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KRISLAI
A. Vaivuskas Vilniuje.
Darbas tebeina.
George Kwain-Kvainauskas.
Sekmadienį graži pramoga.

Rašo R. MIZARA

Buvęs Urugvajaus lietuviu
♦ į v

laikraščio Darbo redaktorius, 
Ant. Vaivuskas, kaip žinoma, 
su savo šeima išvyko Į Lietu
vą apsigyventi.

Šių metu sausio menesi A. 
V. pranešė uruguajiečiams: 
) “Laimingai atvykome ir gy
vename Vilniuje.”

Prieš apleisdamas Urugva
jų, A. Vaivuskas rašė mums, 
kad jis, būdamas kelionėje ir 
gyvendamas Lietuvoje, rašys 
laisviečiams ir darbiečiams sa
vo kelionės Įspūdžius ir savo 
pirmuosius Įspūdžius, Įgytus 
Lietuvoje. i

Iš jo kelionės, atliktos iki 
Ital ijos, mes gavome pluoštą 
Įspūdžių; tą pati gavo ir 
Darbo redakcija.

Dabar uruguajiečiai gavo 
iš Antano pranešimą apie jo 
kelionės pabaigą, apie Vil
niaus pasiekimą, o mes nega
vome.

Ką tai reiškia?
Tai reiškia, kad jo siųstoji 

žinia kur nors kelyje “sukliu
do.”

Beje, vienas Darbo bendra
darbis rašo:

“Išvykus Į Tarybų Lietuvą 
ilgamečiui Darbo redaktoriui, 
gerb. drg. A. Vaivuskui, netik 
kolonijos progreso ir vienybės 
priešai, bet ii- šiaip ne vienas 
tautietis pamanė, kad dabar 
laikraščiui D. bus amen.”

Bet tos rūšies pranašai kly
do. Tas pats bendradarbis pri
deda :

“Neatbodami Į susidariusias 
sunkias sąlygas, pasišventę 
draugai rankų nenuleido, bet 
dėjo visas galimas pastangas, 
kad laikraštis nesustotų ėjęs 
ir gyn?s darbo žmonių reika
lus...”

Ir Darbas eina, kaip ėjęs.
Už tai tenka šiltai pasvei

kinti urugvajiečius ir dar kar
tą palinkėti jiems ryžto ir 
energijos.

Rašant šiuos krislus, gaunu 
pirmadienio Vilnį, o su ja ir 
smudžią žinią:

Kc^tyo 21 d. staiga mirė Ge
orge Kwain (Jurgis Kvainaus- 
k#s), čikagietis lietuvis, meni
ninkas, veikėjas, progresyvis 
ir malonus vyras.

Su velionim susipažinau, 
kai jis buvo Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo vice-pre- 
zidentas.

Kwain veikė Chicagos Kan
klių Chore, buvo jo pirminin
kas; dainuodavo duetuose, 
vaidindavo scenos veikaluose; 
visuomet rėmė pažangų darbo 
žmonių judėjimą.

Kvainauskas buvo jaunosios 
amerikiečių lietuvių kartos 

.žmogus. Jis buvo ryšys tarp 
jaunesniųjų lietuvių ir senių, 
nes mokėjo prie žmonių priei
ti, su kiekvienu sutapti. Jo 
žmona Helen—puiki daininin
kė ir veikėja.
^Nelaboji mirtis, išplėšdama 
iš gyvųjų thrpo George 

jfcwaina, uždavė didelį smūgį 
Progresyviam lietuvių judėji
mui ypatingai Chicagoje.

Mirusiojo žmonai Helen, 
vaikučiams, tėveliams, gimi
nėms ir visiems draugams, šio
je liūdesio valandoje, laisvie-

FRAKCIJA REIKALAUJA 
1,800 MILIJONŲ DDL. 
IŠ AMERIKOS KASMET
Už tai žada atlikti karines 
‘pareigas’ pagal Amerikos planą

Washington. — Atvyko 
Franci jos premjeras Rene 
Mayer, užsienio reikalų mi
nistras Bidault ir kiti val
dininkai — reikalaut dau
giau pinigų iš Jungtinių 
Valstijų.

Franci ja gauna iš Ame
rikos 1,300 milijonų dolerių 
per metus. Dabar gi Fran- 
cijos valdžia reikalauja pri
dėti dar 500 milijonų dole
rių per metus ir tuojau jai 
duoti 125 milijonus dolerių, 
kaip teigia United Press ir 
Associated Press.

Tai yra jau ne mandagus 
prašymas, bet reikalavimas.

Francūzų valdovai sako, 
Amerika turi pripažinti 
Franci ją “pasauliniai svar
bia didžiąja valstybe” ir 
duoti jai gana pinigų, jei
gu Amerika nori, kad 
Frakcija atliktų karines 
pareigas pagal amerikinius 
planus Europoje.

Vyriausias Amerikos pla
nas — tai sudaryti tarp
tautinę armiją Franci jos, 
vakarų Vokietijos ir kitų 
vakarinės Europos kraštų 
prieš Sovietų Sąjungą.
/ Bet Francijos žmonės ir 
seimas taip bijo vokiečių 
armijos a t k ū r i m o , kad

Flaxer surastas kaltu, 
kad neišduoda 
unijos narių

Washington. Federalis 
apskrities teismas surado 
kaltu A b r a m ą Flaxerj, 
United Public Workers 
Unijos pirmininką, dėl to, 
k a d Flaxeris atsisakė iš
duoti tyrinėjančiai Senato 
komisijai surašus tos uni
jos narių.

Pasak teismo -,tai Flaxe
ris tuo atsisakymu “panie
kino Jungtinių Valstijų 
Kongresą.” Už tai jis ga-_ 
lėtų būti pasiųstas kalėji- 
man vieniems metams.

Minimai unijai priklauso 
valdininkai - tarnautojai ša
lies valdžios ir valstijinių 
bei miestinių valdžių.

čių vardu reiškiu nuoširdžią 
užuojautą, o jam pačiam: 
amžina atmintis!

Kovo 29 dieną Liberty Au
ditorijoje turėsime iškilmingą 
pobūvį: tai, bus gražus kon
certas su užkandžiais.

Koncertinėje programoje 
dalyvaus geriausieji mūsų ta
lentai.

Su šiuo Įdomiu parengimu 
mes pradėsime pavasarinį va
jų už sukėlimą $8,000 specia
laus fondo.

Prašome dalyvauti kiekvie
ną, kuriam tik leis sąlygos.

Pradžia 3 v. p. p.
Nesivėluokite!

francūzų valdžia iki šiol 
drovėjosi net siūlyti seimui 
užgirti tą planą. Ar seimas 
jį užgirs, jeigu valdžia gaus 
daugiau pinigų iš Ameri
kos? Tatai tebėra atviras 
klausimas.

4 cechai užgrobė lėktuvą 
ir perskrido į amerikonu 
globą vakarinėj Vokietijoj

Bonn, Vokietija. — Dvi
motoriu io Čechoslovakijos 
lėktuvo vairuotojas M. Slo
vakas, susimokinęs su tri
mis kitais ginkluotais ce
chais, užgrobė lėktuvą ir 
perskrido į vakarų Vokie
ti ją, globon pas ameriko
nus. Apart tų keturių, ta
po priimti globon ir du 
lėktuvo įgulos nariai , ir ke
leiviai.

Bet 23 kiti įgulos nariai ir 
keleiviai pareikalavo grą
žinti juos Čechoslovakijon.

Tarp lėktuvo grobikų bu
vo vienas tarnavęs Angli
jai kaip karinis lakūnas.

Lėktuvas turėjo skristi iš 
sostinės Pragos į B r n o 
miestą Čechoslovakijoj. Jo 
vairuotojas palaipsniui su
ko link vakarinės Vokieti
jos. Pagaliau, vairuotojo 
sėbras primušė radijo ope
ratorių. Taip ir buvo už
valdytas lėktuvas.

Čechoslovakija reikalauja 
tuojau lėktuvą sugrąžinti.

McCarthy pasišaukė 
policiją prieš 
jo kritikus

Washington.—Ragangau- 
dis republikonas senatorius 
McCarthy su savo tyrinė- 
jančiąja komisija kvotė ra
šytojus Wm. M an del j, 
Jamesą S. Alleną ir Earlą 
Bro.wderj. Klausinėjo, ar 
jie priklauso Komunistų 
Partijai, ar pritaria Ame
rikos karui Korėjoje, ir kt.

Jie tardomi ypač todėl, 
kad kai kurios jų parašy
tos knygos buvo laikomos 
ir “Amerikos Balso” kny
gynuose svetimuose kraš
tuose. Raudonbaubiai se
natoriai ir kongresmanai 
jau išreikalavo, kad Eisen* 
howerio valdžia pašalintų 
tokias knygas kaip komu
nistines. i

Mandelis ir Alienas už tai 
vadino McCarthy “knygų 
degintojum,” nacių papėdi- 
ninku. McCarthy supykęs 
pasišaukė policiją, kad lau
kan išmestų Mandelį ir Al
leną, jeigu jie dar primins 
tokius dalykus McCarthy’ui 
bei kitiems tyrinėtojams.

Browderisy seniau buvęs

i Amerika atmeta Sovietų notą, 
kaltinančią amerikonus už 

\ įsiveržimą į Sibiro orą
Washington. — Amerikos 

valstybės departmentas at
metė Sovietų Sąjungos tvir
tinimą, kad Jungtiniu Vals
tijų lėktuvas kovo 15 d. šni
pinėdamas s k r a i d ė per 
Kamčatką, sovietinio Sibi
ro pussalį..

Valstybės departmentas, 
atsiliepdamas į Sovietų no
tą, taip kaltinančią ameri
konus, kartoja, kad tas 
Amerikos lėktuvas tiktai 
orą tyrinėjęs virš jūros už 
25 mylių nuo Kamčatkos; 
kad Sovietų rakietinis lėk
tuvas pradėjęs šaudyti, tad

Francijos karininkai atmeta 
amerikonus kaip mokytojus; 
tiktai dolerių pageidauja

Saigon, Indo - Kinija. — 
Amerika iki šiol davė po 
500 milijonų dolerių kasmet 
Francijos karui prieš Viet
namo liaudininkus, Indo - 
Kinijoje. Dabar gi Franci
jos valdžia reikalauja jau 
tūkstančio milijonų (bilijo
no) dolerių tam karui per 
metus.

Generolas Mark Clark, 
vyriausias Amerikos ko
ma n d i e rius Tolimiesiems 
Rytams, dabar lankėsi pas 
francūzų valdovus Indo - 
Kinijoje ir pasižadėjo iš
gauti iš Amerikos daugiau 
pinigų ir ginklų dėl karo 
prieš Vietnamo komunis
tus. Užtat jis piršo fran- 
cūzams prisiimti Amerikos

SPROGDINANT A-BOMB/, 
LAKŪNAI BUVO LAVINAMI 
ATOMINIAM KARUI

Las Vegas, Nev.—Antra
dienį buvo išsprogdinta ato
mų bomba daugiausiai tam, 
kad pamokint Amerikos la
kūnus, kaip jie turėtų elg
tis ir veikti, jeigu busima
jame kare susidurtų su 
priešų atominėmis bombo
mis, — sako valdinis prane
šimas. — Mes norime, kad 
jie tada nenusigąstų ir kad 
išvengtų apakimo nuo 
atom-bombų smarkios švie
sos.

Tokiuose pratimuose da
bar dalyvavo tuzinas mil
žiniškų B - 36 bombonešių, 
kurie paruošti atom - bom
boms mėtyti į priešus. Ka
rinius pratimus darė ir 50 
kitty lėktuvų.

Bomba išsprogdinta nuo 
bokšto Nevados valstijos 
dykumoje.

1,300 kareivių buvo pa
talpinta apkasuose už'poros 
mylių nuo sprogimo vietos

Komunistų Partijos sekre
torius (išbrauktas iš parti
jos už politinius nukrypi
mus), taip pat nedavė tar
dytojams atsakymų į ra- 
gangaudiškus klausimus. 

amerikinis lėktuvas atsa
kęs šūviais iš savo pusės ir 
tolyn nuskridęs. Šūviai ne
kliudė nei vieno nei kito 
lėktuvo.

Kartu Amerikos valdžia 
vadina sovietini skundą 
“klastingu išmislu.”

Sovietų nota teigė, k a d 
amerikinis lėktuvas pirmas 
šaudė, kuomet sovietiniai 
lėktuvaiz įsakė jam pasiša
lint nuo Kamčatkos.

Sovietų vyriausybė reika
lavo, kad Amerika sustab
dytų savo lėktuvų įsiverži
mus į sovietinę sritį.

oficierius karinius moky
tojus ir inspektorius. Gen. 
Cląrk sakė, amerikonai pa
dėtų francūzams ypač mo- 
bilizuot vietinius Indo-Ki
nijos gyventojus prieš Viet
namo liaudininkus.

Bet francūzų komanda 
nori tiktai dolerių, o ne 
amerikinių mokytojų. Vy
riausias tenaitinis francū
zų komandierius Jean Le
tourneau dėl to pareiškė:

“Amerikiniai insp e k t o - 
riai gali gauti teisę tiktai 
žiūrėti, kaip francūzai nau
dos atsiustus iš Amerikos 
dalykus, bet aš pats vedu 
Francijos politiką Indo-Ki- 
nijoj, o ne amerikonai.” 

bei kiek toliau. Visi sveiki 
išliko.

Kiaules ir avys
Pririšta kiaulės, avys ir 

kralikai, vieni arčiau, kiti 
toliau. Žiūrima, kaip juos 
kliudė atominis trenksmas, 
karštis bei nuodingi spin
duliai. Pagal tuos gyvulius 
bus sprendžiama, už kiek 
laiko amerikonai galėtų be 
pavojaus eiti per vietą, kur 
priešas išsprogdins atomų 
bombą.

Dabartinis sprogimas bu
vo tokio smarkumo, kaip 
1951 metais padaryti spro
gimai. Jo šviesa buvo ma
toma per 250 iki 700 mylių.

Mirė buvusi Anglijos 
karalienė Marė

London. — Nuo nepagy
domos vidurių ligos mirė 
buvusioji Anglijos karalie
nė Marė, 85 metų amžiaus. 
Buvo našlė karaliaus Jur
gio V; motina karaliaus 
Jurgio VI, pernai mirusio, 
ir močiutė dabartinės kara
lienes Elzbietos Antrosios.

PARYŽIAUS ŽANDARAI 
UŽPUOLĖ UNIJINIUS 
CENTRUS, SUĖMĖ VADUS
Francūzų valdžia tuom gerinosi 
Amerikai: nori daugiau dolerių

Paryžius. — Šimtai slap
tosios francūzų policijos 
nakti užklupo raštines Ge- 
neralės Darbo Konfederaci
jos, didžiausios Francijoj 
unijų sąjungos. Vyriausi 
jos vadovai yra komunistai.

Churchill .sutinka tartis 
i su Sovietais dėl skraidymu 
j per rytinę Vokietiją

London.— Anglijos prem
jeras Churchillas pranešė 
šalies seimui, jog sutinka 
tartis su Sovietų Sąjungos 
pareigūnais kas liečia an
glų lėktuvų skraidymą per 
Sovietų kontroliuojamą ry
tine Vokietiją.
“Generolas Vasilius Čuiko- 

vas, pirmininkas sovietinės 
kontrolės komisijos Vokie
tijai, pereitą savaitę pareiš
kė Anglijai apgailestavimą 
dėl to, kad žuvo 7 kariniai 
Anglijos lakūnai, skrisdami 
per uždraustą rytinės Vo
kietijos ruožtą. Gen. Čui- 
kovas teigė, kad Anglijos 
lėktuvas šaudė, kuomet ra
ketiniai Sovietų lėktuvai 
reikalavo, kad jis nusileistų 
žemyn; todėl jie ir numu
šė angių lėktuvą žemyn.

Kartu Čuikovas pasiūlė 
Anglijos valdovams sueiti 
Berlyne į derybas su sovie
tiniais pareigūnais, kad ga
lima būtų sutvarkyti anglų 
skraidymus tarp Berlyno ir 
vakarinės Vokietijos ir to
liau “išvengti tokių apgai
lėtinų įvykių.”

Lenkija kaltina 
Ameriką už išdaviką 
armijos rekrutavimą

United Nations, N. Y. — 
Julius Katz-Suchy, Lenki
jos delegatas Jungtinėms 
Tautoms, įtarė, kad:

Amerika bandė rekrutuot 
100,000 lenkų t e r o r istų į 
slaptą armiją prieš Lenki
jos valdžią.

Generolas O. N. Brad
ley, visų-Amerikos karinių 
štabų vifšininkas, ir Ken
neth Royall, buvęs valsty
bės sekretoriaus pavaduo
tojas, suokalbiavo sudaryt 
slaptą lenkų “Win” organi
zaciją prieš Lenkijos val
džią.

Lenkų valdžia sučiupo 
$160,200 pinigų, kuriuos 
Jungtinės Valstijos davė 
tai teroristų organizacijai.

Marė buvo vokiečių kil
mės, duktė Teck kunigaikš- 
tuko, mažytės kunigaikš
tystės valdovo vakarinėje 
Vokietijoje.

Užsidėję plienines kepu
res, žandarai, apsiginklavę 
šautuvais ir rankinėmis 
granatomis, per penkias va
landas darė kratas, grobė 
dokumentus ir medžiojo 
komunistinius unijų vado- 

; vus.
Tarp kitų, areštavo An

dre Stil, komunistų laikraš-
I čio L’Humanite redakto
rių; A. Tolįetą, Paryžiaus

i unijų centro sekretorių, ir
* Lucianą Molino, Generalės*; 
.Konfederacijos komiteto
I narį. Žandarai ypač ieško- 
j jo, vyriausio Konfederacijos 
’ sekretoriaus Benoito Ran- 
! chono ir jos administraci
jos nario Marcelio Defir- 

į che, bet jiedu sugebėjo pa- 
I si slėpti.

Tuos ablavus Francijos 
! valdžia padarė už 24 valan
dų pirma, negu Francijos 
premjeras Mayeris ir kiti 
ministrai atvyks pas prezi
dentą Eisenhoweri — rei
kalaut dar šimtų milijonų 
dolerių karui prieš Vietna
mo Liaudies Respubliką. 
Tai buvo specialus jų pasi- 
gerinimas Amerikai.

Darydama tas medžiok
les, francūzų valdžia kalti
no komunistinius unijų va
dovus ypač už tai, kad jie 

i reikalauja baigti karą prieš 
; Vietnamo liaudininkus ir
• ištraukti Francijos armiją 
; iš ten.

Tūkstančiai darbininkų 
I jau sustreikavo, protestuo
dami prieš tuos ablavus.
i____________________

Korėjos liaudininkai 
užėmė strateginį kalną

Korėja, kovo 25. — Šiau
rinės Korėjos liaudininkai 
išvien su kinais šturmu už- 

; ėmė svarbų strateginį kai- ’ 
na Old Baldy, vakariniame 
fronte.

Amerikonai su savo talki
ninkais per 5 valandas įnir
tingai kontratakavo, steng
damiesi atgriebti tą kalną, 
vadinamą vartais į Seoulą, 
senąją Korėjos sostinę. Bet 
liaudininkai per desperatiš
kas kautynes atmušė ame
rikonus ir privertė žemyn 
pasitraukti.

Amerikonai teigia, kad 
užmušę bei sužeidę apie 1,- 
000 šiaurinių liaudininkų* 
bei kinų.

Bet ir amerikonai nu
kentėjo “šiurpulingai dide
lius nuostolius,” kaip pra
neša Associated Press. *

New York. — Federaci
nės Mėsininkų Unijos laik
raštis reikalauja sustabdyt 
mūšius Korėjoje.

ORAS.—Giedra ir vėsiau.
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re-
ti-

Kas Ką Rašo ir Sako
TIK Už PINIGUS

Vilnies bendradarbis J. 
Kurmis rašo:

Yra šventa tiesa, kad lie
tuviškų atžagareivių patrio
tizmo lygis matuojamas, kiek 
tas patriotizmas pelningas. 
Jeigu patriotizmas duoda 
daugiau pinigų, jis yra karš
tesnis, jeigu mažiau, jis yra 
šaltesnis. Manote. Lietuvos 
“laisvinimo“ patriotai būtų to 
kiais, jeigui iš to “laisvinimo“ 
neturėtų pasismaginimų skrai1 
dydami orlaiviais? O, ne! Jei
gu nebūtų pinigų, tai ameri
koniškai tariant: heli su 
tavos “laisvinimu.”

Taip padarė dipukas 
riotas J. Blekaitis. Jis iš 

Lie

pat- 
pro-

“REVOLIUCIJA” REPUBLIKONŲ 
ŠEIMOJE

Iš PAVIRŠIAUS ŽIŪRINT, republikonas liekasi 
publikonu, atrodo, jog visi jie yra tolygūs. Tačiau
kVovėje•taip nėra. Tarp republikonų jau prasidėjo j fesijos yra režisorius ir atbė
gama.”

Prezidentas Eisenhoweris paskyrė Charles E. Boh
leną ambasadorium Tarybų Sąjungoje. Jis jį paskyrė,//// 

.kaip prityrusi diplomatą, kaip mokanti rusų kalbą as- į a*Jygj 
menį, kaip pažįstantį nemaža aukštų Tafybų Sąjungos 1 
vyriausybės pareigūnų.

Mr. Bohlen—ilgametis valstybes departmento tar
nautojas. Jis ten dirbo Roosevelto laikais ir Trumano

* laikais. Bohlen dalyvavo Teherano ir Jaltos, taipgi, ro
dosi, ir Potsdamo konferencijose. Jis ten dalyvavo kaip 
vertėjas. Taigi jis žino kiekvieną smulkmeną, ką kal
bėjo Rooseveltas su Stalinu, ką kalbėjo kiti žymieji tų 
konferencijų dalyviai.

Kiekvienam atrodo, jo’g paskyrimas yra neblogas, ir 
jis padarytas išeinant tiktai' iš to fakto, kad Bohlen 
yra patyręs “rusų reikaluose” ir kaipo tokis galįs daly
kus greičiau suprasti ir perduoti juos savo vyriausybei.

[gęs Amerikon režisavo bent 
kelius dipukiškuose teatruose 

i veikalus. Bet veikiausiai lietu- 
! viai dipukai jam mažai už tai

_ „ino. Tai žmogus spiovė 
ant lietuviško teatro auklėji-’ 
mo Amerikoje ir nuėjo New 
Yorke pas rusus dirbti. Sako
ma, ten daugiau pinigų. Tūlas

Kačinskas irgi tą 
heli su lietu-

ir 
pas

Blekaitis 
rusus to-

Henrikas 
patį padarė: 
viais!

Tai tiesa!
Kačinskas 

nuėjo dirbti
dėl, kad ten jie gauna algą. 
Kas jiems ją apmoka? Ogi 
Fordas, Fordo fundacija. 
Įdomu ir tai, kad Fordas 
moka rusų teatrui, o atsi
sako ką nors duoti lietuviš
kajam, nežiūrint to, kad

ir čia Bohleno Matot, kaip yra!

pasiryžo nepri- 
atkaklusis rau-

IŠ KARTO; kai Mr. Bohleh buvo nominuotas, buvo 
manyta,'kad jis už keleto dienų išvyks į Maskvą.

Bet ne!
Ambasadoriai yra užginami senato 

paskyrimas “sukliuvo.” *
Republikonas senatorius McCarthy 

leisti Bohleną užgirti. McCarthy, tasai
donbaubis, suranda, kad Bohlen kur nors turįs lašelį 
‘"raudonumo,” nes kaip gi kitaip galima išaiškinti tą 
faktą, kad Roose veltas jį vežėsi į svarbias konferenci
jas, šiandien tūlų reakcininkų taip bjauriojamas!

McCarthy užmiršta, kad ir pats prezidentas Ei- 
serihoweris tarnavo Roosevelto administracijoje,-Roose- 
veltas jį paskyrė vyriausiuoju komandierium invazijai 
Europoj; Rooseveltas Eisenhower! įskėlė, išpopuliarino.

Raudongaudžiui McCarthy tai nerūpi.
Ir štai, iškilo aštrūs debatai—debatai senato posė

džiuose. McCarthy kiek beįmanydamas puola Bohleną; 
jis tiesiog reikalauja, kad antrasis būtų 
egzaminuotas,” kad jis 
dymo mašina,” ir tt.

būtų pastatytas po
kiaurai iš- 
“melų gati-

valstybes sekretorių 
saugumo skyriaus

Dullesą, ir 
viršininkįvalstybės departmento

Šcott McLeodą, ir kitus. McCarthy gauna sau talkinin
kų iš demokratų ir kai kurių republikonų senatorių .

Sakoma, jog nežiūrint visko, Bohlen bus užgirtas 
ambasadorium, bet užgirtas tik tuomet, kai pereis per 
aštrią reakcininkų šerengą, kuri šiuo metu veikia labai 
smarkiai.

Kaip bus, kaip nebus, bet ši kova paliks republikonų 
partijoje ir Eisenhowerio administracijoje žaizdų-žaiz- 
delių, kurias užgydyti nebus lengva.

Gal visa tai švaresnius republikonus privers atsipa
laiduoti nuo žiauraus fašistinio elemento.
// Matysime!.

TIM BUCK
APIE J. STALINĄ

Kanados darbo žmonės 
Toronte buvo surengę di
džiulį mitingą J. Stalino 
mirčiai paminėti. Jame kal
bėjo Kanados progresyvių 
darbininkų judėjimo vado
vas, Tim Buck. Be kitko, 
jis štai ką pasakė:

J. V. Stalino mirtis yra di
delis nuostolis visai žmonijai.

Po Lenino, nei vienas var
das pasaulyje nereiškė tiek 
daug darbo žmonėms, kaip 
kad Stalino vardas. Tarybų 
Sąjungos žmonėms jis buvo 
planuotojas. įkvėpėjas ir va
dovas. Jis įkūnija vaizduotę 
skaisčios naujos visuomenės, 
kurią jie budavojo, ir įasme
nino kolektyvę valią, kuri pa
dėjo jiems atsiekti stebuklų. 
Buvo natūralu, kad jie minė
jo jo vardą su didele meile.

Klasiniai 
darbininkams 
lyje, Stalinas 
zaciją senos
mokratinlų mąstytojų 
nes, vyriausiai 
suomenės, kurioje nėra žmo
gaus žmogumi . išnaudojimo.

buvo nau- 
socializmo

MITINGAS STALINUI PAGERBTI
PO STALINO MIRTIES visame pasaulyj buvo su

ruošta didžiulių mitingų, kuriuose progresyvioji žmonija 
atitinkamai mirusįjį pagerbė.

Pas mus, tačiau, jokių didesnių mitingų, tuo klau
simu ruoštų, neįvyko, o neįvyko dėl to, kad gyvename 
ypatingose sąlygose.

Kovo 15 dieną New Yorko rusai ir ukrainiečiai ren
gė bendrą masinį mitingą, bet jį užpuolė anti-semitai, 
fašistiniai gaivalai, ir, policijai stebintu išardė.

/tačiau tuo dalykas nesibaigė: pažangioji visuomenė 
rengia didesnį masinį mitingą kovo 26 dieną, kitais įvyks 
Rockland Palace, prie 8-tos Avenue įr 155 gatvės, New 
Yorke.
• Čia bus pagerbtas Stalinas, miręs kovo 5 dieną.

f DAR- 104 DVASIŠKIO BALSAS
DAR 101 AMERIKIEČIAI dvasiškiai parašė prezi- 

tjentui Eisenhoweriui bendrą laišką,, raginant jį per
svarstyti Juliaus ir Etheles Rosenbergų susimyĮėjimo 
prašymą;
• - Laiško kopiją spaudoje paskelbė presbiteri jonu ku
nigas, D r. W. Stitt.

Taigi Rosenbergų gelbėjimo reikalas yra nuolat sta
tomas prieš Amerikos visuomenės akis.

Komitetas Rosenbergams gelbėti, beje, ruošia di
džiulį masinį mitingą, kuris įvyks RandalPs Saloje, New 
Yorke. Tai bus balandžio 26 d. popietį.

susipratusiems 
visame pasau- 
atstovavo reali- 
pažengusių cle- 

svajo-
Įsteigimą vi-

Frederiko

žmogumi .
Stalinas ištik rujų 
jos santvarkos - 
epochos žmogus.

žodžiai, pasakyti
Engelso prie Karolio Markso 
kapo, visoj pilnumoj tinka ir 
šiandien. “Su mirtimi šio žmo
gaus, neišmatuojamą nuostolį 
apturėjo ne tik kovingasis Eu
ropos ir Amerikos proletaria
tas, bet ir istorinis mokslas.’’

Neturint sau lygios, Lenino 
ir Stalino draugystė visuomet 
jungs jų vardus labai glau
džiai. Stalino moto per visą jo 
gyvenimą buvo: “Leninas 
yra mūsų mokytojas ir vado
vas’’. Kiekvieną didžiausį sa
vo atsiekimą jis • skaitė įgy
vendinimu Lenino planų.

Istoriniai, tačiau, Stalino 
vardas nuo dabar bus neatski
riamas nuo Markso, Engelso 
ir Lenino vardų, atradėjų ir 
architektų marksizmo - leni
nizmo mokslo.

Washington, N. J. — At
imta leidimas troko vairuo
tojui Johnui Scarantino, 
kuris sutriuškino automo-. 
bilį, užmušant 10 žmonių 
jame.

Svajones ir sapnai
Išmintis yra vartojama 

protavime, lygiai kaip pro
tavimas yra vartojamas iš- 

' radimuose, kurie, galima 
sakyti yra svajonių vaisiai. 
Žmonės be abejonės yra 
mąstanti gyvūnai: jie be 
paliovos persistato įvairius 
paveikslus savo mintyse ir 
iš jų daro išvadas, arba 
veikia tą, ką jiems jie į- 
kvepia.
Vaikai manipuliuoja žais

lus, ir,' per įsivaizdinimą, iš 
kaladžiukių pajėgia pabu- 
davoti bokštą: sutveria 
mašinas iš pagaminto ma
terijoje. Žingeidumas, išty
rimas, atmintis, protavimas 
ir išmintis visi randasi pas 
žmones nors jų laipsniai į- 
vairųs. Pagaliau, svajonė 
siekiasi sutverti ką nors 
naujo iš to, kas jau yra ži
noma. Žaislai ir pasilinks
minimai daug priklauso 
nuo svajonių. Žaismės buna 
didžiai įsivaizduojamomis
— jos patenkina persiti
krinimo ir kitus instink
tus, kadangi mes įsivaizduo 
jame jas tikromis.
- Tam tikras svajonių iš- 
vaizdis yra vadinamas em- 
patija. Jeigu stebi skren
dantį paukštį ir gėriesi tuo 
regėjimu, tuo momentu įsi
vaizduoji lyg kad matyda
mas pats save oru skren
dant. Tas svajingas užma
nymas yra empatijos prie
žastimi. Empatija išaiškina 
mūsų pasigėrėjimą menu, 
gražia architektūra arba 
gamtovaizdžiais ir tt. Kuo
met matai kitą asmenį su- 
sižeidžiant, rodosi, jauti jo 
skausmą, ir skubini išreikš
ti jam simpatiją. Simpatija 
ir empatija paeina iš susi
jaudinimų.

Svajonės esti vaidentu
vių pavidalais, kurios su
teikia mums pasigėrėjimą 
bei džiaugsmą, kurių, gal 
būt, nebūtų galima turėti 
rimtai protaujant. Tūli as-, 
menys įsivai z d u o j a save 
esant karžygiais, poetais, 
muzikais, pramonių valdy
tojais ir Don Juanais mei
lėje. Nehiiegant sapnuoti 
yra labai priimnus daly
kas; lengvas minčių iš
sklaidymas, paprastai ne
turi jokių protiškų rezulta
tų.

Didelis susirūpinimas 
bei nerimas dažnai paeina 
iš įsivaizdavimo: asmuo ne
nori, kad su juo kas nors 
atsitiktu, vienok įsivaizduo- 
ja, kad gali tai būti. Kaip 
kada įsivaizduoja. sau ligą 
arba kitokia kokia kvara- 
bą. Didžiausio susikrimti
mo momentu paprastai yrA 
duodama svajonėms pilną ■ 
galę ir leidžiama visokioms 
išgąstims užvaldyti mintis.

Kada asmuo miega, sap
nuose svajonės turi liuosą 
žaismę, nesustabdant per 
jokią būdingo gyvenimo 
tikrenybę, taipgi nesustab
domos per išmintį ir per jo
kią protišką kritiką. Mie
gančiam asmeniui mintys 
nešuliniai dirbasi pačios 
per save be jokios kontro
lės. Tokiu budu, mokslas 
labai mažai ir šaltai atsine
ša linkui sapnų.

Kuomet tūlas sapnuoją, 
galbūt jis nėra kietai už
migęs, kadangi sapnai ro
dosi prasideda, kada asmuo 
lengvai miega, arba prieš 
pdt atsibudimą. Tai yra tie 
sapnai, kurie aiškiai atme
nami, ką įvyksta lengvame 
miege. Tūli mokslininkai ti
ki, kad asmuo miegodamas 
visuomet sapnuoja, tiktai 
didesnės jų dalies neatme
na. Tai yra didesnė jų da
lis nepadaro žymios ant- 

spaudos ant jo smegenų.
Sapnai labai retai buna 

pranašingi, dažniausiai juo
se atsikartoja praeities įvy
kiai. Pranašingais būna tik 
tada, kada jie.nttaodo pa
linkimus arba geismus^ ku
rie kai kada išsipildo, nors 
tame yra prieštaravimų; vi
sus sapnavimus galima pa
vadinti kuosomis Svajonė
mis, nesuvaržytomis tikrais 
gyvenimo faktais. Sapnai 
bei svajonės esti automa
tiškais mąstymais, kadan
gi jie Užganėdina kai ku
riuos pageidavimus, ką ti
krenybėje nebūtų galima. •

Kontroliuojamos svajo
nės, atkreiptos linkui ko
kios nors išvados^ turi 
praktišką vertę tikrenybė
je. Išradėjas, kuris paga
mina naują mašiną arba 
chemikališką procesą, pa
daro tą viską su pagalba 
suvaldomos svajonės. Jo 
asmeninis isivaiždaVihias 
būna be paliovos išstatytas 
kritikai, idant suradus jį 
teisingu arba klaidingu. 
Jis išbando savo idėjas, pa- 
sistatydamas tokius klausi
mus, kaip tai: Ar tai veiks? 
Ar žmonės suras jį naudin
gu? Kiek kainuos jo pada
rymas?

Menas yra įsivaizdavimų 
produktas. Muzikas liuosai 
svajoja, kuomet jis rašo 
simfonijos kompoziciją. 
Artistai taip pat elgiasi, 
piešdami paveikslus arba 
modeliuodami skulptūros 
tvarinius. Skaitydamas pa
vyzdingą novelę, asmuo se
kei autoriaus pasakojimus 
ir pripažįsta jų svarbumą, 
sulygindamas juos su 
rais gyvenimo faktais.

Kada aplankai dailės 
ziejų ir nori pasigėrėti 
nu, kuri sutvėrė visu amžių
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pasižymėję artistai, žiūrė
damas į jų paveikslus arba 
tvarinius kitokioje formo
je, visų pirma turi atspėti 
menininkų mintis, klausda
mas pats savęs, ką jis turė
jo mintyje? ką jis norėjo 
tuomi išreikšti? ką jis no
rėjo atvaizduoti tuom kū
riniu?

Svajonių vaisiai esti nie
kas daugiau, kaip nauja 
kombinacija senų faktu. 
Svajoti yra gerai, bet sva
joti nesąmonės, ko niekad 

tik-

mu-
me-

kb gaišinimas. Svajonės tu
rėtų būt tvirtai kontroliuo- 
jamOS) kiekviena nauja idė
ja turėtų but atsargiai ap
svarstyta ir perleista per 
kritiką. Taip darant, turė
tume daugiau meniškų kū
rinių, daugiau mechaniškų 
ir chemiškų išradimų. S; B.

Atmestas kilius dėl 
chiropraktij gydytoju

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos senatas dau
guma balsų atmetė suma
nymą, reikalaujantį duot 
chiropraktams leidimus 
kaipo gydytojams.

Chiropraktai gydo, ran
komis taisydami kaulų su- 
narinimus ir nervų kliudy
mus. Jie tvirtina^ jog dau
gumą ligų atsiranda dėl to, 
kad sąharių iškrypimai su
trukdo ypač veikimą einan
čių iš nugarkaulio' nervų.
' Kai kurie žmonės sako, 

juos pagydė Chiropraktai, 
kur medicinos daktarai 
nieko negalėjo padaryti.

WilshirtgtOn. — Prez. Ei- 
senhoweHs sakė atsilankiu
siems žydp Sionistų va
dams, kad stengsis palaiky
ti taiką tarp arabišku kraš
tų ii* Izraelio.

Godumas varo kapitalistinę 
santvarką į kapus >

Viši jie vargšą darbininką 
nuskriaudžia. Valdžia, kuriai 
visi piliečiai turėtų būti ly
gūs, padeda vienai mažai ka
pitalistų klasei skriausti tą 
milžinišką darbininkų klasę, 
tą didžiumą piliečių, — tą 
didžiumą, kuri visus turtus 
sutveria, kuri padarė Ameri
ką tokia, kokią mes turime.

Valdžia ne tik leidžia tai 
saujelei išnaudoti ir skriausti 
mases piliečių, bet dar žiau
riausiais būdais gelbsti. Jei 
kiek darbininkai pasipriešina 
toms skriaudoms, tai kapita
listinės valstybės valdžia net 
kriminališkais veiksmais gelb
sti turtuolius, fabrikantus ir 
bahkininkus, daro bjauriau
sius suokalbius, papirkinėja 
už pinigus, o papirkinėjimas 
yra kriminalystė. Kongresas 
tapo daugiau niekas kaip suo
kalbininkų lizdas. Mes jau tu
rime eilę Kongreso perleistų 
bilių prieš darbininkus—Smith 
Act,' McCarran Act, Waltcr- 
McCarran Act, Taft-Hartley 
Act. Ką šis viskas reiškia, jai 
ne suokalbį?

Mes turime tris valdžias: 
šalies federalę valdžią, valsti
jos valdžią ir miesto valdžią. 
Prieš, rinkimus kandidatai, be 
skirtumo į kurią valdžią jie 
kandidatuoja, pasižada tar
nauti publikai. Tik visa bėda 
tame, kad balsuotojai nemato, 
Jog tai yra dveji žmonės: vie
ni, ką viską padaro, tai yra 
darbininkai, o kiti — kurie 
viską padarytą pasisavina, tai 
yra turčiai-kapitalistąi. Po 
rinkimų tie kandidatai, kurie 
tampa išrinkti, “nežino“, ku
riems žmonėms pasižadėjo, 
tarnauti, tuo būdu pasiskiria 
tarnauti turčių klasei, nes ti
kisi gauti kokią nors iš jų ma
lonę. Tad ir tarnauja tai sau
jelei turčių, kad būtų jiems 
lengviau pasisavinti darbinin
kų triūsą.

Pavyzdį imu iš Waterbu- 
rio dviejų šapų streiko.

Išėjo į streiką Scovill Brass 
Manufacturing ir Plum and 
Atwood Manufacturing Co. 
darbininkai. Ir ve kas atsiti
ko. Vieną rytą streikieriams 
pikietuojant, kompanija ' pa
leidžia troką. Streikieriai sa
ko, jog tai buvo kompanijos 
specialiai pasamdytas vairuo
tojas ir trokas. Vienas strei
kieris užšoka ant “runing 
board” ir praneša vairuotojui, 
kad nevažiuotų, ba čia darbi
ninkai streikuoja. Policistai, 
kurie buvo pastatyti neva 
tvarką pridaboti, Įleidžia 
draiverį į jardą ir areštuoja 
kelis streikierius. Ir ve kas 
pasirodė teisme. Tėvas yra 
teisėjas, o sūnus kompanijos 
advokatas. Na, žinoma, ir li
kosi apkaltinti streikieriai.

Scovill kompanijos darbi
ninkų streikas pasibaigė dar

mino International Union of Mine, Mill & Smelter 
Workers. Unijos prez. Juan Chacon vyriausias šia- 
riie filrtie aktorius. Stovi Įžymioji Meksikos aktorka 
Miss Rosaura Reviieltas. Už role šiame darbininkiš
kame filme jinai tapo iš Jungtinių Valstijų išdeport-
tuota. 
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rudenį, bet Plum and Atwood! 
dar ir dabar tebestreikuoja/ 
Tai jau apie astuoni mėnesiai. 
Daug yra streiklaužių. Strei- 
kieriai smerkia streiklaužius, 
jų neapkenčia. Bet kada pa
sitaiko su jais pasikalbėti, tai 
pasirodo, kad ir jų didžiumos 
politinis supratimas mažai 
skiriasi nuo tų streiklaužių. 
Kartą man teko pasikalbėti 
su1 pikietuotojais. Man besi
kalbant, atėjo vienas rusas 
darbininkas. Tą dieną jis ne
buvo pastatytas ant pikieto li
nijos, tai tiktai taip sustojo, 
o gal mane pamatęs norėjo 
pasikalbėti. Mudu ir apsimai
nėme po kelis žodžius. Kai jis 
kur tai nusiskubino, aš dar 
pasilikau. Tada tie streikie- 
riai pradėjo tą žmogų nieki
nančiai plūsti. Aš paklausiau, 
už ką jie tą žmogų niekina. 
Sakau, rodosi, jisai yra gana 
geras žmogus. Gavau atsaky
mą, kad jis yra “komunistas“. 
Už tai, matote, jį ir niekina.v

Matote, kaip žmonių p roti 
tas nustatytas: kas komunis- 
tasCTas niekas, nors jis ir kar
tu dirba ir kartu streikuoja.

Toje šapo j e randasi ne ma
žiau kaip 100 streiklaužių. 
Jeigu kas nueitų Į šapą ir iš
klausinėtų, tai jų tarpe neras
tų nė vieno komunisto. Atras
tų, kad vieni streiklaužiai yra 
demokratai, kiti republikonai.

Praeities Streikieris.

Ta pati keista gen.
Van Fleeto pasaka

Washington. — Tapo pa
skelbtas jau “pilnas” rapor
tas generolo Van Fleeto, 
buvusio amerikonų koman- 
dieriaus Korėjoje, kaip jis 
slaptai liudijo kariniam Se
nato komitetui. Raportas 
pasakoja, kad Van Fleetasj 
jau 1951 metais būtų nu^ 
šlavęs Šiaurinės Korėjos 
liaudininkus ir kinus, bet 
Sovietų Sąjunga įpiršo de
rybas dėl paliaubų, kas ir 
sulaikė Van Fleetą nuo 
“laimėjimo.”

Užmiršdamas apie pa
liaubas kaipo “kliūtį,” Van 
Fleetas taipgi pasako j o, 
kad amunicijos stoka su
laikė jį tada nuo “pergalin
go ofensyvo.”

MIRe ŠVECOV, SOVIETŲ 
LĖKTUVŲ INŽINIERIUS

Maskva. — Numirė Ar
kadijus D. švecovas, garsu
sis inžinierius, naujų lėk
tuvams inžinų suplanuoto- 
jas.

Jis keturis kartus buvo 
apdovanotas Stalin i n ė mi s 
premijomis po 200,000 ru
blių, taip pat Lenino ir 
Darbo Didvyrio ordinais. \

t



KONCERTAS
Rengia Laisves Bendrove pasilinksminimui >

pavasario džiaugsmu. Geri bufeto' užkandžiai 
ir nepaprastai graži programa, kurią duos:

LEON YONIK, baritonas SUZANA KAZOKYTė, sopranas

AIDO CHORAS, vad. MILDRED STENSLER 
ŠOKIKIU GRUPĖ, vad. RUTH BELL 
JONAS VELIČKA duos smuiko solų. 
FRANK BALEVIČIUS, akompanistas.
MERGINU KVARTETAS, vad. B. Sukaskicnčs

Sek mad., Kovo-March 29
Prasidės 3 vai. dieną. Pietūs tuojau po programos.

Įžanga nemokama. Prašome nesivčlinti.

Liberty Auditorium
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Kviečiame iš vise's plačiosios apylinkes atsilankyti j šį 
gražų parengimą. Pasinaudokit puikiu koncertu ir nepa
prastai įdomia programa. Reny. Komisija.

WORCESTER, MASS.
Kai buvau LLD kuopų 
bankete

Kovo 15 d. teko būti LLD 
t^l-1 ir 155 kuomi metiniame 

c>ankete. Oras pasitaikė tikrai 
nekoks buvo lietingas, gal būt 
todėl ir publikos nedaug te
buvo, vienok, sakoma, buvę 
perpus tiek svečių kiek vieti
nių. Kas link maisto vaišėms, 
tai kupinai prisivalg’ėme kiek
vienas, ir dar gavome po ma
žiuką stikliuką ir po bonką 
alaus.

Jau pasivalgius, apie 6 vai. 
vakare, J. Lukas, pirminin
kaująs vakarui, prabilo pra
šydamas ramumo linksmai be
sišnekančią publiką. Paaiški
no apie Literatūros Draugijos 
praeityje nuveiktus darbus ir 
pirmutinį iššaukė svetį draugą 
Barčių iš Bostono ką nors pa
sakyti, Barčius padėkoja už 
gausias vaišes. Antras iššau
kiamas J. J. Bakštys. Jis tik 
trumpai išsireiškė, jog yra 
svarbu prigulėti prie LLD. 
Trečiu iššauktas J. Skliutas, 
kaipo finansinis Laisvės vaji- 
ninkas. Skliutas labai gerai 
p Aprėžo, kaip yra svarbu 
davMninkiška spauda, ypač 
dienraštis Laisvė čia mums 
Naujoje Anglijoje turėti. Po 
tam perstatė M. Sukackienę. 
Ji padėkojo šeimininkėms už 
geras vaišes; šeiminink. buvo 
Vosilienė, Pilkauskiene, šu- 
pienėnė, Kalakauskienė, Stan- 
kienė ir veiterkomis buvo 
Ališauskiutės. Ši padėka buvo 
vietoje, nes juk šeimininkės 
sukaitusios dirbo virtuvėje per 

1 visą dieną šiam banketui, kad 
prigaminti gerų lietuviškų 
valgių. Sukackienė pasiūlė 
kad čia yra daug svečių, tai 
tegu* jie kalba ir dainuoja šį 
vakarą.

Tai pirmininkas ir pakvietė 
So. Bostono kvartetą, po va
dovybe Stasio Pauros, padai
nuoti. Jie, kaip ir visada, gra
žiai, sutartinai padainavo ke- 
tj^rias dainas.

jA Pirmininkas sako: lai jie 
v^tsilsi, dabar bus skaitoma 
poema apie Staliną, parašyta 
Salomėjos Nėries. Skaitytojas 
pirma skaitymo dar paaiški
na, rodydamas 400 puslapių 
knygą. Tai Salomėjos Nėries 
poezijos rinkinio pirmas to-

t

HAVANA, CUBA
Daugiau įspūdžių

Kaip jau minėjau, dienoje 
oficialaus paskelbimo apie 
Stalino mirtį, laikraščiai buvo 
pilni straipsnių apie Staliną ir 
Sovietų Sąjungą. Saule į vi
durdienį pasidarė karšta. Nu- 

Isipirkęs anglišką laikraštį, 
' grįžau į viešbutį.

Ant rytojaus anksti atsikė
liau, norėdamas pamatyti Ha
vanos saulėtekį. Nuėjau Pra
da iki Malecon linkui jūros 
kranto. Vėsu, .jauku ir ramu 
čia buvo. Bet saulės tekėjimo 

'nesimatė, kadangi į rytus jū- 
, ros krantas pasisuka į šiaurę 
ir Havanos pastatų šešėliai 
uždengia rytinį horizontą. Bet 
netrukus šešėliai pradėjo 
trumpėti, saulutė pradėjo 
aukso spalva dažyti jūros pa
viršių, Havanos namų stogus 

■ ir Morro Castle bokštą, kuris 
• vos už kilometro išdidžiai 
stovi ant kranto kitoje pusėje 
Kanalo, jungiančio Atlantą su 
Havanos įlanka. Ta įlanka 
yra apsaugota sausžemiu iš vi
sų pusių. Seniau čia buvo pui
ki laivams prieglauda nuo jū
rų plėšikų.

Iš istorinio atžvilgio Havana 
yra senas miestas. Dar 1514 
metais ispanų didžiūnas Diego 
Valaquez jį įsteigė ant Cubos 
salos, kurią Columbus atrado 

j'ir pareiškė, kad tai “gražiau
sia žemė, ant kurios žmogaus 
akies žvilgsnis yra kritęs.” 
Prancūzas, jūrų ’ plėšikas Ja
cques De Sores, užpuolė tą 
mažą koloniją 1537 metais, iš
žudė daug žmonių, sudegino 
miestelį ir pagrobė visą mies
telio turtą. Hernado de Soto 
1565 motais pradėjo statyti 
tvirtovę La Fuerza ir baigė 
1583 m.

.,mas, Vilniuje atspausdintas, 
,1948 metais. Ir pažymi, kad 
! poemii apie Staliną parašyta 
1940 m. Dabar tėmykite, kaip 
tada poetė suprato apie Stali- 

! na.
Išklausę beskaitant poemą 

Į ii- vėl gavome išgirsti’ kvarte
to dainavimų. Aplodismentais 
privertėme juos dar kelias 
daineles sudainuoti, šiam e 
kvartete dainuoja šie drau
gai : S. Paura, R. Niaura, 
švedas ir žilaitis.

Bet klausykite, ką aš paste
bėjau' šiame Literatūros pa- 

i rengime: dar publikai besi
renkant, viršutinėje svetainė

je praktikavosi Aido Choras 
' (jau daugiau kaip metai ne- 
, gyvavęs). Matau 11 k p. pirm. 
A. Pilkauską apsiašarojusį 
ateinant pas mane. Jis sako: 

‘Štai, negalėjau susilaikyti 
i džiaugsmu neverkęs, kai žiū
rėjau ir klausiausi aidiečius 

I praktikuojantis. Tas naujasis 
Įchorvedis Jonas Dirvelis tikrai 
smarkus mokytojas. Aidiečiai 
sako, kad jie ruošiasi pavasa
riniam koncertui. Jei taip, 
tai bus taip, kaip kad Vijnis 
rašo 61-mam num., kad chica- 
giškis Aido Choras išgelbėjo 
Chicagos garbę, suvaidinda- 

' mas didelį veikalą “Blindą.” 
1 Worcester io garbė bus išgel- 
j beta su aidiečių koncertu.
Geriausio pasisekimo jums, 
aidiečiaiI

Nauja LLD 11 k p. narė K. 
Mikelionienė nori būti vyrų 

Į kuopoje. Tai jau antra mote
ris. Iki šiol buvo tik Bernotie
nė su vyrais. Mat, čia yra 
moterų 155 k p. Antras naujas 
narys, J. K., per Luką įstojęs, 
įteikė $7 auką labdaringiems 
reikalams. D. J.

ORGANIZACIJŲ ATYDAI
Kovo mėnesio susirinkimuose tu

rėkite savo (lienotvarkyje Laisvės 
vajų sukėlimui $8,000. Pasirūpinkite 
surengimui koktys nors pramogos, 
nusistatykite sau kvotą klek jūsų 
kolonija sukels fondui. Prašome vi
si; ir visur darbuotis, kad sukelti 
fondą .paskirtu laiku.

Laisvės Adm.
J ■ •

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

Ispanijos karalius Philip 11 
1555 metais įgaliojo pastaty
ti dar porą tvirtovių — Punta 
ir Morro Castle, kuri dar ir 
dabar vartojama kaipo muzie
jus ir Cubos laivyno mokyk
la.

Neturėjau progos visti isto
rinių vietų aplankyti, tai ii’ 
nebuvau kitose tvirtovėse. 
Bet nutariau būtinai aplanky
ti, Morro tvirtovę.

Ten už koleto blokų į rytus 
nuo Prado ant Malecon laive
lių stotis. Paėmiau laivelį ir 
jis mane nuvežė per prieplau
kos sąsiaurį j Morro Castle.

Oficialis vadas pasitinka 
mus prie vartų — ten buvo 
daugiau turistų — ir įveda į 
aukšta mūrine siena apmūri- 
tą kiemą. Ten stovi kokio 
šimto pėdų aukščio sargybos 
bokštas, o iŠ ten lyg urvais 
vedžioja mus po tvirtovę. 
Pirmiausia mums parodo ka
linių urvus. Ten tebėra sieno
se surūdijusios geležinės gran- 
dys-Ienciugai, kuriais kaliniai 
būdavo prirakinti, vandens lo
viai, kuriuose nuplakę kali
nius mirkydavo, kad atgaivi
nus, ir visoki kitos rūšies kan
kinimo pabūklai. Toliau jis 
mus praveda pro didelį urvą, 
dabar jau užmūrytą. Ton bu
vo laikomas Havanos miesto 
auksas, kad paslėpus nuo pi
ratų, jei jie įsiveržtų į pilį. 
Jis mums parodo akmenyje 
iškaltą skylę, • kuria žiūrint 
žemyn matosi jūra. Per ten 
išmesdavo kalinių lavonus, 
kuriuos nukankindavo ir ku
rie atsisakydavo atlikti pas
kutinę išpažintį prieš katali
kų kunigą. Kurie išpažintį at
likdavo, tuos kavoj o kapinė
se.

Galutinai sargas mus nuve
dė į kankinimo kamarą. Ten 
viduryje aslos stovi lyg estra- 
da-platforma. Aplinkui ratu 
senovinės kėdės — turbūt tų 
laikų publikai sėdėti. Ant tos 
platformos iš vaško nulipdy
tos trys figūros. Kankinys sė
di kėdėje. Jo kojos ir rankos 
retežiais prirakintos prie tam 
tikrų stulpelių. Jo galva tarpe 
dviejų kaladžių įsprausta. Du 
kiti retežiai per jo krūtinę ir 
per kaklą. Visivtų retežių ga
lai sujungti užpakalyje kėdės 

su šriubu. Tas sriubas turi di
delį ratą jo gale. Budelis sto
vi prie to rato. Kuomet jis su
ka tą ratą, sriubas veržia, 
tempdamas tuos retežius. 
Kankiniui trykšta kraujas iš 
burnos, nosies ir ausų. Jo 
akys kaip obuoliai išvirtę iš 
kaktos. Kraujas bėga per vei
dą ir sunkiasi per jo drabu
žius iš visų jo kūno dalių. Jo 
nugarkaulis taip sulaužomas 
ir jo sprandas galutinai nusu
kamas. Prieš kalinį stovi ku
nigas su knyga ir kryžiumi. 
Jis, kaip vanagas, laukia kan
kinio dūšios!

Pasidarė koktu. Kitų kanki
nimo pabūklų ir tvirtovės į- 
rengimų jau nebetėmijau.

x Išėjus iš tvirtovės, tyras 
oras, dangaus mėlynė ir skai
drioji Cubos saulutė pataisė 
mano nuotaiką, atgaivino ūpą 
ir dėmesį į kitas Havanos is
torines vietas.

Išlipęs iš laivuko ant Male
con paėmiau autobusą ir nu
vykau į Hotel Nacional.

Hotel Nacional randasi apie 
pora myrių nuo Morro Castle 
į vakarus, prie Malecon ant 
aukšto jūros kranto. Jis turi 
apie 600 kambarių viršutiniuo
se septyniuose aukštuose. Pir
mas aukštas vartojamas sve
čių priėmimui, salonui, sve
tainėms, valgykloms ir tam 
panašiai. Visą jo šiaurinę pu
sę ir vakarinį galą supa gon- 
kai-patio—arba porčiai. Jo 
šiaurinės fasados žiūri į žal
svai mėlyną jūrą per paimu 
sodus, įvairių įvairiausius žy
dinčius krūmokšnius ir gėly
nų plotus, kuriuos raižo pui
kiai užlaikomi spalvuotu 
smėliu išbarstyti takeliai.

Gal nekurie iš jūsų pama
nys, kas gi mano ten įleido ? 
Aš ten esu gyvenęs keturius 
mėnesius. Turiu pažintį su 
užveizda ir patarnautojais. 
Tai jie man liuesai leido tą 
viešbutį lankyti, tikėdamiesi, 
kad aš ir vėl kada nors pas 
juos grįšiu.

Man įėjus į svečių saloną— 
angliškai “lobby”, — matosi 
daug stovinčių ir išvykstančių 
svečių. Išvykstančių čemoda
nai sukrauti stirtomis ir ant 
tų krūvų čemodanų, visai ne
atsargiai, išmėtyti “mink 
coats”. 'Aš klausiu1 vieno man 
pažįstamo patarnautojo, kas 
Čia per svečiai, kurių moterys 
taip neatsargiai švaistosi su 
'“mink coats.” Jis šposauda- 
mas atsakė: “Turbūt Truma- 
no valdžios tarnautojai, bėg
dami iš W.ashingtono, stabte
lėjo Cuboje pasišildyti, bet 
dabar grįžta prie produktyvių 
darbų.”

Užvalgęs pavakarius ir iš
gėręs butelį alaus, išėjau ant 
vakarinio porčiaus ‘jpatogiau 
kėdėje pasisėdėti ir pažiūrėti 
Cubos saulėleidžio.

Didelė, skaidri saulutė jau 
skęsta į jūrą. Palšai mėlynas 
dangus dengia Havaną. Mels
vai žalia jūra glamonėja šiau
rinį Cubos krantą. Malecon 
gatve, kurią uždengė nuo ma
nęs paimu sodai ir gėlynai, 
ten žemiau jūrų pakrantėje 
švelniai birzgia šimtai auto
mobilių. Ten žaliąja jūra, va
karų link, prunkštauja balta- 
būris laivelis, šen ir ten nu
skrenda tarpe krūmokšnių 
“mocking bird”, šiaip sau 
viešpatauja sielą gaivinanti 
tyla. Vaizdas dangiškas.

Mane tas puikus vaizdas 
taip sužavėjo, jog tiktai jau 
gerokai -sutemus iš jo atsipei
kėjau. Jei ką įdomaus rytoj 
pamatysiu, tai ir daugiau pa
rašysim Klajūnas.

Cliffside Jt J.
Susirinkimas ir Rankiotas

LLD 77-tos kuopos svarbus susi
rinkimas įvyks sekmadienį, 29 d. 
kovo, 3 vai. popiet, 346 Palisade Av. 
<• Pasibaigus susirinkimui, 7 vai. visi 
būsit pavaišinti lietuviško stiliaus 
vakariene. Laike vakarienės, palin
kėsime sveikatos ir laimių seniau
siai ir veikliausiai šio miestelio gy
ventojai K. Mažeikienei, kuri antra
dienį, 31 d. kovo, išvyksta pastoviai 
apsigyventi į Jersey City.

Komitetaas.
(.59-60)

Cleveland, Ohio

Atminčiai

Simons nesnaudė St. Peters
burg Floridoje, jinai ten su
rinko ir mums prisiuntė $30. 
Visa tai sudėjus krūvon, mes 
sudarėme $232.12. Ačiū drau
giu Simons už pasidarbavimą 

j taipgi vietiniams aukotojams 
i už tokią gausią paramą.

šis įvykis mums aiškiai pa
rodo vieną dalyką, tai yra, 
jeigu mes kam nors pasiryž- 

, tame, susikaupiame, tai atsi- 
į randa ir energijos ir jėgų, ir 
tuomet be vargo pasiekiame 
užsibrėžtą tikslą. Tenka gir
dėti iš nekuriu draugų nusi
vylimų, girdi esą, “pasenome- 
praretėjome, tai ir visas mūsų 
veikimas jau baigtas”. Kad 
mūsų eilės laipsniškai retėja, 
tai tiesa. Bet senatve, man ro
dos, serga tik tie, kurie pasi
duoda tingėjimui. Paimkime 
už pavyzdį kad ir J. N. Si
mans. Tas draugas turi daug 
daugiau energijos, negu fizi
nių jėgų: jis nueina ten, kur 
kiti nei pusės jo amžiaus me
tų neturėdami nepajėgia nu
eiti. Kodėl ?

Norėtųsi, kad su pabaiga 
kovo mėn. visi puolami atei
viai butų apginti ir Walter- 
McCarran aktas butų atšauk
tas. Bet abejotina, jog tai pil
nai bus atsiekta. Todėl ir šis 
Komitetas turės ant toliau 
pratęsti savo veikimą ir laiks 
nuo laiko vėlei jūsų paprašys 
tam darbui finansinės para
mos. Už tai nepykite, nes tai 
yra mūsų visų reikalas.

J. Žebrys.

Prano Panzer
Mirusio 1951 metų kovo .26 d.

Visados ne tik šiandieną su 
skaudančia širdimi giliai prisi
mename mylėtą ir mylėjusį vy
ra ir tėvą.

4 <►
Amžinai miegančiam po ošiančiais 

medeliais,
Brangusis, tavo kapų puošiu 

kvietkeliais.
Kvietkclių gražūs žiedeliai nužydi, v

nuvysta...
Tau, Pranuli, meilė mano kaip 

bangos netylsta.
Elizabeth A. Panzer, 

sūnus Alexander A. Panzer.

Cleveland, Ohio i
Gausiai parėmė ateivių 
teisių gynimą

Kaip jau žinoma, įvykusi 
Ateivių Teisių Gynimo Kųnf. 
Detroite nutarė tam darbui 
pašvęsti visą kovo mėn. Tai 
yra, tą mėn. įtempti visas 
mūsų jėgas paramai ateivių 
teisių gynimui ir atšaukimui 
Walter-McCarran akto, kuris 
daugiausiai atkreiptas prieš, 
ateivius. Clevelando Draugijų 
Sąryšis, išklausęs Detroito 
konf. delegato J., Petraus ra
portą, tuoj išrinko tam darbui 
komisiją iš 5 atstovų, kurie su 
pagalba kitų vietinių draugų 
bei draugių, palyginamai 
trumpu laiku sukėlė ii’ įvyku
sioje Ohio valst. panašioje 
konf. kovo 15 d. nuo Cleve
land© lietuvių pridavė $232.- 
12. Tai, rodosi, buvo stam
biausia auka šioje konferenci
joje.
Aukavo sekamai: —

Moterų Klubas $20.00
Draugijų Sąryšis 10.00
L. L. D. 190 k p. 10.00
L. L. D. 22 k]). 10.00
L. L. D. 57 kp. 10.00
J. Bagužis 10.oį)
Po $5.00: LDS 55' kp., J. 

Werner, J. Samuolis ir M. 
Raulynaitienė. J. Gurklis $4.- 
00. P. Dagis $3.00. Du dran
gai po $2.00. Po $1.00: V. 
Young, J. Simans, Joe Stri pai
ka, May, S. Kazulonis, J. Ei
tutis, F. Skleris, J. Petraus, J. 
Krosin, K. Gimmell, Cleve- 
landietis ,M. Gedmin, A. Žu
kas, M. Juozaponis, K. Sa- 
len, J. Palton, H. I-lautz, Jo
nas Stripeika ir J. ^žebrys.

Surengta tam tikslui parė 
kovo 7 d. davė pelno $75.67. 
Smulkių aukų ten sumetė 
$6.45. Be to, kuomet mes čion 
ant vietos darbavomės, kad 
kuo daugiau sukelti pinigų 
minėtam svarbiam tikslui., mū
sų draugė clevelandiete Eva 
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MATTHEW A. 
■ BUYUS i

(BUKAUSKAS)

laidotuvių
DIREKTORIUS

PRANEŠIMAI
DETROIT, MfcCH.

Mūsų spaudos platini ojų-vajinin- 
kų bus nepaprastai gretžus vakaras 
šį sekmadienį, kovo (March) 29 d., 
pradžia 5 vai., Draugijų Svetainėje, 
Porter SI.

Tai bus vajininkų pagerbimo, jų 
sunkaus triūso įvertinimo ir kartu 
spaudos finansiniai parėmimo vaka- 

j ras. Taigi visi būkime šiame parcn- 
! gimė ir paremkime savo progresyvę- 
spaudą. įėjimas pigus.

Rengėjai.
(59-60)

MONTELLO, MASS.
Visų menininkų draugiškas pa

rengimas įvyks kovo-March 28 d., 
(šeštadieni), Lietuvių Tautiško Na
mo žemutinėje salėje, pradžia 7:30 
vai. vakare. Bus namie gamintų val
gių, gorų gėrimų, muzika, dainos ir 
viskas už mažą įžangą.

Tai bus pradžia mūs darbo sukė
limui Laisvei $8,000 fondo. Čia bus 
atidengta paslaptis, kurią sužinos 
lik tie, kurie dalyvaus šiame paren
gime.

Rengimo Komisija.
(59-60)

HARRISON, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

29 d. kovo, sekmadienį, po pietų 3 
vai., toj pačioj vietoj, 17 Ann St.

Meldžiu visus atsilankyti. Girdėsi
me Laisvės Fondo komisijos raportą. 
Kokios buvo pasekmės parengime.

Valdyba.

BROOKLYN, N. Y.
LLD 1 kuopos susirinkimas įvyks 

kovo 26-tos vakarą, 7:30, L. A. Pil. 
Klubo patalpoje, 280 Union Avė. 
Visi nariai prašomi dalyvauti. Po- 
susirinkimo, jei kas norės, galės kai 
ką išgirsti apie Kalifornijos milži
nus medžius ir bendrai apie tai, 
kaip dabar atrodo tas kraštas.

Organizatorė.
(58-59)

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

PHILADELPHIA, PA.

FOR SALE
į

APPROXIMATELY 350 3-WHEEL
PLATFORM TRUCKS 36”x48”

CAN BE EXAMINED 
BY APPOINTMENT

CALL LOCUST 7-4000
EXTENSION 307

(53-60) į

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE 

STENOGRAPHER. For law of
fice. Fast and accurate. Experienced 
not required. Steady position; good 
working conditions. Apply in person. 
Mr. Bodley, Room 1505, Phila. Sav
ings Fund Bldg., 12 So. 12th St.

(57-59)

MALE and FEMALE
HOUSEKEEPER-COOK. Must bt? 

fond of children. Experience and re- - 
ferences required. Sleep in. Top sa
lary for right woman.

Call GR. 7-938.8 for interview.
(38-60)

HELP WANTED—MALE
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)

SORTER. Pickled sheep or ghat
skins, experienced; good wages, ex
cellent conditions. Apply Morris 
Fishman & Sons, Torresdale Ave., &

I Orchard St. JE. 5-8269.
(57-59)____________________ ■ .

MACHINISTS. Experienced for 
steady day employment in plant, do
ing variety of high grade work. 
Good working conditions. Apply ih 
person or phone NICHOLS PRO
DUCTS INC., 325 W. Main Street, 
Moorcstown, N. J.

Moorestown 9-0877. Arrange for 
interview. '

(58-60)
JEWELERS. Skilled bench men. 

Needed for all types of Jewelry 
Good working conditions. Steady 
work. Apply in person.

S. LESSE & SONS
1316 Arch Street.

(58-64) - _ :
MACHINIST. Die Repair and small 

tools. Experienced. Steady work; 
good working conditions. Apply ih 
person. See Mr. Ball. J. STORTZ 
& SON, 210 Vine Street.

(55-61)

Baltimore, Md.' 
HELP WANTED 

FEMALE
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

(60-67)

Ragina tyrinėti 
rendu padėtį

American, Labor Party pir
mininkas Vito Marcantonio 
atsikreipė į visus distriktų 
prokurorus. Jis ragino tyrinėti 
esamus nelegalius rendų pa
kėlimus. .

Marcantonijus nurodo* kad, 
j pasinaudodami Valstijos Sei
melio tarimu rendoms kelti, 
daug savininkų verčia savo 
rendauninkus duoti rendos 
priedus jau dabar. Jis įspėja, 
kad tie priedai nėra privalo
mi dabar. Įstatas įgalins prie
dų reikalauti tiktai pradedant 
gegužės 1-ma. Įgalins, jėigu 
bus pasirašytas, šiuo tarpu tas 
tarimas dar nebuvo įstatymu, 
gubernatorius dar nebuvo pa
sirašęs.

_ ,. ....^,.h_

3 pusi.-Laisvė (Liberty)-Ketvirtad., Kovo-March 26, 1953

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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



NewWto^M^yZlnloi
Gegužinei Komitetas 
ragina veiklon

Džiūrė tyrinės 
Ryano rekordus

Siūlo nuo miesto
atimti pajamas

McCarran įstatas 
turi būti atšauktas

REIKALINGI DARBININKAI HELP WANTED

Gegužės Pirmosios Konfe
rencijai pasiruošiant, organi- 

distriktuose ir 
šaukia

renka

zacijos savo 
centruose 
mitingus, 
planuoja obalsius. 
džia savo lapelius, 
sisako iš komfteto 
greta brožiūraitės,

New Yorko grand d žiūrė 
j šią savaitę pradės tyrinėti 
* Joseph P. Ryano rekordus, 
(žiūrės iš kur, kaip jis gavinė- 
j jo pajamas ir koki buvo jo 
išmokesčiai.
Ryanas, International Long-

masinius 
delegatus, 
Tūlos lei- 
Kitos už-

ir lapelius shoremen’s Association amži- 
kuri išeis jnasis prezidentas, kartais va- 

iš spaudos kada nors ateinan
čią savaitę.

Komitetas ragina organiza
cijas šaukti juo daugiau1 mi
tingų savo kaimynystėje, leisti 
ir skleisti juo daugiaui lape-

* lių. Tuo būdu bus galima su
šaukti didesnius būrius m ar
šu otojų parade.

šiemet
Jai pa
šaukia

Gegužės Pirmoji 
pripuola penktadienį, 
siruošti konferenciją 
balandžio (April) '
Nicholas Sport Center, 53 W. 
66th St., New Yorke. Prasidės 
1 vai., baigsis 5 po pietų.

Našlė patraukė 
miestą teisman

Mrs. Edna Shields užvedė 
prieš 
bylą, 
pildo 
sako, 
buvo 
lansą
Kad tuomi jam 
garą, nuo ko jis 
dviejų dienų.

miestą civilinio ieškinio 
Reikalauja $250,000 at- 
už vyro mirtį. Skunde 
kad sergantis jos vyras 
meste įmestas į ambu- 
ir mušamas policijos, 

sulaužė nu- 
ir mirė po

i dinamas karaliumi, valdė lai- 
I vakrovius geležine ranka. Na- 
iriai turėjo tiktai jo klausyti 
ir duokles mokėti. O valdy
tis, savo reikalais rūpintis, na
riams neleido. Su kompanijo
mis geriausia sugyveno. Ta
čiau jo leitenantai—visokį ra- 
ketieriai—nuėjo per toli su 
reikalavimais iš kompanijų 
vis daugiau kyšių. Jie pasimo- 
jo valdyti ir kompanijas. Iš
naudojami ir vergiami darbi
ninkai pradėjo vis daugiau 
nerimauti. Ryanui nebepasi
duoti. Jo galiai ant darbinin
kų susvyravus, prieita ir prie 
tyrinėjimo.

Spėjama, jog Ryanas ir kai 
kurie jo artimieji unijoje 
Ii būti patraukti teisman.

Patrauktas teisman 
vienos firmos viršininkas 
roki J. Beard el 1, John J. 
Clark & Son firmos preziden
tas. Kaltina, kad jis 
nuo tyrinėtojų 
lokalo 
duotus 
tinami 
firmos 
Zukerberg ir Irving Finkel
stein.

Valstijos Senato lyderis Ar
thur II, Wicks, republikonas, 
siūle atimti nuo New Yorko 
miesto ir tas pajamas, kurias 
'miestas gaudavo už legalizuo
tas lažybas prie arklių lenk
tynių, Tas paliestų New Yor
ko priemiesčiuose, taipgi Nas
sau1 apskrityje ir Saratogoje 
vykdomas lenktynes.

Seimelio, kuris 
republikonų 

Pavyzdžiui, 1946 
galėjo

Tos pajamos miestui jau 
buvo apkarpytos 1950 metais 
tuometinio 
taip pat buvo 
rankose,
metais, tos lenktynės 
būti taksuojamos miesto nau
dai net 5 procentais. Seimelis 
įsakė taksus mažinti po pro
centą kas metai iki 1955 me
tų, kada paskutinis procentas 
bus išsibaigęs.

ar-

Prie Ladies sportswear, section ar 
ant pilno drabužio, . trumpos valan
dos, nuolatinis darbas, gera mokes
tis. Kreipkitės:

EMIL NAPOLI SPORTSWEAR
2778 — 86th St., Brooklyn

Tel. ES. 3-2770.
(58-60)

OPERATORES
Patyrusios prie hemstitching ir 

plain stitch, dirbti prie nosinių. 
Nuolatinis darbas, gera mokestis.

Kreipkitės: t -
HELM AR MFG. CORP., 
652 Hudson St., N.Y.C.

(14th St. vicinity, at 9lh Ave.) 
Tel. ORegon 5-7862

(58-62)

NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

DRAFTSWOMEN

Senior, patyrusi sheet metal Fab
rication. Nuolatinis darbas, gera mo
kestis. Kreipkitės:

KARP METAL PRODUCTS
211 63rd St., Brooklyn

(58-64)

HELP WANTED—FEMAl^

Alteration Hand v
Dalinio laiko darbas. Turi būt p:W 

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

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

(57-59)

ga-

yra
Ha-

bandė 
užslėpti ILA 

808-t.o viršininkams 
kyšius. Taipgi yra kal
tame suokalbyje ir du 
sąskaitininkai, John J.

neteisingo

svarbiu in- 
kalbėtojai.

Harry Tager, 35 m., mūri
ninko pagelbininkas, užsimu
šė nukritęs 14 aukštų nuo 
stolip darbe New Yorke.

pa

Aido Choras
Choro pamokos įvyks 

penktadienio vakarą, 8 va!., 
Liberty Auditorijoje Music 
Room. Visiems seniems ir nau
jiems choristams svarbu daly
vauti,
ruošti naujoms

Marcantonio smerkia 
aplupimą gyventoju

v • 
Slo

nes pradedame pasi- 
programoms, 

Chor© Prezid.

“du-

kad 
gavo

Pajieškojimai
Paieškai: 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)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N.’y7\

Tel. EVergreen 7-6868 >

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

American Labor Partijos 
pirmininkas Vito Marcantonio 
sako, jog ši New Yorko Vals
tijos Seimelio sesija buvo 
baltavo grobio” sesija.

Maręanionijusi sako, 
real estate kompanijos
didelį turtą pakėlimais rendų. 
O bankieriai gaus sultingą bi
lijonų dolerių kąsnį f erų pa
kėlimais. Tie pakėlimai ateis 
formoje Transit Authority, 
kurį seimelis nutarė kaipo į- 
rankį fėrui pakelti. Pakelti 
fėrą taip, kad važiuotės linijų 
vartotojai už pakeltą fėrą ne
kaltintų valdininkų.

Marcantonijus sako, jog 
nei miesto majoras Impellitte- 
ri, nei demokratai rimtai ne
kovojo prieš seimelio užmojį 
patuštinti miesto 
ir biednuomenės 
sakė:

“Nežiūrint nuduoto' šauks
mo iš City Hali, majoras Im- 
pellitteri noriai vaidino nuo
lankauto ją Dewey’ui. Gi de
mokratų partija kovojo su 
putelės bandukėmis, kuomet 
liberalų partija iš šalies ra
miai tai stebėjo.”

darbininkų 
kišenę. Jis

Mr. Wicks pasiūlymas reika
lauja tuos nuo miesto 
mus procentus tuojau 
valstijai, nors valstija 
dabar ima 6 procentus 
sų legalizuotų “betų.”

atima- 
dadėti 

jau 
nuo

ir
vi-

pa- 
pa- 

to

Nukirtimas tų procentų 
darys didelę skyle miesto 
jamose. Pernai miestas iš 
gavo $10,747,070, imdamas
po 4 procentus. Nassau aps
kritis savo 
$3,576,070; 
555.

reikalams, gavo 
Saratoga—:$960,-

yra mažiausiaišie taksai 
skausmingi už visus. Jie pa
liečia mažą skaičių gyvento
jų, daugiausia tiktai tuos, ku
rie turi daug pinigų ir laiko. 
Tarp tų, žinoma, pasimaišo ir 
vienas kitas tokių, kurie, nors 
ir neturėdami daug, nori pa
skutinį dolerį atiduoti gemble- 
rystės bizniui.

Wickso komitetas taipgi 
siūlo stątyti New Yorko prie
miesčiuose modernišką lenk
tynių lauką. O tai reikštų, 
kad būtų stengiamasi įtraukti 
bendrai publiką į tarnybą 
gemblerystei, kurios pelno 
stambia dalininke būtų vals
tijos valdžia. Ir būtų apsun
kintas, o gal ir sustabdytas, 
biznis esamiems seniesiems 
lenktynių savininkams ir vi
siems sąryšyje su tuo turėju
siems biznius.

Walter-McCarran Aktas 
do šeimas ir sunaikina namus, 
pareiškė Didžiojo New Yorko 
Konferencija, įvykusi kovo 
21-mą, New Yorke.

Konferencija nutarė stip
rinti veiklą reikalauti atšauki
mo “begėdiškai 
įstatymo.”

Įdomių kalbų, 
formacijų pasakė
Jų tarpe buvo socialė darbuo
toja vaikų globos srityje Miss 
Lea Levy, kuri apsakė sunku
mus vaikams dėl persekiojimo 
jų tėvų.

Dvasiškis Edward D. Mc
Gowan aiškino, kaip tas įsta
tymas padeda ardyti šeimas, 
namus.

Betty Gannett pažymėjo 
aršumą dvigubo persekiojimo 
tų, kurie yra teisiami ir kalti
nami einant Smith Aktu, o 
greta to ir* McCarran Aktų. 
Jinai pati yra viena tų per du 
kartus plakamų . už tą patį 
tarnavimą darbininkų judėji
mui ir taikai.

Advokas Ira Gollobin įspė
jo piliečius neišsigąst gavus 
laišką nuo imigracijos depart- 
mento. To departmento rolė 
įstatymiškai pasibaigia su sve- 
turgimio tapimu piliečiu. Jo 
valdininkų šaukinėjimas pilie
čių pas save yra kišimu nosies 
ne į savo reikalą. Tai yra tik 
bandymas pažuvauti, kaip ką 
išgirsti. To departmento laiš
kai piliečiams nėra privalomi 
atsiliepti asmeniškai ar kaip 
kitaip.

Pirmininkė Viola Brothers
, ,,

Shore paskaitė savo parašytą 
dramatinį vaizdelį “Vaikų ir 
Jaunimo Teisių Bilius.”

Konferencija ragina visus 
pareikšti paramą Barrett bi- 
liui, kuris reikalauja atšaukti 
Walter-McCarran Aktą.

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)

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios ant vaikų suknelių. 

Sekcijų darbas. Savaitinis darbas. 
Gera mokestis. Kreipkitės:

NANCY ANN KIDDIEWEAR
4411 — 3rd Ave., Bronx, N. Y. 

(Arti 181st Street)
(59-65)

OPERATORES
Su ar be patyrimo. Darbas ant 

Complete Sections prie suknelių. 
Nuolatinis darbas — gera mokestis. 
Puikios darbo sąlygos. Kreipkitės:

DAYTON DRESS
637 East 180th St., Bronx, N. Y.

(59-65)
REIKALINGOS FINGERWAVERS

Pilnai mokančios, dėl 
nuolatinis darbas, gera 
Puiki darbo atmosfera. 
Freddy — TA. 2-8621.

FREDDY’S BEAUTY
1888 Archer St., Bronx, N. Y.

(59-65)

N.

Policistas išgelbėjo 
nukritusį ant trekiy

Mūsų pavasaris
Priešais Laisvės langus 

esantis Liberty Auditorijos 
darželis apskelbė pavasarį 
nelaukęs nuo kalendoriaus 
leidimo. Keliomis dienomis 
pirm oficialaus pavasario 
pražydo krokusai ir našlaitės. 
Ir visas darželis sužaliavo, 
nors dar tik pusė jo gauna 
saulės.

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyrę Barberiai

William Gaglie, 19 metų, 
suimtas New Yorke kaipo api- 
plėšinėtojas taksi vairuotojų. 
Paskutinis apiplėštas jį įdavė 
policijai.

GARSINKITĖS LAISVĖJ

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios, prie girdles, $50 j savai
tę ir daugiau. Nuolatinis darbas,pa
togios darbo sąlygos. Kreipkitės:

CORDE-de-PARIE
711 Broadway, Brooklyn. 

(Arti Flushing Ave.)
(58-62)

OPERATORES
Duplicate makers ant marškonių 

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

Kreipkitės:
PORTRAIT FROCKS, Inc.

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

MANIKIURISTE
Pilnai eksklusiniame salone ant 

North Shore. Puiki proga taurei 
merginai. 5 dienų savaitė. Gera mo
kestis, vakarais nedirbama. Kreip
kitės bi dieną savaitėje.
JOSE MASTER HAIR STYLIST5 

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

(57-59*)

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios ant Singer Mašinų. 

Dirbti prie dresses & dusters. Gera 
mokestis, nuolatinis darbas, puikios 
darbo sąlygos. Kreipkitės:

.JAY—CEE DRESS
54 Canal St., (8th floor) 

("F” train to East Broadway Sta
tion, N.Y.C.)

Tel. WA. 5-5139.
(58-62)

OPERATORES
Dirbti prie vyrų ir moteriškų dra-

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

JOSIĘ G. SPORTSWEAR 
376 Wilson Ave.

■ Brooklyn
. HY, 7-0679

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

OPERATORES
Patyrusios prie Singer Mašinų.
Section darbas, nuolat, gera mo

kestis, puikios darbo sąlygos.
Kreipkitės:

B.A.B. PRODUCTS
902 Broadway (20th floor)
(arti 20th Street), N.Y.C. i

Tel. MU. 6-8140 A
(58-6W

weekends, 
mokestis. 
Klauskite 

Kreipkitės:
SALON

7 A.M.

BONAY EMBROIDERY 
OPERATORES

Prie paprasto siuvimo ar 3 thread. 
Nuolatinis darbas, gera mokestis, 
puikios darbo sąlygos. Kreipkitės:

REGINA MFG. CO.
656 Broadway (Rm. 911), N.Y.C.

Tel. AL. 4-9799.

REIKALINGA 
Licensed Practical Nurse

Nuo 3 P.M. iki 11 P.M. ir nuo
11 P.M. iki

(Taipgi Combination dietician ir na
mų aptarnautoja).
mas. Gera mokestis. Kreipkitės:
Saw Mill River Convalescent Home 

1188 Saw Mill River Rd.
Yonkers, N. Y. Tel. YO.8-3118

(58-60)

Pilnas užlaiky-

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)

(59-61)
REIKALINGA MANIKIURISTE
Mergina mokanti leg waxing, fa

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

ROBERT WATSON 
29-02 Francis Lewis Blvd. 

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

(57-59)

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios ant' singer mašinos. Sec

tion darbas, gera mokestis.
Kreipkitės:

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

Telefonas GR. 7-6434
(57-61)

OPERATORES
Patyrusios prie Sijonų. Puiki alga.

Nuolat. Geros sąlygos.
SYRET SPORTSWEAR

260 W. 36th St., N.Y.C.—7-tos 1.
• CH. 4-4440

(56-60)

pui-

Juan Ramos, džiovos ligo
nis, 32 metų, rastas pasiko
ręs Bellevue ligoninėje.

PARDAVIMAI

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)

Newyorkietis Percell Tolli- 
var, 27 m., tapo užmuštas 
darbe metalo liejykloje.

PARSIDUODA Boarding House.
Pilnai ištaisyta su baldais 24 kamba
riai. Innerspring matrasai. Karštas 
ir šaltas vanduo kiekviename kam
baryje. Didelis šaldytuvas ir deep 
freeze virtuvėje. 94 myl. nuo New 
Yorko. Pastatyta prie gražaus ežero. 
Turi shuffle 
kuriame yra 
AX. 7-1615.
M-23, Room 
N. Y. C.

OPERATORES—MERROW
Patyrusios. Ar jūs norite dirbti 12 

mėnesių į metus moderniškoj, drau
giškoj dirbtuvėj, su naujais įrengi
mais prie polo shirts, prie galimos 
transportacijos? Jei taip tai kreip
kitės:

RUNSON KNITTING MILLS
1,311 Rockaway Parkway 

Brooklyn, N. Y.
CL. 7-3160

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

NOVELTY BINDING & RULING 
CO.

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

_______ (55-59)_____________

NEW YORK y
REAL ESTATE

(58-60)

IDEALAS DEL ŠEIMOS
Astuonių kambarių namas, 4 mie- 

l gamieji kambariai, elektriniai įren
gta virtuvė, 
akrų žemės, 
tininkas, 3 
nims, vaisių 
2 mailės iki 
puikiausiose 
Ave., Staten Island.

Saint George 7-5562.

arti transportacijos, 4į 
barn dėl 
nuvalyti
medžiai,
Bayonne
sąlygose.

10 arklių, viš- 
akrai augme- 
upelis vietoje, 
Bridge. Viskas 
1176 Rockland

HELP WANTED-MALE (59-61)

board, gražų kambarį, 
visokį žaislai. Šaukite: 
Arba rašykite: Box 

830, 11 W. 42nd *St,

(59-61)
PARSIDUODA LUNCHEONETTE

LEATHER CRAFTSMAN
Patyręs rankinis siuvėjas prie 

suit cases/ pilnai mokantys tą ama
tą vyras, mažai odinei dirbtuvei. 
Linksma apylinkė, pastovus darbas, 

dienų savaitė, 40 valandų.
Kreipkitės:

BROOKS BROS.
19 East 44th St., N.Y.C.

(59-65)

5

FRANZONE CONSTRUCTION 
CORP. Siūlo savo naujus dviem šei
mynom namus. 31—4 j—51 kamba
rių apartmentai. Pusiau atskirti, vi
sai atskirti kampiniai namai. Mode
lius galima matyt: 22T65 47th St., 
Asloria, L. I. (tarpe Ditmars ir As
toria Blvd.) Kainos $20,000 iki $25,- 
000. RA. 6-8527—8-0811.

(59-64)

skrybėlę, 
iš kur ji galė- 
pamatė ties ta 
ant gelžkelio 
žmogų. Greitai

Policistas Porette dežuruo- 
damas Bronxe pamatė po 
aukštuoju gelžkeliu ant gat
vės naujją, gražią 
Dairydamasis, 
jo atsirasti, 
vieta viršuje 
bėgių gulinti
jis užbėgo stotin ir pas nu- 
kritusįjį. Jį iškėlė ant plat
formos pirm pat ateinant 
traukiniui.

Rudolph Hahn, virėjas, 65 
metų, sakosi neatsimenąs, 
kaip jis ant trek i ų patekęs. 
Spėja, kad apalpęs nukrito. 
Kai atbėgo jį gelbėti, jis jau 
buvęs pradėjęs' atsipeikėti. 
Gerokai išsigandęs, kada pa
matęs savo poziciją ir atskrie- 
jantį traukinį.

PRANEŠIMAS
CAMDEN, N. J.

LLD 133-tos kuopos susirinkimas 
įvyks sekmadienį,- kovo (March) 29 
dieną, pradžia 2 vai. popiet, papras
toje vietoje.
' Šis susirinkimas yra svarbus, bus 
renkamas komitetas surengimui iš
važiavimo, kuris, atsibus birželio 28 
d. Taipgi bus ir kitų svarbių reika
lų aptarimui. Taipgi visi ir visos 
susirinkite ir naujų narių atsives
kite. Komitetas.

(58-60)

Yonkers, N. Y.
Savininkas parduoda su nuostoliu 

gerą biznį pačiame bruzdėjimo vidu
ryje. Pilnai įrengtas—įskaitant vir
tuvę. Neša puikiausias įplaukas. Pui
kiausia biznio proga vyrui ir žmo
nai ar pusininkams. Prašome tik 
$5,000 (duotume ant išmokėjimų, pa
tenkinimui pirkėjo). Matykite savi
ninką:

A. M. DONOVAN
217 Warburton Ave., Yonkers, N. Y. 
Ar šaukite: Yonkers 5-9243.

(59-65)

SHEET METAL 
DARBININKAI

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

luDer MARINE 
CONSTRUCTION CO. 

Stamford, Conn.
(57-61)

kitos

•®!W

GLENN’S RESTAURANT & BAR

Virginia 9-6128

PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

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

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

FABRIKO DARBININKAI
40 valandų savaitė, pasikeičiamais 

šiltais. 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)

PRIVATIŠKA. SAVININKAS TU
RI PARDUOTI BALDWIN—Namas 
30 pėdų su doku ant kanalo—gilus 
vanduo. Aliejum šildoma, porčiai su 
sietais. Venetian blinds, langai ap
saugoti nuo vėtrų; geros karpetos, 
šaldytuvas — $9,500. Taipgi yra ma
žas vasarnamis, galima gyventi per 
ištisus metus, su 30 pėdų doku ant 
kanalo, gilus vanduo. $4,500. šauki
te Baldwin 3-0110. Rašykite; i

SARAZEN, 5 Washington PS, 
Baldwin, L. I. 4 •<* 

’(59-61)

SHEET METAL 
LAY OUT MEN 

klasės, 
darbas.

Turi būti pirmos 
mokestis, nuolatinis 
kites:

KARI’ METAL 
211 63rd St„

Gera
Kreip-

PRODUCTS
Brooklyn.

(58-64)

MASSACHUSETTS

BUČERNE — GROSERNE 
ŠALDYTI VALGIAI 

VAISIAI IR DARŽOVES
Taipgi ir keturių kambarių ap- 

artmcntas. Seniai įsteigta. Geros jei- 
gos. Pilnas įruošimas. Puiki proga 
porai. Savininkas priverstas parduo
ti iš priežasties ligos.

122-17 lllth Ave., Richmond Hill, 
N. Y. Virginia 3-5575.

(58-61)

REIKALAVIMAI

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptu Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6238

Buvęs RUSSIAN INN dabar liętuvių Glenn šeimos nuosavybė

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

A. DONCOV
DAINOS ir ARMONIKA

Žemos kainos
ČIA RENKASI LIETUVIAI,

219 2nd Avenue
(arti 14th St.)

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 

Dainos

V. KROCHMALNAS
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas ir kitas dainas

Puikūs valgiai
UKRAINIEČIAI IR KITI

New York, N. Y.
Telefonas GR. 3-9865

NĖRA MINIMUM' MOKESTIES IR NĖRA COVER CHARGE 
Penktadieniais, Šeštadieniais ir Sekmadieniais Floor Show, 

Dainos ir lokiai. Mauni Orkestrą.

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
/

Užlaiko puikų

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

Telephone EVergreen 4-8174

HELP WANTED
MALE

MACHINISTS
TURRET^ LATHE

OPERATORIAI
Pilnai Patyrę 

ŠAUKITE MR. LEECH

Sommerville 6-310*0
Ar kreipkite^:

624 SOMMERVILLE AVE.
SOMMERVILLE, MASS.

(56-60)

Reikalinga vedusi pora. Moteris 
dirbti prie abelno namų darbo ir su
tvarkyti ir apvalyti išnuomuojamus 
kambarius. Vyras turi būti patyręs 
daržininkas ir mokantis dirbti prie 
įvairių sutaisymų. Gera alga, valgis 
ir kambarys. Vieta laukuose, vasa
rinis resortas. Darbas prasideda ba
landžio 1 d. Kreipkitės: S. Rockower, 
410 E. 17th St., Brooklyn, N. Y., 
arba skambinti vien tik rytais —

BUckminster 4-7441.
(58-60)

REIKALINGAS APARTMENTJlS
Reikalingas apartmentas iš 3 ar 

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

(57-59)

4 pusl.-Laisve (Liberty)-Ket virt ad., Kovo-March 26, 1953




