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KRISLAI
Pabėgėlis lakūnas. 
Kas tai suorganizavo? 
O kai sugaus?
Klernenti Gottwald.
Dr. Albert Einstein.

Rašo R. MIZARA

Neseniai iš Lenkijos, spraur- 
sminiu (jet) lėktuvu, nuskri
do j Daniją lenkas lakūnas 
ir ten aerodrome nusileido.

' Mūsų krašto radijas ir spau
da tuojau' pradėjo savo Jita-

—Žiūrėkit, lenkas lakūnas, 
rizikuodamas savo gyvybe, 
pabėgo iš “anapus uždangos” 
ir “laisvąjį pasaulį.”

Lėktuvas' kuriame pabėgė
lis skrido, buvo “naujausios 
mados.”

Kai tik lėktuvas ten nusi
leido, tuojau “Vakaru Euro
pos” žymiausieji ekspertai 
pradėjo jį tyrinėti, mikrosko
piškai fotografuoti ir užsira
šyti lėktuvo struktūros ir me
džiagos, iš kurios jis paga
mintas, “paslaptis.”

Kai viskas bus ištirta, tuo
met lėktuvas, sakoma, būsiąs 
sugrąžintas Lenkijai.

Iš pirmo atrodė, jog čia 
viskas atsitiko gaivališkai.

Tai buvo klaida.
Jk štai, šiomis dienomis pas- 
"*»elbta, jog “grupė amerikinių 

biznierių”, per savo žvalgybą, 
pačioje Lenkijoje suorganiza
vo šį pabėgimą.

Kam?
Tam, kad patirti, kad su

rasti lėktuvo konstrukcijos 
paslaptis.

Matyt, nemaža pinigų buvo 
išleista papirkinėjimui tų, ku
rie pabėgimą organizavo ir 
vykdė.

Iš viso to skaitytojas susi
darys dvi aiškias išvadas:

1. Amerikiečiai organizuoja 
šnipus ir žalotojus Lenkijoje 
ir kitur.

2. Technika “anapus uždan
gos” taip ištobulinta, kad net 
amerikiečiai priversti leisti 
dideles pinigų sumas, organi
zuoti “pabėgimus,” Idant gau
ti jos, technikos, paslaptis!

Na, o kai Lenkijos saugumo 
organai, anksčiau ar vėliau, 
sučiups tuos, kurie parsidavė 
“amerikiniams biznieriams,” 
taw toji pati spauda, kuri šian
dien ^pabėgimą” taip garbi
na, tuomet rėks, skelbdama, 
kad ten nekaltai baudžia 
žmones!

Kadaise, atsimename, iš 
Čechoslovakijos j Vokietiją 
“pabėgo” traukinys su pasa- 
žieriais.

Tas, kuris mano, būk “trau
kinio pabėgimas” nebuvo or
ganizuotas iš anksto kur nors 
šitoje pusėje Čechoslovakijos 
rubežiaus, daro didžiausią 
klaidą.

Dėl viso to Tarybų Sąjun
gos spauda ir liaudies demo
kratinių šalių spauda nuolat 
ragina piliečius, /kad jie nenu
traukiamai budėtų.

Skaudų smūgį Čechoslova
kijos liaudies respublikai su
davė staigi mirtis jos prezi
dento Klemenčio Gottwaldo.

Jo laidotuvės bus ketvirta- 
^wenį.

Gottwaldas buvo dar jau
nas, palyginti, vyras, — tik 
56 metų amžiaus, bet daug 
nuveikęs savo tautos ir darbo 
žmonių naudai.

AUKŠČ. TEISMAS UŽGYRĖ 
VALSTIJŲ ĮSTATYMUS 
PRIEŠ UNIJŲ PIKIETUS
Duoda naują įrankį samdytojam 
prieš unijas bei streikus

Washington.-šalies Aukš
čiausias Teismas parėmė 
tokius atskirų valstijų įsta
tymus, kurie užgina uni
joms ramiai pikietuoti dar
bus, kur samdoma r etini ji- 
niai darbininkai .

7 Aukse. Teismo teisėjai 
prieš 2 patvirtino Richmon- 
do, Virginijoj, miestinio 
teismo sprendimą, uždrau
džiantį unijistams pikie
tuoti namų statymą, kur 
kontraktoriai naudoja ne
imi jistus.

Aukščiausias Teismas 
šiuo savo nutarimu taip 
pat pripažįsta Virginijos 
valstijos įstatymo posmą, 
kuris baustinai užgina sam
dytojui susitarti su unija, 
kad darban bus imami tik 
unijistai arba kad nauji 
darbininkai turės įstoti į 
uniją.

Virginijos įstatymas sa
ko: — Niekam neturi būti 
atimta ar aprėžta teisė 
dirbti dėl to, kad jis pri
klauso unijai arba nėra jo
kios Ūnijos narys.

Kai kurios kitos valstijos 
taip pat turi panašius vie
tinius įstatymus.

Tęsiasi Passaic audėjų 
sėdėjimo streikas

v
Passaic, N. J. — Jau an-, 

tra savaitė kai sėdėjimu 
streikuoja 500 darbininkų 
Forstman - Hoffmann vil
nonių audykloje. Streikas 
eina todėl, kad fabrikantai 
bando įvesti po 6 stakles 
kiekvienam darbininkui vie
ton 4 staklių, c w — — ——■ --
TAFTO SŪNUS—AMBA

SADORIUS AIRIJAI
Washington. — Prez. Ei- 

senhoweris paskyrė repu- 
blikono senatoriaus Tafto 
sūnų Williamą H. Taftą 
Jungtinių Valstijų ambasa
dorium Airijai, kaip kad 
pats jauniklis Taftas prašė. 

* . ■ - į—-..... . - ■ -------------- -----------------_ ,

Gi mokslininkas Albert Ein
stein šiomis dienomis minėjo 
savo 74-tąjį gimtadienį.

Dr. Einstein — pažangus 
žmogus, — pažangus mokslo 
srityje, pažangus ir visuome
niniame gyvenime.

Linkime jam gyventi ir dir
bti, dar ilgiausius motus!

ATITAISYMAS

Antradienio, kovo 17 d., 
Laisvėje, Krisluose liko "neiš
taisytas vienas žodis, kuris da
linai pakeičia to sakinio, 
prasmę.

Ketvirtajame nuo pradžios 
paragrafe pasakyta:

“Ne visos ligos yra blogos. 
Bet vičną aš žinau ir gerą li
gą.”

Turėjo būti šitaip: “Bent 
vieną aš žinau ir gerą ligą.”

Atsiprašome.

Dabartinis Auk ščiūu si o j o 
Teismo sprendimas galės 
būti vartojamas visose to
se valstijose, atimant ra
maus pikietavimo teise uni
joms. Tai bus naujas įran
kis streikams laužyti.

Vyriausias Teismas 
palaiko Midi. Įstatą 
prieš komunistus

Washington.— Aukščiau
sias Teismas faktinai pa
tvirtino Michigano valsti
jos įstatymą prieš komu
nistus.

Tas įstatymas reikalauja, 
kad komunistai ir jų šali
ninkai susiregistruotų pas 
valstijos policiją. Jis taip 
pat užgina komunistams 
statyti savo kandidatus rin
kimams.

Aukščiausias Teismas da
bar atsisakė spręsti apelia
ciją, reikalaujančią panai
kinti tą įstatymą kaip prie
šingą Jungtinių Valstijų 
Konstitucijai. Sako, pirma 
patys valstijos teismai turi 
“išaiškinti” savo įstatymą. 
Tik paskui Aukšč. Teismas 
gal ims jį svarstyti.

Danija priglaudė vagį 
Lenkijos lėktuvo

Kope’nhagen, Danija. — 
Danijos valdžia davė politi
nę prieglaudą lenkui lakū
nui Franc. Gareckiui, pavo
gusiam rakietinį Lenkijos 
lėktuvą MIGą. Dabar ža
da sugrąžinti Lenkijai tą 
sovietinės gamybos lėktu
vą.

Amerikonų papirktas, Ga- 
reckis perlėkdino MIGą iš 
Lenkijos į Daniją, kad ame
rikiniai karininkai galėtų 
nusikopijuoti jo sekretus.

Stevęnsonas giria Rhee ir 
amerikonų karų Korėjoje

• Pusan, Korėja. — Adlai 
Stevensonas, buvęs demo
kratų kandidatas į Jungti
nių Valstijų prezidentus, 
viešėjo . pas Syngmaną 
Rhee, Pietinės Korėjos tau
tininkų prezidentą; gyrė jų 
karą išvien su amerikonais 
prieš komunizmą.

f '

Paskui Stevensonas lan
kėsi pafrontėje, kur Ame
rikos generolai rodė, kaip 
jankiai atmuša Šiaurinės 
Korėjos liaudininkus bei ki
nus.

Manila. — Filipinų vy
riausybės bankas Užgrobė 
$50,000, kuriuos Filipinų 
kiniečiai siuntė Kinijai.

Teismas atima belos teisę 
grjžtantiem sveturgimiam

Washington.— Aukščiau
sias ^Jungtinių Valstijų 
Teismas 5 balsais prieš 4 
nusprendė, kad:

Valdžia gali visuomet lai
kyti kaip areštantus be jo
kių belų (užstatų) tokius 
n e p i 1 i eč i u s s ve tu r gi m ius, 
kurie buvo išvykę užsienin, 
bet tapo suturėti, kai grįžo 
atgal į Jungtines Valstijas.

Aukšč. Teismas nuspren
dė, kad jie neturi teisės bū
ti pakištais už užstatus net 
tokiame atsitikime, jeigu 
jokia kita šalis nesutinka 
jų priimti.

200 BUVUSIŲ AMERIKOS 
LAIVŲ TARNAUJA KINIJAI

Boston.—čionaitinis laik
raštis Boston Traveler pa
skelbė kariniu Amerikos 
šnipų raportą, kad daugiau 
kaip 200 statytų Amerikoj 
laivų dabar plukdo karines 
medžiagas bei kitus daiktus 
komunistinei Kinijai. Tuos 
laivus naudoją amerikonai 
ir jų. talkininkai, pelnyda- 
miesi iš verslo su Kinija. 
Nepaiso, kad Amerika, už
draudžia tokį biznį .

Amerikonai tik ųeva par
davė tuos laivus Graikijai 
bei kitiems kraštams, bet iš 
tiesų liekasi tikraisiais šių 
laivų savininkais ir pelnosi 
iš biznio su Kinijos Liau
dies Respublika.

Amerikos valdžia po An
trojo pasaulinio karo be
veik dovanai pardavė savo 
piliečiams daugumą šių lai
vų kaipo atliekamų.

Dabar tie laivai gabena 
Kinijai reikmenis iš Lenki

ŽAISLINE ANGLŲ BOMBA 
NUGĄSDINO TITO LONDONE

London. — Atvykusį Ju
goslavijos prezidentą Titą 
iškilmingai pasitiko ir svei
kino Anglijos premjeras 
Churchillas, karalienės Eli- 
zabethos vyras, užsienio 
reikalų ministras Edenas 
ir kiti Anglijos valdovai. 
Titui pagerbti buvo suri
kiuota laivyno gvardija. Su
burta tūkstančiai policijos 
ir detektyvų, kad saugotų 
Titą nuo “komunistų ar ki
tų priešų.”

Bet kai Tito buvo ceremo- 
nialiai vežamas į premjero 
Churchillo rūmus, tai pra
važiuojant pro Anglijos sei
mą, garsiai sprogo bomba, 
nugąsdindama Titą ir jo 
palydovus. ° Bombiniai de
tektyvai urmu puolėsi iš
tirti tą skandalą, ir atrado, 
jog bomba padaryta .iš žais
linių sprogimų, “fajer kre- 
kių.” Manoma, kad ją “štu- 
koriai” užtaisė.

Tačiau dabar juo griež
čiau saugomas Tito, sle
piant, kur jis 'apsistoja/ ar 
važiuoja.

i Šį sprendimą teismas pa
darė Ignatzo Mezei byloje.

Mezei, išgyvenęs Jungti
nėse Valstijose per 25 me
tus, paskui nuvyko Vengri- 
jon, o kai grįžo atgal, tai 
Amerikos valdžia užgynė jį 
priimti, ir jis buvo sulaiky
tas Ellis Islando ateivybės 
stotyje. Paskui buvo už 
užstatą paleistas.

Bet kad Aukščiausias 
Teismas dabar panaikino 
užstato teisę tokiems atei
viams, tai Mezei gali būti 
vėl suimtas ir neribotam 
laikui uždarytas Ellis Is
lando stotyje.

jos, Sovietų Sąjungos ir iš 
vakarinės Europos uostų.

(Pereitą savaitę ragan- 
gaudis senatorius Joe Mc
Carthy rėkė, kad 96 buvu
sieji amerikiniai laivai da
bar “tikrai tarnauja Kini
jos komunistams.”)

Hong Kong. — Praneša
ma, kad bent 17 laivų iš 
Europos nuolat gabeno ka
riniu ir kitokius krovinius i 
Whampoli, Kinijos Liau
dies Respublikos uostą, nuo 
vasario 6 iki kovo 6 d. šie
met.

Tarp tų laivų buvę bent 
9 Anglijos laivai, 3 Lenki
jos, 1 Norvegijos, 1 Rusi
jos, 1 Danijos, 1 Suomijos 
ir 1 Italijos.

Vienas Norvegijos laivas 
įgabeno Kinijon kelis tūks
tančius “ta j erių” (padan
gų) trokams. — Vis tai ne
paisant u ž d r a u d i m o iš 
Amerikos pusės.

Neoficialiai . pranešama, 
kad Tito prašo iš Anglijos 
daugiau medžiaginės bei 
ginklinės p a r a m o s prieš 
Sovietų Sąjungą; už tai da
rytų ir karinį sąryšį su An- 
gi i ja-

Philadelphia, Pa.
Pasimirė Marijona Saka

lauskienė, • Onos Žalnierai- 
tienės motina. Pašarvota 
pas laidotuvių direktorių 
Juozą Kavaliauską, 1601 S. 
2nd Št., Philadelphijoj. Bus 
palaidota ketvirtadienį, ko
vo 19 d., net Shenandoah, 
Pa.

Pasiliko liūdesyj dukte
rys Ona ir Žabeli ja ir sū
nus Edvardas.

Velionė buvo virš 90 me
tu, amžiaus. R. M.

v

Formoza.— Amerika pa
smarkino ginklų siuntimą 
Čiang Kai-šekui.

ORAS.—Giedra ir nešalta.

AMERIKA SUSIDOMĖJUS 
MA LENKO VO SIŪLYMU 
DEL SANTAIKOS
Anglų ministerija sako, galima 
būtų tartis su Sovietų Sųjunga

Washington. — Amerikos 
valstybės departmentas sa
kė, jog mūsų šalies valdžia 
yra susidomėjusi pareiški
mu, kurį naujasis Sovietų 
Sąjungos premjeras Malen
kovas padarė, kalbėdamas

/
Nubaustas Indžiu 
rašytojas Buchman už 
paniekinimą Kongreso’

Washington. — Federalis 
apskrities teismas surado 
kaltu Sidney Buchmaną, 
buvusį -Hollywood© juda
mųjų paveikslų rašytoją ir 
gamintoją, už “paniekini
mą” Kongreso. Nes Buch- 
manas neatvyko, kada 
Kongresmanų Neameriki-į 
nes Veiklos Komitetas šau
kė jį kvosti, ar jis yra ko
munistas.

Už tai teismas dabar nu
baudė ' Buchmaną $150 ir 
skyrė 1 metus suspenduo
tos kalėjimo bausmės, lai
kydamas jį “pasitaisymui” 
po $1,000 užstato.

Nauji atominiai 
bandymai Nevadoj
• La s Vegas, Nev. — Ame- 
erikos karininkai antradie
nį išsprogdino dar vieną 
atominę bombą N e v a d o s 
valstijos dykumoje. Sprogi
mo šviesa buvo, ryškiai ma
toma per 75 mylias.

Buvo pranašaujama, kad 
naujoji atom - bomba bū
sianti '6 sykius smarkesnė 
už senąsias A-bombas.

Teigiama, kad dabar bus 
išbandyta dar 9 atominiai 
sprogimai bei šoviniai. Bū
sią ir iš patrankų šaudoma 
atominiais sviediniais.'♦ 
Amerika siunčia Vokietijon 
naujus rakietinius lėktuvus

Wiesbaden, Vokietija. — 
Jungtinės Valstijos urmu 
siunčia naujausius savo ra
kietinius lėktuvus į vakarų 
Vokietiją. Jiems įsakyta 
šaudyti, jeigu Sovietų lėk
tuvai juos “užkabintų.”

London. — Anglija įsakė 
savo lėktuvams neskraidyt 
arčiau kaip už 10 mylių nuo 
sovietinės sienos tarp ryti
nės Vokietijos ir vakarinės.

Pereitą savaitę sovieti
niai lėktuvai nušovė Angli
jos bombonešį, kuris skri
do per sovietinę Vokietijos 
dalį. Su bombonešiu žuvo 
bei paskui mirė 7 anglų la
kūnai. Dėl to smarkiai iš
vien protestavo Amerika, 

Aukščiausioje Sovietų Ta
ryboje pereitą sekmadienį 
Maskvoje. Malenkovas pa
reiškė:

“Nei dabar nei ateityje 
nėra tokio keblaus tarptau
tinio klausimo, kurio nega
lima būtų išspręsti ramio
mis derybomis.”

Washington© politikai pa- ‘ 
stebi, kad Malenkovas ^tie
sioginiai jau nesmerkė 
Amerikos.” _

Valstybės department© 
atstovas, tačiau, pridūrė, 
jog Sovietų Sąjunga turi 
“veiksmais įrodyti,” jog no
ri taikos.

London. — Anglijos ūži 
sienio reikalų ministerijos, 
atstovas sakė, nėra tikrų 
kliūčių, pastojančių kelią 
taikioms deryboms su So
vietų Sąjunga. Dar paste
bėjo, kad Sovietų premje
ras Malenkovas . gal turi' 
skirtingų pasiūlymų, negu 
jau žinomi Stalino siūly
mai ...

Maskva.—Vakariniu kraš
tų diplomatai Maskvoje kal
basi, kad gal būtų galima 
surengti Malenkovo sueigą 
su Eisenhoweriu.

Jungtines Tautos ‘ 
pagerbė Gottwalda

United Nations, N. Y.— 
Politinis Jungtinių Tautų 
Komitetas sulaikė bet ko
kias savo kalbas vienai mi
nutei, tyla pagerbdamas 
mirusįjį čechoslovakijos 
prezidentą Klementą Gott- 
waldą. '

Įvairių šalių pagarba 
Gottwaldui

New York. — Apgailesta
vimus dėl Gottwaldo mir
ties pareiškė čechoslovaki- 
įos delegacijai Jungtinėse 
Tautose atstovai Lenkijos, 
Sy rijos, Franci jos, Irano, 
Thailand©, Graikijos ir dau
gelio kitų šalių.

Peking. — Kinijos prem
jeras Čou En-lai keliaus j 
Čechoslovakijos sostinę 
Pragą dalyvauti laidotuvė
se KI. Gottwaldo, Čechoslo
vakijos prezidento.

Maskva. — Sovietų vy
riausybė paskelbė gedulo 
(žėlavų) dieną šį ketvirta
dienį, kuomet bus laidoja
mas Čechoslovakijos prezi
dentas Gottwaldas.Į

Anglija ir Franci ja.
(Sovietų vyriausybė tei

gia, kad tas bombonešis 75 
mylias įsibriovė į sovietinę 
sritį ir šaudė, kuomet So
vietų lakūnai mėgino jį su
laikyti.)
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ELEMENT GOTTWALD
STALINO LAIDOTUVIŲ metu Maskvoje, kaip rase 

spauda ir skelbė radijas, oras buvo labai šaltas, šiurkš
tus, tiesiog žiaurus.

Nors jis ir prastai jautėsi, Čechoslovakijos preziden
tas Gottwaldas, laidotuvėse dalyvavo, nes Stalinas jam, 
kaip ir milijonams, kitų žmonių, buvo mokytoju, įkvė
pėju, į naują gyvejiimą, į naują visuomeninę santvarką 
kelio rodytoju. Gottwaldas pats taipgi buvo mokytojas 
savo liaudies, jos įkvėpėjas ir kelio jai rodytojas.

Ir štai, Gottwaldas grįžo į Čechoslovakijos sostinę, 
prie savo darbo dar labiau susirgęs! Praėjus devynioms 
dienoms po Stalino mirties, mirė Element Gottwaldas, 
sulaukęs vos 56 metų amžiaus.

Jį parbloškė plaučių uždegimas.

GOTTWALDO MIRTIS—didžiulis nuostolis Čecho
slovakijos liaudžiai, kuriai jis per visą .gyvenimą ištiki
mai tarnavo.

Kilęs iš valstiečių šeimos, Gottwaldas iš pat savo 
jaunų dienų įstojo į socialdemokratų jaunimo sąjungą 

'ir joje veikė. Tuojau po pirmojo pasaulinio karo, jis 
jau buvo Čechoslovakijos socialdemokratų partijos eilė
se, josios kairiajame sparne. Jis stovėjo priešakyje tų, 
kurie organizavo Čechoslovakijos komunistų partiją.

O 1929 metais Gottwaldas jau buvo Čechoslovakijos 
komunistų partijos generaliniu sekretoriumi ir to kraš
to parlamento nariu.

Būdamas parlamente ir už jo sienų, Gottwaldas. 
ryžtingai kovojo prieš darbo žmonių išnaudotojus, 
prieš keliantįjį galvą fašizmą . O kai prasidėjo antrasis 
pasaulinis karas, jis ryžtingai organizavo čechoslovakų 

. anti-fašistus kovai prieš hitlerinius okupantus, už fa
šistinės ašies sutriuškinimą.

Po karo jis stoja darban, įeina į valdžią, vadovauja 
darbo žmonėms, kovodamas prieš tuos, kurie ryžosi Če- 
ehoslovakiją padaryti priešiška Tarybų Sąjungai. Bū
damas šalies premjeru, Gottwaldas sakė, jog tik eida
ma išvien su Tarybų Sąjunga, Čechoslovakiia tegali bū
ti laiminga, tik siekdamas! vykdyti socializmą, čecho
slovakijos liaudis tegali pakilti daug aukščiau ekonomi- 

■ koje ir kultūroje.
Kai buržuazinės partijos buvo pasiryžusi os Čecho- 

slovakiją pasukti “į Vakarus,” padaryti ją imperialistų 
baze kai ui prieš kitas liaudies demokratines respublikas

• ir Tarybų Sąjungą, Gottwaldas stojo darban, organiza
vo darbininkus ir su jų pagalba išgelbėjo Čechoslovakiją. 
Tuoj po to Gottwaldas buvo išrinktas šalies prezidentu.

Būdamas prezidentu, Gottwaldas griežtai kovoje 
. prieš visokius nukrypėlius ir liaudies priešus.

Visa tai darė jį neapkenčiamu liaudies priešuose, bet 
visa tai darė jį juo mylimesniu pačioje liaudyje.

JAPONIJOJE
“LIBERALO” YOŠIDOS valdžia Japonijoje žlugo. 

Parlamentas, 229 balsais prieš 218, ją nuvertė.
Yošidos valdžia valdė kraštą per penkis metus. Jo 

partija vadinasi “liberalų partija,” tačiau tas vardas 
yra pasivogtas, nes Yošidos partija yra pati reakcin- 

’giausia šalyje. Ji pasivadino liberaline tam, kad galėtų 
’Sėkmingiau apgauti balsuotojus.

Nors šios valdžios žlugimas aiškinamas tuo, kad 
♦Yošida, turėdamas gan palaidą liežuvį, tūlą parlamento 
•narį pavadino kvailu idijotu, bet žlugimo tikrosios pras
minės reikia ieškoti kur kitur.

Yošidos valdžia žlugo dėl to, kad ji neišsprendė nei 
vieno svarbesnio ekonominio bei politinio klausimo. Pats 
‘Yošida tik žinojo tai, kad reikia<pataikanti amerikiniams 
imperialistams, kad reikia šokti pagal jų muziką.

Todėl jis pavarė pagrindui Japonijos komunistų 
partiją, persekiojo, slopino darbo unijas ir abelnai dar
bininkų judėjimą.

Japonija—pramoninga šalis, bet jos fabrikantai ir
• pirkliai nebegali surasti savo produktams rinkų, nes 

Yošida, besilaikydamas Wall stryto įsakymų, neleido 
Japonijos biznieriams prekiauti su Kinija ir Tarybų Są- 
junga.

Todėl šalyje veikia nedarbas, liąudyje skurdas: ne
pasitenkinimas verda tiek darbo žmonėse, tiek ir sam
dytojuose.

Gi tuo pačiu laiku Yošida rūpinosi Japoniją gin
kluoti, ruošiant ją naujam karui,—karui prieš Tarybų 

L Sąjungą. .
Dėl to prieš Yošidos valdžią susidarė parlamente 

blokas iš “progresyvių,” socialistų (dešiniųjų ir kairių
jų) ir iš dalies “liberalų partijos” nariu ir šis blokas 
nubalsavo Yošidos valdžią pašalinti.

Premjerui pasiliko du keliai: pavesti, valdžios su
darymą kitoms partijoms arba parlamentą paleisti ir 
paskelbti naujus rinkimus. Yošida pasirinko pastarąjį 
kelią. !

Nauji parlamento rinkimai įvyks balandžio 119 dieną.
. Koks bus naujas parlamentas, liekasi palaukti ir 

pamatyti.

Darbininkų 
Sveikata

Rašo
J. J. Karkiančius, M. D. 

SKERSPAINeS, I
TRUKDYMAI i

Žmonių sveikatingumo i 
darbuotojai, vitaminų išra- j 
dėjai ir tyrinėtojai ėjo erš-1 
kėčiuotais keliais. T e k o 
jiems ieškoti pinigų. Teko 
susidurti su priešiškais gy
dytojų pirmūnais, net ir su 
valdžios biurokratais.

Ekonominis determiniz
mas diktavo gydytojų per- 
dėtiniąms, kad vitaminai 
sumažins ligonių skaičių ir 
sumažins gydytojų biznį.

Keistas dalykas. Gydy
tojai, atrodo, turėtų rūpin
tis žmonių sveikata, turėtų 
stovėti žmonių sveikatos 
sargyboj, turėtų naikinti Ii-
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Brazilijos Moterų Federacijos
Veikėjos Elizos Branko Kalba

Gavusi Tarptautinę Sta
lininę Taikos premiją “už 
taikos stiprini m ą tautų 
tarpo,” Eliza Branko, Bra
zilijos moterų federacijos 
veikėja, pasakė sekama kal
bą:

Man teko didi garbė. Sun
ku man būtų priimti Tarp
tautinę Stall n i n ę taikos 
premiją, jeigu nesupras
čiau, kad mano asmenyje 
apdovanojama brazilų tau
ta, nusipelniusi šią premi
ją savo šaunia ir atkaklia 
kova.

gas ir susirgimus. Žmoni
jos sveikumo didinimas tu
rėtų būti gydytojų aukš
čiausias siekinys, gražiau-| 
sias idealas.

Tačiau vitaminų plitimo 
istorija parodė ką kita. Gal 
vitaminų tyrinėtojai per
daug jau plačiai užsimojo? 
Gal jie perdaug jau stengė
si pakelt žmonijos sveiku
mą ir brandumą? Gal žmo
nija turėtų būti pusiau li
gota dėl gydytojų naudos, 
dėl jų biznio? Ekonominis 
išvaizdis nustatė gaires. Vi
taminų vartojimas plates
niu mostu, be gydytojų re
cepto, mažina gydytojų 
biznį.

Kai publika ima labiau 
vartoti vitaminus, tai dau
gelis pradeda rečiau kreip
tis į gydytojus. Pareiga 
organizuotos medicinos va
dovų yra ta, kad padėt gy
dytojams gydyti kuo . dau
giausia ligonių. Gydytojų 
organizacija paremta pir
miausiai ligų gydymu, o ne 
iii perspėjimu ir vengimu. 
Ligų Įspėjimas, apsaugoji
mas—tai sveikatos dėpart- 
mentų prievolė. Privatinė 
gydytojų praktika labiau 
žiūri savęs, savo biznio.

Kad galėtum žmogų gy
dyt, tas žmogus pirma tu
ri susirgti. Kuo daugiau 
yra sergančių, tuo daugiau 
ju tu gali gydyt, tuo dides
nis tau biznis. Tai jau to
kia kapitalistinė gydytojų 
ekonomika.

Gydytojai po truputį iš
moko ir patyrė vitaminų 
vertę, kad vitaminai išgy
do daugybę įvairių ligų ir 
liguistumų, kad vitaminai 
įspėja daugelio ligų atsira
dimą, kad vitaminai pade
da žmonėms tų ligų išveng
ti ir palaikyti gerą sveika
tą . Bet visa tai siaurina 
gydytojų biznį. Todėl jie 
ir užsispyrė laikyt vitami
nus savo kontrolėj. Be gy
dytojo recepto jūs negalė
tumėt gauti vitaminų.

Tai ir buvo didelis susi
kirtimas nuomonių ir veiks
mų. Vitaminai pradėjo pa
sirodyt apie 1920 m., kur 
nekur, iš lėto. Tai dar bu
vo tik kurjozas. Už dešimt
mečiu ėmė jų atsirasti ir 
vaistinėse, o dai už dešimt
mečio, apie 1940 m., jau bu
vo ir vitaminu kombinaci
jos, daugeriopų vitaminų 
kapsulės, piliulės, milteliai, 
tabletės, skysčiai. Ir kova 
už vitaminu kontrole vis 
smarkokai ėjo.

San Francisco, Gal.—Val
džia pradėjo pulti Vincent 
Hallinan, buvusį Progresy
vių partijos kandidatą pre
zidento vietai.* Šiuo metu 
jis puolamas “dėl taksų ne
sumokė j imo.”

Washington. — Po golfo 
lošimo pasunkėjo prez. Ei- 
senhowerio sloga.

Ši premija uždeda didelę 
atsakomybę. Brazilų tau
ta mokės parodyti, kad ji 
jos verta; ji ir ateityje sti
prins judėjimą taikai gin
ti, gins savo nacionalinį su
verenumą, kuriam grasina 
Šiaurės A m e r i k o s karo 
kurstytojai.

Tarptautinė Stalininė tai
kos premija yra didelis pa
skatinimas, kuris įkvepia 
liaudį kovai už taika ir na
cionalini išsivadavimu. Sta
lino vardas — didžiausis 
tautų įkvėpimo šaltinis. 
Tarptautines Stalininės tai
kos premijos paskyrimas 
mūsų brangiajam rašyto
jui žorži Amadu 1951 me
tais buvo vienas iš svar
biausių veiksnių, kurie su
žadino taikos šalininkų ju
dėjimo pakilimą Brazilijoje, 
kovos už nacionalinį mano 
šalies išvadavimą sustiprė
jimą.

Šiandien mums dar kartą 
teko didi garbė, ir aš esu 
tikra, kad visa brazilu tau- 
ta, tuo didžiuodamasi, ne
pagailės jėgų, kad būtų 
verta Stalino vardo premi
jos. Bražilų tauta vis aukš
čiau kelia didžiosios mūsų 
dienu kovos ir Tėvynės ne
priklausomybės vėliavą.

Aš, paprasta moteris-mo- 
tina, . suprantu, kad šio 
aukšto apdovanojimo pa
skyrimas man — įrodo ta
rybinės liaudies pripažini
mą ir hieilę kovojančioms 
viso pasaulio moterims ir 
jų tarpe Lotynų Ameri
kos moterims, ginan
čioms savo vyrų, brolių ir 
sūnų gyvybę. Mes, mote-' 
rys, dvigubai neapkenčia
me karo: mes jo nekenčia
me kaip žmonės, kuriems 
smurtas, vargas ir kančios* 
kelia pasibjaurėjimą, mes 
nekenčiame jo kaip moti- 

■ nos, kurios augina ir au
klėja savo vaikus, liūliuoja 
savo anūkus. Gindamos tai
ka, mes giname mūsų židi- 
nius, mūsų vyrų . darbą, 
švelnią mūsų vaikų šypse
ną, mūsų jaunuolių ateitį 
ir mūsų dukru orumą. Mes 
giname viso pasaulio vai
kus, mes giname savo šven
tą teisę į laimingą gyveni
mą su mūsų širdžiai arti
mais žmonėmis.

Leiskite man šią iškilmin
gą valandą pasveikinti vi
sas Lotynų Amerikos mo
teris — didvyriškas kovo
tojas už taiką, ypatingai 
Brazilijos moteris. Bra
zilijos moterys ąktyv.iai 
dalyvauja kovoje už taiką: 
iš penkių milijonų parašų, 
surinktų B r a z i 1 i j o j e po 
Kreipimusi dėl Taikos Pak
to sudarymo, moterys yra 
surinkusios 900 tūkstančių; 
jos kovoja prieš karinio su
sitarimo tarp Brazilijos ir 
Jungtinių Valstybių — pa
vergimo ir karo susitarimo 
—ratifikavimą parlamente;

savo puikia kova jos' nelei
do išsiųsti Brazilijos karei
vių į Korėją.

Sveikindama Brazilijos 
moteris, aš kreipiuosi jų 
vardu į viso pasaulio tau
tas ir noriu joms pasakyti: 
mes, Brazilijos moterys - 
motinos, patriotės, ir, va
dinasi, taikos šalininkės — 
paimsime iniciatyvą į savo 
rankas, į stiprias rankas 
motinų, kurios karštai my
li tėvynę, ir neleisime iš
siųsti mūsų vyrų bei sūnų 
mirčiai į Korėją ar bet ku
rią kitą pasaulio dalį, mir-
čiai už šiaurės Amerikos 
agresorių interesus !’

Mes, Brazilijos moterys, 
švelniai saugome savo šir
dyse didžiuosius puikiojo 
patrioto, vilties riterio žo
džius, kuriuos jis pasakė 
Brazilijos parlamente 1946 
metų pradžioje:’ “Brazilų 
tauta niekada nepakels gin
klo prieš tarybinę liaudį.” 
Šie Karloso Presteso žo
džiai yra mūsų žodžiai, ir 
aš kartoju juos čia Brazili
jos. moterų vardu.

Judėjimas už taiką Bra
zilijoje stiprėja sunkioje 
kovoje už nacionalinio su
verenumo išsaugojimą. Mes 
galime pažymėti, kad ruo
šiantis didžiajam Tautų 
kongresui taikai ginti vis 
nauji mano tėvynės gyven
tojų sluoksniai, iki tol abe
jingi taikos gynimo reika
lui, įsijungė į aktyvią kovą. 
Įžymūs Brazilijos politiniai, 
religiniai, profsąjungi n i a i 
ir kariniai veikėjai, o taip 
pat Brazilijos inteligenti
jos atstovai, kurie dar ne- 
seniai nesuvokė mums grę
siančio pavojaus, dedasi 
prie taikos šalininkų. Jų 
tarpe yla generolas Edga
ras Buksbaumas, Naciona
linio komiteto kovai prieš 
karinio susitarimo tarp 
Brazilijos ir Jungtinių 
Valstybių pirmininkas, ku
rio dalyvavimas šioje salė
je taip džiugina mane. Da
bar generolas Buksbaumas 
vadovauja kelių milijonų 
žmonių armijai, kovojan
čių Brazilijoje už taiką 
žmonių armijai, stipriau
siai ir galingiausiai iš visų 
armijų.

Šią iškilmingą valandą aš 
sveikinu visus brazilus, gi
nančius taiką;- aš noriu, 
kad jie drauge su manimi 
jaustų aukštą šio z apdova
nojimo garbę.

As, brazile motina, my
linti savo tėvynę ir savo 
vaikus, noriu išreikšti ma
no didžią meilę Tarybų Są
jungai. Mes, moterys, esa
me dėkingos tarybinei liau
džiai, kuri išvadavo savo 
šalies moteris iš tūkstan
čius metų trukusios vergo
vės, liaudžiai, kuri netoli
moje praeityje, gindama 
savo tėvynę kautynių lau
kuose, iškovojo ' ir mūsų 
vaikams teisę laimingai gy
venti . Dabar Tarybų Są
jungos tautos rodo ryškiau
sia atsidavimo taikai ir vi- 
sos žmonijos laimei pavyz
dį, puikiausią visiško kitų 
tautų nepriklausomybės ir 
suverenumo gerbimo pa
vyzdį. Tegul stiprėja šlo
vinga ir taikinga, nenuga
limoji Tarybų Sąjunga — 
viso pasaulio tautų drau
gas. Tegul būna vis pui
kesnis ir turtingesnis, vis 
kultūringesnis ir laiminges
nis tarybinių žmonių gyve
nimas!

Ukmergės Liaudies Mokyklos No. 2-rc mokinės 
atsilanko pas savo mokytoją Gražiną Rastenienę.

Kas veikiama tarp moterų
Moterų konferencija su 
Jungt. Tautų atstovais

Amerikos Tautiniu Mote
rų Taryba, bendrai su kito
mis moterų organizacijo
mis, turėjo konferenciją su 
kai kuriais Jungtinių Tau
tu atstovais. Konferenci
joje dalyvavo Brazilijos, 
Argentinos, Indijos, Irako 
ir Pakistano atstovai.

Kuomet amerikietės mo
terys pastatė jiems klausi
mą, kodėl nebaigiamas Ko
rėjos karas, kodėl ten tebe
sitęsia bereikalingos žudy
nės, tai veik visi konferen
cijoje dalyvavę virš minėtų 
valstybių atstovai atsakė, 
kad jie ir jų tautos norėtų 
tuojau baigti Korėjos karą, 
kad jie ir jų tautos norėtų 
pasaulyje taiką palaikyti.

bert Brownell, ragindamos 
sulaikyti deportavimų ban-

Tame laiške vyriausia j°įk 
atžymi Mrs. Eulalia Figui^ Y
redo, kurią norima depor
tuoti į fašistinę Portugali
ją, kur ji gali būti perse
kiojama ir gal net iki mir
ties- kankinama.

Mrs. Figuiredo yra 42 
metų amžiaus, Amerikoje 
išgyvenusi 32 metus, daug 
veikusi tarp tekstilės dar
bininkų, aktyviai veikusi 
1928 m. streike, New Bed
ford, Mass. Buvo paleista 
po $5,000 kaucija. Bet da
bar kaucija buvo panaikin
ta ir ji paimta į Ellis salą 
deportavimui.

Moterys šaukia ateivių 
gynimu’ konferenciją

Minimu tautu atstovai 
taipgi apgailestavo, kad dėl 
paprasto technikinio punk
to, dėl karo belaisvių grą
žinimo namo, karas' ten tę
siamas.

Gaila, kad toje konferen
cijoje nedalyvavo nors vie
nas Jungtinių Valstijų at
stovas Jungtinėse Tautose, 
kadangi Jungtinių Valstijų 
valdžios politika kaip tik ir 
palaiko karą Korėjoje.

Moterys reikalauja 
sulaikyti deportavimus

27 įžymios amerikietės 
moterys pasiuntė laišką ge- 
neraliam prokurorui Her-

Amerikiniu motei u ko
mitetas sveturgimių teises 
ginti praneša, kad jos šatuF 
kia New Yorke konferen
ciją sekmadienį, kovo 22, 
Adelphi Hall, 74 Fifth Ave.

Konferencijos vyriausias 
klausimas — Walter - Mc- 
Carran akto panaikinimas.- 
Šis naujasis Įstatymas pa
vojingai paliečia milijonus 
sveturgimių.

Dabar jau yra 275 nepi- ■ 
licčiai deportuoti skiriami. 
Tas skaičius visada didėja. 
Todėl labai svarbu konfe
rencijoje dalyvauti ir prieš 
tą įstatymą pasisakyti.

Today s Pattern

Daržoves reikia saugoti 
nuo pervirimo. Be reikalo 
nemaišyti verdant. Virini
mas naikina tūlus vitami
nus. Taipgi naikina oras.

Turinčias vitamino C dar
žoves piaustyk ar vaisius 
sunk tik pirm pat vartoji
mo. Oras naikina tą vita
miną, v

Nusunkimas rynon van
dens, kuriame daržovės vi
rė, yra “mirtina .nuodėmė” 
šeimos sveikatai ir ekono
mijai. Tas liečia ir tą sun
ką, kurioje daržovės buvo 
sukenuotos.

Nevartok sodos žirnių ar į 
ankštinių pupelių spalvai j 
apsaugoti. Soda yra žalin- I 
ga vitaminui B. Jei išsau
gosi nuo pervirimo, spalva i 
išsilaikys be sodos. Žirniai i 
nepraras spalvos, jei virsi 
ankštyse ir išaižysi pirm 
pat pajuosiant sint stalo.

Apsigauni, jeigu perkant 
mėsos neprašai, kad bučeris 
pridėtų ir kaulų. Jei mūsų 
kūnui yra reikalingas gal
vijo raumuo, taip pat yra 
reikalingas ir kaulas, ant 
kurio tas raumuo augo.

16%. 18%. 20%. 22%. 24%. Size 
16% takes 3% yds. 39-inch fabrm.

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos numAr 
rio ir dydžio siųskite: Par
teri! Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19, 
N. Y.
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BROCKTON, MASS.
Vieni stato, kiti griauna

U3uvo laikai, kada taip va- 
dpama Old Colonial Rail- 
n^ead New Haven Co., operuo
jama nuo Bostono iki Brock- 
ton-Cape Code, darė gerą biz
nį. Ir ypatingai tais laikais, 
kada Rooseveltas numušė va- 
žiuotės kainą. Ir rodėsi, kad 
šiai kompanijai niekados ne
atsieis taip blogai, kaip dabar 
£ra.

Bet Rooseveltui mirus tie 
trumaniniai demokratai, a- 
part kitko, sau laipsniškai 
keldami važiuotės fėro kainą, 
viską beveik sudubeltavojo. Ir 
tas veikiausiai ir paveikė šią 
kompaniją į blogąją pusę. 
Mat, daugumas žmonių pra
dėjo pirkti savo automofoilius 
ir jais važinėti.

Tais laikais nuo Bostono 
iki Brockton-Cape Code ge
ležinkelis turėjo dvejas tre- 
kes, taip sakant, “left and 
i jht.” Bet štai pereitais me
tais nuo Braintree stoties vie
nas trekes išėmė iki pat 
Brockton-Cape Code ir paliko 
ftįktai vienas trekes. Taip pat

UŽBURTOJI SIELA
10-24-52 Parašė ROMAIN ROLLAND _ —97—

(Tąsa)
Silvi, nebūdama švelni sau, juo labiau to
kia nebuvo Anetai. Ji rodydavosi prie
kabi ir pašaipiška sesers atžvilgiu, ku 
rios rimta moralė, nekalbus, apsunkęs 
atminimais liūdesys erzino ją lyg beža
dis priekaištas.

Iš tikrųjų priekaištas. Aneta nebuvo 
tokia gailestinga, kad to neparodytų. 
Tačiau ji puikiai matė, kad Silvi vengė 
skausmo, kaip medžiojamas žvėrelis 
šuns; ir jai buvo jos gaila. Jai buvo gai
la ' žmogiškosios prigimties skurdo, 
bet kartu niekino ją, ieškančią išsigelbės 

^imo savo brangiausio turto kaina, visa- 
pasiruošusią išduoti savo šventus 

" jausmus, kad suklaidintų žiaurų skaus
mo persekiojimą. Ją tai labai erzino; 
nes savo pačios širdyje ji girdėjo šauks
mą to niekšingumo gyventi; ir ji baudė 
jį-

Dėl to tais mėnesiais, kurie sekė po 
nelaimės, ji save palenkė griežtai širdies 
disciplinai, pesimistiškam ir išdidžiam 
moraliniam rigorizmui, kuris slėpė jos 
sužeistą meilę... *

Po šaltos žiemos atėjo Velykos. Sek-, 
madienio rytą Aneta klaidžiojo Paryžiu
je: dangus vėl pražydo, oras buvo tylus; 
įsupusi sielą į gedulą, ji klausėsi ilgesin
go .varpų šaukimo; jų garsų tinklas ap
raizgė ją savo kilpomis ir traukė iš ne
rūpestingo amžiaus bangų į krantą, kur 
gulėjo miręs dievas. Ji įėjo į bažnyčią; 
ir žengusi pirmuosius žingsnius, ji už
troško savo ašaromis; taip ilgai sulaiko
mos, jos atplūdo. Atsiklaupusi vienos 
koplyčios kampe, nulenkusi galvą, ji lei
do joms tekėti. Niekados ji dar nebuvo 
taip pajutusi tos dienos tragizmo. Ji gir
dėjo tuos vargonus, tas giesmes, tas 
džiaugsmo giesmes... Tą džiaugsmą!.. 
Silviujesi j nokiančią... O gilumoje siela 
verkia... O! ji šiandien gerai žino: varg
šas numirėlis nėra prisikėlęs! Ir bevil
tiška savųjų meilė, amžių meilė išsise- 

/ rriia, neigdama mirtį... Ši verianti tiesa, 
kaip daug ji-didesnė ir religiškesnė ne
gu tas iliuzorinis prisikėlimas! Aistrin
ga apgavystė, draskanti apgavystė šir
dies, nesutinkančios netekti savo myli
miausio!..

Su nieku ji negalėjo pasidalinti savo 
mintimis. Užsidariusi savyje su‘ įniru
siąja mažyte, ji gynė ją nuo antrosios 
mirties, nuo pačios baisiausiosios: už
miršimo. Ji šiurkščiai priešinosi pati 
sau ir kitiems. Ir kaip kiekviena reak
cija prieš aplinkos galvoseną grįžtamuo
ju smūgiu sukelia prTešingą reakciją, 
taip ir jos peikianti laikysena privertė 
tuos, kurie jautėsi pažeisti, perdėti jų 
laikyseną. Ir nesantaika išsiplėtė.
Aji beveik galutinai įsivyravo tarp sū

naus ir motinos. Markas vis labiau ir 
Abiau tolo nuo Anetos. Jau daug metų 
Tfciškėsi antagonizmas. Bet iki paskuti

niojo laikotarpio iš vaiko pusės jis buvo 
pridengtas, klastingas,’ atsargus. Ilgą 
laiką, kai jis gyveno vienas su Aneta, jis 
labai saugojosi susiginčyti; šalys buvo 
nelygios; ramybė pirm visko! Jis leisda

vo motinai kalbėti. Tokiu būdu ji vi-eną 
po kitos atskleisdavo jam savo silpnybes; 
o jis nieko neatskleisdavo. — Bet dabar, 
suradęs sąjungininkę tetą, jis nebeslėpė 
savo žaidimo. Seniau jo motina, neteku
si kantrybės dėl to mažyčio minkštakū
nio, kuris savo mintis įtraukdavo į savo 
kiautelį, kai tik buvo norima jų prisi
liesti, daugybę kartų jam sakydavo:

— Na, išlįsk iš savo urvo! Parodyk tą 
makaulę! Ar tu kalbėti nemoki?

Jis mokėjo. Aneta galėjo būti paten
kinta! Dabar jis kalbėjo... Geriau jis bū-1 
tų ir toliau tylėjęs!... Koks ginčius! O! 
prieštaravimų jis nebevengė. Jis nepra
leisdavo iš motinos burnos nė vieno žo
džio, atkakliai neatsikirsdamas. Ir ko
kiu įžūliu tonu!

Tai įvyko staigiai; ir be abejo, iš da
lies čia Silvi buvo kalta, klastingai pa- 
kurstydama tą nepaklusnumą. Bet ti
kroji priežastis buvo daug intymesnė. 
Šis laikysenos pasikeitimas atitiko pri
gimties pasikeitimą, artėjant brendimo 
krizei. Vaikas keitėsi: per kelis mėne- 
sius jis pasidarė kitokio būdo, gižius, ne
mandagus, su protarpiais grįžtančia jo 
senąja nebylyste; bet tai jau nebebuvo 
vaiko, norinčio patikti, - mandagi tyla, 
taiki, truputį sukta; dabar buvo jaučia
ma, kad ji priešiška ir pasišiaušusi... 
Staigumas judesių, jo grubus nemanda
gumas, neišaiškinamas kartėlis jo atsa
kymų, kai motina į jį nuoširdžiai kreip
davosi, kruvinai žeidė Anetos jautrumą. 
Gerokai apsiginklavusi prieš pasaulį, ji 
anaiptol nebuvo apsiginklavusi prieš 
tuos, kuriuos mylėjo; šiurkštus sūnaus 
žodis ją įžeisdavo iki ašarų. Ji to nepa
rodydavo; bet jis tai žinojo. Jis nesi
liovė: būtų galima pasakyti, kad jis tik 
ir ieškojo, kas galėtų motinai nepatikti.

Jis būtų susigėdęs, taip elgdamasis su 
jam abejingais. Bet ji, aišku, nebuvo 
jam abejinga! Jis buvo prie jos prisiri
šęs, —ir dar kaip! Lyg gyvasis vaisius,' 
kuris, atėjus valandai, išsiplėšia iš mo
tinos vidurių. Jis sukurtas iš jos kūno; 
ir norėdamas tą kūną padaryti savu, jis 
jį suplėšo.

Markas turėjo daug pradų, priklau
sančių kitai giminei negu motinos. Bet 
keista! tai ne dėl tų skirtingų pradų jis 
nesugyveno su savo motina, bet dėl tų, 
kurie jiem abiem buvo bendri. Nes jo 
pavydus nepriklausomybes troškimas 
neturėjo dar nuosavos asmenybės; o 
kiekvienas panašumas į motiną jam at
rodė prijungimo pavojumi. Ir norėda
mas apsiginti, jis darėsi skirtingas. Vis 
tiek, ką Ji būtų sakiusi, ką dariusi, vis 
jis buvo priešingas. Kadangi ji mylėjo, 
jis darėsi nejautrus; nuoširdi — užsida
ręs; jausminga — šaltas ir aštrus. Ir 
visa, prieš ką ji kovojo, kas Anetos pri
gimčiai buvo šlykštu (O! kaip jis puo- 
kiai tai žinojo!), jam tai buvo patrauk
lu; ir jis skubėdavo apie tai pranešti 
Anetai. Kadangi ji aukštai vertino mo
ralę, tam vaikėzui atrodė elegantiška lai
kyti save amoralistu ir ypač skelbti:

— Moralė tai išsigalvojimas...
(Bus daugiau) __ , <

nija nusišpicavo su streikais... 
Ypatingai tie specialūs baltie
ji traukiniai, kurie yra gazo
linu varomi. Jie yra ir gražes
ni ir geriau įrengti. Jais tik 
sau ir norisi važiuoti. O sek
madieniais dažnai esti “round 
trip” už pusę kainos, nuo 
Brockton iki Boston tiktai 70 
centų.

Reikia priminti ir tą, kad 
pereitais- metais eleveiterių 

'kompanija buvo padariusi 
planą, kad savo eleveiterio ge
ležinkelį davesti iki Braintree 
stoties ir čia Įsteigti moder
nišką stotį. Tas būtų buvę ne
blogai del Brocktono gyven
tojų. Tačiau veikiausia gele
žinkelio kompanijos agentai 
ir šiaip politikieriai išgąsdino 
taksais tos apylinkės gyvento
jus. Tokiu būdu per balsavi
mą tas planas nupuolė.

A. Wenslaw.

tuo pačiu laiku prašalino vi
sus “road crossing” vačme- 
nus su tomis būdukėmis, nes 
sudėjo automatiškus signalus. 
Tada tie seniai • pasiliko be 
darbo.

Brocktono geležinkelio sto
tis iš dviejų puikių pastatų— 
“left and right.” Bet pereitais 
metais gražiai nudirbtą stotį 1 
nugriovė iš pietų pusės. O 
šymet taip padarė ir sir Mon- 
tellos stotimi. Sakau, jeigu 
kas jau atvažiuos j Montello, 
tai neberas to gražaus name- 
lio. Ir taip veikiausia bus pa
daryta su visomis mažomis 
stotimis iki Cape Code.

Sakau, buvo tie laikai, kada 
geri žmonės statė tokias gra
žias ir tvirtas stotis. Bet štai 
kiek pagyvenus, kapitalistinė
je tvarkoje išauklėti blogi 
žmonės šiandien tai viską 
griauna, tik todėl, kad nėra 
pelno. Sovietų tvarkoje yra 
kas kita: ten tokius sabotaž- 
ninkus skaudžiai baudžia.

Reikia pripažinti, kad trau
kinių važiuotė yra kol kas ge
resnė už busų. Bušų kompa

Cleveland, Ohio
Antras pažmonya tam pačiam 
geram tikslui

Kaip jau žinome, kad visos 
Amerikos demokratiniai nusi
statę žmonės pasirinko visą 
kovo mėnesį veikimui visoje , 
šalyje už atšaukimą Walter- 
McCarran įstatymo, kuris 
yra taip specialiai žiaurus vi
siems sveturgimiams. O kada 
viena kuri dalis žmonių yra 
žiauriai, persekiojama, tuomet 
ir kitiems nėra jaukus gyve
nimas. Todėl Clevelando Lie
tuvių Draugijų Sąryšys rengia 
jau antrą gražų pažmonį su 
vakariene ir šokiais, kuris į- 
vyks sekantį šeštadienį, kovo 
21 d., LDS Klubo svetainėje, 
9305 St. Clair Ave. Vakarienė 
prasidės 7-tą vai. vakare, to
dėl nesivėlinkite.

ORGANIZACIJŲ ATYDAI

Kovo mėnesio susirinkimuose tu
rėkite savo (lienotvarkyje Laisvės 
vaju sukėlimui .$8,000. Pasirūpinkite 
surengimui kokios nors pramogos, 
nusistatykite sau kvotų kiek jūsų 
kolonija sukels fondui. Prašome vi
si; ir visur darbuotis, kad sukelti 
fondu paskirtu laiku.

Laisvės Adm.

Šios vakarienės šeimininkės 
pasižadėjo vakarienei paga
minti spigečių ir kitokių gar
dumynų, o tikietas bus taipgi 
tik $1. Todėl būkite visi, kad 
smagiai praleisti vakarą.
Tautų spaudos bazaras

Visų Clevelande gyvenančių 
tautinių grupių spaudos baza
ras įvyks šeštadienį ir sekma
dienį, kovo 28 ir 29 dd., Uk
raina svetainėje, 1051 Auburn 
Ave. Abi dienas bazaras atsi
darys tiro jau po pietų ir tęsis 
iki vėlai nakties.
Tautinių grupių spaudos ba- 

zare, kaip ir praeitais metais, 
bus įvairių daiktų pasirinki
mui už gana pigią kainą. 
Taipgi bus galima pasirinkti 
gražių dalykų ii’ lininių audi
nių, atgabentų iš Europos de
mokratinių kraštų ir net iš 
Kinijos Liaudies Respublikos. 
Taipgi iš tų kraštų bus ir į- 
vairios literatūros, knygų ir 
žurnalų, spausdintų anglų 
kalba.

Lietuviai šiemet nepasiro
dys su savo stalu, kaip kad 
kitais metais pasirodydavo. 
Tai nemalonus dalykas išsi
skirti iš Clevelando progresy
vių tautų, kurios kas metai 
susibarusios į spaudos bazaro 
komitetą paremia Amerikos 
progresyvę spaudą. Aš ma
nau, kad mes visi taip jaučia
mės. Taigi, nors šiaip nuėję j 
bazarą pasirinkime sau nau
dingų' dalykėlių ir tuomi pa- 
remsime bazarą. J. N. S.

Mariutės Nikos gimtadienio 
pare

Už gerą ir nenuilstantį Ma
riutės pasidarbavimą, kaip 
lietuvių taip ir tarptautiškam 
draugijiniam veikime, drau
gės Werner sumanymu ir pa
stangomis tapo surengta šau
ni gimtadienio paminėjimo 
pare, LDS Klubo svetainėje.

Kada stalai jau' buvo ap
krauti įvairiais valgiais ir gar
dumynais, gėrimais ir kada 
svečiai buvo susodinti prie 
stalų, draugė Julia Werner 
nepamiršo, kad tą dieną yra 
laidojamas pasaulio darbinin
kų vadas Stalin, paprašė sve
čių atsistoti jo pagerbimui.

Svečiai skaniai prisivalgė 
ir kurie norėjo, išsigėrė, palin
kėjo Mariutei geriausios svei
katos ir sulaukti daug, daug 
savo gimtadienių, besidarbuo
jant darbininkiškame judėji
me. Tarpe .svečių buvo tokia 
gera nuotaika, kad nekurie iš 
jų visai neskubėjo rengtis ’ į 
namus.

A

Visai neseniai drauges Wer
ner iniciatyva ir pastangomis 
buvo surengta pare paramai 
P. K. žmonos, pas draugus 
Petriškius. Toje parėję neku- 
rios draugės duosniai paauka
vo ir tuomi buvo sukelta gra
ži parama. Už tai Julytei 
privalome palinkėti geros 
sveikatos ir ilgo amžiaus.

Dalyvis.

Jei Tamsta dar neprenu-
1 * 

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

Trys meksikiečiai nelaimėje. Jie preky kiniais traukiniais važinėjo ieškodami 
darbo ant f annul Čia jie pakliuvo tarpan plieninių gaminių ir tapo prispausti. Visi 
trys buvo išgelbėti, bet smarkiai sužeisti. Jų pavardės yra: Ysidro Lopez, Romano

Gonzales ir Manuel Ortega.

MONTREAL, CANADA
Siūlo atidaryti kelią per kalną

Palengvinimui mieste va
žiuotės, planavimo depart
ment© direktorius Aime* Gou- 
sineau, pereitą savaitę miesto 
tarybai pasiūlė, kad būtų pra
platintas ir atidarytas važinė
jimui su automobiliais gatve- 
kario kelias, kuris eina per 
Mount Royal. Jei būtų šis ke
lias pravestas, jis tiesioginiai 
surištų Park ir Mount Royal 
avines su Cotc dės Neiges gat
ve.

Tuo tarpu jokio tarimo ta
ryba nedarė tuo klausimu.

—o— .
Gaisrininkų sunkvežimis susi
dūrė su gatvėkariu

Ant kampo Masson gatvės 
ir U-tos avinės, Rosemount, 
gaisrininkų kopėtinis sunkve
žimis susidūrė su gatvėkariu 
ir smogė į du stovinčius au
tomobilius ir sunkvežimį. To 
pasekmėj, trys ugniagesiai, 
moteris, sėdėjusi stovinčiame 
automobiliuj ir vienuolika ke
leivių gatvėkaryje sužeisti. 
Kai kuriuos iš jų reikėjo net į. 
ligoninę vežti •suteikimui me
dikais pagalbos.

Nubaustas už nelegalų 
dantų gydymą

Jean B. Cotc, 5428-18th 
Ave., Rosemount, buvo pa
trauktas teisman už praktika
vimą dantistu nelegaliai. Kal
tininkas teisme pripažino, kad 
jis apsilenkė su dantistų regu
liacijomis, gamindamas dirb
tinus dantis, nebūdamas ata
tinkamai užregistruotas kaipo 
dantistas. Teismo už tai' nu
baustas $1,000, arba tris mė
nesiai kalėjimo.

—o—
6 jauni banditai apmušė 
taksiko vairuotoją

šeši jauni banditai, kovo 7 
d., 4 vai. ryte, mieste susistab
dė taksi ką ir liepė juos par
vežti namo, ant Favai'd gat
vės, Point St. Charles. Parvež
ti, paprašė vairuotoją užvež
ti juos per lėną, kad jie ga
lėtų pamažu įeiti į butą. Įva
žiavus į lėną, jaunuoliai puo
lė vairuotoją, smarkiai apmu
šė ir atėmė iš jo $17. išlipę 
laukan išdraskė visas motoro 
vielas ir pabėgo.

Supuolamai, vairuotojas ir
gi buvo iš Point St. Charles 
gyventojas, 1128 Ropery St. 
General ligoninėje suteikta 
jam medicine's pagalba, o kal
tininkai ieškomi.

—o— 
Persergėjimas motoristams

Royal Automobile Club' iš
leido laišką, kuriuo perspėja 
visus automobilių ir sunkveži
mių vairuotojus Kvebeko pro
vincijoj, kad saugotųsi ir pri
silaikytų nustatyto greičio 
važiavimui, ypatingai tuo at
žvilgiu,, kad tik 34 miestai ir 
132 miesteliai provincijoj turi 
teisę nustatyti taisykles regu
liavimui važiuotės greičio. Ki
ti "neturi teisės nustatyti tai
syklių ir motoristai patys turi 
orientuotis.

• Penkios kitos “specialus tai
syklės” : nevažiuoti greitai, 
nors ir kietu' vieškeliu, kur iiė- 

j ra šonais atatinkamos užtva
ros; nevažiuoti daugiau kaip 
i 50 mylių vieškeliu, kuris turi 
'tokią užtvarą: nevažiuoti dau- 
| giaui kaip 40 mylių kalnuotu 
'vieškeliu arba akmeniniu ke
liu; nevažiuoti daugiau kaip 
20 mylių pro mokyklas, gelž- 
kclių krįžkeles, komercinius 

' disti’iktus ir ant užsisukimų; 
I ir ne daugiau kaip. 30 mylių 
per miestelius ir tirštai apgy
ventus kaimus.

—o—
Išteisintas už policininko 
sumušimą

Canadian Vickers, Ltd., į- 
monės darbininkas Paul La- 
fambroise, kuris laike streiko, 
pereitų motų rugsėjo 9 d., su
mušė pasižymėjusį streiklau
žių šalininką, Anti-Subversi- 
nės Skvadros policijos virši
ninko padėjėją John Boy- 
czum, kovo mėn. 13 d. perėjo 
Court of Queen’s Bench teis
mą. Teisme prieš džiūrę kalti
namasis aiškinosi, lead minė
tas policininkas, kaipo detek
tyvas, buvo civiliuose drabu
žiuose ir jis jį mušdamas ne
žinojo, kad buvo policininkas, 
tai viena; o antra, sake, jis jį 
mušė užtai, kad policininkas 
jį užpuolė ir jis tai padare sa
vo gindamasis.

Džiūrė pasitarusi 20 minu
čių atrado Laf ambrose nekal
tu ir teismas jį išteisino. Byla 
tęsėsi dvi dienas. Kaltinimą 
vedė advokatas Henri Mas- 
son-Lorangor, Q. C., o kalti
namąjį gynė advokatas Ale
xandre Chevalier, Q. C.

' —o—
Serga

Petras Girnius sunkiai su
sirgęs. Ligonis randasi Hotel 
Dieu ligoninėje. O Kazys Mi- 
levičius, iš N. Glasgow, aplaike 
vidurių operaciją St. Jurom 
ligoninėje.

Taipgi susirgusi Filamcna 
Nakienė kuri turėjo šauktis 
gydytojo pagalbos. Serga ir 
J. Harrison ir VI. škūda. šie 
trys ligoniai gydosi namuose.

J.—

IŠ LIETUVOS
Konditerijos Įmonėse

Respublikos konditerijos 
pramonės įmonės šiemet didi
na produkcijos gamybą. Nu
matyta įsisavinti 40 naujų 
saldainių, karamelės ir biskvi
tų rūšių gamybą. Fabrikai 

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermenine. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa 
Telefonas Poplar 4110

3 pusi.—Laisvė ( Liberty)-Trečiadien., Kovo-March 18, 1953

pradės gaminti karamelę, su 
šokoladiniu įdaru, mėtinius 
žirnelius, riešutinę ir citrininę 
karamelę. Kauno K. Požėlos 
vardo fabrike organizuojamas 
naujas kartonažo-litografijos 
cechas aprūpins įmones rei
kalingu gražiai apipavidalin
tu etikečių ir dėžučių kiekiu.

Konditerijos fabrikai aprū
pinami naujausiais įrengimais. 
Neseniai baigtas rekonstruoti 
Šiaulių ‘Rūtos” fabrikas šie
met duos žymiai daugiau pro
dukcijos, negu pernai. Įmonė
se perduoti eksploatuot nauji 
aparatai. Naujų mašinų gaus 
Kauno K. Požėlos vardo fab
rikas. 

f

Skaitytojų konferenciją su
organizavo Rokiškio rajono 
laikraščio “Po Spalio vėliava’* 
redakcija. Joje dalyvavo kol
ūkiečiai, tarnautojai, inteli
gentija, moksleiviai.

J. Radzevičius*

Traktorininkų parengimo 
kursai pradėjo veikti prie 
Pandėlio rajono “Gegužės 
Pirmosios” MTS. Į kursus at
vyko mokytis jaunuoliai 'iŠ 
aplinkinių kolūkių.

V. Atlavinis.

Žemėlapiai, plakatai, 
meno reprodukcijos

Reorganizuotas Vilniaus 
knygynas Nr. 2. čia atidaryti 
žemėlapių, plakatų ir meno 
reprodukcijų bei raštinės reik
menų skyriai. Knygyne par
davinėjami TSRS, užsienio 
šalių geografijos ir istorijos 
žemėlapiai, atlasai, žemėla
pių albumai, rusų ir tarybinių 
dailininkų meno 'kūrinių re
produkcijos, įvairūs plaka
tai ir tt.

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



ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Specialistai geležinkelių 
transportui

VILNIUS. — Prieš penke-
rius pietus Vilniuje buvo į- 
stėigtas geležinkelių trans
porto technikumas. Jame ruo
šiami kvalifikuoti specialistai 
įvairioms geležinkelio trans
porto grandims. Technikumo 
mokosi daugiau kaip 600 mo
ksleivių. Technikume taip pat 
gilina žinias ir kelia savo kva
lifikaciją geležinkelių trans
porto darbuotojai. Tam reika
lui prie technikumo atidary
tas specialus skyrius.

Pereitais metais geležinke
lių transporto technikumas 
išleido pirmąją laidą spe
cialistų. Eismo ir krovinių 
darbų, garvežio ūkio, kelio 
ūkio, statybos technikų spe
cialybes įgijo 60 jaunuolių. 
Kartu su veikiančiu prie tech
nikumo dvejų metų skyriumi 
jau parengti 255 darbuotojai.

Technikumui atstatyti du 
dideli pastatai — mokymo 
korpas ir bendrabutis.

A. Grybauskas.

Lietuvos Etnografų 
Konferencija

VILNIUS, T. 22. — šiomis 
dienomis Lietuvos TSR Moks
lų akademijoje Įvyko respub
likos etnografų konferencija. 
Joje buvo apsvarstyti rezul
tatai praėjusių metų komplek
sines ekspedicijos, kuri tyre 
lietuvių tautos kultūrinius ry
šius su kaimyninėmis tauto
mis, o taip pat 'socialistinius 
pertvarkymus Lietuvos kaime.

Konferencija atidarė Lietu
vos TSR Mokslų akademijos 
viceprezidentas prof. J. Žiug
žda. TSRS Mokslų akademi
jos Etnografijos instituto sek
toriaus vedėjas istorijos mok
slų daktaras P. čeboksarovas 
padarė pranešimą “Kai kurie 
Tarybų Pabaltiio tautu etni
nės istorijos klausimai nau
jausiųjų antropologinių duo- 

„menų šviesoje.”
Istorijos ir teisės instituto 

» jaunesnioji mokslininkė ben
dradarbė A. Vyšniauskaitė 
papasakojo apie įvykusią etno
grafinę ekspediciją ir toles
nius etnografų uždavinius. 
Vilniaus universiteto vyresnio
ji dėstytoja P. Pundulicnė 
kalbėjo apie universiteto dės
tytoju ir studentų etnografi
nius ištyrimus. Apie lietuvių 
liaudies architektūros studija
vimą papasakojo Kauno Poli
technikos instituto architek
tas K. šešelgis. Pranešimus 
konferencijoje padarė taip 
pat Valstybinio dailės muzie
jaus mokslinis bendradarbis 
A. Mikėnaitė, Etnografijos 
muziejaus direktorius V. Žilė
nas ir kiti.

Už tolesni visuomeninės 
gyvulininkystės išvystymą

"ARIOGALA. — LTSR Ve
terinarijos akademija Arioga
loje suorganizavo mokslinę 

‘ konf ere n c i j ą gyvu! i n i n k y st ė s 
išvystymo klausimu, kurioje 
dalyvavo rajono kolūkių pir
mininkai, fermų vedėjai, kar
vių melžėjos, gyvulių auginto
jai bei šėrėjai, zootechnikai 
ir kiti.
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c Masinis Mitingas
AMERIKOS PILIETYBEI APGINTI

IŠGIRSKITE:
| PROF. EPHRAIM CROSS

DR. CLEMENTINE PAOLONE
AL. PEZZATI

g HON. STANLEY NOWAK

Ketvirtadienį, Kovo-March 19, 1953
Pradžia 7:30 vai. vak. — Įžanga 50c.

| MANHATTAN PLAZA
66 East 4th Street, New York City

. (tarpe 2nd ir 3rd Aves.)

Rengėjai: Amerikinis Komitetas Apgynimui Ateivių. 
—------------------------------------------------------------------------------------
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Neh'Yorkii^^/zfcfZInloi
Sveturgimiams Ginti 
Komitetas pataria

Komitetas praneša, jog 
daugelis sveturgimių Ameri
kos piliečių yra gavę laiškus. 
Tie laiškai atrodą visai pana
šūs į oficialius valdinius įsa
kus atvykti pas imigracijos 
valdininkus. Tųomi daugelį 
žmonių išgązdina.

Komitetas informuoja, jog 
nėra įstatymo, kuris reikalau
tų tokių laiškų paisyti, su jais 
skaitytis. Bet, jeigu, kas turi 
kokiu neaiškumų, komitetas 
suteiks informacijų. Sako, 
jog daug lengviau yra apgin
ti tuos, kurte pirma gauna 
informacijas, o tada nueina— 

J jeigu įstatymiškai ištikro kur 
•privalo nueiti. Ir kad daug 
sunkiau yra apginti tuos, ku
rie be reikalo įsipainioja tik
tai dėl to, kad patingėjo in
formacijų gauti.

Piliečiams ir kitiems gyven
tojams sveturgimiams svarbių 
informacijų komitetas žada 
suteikti masiniame mitinge, 
kuris įvyks šio mėnesio 19-tos 
vakarą, 7:30 vai., Manhattan 
Plaza, 66 E. 4th St., New Yor
ke. Tačiau turintieji specialių 
problemų gali kreiptis ir raš
tinėm 23 W. 26th St., New 
Yorke. K. T.

Pikietuoįa prieš 
evikcijas

Masine pikieto linija pro
testui prieš evikciją šaukiama 
šio trečiadienio popietį, kovo 
18-tą. Ji įvyks prie Metropoli
tan Life Insurance Co. centra- 
linės raštinės, 1 Madison Ave. 
nuo 3 iki 6 valandos.

Protestą šaukia visos Bronx 
re n d a u n i n k ų o r ga n i z a c i, j o s
bendrai. Protestuoja, kad fir
ma pasimojo iš Parkchester 
projekto spėka ir prievarta 
prašalinti vienatinę ten apsi
gyvenusią negrų Dacatur šei
mą. Tame 12,500 šeimų talpi
nančiame projekte lig šiol 
nebuvo nei vienos negrų ar 
portorikiečių šeimos.

Įdomaujantieji^ daugiau a- 
pie tą bylą galės išgirski tele
vizijos programoje ateinančio 
šeštadienio . popietį,. 5 vai., 
Channel 11.' Programa užva- 
dinta “Meet the Decaturs.” 
Programą ruošia ir finansuoja 
rendauninkų organizacijos — 
tos pačios,' kurios prieš tą 
evikciją šaukia masini pikietą.

Harlemo apie 800 blokų 
plote įvedamas auto pastaty
mas tiktai viename gatvės šo
ne, pakaitomis. Užsimirštan
tiems bus bėdos.

SUSIRINKIMAI
Brooklyn© moterims

Moterų Klubo nepaprastai 
Svarbus susirinkimas Įvyks 
kovo 19-tos vakarą, 8 va)., Li
berty Auditorijos knygyno 
kambaryje. Po pasitarimo, 
kaip visuomet, Įvyks vaišės ir 
pasilinksminimas. Kviečiame 
ir ne nares. Valdyba. (53-54)

Dewey siūlo atitraukti nuo darbininkų 
algų 30 milijonų dolerių į metus

New Yorko valstijos legię- 
latūrai užgirti gubernatorius 
Dewey pasiūlė planą, kuris 
pagelbesiąs New Yorko finan
sus pataisyti.

Tame pasiūlyme yra atžy
mėtas reikalavimas, kad New 
Yorko miesto valdžia .uždėtų 
ant visų darbininkų algų tak
sus, kuriais būtų galima su- 
kolektuoti apie 30 milijonų 
dolerių ir iš darbdavių apie 
tiek pat į metus laiko.

Demokratai legisl.atoriai pa
sipriešino tokiam Dewey pa-, 
siūlymui. Jie sako, kad tai 
būtų apiplėšimas kiekvieno 
žmogaus, kuris dėl pragyve
nimo dirba.

Valstijinis CIO sekretorius 
/Harold Garno nuvyko pasitar
ti su valstijiniu CIO preziden
tu Louis Hollanderiii' ii- kitais 
CIO viršininkais. Jie pasmer
kė Dewey planą aptaksuoti 
darbininkus.

Amerikos Darbo Federaci
jos viršininkas Harold Hano
veris taipgi yra tokiam Dewey 
planui priešingas.

Legislatorių mažumos va

Ragangaudžiai vėl 
puola mokytojus

Mokytojų Unija praneša, 
kad mokyklų viršininkas Wil
liam Jansen gale praėjusios 
savaitės išsiuntinėjo laiškus 
tūlam skaičiui kitų mokyto
jų. šaukia juos į valdininko 
Saul Moskoff raštinę .politinei 
išpažinčiai.

Mokytojų Unijos preziden
to Abraham Ledermano ir i- 
statymdavystei atstovės Rose 
Russell pasirašytas pareiški
mas sako, kad naujai ausinei 
parinkti tie mokytojai, kurie 
vadovauja kovai už mokytojų 
'interesiĮs ir už vaikų gerovę.

Gegužinės konferencija 
balandžio 4-tą

Laikinasis darbininkų ir 
liaudies gegužinei šaukti ko
mitetas skelbia, jog paradui 
pasiruošti konferencija Įvyks 
balandžio 4-tą, šeštadienį, St. 
Nicholas Arenos Sport Cen
ter. Salė randasi -55 W. 66th 
St., New Yorke.

Prašo organizacijas atsiųs
ti delegatus ar atstovus. Svar
bu’ turėti atstovus iš visur, 
kad į visas organizacijas būtų 
parneštos iš konferencijos ži
nios. Be tokios pilnutines at
stovybės bus sunku suspėti 
paradui pasiruošti, nes nuo 
konferencijos iki parado bus 
likę tiktai trejetą (su virš) 
savaičių. Dalyvis.

Pradžia laimėta
Viešbučių Darbininku Uni

ja praneša, jog pirmosios pa
stangos prašalinti diskrimina
ciją darbuose New York-e ta
po laimėtos. Statler Hotel, 
vienas didžiausiųjų,- negrę 
kambarinę pakėlė į viso aukš
to vedėjos laipsnį. Pirm uni
jos ryžtingo pareikalavimo 
lygybės to nebuvo buvę. Ne
žiūrint gabumų ir darbingu
mo, negrai ir portorikiečiai 
būdavo' samdomi tiktai sun
kiausioms, prasčiausiems dar
bams.

Unija pareikalavo, kad pa
aukštinimai būtų teikiami* ne 
pagal 'rasę, bet pagal, ilgumą 
išdirbto laiko ir tinkamumą 
darbui. Ir kad visi darbinin
kai lygiai būtų samdomi viso
kiems darbams.

Vykdydami toliau .savo rei
kalavimus, unijistai vėl skel
bia pikietą prie viešbučio ko
vo 19-tos prievakarį, n tip 
4:30 ifci 6:30.

das Eugeno F. Bannigąn,* kal
bėdamas legislaturoje, pasa
kė: Dewęy siūlymai yra tai
komi mažiems žmonėms smū
giai. Pirmiausia pakelti ren- 
das, vėliau pakelti fėrus, da
bar uždėti ant darbininkų al
gų taksus.

Manhattano ir Queens re- 
publikonai tuo klausimu yra 
suskilę: vieni už Dewey pla
ną, kiti jam priešingi.

Savo' kalboje legislaturai 
gub. Dewey griežtai atmetė 
pasiūlymą uždėti trijų procen
tų taksus ant korporacijų. Jis 
aiškino, jog tokie taksai pa
kenksią korporacijų bizniui. 
Bet kuomet jis siūlo taksus 
uždėti ant darbininkų algų, 
tai korporacijos esančios pil
nai tuo patenkintos.

šią savaitę gubernatoriaus 
Dewey ir visi kiti siūlymai 
bus lėgislatūroje svarstomi. 
Tikimasi didelių susikirtimų. 
Pasirodo, kad dalis republiko- 
nų legislatorių bus priešingi 
Dewey pasiūlymams. Demok
ratai jau pasisakė, kad jie 
kovos prieš tokius pasiūlymus.

Moteris apsigynusi 
nuo prievartautojo

Dvi brooklynictės moterys 
a p i e pusi a u n ak t j ru ošd am o- 
sios gulti pajutusios savo bu
te svetimą v,yriški. Tas nepra
šytasis, jaunas gražus vyru
kas, įsakęs moterims tylėti ir 
pradėjęs jas sųrišinėti. Nuo 
jaunosios ėmęs plėšti drabu
žius. Atsiprašinėjimai negel
bėjo. Siūlytų pinigų taip pat 
nepaisęs.

Nežiūrint grasinimų nužu
dyti, draskomoji moteris šau
kė pagalbos. Jai pavyko kai
mynus prisišaukti. Užpuolikas 
pabėgęs per langą gelbėto
jams ateinant per duris. Me
nama, kad vyrukas buvo nar
kotikų įtakoje.

Seimeliui įteiktas 
miesto taksų kilius

Albanyje Seimelio sesijai 
jau Įteikti trys gubernato
riaus Dewey pageidaujami, 
užgirti biliai, kurie liečia New 
Yorko miesto gyventojų nau
jai aptaksavimą.. Nežiūrint, 
kuris jų būtų priimtas, sieks 
giliau į eilinio žmogaus ki
šenę.

Vienas tų bilių siūlo įsteig
ti tranzito autoritetą. Jis bū
tų įgalintas kelti fėrą ir nu
matoma, kad fėrą pakeltų. 
Autoritetas steigiamas tam, 
kad jis veiktų kaip ii’ nepri
klausoma nuo valdžios įstai
ga. Nors jis ir vykdys val
džios įsakus, tačiau- jis susi
dėtų iš paskirtinių, kurie nesi
bijo rinkėjų balso. O valdi
ninkai, kaip tie pilotai, nusi
plautų rankas. Sakytų: ‘Mr. 
toks ir anoks fėrą pakėlė, ne 
mes.”

t

Kiti biliai siūlo pakelti tak
sus ant nuosavybių ir uždėt 
miesto reikalams taksus ant 
uždarbių, kaip kad dabar yra 
taksuojama federalei ir valsti
jos valdžioms užlaikyti.

. PHILADELPHIA, PA.

FOR SALE
APPROXIMATELY 350 3-WHEEL 

PLATFORM TRUCKS 36”x48”
CAN BE EXAMINED 

BY APPOINTMENT
CALL LOCUST 7-4000

EXTENSION 307 I

 ‘ (53-60)

Uniįistui įsakė eiti į 
Ellis Islandą

Charles A. Doyle, žymus 
unijistas, gavo įsaką pasiduo
ti Ellis Island koncentracijos 
kempėn kovo 18-tą. Prieš jį 
jau seniau buvo užvesta de
portacijos byla, tačiau l^uvo 
išleistas iš salos po kaucija, 
šiomis dienomis kaucija tapo 
atšaukta.

Doyle yra buvęs CIO Che
mical Workers Unijos inter- 
nacionaliu' vicie-prezidentu.. 
Gimęs Škotijoje, Jungtinėse 
Valstijose išgyvenęs 29 metus. 
Tėvas keturiu vaiku, i c

Pirmu kartu Doyle tapo su
laikytas 1948 metais, prie Ka
nados rubežiaus. Rubežiui pe
reiti jis turėjo leidimą. Kana- 
don buvo nuvažiavęs' į savo 
unijos vykdančiojo komiteto 
mitingą, bet sugrįžti neleido. 
„Kada jis vis viena sugrįžo, jį 
suėmė deportavimui.

A m ori kinis S vetu rgi m i am s 
Komitetas, kuris Doyle per 
tuos penkerius metus apgynė, 
sako, jog unijisto Doyle per
sekiojimas dar kartą parodo, 
kad deportavimais norima su
ardyti darbininkų judėjimą. 
Nes kol darbininkų organiza
cijos gyvuoja, tol išnaudoto
jai negali darbininkus atstum
ti atgal į vergų sąlygas.

Teikusiems paskolas 
kaucijų fondui

Civilinių Teisių Kongresas 
praneša spaudai, jog dabar 
yra paskutinė proga atsiimti 
pinigus, kuriuos prieš keletą 
metų žmonės buvo paskolinę 
tai organizacijai sudarymui 
kaucijų fondo.

Pareiškimus atsiėmimui pa
skolų ragina įteikti taip greit, 
kaip greit galima, bet ne vė
liau balandžio (April) 17-tos. 
Po to bus pavėluota. Fondas 
dabai’ randasi Liquidating 
Trustee rankose.

Reikalingi informacijų gali 
kreiptis j artimiausią Civil 
Rights Congress skyrių. New 
Yorke centralinė įstaiga ran
dasi 23 W. 26th St.

Laukia teismo nuosprendžio

Oliver L. Freeman, 18 me
tų jaunuolis, kaltinamas už
mušimui Mus. Josephine 
Brown, kuri laukėsi kūdikio. 
Jis laukia teismo nuospren
džio.

REIKALAVIMAI
Reikalinga apysenė moteriškė na

mų ruošai. Mokanti šiek-tiek angliš
kai, ieškanti gerų namų, taipgi my
linti vaikus. Gaus privatinį kam
barį ir vonę, priskaitant algų.

Tel. GArden City 7-7609M.
(53-56)

Baltimore, Md.
HELP WANTED 

MALE
Applications now being accepted 

for saleswork. Openings will be a- 
vailable for N. E. & N. W. Balti
more. Experience not necassary. 
Good paying jobs for right parties. 
Steady’ work. Paid while in train
ing. Paid holidays & vacations. Uni
forms furnishdd. Hospital benefits 
and retirement plan. Guaranteed 
salary; plus commission on estab
lished routes. Apply personnel of
fice. RICE’S BAKERY, 310 N. Gay 
Street.

(51-53)

Keleriopais veiksniais 
apgina šeimą

Kovo 16-tą įvyko masinis 
pikietas prie Knickerbocker 
Village projekto raštinės. Jį 
iššaukė to projekto rendau
ninkų organizacijos protestui 
prieš firmos užmojį iš ten 
prašalinti (evikuoti) negrų 
Strickland šeimą. Taipgi laiš
kais, telegramomis ten gyve
nantieji žymūs piliečiai ir ei
liniai žmonės protestuoja 
prieš evikciją.

Tarpe jau pasisakiusių 
prieš evikciją yra teatrų-mu
zikos įžymūnas Oscar Kam
merstein II-sis, keli unijų va
dai, grupė dvasiškių. Jie sako, 
jog nedora žmones ’persekioti 
už spalvą.

Pabėgusį slapuką 
pagavo jūroje

Genis Albek, turkas, norė
jęs atvažiuoti į Jungtines 
Valstijas slapuku prekiniame 
laive. Tačiau vos tiktai laivui 
išplaukus iš Hamburgo uosto, 
jį atrado ir pristatė dirbti. 
Bet laivui artinantis prie 
kranto čionai Albeką užraki
no kamaraitėje. Jisai iššoko 
per langą atviroje jūroje, su 
visais drabužiais. Darbininką’ 
jam numetę gyvybės apsau
gai diržą, bet jis neėmęs.

Už apie valandos laiko 
New Yorko policija jį ištrau
kė iš vandens ir nuvežė į ligo
ninę, o iš ten Į Ellis Island.

SKELBKITeS LAISVeJE

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE

LOOPERS. Net looper for looping 
sweaters on a model “P” machine. 

! Steady work; good working condi
tions. Apply in person.

SEEMULLER' BROTHERS CO., 
Highland Ave. and Route 130, 

Palmyra, N. J.
(47-53)

BILLING CLERKS. Some typing 
and general office duties included. 
Steady position, pleasant surround
ings. Northeast. Phila. For Interview 
call RE. 9-6376.

(47-53)

CLERK TYPISTS. General Office 
work. Wholesale supply house. Cen
ter of Camden. Steady work. Call: 
RADIO ELECTRIC SERVICE CO.

Woodlawn 4-2830
(52-54)

MALE and FEMALE

MAN & WIFE. Honest, congenial, 
middle age. No children. Man to 
work with manager of Poultry 
farm wife to do housework and 
ironing. Call SUNNY HILL FARM. 
Burlington 3-0414.

(52-58)

HELP WANTED—MALE
Lathe Operators

Experienced $2.15 per hour.
Tool Makers

' Experienced $2.40 per hour.
Steady work; top working condi

tions. Paid holidays, vacation, etc. 
Apply in person to MR. WRIGHT.

Precision Parts Co.,
Haddonfield Rd. & Park Ave.

Pcnsauken, N. J.
(50-53) (3
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Virginia 9-6125PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINES MASINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

TYRIMUI
2-3; 6-8 P. M.
By Appointment 87-20 85th Street

Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L.I., N. ¥/
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Jean Smith, 31 metų, nusi
žudė savo draugo, žymaus 
kompano bute. Sakoma-, kad 
ji buvusi įpuolusi j despera
tišką nusiminimą. Šis jau btW 
vęs ketvirtas bandymas nusf-t 
žudyti bėgiu paskiausių kėlė-' 
rių metų.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

LDS 57-tos kuopos rengiamos pre. 
lekcijos dėl žmonių sveikatos įvyks 
šf sekmadienį, kovo 22 d., 3 vai. po
piet, Lietuvių Svetainėje, 29 Endir 
cott St. Prelegentu bus vietinis gy
dytojas Dr. Antanas Arenta. Pasi
naudokite proga, ateikite pasiklau
syti.

Po prelekcijų bus lengvų valgių 
vakarienė. J prelekcijas įžanga vel
tui. • - Komisija.

(53-54)

/DETROIT, MICH.
LL.D. 52 ir 188 kuopų vajininkų 

bendras parengimas vajininkų pa
gerbimui įvyks kovo 29 d. popiet, 
5-tą vai., Draugijų svetainėje. Taigi 
visi rengkimės juos pagerbti. Ten 
turėsime daug įdomumo ir kartu 
paremsime spaudą.

' Rengėjai.
(53-54)

MONTELLO, MASS.
Visuomeninis draugiškas vakaras 

naudai Radio programos įvyks kovo 
21 d., Liet. Taut. Namo žemutinėje 
salėje, 8 Vine ir kampas Main Sts., 
pradžia 7:30 vai. vakare. Bus ga»> 
džių namie gamintų valgių, kavd®, 
pyragų, karštų ir šaltų gėrimų. 
Laukiame svečių iš Bostono, Nor- 
woodo, Stough tono, Bridgewater ir 
iš kitur. Vakaras bus labai links
mas ir visi atsilankiusieji bus pa
tenkinti.

Rengimo Komisija.
P. S. Katrie dar neturite Vilnies 

Kalendoriaus 1953 metų ir knygų: 
Sveikatos Šaltinis, Virėja, Pirmoji 
Pagalba Ligoje ir Nelaimėje maty
kite George Shimaitj, jis jus aprū
pins tąja naudinga literatūra.

(53-55)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Evergreen 7-68G8

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

& TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas
30fi UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyrę Barberiai

PEIST LANE
DRUGS, Inc,

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G. v

Tel. EV. 7-8238 V




