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KRIS L AI
Kovo 8 d.
Raudonojo Kryžiaus vajus.
Massačuziečiai draugai.
Nepatinka nė jiems.
Pirmoji nuodėmė.
Norėtų, kad tylėtų.

Rašo A. BIMBA

Kovo aštuntoji tradicine 
tarptautinė moterų diena. 
Mūsų darbščiosios klubietės 
Kultūriniame Centro sekma- 
rlicnį duos gražią ir turtingą 
programą.

Nepamirškite dalyvauti.
★

Labai iškilmingai pradėtas 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus vajus. Jis eis per visą šį 
mėnesi. Tikslas: 92 milijonai 
dolerių.

Mes visuomet rčmėmo šios 
organizacijos labdaringas pa
stangas, remiame ir šį vajų. 
Lietuviai nebus paskutiniai, 
ypač pažangiečiai.

Geri ir smarkūs tie mūsų 
Massachusetts draugai. Jie 
nelaukia direktyvų iš centrų, 
štai ir dabar praėjusi s< kma- 
dienį jie atlaikė konferenciją 
ir joje plačiai išdiskusavo a- 
teinančiosios vasaros piknikus 
ir visą veiklą.

Gerai jie ruošiasi, gerai 
Įftems ir seksis. Praėjusią va
sarą jie labai Šauniai pasiro
dė.

Didžiausio jiems pasiseki
mo !

Bet ir vėl nutilo mūsų di
džioji Philadelphijos koloni
ja. Nesmagu ir nejauku. O 
ir philadelphiečiams sekasi, 
kai jie pasijudina. Visi jų pa
skutiniai parengimai išdegė 
beveik visu šimtu procentų.

★
Beje, reikia nepamiršti kar

štai pasveikinti baltimorie- 
čius. Tai irgi veikli ir rūpes
tinga kolonija. Jų spaudos 
piknikas pradžioje birželio 
bene bus pirmutinis visoje 
Amerikoje.

Japoniečiai, sakoma, nepa
sitenkinę mūsų prezidento 
Eisenhowerio ir Dulleso obal- 
siu: “Tegu azijiečiai žudo 
azijiečius.” Jie sako: Mes 
nerime žinoti, kodėl ir už ką 
rr&s turėtume vieni kitus žu
dyti? Y
Rimtas ir įdomus klausimas. 

Komercinei spaudai nepatin
ka.

Kas ir kaip papildė pirmą
ją nuodėmę, iš kurios išplau
kia visos šių laikų nelaimės?

Nereikia toli ieškoti atsa
kymo. Jį patiekia klerikalinė 
spauda.

Tai buvo velionis Roosevel- 
tas. Jis tą nuodėmę papildė, 
ir papildė tada, kada tuojau 
po išrinkimo 1933 metais pri
pažino Tarybų Sąjungą! *

Dabar verkia, girdi, visas 
“dangus”. Verkia ir keikiasi 
—Draugo ir Darbininko re
daktorių lūpomis.

Nežinia iš kur ir kaip labai 
iškilo P. Stravinskas, žmogus 
jisA labai “mokytas”. Juk be
mokslis neišdrįstų 'taip įžūliai 
{jMvokatauti pabėgėliams ad
vokatams (teisininkams).

Jie esą niekinami ir skriau
džiami. Kai jie buvę smetoni
nėje Lietuvoje, jie visi buvę 
pirmosios klasės džcntelmo- 
nai. Jie net kolegomis vieni

’REMJERAS J. STALINAS SUNKIAI SUSIRGOAl

MOSSADEGH PATARIA 
AMERIKONAM IRANE 
NESIRODYT GATVĖSE
JYs verda demonstracijos prieš 
Amerikos karinę pasiuntinybę

Prieš Amerikos karinęTeheran, Iran. — Irano 
premjeras Mossadegh per
spėjo amerikonus, kad sė
dėtų namie ir visai nesiro
dytų gatvėse, nes iraniečiai 
demonstrantai galėtų ame
rikonus vėl užpulti. Jie jau 
apdaužė kelis amerikonų 
automobilius.

Tūkstančiai žmonių vėl 
demonstravo prieš ameri
konus, šaukdami: “Jankiai, 
važiuokit mimo 1” “šalin 
amerikinius patarėjus iš 
Irano!” “šalin karinius 
Amerikos intrigantus!”

Premjeras Mossadegh pa
siuntė tankus ir karinius 
automobilius, liepdamas iš
blaškyti demonstracijas ir 
šaudyti, jeigu demonstran
tai eis per karinius užtva
rus gatvėse.

Amerikiniai koresponden
tai kaltina komunistus už 
tas demonstracijas.

Lėktuvo propeleris nukirto 
saržentui galvą

Miami, Fla. — Staiga nu
sileidžiančio lėktuvo pro
peleris nukirto galvą sar- 
žentui Wm. Milliganui, lėk
tuvu stoties mechanikui. €

Indijos demonstrantai 
sudegino Ike pavidalą

Kalkutta, Indija. — Keli 
tūkstančiai indusų demon
stravo prie Hugly upės, kur 
stovi keturi kariniai Ame
rikos laivai. Šaukė: “Jan
kiai, keliaukite sau namo!” 
ir sudegino prezidento Ei
senhowerio pavidalą (iš
kamšą). Teigiama, kad de
monstracijai vadovavo ko
munistai.

Bordeaux, Franci ja. — 
Francūzų teismas nesmer
kė mirti nacių smogikų va
dą M. Hambrechą, kurio 
įsakymu buvo sušaudyti 
166 civiliniai fraricūzai.

kitus vadindavę. Ir dabar to
kiais jie tebebūtų, jeigu svie
tas jų neerzintų, sako tas 
Stravinskas.

O juos, pasirodo, labiausia 
erzina spaudoje priminimas 
jų darbelių hitleriškosios oku
pacijos laikais. Negražu, ne
dora ir neleistina, girdi, jiems 
tuos laikus kaišioti.

Tas, žinoma, reiškia tik vie
ną: reiškia tą, kad tie “kole
gos” tais baisiais laikais ne
tarnavo Lietuvos žmonėms. 
Ar tik ne todėl jie iš jos ir 
pabėgo?

Ar tik ir kolega P. Stravin
skas nebus talkavęs tiems hit
leriniams nevidonams?

misiją
Jungtinės Valstijos palai

ko 30 savo oficierių ir 50 
kareivių, kaip karinę pata
rėjų misiją Iranui. Tai 
prieš juos iraniečiai smar
kiausiai demonstravo.

Premjeras Mossadegh da
bar griežtai uždraudė bet 
kokias demonstracijas.

New Yorke sudegė 7 
darbininkai per 
bosą apsileidimą

New York. — Penki dar
bininkai ir dvi darbininkės 
sudegė bei užtroško per 
gaisrą Utility Products ra
kandų (fornišių) fabrike 
Bronxe, po num. 570 River I 
Avenue, antradieni. Be to,' 
sužeista du kiti darbiniu-! 
kai ir 13 gaisragesių.

Gaisrui kilus, darbvedžiai 
dar per 20 minučių nešaukė 
ugniagesių, kuomet darbi
ninkai patys bandė gaisrą 
užgesinti. Tuo- tarpu eks- 
pliodavo dulkės, kurių bu
vo pritvinkęs tas senas, 
blogai prižiūrimas fabri
kas.

Gaisrininkų valdyba sako, 
fabriko patalpa jau seniai 
buvo pasmerkta kaip pavo
jingi gaisriniai spąstai. Bet 
fabrikantai, laužydami 
gaisrinius įstatymus, vis 
tiek naudojo tą patalpą, 
neturinčią ištrūkimų nuo 
ugnies.

Generolai atmetą 
naują geresnį ir 

| pigesnį pabūklą
Heidelberg, Vokietija. — 

Amerikinis karininkas Lo
ren C. Cook išrado naują 
automatinį šautuvą, arba 
lengvutį mažiuką kulko
svaidį, kuris yra daug pi
gesnis ir geresnis už dabar 
vartojamą pabūklą. Bet 
generolai atmetė jo išra
dimą kaip nereikalingą.

Naujasis automatas iš
šauna 700 kulkų per minu
tę, tai yra, beveik antra 
tiek daugiau, negu senasis. 
Jis sveria .tik 4 svarus, tai
gi pusiau lengvesnis už se
nąjį pabūklą. Kulka iš jo 
lekia 1,800 pėdų per pirmą
ją sekundą, o iš dabar var
tojamo pabūklo tiktai 800 
pėdų per sekundą.

Naujasis automatas lė- 
šuotų tiktai $10, o už se
nąjį automatą 'mokama 
$45.

Stalino! pratrūko
K0U O ®kraujas į smegenis
Specialistai N. Yorke lemia, kad 
jei Stalinas atlaikys kelias 
dienas, lai gal išliks gyvas

Maskva, kovo 4.—Prem. 
Staliną ištiko paralyžius.

Naktį iš kovo 1 i 2 d. 
pratrūko kraujagysle Sta
lino galvoje ir prasiveržė 
kraujas į smegenis. Tatai 
suparalyžiavo jam dešinę 
ranką ir koją ir atėmė kąl- 

i bą. Nuo to laiko Stalinas 
i dar neatgavo sąmones.

(New York.—Specialistai 
čionaitiniame Presbyterian 
Mtedikaliame Centre teigia, 
kad jeigu Stalinas atsilai
kys per kelias dienas, tai 
galės išlikti gyvas. Bet ma
noma, jis vis tiek būtų da
linai suparalyžiuotas.)

Sovietų Komunistų Par
tijos centro komitetas ir 
ministrų taryba atsišaukė j 
visus piliečius budėti ir ra
miai dirbti savo vietose, ne
paisant liūdnos žinios apie 
Stalino ligą.

Sveikatos ministras A. 
F. Tretjakovas ir devyni 
gydytojai nuolat davinėja

Tiktai 1 metai kalėjimo 
v 

naciui už jankio nužudymą
Bad Kreutznack, Vokie

tija. —■ Vakarinės .Vokieti
jos teismas davė tik vienus 
metus kalėjimo naciui sar- 
žentui Kurtui Tešui, kuris 
1944 metais nužudė paimtą 
nelaisvėn amerikietį lakū
ną, v

Bet armijos valdyba Wa
shingtone vis tiek atmeta 
naująjį pabūklą, nors ir ne
užginčija jo gerumo.

(Gal nenori gadint kom
panijoms pelnų iš senųjų 
pabūklų.)

pranešimus apie Stalino li
gos stovį.

Paskutinis pranešimas 
sakė, jog Stalino būklė.ne
pagerėjo, ir kraujas truputį 
plačiau pasriuvo į smege
nis.

Stalinas vra 73 metu am
žiaus.

Washington.— žinia apie 
Stalino ligą nustelbė visus 
politiniai - karinius klausi
mus Washingtone, Londo
ne, Paryžiuje ir kitose va
karinių kraštų sostinėse.

. London.—Anglijos prem
jeras Churchillas viešai pa
reiškė gailestį dėl Stalino 
ligos.

Bonn, Vokietija. — Va
karų Vokietijos premjeras 
Adenauer sakė, kad net jei
gu Stalinas mirtų, vakari
niai kraštai vis tiek turėtų 
neatlaidžiai ginkluotis ko
vai prieš komunizmą.

Anglai giriasi nužudę dar 
tris Malajus komunistus

Singapore, Malaja.—An
glų komandą, skelbia, kad 
užmušė dar tris įžymius 
Malajos komunistus, parti
zanų kovos vadus prieš An
gliją. Tarp užmuštųjų yra 
ir Lau Čeng, malajiečių iš
laisvinimo armijos koman- 
dierius.

Anglai pirmiau buvo pa
skyrę $22,000 dovami už 
Čengo galvą.

ORAS.—Giedra ir šalčiau.

BURMA PRAŠO J. TAUTAS 
PADĖTI IŠVYT ČIANGO 
PLĖŠIKUS IŠ JOS
Čiangas siunčia dar daugiau 
talkos saviškiams Barnioje

United Nations, N. Y. — 
Burmos valdžia vėl atsikrei
pė j Jungtines Tautas, kad I 
padėtų išvaryt Čiang Kai- į 
seko kinu kariuomenę išj 
šiaurinės Burmos. -

Jau treji metai kai čian- 
gminkai, užėmę 400 ketvir
tainių mylių plotą, ten lai
kosi, piešdami bei žudyda
mi gyventojus ir užpuldinė-

I

Amerikos lėktuvai 
jau seniai skraido 
per Mandžūriją

Washington. — Korėjos 
karas jau praplatintas 
prieš Mandžūriją, didžiąją 
Kinijos provinciją, — kaip 
rašo Robertas S. Allen, 
Long Island Daily Press ko
respondentas. — Jungtinių 
Tautų lakūnai šaudo priešų 
lėktuvus virš tos komunis
tų provincijos jau nuo per
nai metų lapkričio mėnesio.

Tie žygiai į Mandžūrijos 
orą buvo užgirti preziden
to Trumano. Naujasis pre
zidentas Eisensoweris, pas
kui nuvykęs Korėjon, tai]) 
pat karštai užgyrė Įsiver
žimus į Kinijos orą.

Bet Allen pasakoja, kad 
Amerikos lakūnai, “tiktai 
vydamiesi” šiaurinės Korė
jos liaudininkų lėktuvus, 
įsibriauja į M a n d ž ū rijos 
orą.

(Na, o Amerikos valdžia 
vis mėgindavo, u ž gine y t 
tuos įsiveržimus.)

Darbo Federacija . 
reikalauja pakeitimų 

1 Tafto įstatyme
Washington.— Darbo Fe

deracijos pirmininkas Geo. 
Meany, kalbėdamas kon
gresiniame komitete, reika
lavo, kad Kongresas pakeis
tų 20 posmų streiklaužiška- 
me Tafto - Hartley’o įsta
tyme.

Tarp reikalaujamų pa
keitimų yra šie:

Išbraukt teismo indžipnk- 
šiną, užginantį streikuot 
per 80 dienų.

Panaikint paragrafus, už
draudžiančius pilnai pripa
žint uniją.

Pašalint reikalavimą, kad 
unijų vadai prisiektų, jog 
jie ne komunistai..

Atmest posmą, įgalinantį 
samdytojus traukti unijas 
teisman, kad jos atlygintų 
nuostolius, kuriuos streikai 
padaro samdytojams.

darni kitus Burmos miestus 
bei kaimus. Jie taip pat 
daro banditų žygius į greti
mąją Kiniją.

Hong Kong.—čiang Kai
šo kas siunčia iš Formozos 
salos vis daugiau savo ka
reivių ir ginklų per Thai- 
landą į šiaurinę Burmą, kur 
jau yra 10 iki 20 tūkstan
čių čiangininkų.

Dauguma jų perbėgo Bur- 
mon 1949 metais, kuomet 
Kinijos, liaudininkai suplie
kė Čiango armiją.

Dabar čiang Kai-šekas 
stiprina juos, rengdamasis 
naujam karui prieš Kinijos 
Liaudies Respubliką.

Burmos “socialistų” val
džia jau kelis kartus atsi
šaukė į Jungtines Tautas, 
kad padėtų išvyti čiangi- 
ninkus iš šiaurinio šalies 
ruožto. Bet anglų - ameri
konų blokas Jungtinėse 
Tautose vis tylėjo.

Kinijos liaudininkų val
džia siūlėsi Burmai padėti 
nušluot plėšikus čianginin- 
kus. Bet Burmos premje
ras U Nu atmetė Kinijos 
siūlomą pagalbą.

Van Fleet sako, niekas 
nesumuš amerikonų

Washington. — Genero
las James A. Van Fleet, su
grįžęs iš Korėjos, pareiškė 
korespondentams: “Ameri
kos armija niekuomet ne
buvo sumušta ir nebus su
mušta.”

Gen. Van Fleet dvi va
landas kalbėjosi su prezi
dentu Eisenhoweriu, pra
nešdamas apie karo eigą ir 
tolesnes galimybes.

Van Fleet, neseniai pasi
traukęs iš Korėjos fronto 
komandos, jau pirmiau 
tvirtino, kad amerikonai 
galėtų tuojau pradėti vi
suotiną ofensyvą ir laimėti 
pergalę prieš Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkus ir kinus.

Eisenhoweris šiltai priė
mė Van Fleetą ir apdova
nojo medaliu už “nuopel
ningą tarnybą.”

Klerikalai laimėję 
Sicilijos rinkimuose

Roma. — Italijos'premje- 
ro de Gasperio krikščionys 
demokratai laimėjo septy
niuose iš astuonių Siciįįjos 
miestų, kur dabar įvyko 
rinkimai . Iki šiol jie turė
jo ten tiktai trijų miestu 
valdybas.
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NERAMUMAI IRANE
TEHERANE, Irano sostinėje, riaušės, žmonių su- 

jušimas, prasidėjęs praėjusį šeštadienį, rodosi, jau 
aprimo.

Mums sunku suprasti tų žmonių išstojimų, — pir
miau prieš Mossadeghą, vėliau prieš karalių, — tikrąjį 
pagrindą.

Komercinės spaudos pranešimai, kuriais mes pri-
• versti naudotis, apie tokius dalykus, kokie įvyko Tehe

rane, dažnai yra perdaug nudažyti spalva, kuri tik tai 
spaudai patinka. Dažmai ši spauda užtyli esminius žmo
nių išstojimų bei riaušių vary klius.

Vienas yra aišku, ką pripažįsta ir komercinės spau
dos korespondentai: Teherano demonstrantai nuolat ke
lia obalsį: “Jankiai, grįžkite, iš kur atėjote!”

VISKAS RODO, jog mūsų krašto komercinė spauda 
palaiko šacho (karaliaus) pusę. Ji bando įkalbėti savo 

. skaitytojams, būk karalius esąs liberalas ir palinkęs 
“prie Vakarų.” Ši spauda dėsto, jog karalius, girdi, toks 
liberalas, kad jis pardavinėja valstiečiams savo dvarus. 
Įsitėmykite: “pardavinėja”!

Karalius, girdi, nori aprūpinti žmones žeme, o Mos
sadegh tam priešinasi, nes pastarasis veikia išvien su

• dvarponių klika.
Kad Mossadegh yra dvarininkų pataikūnas, dėl to 

nesiginčysime. Bet ar galima skaityti Irano šachą liau
dies draugu dėl to, kad jis savo dvarus parduoda? Ži
noma, ne. Šachas savo dvarus parduoda dėl to, kad jis 
jaučia, jog jo viešpatavimui artinasi galas. Šachas, tai
gi, nori dvarus parduoti, susigrobti pinigus ir nešdintis 
Užsienin. Nes, jei jis savo dvarų neparduos, tai juos 
neužilgo gali žmonės,—bežemiai,—patys pasiimti.

KAD ŠACHAS linkęs arčiau “prie Vakarų,” galima 
sutikti. Jis, matyt, nori grąžinti anglams aliejaus šal
tinius. Gi Mossadegh tam priešinasi, nes jis numato, 
kad tokis žygis galėtų pakirsti jo viešpatavimą.

Kuo visa tai baigsis, nieks šiandien negali pasakyti.

SVARBU TAI, kad Irano žmonių masės juda, vei
kia. Atsiminkime, tik neseniai Mossadegh viešai pripa
žino tą, faktą, jog šiandien dauguma Irano žmonių, vals
tiečiai, gyvena tokiu pat gyvenimu, kokiu jų protėviai 
gyveno prieš porą tūkstančių metų. Kitais žodžiais: jie 
gyvena baisiame skurde.

J. GINKUS IR MIŠIOS/
Brooklyno Vienybėje skai

tome :
Įvykusiame BALFo valdy

bos posėdyje, direktorius J. 
Ginkus pasiūlė užpirkti mi
šias už sergantį BALFo pirm, 
kan. J. Končių, kuris vis te
beguli ligoninėje, vėžio kan
kinamas.

Taigi, tautinihkiškas J. 
Ginkus, siūlydamas, kad už 
kun. Končių būtų užpirktos 
mišios, pasirodo, dar vis ti
ki stebuklams: iis galvoja, 
būk mišios išgelbės gyvybę 
žmogaus, vėžio kankinamo.

Mišios tegali padėti tik 
tam kunigui, kuris pasiims 
už savo darbą pinigus, bet 

| niekuo nepadės tam kuni
gui, kurį ėda vėžio liga. 
Vėžio liga sergančiam žmo
gui tegali padėti (ir tai ne 
visada) tik gydytojas.

Ar mišios už kunigą Kon
čių buvo užpirktos, ar ne
buvo, Vienybė nepasako.

Na, ir tie žmonės, tos darbo žmonių masės, tos 
“padugnės,” šiandien vis drąsiau įsivelia į kovą, į veiklą. 
O jos tai daro, kad yra kas jas judina, akstiną. Tuo 

'“kas” yra Tudeh partija, kuri, kaip daugelis pripažįs
ta, yra pati tvirčiausia ir gajausia partija,—partija, 
stojanti už sudarymą liaudiškos vyriausybės, o tai reiš
kia: už pakėlimą Irano liaudies į žmoniškesnį gyvenimą.

Ar šiai liaudiškai (Tudeh) partijai šiuo metu pa
vyks tai pasiekti, sunku pasakyti.

KAS ČIA?
j Iš FRANKFURTO, Vakarų Vokietijos, pranešama, 

kad ten pradėta protestuoti prieš vieną francūzų gamin
tą filmą, pavadintą “Pagarbia prostitute.” Filmą esan
ti' “sužiniai anti-amerikietiška.”

Kas šios filmus autorius?
Jos autorius Jean-Paul Šatre, francūzas.

Sartre prieš tūlą laiką Amerikos komercinėje spau-
- doje buvo labai pagerbtas j r reklamuotas, kaip naujos 
* filosofijos, “egzistencializmo,” sumanytojas.

Daugiau: Sartre buvo smarkiai garbintas už jo vie- 
' ną dramą, statytą New Yorke, berods “Raudonos pirš- 

tinęs” ar kaip ten pavadintos. Toje dramoje Sartre puo- 
“Jė komunistus.

Per tūlą laiką rašytojas Sartre, matyt, galvojo ir, 
’ begalvodamas, truputėlį persiorijentavo, pakrypdamas

* “į kitą pusę.” -j***' *
Praėjusių metų pabaigoje Sartre dalyvavo tarptau- 

U tiniame taikos šalininkų kongrese, įvykusiame Viennoje. 
U- Na, ir dėl to jis susilaukė Amerikoje nemalonių.

Dabar Sartre jau “nekošer” ne tik šimtaprocenti- 
•niams jankiams, o ir jų pataikūnams Vakarų Vokietijoje.

Paminėtoje filmoje, sakoma, yra žmogiškai pasi-
- sakyta už negrus, prieš baltuosius šoyih.istUs.

* ----------------------------------
TUftKlJOS, Graikijos ir Jugoslavijos prieš keletą 

dienų pasirašytoji Ankaroje “draugiškumo ir bendradar- 
•* biavimo” sutartis yra niekas daugiau, kaip kąrinis pak

tas prieš liaudies demokratines Kespublikas ir Tarybų 
? Sąjungą.

KARO, KARO!
Clevelando Dirvoje tūlas 

Masiulis Paryžiuje turėjo 
pasikalbėjimą su kaž 
kokiu T. šidiškiu, kuris 
esąs Vliko nariu, šidiškiui 
buvo pastatyta. eilė klausi
mų, tarp kurių buvo šis: 
“Kokios dabar vyrauja nuo
taikos Vakarų Vokietijo
je?” Šidiškis atsakė:

Ryšium su generolo Eisen- 
howerio išrinkimu JAV Pre
zidentu ir didėjant Įtampai 
tarp rytų ir vakarų—vyliama- 
si greičiau sulaukti įvykių, 
kurie, kad ir kaip būtų bai
sūs, bet išspręstų taip ar ki
taip nlūsų ir viso vakarų pa
saulio likimą.'

Kas tie “įvykiai,” kurių 
šidiškiai taip laukia? Aiš
ku: karas, trečiasis pasau
linis karas. Ir jie tikisi, jie 
mano, kad jis tuoj bus. Bet 
ar tik ir vėl nepasirodys 
tie ponai žiopliais?

TAIP, SIAURAPROČIAI
Kanadiškis Liaudies Bal

sas rašo:
Toronto miesto aidermanai 

-Phillips ir Grossman, siūlė 
miesto tarybai priimti rezo
liuciją, smerkiančią žydų ir 
kitų tautų eksterminaciją už 
geležinės užuolaidos. Jie rei
kalavo, kad federalė valdžia 
remtų Jungtines Tautas šiuo 
klausimu.

Toronto sionistai pasirodė 
tikrais siaurapročiais. Jie tik
tai ant juoko statosi su to
kiais kaltinimais.

Suėmimas ke.letos žydų iš 
kelių milijonų ir nubaudimas 
jų kaip nusikaltusių kraštui 
žmonių, jiems pavirto žydų 
eksterminacija. Ir akyVaizdo- 
je to fakto, kad visose tose 
šalyse Įstatymais uždrausta 
žydų diskriminacija. Tenai 
žydų yra. aukštose vietose.

Faktas yra faktu, kad tik
tai Tarybų Sąjunga, iki atsi
rado liaudies demokratijos, 
Įstatymais draudžia žydų dis
kriminaciją. Phillipai ir Gros- 
smanai turėtų tą gerai žinoti.

Jie žino, bet tai žibėda
mi, kelia skandalu-. nes šis 
i'll išgalvotas skandalas. 
Phillipsai ir Grossman ai 
mano, nadės nustatyti tam
sesniu žmonių nuomone už 
karą prieš Tarybų Sąjun
ga.

SEKRETORIAUS
DURKINO ŽINIA

Naujasis mūsų krašto 
darbo sekretorius Martin 
P. Durkin išsiuntinėjo spau
dai “svarbią žinią.”

Kas ji? Ar tai žinia apie 
Amerikos darbininkų reika
lus? Ar tai žinia apie da
lykus, susijusius su atmeti-

. mu, Tafto - Hartley įstaty
mo ?

Ne, tai ištrauka, paimta 
iš Tarybų Sąjungos profsą
jungų organe “Trud” (sau
sio 31 d.) pasirodžiusio 
Straipsnio, kuriame kriti
kuojami tūli tarybinės vy
riausybės inspektoriai, lei
džią žmones gyventi į tuos 
naujus namus, kurie dar 
nėra pilnai įruošti!

O pas mus ar neesti to
kių dalykų, Mr. Durkin?

DIDŽIUOJASI 
ŽMOGŽUDŽIAIS

L. Jonikas Vilnyj rašo: 
Mūsų priešų spauda didžiuo

jasi žmogžudžiais, vagiais ir 
kitokiais niekšais. Netikite? 
Pasiskaitykite ką rašo buvęs 
“poetas” Tysliava, (“Vieny
bė” vasario 20) :

Lietuvoje, “10 partizanų 
(žmogžudžių) suklupdė šei
mą ir liepė kalbėti poterius 
(prieš nužudant). Paskui pa
siėmė ūkininko arklius, susi
krovė į vežimą miltus, kiau
les ir kitką... Ant sienos ka
bojo Dievo Motinos paveiks
las, kurį partizanai (žmog
žudžiai!) nusikabino ir pasi
ėmė su savim...”

štai jums paveikslas Lie
tuvos “vaduotojų”, kurių di
rektyva čia dirba socialistai, 
sandariečiai ir “šventieji” zo- 
koninkai!

Naujieniniai, drauginiai ir 
sandarietiški bjaurybės di
džiu o j a s i žmogžudžiais.

Anąmet tie žmogžudžiai iš
pjovė “Laisvės” redaktoriaus 
Mizaros brolio šeimą ir sude
gino sodybą.

O Grigaičio seseriai, den- 
tisterijos daktarui Kaune, nei 
plaukas nuo galvos nenukri
to...

VIENAS SIBIRO 
LAIKRAŠČIŲ

Vilniškyj Tėvynės Balse 
skaitome:

Išėjo vieno iš seniausių Si
biro laikraščių — “Krasno- 
jarskij rabočij” 10-tūkstanta- 
sis numeris.

1905 m. gruodžio men. re
voliucinių įvykių dienomis 
Krasnojarske išėjo jo pirma
sis numeris.

Dabar laikraštis leidžiamas 
šimtatūkstantiniu tiražu. Be 
jo, krašte spausdinami du sri
ties laikraščiai — rusų ir 
chakasų kalbomis, Taimyro ir 
Evenkų nacionalinių apygar
dų laikraščiai bei daugiau 
kaip 60 rajoninių laikraščių.

Istanbul, Turkija. — Tur
kų valdžia formaliai pasi
rašė karinę sutartį su Ju
goslavija ir Graikija prieš 
Sovietų Sąjungą.

Prėzidento Eisenhovve- 
rio paskirtas naujas “kai
nų stabilizatorius” Jo
seph Freehill, Jis tliojau 
įsakė nuimti kainų x koht- 
rdlę nuo 18 produktų, 
pradedant su muilu ir 
baigiant gurnu. Freehill 
pareiškė, kad daugelio 
produktų , kainos turės 
pakilti.

Darbo unijos ir darbininkų 
sveikatos reikalai

Berods praėjusių metų 
pabaigoje New Yorke vie
na rūbsiuvių unija atidarė 
“sveikatos centrą.” Tai bu
vo skaitoma didžiuliu įvy
kiu darbo unijų gyvenime 
ir pastangose apsaugoti 
darbininko sveikatą.

Tik stebėtis reikia, kaip 
mažai Amerikos darbo uni
jų tikrai ir nuoširdžiai rū
pinasi savo narių sveikatin
gumu. Tas reikalas palie-’ 
karnas privatiškoms įstai
goms, prie kurių prieiti 
dažnai darbininkas nepajė
gia, nes neturi iš ko užsi
mokėti.

Paimkime kad ir sanato
rijų bei poilsio namų klau
simą. čia irgi darbo unijų 
atsilikimas nesvietiškas.

Pasiteisinimas, žinoma, 
surandamas tame, kad tas 
reikalas nesisieja* su darbo 
unijų principais, siekimais 
ir idealais. Darbo unija, 
kaip seniai jau priimta gal
voti, turi rūpintis tiktai 
darbo apsauga, tiktai algos 
klausimu, tiktai darbe sąly
gų pagerinimu. Kas liečia 
gi darbininką, unijos narį, 
jo privatiniame gyvenime, 
jo namuose, už įmonės sie
nų, jau nebe darbo unijos 
reikalas. Taip buvo seniau 
suprasta, tos pačios filoso
fijos ir dabar tebesilaiko
ma daugybėje ir labai 
skaitlingų, galingų darbo 

. unijų.
Paimkime automobilistų 

I milijoninę uniją, arba plie- 
' no darbininkų taip pat la- 
■ bai skaitlingą uniją. Kiek 
1 jos turi sanatorijų, ligoni- 
I nių, poilsio namų? Nesi
girdėti nieko.

Šitaip dalykams esant čio
nai pas mus, labai įdomus 
ir jaudinantis dalykas skai
tyti tuo pačiu reikalu pra
nešimus iš socialistinės ša
lies. Štai šio mėnesio 8 d. 
Maskvos “Izviestijose” til
po straipsnelis bei informa
cijos, ką savo narių sveika
tingumo palaikymu veikia 
Tarybų Sąjungos, darbo 
unijos, kurias jie vadina 
profesinėmis sąjung o m i s. 
Iš ten sužinome, kad soci
alistinės šalies darbo unijos 
užlaiko 1,200 sanatorijų bei 
poilsio įstaigų. Jose randa
si vietos dėl dviejų šimtų 
tūkstančių žmonių! Tik po 
Antrojo pasaulinio karo 
per pirmąjį penkmetį Ta
rybų Sąjungos darbo uni
jos išleido trylika bilijonų 
rublių statymui naujų ir 
užlaikymui senųjų sveika
tos centrų! Šiais, 1953 me
tais, statoma ir bus atida
rytą dar 50 sanatorijų.

Susirgęs darbininkas iš 
unijos gauna paramos. Jei 
tik ' gydytojai pripažįsta, 
kad jam reikalingas poil
sis, ilgesnis gydymasis, jis 
tuojau išsiunčiamas į sana
toriją bei poilsio namus. 
Ten jis suranda pilnutinį 
užlaikymą ir gydymą.

Jo sveikata rūpinasi jo 
organizacija, jo unija (pro
fesinė sąjunga). Jam ne
reikia drebėti iš baimės, 
jog jis bus, nebepajėgda
mas dirbti, patvoriu išmes
tas, visų apleistas, paliktas 
savomis pajėgomis verstis.

įdomu ir tas, kad darbo 
unijų užlaikomos sanatori
jos yra moksliškai pastaty
tos, turint mintyje, visus 
vėliausius mokslo pasieki
mus. Jos aprūpintos visais 
reikalingais moksl i š k a i s 
aparatais dėl gydymo. Prie
žiūra gera, užlaikymas ge
ras.

Sanatorijos statomos bei 
įrengiamos gerose klimati
nėse .sąlygose. * Daugiaūšia

šiltuose kraštuose. Bet, ži
noma, yra tokių ligų, kurių 
gydymui nereikalinga šilto 
klimato. Todėl sanatorijų 
bei poilsio namų tinklas 
apima visą kraštą. Štai 
šiemet bus baigta statyti ir 
įrengti Dorochovo vardu 
sanatorija šalia Maskvos,— 
ten, kur suplaukia Rusa ir 
Maskva upės. Šios sanato
rijos pastatymas kaštuos 
trylika milijonų rublių! Ji 
susidės iš trijų didžiulių pa
statų, ir joje bus vietos dėl 
trijų šimtų žmonių. Tai 
bus vėliausios mados sana
torija. Salietis

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Kultūriniai pertvarkymai 
Lenkijos kaime

VARŠUVA. — Gilūs kul
tūriniai pertvarkymai 
vyksta Lenkijos kaime. Kai
muose nuolat didėja skai
čius bendrojo lavinimo ir 
profesinių mokyklų, plečia
mas kaimo bibliotekų ir 
klubų tinklas, ati daromi 
nauji kino teatrai.

Prieškarinėje Lenkijoje 
daugumai valstiečių jauni
mo kelias į mokyklas buvo 
uždarytas. 1931 metais 27.6 
procento kaimo gyventojų 
buvo beraščiai. Da/ugiau 
kaip 1 milijonas vaikų, dau
giausia valstiečių, likdavo 
už mokyklos durų, šiuo 
metu neraštingumas, kaip 
masinis reiškinys, likvi
duotas. Visi valstiečių vai
kai išeina pradinį mokslą.

Liaudies Lenkijos darbo 
valstietijai atsivėrė neribo
tos galimybės gilinti ir to
bulinti savo agrotechnines 
žinias. Dabar kaime daž
nai galima sutikti agro

Didžiojo New Yorko 
Visuomenes Atvdai

Dienraščio skaitytojai jau pastebėjote Laisvės ben
drovės direktorių atsišaukimą sukėlimui $8,000 fondo, 
paramai dienraščio Laisvės, šiai vasarai. Fondo sukėli
mas yra visos Amerikos apšvietą ir dienraštį Laisvę 
branginančios‘visuomenės reikalas. Per visą šalį lietu
vių kolonijos rūpinsis ir veiks balandžio, gegužės ir bir
želio mėnesiais gauti Laisvei naujų skaitytojų, rengti 
pramogas jos paramai ir rinks aukas sukėlimui fondo.

Laisvės bendrovės direktoriai taipgi nutarė, kad did
žiojo New Yorko apylinkė turi išmušti būbną šio vajaus 
(pradžiai ir turi taip mušti, kad to būbno aidai nudundė
tų per visą Ameriką. Tam reikalui direktoriai išrinko 
komisiją ir galiavo ją, finansinį vajų pradėti su šauniu 
parengimu ir pradėti jį su pačia pradžia vajaus.

Komisija tuoj aus ėmėsi savo pareigų ir jau rengia 
puikų koncertą, su bufetiniais užkandžiais. Yra paklė
sti žymiausi lietuvių talentai, dainininkai ir muzikai su
darymui programos ir jau kai kurie apsiėmę dalyvauti 
programoje nemokamai. Džiugu, kad ir menininkai re
mia šį gražų apšvietos darbą. Koncertinė programa bus 
turininga ir bus geri pietūs. Kadangi menininkai daly
vauja programoje nemokamai, tad į šį pokilį įžangos ne
bus — įėjimas nemokamai. Bus tik kolekta fondui ir au
kuos kiek kas išgalės, pietaus kiek norės ir pasinau
dos gražia programa.

Koncertas įvyks kovo-March 29 d., bus Liberty Au
ditorijoje, 110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y., 
pradžia 3-čią valandą po pietų.

Kviečiame į šį pokilį visos didžiojo New Yopko apy
linkės visuomenę, pasigerėkite puikia programa, papie
taukite ir paremkite savo dienraštį finansiniai.

Finansinis vajus prasidės su 1-ma diena balandžio Ir 
tęsis iki 1-mos dienos liepos. Rūpinkitės, kad šis paren
gimas turėtų daug publikos, kad jis'gražiai pavyktų. 
Pradėkime vajų su paskirta diena ir baigkime jį sulig 
nustatymo. • - >s '

Šiemet fondas yra tik $8,000^ tai yra dviem tūkstan
čiais mažiau negu kitais matais. Darbuokimės, kacl pa
skirtu laiku jį sukelti. Stokime į darbą iš pat pradžią 
vajaūs.

l Koncerto Komisija:
Jonas j. Grybas, 'Katrina. PcMkienė it 

Jonas Ručinskas.

2 pusl.-Laišvė (Liberty)-KėtvirUd., Kbvo-Mafch S, 1^53

techniką ir agromcchani- 
ką, veterinorių ir melio
racijos darbuotoją, ga
mybinio žemdirbystės kfe- 
operatyvo buhalterį. 1936r 
1937 metais Lenkijoje buvęfc, 
199 žemės ūkio mokyklos, 
kuriose mokėsi 8,700 žmo
nių, daugiausia dvarininkų 
ir buožių sūnūs, šiuo me
tu Lenkijos Liaudies Res
publikoje yra 738 tokio tipo 
mokyklos, kuriose iš viso 
mokosi apie 58 tūkstančius 
žmonių, v

Apie gilią kultūrinę revo
liuciją, įvykusią Lenkijos 
kaime, liudija nuolat au
gantis kaimo bibliotekų ir 
klubu tinklas, v

Į Lenkijos kaimo buitį 
tvirtai įeina kinas ir radi
jas. Liaudies Lenkijoje su- 

j kurta daugiau kai}) 1,000 
stacionarinių kaimo kino 
teatrų ir daugiau kaip 2,- 
000 kilnojamųjų kinų. Kai
mo vietovės radiofikuoja
mos. 1951 metais buvo ra
diofikuoti 1,553 kaimai, 913 
žemdirbystės ga m y b i n im 
kooperatyvų ir 838 valsty
biniai ūkiai.

Vengrijos angliakasių 
darbo laimėjimai

BUDAPEŠTAS. — Be 
paliovos vystosi Vengrijos 
anglies pramonė.

Palyginti su 1938 metais 
iškasamos anglies kiekis, 
tenkantis vienam gyvento
jui, padidėjo dvigubai. 
Vengrijoje dabar anglies 
iškasama vienam gyvento
jui, pavyzdžiui, 40 procen
tų daugiau, negu Prancū
zijoje. Pernai buvo iškas
ta anglies 2 milijonais tonų 
daugiau, negu 1950 metais. 
Šiemet anglies gavyba pa
didės dar 3.6 milijono tonų.

“Daugiau anglies tėv^y 
nei!” — su tokiu šūk“\ 
lenktyniauja angliakasiai 
dėl gamybinių metų sėk
mingo užbaigimo.



Miami, Fla.
Vasario 7 d. 3 vai. ryto pa

likome New Jersey ir trau- 
i kėme į pietus ant kelių sa

vaičių poilsio. Už valandos 
pradėjo lyti ir taip lijo per 
visą dieną, ir net iki priešpie
čių mūsų antrosios kelionės 
dienos. Pirmą dieną padarė
me 650 mylių, o antrą tik 400, 
ir trečią jau tik 350 mylių. 
Pasiekėme Miami vasario 9 
d. po pietų.

Kadangi jau keletas turis
tų yra smulkmeniškai aprašę 
savo kelionės įspūdžius į 
Floridą Laisvėje, tai aš juos 
praleisiu, nes nieko tokio ne
paprasto neįvyko, apie ką bū
tų verta rašyti, jei bent pri
dedant tik tiek, kad vieške
liai geri, nakvynės brangios, 
valgis dar blogesnis. O Geor
gia valstijoje jo ir visai ma
žai tegalima gauti. Gasolino 
sudeginau už $30. Padariau 
1,500 mylių iki Miami.

UŽBURTOJI SIELA
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(Tąsa)
Žiulijeno meilė. Meile Žiulijenui. Jis 
neaiškiai buvo suvokęs. Ir pavydulys, 
kurio jis nesuvokė, apsidžiaugė dėl to 
galutinio nesutarimo lyg mažas žmogėd
ra, kuris šoka aplink stulpą. Jo motina 
pasiliko jam. Jo turtas! Vadinasi, jis 
buvo prie jos prisirišęs!? Jis ėmė ją 
branginti tik nuo tos dienos, kai kitas 
buvo panorėjęs ją iš jo atimti. Jis žiū
rėjo į ją, — į tas akis, tą burną, tas ran
kas. Jis buvo prisirišęs prie kiekvieno 
jos bruožo, taip kaip ir visi vaikai, kurie 
smulmenoje paskęsta kaip pasaulyje... 
(Tai ne visados klaidinga!..) Blakstienos 
šešėlis, lūpos pakilimas, — tai vis pa
slaptingi ir erdvūs vaizdai. Jie kerėjo 
vaiko protą. Ta bitelė!.. Jo žvilgsnis 

-'plazdeno išilgai pravertos burnos... Rau
donos durys... Jis smigo gilumon, vėl iš
skrido... Taip labai tyrinėdamas, jis pa
miršo, kad jis žiūri į moterį... Glamonė
jąs sustingimas... Jis pabudo iš jo, kad 
prisimintų (Fui!) rytdienos klasę, ne
mėgstamą draugą, blogą pažymi, kurį 
buvo nuo motinos nuslėpęs.,. Po to lem
pos šviesa kambario šešėlyje, kambario 
tyla Paryžiaus dundesyje vėl jam sukėlė 
jausmą salelės, valties jūroje ir lūkesčio 
krantų, to, ką jis ras, ir to, ką pasiims į 
savo laivą, prikrautą jo turtų-, jo vilčių, 
to, ką jis užkariaus iš gyvenimo. Jis pa
siims ir savo motiną, jos gražius šviesius 
plaukus ir išlenktus antakius... Mažasis 
vikingas! Kaip staiga jis ją pamilo! Su 
įkarščiu meilužio, kuris būtų išsaugojęs 
dieviško nežinojimo dovaną!.. Ir nak
tį nemiegodamas, jis klausėsi jos alsavi
mo... Visas šjs paslaptingas gyvenimas 
jį drumstė, jį apvaldė...

Taigi jie abu svajoja; bet ji yra atvi
roje jūroje ir pripratusi prie tolimų ke
lionių. Jis dar ką tik išplaukia; ir vis
kas jam yra atradimai. Kadahgi jam 
viskas yra nauja, jis geriau žiūri ir 
ijiažnai toliau pamato. Valandėlėmis jis 
rfcna nuostabiai rimtas! Jos ilgai ne
trunka. Jis yra kaip gyvuliai: staiga jų 
veriantis žvilgsnis suplasta: ir jau nie
ko nebėra... Bet tas akimirkas, kai jis 
sutelkia į savo draugę — motiną savo 
jauną, naują dėmesio ir meilės jėgą, už
sidaręs su ja karštoje tyloje, visa jo bū
tybė prisigeria šios sielos kvapo; jis ne
suprasdamas atspėja jos mažiausius vir
pėjimus ir žaibiškai jis paliečia širdies 
paslaptis.

Greit jis pames jos raktą. Jis nebesi
domės. Jis nebemokės matyti. Jame 
glūdi dvi būtybės: vidinė šviesa ir išori- 
rinis šešėlis. Kai vaiko kūnas vystosi, 
šešėlis auga kartu su juo ir uždengia 
šviesą. Kildamas jis atsuka saulei nu
garą; jis atrodo vaikiškesnis, kai nebėra 
toks vaikas; ir kai jis palipa Aukštyn, jo 
matymas apsiriboja, šiuo metu Markas 
dar naudojosi magiška aiškiaregyste, 
kurios jis net nesuvokia turįs. Niekados 
Jis nebuvo arčiau Anetos, niekados ir ne
bebus, kol praeis gerokas metų skaičius.

Apie šio laikotarpio pabaigą patrauki
mas jam pasidarė stipresnis negu nepa
sitikėjimas. Jis nebeatsilaikydavo ver- 
žimuisi, kuris jį staiga sviesdavo veidu, 
akimis ir burna įsiremti į motinos krū
tinę. .Aneta su nuostabiu džiaugsmu su
prato, kad vaikas ją hiyli. Ji jau nebesi

Miami butai viešbučiuose 
brangūs. Miami Beach $40 ir 
$50 į dieną! Bet pietvakari
nėje Miami miesto dalyje, ga
lima gauti privatiniuose na
muose nuo $15 iki $20 kam
barį vienam. Jei nenori per
daug poniškai gyventi, tai 
galima už tris dolerius per 
dieną gerai pramisti.

Girdėjau nud vietinių gy
ventojų, kad šiemet į Miami 
yra tiek pat privažiavusių 
žmonių iš šiaurės, kaip ir ki- 
'tomis žiemomis. Bet šiemet 
jie daug mažiau pinigų te- 
prafeidžia. Brangieji viešbu
čiai 25 proc. mažiau biznio 
daro.

Čionaitiniai gyventojai, ma
žai mąstanti, švaistosi tokio
mis frazėmis, kaip: “šiaurie
tis”, “sniego paukštis”, arba 
“turistas”. Visi tie išsireiški
mai turinti pažeminančią 
prasmę. Bet, girdėjau, vienas 

šiaurietis atsikirto: “Jei ne 
mes šiauriečiai, tai jūs čia 
Miami badu stiptumėte, kad 
ir žiemos laiku. O jau vasa
rą, tai kaip musės sustingtu
mėte nuo stokos maisto net 
ir didžiausiuose karščiuose.” 
žinoma, miamiečių padėtis 
gal būt maž daug viduryje 
tarpe tų dviejų kraštutinybių. 
Bet daug tiesos matėsi ir šiau
riečio pastabose.

šiuom sykiu bus gana ra
šyti, kadangi esu pavargęs po 
3 dienų keliones ir mažai te
žinau apie Miami. Vėliau, pa
silsėjęs, daugiau ką parašy
siu. Klajūnas.

Vasario 15 d. buvo suruoš
ta j. Krupp gimtadienio “pa
re.” Nuo pares likusio pelno 
$7 pasiunčiau Laisvei.

Taipgi noriu ištarti ačiū1 M. 
Sliekienei, Paulinai Urban, M. 
ir Helen Krupp, Rcpečkams, 
mūsų giminėms, kurie man 
pagelbėjo; taipgi Jurevičie- 

I nei už labai skanų keiką, Mr.

tikėjo...
Keletas mėnesių prabėgo tokių žavių, 

kaip jaunuolių meilė. Motinos ir vaiko 
vienybės medaus mėnuo. Žavusis skais
tumas šios kūniškos meiles, kaip ir visų 
meilių, bet kūno be nuodėmės. Gyva ro
žė... *

Ji praeina. — Ji praėjo, vienintelė va
landa. Praėjo šie glaudaus artimumo, 
griežtos disciplinos, sukaupto gyvenimo 
metai. Šie turtingi metai... Aneta vi
same savo tvirtume, nepaliesta, nepa
žeista. Vaikas pilname savo mažojo pa
saulio žydėjime...

Bet šiam sielų darnumui sugriauti pa
kanka oro suvirpėjimo. Ar durys užda
rytos?

*
Sekmadienio rytas. Aneta buvo viena 

namie. Markas su draugu Liuksemburgo 
sode žaidė sviediniu. An-eta nieko nevei
kė. Atsisėdusi fotelyje,' ji džiaugėsi šią 
laisvą dieną galinti nekalbėti, nejudėti; 
jos minčių banga išrašinėjo kreives; ji 
pasidavė srovei, truputį paliegusi. Kaž
kas pasibeldė. Ji dvejojo, ar atidaryti. 
Sudrumsti šią tylos valandą?.. Ji visiš
kai nesijudino. Vėl pasibeldė, primygti
nai paskambino. Ji pakilo gailėdamasi. 
Ji atidarė... Silvi! Ištisus mėnesius jos 
nesimatė!.. Anetos pirmas mostas buvo 
džiaugsmingas; ir į jos nuširdumą Silvi 
atsakė tuo pačiu. Paskui sukilo skriau
dų, įtemptų santykių'prisiminimai. Jos 
pasijuto nejaukiai. Jos pasikeitė man
dagiais klausimais, atsakymais apie svei
katą. Jos vadino viena antrą tu; ir 
klausimai, ir atsakymai, pašnekesio for
ma buvo įprasta; bet širdys vis buvo pa
sipūtusios. Aneta galvojo: “Ko ji atė
jo?” O Silvi, jei tai ir žinojo, neatrodė 
skubanti pasakyti. Vis kalbėdama apie 
šį bei tą, ji rodėsi susirūpinusi viena 
mintimi, kurią ji stengėsi užvilkinti, bet 
kuri pagaliau išsprūdo. Ir iš tikrųjų ji 
pagaliau staigiai tarė:

— Aheta;'baikime tai! Yra buvę klai
dų iš abiejų pusių.

Aneta, išdidi, nenorėjo jų prisipažin
ti. Tikra — perdaug tikra — savo teise 
ir nepamiršdama neteisybės, ji pasakė:

—Iš mano pusės nieko nėra.
Silvi nemėgo sustoti pusiaukelėje ir 

nebeiti pirmyn. Įžeistu tonu ji tarė:
— Jei būta klaidų, bent jau reikia tu

rėti drąsos jas pripažinti. *
— Aš pripažįstu tavąsias, — tarė už

sispyrusi Aneta.
Silvi pykdama ėmė traukti senus, su

kauptus priekaištus. Aneta išdidžiai at
sikirto. Jos jau buvo besisukančios 
šiurkščiausias tiesas. Silvi, nebūdama 
kantri, krustelėjo pakilti ir išeiti, bet 
vėl atsisėdo sakydama:

— Medinė galva! Niekados nebus ga
lima priversti ją prisipažinti suklydus.

— O kad tai netiesa! —r pasakė ana 
nenusileisdami!. -

—Bent jau iš mandagumo, kad nelik
čiau kalta tik aš vieha!

Jos nusijuokė.
*

Dabar jos žiūrėjo į viena antrą apri
musiomis ir juokaujančiomis akihris. Sil
vi Anetai padarė grimasą. Aneta jai 
mirktelėjo. Tačiau jos nenusiginklavo.

(Bus daugiau)

Krupp už padarymą skanių 
ausukių ii* Sliekienei už pyra
gaičius. Marie Koch.

Cleveland, Ohio
Smagu matyti bemaž viso

se kolonijose pasiruošimus 
kovo men. veikimui. Kaip ži
noma, ateivių teisių gynimo 
konf., įvykusi Detroite, pa
skyrė visą kovo men. sukon
centruotam veikimui dėlei
A. T. gynimo ir Walter-Mc- 
Carran akto atšaukimo. Cle- 
velando Draugijų Sąryšis irgi 
išrinko skaitlingą komisiją 
tam darbui. Ji ruošia banke
tą kovo 7 d., kurio visas pel
nas skiriamas minėtam tiks
lui. Nėra abejonės, kad visi 
pažangūs clevelandiečiai, o 
taipgi ir apylinkės lietuviai, Į 
šią pramogą atsilankys ir ten 
centą kitą praleisdami, pa
rems tą svarbų reikalą. Be to, 
pageidautina, kad kiekvienas 
pagal savo išgalę ir paaukotų. 
Nežiūrint, kiek mes turime vi
sokių organizacinių reikalų, 
šis yra vienas iš svarbiausių, 
todėl dėkime visas pastangas 
tam darbui, nes tik bendro
mis jėgomis pasieksime savo 
tikslą.

Mūsų darbščiosios gaspadi- 
nės paruoš gerus pietus tik 
už $1.00 ir nuo 6 vai. vakare 
norintieji galės jau valgyti. 
Visa tai įvyks Klubo svet., 
9305 St. Clair Ave. Beje, 
aukų minėtam tikslui jau pri
duota komisijai $50. Taipgi 
turime nemažai pasižadėji
mų, o kas pažadėta, aišku, 
bus ir ištesėta.

Ta pati komisija planuo
ja kitą dar prašmatnesnį ban
ketą porą savaičių vėliau, bū
tent, kovo 21. d., taip pat 
Klubo svet. Tėmykite vėles
nius pranešimus. i J. Ž.

Worcester, Mass.
čia, manau, bus vieta pri

minti LLD nariams, kad 8 d. 
kovo mūsų kolonija turėtų pa
sisakyti LLD 11 kp. susirinki
me, kad A. Dagilio eilėraščių 
knygos išleidimas yra mūsų 
visų reikalas, nes parama vi
sada yra reikalinga, todėl 
reikėtų visiems būti prenu
meratoriais. $1 nėra daug, ro
dos, kiekvienas dirbdamas tą 
galėtų ištesėti. Būtų dar ge
riau, jeigu Laisvėje būtų šio 
vajaus skyrius, kad mūsų pla
čioji visuomenė galėtų matyti 
vajaus eigą. Jeigu ką nors 
daryti, tai reikia nuo širdies 
atvirai daryti. Tokiam gra
žiam darbui Laisvėje vietos 
turi būti.

Taipgi turėsim su
sirūpinti ir kitu vajum, t. y. 
sukėlimu $8,000 Laisvės fon
do. Atsimenu mūsų vajininko 
clrg. Jusiaus raportą kuris sa
kė, kad daug Laisves skaity
tojų yra jau mirę. O per visą 
šalį susidės apie pora tūks
tančių tokių buvusių Laisvės 
skaitytojų, kurie yra mirę. Jų 
viėtas su naujais skaitytojais 
negalima užpildyti. Jeigu tas 
būtų galima, t. y. tiek naujų 
skaitytojų gauti, ^tai Laisvės 
išleidimui nereikėtų jokių fon
dų. Taigi, šį svarbų HMkalą 
visi matote ir aš esu tikras, 
kad woVcesterieciai savo pax^ 
reigą gražiai atliks, kaip ir 
pirmesnių vajų laikais, taip, 
kad Laisvė mus visada lanky
tų.

—o—
Dabar čia dar pranešu, kad 

mūsų LLD metinis banketas 
įVyks 15 d. kovo (March), 29 
Endicott St. svetainėje, čia 
abi LLD 11-155 kp. bendrai 
ruošiasi, kad svečius pavai
šinti taip, kad per visus me
tus nepamirštų, kad LLD' pa
rengime gardžiai pavalgė ir 
atsigėrė. O So. Bostono Vyrų 
Kvartetas, kuriam vadovauja 
Stasys Paura, šiame bankete, 
duos gražių daihų programą. 
Todėl visus kviečiame iš arti 
ir toli pas mus atsilankyti ir 
praleisti gražiai laiką. Pra
džia 4:30 vai. po pietų.

Iki pasimatymo, J. M. L.

DETROIT, MICH.
Širdinga padėka

Vasario 14 d. Petro Smals
čio sumanymu ir visų drau
gių pratarimu buvo suruošta 
Marijonai Smalstienei 60 me
tų gimtadienio puota. Norėta 
suruošti jai nežinant, bet ka
dangi buvo ruošiama pletes- 
nė papėde, tai nebuvo galima 
išlaikyti paslapties.

Mano tai yra Marijonos 
draugas labai norėjo, kad 
dalyvautų mano dukrelė Bi
rutė Capman iš Granite City, 
III., ir sūnūs iš Chicagos, bet 
gaila, kad dukrelė susirgo 
šalčiu* (flu) ir Vytauto žmo
na nesijautė gerai, tai daly
vavo tik vienas Stasiukas su 
šeimyna. Ačiū jiems.

Brangūs idėjos draugai ir 
draugės, aš nesitikėjau, kad 
jūs tiek muš atjausite ir taip 
skaitlingai dalyvausite mūsų 
šioje puotoje, ypatingai dėl 
manęs, kadangi dar tik bis- 
kis virš keturi metai kaip gy
venų Detroite ir su daugeliu 
idėjos draugų neteko sueiti į 
pažintį. Bet aš manau, kad 
daugelis draugų įvertina da
lyvavimą organizacijose ir 
prisidėjimą kiek galint su 
darbu.

Ypatingai aš manau, kad 
Detroito Liet. Klubo nariai 
supranta kiek mano draugas 
prideda energijos ir išlaidų, 
kad palaikius tokiam geram 
stovyje. Aš jam kiek galiu 
padedu.

Brangūs draugai ir drau
gės, priimkite mudviejų nuo
širdžiausią padėką už jūsų to
kį skaitlingą atsilankymą ir 
už tokias gražias ir brangias 
dovanas, už visas korteles 
man įteiktas su finansinėmis 
dovanomis. Aš nusipirksiu vie
ną gražią dovanėlę, kuri bus 
atmintis man ant visados nuo 
jūsų visų. Taipgi iš tų man 
sudovanotų mes pridedam 
prie tų, kuri buvo sudėti ats
kirai dėl spaudos. Tai labai 
gražus dalykas, kad suėję bi
le kokioj sueigoj atmenam 
savo spaudą, savo organizaci
jas.

Dar kartą tariu ačiū visiem, 
o labiausiai draugėms, kurios 
taip sunkiai dirbo prirengda- 
mos maistą dėl tiek žmonių, 
tai draugės: U. Kasparkie- 
nė, Z. Dantienė, U. Kava
liauskienė, M. Aranuk. Prie 
gėrimų dirbo vyrai: V. Ža
bui, J. Galinskas, P. Stasiu- 
kaitis ir kiti. Ačiū advokatei 
Stephanie Masytei ir P. Jo- 
čioniui už išreikštus linkėji
mus, taipgi ir kitiems, o la
biausiai mano gyvenimo drau
gui Petrui. Smalsčiui už jo 
tokį gražų sumanymą. Ačiū 
už dovaną draugams P. ir C. 
Rimkams.

Happy Birthday buvo su
dainuota netik dėl Inanęs, bet 
ir dėl mūsų žento, mano 
draugo dukrelės Onutės vy
ro Dr. Richard Heldt. Jo 
gimtadienis buvo 16 dieną 
šio, mėnesio ir ant stalo buvo 
du tortai.

Tai, mieli draugai ir drau
gės, priimkit širdingiausią 
ačiū nuo mudviejų už viską, 
ir jeigu kas nebuvo taip kaip 
turėjo būti, malonėkite at
leisti.
\ Petras ir Marijona
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AUKOS SUDĖTOS MARY
TĖS SMALSTIENĖS 
PARĖJĘ
Mr. X............. ............... $5.00
C. ir E. Nausėdai...........5.00
J. ir A. Klimavičiai. . . 5.00
J. ir A. D............. .. 5.00
J. ir M. Aranuk............. 4.00
J. ir M. Gonaičiai.......... 3.00
V. Kirvela....................... 2.00

Smalsčio Urentas. . . . 2,00 
V. Žabui......................... 2.00
J. ir P. Stakvil.................. '2.00
j. Gugas......................... 2.00
j. Galinskas.................... 2.00
P. ir A. Vaitkūnas. . . . 1.00 
J. Mitrin. ....................... 1.00
C. Pocevičia.................... 1.00
J. ir fe. Brazauskai......... 1.00
N. Astrauskienė.............. 1.00

G. ir S. Nausėdai............1.00
J. Liminskas................... 1.00
Z. Dantienė.................... 1.00
S. ir J. Gareliai............ 1.00
D. ir U. Kasparai........... 1.00
S. T. M. M. ................ 2.00
B. ir O. Kraptavičiai. . . 1.00

Draugai sudėjo viso $52.00

P. ir M. Smalsčiai aukojo
Dėl “Vilnies” $15.00
Dėl “Laisvės” 10.00
Dėl apsigynimo 10.00
Sukelta dėl svarbių reikalų

viso $87.00

San Francisco, Cal.
Mūsų bendras parengimas

Vasario 14 d. čia turėjome 
linksmus šokius (Valentine 
Dance), ir vakarą labai link
smai praleidome. Nors Šis 
parengimas įvyko San Fran
cisco viešojoje svetainėje, bet 
dėkui San Leandro ir Oak- 
lando draugams ir draugėms 
už jų draugišką kooperaciją, 
žmonių labai daug atsilankė, 
ir su viskuom daug prisidėjo. 
Todėl galime pasidžiaugti, 
kad parengimo pasekmės bu
vo labai geros.

Draugėms moterims verta 
tarti didelis ačiū, kurios au
kavo gražias dovanėles. Taip
gi ačiū visiems kurie dirbo 
dėl parengimo.

Parengime buvo kelintas ir 
svečių iš kitų kolonijų, bet su 
kitais neteko gerai susipažin
ti, tik teko kalbėtis su Mr. ir 
Mrs. Gilies, atvykusiais iš 
Chicagos. Jie tuo laiku viešė- 
josi pas savo žentą ii’ dukre
lę čia San Francisco apylinkė
je ir dalyvavo mūsų parengi
me. Smagu, kad svečiai atvy
kę į šią koloniją aplanko mū
sų parengimus.

—o—
Z^abrango gasolinas *

Sacramento seimelio ponai 
ilgai tarėsi, kad aptaksuoti 
gasoliną, nes jiems negana 
pinigų vieškelių gerinimui. 
Pagaliau buvo nutarę padi
dinti taksus nuo 1 d. birže
lio, bet aptaksavo pirmiau, 
negu buvo tarta. Dabar nuo 
vasario 15 d. mes jau turime 
mokėti pusketvirto cento ant 
galiono daugiau, negu mokė
jome pirmiau. Iki šiolei Kali
fornijoje mes mokėjome ant 
galiono.gasolino, taksų 41/>c., 
o dabar turėsime mokėti net 
po 8c.

Dabar Kalifornijos valsti
joj bus veik aukščiausi tak
sai ant gasolino.

—o—
Dar eina P. W. vajus

Ant 15 metų angliško dien
raščio “Peoples World” jubi
liejaus buvo pasi brėžta gauti 
4,000 naujų skaitytojų, t.y. 
San Francisco apylinkėj. Bet 
iki dabar tepavyko gauti tik 
1,000 naujų skaitytojų. Da
bar dar vajus tęsiasi, ir tęsis 
iki balandžio 15 d. Tikisi su
daryti pilną 4,000 naujų skai
tytojų kvotą. Alvinas.

ORGANIZACIJŲ ATYDAI
Kovo menesio susirinkimuose tu

rėkite savo dlenotvarkyje Laisvės 
vajų sukėliniui $8,000. Pasirūpinkite 
surengimui kokios nors pramogos, 
pasistatykite sau kvotą kiek jūsų 
kolonija sukels fondui. Prašome vi
sų ir Visiir darbuotis, kad sukelti 
fondą paskirtu laiku.

Laisves Adm.

3 pusi.-Laisve (Liberty)-Ketvirtad., Kovo-March 5, 1953

Hartford, Conn.
Vietos demokratiniai lietu

viai parėmė LLD Knygų Fon
dą. Surinkta aukų $16.25. 
F. J. Repšys aukavo $1.50. 
Po $1 aukavo: J. žemaitis, L. 
Mankienė, J. Yasas, Anna Vi- 
sockis, Lena Banell, P. Rauli- 
naitis, J. Beržinis, K. B. ir R. 
Kanopa. Kiti aukavo po ma
žiau. Visiems širdingai ačiū! 
Gerai mokasi LLD 68 kuopos 
nariai duokles už 1953 me
tus. Pasitikiu, kad kuopa ne
trukus bus garbės sąraše.

M. J.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Vandens saugyklos 
“Rosica” statyba 
Bulgarijoje

SOFIJA. — Arti legenkU- 
rinės Šipkos yra viena iš 
stambiausių socializmo sta
tybų Bulgarijoje — vandens 
saugyklos “Rosica” staty
ba.

Daug nelaimių praeityje 
atnešdavo vals t i e č i a m s 
srauni Rosicos upė. Pava
sarį jos vandenys apsemda
vo laukus* ir kaimus, žūda
vo pasėliai, gyvuliai. Ndo 
senų laikų vietiniai gyven
tojai svajojo nugalėti Rosi- 
cą. Tačiau ši svajonė ga
lėjo būti įgyvendinta tik 
esant liaudies valdžiai. Jau 
1944 metais prie Rosicos 
buvo plačiai išvystyti sta
tybiniai darbai.

Dabar dauguma šių dar
bų jau atlikta.

1953 metais vandens sau
gykla “Rosica” stos rikiuo
tėm Ties Seviljevu nusi
drieks didžiulis 18 kilome
trų ilgio ir 2 kilometrų plo
čio ežeras. Srauniosios Ro
sicos vandenys pripildys jį 
ir iš čia drėkinimo kanalais 
tekės į Pavlikenų, Gorno - 
Oriachovicos ir Try novo 
okolijų laukus.

Įvairūs išsireiškimai
Kerštas dažnai reiškia tą 

patį, ką reikštų kandimas 
šuniui už tai, jog šuo tau 
įkando. Menckehv

Jeigu vyriškiai žinotų, 
kaip moteriškės laiką lei
džia, kai esti vienos, tai jie 
niekuomet neapsivestų.

O. Henry
(Geltonojo šuns 

atsiminimai)
• t

Patriotizmas tai paskuti
nė žuliko prieglauda.

Samuel Johnson
Surinko Kas Kitas.

MATHIE'S A.
BUYUS
(BUYAUSKAS), /

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.
MArket 2-5172
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Chicago, III.
Kultūriečių parengimas

Moterų Kultūros Klubas 
rengia šaunią vakarienę 7 d. 
kovo, “Vilnies” svetainėje, 
kur bus minima Tarptautinė 
Moterų Diena, tai iš visko at
rodo, kad moterys labai rim
tai žiuri į savo parengimą ir 
smarkiai veikia, kad viskas 
pavyktų kuopirikiausiai. Jau 
bilietai yra parduodami. Tik 
už vieną dolerį galėsimo ska
niai pasivalgyti. nes moterys 
pagamins-atneš 
nėšių ir galima 
vakarienė bus Įvairi, nes 
bus gaminama vien tik vienos 
bei dviejų šeimininkių, bet 
bus produktų bent tuzino šei
mininkių, kiekviena suteiks 
kas geriausia ir skaniausia.

—o—

įvairių ska- 
tikėtis. kad

ne-

Ct„ Gi

Mirė
Bronislova Šidlauskienė, po 

tėvais Gintalaitė, 2311 So. Le
avitt St., mirė vasario 24 d. 
Kilusi iš Telšių apskr.

Mary Bartkus, po tėvais Be
nedick, 1342 Sa. 59th 
cero, mirė vasario 24 
mus Lietuvoj.

Louis Beinar, mirė 
24 d. Kilęs iš Raseinių 
Viduklės valsč.

Konstancija Montwid, po 
tėvais Serbalytė, 2611 W. 
69th St., mirė vasario 23 d. 
Kilusi iš Telšių apskr., Rieta- 
vos valse., Daugilių kaim.

Petras Wabol, 3739 S. Ke- 
dzie Avė., mirė vasario 23 d. 
Gimęs Chicagoje.

vasario 
apskr.

mums atsieina

Chi-

policistas

ir pašovė

' Atrodo, jog paprasti 
cagos piliečiai turėsime sumo
kėti atlyginimą William Ka
ras šeimai—$170,000. Ir tik 
už tai, kad girtas
John Snell parodė “įstatymų 
saugotojo galybę 
Wm. K aras į veidą, nuo ko 
vaikinas neteko regėjimo.

Tai atsitiko gruodžio l-mps 
naktį, 1950 metais. Jau gir
tas policistas Snell- užėjo į 
valgyklą 801 W. Jackson, kur . 
patarnautoju pas savo 
uošvį dirbo karo veteranas 
Wm. Karas. Policistui pradė
jus priekabiauti, kilo ginčas. 
Pagaliams girtas policistas 
paleido šūvi vaikinui tiesiai 
veidan.

)

be 
po
se i-

Po kelių mėnesių iš ligoni
nės išėjęs vdikinas amžinai 
netekęs regėjimo, užvedė by
lą prieš smuklių savininkus, 
kuriose policistas pasilakė ii 
prieš patį policistą. Su dviem 
smuklininkais susitaikyta 
teismo. Jie už nugirdymą 
licisto sumokėjo Karas 
mai $38,000.

Šiom dienom aukštesniame 
teisme pasibaigė byla ir 
prieš nedorą policistą. Teisė
jas Roscoe South priteisė po
licistą Snell sumokėti sužalo
tam vaikinui ir 
$169,900.

Teisme policistas 
kinosi, kad vaikiną 
vęs “eidamas pareigas”. Net 
sunkiai sužeistą vaikiną tada 
areštavo ir nugabeno kalėji
mam Bet girtuoklio 
to kaltinimą teismas 
metė.’

.jo šeimai

Snell aiš- 
jis pašo-

policis- 
tada at-

pinigųPriteistos sumos
Snell neturįs. Tad nukentėju
sio vaikino advokatai dabar 
reikalaus, kad miestas sumo
kėtų. Miestas, žinoma, sumo
kės, bet... ne iš valdininkų ki
šenės. Tai bus iš bendro iždo, 
kurį sudarome visi taksų mo
kėtojai. Klausimas:

Kodėl miesto valdžia lei
džia girtiems policistams švai
stytis revolveriais?

Piktas Pilietis.

( Susidaręs unijų komitetas 
gauti geresnę gaso įvadų in
spekciją pažymi, jog tai yra 
gyvybės reikalas. Nuo 1940 
metų New Yorko mieste 2,- 
821 asmuo mirė įvairiose ne
laimėse su gasu.

SKELBKITES LAISVĖJE

NehYorko^/^/zfc/ZIrikH
Proto sveikatos 
forumo vakarai

Brooklyno State Hospital 
daktarų grupė vieną kartą 
per mėnesi . vykdo protines 
sveikatos forumą. Vykdo tik 
per žiemos sezoną. Protinės 
sveikatos pamokas dėstantie
ji profesoriai, o taip pat ir 
įstaigose dirbantieji daktarai 
aiškina 
surištus 
k u sijos.
Sekami

įvairius su ta sritimi 
klausimus. Seka d is-

forumo vakarai

8:305-tos vakaroKovo
kalbės Joseph Zubin, Ph. D.

Balandžio 2-ros vaka. 8:30 
kalbės Gustav Bychovski, 
M. D.

Gegužės 7-tos vakaro 8:30 
kalbės J. Vosburgh Lyons, 
M. D.
Forumo 

goninė);) 
Clarkson
St., Brooklyne. Įėjimas nemo
kamas. Kviečiami visi.

vakarai vykdomi li-
Auditoriuim, 681

Avė., prie E. 4 1th

vadina- 
apartmentų,

dideliu 
dauge-

Ir republikonai rems 
rendų kontrolę
Devyni New Yorko ir Bronx 

republikonai atstovai Valsti
jos .Seimelyje bendrai- pasira
šė ^pareiškimą, kad jie rems 
rendauninkų reikalavimą pa
laikyti mieste ir toliau rendų 
kontrolę. Jie tai pareiškė 
pirm antrosios masių delega
cijos išvykimo į Albany ren
dų klausimu. Delegacija ten 
lankėsi kovo 3-čią.

Jie taip pat pasisakė prieš 
iškontroliavimą taip 
mų liuksusinių
už kuriuos mokama $100 iki 
$150 rondos per mėnesi. To
kias rendas, nors su didele 
šeimai skriauda, su 
pasiaukojimu moka
lis darbininkų šeimų. Moka 
dėl stokos namų, kad be mo
kėjimo tokių rendų negali
gauti jokio buto.

Manhattane ir Bronxe, kur 
didelė daugumh miestiečių 
gyvena kompaniškuose apart- 
mentuose, sąjūdis tąrp ren- 
daiminkų yra didelis. Jie te
lefonais, laiškais, rezoliucijo
mis, telegramomis ir delega
cijomis bombardavo savo at
stovus Valstijos Seimelyje. 
Atstovai negalėjo neišklausy
ti balsuotojų organizuoto rei
kalavimo. Turėjo nukrypti 
nuo savo partijos viršenybės 
linijos. Gubernatoriaus Dewey 
ir jo republikonų nusistaty
mas yra iškontroliuoti rendas.

Bronx demokratai 
rėmė rendauninkus

Bronx demokratai Valstijos 
Seimelio nariai praėjusią sa
vaitę buvo viešai pasisakę už 
palaikymą rendų kontrolės. 
Ir patarę Rendauninkų Tary
boms veikti į gubernatorių 
Dewey ir į kitus republikonus. 
Patarė republikonus raginti 
atsisakyti nuo kėlimo rendų.

Rendauninkai tą informaci
ją panaudojo keliuose masi
niuose mitinguose, į kuriuos 
suėjo apie 3,000 publikos. 
Taipgi pavartojo savo agita
cijoje prie stalų gatvėse, kur 
rinko parašus už rendų k out 
rolę.

kas

Jelke dar kalėjime
Teisėjas Valente ' kol 

atsisako nuteistąjį už prosti
tucijos . biznį milijonieriuką 
Jelkę išleisti iš kalėjimo po 
kaucija. Sakęs nenorįs išleis
ti pirm paskelbimo nuospren
džio, nes “spauda iš jo daro 
herojų.”

Nuosprendžiui diena nusta
tyta šio mėnesio 20-ta. Abejo
jama, ar turės ištvermės jį 
laikyti uždarytą taip ilgai.

Jūsų doleriai valdžiai
apie 6 savai- 
turėsime su- 
dvėjus taks.! 
kitus visaša-

(federalei) valdžiai.

Begiu sekamų 
či newyorkieciai 
mokėti valdžiai 
vienus valstijos, 
liškajai
Valstijiniai taksai:

Sumokėtini ne vėliau ba
landžio (April) 1 5-tos. Mo- 
kasi už 1952 meti] pajamas.

Raportuoti savo pajamas 
ii’ mokėti taksus įsako uždir
busiems $1,000 ai' daugiau 
per metus pavieniams.

Vedusių pora turi raportuo
ti pajamas ir mokėti taksus 
jeigu jų abiejų pajamas su
dėjus kartu yra $2,500 ar 
daugiau metams.

Mokantiems kas trys mene
siai dalimis yra pakaitų. Bū
davo galima mokėti ne ma
žiau 
bar 
$10 
gali 
visa 
$10, 
yra
Federaliai taksai:

galima
$5 vienu bertainiu. Da

tin’) mokėti ne mažiau 
vienu įmokesčiu. Mažiau 
būti tiktai tuomet, jeigu 
taksų suma yra mažiau 
arba jei mokamoji dalis 

paskutinė.

Sumokėtini ne vėliau 15-tos 
kovo (March). ' Penkioliktai 
pripuolant sekmadienį, įteik
tieji asmeniškai raštinėse ar 
pašte užantspauduoti pirm 
16-tos pusiaunakčio taksai 
bus skaitomi sumokėtais le
galiai, skirtu laiku.
Kas turi mokėti

XIZ .

V i s a š a 1 i š k a j a i (f o d o r a 1 e i) 
valdžiai taksus turi mokėti 
kiekvienas suaugęs, mažas, 
ar senas, kurio pajamos siekė 
$600 ar daugiau metams.

Raportuoti turi visas savo 
pajamas. Taksus moka tiktai 
už tą sumą, kuri bus virš tų 
pirmųjų $600. Jeigu asmuo 
turi užlaikomą žmoną, vai
kų, jis atskaičiuoja ir jiems 
kiekvienam po $600 pragyve
nimui. Taksus moka nuo li
kusių.

Daugumos dirbančiųjų 
algą taksai yra išskaitomi 
algos. Gal tais išskaitymais 
buvo permokėta, o gal ir no- 
d amok eta. Tam parodyti tu
rės išpildyti ir taksų surinkė
jui Įteikti atitinkamas formas 
(blankas). Jeigu nedamokė- 
jote, turėsite tą sumą sykiu 
su forma pasiųsti. Jeigu per
mokėta, tą sumą sugrąžins 
čekiu kada nors vėliau.

Pe inn ok etų su gr ą ž i n i m a s
kartais užtrunka kelis mėne
sius.
Kaip mokėti

Taksams raportuoti formos 
(form) gaunamos taksų rašti
nėse. Ir yra bankuose ir paš
te, jeigu pakankamai anksti 
paklausite. Paskutinėmis die
nomis pašte kartais išsibai
gia. Galima prašyti ir gauti 
■formas visai šeimai. Patarti
na ir sau turėti porą. Nerei
kės vėl bėgti įstaigon jei tai
kysis vieną sugadinti. Be to, 
yra gerai sau pasilikti kopiją 
ir ilgokai palaikyti, 
sykiu ir čekio ar kitą 
Yra nuotikių, kad už kelių 
metų pareikalauja iš naujo 
mokėti. Jei neturėsi parody
mų kada ir kaip mokėjai, bū
si pralaimėtoju.
Formos yra trejopos:

Form 1040A pritaikyta ma
žai uždirbantiems ir 
tiems ne daugiau $100 
mų metams iš procentų 
tų panašių šaltinių.

Short-Form 1040 pritaikyta 
uždirbusiems algomis ma
žiau $5,000 metams, bet tu
rėjusių dalį tos sumos paja
mų procentais, rendomis ar 
kitokių, kurios viršijo $100 
metams.

Long-Form 1040 pritaikyta 
gaunantiems $5,000 ar dau
giau pajamų metams. Taip 
pat ir tiems, kurie būtų ir ma

Laikyti 
i kvitą.

turin- 
paja- 
ar ki-

i šm o kęs
ai- kitų ne-

išpildyti

eilinio žmo-
gali iš-

žiau gavę pajamų, bet turėjo 
nepaprastų didelių 
čių dėl ilgų ligų 
laimių.
Kas gali formas

Paprastąsias, 
gaus Formas 1040A 
pildyti pats tas, kuris supran
ta ten paduotus klausimus ir 
gali pakankamai, aiškiai įra-

Long-Form 1040 yra dau
giau paini. Daugiau klausimų. 
Ir sunku pačiam žinoti viską, 
kas galima skaityti .atrokuo- 
tina, kaipo netaksuoj., o kas 
negalima. Jei kam kas neaiš
ku, geriau eiti pas ekspertą 
persitikrinti.

Patarimų suteikia pačiose 
taksams priimti raštinėse ne
mokamai. Turintiems daugiau 
komplikuotų problemų, kar
tais apsimoka nueiti ir 
a p m o k a m u os i u s ž i n o m u s 
pertus.

Liudytojų, 
vienoms 
raporto 
Užtenka 
portą.

Jei vyras ir 
bendrai, jie abu 
pildo 
rai, tiktai vienas pasirašo
savo raportu. Teisėta yra 
dyti abiem s 
skirai, kaip 
tiems.

Sekamose 
tai, kokius
atrokuoti kaipo 
mus.

pas 
eks-

nei 
pajamų 

nereikia, 
pasirašyti ra-

n otari jušų 
nei kitoms 
■formoms 

pačiam

žmona pildo 
pasirašo. Jei 

kiekvienas savo atski- 
po 

pil- 
at- 
pa

bendrą, arba 
goriau išeina

laidose bus apie 
iškaščius galima 

netaksuoja- 
Z.

Pasveikins Nelsoną ? i
Išėjusiam iš kalėjimo Nel

sonui pasveikinti ir pagerbti 
masiniame mitinge šio sek
madienio popietį New Yorke 
kalbės artistas Paul Robeson. 
Taip pat kalbės moteris dar
bininkų vadove Elizabeth 
Gurley Flynn, William L. 
Patterson, Dr. Edward Bars-

Mitingas bus Rockland Pa
lace, 155th St. ir 8th Ave. 
Prasidės 2 vai. Įžanga 50c. 
Rengia ir kviečia visus Civili
nių Teisių Kongresas ir Lin- 
kolno Brigados Veteranai.

Justice redaktorius 
užtarė Rosenbergus

International Ladies Gar
ment Workers Unijos organo 
Justice žydiškojo skyriaus re
daktorius Simon Farber pasi
sakė už pasigailėjimą Rosen- 
b ergams.

Farber sykiu pareiškė. kad 
jis politiniai nepritaria to
kioms pažiūroms, kokių lai
kysenoje yra Įtarti Rosenber- 
gai. Jie skaitomi pažangiais. 
Jis užtariąs juos del to, kad 
bendrai esąs priešingas mir
ties bausmei.

O

: į •*’

r žd

Nollier kaipo 
de Toulouse- 

Jose Ferrer vai- 
artisto jos

’ Claude 
grafienė 
Lautrec. 
dina rolėje
sūnaus naujojoje techni- 
spalvėje filmoje “Mou
lin Rouge.” Rodoma Ca-

z pitol Teatre prie Broad
way ir 51st St., New 
Yorke.

Ginasi sutarties 
su policija

. Buvęs J. V. generalio pro
kuroro asistentas James M. 
McInerney liudijo Washingto
ne, kad Teisdarybės Dcpart- 
mentas su New Yorko poli
cija sutarties neturėjęs. Tuo 
liūdymii) McInerney stato ne
teisingais liūdymus tų, kurie 
sakė, kad sutartis buvo.

McInerney ir pats savo 
liūdymuose buvo pripažinęs, 
kad pasitarimas tuo tikslu bu
vo šauktas ir įvyko. Kad New 
Yorko policijai buvo leista 
pačiai save tyrinėti civilinių 
teisių peržengimo skunduose. 
Tačiau šiame paskiausiame 
savo liūdyme jis sakė, kad 
“jokių užtikrinimų nebuvo 
ieškota ar gauta.” Kad leidi
mas policijai savo tyrinėti 
buvęs tik “eksperimentas.”

Kongresinės tyrinėtojų ko
misijos vyriausiu siekiu, yra 
nustatyti ar buvo suokalbis 
(susitarimas) neprileisti FBI 
tyrinėti policijos . žiaurumus 
gyventojams.

Ne.w Yorke vykdytuose 
dviejuose kongresinės komi
sijos posėdžiuose liudijusių 
asmenų buvo sakyta, kad pa
sitarimo policijos viršenybės 
su prokuratūros atstovais pa
seka buvo suprasta kaipo su
sitarimas. Tarpe liudytojų 
buvo policijos inspektoriaus 
pavaduotojas Frank Fristens- 
ky, J. V. prokuroro asistentas 
Daniel Greenberg, ' buvęs J. 
V. prokuroras Myles Lane.

Help Wanted—Female
HOSIERY 
PAIRERS

Experienced Ladies Hosiery
Union Shop. Good Pay. 
A few beginners considered

SILVER LINE HOSIERY 
DYE WORKS, INC.

140 Plymouth St., B’klyn.
Ind. F Train—York St. Sta.

’ (42-44),

SUSIRINKIMAI
WORCESTER, MASS.

Klaidingo Pranešimo Pataisymas
Vasario 25 ir 26 dd. Laisvėj bu

vo pranešta, kad bus pasilinksmini
mo vakaras, rengiamas LDS 75 kp. 
ant vasario 27 d. Tas turi būti: 
LDS 57 kuopos, kovo 6 d. Reiškia, 
kuopos numeris ir diena parengimui 
buvo klaidingai padėta. Dabai’ bū
kite tikri, kad minėtos LDS 57 kp. 
pasilinksminimo vakaras įvyks kovo 
6 d., 8 va), vakare aukštutinėj sve
tainėj, 29 Endicott St.

Rengėjai kviečia visus atsilankyti.
Komisija.

(43-44)

Prelekcija Apie Sveikatą
LDS 57 kuopa rengia prelekcijas 

dėl žmonių sveikatos. Prelegentu bus 
gerbiamas Dr. Antanas Arenta, jau
nas lietuvis gydytojas, vidujinių ligų 
specialistas; jis sėkmingai jau pagy
dė daugeli lietuvių, sirgusių. Jis šio
je prelekcijoje dėstys (aiškins) šir
dies ligas bei atakas, vidurių bėdas, 
maisto nevirškinimą ir 1.1. Klausi
mus iš publikos pasiryžęs atsakyti 
kiek tik jų bus. Todėl kiekvienas 
pasinaudokite šia proga, ateikite i 
prelekcijas kovo 22 d., 3 vai. po 
Dietų. Lietuviu Svetainėje. 29 Endi- 

Kom.
pietų, Lietuvių Svetainėje, 29 
cott Street.

(43-44)

ELIZABETH, N. J.
L.L.D. 57 kuopos susirinkimas 

įvyks sekmadieni, Kovo-March 8 d., 
2-rą vai. popiet. Kviečiame visus 
narius dalyvauti, bus svarbių reika
lų aptarimui. — K. Čiurlys.

(42-44) s

DETROIT, MICH, 
žaislų Vakaras Su Programa

Rengia Detroito Moterų Pažangos 
Klubas, įvyks sekmadienį, kovo- 
March 8-tą. Draugijų svetainėje, 
4097 Portei' St., pradžia 2-rą vai. 
popiet. Įėjimas veltui.

Turėsimeį skanių užkandžių ii’ 
trumpą programą. Kviečiame visus 
atsilankyti ir paremti spaudą. Kvie
čia valdyba ii' komisija.

(42-44)

SOUTH BOSTON, MASS. 
Svarbus Pranešimas

Atvyksta viešnia iš Brooklyn, N. 
Y., gerbiama K. Petrikienė. Jos 
pagerbimui L.L.D. kuopos Moterų 
Skyrius rengia gražų banketą su 
dainų programa, įvyks sekmadienį, 
kovo-March 15, prasidės 3-čią va
landą po pietų, bus Kliubo patalpo
je, 318 Broadway.

Prašome kitų organizacijų tą die
ną nieko nerengti ir kviečiame jų 
narius dalyvauti mūsų rengiamame 
bankete. Taipgi kviečiame ir iš ki
tų kolnojų atsilankyti į šį gražų pa
rengimą. —Rengėjos.

42-44)

Įsikūrė komitetas 
vaikų pagalbai

Queens apskrityje įsikūrė 
skyrius pagalbos silpnesniems 
vaikams. Tai tiems, kurie yra 
reikalingi specialės pagalbos 
moksle, negali spėti bendrai 
su protiniai stipresniais vai
kais.

Įvykusiame pirmame apy
linkės mitinge organizacijos 
vadai ragino remti bilių 1776. 
Juo einant būtų teikiamos 
valdinės paskyros tokių vai
kų pagalbai.

Silpnesnių, lėtesnių proti
niai vaikų mūsų šalyje esama 
3 procentai visų gyventojų. 
Tačiau pritaikius jiems me- 
dikališką pagalbą, mokyklas, 
žaismes, pasilinksminimą jie 
galėtų gyventi normalų gyve
nimą. Kol kas jie tebėra “už
mirštaisiais vaikais.” Komile; 
tas siekia ištraukti juos iš tų 
užmirštųjų padėties.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE

BILLING CLERK. Some know
ledge of typing and general office 
duties. 5 day week; permanent po
sition; phone RE. 9-6376 for inter
view.

(38-45)

Wanted 5 women, experienced in 
picking horse hair. $1.00 per hour. 
Steady position. 5 day week. Write 
giving full details. Box E. 107, 711 
Jefferson Bldg., Phila., 7.

(38-44)

HELP WANTED—MALE
AUTO TRUCK MECHANICS

We pay top rates. Clean warm 
shop. Vacations with pay. Other 
benefits.

GMC TRUCK RETAIL STORE 
3100 N. Howard Street.

;mr. hansbury — re. 9-1423 
cr 2300 Carpenter Street. MR. H. C. 
TOLHURST —KI. 5-3646.

(42-44)

GRINDERS. Experienced on Stain
less Steel. Steady work; 
ing conditions. Apply in

Victor V. Clad Co., 14
See Mr. Tully.

(38-44)

good work
person : 
So. 21st St.

SUSIRINKIMAI
DETROIT, MICH.

L.L.D. SVARBOS REIKALAI ‘
L.L.D. 188-tos kuopos susirinki

mas įvyks Šį sekmadienį, 8 d. kovo- 
March, prasidės 11 vai. ryto, 2934 
Yemans St., 
ranto.

Nuoširdžiai 
res dalyvauti 
me daug svarbių reikalų aptarimui. 
Mūsų kuopos veikla, duoklių sumo
kėjimas už šiuos metus laiku, nes 
Centras jau 
reikia daug 
Centras turi 
klės.

viršuj Rrusų Restau- 
t

prašome narius ir na-
susirinkime, nes turi-

leidžia naują knygą ir 
pinigų jos 
greit gauti

išleidimui. 
narių duo- 

Kom.
(44-45)

WORCESTER, MASS.
A.L.D.L.D. 155-tos kuopos susirin

kimas įvyks pirmadienį, kovo-March 
9-tą, prasidės 7:30 vai. vakare, Lie
tuvių Salėje, 29 Endicott St.

Visos narės malonėkite dalyvauti 
susirinkime, nes turinie daug svar
bių reikalų apsvarstymui.

A. W.
(44-45)

Hartford, Conn.
A.L.D.L.D. 68-tos kuopos susirin

kimas įvyks pirmadienį, kovo-March 
9-tą, pradžia 8 vai. vakare, Laisvės 
Choro salėje, 157 Hungerford St. 
Visi nariai dalyvaukite susirinkime, 
yra svarbių reikalų, aptarimui. Ne
pamirškite. —A. K.

(44-45)

Virginia 9-6125PETER GUSTAITIS, JR„ M. D.
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ

• TYRIMUI

a

2-3; 6-8 P. M.
By Appointment 

Except Thurs. & Holidays
87-20 85th Street 

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

4 pusl.-Laisrd (Liberty)-Ketvirtad., Kovo-March 5, 1953

PETRAS KAPISKAS
• * IR

VINCAS SODA1TIS
Užlaiko puikų

BAR & GRILL
32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y 

Telephone EVergreen 4-8174

Svarbu priminti,-
Kad motorų rengiamasis 

Tarptautinės Moterų Dieno®, 
minėjimas įvyks jau šį sek
madienį. Girdėjote, kad pro-k 
gramoje bus kas nauja. O 
vaišingumas jau žinomas vi
siems. Tikriausia, ruošiatės 
ateiti.

visiems. Ji kalba 
Dainos ir kitkas

Džiaugiamės, kad ruošiatės 
ateiti. Bet turime jums ir pra
šymą. Kvieskite jaunus ir se
nus, buvusius ir nebuvusius 
mūsų iškilmėse. Kalbėtoja 
daktarė Paolone verta pasi
tikti masiniai, svarbu išgirsti 
jos kalbą 
angliškai.
programoje taip pat bus Įdo
mu ir suprantama visiems. Po 
programos nuobodauti irgi 
neteks, nes turėsimo gorų na
mie gamintų vaišių.

Tas viskas įvyks kovo 8-tos 
popiečio 3 vai., Liberty Audi
torijos Gym Hali. Kviečiame 
visus. Lauksime ateinančių su 
šeima, draugais ir kaimynais.

Rengėjos.

Įrengė vaikams kempę,
W i 1 1 i a m s b u rgo YM 8c 

YWHA nupirko Staten Is
lande 50 akrų žemės. Ten 
įrengia dieninę vaikams kem
pę. Jau registruoja kandida
tus. Priims 8-13 metų ir tik 
iš tų Brooklyn!) vietų, iš ku
riui bus galima nuvažiuoti 
kempėn bėgiu vienos \alan- 
dos laiko. Nuveš ir parveš 
busais ir pervažomis (ferry).

į

Dr. A. Petrikai
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyrę Barbenai

sB

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G. J

Tel. EV. 7-62SS / T

Ė
a




