrakto. Unija nori 
kontrakto vieneriems metams, 
firma nori trejiems, su 4c. 
priedais kas metai.

Unijose iš patyrimo žinoma, 
jog greit kintančiose sąlygose 
ilgalaikiai kontraktai yra tik
tai pančiais. Gi pabrangęs pra
gyvenimas jau šiandien reika
lauja didesnio algos priedo. 
Už 4 centus susirišti rankas 
trejų motų kontraktu neverta, 
sako darbininkai.

Užstreikuotos buvo Lake 
Success esamosios šapos. Ar 
streikas paliečia ir kitas ša
pas, šiuos žodžius rašant dar 
nebuvo aišku. Visose šaposc 
Didžiojo New Yorko apylin
kė,je firma samdo apie 18,000 
darbininkų.

Įstaiga minės 
10 mėty sukakti

Valdinė Įstaiga kovai prieš 
diskriminaciją (SCAD) šiemet 
mini dešįmtiesi metų sukaktį. 
Ta proga Įstaiga susišaukė sa
vo skyrius—tarybas į speciali 
posėdį ir banketą gegužes 2- 
rą, Sheraton-Astor viešbutyje, 
New Yorke.

Dešimtuosius savo metus 
State Commission Against Dis
crimination sutinka turėdama 
daugiau galios. Pirmiau jos 
galia veikti ribavosi tiktai 
prieš diskriminaciją samdoje 
ir visuomeniškai vartojamose 
Įstaigose. Padidėjusios darbi
ninkų ir liaudies pastangos 
p a s k i a u s i o j e V a 1 st i j o s Se i m e 1 i o 
sesijoje išveržė komisijai Įga
linimą kovoti ir prieš diskri
minaciją gyvenami! namų sri
tyje.

Transportininkai vyks 
Į Albany šeštadienį

CIO Transport Workers Uni
jos eilinių narių masinė dele
gacija vyks Į Albany ši šešta
dienį. Delegacija prašys gu
bernatoriaus llarrimano, kad 
jis atmestų Valstijos Seimelio 
tarimą numažinti darbiniu- 
1: ams a p m o k am ą j i 1 i gos 1 a i k ą.

Seimelis nutarė nemokėti už 
pirmą ligos dieną, jeigu dar
bininkas neišsirgs 9 ar dau
giau dienų. Taipgi paskyrų 
darbininkams ligoje paskirta 
taip mažai, jog numatoma, 
kad padengs tiktai pusę to rei
kalo. Dėl to darbininkai sako, 
kad jeigu nusileis šiame pir
mosios dienos mokesties rei
kale, jei leis atimti už pirmą 
dieną, tai neišvengiamai kils 
ir kiti atėmimai mokesties, ki
ti mažinimai teisių.

Brooklyn, N. Y.
Žinodamas, kad yra šv. Jurgio 

Draugystės narių katalikų, kurio 
skaito dienraštį Laisvę; ir žinoda
mas, kad dienraštis Laisvė už to
kius pranešimus nieko neima, lodei, 
gerbiamieji, aš kaipo šv. Jurgio 
Draugystės sekretorius, turiu pra
nešti per Laisvę, kad kaip kas me
tai, taip ir šį metą, Balandžio 24 d., 

'11 vai. ryte, bus laikomos mišios 
Karalienės Angelų bažnyčioje, 213 
So. 41 h St., Brooklyn, N. Y.

Sekretorius (Ii. Nečiunskas 
(78-79)

Motery atydai
Moterų Apšvietos Klubo la

bai svarbus susirinkimas (pa
skutinis pirm atostogų) Įvyks 
šį ketvirtadienį, balandžio 21- 
mą, Liberty Auditorijos pa
talpoje. VALDYBA

---------------r------------
Ar jau rengiate ką Laisves 

paramai?

! A TONY’S :
UP-TO-DATE

į BARBER SHOP :
ANTANAS LEIMONAS

! Savininkas !

; 306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. ![ 

<! Gerai Patyręs Barberis

{MATTHEW A.į 

BIJYUS••
j! (BIJYAUSKAS) į-

:: LAIDOTUVIŲ i
i DIREKTORIUS X
..

:: 426 Lafayette St- ••
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4 pusi. LaisvS (Liberty) Ketv., Balandžio (April) 21; 19S9

- NEW YORK
MALE and FEMALE

SUPERINTENDENT—- 1‘ORA^

Del East Side 15 šeimų nanl^p. 
Aliejum šildomas, incinerator, ge- 
sas ir elektra, nemokamai telefonas. 
1 ¥2 rūmų ir alga. Saukite: ORrgon 
8-8169 — (lianom iki 4 vai. popiet.

’ (76-78)

REAL ESTATE

Rinktiniai medžiais apauginti lo
tai, 2 ir 3 miegrūmių namai. Idea
liški atšistatytojams. $6,950 ir aukš
čiau. Maži {mokėjimai. 80% mort
gage. Shells, nuo $3,200 aukštyn, 
pabudavoti. Prie vandens nuosavy
bės, Peconic Bay. Marių maudynės 
už 5 minučių. Žuvavimas. Mes lai
kome atdarų visada. Ofisas ant Sag 
Harbor, Bridgehampton Turnpike. 
SAG HARBOR 5-0224 — SAG HAR
BOR 5-074.8.

(69-98)
- ■ -................ .. '.I I ■ -- I ■ I

Gaisragesiai turi būti 
praleidžiami visuomet

New Yorko gaisra gesybos ir 
važiuotos viršininkai įsako, 
kad nuo šiol turi būti gaisra- 
gesių vežimai praleidžiami vi
suomet ii’ visur, nežiūrint te
tiko šviesų. V

Per tūlą laiką buvo patvar
kyta praleisti gaisra gesins tik
tai važiuojant prie gaisro. Sa
ko, jog praktika parodė, kad 
dėl to Įvyko daug nelaimių./

Šeima vos neužduso 
gasu savo namuose

Daugelis žmonių pyksta, 
kad kaimynai domisi jais. Ta
čiau brooklyniečių Dccema 
šeima, 5 asmenys, jau būtų po 
velėna, jeigu ne kaimynų 
smalsumas. Pastebėję, kad 
nieko nesigirdi-nesimato jų 
bute, 299 State St., kaimynai 
pašaukė pagalbą. Visus atgai- 

' vino.

Šviesos, taupymo laikas 
bus privalomas \

Valstijos Seimelis nutarė ir 
gubernatorius llari’imanas pa
sirašė tarimą, kuriuomi įsako
ma visoje valstijoje pakeisti 
laiką. Seniau būdavo kožnas 
miestelis nusitaria, savo laiką.

Naujasis laikas (daylight 
saving time) įeis galion šį sek
madieni, balandžio 24-tą. 
Laikrodžius pavarys pirmyn 1 
valandą.

Atrado žuvusi su lėktuvu

Balandžio 18-tą Jamaica 
Įlankoje atrado uniforma ap
rengtą vyriškio kūną, be gal
vos. Spėjama, kad tai vienas 
iš žuvusių Italian Airlines lėk
tuvo nelaimėje praėjusi gruo
dį. Vienas iš tų 26 žuvusių bu
vo atrastas balandžio 15-tą.




