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KRISLAI
Pavasaris.
Gottwaldas >ąlaidotas.
Koperniko sukaktis.
Vyras, įrodęs, kad 

žemė sukasi.
Rašo R. MIZARA

CIO AUTO. DARBININKU 
UNIJA SIŪLO VIENYBĘ 
SU DARBO FEDERACIJA
Unijos pirmininkas W. Reuther 
kursto prieš komunistus

NEPAISANT SINKIŲ TAKSŲ, 
AMERIKOS SKOLA PAKILS 
IKI 275 BILIJONŲ DOL.

ZAPOTOCKIS IŠRINKTAS
ČECHOSLOVAKIJOS
PREZIDENTU

Susilygino diena su nakti
mi ir mes jau Įžengėme Į pa
vasarį.

Pavasaris—simb o 1 is .i a u n ys- 
Jtės, grožio, atgimimo.

į y Ilgesne dieną smagiau dirb- 
ti, smagiau ir gyventi.

Bet pavasarį, kai medžiai 
pradeda sprogti, pas mus 
daugiau* žmonių miršta negu 
žiema...

★

Mūsų didmiesty  j praėjusi 
žiema sniego beveik neturėjo, 
—retas jis buvo mums sve
čias.

Oras buvo šiltokas, kitais 
žodžiais, žiema lengva.

Bet pas mus pavasaris nuo
lat esti šaltas, šiurkštus.

Beje, neužilgo jau bus ir 
Gegužės Pirmoji, tarptautinė 
darbo žmonių šventė.

Jai minėti, jai atžymėti .jau 
ruošiamasi.

čechoslovakijos preziden
to Klementio Gottwaldo pa- 

jMlaikai buvo (praėjusi ketvir- 
•*** padienį) iškilmingai palaidoti 

ten, kur ilsisi kiti to krašto 
mirusieji žymūs žmonės.

Laidotuvės, sako praneši
mai, buvo nepaprastai didelės 
ir Įspūdingos, nes Gottwaldas 
buvo to krašto darbo žmonių 
didžiai mylimas ir gerbiamas.

Kalbos, sakytos Gottwaldo 
laidotuvių proga, susiliejo Į 
tai:

—Vienybė visos Čechoslova
kijos liaudies, — nenutrau
kiami ryšiai su Tarybų Są
junga, — taika.

Čechoslovakijos darbo žmo
nės pajėgs šį skaudų liūdesį 
paversti dar didesniu pasiry
žimu kraštui statyti, savo bui- 

' čiai gerinti.

“Glos Ludowy” praneša, 
kad Lenkijoje pradėta uoliai 
veikti dėl atžymėjimo 400 
metų sukakties nuo mirties 
lenkų tautos žymaus moksli
ninko Koperniko.

jKstronomas .Kopernikas 
mhV 1543 metų gegužės 24 
dieną,'•bet 1943 metais, kai 
Lenkija dar buvo okupuota 
naciškųjų vokiečių, nebuvo 
galima tą sukaktį kaip reikia 
atžymėti.

Šie metai, — vyriausybės 
dekretu, — Lenkijoje yra 
“Koperniko metai.”

Lenkijos> atetronomų sąjun
ga neužilgo šauks Krokuvon 
tarptautinę astronomų konfe
renciją Koperniko darbams į- 
vertinti ir šių dienų astrono
mijos pasiekimams apspręsti.

Kopernikas mokėsi Jogailos 
vardo universitete Krokuvoj.

Mikalojus Kopernikas pir
mą kartą moksliškai įrodė, 
kad žemė sukasi aplink savo 
ašį ir drauge su kitomis pla
netomis sukasi aplink saulę.

Jis įrodė, kad žemė yra tik 
vielbas iš dangaus kūnų.

.Tai buvo smūgis bažnyti- 
pasaulėžiūrai ir tai buvo 

pr5skynimas kelio materialis
tiniam pasaulio supratimui.

Bijodamas, kad žiaurioji 
inkvizicija jo nepagriebtų, 
Kopernikas savo veikalą, 
“Apie dangaus kūnų sukimą- 

. s*,” — išdrįso atiduoti spau-

Atlantic City, N. J.—Au
tomobiliu Darbininku Uni
jos pirmininkas Walter 
Reuther siūlė palaipsniui 
sujungti CIO ir Darbo Fe
deraciją į vieną galingą uni
jinę organizaciją. Jis yra 
ii* CIO unijų centro prezi
dentas.

Auto. Darbininkų Unijos 
suvažiavimas beveik vien
balsiai užgyrė pasiūlymą. 
Dalyvauja 2,180 delegatų, 
atstovaudami 1,350,000 au
tomobilinių unijistų.

Suvažiavimo priimta re
zoliucija pageidauja, kad 
Darbo Federacijos ir CIO 
unijos imtų tuojau bendra
darbiauti einamaisiais poli
tiniais ir medžiaginiais 
klausimais, nelaukiant, iki 
bus galutinai įvykdyta vie
nybė.
Reutheris kaip ragangaudis

Reutheris, duodamas pa
siūlymą dėl Federacijos ir 
CIO susijungimo, išplūdo 
Staliną ir reikalavo apva
lyti Auto. Darbininku Uni
ja nuo komunistų įtakos. 
Jis piršo taip pataisyti uni
jine konstitucija, kad būtų 
uždrausta ne tiktai komu
nistams, bet ir spėjamiems
. — — — ■ - .. —■ — ■■ —— ■■■ ■■■ W

Gub. Dewey mojasi ir prieš 
nedarbo apdraudą

Albany, N. Y. — Repu- 
blikonas New Yorko vals
tijos gubernatorius skundė
si, kad dabar “per daug iš
mokama” pinigų bedarbiš- 
koms pensijoms, šalies val
džia tam duoda 40 procen
tų, o valstija tūri pridėt 60 
procentų.

Gubernatorius todėl pa
skyrė $2 00,00 0 tyrinėji
mams, kaip galėtų suma
žinti nedarbo apdraudos 
pensijas.

Bet jis kas metai sugrą
žina fabrikantams šimtus 
milijonų dolerių, sumoka
mų į bedarbių fondą.

Niigata, Japonija. — čio- 
naitiniamė gaisre sudegė 7 
žmonės.

dąi tik prieš pat savo mirtį. 
Jo veikalas buvo įrašytas į 
katalikų -bažnyčios uždraustų
jų knygų sąrašą; Kopęrnįko 
pasekėjai buvo žiauriai kata
likų bažnyčios puolami.

Didelis buvo šis lenkų tau
tos sūnus, kurį šiemet pagar
biai paminės visas kultūringa
sis pasaulis.

A \ • /

Beje, prieš tūlą laiką tūli 
lietuviškieji rašytojai skelbė 
Koperniką esant lietuvių kil
mės.

Būtų gerai, jei ir amerikie
čiai lietuviai kuo nors atžy
mėtų šito genijalaus vyro di
džius darbus.

jų rėmėjams užimti bet ko
kią vadovybės vietą unijo
je.

Kita suvažiavimo užgin
ta rezoliucija reikalauja ly
giomis teisėmis priimti ne
grus į uniją ir smerkia po
litikierius, kurie raudon- 
baubiškai persekioja moky
tojus.

Reutheris ir kiti unijos 
viršininkai susišaukė šalu
tinį delegatų susirinkimą 
(kokusą), kur buvo Įkalbė
ta, kad suvažiavimas priva
lo vėl išrinkti dabartinius 
unijos vadus. ■ » _ Į     -   ■ - --- ,

Sen. Tobey ragina 
ištirt ragangaudį 
senatorių McCarthy y

Washington. — Rinkimi
nė Senato komisija jau sau
sio 2 d. šiemet įteikė rapor
tą apie abejotiną ragan- 
gaudžio republikono sena
toriaus McCarthy’o teisin
gumą piniginiuose klausi
muose. Bet tas raportas 
“palaidotas ir slepiamas^” 
kaip sakė kitas republiko- 
nas senatorius Tobey, kal
bėdamas per radiją ir tele
viziją. Reikalavo ištirti 
McCarthy’o finansus.

(Jau seniau McCarthy bu
vo kaltinamas už taksų su
kimus praeityje. Jis andai 
parašė knygelę, giriancią 
Lustron gatavų namų kom
paniją, kuomet ta kompani
ja stovėjo ant bankrūto 
kranto. Už knygelę gavo 
$10,000. Gi kompanija, ga
lutinai žlugdama, pražudė 
miliijonus dolerių, duotoj 
jai valdinės paskolos.)

58 žmonės žuvo su 
dviem kariniais 
Amerikos lėktuvais

--------- ,
Oakland, Cal. — Sudužo 

didžiulis transporto lėktu
vas, užmušant 30 siunčia
mų Korėjon lakūnų ir 5 ci
vilinius įgulos narius.

Newfoundland. — Nukri
tus milžiniškam Amerikos 
bombonešiui, žuvo visi 23 bu
vusieji jame kariškiai. Bom- 
bonešis darė karinius pra
timus, skraidydamas tarp 
Kanados ir vakarinės Eu
ropos.

Tas bombonešis B-36 lė- 
šavo pusketvirto milijono 
dolerių.

Washington. — Amerikos 
valstybės sekretorius Dul
les sveikino vakarų Vokie
tijos seimą, kuris užgyrė 
karines sutartis su vaka
rais.

Washington. — Senato
rius Taftas ir kiti republi- 
konų vadai sako, dar nega
lima bus numušti taksus 
per trejetą metų, nes vis 
reikėsią smarkiai ginkluotis 
ir stiprinti Amerikos talki
ninkus prieš komunizmą.

Kariniams tikslams ski
riama 41 bilijonas, 535 mi
lijonai dolerių per 12 mėne

Senatorius smerkia pasaką, kad 
Sovietų lėktuvas užpuolęs 
“nekaltą” Amerikos lėktuvą

Washington. — Republi- 
konas senatorius Ralph 
E. Flanders kaltino Ameri
kos oro jėgų valdybą už 
melagingą, raportą, kad ra- 
kietinis Sovietų lėktuvas 
MIG apšaudęs “civilinį” 
Jungtinių Valstijų lėktuvą.

Raportas pasakojo, kad 
amerikinis lėktuvas (per
taisytas bombonešis) “tik 
orą ’ tyrinėjo0, už 25 mylių 
nuo Kamčatkos, sovietinio 
Sibiro pussalio, kovo 14 d. 
Tad Sovietų lėktuvas šau
dęs, o Amerikos lėktuvas 
atsakęs - savo pusės. Nei 
vienas nei kitas lėktuvas 
nepažeistas.

—Bet Jungtinių Valstijų 
lėktuvas “ten visai ne orą 
tyrinėjo,” — sakė senato
rius Flanders, kalbėdamas 
Senate. — Ir rusai labai 
mandagiai pasielgė, perser

Teisėjas dar neleidžia 
išmest 3 “neištikimus” 
iš namą projekto

Newark, N. J.—Trys įna
miai Seth Boyden namų 
projekto išprašė aukštes
niojo teismo įsakymą, kad 
jų dar neišmestų. Vietinė 
valdžia reikalavo pašalinti 
tuos įnamius todėl, kad jie 
atsisakė prisiekti “ištiki
mybę,” jog niekuomet ne
buvo ir nėra komunistai, 
Įstatymas leidžia tokius iš
mesti iš namų, kurie pasta
tyti su šalies valdžios pini
gų pagalba.

Trys minimi įnamiai yra 
James Kurchęr, kuris pra
rado abidvi kojas Antraja
me pasauliniame kare, jo 
tėvas ir Harry L. Law
rence.

Teisėjas Walter J. Freund 
toliau spręs, ar tas įątaty- 
maš sutinka su Jungtinių 
Valstijų Konstitucija ar 
peržengia ją.

Viena, Austrija. — Aus
trijos spauda yašo, kad 
“Amerikos Balso” radijo 
skleidžiama pro p a g an da 
prieš komunizmą yra “bai
siai nuobodi.”

ORAS. — Vešu ir gal bus 
lietaus.

sių nuo šių metų liepos 1 d. 
Skaičiuojaipa, jog šalies 

iždas per tą laikotarpį įsi
skolins dar kokiais 8 bili
jonais dolerių.

O jau dabar Jungtinių 
Valstijų iždas prasiskolinęs 
267 bilijonus, 500 milijonų 
dolerių. Tos skolos išeina 
po $1,670 kiekvienam ame
rikiečiui — vyrui, moteriai 
ir kūdikiui.

gėdami mūsų lėktuvą, iš to
lo pro šalį šaudami.

Tas raportas yra keista 
nesąmonė, — tęsė senato
rius Flanders. Juk ameri
kinis lėktuvas 400 mylių 
išklydo šalin iš ruožto, kur 
paprastai tėmija orą. Iš ti
krųjų rusai mandagiai pa
sielgė. Jeigu rusų lėktuvas 
pasirodytų už 25 mylių nuo 
Californijos ir mes jį taip 
perspėtame, tai būtų labai, 
labai žmoniškas pasielgi
mas iš mūsų pusės.

Mūsų oro jėgų valdyba 
rimtai nusikalto Amerikos 
žmonėms, duodama tą fal- 
šyvą raportą, tur būt, no
rėdama pakurstyti ameri
kiečius prieš neva užpuoli
kus, — pareiškė sen. Flan
ders. — Bet aš gavau pilnai 
patikimą pranešimą nuo 
žmonių, kurie ką kitą pa
rodo.

Amerika perka šampaną, 
degtinę ir vyną savo 
valdininkam Vokietijoj

Washington. — Valdinių 
apyskaitų direktorius Wil
liam L. Ellis raportavo, kad 
valstybės dep a r t m e n t a s 
per daug pinigų eikvoja, 
pirkdamas šampaną, degti
nę ir brangų vyną savo val
dininkams vakarinėje Vo
kietijoje.

Apart puikių algų, valdi
ninkai nemokamai, gauna 
po šaunų apartmentą, kurio 
pastatymas ir įrengimas 
lėšavo po 36 tūkstančius do
lerių. Apartmentų sandė
liai prikrauti brangių gėri
mų, kurie pirkti valdžios lė
šomis. Pripirkta visokių 
naujoviškų prietaisų virtu
vėms ir valgomiems kam
bariams.

Valdžia sakė, tai reikalin
ga, kad Amerikos valdinin
kai vakarinėje Vokietijoje 
galėtų tinkamai svečius pa
vaišinti.

“PILIETYBĖ” NUŽU
DYTIEMS ŽYDAMS

Jeruzalė. — Izraelio sei
mas svarsto sumanymą su
teikti pilietybę šešiems mi
lijonams žydų, kuriuos nu
žudė Hitlerio naciai.

Korėja. — šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai praneša, 
jog visame fronte vedė ne
didelius vietinius mūšius 
prieš amerikonus ir jų tal
kininkus.

Siroky tapo premjeru, Novotny 
Komunistų Partijos sekretorium

Praga, Čechoslovakija. — 
Čechoslovakijos seimas ko
vo 21 d. vienbalsiai išrinko 
Antoniną Zapotockį respu
blikos prezidentu. Jis uži
ma vietą mirusiojo prezi
dento Klemento Gottwaldo. 
Zapotockis iki šiol buvo Če
choslovakijos premjeras.

Nąujuoju premjeru tapo 
Viliam Siroky, buvęs prem
jero pavaduotojas.

Ant; Novotny liekasi 
premjero pavadu'otoju, kaip 
ir iki šiol, bet dabar jis pa
skirtas ir vyriausiu Komu
nistų Partijos sekretorium.

t

Chruščev tapo pirmuo
ju Soviety Komunistų 
Partijos sekretorium

Maskva. — Sovietų Są
jungos premjeras Malenko
vas prašė paleisti jį iš par
eigų Komunistų Partijos 
sekretoriate, kad gautų 
daugiau laiko tiesioginiams 
valdžios reikalams. Tad 
partijos centro komiteto 
susirinkimas ir paliuosavo 
Malenkova, kaip vieną iš 
jos sekretorių ir sudarė 
naują penkių narių sekre
toriatą.

Pirmojon vieton naujaja
me sekretoriate paskirtas 
Nikita Chruščevas. Kiti 
sekretoriai yra Petras Po
spelovas, Nikolajus Šatali- 
nas, Michailas Suslovas ir 
Semionas Ignatjevas.

Bet premjeras Malenko
vas pasilieka pirmuoju Koj 
munistų Partijos prezidiu
mo nariu.

Anglai nužudė dar 6 
Kenyjos negrus ir 
sumedžiojo 2,487

Nairobi, Kenya. — Anglų 
kariuomenė ir policija pa
darė naują urminį ablavą 
prieš įtariamus negrų Mau 
Mau draugijos narius. Nu- i 
šovė 6, sužeidė kitus 6 ir 
per dieną suėmė 2,487, ap
šaukdama juos teroristais.

Jau pirmiau anglai sume
džiojo apie 10,000 negrų,! 
suvarė į koncentracijos žar-; 
džius ir pakorė bent kelias 
dešimtis.

Mau Mau negrai reika
lauja išvyt anglus ir ki
tus baltuosius engėjus iš 
Kenyjos, Anglijos kolonijos 
rytinėje Afrikoje.

Zapotockio pasižadėjimas
Išrinktas prezidentu, Zapo

tockis, kalbėdamas nuo bal
kono, pareiškė susirinku
siems tūkstančiams žmo
nių:€

“Aš niekuomet neužmir
šiu, jog esu kilęs iš darbi
ninkų klasės, ir visuomet 
atsiminsiu prezidento Gott
waldo tikslą — paversti šią 
respubliką rojum žmonėms. 
Tikiuosi, kad jūs padėsite, 
man pasiekti tą tikslą. , Q 
išvien dirbdami mes įkūny
sime Gottwaldo siekimą.?
Iš Zapotockio gyvenimo

Zapotockis, Stalino poli
tikos sekėjas, yra 68 metų 
amžiaus, sūnus angliakasių 
šeimos. Jaunystėje išmoko 
akmenų tąsymo ir marini
mo amato. įstojo į Social
demokratų Partiją; tapo 
darbo unijos sekretorium 
Kladno mieste. 1920 me
tais Zapotockis sykiu su 
daugeliu kitų atsimetė nuo 
socialdemokratų ir atėjo į ’ 
Komunistų Partiją.

1925 metais Zapotockis 
buvo išrinktas j čechoslova
kijos seimą. Bet ir būda
mas seimo nariu uoliai dar
bavosi unijose.

Vokiečiu naciai, 1939 me- 
tais užgrobdami Čechoslo- 
vakiją, suėmė Zapotockį ir 
laikė jį koncentracijos sto
vyklose, iki buvo galutinai 
sumušti Antrajame pasau
liniame kare.

Kada po 1948 metų per
versmo premjeras Gottwal
das tapo prezidentu, tai Za
potockis buvo paskirtas 
premjeru.

Jis taip pat yra rašyto
jas, autorius dviejų apysa
kų, iš kurių pagaminta ir 
judamieji paveikslai.
Siroky ir Novotny

Siroky, naujasis premje- 
: ras, ir Novotny, Komunis
tų Partijos vadovas, taip 
pat kilę iš darbininkų. Jau
nystėje Siroky dirbo kaip 
geležinkelietis, o Novotny 
kaip akmenų tašyto j as bei 
mūrininkas. Abudu pasi
žymėjo veiklumu unijinia
me judėjime ir Komunistų 
Partijoje.

Naciai 1941 metais nutei
sė Siroky 14 metų kalėti, 
bet 1945 m. jis paspruko iš 
kalėjimo.

Novotny, nacių įmestas 
kalėjiman 1941 metais, pas- - 
kui buvo perkeltas i kon
centracijos stovyklą, kur ir 
išlaikytas iki karo pabai
gai.

čechoslovakija diplomati
niuose reikaluose su kitais 
kraštais naudoja jau rusų 
kalbą vieton francūzų kal
bos.
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chigano valstijos žmonėms. 
Gerai jį pažįsta ir Michi
gano lietuviai. Jie yra daug 
sykių jį matę ir girdėję kal
bant.

Tautine kilme Stanley 
Nowak yra lenkas ameri
kietis. Jis gimė Lenkijoje 
ir buvo atvežtas Amerikon 
tiktai dešimties metų am
žiaus. Chicagoje gyveno ir 
baigė mokyklą. Bet iš pat 
mažens turėjo padėt šeimai 
pragyvenimą užsidirbti. 12 
metų Nowak jau užsiim- 
dinėjo laikraščių pardavi
nėjimu ir išnešiojimu. Ka
dangi mokykloje pasirodė 
labai gabiu jaunuoliu, su
laukęs šešiolikos metų jis 
gavo darbą prie laikraščio 
už reporterį. Tai buvo 1919 
metai, didelių streikų me-

AUTO DARBININKŲ SUVAŽIAVIMAS
14-TASIS CIO United Auto Workers unijos> suva

žiavimas vyksta Atlantic City, N. J.
v Unijos (ir viso CIO) prezidentas Walter Reuther 

savo raporte praneša, jog 1952 metų gruodžio mėnesį 
ši unija turėjo pasimokėjusiu savo mokesčius nariu 
1,318,739.

Tai pati didžiausia darbininkų unija Amerikoje.
Automobilių pramonė—viena stambiausiųjų pramo

nių mūsų krašte. Ši pramonė gamina ne tik automo
bilius ir autobusus, o ir karinius pabūklus: tankus ir 
kitką. Dėl to šios pramonės viešpačiai šiuo metu lupa 

4 milžiniškus pelnus.
Savo raporte prezidentas priminė ir tą faktą, kad 

mūsų krašte tik karo metu ir karui besiruošiant fabri
kai gali dirbti pilną laiką ir išgelbėti kraštą nuo ne
darbo.

Reuther išstojo prieš Walter-McCarran aktą, reika
laujant, kad jis būtų atšauktas.

Pakritikavęs senatorių McCarthy, pats Reuther, ta- z
čiau, “gaudo raganas” savo unijoje, ieškodamas komu- j tai. Laikraštis paskyrė No- 
nistų. i waką rinkti žinias ir rapor-

Šiame suvažiavime “komunizmo klausimas” iškils tuoti apie istorinį stokjar- 
vienokia ar kitokia tema. Kaip prezidentas Reuther, ku- du darbininkų 1919 metų 
ris suvažiavimui vadovaus, į tai žiūrės, matysime. Jeigu 'Streiką. Tai buvo pirmuti- 
jis pasiduos ragangaudžių užgaidoms, tai, aišku, nepa-1 nis šio jauno vyruko susi
dės automobilių pramonės darbininkams kovoti už di- pažinimas 
dėsnį duonos kąsnį.

PRISIMENA PASIKALBĖJIMĄ 
SU STALINU

KADAISE, 1927 METAIS, į Tarybų Sąjungą buvo 
nuvykusi Amerikos darbininkų delegacija, kuri kalbė
josi su J. Stalinu.

Dabar tai prisimena vienas tos delegacijos narių 
Robert W. Dunn. I

Pasikalbėjime su savaitraščio “The Worker” kores
pondente, Virginia Gardner, Mr. Dunn atidengia įdomių 
dalykų.

Be jo paties ir jo žmonos, dclegacijon įėjo ano meto 
socialistų vadovas James H. Maurer; darbo unijų veikė
jas, katalikas, John Brophy; dabartinis Jungtinių Vals
tijų senatorius (tuomet profesoriavo) Paul Douglas; 
Stuart Chase, publicistas - ekonomistas; profesorius Je
rome Davis; Amerikos aktorių ir artistų sąjungos prezi
dentas James W. Fitzpatrick; prof. Rexford Guy Tug
well, vėliau uolus Roosevelto šalininkas, ir kt.

Delegacija, sako Mr .Dunn, plačiai važinėjo po Ta
rybų Sąjungą: buvo Kaukaze, buvo Uraluose. Miestuo
se ji apžiūrėjo visą eilę (dar menkų, palyginti su šių 
dienų} fabrikų, kultūrinių įstaigų, ir tt.

L Bet tai nebuvo viskas. Delegacijoje kilo pageidavi
mas pasimatyti ir pasikalbėti su Stalinu, tuomet ėjusiu 
generalinio komunistų partijos sekretoriaus pareigas. 
Amerikiečių nuostabai, Stalinas sutiko su jais pasikal
bėti.

biliu:
1. Bilius uždrausti teis

minius indžionkšinus prieš 
streikierius, prieš pikietą 
ir tt.

2. Bilius už aprubežiavi- 
mą ir reguliavimą vaikų 
darbo.

3. Bilius už padidinimą 
senatvės pensijos.

4. Bilius už ištyrimą suk
tybių ir korupcijos bedar
biams pašalpos išmokėji
muose.

5. Bilius, patiektas karo 
metu, kad karo veteranams 
būtų suteiktos lengvatos 
dėl finansinių obligacijų.

6. Bilius, draudžiantis at
leisti iš darbo mokytojus 
bei prašalinti iš mokyklų 
moksleivius dėl jų rasinės 
bei tautinės kilmės.

7. Bilius už padidinimą 
darbininkų kompensacijos 
ir bedarbių apdraudos.

8. Bilius prieš rasinę dis
kriminaciją darbuose.

9. Bilius, raginantis Kon
gresą panaikinti pietinėse 
valstijose “Poll Tax” ir pri
imti “Anti - Lynch” įstaty
mą.

Tai tik keletas svarbiau
sių Nowako pa tiektų bilių 
Michigano valstijos seime
lyje. Per tą dešimtį metų, 
savo tarnybos senate jisai 
dažnai būdavo vienintelis 
balsas prieš reakciją i]' 
prieš anti - darbininkiškus 
bilius.

Tai šita daugelio metų 
įvairi ir pažangi veikla da
bar užtraukė ant Stanley 
Nowako galvos visų reakci
onierių rūstybę. Jie norėtų 
jo burną užgniaužti, ir jo 
balsą numalšinti.

Bet jis yra įgudęs kovo- 
Šiandien pat jis va-

* PASIKALBĖJIMAS tęsėsi apie penkias valandas. 
Stalino vertėjas pavargo beversdamas amerikiečių klau
simus ir Stalino duotus atsakymus. Tuomet Stalinas 
prašė, kad kuris nors iš delegacijos narių pavaduotų jo 
vertėją, kas ir buvo padaryta.

Delegatai išalko. Tuomet Stalinas “užfundino” 
jiems arbatos ir sanvičių.

. . Kai amerikiečių klausimai, duoti Stalinui, išsibaigė, 
tuomet Stalinas statė klausimus amerikiečiams. Tarp 
kitko, jis klausė jų: kodėl tūli Amerikos darbo unijų 
vadovai yra reakcingesni už stambiausius kapitalistus? 
Tai buvo klausimas, nustelbęs kai kuriuos delegacijos 
naHus. < .

Šis pasikalbėjimas buvo istorinės reikšmės įvykis. 
Veikiausiai tuomet nei vienas delegacijos narių nesupra
to, kad tai tokis didelis įvykis.

Po to delegacijos nariai pasispaudę su Stalinu ran
kas ir išsiskirstė.

Visi delegacijos nariai buvo dideli entuziastai dėl to, 
, ką matė, ką girdėjo.

Grįžę Amerikon, jie parašė knygų, pasakė eilę kal
bų, stojančių už pripažinimą Tarybų Sąjungos, už su
gyvenimą su ja draugiškuose santykiuose.

Deja, šiandien kai kurie tos delegacijos (tūli yra jau 
mirę, tiesa) yra šaltojo karo ritieriai. Tarpe jų stovi 
ir senatorius Douglas.

K' JOHN V. RIFFE
CIO VEIKIANČIOJO vice-pirmininko vieton tapo 

paskirtas John V. Riffe. Jis'užims neseniai mirusio 
Allan S. Haywood vietą.

Mr. Riffe yra plieno pramonės darbininkų unijos 
\(CIO) veikėjas, pastaruoju metu dirbęs pietinėse vals
tijose CIO organizatorium.

: su darbininkų 
kovomis. Po penkerių me- 

I tų mes randame jį leidžiant 
; ir redaguojant lenkų kalba 
j savaitraštį, ir taip pat ak- 
| tyviškai dalyvaujant lenkų 
darbininkų pažangiajame 
judėjime. Laikraštis išei
dinėjo Detroit, Mich.

1027 metais Stanley No- 
’ J wak sugrįžo Chicagon ir 

gavo darbą rūbų siuvyklo-’ 
je. Įsirašė į Amalgameitų ^oja^ 
rūbsiuvių uniją ir tuojau i Ginėja su prakalbų marš- 
buvo išrinktas dirbtuvės | rūtų po visą Ameriką 
komiteto pirmininku. 1932 
metais sugrįžo Detroitan ir 
gavo darba automobiliu iš- 
dirbystėje. Čionai jisai ak- 
tyviškai darbavosi pirmuti
niuose darbo unijų judėji
mo žygiuose tarpe automo
bilistų. Buvo vienas iš tų, 
kurie tais laikais padėjo 
-pagrindus dabartinei Unit
ed Automobile W o r k e r s 
unijai.

Jis apsiėmė organizuoti' 
lenkus darbininkus ir buvo 
vienas iš pirmųjų šešių or
ganizatorių, kurie sukūrė 
CIO automobilistų uniją. 
Jis suorganizavo Lenkų 
Unijistų Komitetą, kuris 
labai atsižymėjo gerais dar
bais organizavime Detroito 
automobilių pramonės dar
bininkų.

Didžiosios depresijos lai
kais Nowak aktyviškai da
lyvavo bedarbių kovose.-

1938 metais Stanley No
wak kandidatavo ir buvo 
išrinktas į Michigano vals
tijos seimelio senatą. Vals
tijos senate Nowak pasiro
dė tokiu geru ir veikliu na
riu, jog paskui net penkiais 
atvejais buvo išrinktas ton 
pačiom vieton. Senate jis 
ištarnavo dešimt metu.

Ir veikdamas valstijos se
nate Nowak nesutraukė ry
šių su Michigano darbinin
kais. Jis aktyviškai ir sis- 
tematiškai dalyvavo unijos 
pastangose suorganizuoti 
Fordo darbininkus. Jis iš
garsėjo kaip vienas iš ga
biausių ir nuoširdžiausių 
organizatorių. Išrinkimas 
senatan nepakeitė jo atsine- 
šimo linkui darbo žmonių, 
iš kurių jis yra kilęs ir ku
rių gyvenimu jis gyveno.

Valstijos senate Nowak 
kovojo už kiekvieną pažan
gesnį sumanymą bei pasiū
lymą. Ir jis pats įnešė daug

i ir 
i agituoja amerikiečius ko
voti prieš reakciją ir už 
taikos išlaikymą. Ypatin
gai 'Nowako veikla svetur- 
gimių gynimo kovose yra 
svarbi. Jis yra puikus kal
bėtojas ir propagandistas.

Koresp.

DAUGIAUSIA BIBLIJŲ 
VAGIAMA

Birmingham, Ala. — Iš 
miestinio knygyno čia pa
vagiama daugiausia Bibli- 
jų ir knygų, nurodančių, 
kaip nutukėliai galėtų nu- 
tirpdyti savo lašinius.

Labai įdomų straipsnį pa
tiekia Y. Burovas apie so
cialistinių kraštų prekybą 
ir prekybinius santykius. 
Jis kalba apie sekamas ša
lis: Tarybų Sąjungą, Kini
jos Liaudies Respu b 1 i»,k ą, 
Lenkiją, Rumuniją, Čecho- 
slovakiją, Vengriją, Bulga
riją, Albaniją, Vokiečių De
mokratinę Respubliką, Ko
rėjos Liaudies Demokrati
nę Respubliką ir Mongoli
jos Liaudies Respubliką. Ir 
jis sako:

“Santykiai tarpe šių kraš
tų yra absoliutiškai naujo 
pobūdžio. Jie paremti ly
gybe, kooperacija ir gerbi
mu tautinės nepriklauso
mybės. Ir tokiais pat prin
cipais yra pagrįsti tarpe jų 
ekonominiai santykiai.

“Plėšikiška kompeticija 
ir muitų karai naujajame 
pasauliniame markete ne
žinomi. Priešingai, visa at- 
mosfera susideda iš koope-; 
racijos, bendro pasitikėji- i 
mo ir bendros pagalbos. NėI 
viena šalis nesiekia domi
nuojančios pozicijos, nevie
na nebando pakenkti savo 
partneriams ir praturtėti 
jų kaštais.

“Naujasis pasaulinis mar
ketas apima vieną ketvirta
dalį viso žemės paviršiaus 
ir vieną trečdalį pasaulio 
gyventojų, o jo tikrai mil
žiniški gamtiniai šaltiniai 
padengia visus tų kraštų 
klestinčios ekonomijos po
reikius.” >

Toliau Burovas nurodo, 
kad šitame ,naujame mar
kete prekybos kiekis tarpe 
1948 ir 1952 m. pasitrigubi- 
no. Pav., Tarybų Sąjungos 
užsieninė prekyba šiandien 
tris kartus didesnė už prieš
karinę prekybą, nepaisant 
iš Vakarų vedamos ekono
minės prieš ją blokados. 
Tolygiai ir liaudiškosios de
mokratijos europinės šalys 
jau prašoko savo prieška
rinę prekybą. Pirmu sykiu 
į 75 metus Kinija subalan
savo savo prekybą.

Tuo tarpu kapitalistinis 
pasaulinis marketas serga 
džiūvimu. Tai vis pasėka 
šaltojo karo politikos, ku
riai šiandien vairuoja Ame
rikos kapitalas. S.

Wor-

Skaitlingiausia 
unija Amerikoje

Atlantic City, L 
United Automobile
kers unijos, CIO, preziden
tas Walter Reuther patie
kė raportą iš organizacijos 
stovio. Jis pažymėjo, kad 
1952 m. gruodžio mėnesį 
unijoje užsimokėjo duokles 
1,318,739 nariu. Per visa 7 7 C' v
Ameriką ir Kanadą auto
mobilistų unija turinti 1,- 
220 lokalų.

Šitos skaitlinės parodo, 
kad dabar United Automo
bile Workers unija yra 
skaitlingiausia unija Ame
rikoje.

Reuther sako, kad 
metais unija laimėjo 
balsavimo kontestų ir 
tą gavo į uniją 140,000
jų narių. Unijos preziden
tas sako, kad 1953 metais 
automobilistu svarbiausia 
problema bus kovoti už di
desnes algas. 

—o—
Vėl kabinėjasi prie 
elektrini nkų unijos

Pittsburgh, Pa. — šiame 
mieste vėl prasideda ra- 
gangaudžių medžioklė. At
sikraustė Senato komisija 
ir tyrinėja United Electri
cal Workers uniją. Kadan
gi Pittsburghe ši pažangi 
unija yra tvirtai prigijusi 
tai reakcionieriai nori ją 
sunaikinti.

Prieš unijos vadus pasta- j 000 narių.

1952
620 
per 

nau-

tyti šnipai. Jų tarpe randa-) 
si atsižymėjęs šnipas Matt 
Cvetic.

—o— 
Lotynų Amerikos 
unijų kongresas

Santiago, Chile. — Kovo 
22 d. prasidėjo Ketvirtasis 
Lotynų Amerikos Darbi
ninkų Federacijos kongre
sas. Patiekti raportai iš į- 
vairių respublikų darbinin
kų judėjimo. Ypatingai iš 
Guatemala respublikos dar
bo unijų judėjimo raportas 
įdomus. Ten, kaip žinoma, 
darbininkų labai didelė įta
ka ir valdžioje. Svarbus 
pranešimas ir iš Čilės res
publikos. Ten šiomis dieno
mis visos darbo unijos susi
vienijo į vieną federaciją. 
Iš visur pranešama apie 
darbininkų kovingumo pa
kilimą.

—o— 
“Gelbėkime savo vaikus”, 
šaukia unijos laikraštis

Amerikos Darbo Federa
cijos mėsos pramonės dar
bininkų unijos organas 
“The Butcher Workman” at
sišaukia į visus darbininkus 
gelbėti savo vaikus nuo te
levizijos ir radijo. Laikraš
tis nurodo, kad mūsų vai
kai yra gadinami ir puldo- 
mi tomis baisenybėmis, ku
rios yra perduodamos jiem 
per radiją ir televiziją.

Bučerių unija turi 200,-

Klausimai ir Atsakymai

General Motors korpo- • 
racijos pirm. Alfred P. 
Sloan, Jr. Jis korporaci
ją atstovavo federalinėje 
byloje. Korporacija kalti
nama sulaužyme anti- 
trustinio įstatymo. Sloan 
tvirtino, kad jo General 
Motors esantį “demokra
tiškiausią organizacija” 
ir negalinti eiti po anti- 
trustiniu įstatymu. Jis 
pripažino, kad tik vienais 
1952 metais General Mo
tors pasidarę gryno pel
no $557,700,000. t.

Japone pertaisyta j vyrą
Niigata, Japonija.—Ope

racija perdirbo K. Hirose, 
20 metų, iš merginos į vy
rą. Hirose baigė mergai
čių mokyklą ir priklausė 
merginų organizacijai.

Paviršiniai lyties organai 
buvo moteriški,, o viduji
niai vyriški. Todėl ir gali
ma buvo pakeisti netikrą 
merginą į tikrą vyrą.

13

Vaikas dėl televizijos 
nušovė tetą ir sesutę

Hebron, Nebr. — Kad 
ta neleido giminaičiui,
metų vaikui, žiūrėti televi
zijos, tst-i jis perpykęs pasi
griebė šautuvą ir nušovė 
tetą, penkių metų sesutę ir 
šunį. Tapo suimtas kaip 
žmogžudis.

TAIP, JIS “NENORĖJO” 
TAKSUS SUKTI...

Washington. Garry D. 
lozia teisme sakė, jog “ne
norėjo” taksus sukti, bet 
sumokėjo $107,000 reporte
riams ir kitiems valdžios 
draugams, !
stengtų teisėtai taksus su
mažinti.

Vis tiek teismas davė jam 
2 metus kalėjimo už taksų 
suktybes. '

Klausimas:
< Gerbiama Laisvės redak
cija! Lietuvos bėgliai nuo
lat rėkia, kad Lietuvos jau 
nebėra, ją “rusai į Sibirą 
išgabeno,” o į ten, kur buvo 
Lietuva, atvežė rusus ir jų 
kalbą.

Bet ateina iš Lietuvos 
spauda ir ji pasako ką ki
tą. Štai “Tėvynės Balsas” 
parodo; kad Lietuvoje tebe
gyvena lietuviai, jie tebe- 
leidžia savo laikraščius ir 
knygas . Tik man rodosi, 
kad Lietuvos spauda Lietu
vių kalbą ne rusina (kaip 
sako dipukai), bet perdaug 
anglina. Štai, kai kurie žo
džiai: sportas, treneriai, 
talentingi, finišas, rekordi
ninkė, .. institutas, faktas, 
čempijonas, boksas, tenisas, 
futbolininkas, sekcija, siste
mingas, demonstracija, ma
gistratas, procesas, trans
portas, selekcininkas, sani
tarinis, medicininis, ir tt. 
Abelnai, skaitant randame 
nemaža anglų / kalbos žo- i 
džių. Prašau paaiškint, ko- i 
dėl taip?

Širdingai ačiū!
V. Kazlauskas

Atsakymas:
Kadangi pats žodis “spor

tas” sportinis judėji- 
kilęs Anglijoje, 

tai, natūralu, ir terminai, 
kai kurių, su sportu susiju
sių veiksmų pavadinimai, 
daugelyje kalbų tapo pri
imti angliški. Sportas, star
tas, finišas, boksas, teni
sas,. futbolininkas, beisboli- 
ninkas, čempionas, etcv ta
po įvesti ir į lietuvių kal
bą. Bet ne-tik lietuviai tuos 
žodžius, tuos pavadinimus 
įsisavino, — įsisavino juos 
ir kitos tautos, pav., rusai, 

pastarieji; taipgi vartoja 
tuos terminus. Veikiausiai 
tai daro ir kitos tautos. Na, 
o kai dėl kitų žodžių, jūsų 
'paliestų, tai ne visi jie ki- 
!lę iš anglų kalbos. Faktas 

, talen
tas (talentingas) — iš grai- 

;kų, sistema1 (sistemingas)-- 
i iš graikų, demonstracija —-

kad jie pasi-':—iš lotynų kalbos,

iš lotynų, magistratas — iš 
lotynų, procesas — iš loty
nų, transportas — iš loty
nų, selekcija (selekciniu- s 
kas) — iš lotynų, sanitari-i 
nis — iš lotynų, medicina^ 
(medicininis) — taipgi iš 
lotynų.

Nemaža mūsų žmonių 
mano šiuos žodžius esant 
angliškais dėl to, kad jie 
vartojami anglų kalboje. 
Anglų kalboje, beje, yra la
bai daug lotynų kalbos kil
mės žodžių . Ar dėl to, kad 
anglai įsisavino tūlus loty
nų bei senovės graikų kal
bu žodžius, lietuviai netu- 
retų jų įsisavinti? Yra ne
maža tų pačių lotynų ir 
graikų kalbos žodžių įvai
rių tautų kalbose: anglų, 
lietuvių, slavų, germanų', 
et. Nei viena kultūringųjų 
tautu kalba nėra laisva nuo 
“svetimybių,” nėra nuo to 
laisva ir mūsų tėvų kalba. 
Ir nebus. Dėl to mums ten
ka mokytis suprasti pasiro
dančius „ spaudoje “nelietu
viškus” žodžius ir juos įsi
savinti, kad turėtume pla
tesnį, turtingesnį, ry.^ėsnį 
žodinį lobyną.

Tarybų Lietuvoje, turime 
pasakyti, atsirado labai 
daug naujų žodžių, kurių 
mūsų tėvai nebuvo girdėję. 
Kodėl jie atsirado? Todėl, 
kad gyvenimas patapo su
dėtingesnis, kad šalis pro
gresuoja pirmyn, kad ten 
atsiranda nauji fabrikai;- 
gaminantieji naujas maši
nas, teikiantieji mūsų bro
liams ir sesėms naujas pro
fesijas, naujus darbus.

Todėl, skaitydami nūdie
ninę Lietuvos spaudą, su
randame nemaža tokių žo- 
džių, tokių pavadinimų, ko
kių pirmiau nematėme, nes 
seniau tokių daiktų, tokių 
gaminių Lietuva neturėjo.

Mokslininkai sako: /ik 
bendras darbas buvo pa
grindu, pradžia žmogui kal
bai išmokti. Juo darbas da
rosi sudėtingesnis, tuo dau
giau atsiranda įvairių daik
tų, na, ir jiems pavadini
mų, naujų žodžių.

’ 11,11  ........................I— I ■ l> ūl »■■■■>! M  ■■■■■■MhlM ,    

2 pusi.—Laisve (Liberty)-Awtradien., Kovo-Mareh 24, 1983



Detroit, Mich.
PaJiarga Michigano žmonėms

•Michigan Civil Rights Con- i 
gress išleido pareiškimą j tos 
valstybės žmones. Jame pir
miausia parodoma, kad pas
kutiniais laikais pradėtas nau
jas ir platus terorizavimas 
žmonių. FBI, City Loyality 
Commission ir policijos agen
tai landžioja pų žmonių na
mus ir šniukštinėja. Landžio
ja ne tiktai pas sveturgimius, 
bet ir čiagimius. Vienus žmo
nes gąsdina baubais, o kitus I 
nori paversti šnipais.

Michigano Valstijos Civili
nių Teisių sekretorius Arthur 
McPhaul, komentuodamas a- 
pie policijos ir tų komisijų 
šnipus, pastebi:

“Tai yra pirmosios rūšies 
Gestapo darbai. Mūsų advo
katas informuoja mus, jog ' 
joks žmogus nėra priverstas 
tuos agentus įsileisti į savo na- 1 
mus, neigi jis yra priverstas 
atsakinėti į klausimus. Šitie 
šniukštinėtojai laužo Ameri- 

žmonių konstitucines tei- 
%sesir turi susilaukti griežto

atsakymo, jog jie neturi lys
ti į žmonių namus. Mes esame 
pasiryžę suteikti visokią para
mą tiems, kurių teisės yra pa
neigiamos.” Rep.

Bridgewater, Mass.
tJau seniai nesijaučia gerai 

Kasparas Getvilas. Jis pri
klauso prie LDS 67 kp., Mon- 
telloje. Dabar pasidavė po 
benefitu ir prisirengia eiti 
ant operacijos. Linkėtina, kad 
jis greitai ir sėkmingai pa
sveiktų.

Getvilas dirba Lietuvių Dar
bininkų Kooperatyvinėje dirb
tuvėje, kuri šiuo sykiu gerai 
dirba, net su viršlaikiais. Ir 
abelnai apylinkėje čeverykų 
dirbtuvėse darbai eina gerai, 
ant kai kurių darbų net trūk
sta darbininkų.

Žolynų Kaimynas.

ORGANIZACIJŲ ATVIJAI
Kovo menesio susirinkimuose tu

rėkite savo dienotvarkyje Laisvės 
vaju sukėlimui $8,000. Pasirūpinkite 
surengimui kokias nors pramogos, 
nusistatykite sau kvotą kiek jūsų 
kolonija sukels fondui. Prašome vi
sų ir visur darbuotis, kad sukelti 
fondą paskirtu laiku.

Laisvės Adm.

UŽBURTOJI SIELA
10-24-52 Parašė ROMAIN ROLLAND —101—

(Tąsa)
Ji buvo tokia gudri, jog dalį ti-esos paty
rė keliais diskretiškais klausimais, . ku
riuos ji buvo iškėlusi savo naujajai 
draugei. Ji pamatė, kad jos vyras netu
ri jokio užsiėmimo: jis buvo “inteligen
tas”, “menininkas”, “rašytojas”.^ Jai 
nepavyko tikrai sužinoti, ką jis rašė. Ei
lėraščius?.. Poezijoje Riut ne daugiau 
nusimanė negu menka provincijos mies
telėnė. Bet poezija jai imponavo.

Ji neskubėjo su savo “menininku” su
pažindinti. Ji laikė jį uždariusi. Bet nuo 

ji ėmė lankyti Anetą dažniau, — per 
dffinai. Pagaliau ji apibėrė Anetą savo 
draugiškumo įrodymais, gėlėmis, sveiki
nimais, retai kada vietoje, kurie Anetai 
įgriso. Jokio vidurio! Su tokia užside
gėte arba nieko, arba viskas! Ji niekad 
nebuvo turėjusi draugės. Niekados ji 
nebuvo pasipasakojusi. Nuo tos akimir
kos, kai ji nusprendė mylėti Anetą, ji 
pasiglemžė ją. Aneta, nukamuota to 
nuoširdumo, suprato, kad vyrui jos mei
lė nebuvo lengva.

Pagaliau jai netikėtai pavyko pasigė
rėti tuo brangiuoju paukščiu: žmogus 
prėskas, bereikšmis, mėlynų klajojančių 
akių, kuris sudarė jai slapto “karčio
sios” garbintojo įspūdį. Labai tuščias ir 
labai netikras savimi, tobulai vidutinio
kas, jis buvo susirūpinęs dėl Anetos nuo
monės. Savo žmonos jis visiškai nemy
lėjo, bet jam atrodė patogu būti lepina
mam, jis padarydavo pavargusią, liūdną 
ir karčią veido išraišką ryšium su savo 
sveikata, nepripažintais talentais, drau
gų pavydu... Aneta pervėrė jį savo švie
siomis akimis. Su ja jis buvo atsargus 
ir sumažino savo aimanas, kurių tykojo 
tyli .klausytojos pašaipa. O Riut buvo 
prasijojusi, nepajėgi spręsti, išdidi kaip 
Artabanas... “Palikime jai jos iliuzijas! 
Jai reikia ką nors mylėti, jai reikia vy
ro, kurį galėtų globoti. Ji turi atsidavė-
les tarnaitės sielą. Ji atsigultų prie jo 
kojų...” — Pasitaikydavo, kad ji ir ap
rėkdavo jį šiurkščiai. Kartą, lipdama 
laiptais, Aneta išgirdo aimanuojančio 

. “poeto” šauksmingas gaidas: Riut savo 
‘Vytui skaldė antausius.

Aneta jau neabejojo, kad didžiausioji 
Riut pinigų dalis išeidavo Žoze dykinėji
mams ir degtinei. Jis lošdavo lenktynė
se. Riut niekados nesiskųsdavo: ji įniko 
sutaupyti ti-ek, kad jis galėtų atspaus
dinti vieną savo poemų tomą. Bet jis 
neskubėjo jų rašyti. Ir vieną dieną su
vedusi sąskaitas, ji pamate, kad jis buvo 
išeikvojęs tris ketvirčius visų pinigų: 
jis pats save buvo apvogęs!

Tą dieną, paskutiniam išdidumui pa
lūžus, ji prisipažino Anetai savo skurdą. 
Ji nebūtų apie jį kalbėjusi, jei tai būtų 
lietę tik ją. Bet jau ęilę metų ji vargi- 
noAdėl jo (ji sakė “dėl jo garbės”!) — 
Jr pats ją sugriovė!..

Vienas pasipasakojimas pažadino kitą. 
Aneta sužinojo*, beveik apie visas Riut 
kančias. Jos sveikata buvo sugriauta;. 
Riut, kasdien vis silpnesnė, mažiau be
mokėjo slėpti savo mintis. Ir, mirčiai 
Artėjant, jos akys atsivėrė ; ji suprato šio

žmogaus tuštumą ir jo beširdiškumą. 
Žoze beveik niekados nebebūdavo namie. 
Jis pasprukdavo, laikydamas nemalonia 
ligūstos, blogai nusiteikusios moters 
draugystę.

Kai . atėjo paskutinės jos dienos, Riut 
jau nebeturėjo iliuzijų. Tačiau ji su 
nuoširdžiu išdidumu tvirtino, kad ji nie
ko nesigaili, kad ji pradėtų...

— Tai mane pražudė. Bet tuo aš gy
venau.

Ji nieku netikėjo, nieko nelaukė nei 
šiame ,nei kitame pasaulyje...

Aneta buvo viena prie jos, prie jos 
mirties patalo. Kraujo spaudimas į sme
genis ją sunaikino...

Žoze, kuris buvo pabėgęs artinantis 
mirčiai, netrukus po to parodė savo bai
mingą veidą. Jjs neilgai jaudinosi. Pa
ašarojus, jo pirmasis žodis buvo:

— Bet dėl dievo! Kas gi dabar bus su 
manim?

Aneta atsakė:
— Jūs susirasit kitą, kuri jus mai

tins...
Jis metė jai neapykantos žvilgsnį.
Bet jis leido Anetai apmokėti laidotu

vių išlaidas.
Aneta, budėdama prie mirusios, gal

vojo:
“Štai!.. Ji buvo išdidumo, valios, as

ketinio pasiaukojimo pajėga... Kam ji 
‘pasitarnavo? Kokia niekdarystė! Tas 
save padovanojimas šuniui!.. Vargšė 
Riut buvo šiurkšti... Bet dar nepakanka
mai... Reikia dar labiau sušiurkštėti..,.

Pasipriešinti širdies apgaulėms,—ma
no nelemtos širdies, kuri ir yra tik man 
suvedžioti!.. Mano protas ir mano jaus
mai nori ir žino. Mano širdis akla. Ma
no pareiga ją vesti!.. Pasipriešinti mei
lei, pasiaukojimui, gerumui...”

Kaip visuomeniniame, taip ir kiekvie
no žmogaus gyvenime yra jausmų ma-
dos, kurios seka viena'po kitos, nebūda
mos panašios. Mr net svarbiausias jų 
dėsnis yra nebūti vienai į kitą pana
šioms. Tuo tarpu kai viena mada vieš
patauja, kiekvienas jos laikosi visu rim
tumu, jausdamas tik panieką praėjusių 
madų juokingumui ir įsitikinęs, kad jo 
mada yra ir visados bus geriausia... Ane
ta tada pergyveno šiurkštumo madą...

Bet nors ir kažkoks būtų drabužis, 
žmogiškoji būtybė pasilieka tokia pat. 
Ji negali be kitų apsieiti. Ir pačiam iš- 
didžiausiajam reikia.nuoširdumo; ir juo 
labiau aplinkybės jį verčia užsidaryti, 
juo labiau jo pasalūnė mintis sąmokslau- 
ja jį išduoti.

Aneta jautėsi labai stipri. Stipri dėl 
savo patyrimo ir dėl savo išmintingumo, 
tvirta, praktiška, neišnaudojama. Dabar 
ji buvo tikra gyvenanti taip, kaip norin
ti, aišku, dįrbdama; bet darbas taip pat 
buvo jos valia. Ji nesibijoję jos pristig
ti. Jai nereikėjo niekieno pagalbos. Ir 
ji visai nesirūpino patikti ar nepatikti. .

Neseniai ji susiėmė su nauja varžovų 
rūšimi: vyrais. Ji mokė berniukus, 
ruošdama juos į licėjus ir egzaminams.

(Bus daugiau)

Miami, Fla
Apie lietuvius

Dabar norėčiau truputį pa
rašyti apie Miami lietuvius.

čia randasi lietuvių Įdubė
lis, kuris trejetas metų atgal 
turėjo šiokią tokią ateitį. Bet 
kuomet katalikai ir tautinin
kai, remdamiesi dipuku pata
rimais, pradėjo skaldyti lietu
vių veiklą į įvairias politines 
ir religines grupes, šiandien 
jo ateitis tamsi. Trys metai 
atgal taip vadinamos “nepri
klausomybės” lietuvių dienos 
apvaikščiojime turistai sumetė 
BALFui aukų virš tūkstančio 
dolerių. Pernai jau- besumetė 
virš penketo šimtų, o šiemet 
jau tiktai apie trejetą šimte
lių.

Kodėl taip? Ogi ve kodėl. 
Vienas iš tų pačių klubo na
rių aiškino man: “Progresy
vius žmones, kurio moka or
ganizacijose veikti, išvaikė; 
žiopliai pasilikę tiktai žmones 
erzina ir įžeidinėja, del to 
publika ir atšalo lietuviško 
klubo veikloje.” Mes žinome, 
kad visoje plačioje Ameriko

ne publikai įgrįso BALFo do

lerių žvejojimas.
Šiemet vasario 20 d. Mia

mi “Lietuvos nepriklausomy
bės” dienos paminėjime pa
rengimas buvo labai mizer- 
nas. Katalikų kunigas atidarė 
programą su malda, vietinis 
Miami politikierius pasakė 
angliškai gerą prakalbą, bet 
nieko bendro neturinčią su 
Lietuvą kadangi jis nieko ne
žinojo apie Lietuvą. Ir patys 
programos vedėjai, mažai ži
nojo apie Lietuvą, nes didžiu
ma iš jų čia gimę ir augę ma
žose lietuvių kolonijose, kur 
jie negalėjo apie Lietuvą 
daug ką išmokti.

Buvo pakviestas pasakyti 
prakalbą buvęs Clevelando 
Dirvos redaktorius, kuris per 
tiek daug metų dirvą arė, bet 
vietoje kviečių priaugino kū
kalių. Labai buvau' nustebęs, 
klausydamas to žmogaus pra
kalbos. Jis per tiek daug me
tų redagavo laikraštį, bet ne
išmoko kalbėti publikai. Visą 
valandą jis ten čiauškėjo apie 
kažin ką nesuprantamą, žmo
nės nerimavo ir jo kalba ne
aiškiai girdėjosi, nors ir per 
garsiakalbį. Tiktai porą saki
nių išstenėjo: Komunistai, gir
di, tautos išgamos, ir kad jis 
labai norėtų naujo pasaulinio 
karo. Tai ir viskas. Po jo kal
bos buvo aukų rinkimas. Bet 
publika, įvarginta, pradėjo 
nerimauti ir eiti pasivaikščio
ti. Pasekmės buvo finansiniai 
blogos.

Buvo šiokia tokia ir muzi- 
kalė programa, čionaitiniams 
dipukams vadovaujant. Tūla 
Dambrauskaitė, kuri, matyt, 
patriotizme jau pradėjo atšal
ti, pasivadino save “Damb- 
rose”, turi gerą balsą, bet ka
dangi jos padėjėjai buvo silp
ni, tai jai sunku, buvo publiką 
sužavėti.

Programą uždarant ir vėl 
buvo pakviestas tūlas kunigas 
kalbėti, kurio pavardės neiš
girdau. Aš vieno bostoniečio, 
prie manęs sėdinčio, klausiu, 
ar tai ne prelatas Balkūnas? 
Jis man atsakė, kad ne, ba 
šis kunigas nesikeikė. Mat, 
keli metai atgal čia prelatas 
labai keikė komunistus to
kiais žodžiais, kurie spaudai 
netinka. Kad ir šis kunigas 
nesikeikė, bet nieko įdomaus 
nepasakė, apie ką būtų verta 
rašyti. Tuomi ir baigės orga
nizuota programa. O neorga
nizuotas pasilinksminimas 
prie svaigalų dar tęsėsi ilgai.

Beje, pamiršau paminėti, 
kad dieną prieš tai, vasario 
19 d. vakare, buvo Miami 
miesto knygynui padovanota 
lietuviška knyga. Kada knygą 
buvo įteikta knygyno įgalioti
niui, programos vedėjai pa
miršo jį paprašyti tarti žodį 
kitą tose iškilmėse. įgaliotinis 
paėmęs tą lietuvišką knygą 
ir niekam nė žodžio nesakęs, 
sau tyliai nuėjo nuo estrados.

Klajūnas.

Užrašyk Laisvę Savo Draugui.

qwe Him our loyalty tomb* if Ht’s wiixihq 
To isiwcks -
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Iš Lietuvių Tautiško Namo 
Bendroves Direktorių 
susirinkimo

Mes čia turime gražią sve
tainę, bet pradėjome šlubuoti, 
pieš gerokai aptingome ar pa
senome ar išsigandome savo 
šešėlio. Dvylika metų kaip 
svetainė išnuomuota dėl sla
vų, taip pat progresyviškų 
žmonių. Bet dejonių pilna. 
Ypatingai dabar, kai valdžia 
suvaržė parengimus: nevalia 
“card party”, nevalia “bin- 
go”, tai nusigandome ir su 
kitokiais parengimais. Tuo 
budu dabar priėjome prie to, 
kad reikia rendą leisti žemyn, 
vietoje pakelti aukštyn. Kaip 
žinome, jog visoki reikmenys 
pakilo, tai kodėl mes turime 
pulti žemyn?

Man atrodo, jog čia yra 
• klausimas praplėtimo veiki
mo. Marketas dėl parengimų 
yra. Kai slavai ruošia kokį 
nors parengimą, tai svieto pri
eina ir gali būti pelno. Bet 
bėda tame, kad pas juos tų 
parengimų mažai, o pas mus 
parengimai irgi sunkiai dygs
ta. Kodėl? Juk draugijų turi
me nemažai — LDS, ALDLD 
ir moterų skyrius, SLA ir Lie
tuvių Tautiško Namo Bendro
vė. Ypatingai noriu priminti, 
kad Namo Bendrovei apatinė 
ir viršutinė svetainės už dy
ką, — taip išsiderėta prie 
rendos, ko pirmiau mes netu
rėjome.

Kai kurie išsireiškia, jog 
niekas į mūsų parengimus 
neis, arba niekas dėl parengi
mų nedirbs. Atrodo, jog mum 
reikia pirma gauti gaspadinių 
ir norime, kad jos pasisiūly
tų, tai tada mes joms leisime 
dirbti ir nutarsime parengi
mus ruošti. Nors tai būtų at
bulai, bet ką padarysi, reikia 
planuoti.

Taipgi reikia priminti, jog 
kokie tiktai buvo parengimai 
praeityje, visuomet buvo pel
ningi. Kai kuriuose parengi
muose buvo padaryta iki šim
to dolerių pelno. Ar mes nori
me, kad padarytumėme po 
tūkstantį dolerių ?

Meskime šalin visus nesusi
pratimus ir ypatiškumus, dau
giau ir šalčiau diskusuokime 
tuos svarbius klausimus. Pa
laikysime organizacijas gera
me stovyje ir lengvai užsimo
kėsime metinius mokesčius.

Dalyvaujantis.

įvairūs išsireiškimai
Geriausioji valdžia yra 

ta, kuri geidžia padaryti 
žmones laimingais — ir ži
no, kaip juos laimingais pa
daryti. Lord Macaulay.

(Apie Graikiją.)

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

Linkuvos rajone
ŠVIESIUOJU KELIU

Dideli pakitimai įvyko 
per tarybų valdžios metus 
Lietuvos kaime. Puikusis 
rašytojas Petras Cvirka 
apie vieną buržuazinei Lie
tuvai būdingą kaimą rašė: 
“Rodos, kad Klangiuoše 
jaunimas užmiršo linksmin
tis... Vakarui sutemus, 
čia nusėsdavo ‘tokia tyla, 
toks kurtinys, kad ir apuo
kas nedrįsdavo klykauti. 
Išretėjo naktimis žiburiai, 
o jeigu ir mirkčiojo koks 
vienišas, lyg vilko akis, tai 
vėl greitai geso... Jauni, 
stiprūs, darbingi vyrai bei 
mergos,- skalsesnės duonos 
ieškodami, išlakstė po mies
tus, fabrikus, svetimas pa
danges arba be laiko į žemę 
suėjo. Visur sodybose kiau
rojo tvartai, svirnai, dirvo
navo laukai.”

Neberasi dabar tokio kai
mo Tarybų Lietuvoje. Šiau
lių srities Linkuvos rajono 
Karolio Požėlos vardo kol
ūkyje dirba Kazio Žemi
nausko šeima. Baisi yra 
jos praeitis. Buržuazinio 
režimo laikais Žėminauskas 
teturėjo du hektarus že
mės, o šeima susidėjo iš 7 
žmonių. Savų grūdų jiems 

' neužtekdavo net iki žiemos 
j vidurio. Visi jie buvo pri
versti nuo ryto ligi nakties 
dirbti pas buožes ir dvari
ninkus, bet kaip jie bebūtų 
plūkęsi — iš skurdo išbris
ti negalėjo. Kur žmogus 
besilinksminsi, kur besido
minsi kultūriniais reika
lais! •. • . ■

Kai Baraiškių kaime pfa: 
dėjo organizuotis kolūkis, 
Kazio žeminausko šeima 
patraukė į ji. Ir visa tai, 
apie ką ji ilgus emtus sva
jojo, visi jos siekiai, viltys 
išsipildė.

Bet tai dar ne viskas. Kol
ūkinė santvarka suteikė 
Žeminausko šeimai, lygiai 
kaip ir visų kitų kolūkiečių 
šeimoms, plačius galimu
mus visokeriopai kelti savo 
kultūrinį lygį. Kazys Že- 
minauskas ir jo vaikai tapo 
raštingi, prenumeruoja ir 
skaito laikraščius, žurna
lus, politinę bei grožinę li
teratūrą. Jeigu n a m i e 
trūksta knygų, jie nueina į 
kolūkio klubą-skaityklą ar
ba į biblioteką. Kolūkyje 
yra pianinas ir fortepijo
nas, radijas . Sudaryti me
ninės saviveiklos rateliai, 
kurie periodiškai surengia 
koncertus. Kolūkyje daž
nai demonstruojami filmai, 
kurie žmoguje ugdo kuo 
kilniausius jausmus, kurie

■ ragina jį žengti pirmyn.
Rajone yra 36 žemės ūkio 

i artelės. Ir daugelis jų, ly- 
Į giai kaip Karolio Požėlos 
' vardo kolūkis, klesti ir sti- 
; prėja.

Dabar mūsų rajone yra 
i dvi mašinų - traktorių sto- 
; tys. Kolūkių laukuose vei
kia 112 traktorių, 16 sava- 

' cigių kombainų, 54 sudėtin- 
j gos kuliamosios, grūdų 
: džiovyklos ir šimtai kitų 
I mašinų. Galingoji tarybinė 

technika palengvina žmo
nių darbą. Panaudodami 
mašinas ir priešakinę tary
binę agrotechniką, kolūkie
čiai užaugina gražius grvte 
dinių, technikinių bei dar- x 
šovinių kultūrų derlius. 
Praėjusiais metais viduti- - 
nis kultūrų derlingumas vi-; , 
same rajone sudaro 16-18- * 
centnerių iš hektaro. Kuk- / 
rolio (Požėlos vardo kolite 
kio laukininkystės brigą- 
dos brigadininkas Sapėju* 
n as gavo po 29 centnerius 
kviečiu iš kiekvieno hekta
ro 25 hektarų plote. Ado-; 
lio Sūrio brigada iš “Žei
melio” kolūkio išaugino di
deliame plote daugiau kaip: 
po 20 centnerių grūdinių 
kultūrų iš hektaro. Teodo< 
ros Motiejūnienės grandis* 
nuėmė iš kiekvieno hektaro’ 
po 250 centnerių kopūstų. 
Už gausių derlių gavima 8$ 
rajono kolūkiečiai yra ap
dovanoti Tarybų Sąjungos 
ordinais ir medaliais, o kol- 
ūkiečiui Juozui Lekavičiui 
suteiktas Socialistinio Did,- 
vyrio vardas.

Koks čia begali būti pa- ► 
lyginimas su senuoju Klaite 
gių kaimų, apie kurį su to
kiu kartėliu ir širdgėla ra
šė Petras Cvirka!

J. Adomaitis

IŠ LIETUVOS
Masiška menkių žūklė

KLAIPĖDA, I. 15 d. — Pas* 
Lietuvos žvejus dabar karšta 
darbymetė. Baltijos jūros van
denyse pasirodė dideli menkių 
būriai. Į žuvies susikaupimo; 
vietas nuplaukė dešimtys late 
vų.

Žemės ūkio kultūros 
namai kolūkyje .J

JURBARKAS. —’ Praeitų 
metų pavasarį “Pirmūno” kol- ,, 
ūkyje buvo suorganizuoti že
mės ūkio kultūros namai. Ta- . . 
rybos pirmininku išrinktas 
kolūkietis V. Vabalas.

Buvo atliekami bandymai 
su avižomis. Patręšus dirvą 
granuliuotu superfosfatu it 
kalio druska, vėliau atlikus 
papildomą patręšimą, eiliniu 
būdu šioje dirvoje pasėtos 
avižos veislės “Sovietskaja” r '" 
dąvė derlių po 27,6 centnerio ” 
grūdų iš hektaro. Po 25,6 
centnerio avižų buvo gauta iš • / 
“Girūnės” veislės sėklos, kurt 
buvo pasėta kryžminiu būdu;

Sekančiuose keturiuose ban
dymų laukuose atlikti bandy- ....
mai su miežiais. .....

Likusiuose laukuose buvo , 
daromi bandymai su bulvė
mis.

MATTHEW A. 
BUYUS 
(BUYAU8KA8) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

•IMF* 
i

426 Lafayette St. 
Newark 5. N. J. 
MArket 2-5172

3 pusi.—Laisve (Liberty)-Antradien., Kovo-March 24, l'dBS;. ■



Kriaučių susirinkimas
Lietuvių kriaučių 54-to sky

riaus labai svarbus susirinki
mas įvyks šio trečiadienio va
karą, kovo 25-tą, unijos sve
tainėje, 11-27 Arion Place, 
Brooklyne. Pradžia 7:30.

Turėkite su savimi unijos 
ir social security korteles, nes 
be to. neįleis i susirinkimą. Ja
me turėtų dalyvauti visi, ku
riems rūpi savo darbo ir už
darbio reikalai, taipgi unijos 
gerovė. J. S.

Vakariene, bet kokia?
Kaip seniai esate valgę 

skilandžio ?
LDS bolininkės ruošia ne

paprastą vakarienę šeštadie
nį, 18 d. balandžio. Jos pa
vaišins jus su specialiai suda
rytu ir išrūkytu skilandžiu ir 
kitais gardėsiais. Taipgi bus 
ir lietuviško kugelio.

Ateikite skaniai pasivaišin
ti ir smagiai vakarą praleisti. 
Vakarienė bus duodama 7:30 
vai. vakar. Įžanga $1.75. Ti- 
kietus prašome pirktis, kiek 
galima, išanksto. Juos gali
te gauti pas bolininkes ir Au
ditorijos restaurane.

Bluebell

Dr. Gustaitis teiks 
prelekciją

Dr. Petras Gustaitis sutiko 
duoti prelekciją apie vėžio li-z 
gą ir kai kurias kitas mūsų 
žmonėms dažnai pasitaikan
čias sveikatos problemas. Ir 
pateiks informacijų apie kai 
kuriuos naujuosius vaistus.

Prelekciją įvyks balandžio 
(April) 19-tą, Liberty Audi
torijos patalpose. Įėjimas ne
mokamas. Rengėjai kviečia 
Laisvės skaitytojus dalyvauti. 
Ir prašo pranešti apie prelek
ciją savo draugams, pažįsta
miems.

Apie Kalifornijos 
milžinus

• LLD 1 kuopos susirinkime 
kovo 26-tos vakarą, jeigu da
lyviai norės, galės kai ką iš
girsti apie Kalifornijos milži
nus. O ten esama tokių, kurie 
jau 4,000 metų seni, bet vis 
dar labai jauni, nesiruošia 
mirti. Nei jie bijosi ugnies ar 
audrų.

Daug kam įdomu, koki jie. 
Dėl ko jie toki stiprūs? To 
smalsumo vedini milijonai 
žmonių kas metai juos atlan
ko. Iš Kalifornijos didmiesčių 
yra net specialiai busai į tas 
milžinų kolonijas.

Pirmos kuopos susirinki
mai būna L. A. Piliečių Klu
be, 280 Union Avė., Brookly
ne. Pradžia 7:30 vakaro. 
Kviečiami ir ne nariai. N. N.

Stalino minėjime 
kalbės už taiką

Stalinui paminėti rengia
mame New Yorke masiniame 
mitinge kovo 26-tą vyriausiu 
klausimu bus pasaulinės tai
kos reikalas. Apie tai kalbės 
paskilbusieji visuomenininkai 
ir kovotojai už taiką: Dr. W. 
E. B. DuBois, Rockewell Kent, 
Paul Robesonas, Jessica 
Smith, Leon Straus, Albert E. 
Kahn. *

Taipgi turės įspūdingą 
meno programą. Rengia ir vi
sits kviečia Amerikos su Ta
rybų Sąjunga Draugingumui 
Nacionalė Taryba.

Mitingą vykdys Rockland 
Palace, 8th Ave. ir 155th St., 
New Yorke. Pradžia 7 :30 va
karo. Įžanga 75c.

Aktorė Vivien Leigh per 
pusvalandį sulaikė lėktuvą 
nuo išskridimo Anglijon, kai 
jos vyras aktorius Olivier prb 
kalbinėjo skristi. Aktorė pa
vojingai susirgusi nervų pakri
kimu. Jos artimieji bijojo ją 
varu vesti lėktuyan, kad ne
pablogintų jos padėtį.

---------------------------------- Į-' Į..............Z'

Nok Yorto^/Wž7 Žiniom
Miesto valdžia vengs 
Dewey plano

Miesto valdžia gali tų Vals
tijos Seimelio leistų miesto 
darbininkų aptaksavimų ne
vykdyti. Tačiau ji turi kur 
nors surasti pinigų, kad galė
tų apsieiti be tų taksų.

Pirmame po Valstijos Sei
melio tarimo įvykusiame 
miestinės Budžeto Tarybos 
posėdyje buvo susidariusi 
nuotaika bandyti apsieiti be 
gubernatoriaus Dewey plano. 
Bandyta apkapoti išlaidas.

Budžeto Taryba nutarė pa
naikinti dvi aukštojo geležin
kelio linijas. Ir panaikinti tas 
bus.ų linijas, kurios veikia 
greta subway linijų, kad duo
tų daugiau pajamų subways^ 
linijoms.
Numatytomis panaikinti yra 

Third Ave. ir Myrtle Ave. el 
linijos. Tas sutaupytų arti 25 
milijonus dolerių metams, 
kaip aprokuoja valdininkai.

Tas planas, jeigu jis bus 
vykdomas, atsieis ne be skau
smo kam nors. Tas atimtų 
darbus apie 4,000. miestinių 
darbininkų, taip pat gal tūks
tančius privatinių darbinin
kų. Sudalytų daugiau spūs
ties gretimose subway linijo
se. Ir sudarytų sunkumų ke
liauti silpnesniems žmonėms, 
negalintiems lipinėti laiptais.

Greta to, planuojama pa
naikinti privilegiją važiuoti 
už dyką miesto darbinin
kams. Ta privilegija naudo
jasi pačių važiuotės linijų 
darbininkai, policija, gaisra- 
gesiai, apie 75,000 žmonių.

Prieš taksavimą algų pa
sisakę visi tarybos nariai, iš
skyrus Queens pre z i d e n t ą 
James A. Lundy, republiko- 
ną.

Esą pasiūlyta ir kitų pana
šių taupymo priemonių. O 
tai taip pat reikštų tūlų vi
suomenei patarnavimų maži
nimą, kitų visai panaikinimą.

Iš Rosenbergams 
gelbėti banketo

New Yorke įvykusiame Ro
senbergams gelbėti bankete 
Hotel Capitol praėjusį trečia
dienį dalyvavo 1,100 publi
kos. Šimtai turėjo grįžti nuo 
durų, nes didžiulė banketams 
salė jau buvo pripildyta. Bi
lietas'buvo po $2į5. Likęs pel
nas skiriamas apeliacijos by- 
lau

Kalbėjo žymūs visuomeni
ninkai, tarp kitų ir keli dva
siškiai.

Vyriausia kalbų kryptis bu
vo ta, kad reikia veikti dvie- 
mis frontais. Mobilizuoti žmo
nes, kad jie prašytų preziden
to Eisenhowerio persvarstyti 
ir dovanoti Rosenbergams gy
vybę. Tuo patimi skleisti in
formaciją apie tą bylą.

Viena svarbiausių priemo
nių yra teismo nuorašai. Tuos 
nuorašus paskaitęs kiekvienas 
įsitikins, kad Rosenbergai nu
teisti ne už prasikaltimą. Tie
sa, tie nuorašai yra brangūs, 
bene po $11 kopija. Bet sa
koma, kad jie smarkiai plati
nasi. Ii*’gauna Rosenbergų 
reikalui vis daugiau ir dau
giau šalininkų.

Šaukia mitingą už 
Rosenbergus

Balandžio 26-tos popietį 
šaukiamas milžiniškas masi
nis mitingas Rosenbergams 
gelbėti. Jau paimtas Tribo- 
rough Stadiumas ant Randall 
Island. Įžanga bus visiems 
vienoda — $1. O jaunuoliams 
lig 16 metų nemokamai. Auto 
pastatymui vieta už dyką. 
Prasidės 2 vai. po pietų.

Ateinantį sekmadienį jau 
ta mūsų didžioji diena

suteikti viską geriausio iš sa-Laisvės pavasarinis kon
certas su bufeto vaišėmis ii* 
draugišku pobūviu įvyks jau 
šį sekmadienį, kovo 29-tą. 
Pradžia 3 vai. Kviečiame vi
sus ruoštis jame dalyvauti.

ši nepaprasta sueiga yra 
galima tiktai dėka visų lie
tuviško visuomeniško judėji
mo sričių darbuotojų koopera- 
vimui. Menininkai ruošiasi

Valstijos Seimelis nutarė 
aptaksuoti newyorkiecius

New Yorko Valstijos Sei
melis kovo 19-tos posėdyje 
nutarė patuštinti New Yorko 
darbininkų ir biednojo žmo
gaus kišenę. Jie nutarė:

Įsteigti New Yorko miestui 
Transit Authority, kas reiškia 
stambų pakėlimą važiuotės 
fėro. Senate 36 balsavo už, 
19 prieš, o atstovų bute (as
sembly) 96 balsavo už, 51 
prieš.

Įgalinti miesto valdžią rink
ti po pusę vieno procento nuo 
uždarbio, išskaitant iš algos. 
Atstovų butas (šiuos žodžius 
rašant) tebebuvo nebalsavęs.

Prieš algų taksavimą ir fė- 
rui kelti autoriteto steigimą 
sykiu su demokratais balsavo 
trys Westchester ir du Nas> 
sau republikonai. Jie sakė,

New Yorke iš vieno sandė
lio išvogta $25,000 vertės ga
tavų “mink’* kailiukų.

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

MANIKIURISTB
Pilnai eksklusiniame salone ant 

Nprth Shore. Puiki proga taurei 
merginai. 5 dienų savaite. Gera mo
kestis, vakarais nedirbama. Kreip
kitės bi dieną savaitėje.
JOSE MASTER HAIR STYLIST 

9 Bond St., Great Neck, L. I., N. Y.
Telefonas Great Neck 2-6164 

(57-59)

REIKALINGOS MERGINOS ’ 
Dirbti prie artificial decorative pa
per flowers. Gera mokestis. Puikios 
darbo sąlygos. Kreipkitės:

MELROSE FLOWER CO.
11 W. 20th St., N.Y.C.

(57-59)

Alteration Hand
Dalinio laiko darbas. Turi būt pa. 

tyrusios. Gera mokestis. Puikios 
darbo sąlygos. Kreipkitės asmeniš
kai.

TERRY DRESS SHOP
1 Locust Hill Ave., Yonkers, N. Y. 

(57-59)

OPERATORES
Duplicate makers tint marškonių 

suknelių. Nuolatinis darbas, gera 
mokestis. Puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
PORTRAIT FROCKS, Inc.

28 W. 38th St. (9th floor) N.Y.C. 
(57-59)

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios ant singer mašinos. Sec

tion darbas, gera mokestis.
Kreipkitės:

ENTERPRISES
31 East 22nd St., N.Y.C.

Telefonas GR. 7-6484
(57-61)

OPERATORES
Patyrusios prie marškinių. Nuola

tinis darbas, gera mokestis. Puikios 
darbo sąlygos. Kreipkitės:

IMPERIAL CLEANERS
204-06 Jamaica Ave., Hollis, L. I.

Telefonas Hollis 5-2550 
(57-63)

REIKALINGA MANIKIURISTB
Mergina mokanti leg waxing, fa

cial, pedicuring, shampooing ir t.t. 
Pilnam ar daliai laiko. (Uždaryta 
pirmadieniais). Gera mokestis. Pui
kios darbo sąlygos. Kreipkitės:

ROBERT WATSON
29-02 Francis Lewis Blvd.

Flushing, L. I.
Telefonas IN. 3-2255 

(57-59)

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS APARTMENTAS
Reikalingas apartmentas iš 3 ar 

4 kambarių dviem senyviem žmo
nėm. Kas turite išrendavimui ap- 
artmentą arba jei kas žinote kur 
randasi, prašome pranešti: J. M., 
552 Kosciusko St., Brooklyn, N. Y. 

vo darbo srities. O moterys 
klubietės išrinko gerų šeimi
ninkių komisiją užkandžiams 
paruošti. Ir pačios pasižadė
jo atnešti namie gamintų py
ragų ir kitų skanėsių.

Taigi, Laisvės skaitytojai 
ir prieteliai, ruoškitės patys 
dalyvauti ir kvieskite kitus. 
Įžanga nemokama.

jog iš jų distrikto daug gy
ventojų keliauja į didmiestį 
dirbti ir tie aptaksavimai blo
gai atsilieptų.
Ar miestas pasipriešins?

šiemet — rinkimų metai. 
Miesto valdininkai mažiausia 
norėtų tokių taksavimų, kaip 
šie Seimelio dabar nutartieji. 
Tad tie, kurie nesudarę suo
kalbių su republikonais, kurie 
tikrai nori palaikyti demokra
tus miesto valdžioje, tie dės 
visas pastangas masinių tak
savimų išvengti. Tačiau—

Visiems ir visur verta at
siminti, jog tuos dalykus po
litikieriai geriausia supranta 
tiktai tuomet, kai susidaro 
masiniai eilinių žmonių judė
jimai to reikalauti.

Marcantonijus kalbės
Queens mitinge

American Labor Party pra
neša, kad rengia masinį mi
tingą. Jame vyriausiais klau
simais bus ręndų kontrole ir 
ateinantieji rinkimai.

. Įvyks antradienį; kovo 24- 
tos vakarą, 8 vai., Lost Batta
lion Hall, 93-29 Queens Blvd., 
Rego Park, N. Y. Kviečia vi- ; 
sus. Įžanga bemokama.

NEW YORK,
HELP WANTED 

MALE
FABRIKO DARBININKAI

40 valandų savaitė, pasikeičiamais 
šiftais. Puikiausia pradedant mokes
tis. Geros darbo sąlygos. ‘Patenki
nantis vakacijų planas. Turi mokėti 
skaityti ir rašyti angliškai. Šaukite:

HY. 7-2100.
Kreikpitės: 72 Scott Ave., 

Brooklyn, N. Y.
(57-60)

SHEET METAL 
DARBININKAI

Aukščiausi shipyard mokesčiai ša
lyje. 8 valandos viršlaikio ir kitos 
pašalpos.

LUDER MARINE
CONSTRUCTION CO. 

Stamford, Conn.
(57-61)

MASSACHUSETTS
HELP WANTED

> < r MALE

Machinists
TURRET LATHE

OPERATORIAI
‘ Pilnai Patyrę i 

ŠAUKITE MR. LEECH 

Sommerville 6-3100
Ar kreipkitės:

624 SOMMERVILLE AVĖ. 

SOMMERVILLE, MASS.

(56-60)

PHILADELPHIA, PA.

FOR SALE
APPROXIMATELY 350 3-WHEEL

PLATFORM TRUCKS 36”x48”
CAN BE EXAMINED 

BY APPOINTMENT
CALL LOCUST 7-4000

EXTENSION 307
(53-60) 
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NEW YORK
MALE and FEMALE

PLAUKŲ GARBINIUOTOJAI 
MANIKIŪRISTAI

Patyrę visame darbe. Nuolat. Gera
alga. Kreipkitės:

JIMMY’S BEAUTY SALON 
222 E. 170th St.

Bronx
JE. 6-8708

(56-58)

HELP WANTED—FEMALE ♦
OPERATORES ir DARBŲ IŠNE- 

ŠIOTOJOS reikalingos. Patyrusios. 
Darbas prie bliuskių. Darbas skiria
mas. Visais šiftais, tkipgi daliai lai
ko. Gera alga. Kreipkitės.

HARVIN SPORTSWEAR 
32-07 Junction Blvd., 

Corona, L. I.

REIKALINGOS OPERATORES
Prie Singer ir Morrow Mašinų. 

Nuolatinis darbas; gera alga. Geros 
darbo sąlygos. Kreipkitės:

H. ZIMMER SPORTSWEAR
254 Wallabout St. (5-tas aukšt.) 

Brooklyn, N. Y.
(blokas nuo Nostrand Ave.) 

(56-58)

PLAUKŲ GARBINIUOTOJA-MA- 
NIKIŪRISTĖ

Patyrusi. Abelnam grožės darbui 
operatorė. Nuolatinis darbas; gera 
alga. Gera darbo atmosfera. Kreip
kitės:

BARBARA’S BEAUTY SALON
200 — 72nd St.,

• N. Y. C.
Tel. RH. 4-8766

(56-60)

BRILIANTŲ IDEJEJOS
Patyrę prie briliantinių retežėlių 

dirbimo (kick press). Nuolatinis dar
bas; gera alga. Geros darbo sąlygos. 
Kreipkitės:
CRESTHILL NOVELTIES, INC.

366 West Broadway
N. Y. C.

Skambinkite: CA. 6-4197
(56-58)

OPERATORĖS
Dirbti prie vyrų ir moteriškų dra

bužių. Nuolatinis darbas; gera alga. 
Geros darbo sąlygos. Kreipkitės:

JOSIE G. SPORTSWEAR 
376 Wilson Ave.

Brooklyn
HY. 7-0679

(Arti Myrtle ir Knickerbocker Avės.) 
(56-62)

OPERATORES .„PRIE BLIUSKIŲ
Nuolatinis darbas; gera alga. Ge

ros darbo sąlygos. Kreipkitės:
M. & M. CONTRACTING CO., 

1080 Bedford Ave., 
Brooklyn.

UL. 7-9426.
,(56-60)

OPERATORES
Patyrusios prie Sijonų. Puiki alga. 

Nuolat. Geros sąlygos.
SYRET SPORTSWEAR

260 W. 36th St., N.Y.C.—7-tos L 
CH. 4-4440

(56-60)

BLINDSTITCH operatores
Patyrusios. Nuolatinis darbas, gera 
mokestis. Puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
VENUS

58 W. 25th St., N. Y. C.
(55-57)

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios ant visokių mašinų dirbti 
prie Babies Overalls. Gera mokestis, 
puikios darbo sąlygos. Kreipkitės:

C. & L. OVERALLS CO. INC.
451 Broadway, N. Y. C. 

(55-57)

BINDERY
Patyrusios Carbon Collators, nuola
tinis darbas, gera mokestis, apmo
kamos vakacijos, puikios darbo są
lygos. Y<reipkitės:

NOVELTY BINDING & RULING 
CO.

30 Ferry St., N.Y.C.
BE. 3-3493 

(55-59)

RANDAVOJIMAI
Pasirenduoja fornišiuotas kamba

rys, apšildomas ir atskiras įėjimas, 
rami gyvenmui vieta, arti Jamaica 
line traukinio. Kreipkitės: P. Mika- 
laus, 558 Ridgewood Ave., Brooklyn, 
N. Y. (57-58)

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpi/ik gauti. «

*

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MaLE

SORTER. Pickled sheep or goat
skins, experienced; good wages, ex
cellent conditions. Apply Morris 
Fishman & Sons, Torresdale Ave., & 
Orchard St. JE. 5-8269.

(57-59)

BILLING CLERK 
Motor Freight Term 
North East Section

Will break in a fast, accurate ty
pist. Prefer one desirous of and cap
able of learning rating. 2 P. M. to 
11 P. M. Monday thru’ Friday.

See Mr. Gordon.
Needs Express

Castor Ave. & Belgrade St.
(57-63)

MACHINIST. Die Repair and small 
tools. Experienced. Steady work; 
good working conditions. Apply in 
person. See Mr. Ball. J. STORTZ 
& SON, 210 Vine Street.

.. ’ (55-61)

AUTO MECHANIC *
A first class man can earn bet

ween $85 to $115 weekly under our 
new plan. Enjoy the benefits of hos
pital and medical surgical service, 
free $2000 group insurance. 6 paid 
holidays and liberal vacation plan. 
*Work in one of the finest equipped 
shops in the U.S. Apply 9 A. M. to 
4 P. M. Dick Theiss, Service Mana
ger. RANDOLPH CHEVROLET 
INC., 1759 Haddon Ave., Camden.

Emerson 5-2000. After 6 P. M.— 
PI. 2-6547W.

(56-58)

NEW YORK 
REAL ESTATE

1000 HOME REALTY CORP.
Atidaro savo 2 modelių žemom kai
nom, vienos šeimos namus. Nusta
tyta kiekvienam pricinamom kai
nom.
501 St. Lawrence Ave., Bronx, N. Y. 

(55-57)
tikis Pardavimui 

N. Y. Valst.
Pieninyčia — 20 Holstein melžia

mų karvių; pakankamai šieno ir vie
tos ganymui. Ūkio bakūžė su įtai
symais. Cementuotas kelias. $17,000 
—Mortgage $8,000.

ūkiška Vieta — Rd. 28, Otsego 
County. Puiku dėl šlubelių (cabins); 
medinės medžiagos ant vietos staty
mui 15 stubelių. Maudynės. Moder
ninis namas su 10 kambarių. $7,000 
— Susitarimai (terms).

SPETLAND-FARM-SPECIALIST 
196-08 Hillside Avė., 

Hollis, L. I. 
HO. 5-8091.

(56-58)

IEŠKOTE FARMOS?
Randasi puiki Farma Newburgh 

in Marlboro, N. Y., 70 mylių nuo 
New Yorko miesto ant Route 9W -— 
20 akrų; lengvai perskiriama j 4 
sklypus. Vienas 5 kambarių vasar
namis ir vienas 6 kambarių namu
kas. Neseniai pabudavoti. Skambin
kite Yonkers 5-6857; Tuckahoe — 
8-1578.

DE RIENZO, 48 Circuit Ave., 
Tuckahoe, N. Y.

(56-58)

REIKALAVIMAI
Reikalingos patyrusios operatorės 

apdarytojos ir rumbuotojos (Bind- 
ers-Hemmers); taipgi prie paprasto 
siuvimo ant Singer mašinos. Nuola
tinis darbas. DEERFIELD MILLS, 
68 Jay Street, Brooklyn, N. Y.

ULster 5-5701.
(54-58)

Pajieškojimai
Paieškau draugo Petro Masuko. 

Kadaise gyveno Montello, Mass., ir 
buvo vedęs Matildą Sipul. Taipgi 
paieškau Jono Sipul, kuris taipgi gy
veno Montelloj. Jų pačių ar apie 
juos žinančių prašau kreiptis šiuo 
antrašu: Mr. F. R., 11841 Eggleston 
Ave., Chicago, Ill.

(57-61)

GARSINKITĖS LAISVĖJ

Virginia 9-6125PETER GUSTAITIS, JR., M. D. '
MODERNINĖS MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

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

Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L.I., N.Y.

□-------—------------------------------------------------------------------- E

PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų .

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

Telephone EVergreen 4-8174
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Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE 

STENOGRAPHER. For law Of
fice. Fast and accurate. Experiene<Jed 
not required. Steady position; gooW 
working conditions. Apply in person> 
Mr. Bodley, Room 1505, Phila. Sav
ings Fund Bldg., 12 So. 12th St.

(57-59)

BANK POSITIONS. Several young 
ladies to work in our bookkeeping 
and proof department, no experience 
necessary; pleasant working condi
tions. For interview call PL. 7141.

(56-59)

CLERK TYPIST
Experienced or inexperienced. 

Good starling salary. 5 day week. 
Steady position. Good working con
ditions. Liberal Employee benefits. 
Phone: KI. 5-3800. Mr. Daniels.

THORNTON FULLER CO.
(56-58)

TYPIST. Full or part time. Ex
perienced. Knowledge of shorthand 
helpful. Steady position. Apply in 
person. RADIO ELECTRIC, 701 
Arch St. 2nd floor.

(56-58)

HOUSEWORK-COOK; light laun
dry. Ranch house; private room 
and shower. Must like children. 
Permanent position for right wo
man. Vicinity Fort Washington. Call 
Ambler 2587 between 9 & 12 A. M.

(56-58)

t MALE and FEMALE
COUPLE. Cooking and general \ 

housework. Must have experience 
and references. Sleep in; own living 
quarters. Phone Midway 2-5328.

(56-58)

MAN & WIFE. Honest, congenial, 
middle ago. 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)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

T
TONY’S •

, UP-TO-DATE

BARBER SHOP :
ANTANAS JLEIMONA8 

| Savininkas i
306 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y.
c Gerai Patyrę Barberiai

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: t
EDWIN LANE, Ph.

Tel. EV. 7-62i$
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