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KRISLAI
Įrodymas darbais. 
Valdžia iš 10 partijų. 
Padirbėkime.
Dashiell Hammett.
Ar pasitenkins?

Rašo A. BIMBA

Visi trokšta taikos, tik ne 
visi darbais tą troškimą ryž
tasi įrodyti. O troškimas be 
darbų mažai tereiškia.

Mūsų kraštui lengviausia ir 
Jgreičiausia darbais paremti 
^taikos troškimus galima da
bar, tuojau užbaigiant Korė
jos karą ir nė cento neduo
dant prancūzams tęsimui jų 
karo prieš Indo-K i ui.jos žmo
nes.

štai pora konkrečių žygių, 
’ kurių padarymas visa svietą 
įtikintų, kad Amerikos taikos 
troškimas yra rimtas dalykas.

Jeigui kas dar nežino, tai 
turėtų žinoti, kad Kinijos 
Liaudies Respublikos valdžia 
susideda iš dešimties partijų 
atstovų. Bet komercinė spau
da taip nušneka, .jog atrodo, 
kad ten gyvuoja ir veikia 
tiktai viena komunistų partija.

Mūsų valdžia susideda iš 
vienos republikonų partijos 
žmonių. Jeigu pagal tą’ yra 
sprendžiamas demokratišku- 

JLmas, tai juk Kinijos valdžia 
" J^;’i,a dešimt sykių demokratiš

kesnė.

Tikrai ir rimtai prasidėjo 
dienraščio Laisvės astuonių 
tūkstančių dolerių fondo va
jus. Tęsis trejetą mėnesių. 
Niekas nemano, jog vienu 
rankos pamojimu bus tikslas 

. pasiektas. Turėsime gerokai 
pasidarbuoti.

Džiugu, kad daugelis kolo
nijų vajui gerai pasiruošė. 
Ypatingai gražiai pasimoję 
darbui Naujosios Anglijos 
laišviečiai.

Mes turime daug skaityto
jų, kurie gyvena toli nuo did
miesčių. Jie irgi kviečiami 
talkon.

Niekas prie jūsų, draugai, 
neprieis ir nepaprašys aukų. 
Patys prisiųskite tiesiai dien
raščiui.

' Kongresiniai ragangaudžiai 
vėl pradėjo terorizuoti įžy- 

, misteriškų apysakų kū-
Dashiell TTammett. Pasi- 

šaukt^jį net į Washingtona.
Prie Hammett kibo pats 

ragangaudžių karalius senato- 
ų . rius McCarthy.

McCarthy paklausė Ham
mett: “Jeigu tu kovotum ko
munizmą valdžios pinigais ir 
tam tikslui išleistum šimtą 
milijonų dolerių per metus, 
ar tu toleruotum komunisti
nes knygas valdiškuose kny
gynuose užsienyje?’’

Hammett patraukė pečiais, 
nusišypsojo ir atkirto: “Jeigu 

. aš kovočiau komunizmą, aš 
žmonėms jokių knygų ne- 

// duočiau I“
Hammett pataikė pirštu į 

akj.
Jeigu su tuo šimtu milijo

nų dolerių McCarthy surink
tų ir sudegintų visas knygas 
ir paskui, griežtai uždraustų 
žmones skaityti bile kokias 
kmygas, tai tikrai apsidirbtų 
fwtik su komunizmu, bet ir 
su**visokia civilizacija.

*
Dešimt amerikiečių redak

torių ir radijo komentatorių 
gavo leidimą ir traukia Mask- 

, von. Ten jie išbusią visą sa-

Sovietą vyriausybė 
paskelbė plačią 
amnestiją kaliniams

vy-Maskva. — Sovietu 
r i ausy bė kovo 28 d. įsake 
paleisti visus kalinius, nu
teistus 5 metams ar ma
žiau.

Nuteistiems kalėti ilgiau 
kaip 5 metus bus pusiau 
sutrumpinta bausmė. Bus 
paleista ir daug kalinių.

Tiktai tokiems bausmė 
nebus mažinama, kurie il
gam laikui įkalinti už 
k o n t r r e v o 1 iucine veikla 
prieš Sovietų santvarką, už 
banditizmo - plėšimo žygius, 
už didžiąsias valstybės pi
nigų vagystes ir už iš anks
to apgalvotą žmogžudystę.

Sovietų vyriausybė sutei
kia bausmių atleidima bei 
palengvinimą didžiajai 
daugumai kalinių todėl, 
kad:

Sustiprėjo Sovietų valsty
bė ir sovietinė visuomenės 
santvarka, o kriminalinių 
nusikaltimų skaičius žymiai 
sumažėjo.

Apart minimųjų paleidi
mų kaliniams bei bausmes 
sutrumpinimų, bus paliuo- 
suotos visos moterys, turin
čios vaikų dešimties metų 
amžiaus ar jaunesnių, nėš
čios moterys, asmenys ne
sulaukę 18 metų amžiaus, 
vyrai virš 55 metų amžiaus, 
moterys virš 50 metų ir vi
si nepagydomomis ligomis 
sergantieji kaliniai, — ne
paisant, kokiems ilgiems 
laikotarpiams jie ir jos įka
linti.

BURMOS VALDŽIA ATMETA
AMERIKINĘ PARAMĄ

Rangoon, Burma. — Bar
nios valdžia atmes pinigi
niai -.medžiaginę Jungtinių 
Valstijų paramą, prade
dant nuo ateinančio birže
lio 30 d.

Teigiama, jog paramos 
atmetimas yra B u r m o s 
protestas dėl to, kad Ame
rika “ginkluoja įsiveržusius 
Čiang Kai-šeko kinus tauti
ninkus.”

Jungtinės Valstijos yra 
davusios bei paskyrusios 
Burmai 43 milijonus dole
rių paspirties nuo 1950 iki 
1953 m. birželio.

Kuomet Kinijos liaudi
ninkai ištaškė čiangininkų 
armiją, tos armijos likučiai, 
apie 20,000, perbėgo Į šiau
rinį Burmos ruožtą; užėmė 
kelių šimtų ketvir t a i n i ų 
mylių .plotą; plėšia burmie 
čius, kariauja prieš Bur
mos armiją ir daro plėši
mo žygius į Kinijos Liau- 
diės Respubliką.

Burma kartotinai reika
lavo, kad Čiang Kai-šekas 
atsiimtu tuos banditus. Da
bar vėl kreipėsi į Jungtines

vaitę ir matysią tą, ką norės 
matyti.

Bet ar jie bus patenkinti 
ir sugrįžę liausis rašę ir kal
bėję, kad niekas nieko neži
nąs bei negalįs sužinoti apie 
to krašto gyvenimą? Vargiai.

KORĖJOS LIAUDININKAI IR KINAI 
SUTINKA APSIKEISTI SUŽEISTAIS 

IR SERGANČIAIS KARO BELAISVIAIS
SYKIU TAIP PAT SIŪLO PANAUJINTI PALIAUBŲ 

DERYBAS DĖL KARO BAIGIMO KORĖJOJE

' i

Tokio. — Šiaurinės Korė
jos liaudininkai ir kinų sa
vanorių vadovybė kovo 28 
d. priėmė senesnįjį Jungti
nių Tautų pasiūlymą — ap
sikeisti sergančiais ir su
žeistais karo belaisviais iš 
abiejų pusių.

Priimdami tą pasiūlymą, 
duotą vyriausio amerikinio 
komandieriaus generolo 
Clarko vasario 22 d., korė- 
jiniai liaudininkai ir jų pa
dėjėjai kinai dabar taip pat 
pasiūlė ir tuojau panaujin
ti Panmundžome derybas 
dėl paliaubų.
ŠIAURINĖS KORĖJOS IR

KINŲ PAREIŠKIMAS
Šiaurinės Korėjos Liau

dies Respublikos premjeras, 
vyriausias jos komandie
rius, generolas Kim II Sung 
ir kinu liaudies savanorių 
komandierius gen. Peng 
Teh-huan dėl to atsiuntė 
sekamąjį pareiškimą gene
rolui Markui Clarkui, vy
riausiam Amerikos koman- 
dieriui Tolimuosiuose Ry
tuose:

—Mes gavome jūsų ląiš- 
ką iš vasario 22 d. kas lie
čia belaisvių grąžinimą, o 
visųpirm sunkiai sergančių 
-------------------- „------- -------

Tautas, prašydama padėt 
juos iš Burmos išvyti.

Burmos valdžia praneša, 
kad tarp nukautų per mū
šius kinų čiangininkų su
rado ir kelis “amerikoniš
kus lavonus.”

Maskva. — Sovietų vy
riausybės laikraštis Izvies- 
tija rašo, kad Jungtinės 
Valstijos atsiuntė Čiangi- 
ninkams Burmoje didelius 
kiekius patrankų, minosvai
džių, šautuvų ir kitų kari
nių reikmenų. Sako, Ame
rika stiprina Čiango stovy
klą šiaurinėje Burmoje kai
po papėdę plačiam kari
niam įsiveržimui iš ten į 
Kinijos Liaudies Respubli
ka, v

Sudužus 2 traukimam, 
užmušta 23 žmonės

Conneaut, Ohio. — Penk
tadienio naktį nuo prava
žiuojančio prekinio trauki
nio nukrito geležinis vamz
dis 18 colių storio skersai 
ir 35 pėdų ilgio. Krisda
mas pagadino geležinkelio 
bėgius.

Beveik tuojau paskui vie
nas keleivinis traukinys, 
“lėkdamas” 80 mylių per 
valandą, nuvirto nuo paga- 

A

ir sunkiai sužeistu karo be
laisvių grąžinimą iš abiejų 
pusių. Vienos ir kitos pu
sės delegatai derybose dėl 
paliaubų faktinai jau pir
miau buvo dėl to susitarę 
žmoniškumo punktais, pa
žymėtais 53-čiame paragra
fe pradinio susitarimo dėl 
paliaubų darymo.

To susitarimo negalima 
į)uvo įvykdyti tiktai todėl, 
kad buvo pertrauktos pa- 
liaubinės derybos. Dėl tos 
priežasties negalima buvo 
iki šiol sugrąžinti rimtai 
sergančius ir sunkiai su
žeistus belaisvius iš abiejų 
pusių.

Kadangi jūs dabar pa- 
reiškiate, jog esate pasiruo
šę vykdyti Genevos sutar
ties nuostatus kas liečia

BROOKLYNAS PADARE
ŠAUNIU PRADŽIĄ DEL 
$8,000 FONDO LAISVEI

Brooklyniečiai pereitą 
sekmadienį padarė didžiulį 
žygį vajuje dėl $8,000 fon
do Laisvei.

, Per koncertą - pažmonį 
Liberty Auditorijoje Lais-

Amerika žada stipriai 
remt Francijos 
karą Vietname

Washington. — Prez. Ei- 
senhoweris ir jo valdinin
kai per tris dienas slaptai 
tarėsi su atvykusiais Fran
cijos premjeru Mayeriu ir 
užsienio reikalų ministru. 
Paskui jie išleido bendrą 
pareiškimą, kuris sako, 
kad:

Jungtinės Valstijos dar 
stipriau pinigais ir ginklais 
rems Francijos kąrą prieš 
Vietnamo Liaudies Respu
bliką, Indo-Kinijoje.

Francijos valdžia užtat, 
kiek įmanydama, stengsis 
įvykdyti europinį Amerikos 
planą — sudaryti tarptauti
nę armiją Frakcijos, vaka
rų Vokietijos ir keturių ki
tų vakarinės Europos kraš
tų prieš komunizmą.

•Korėja. — Korėjos liaudi
ninkai sako numušę dar 6 
Amerikos • lėktuvus.

dintų bėgių. Greit atpleš- 
kejo ir ‘ kitas keleivinis 
traukinys ir sudužo į nu
virtusi .traukinį. Taip už
mušta 23 žmonės abiejuose 
traukiniuose. - Sužeista 62 
kiti.

Sudužo 19 vagonų.

i

sergančius bei sužeistus ka-' sklandaus išsprendimo viso 
ro belaisvius, laikomus vie- i karinių belaisvių klausimo, 
noje ir antroje pusėje, tai i tuo būdu įvykdant Korėjo- 
mes, reikšdami panašią in- l.je paliaubas, kurių trokšta 
tenciją, pilnai sutinkame su tautos ištisame pasaulyje, 
jūsų pasiūlymu— pasikeisti 
sergančiais ir 
karo belaisviais iš abiejų i baubų deryboms tuojau pa
pusiu per karinių veiksmų į naujintų derybas Panmun- 
laikotarpį. I nv----

Šį pasiūlymą galima būtų j 
įvykdyti pagal G e n e vo s I 
sutarties 109-tą skirsnį.

■Tuo pačiu laiku mes ma
nome, jog 
sprendimas klausimo dėl 
apsikeitimo 
sužeistais karo 
iš abiejų pusių per karinių 
veiksmų laikotarpį turėtų 
būti pana u d o tas kaipo 
žingsnis, vedantis prie

žmoniškas iš

sergančiais ir į 
belaisviais

ves draugai ir rėmėjai su-

dolerius.
Plačiau apie tai bus kitą 

kartą pranešta vietinėse ži
niose.

Amunicijos traukinio 
sprogimas suardė 
kaimą Ind. Valstijoj

Lewis, Ind. — Nuvirto 
nuo bėgių ir užsidegė pre
kinis traukinys su trimis 
amunicijos prikrautais va
gonais, Tad sprogdami pa
trankų šoviniai ir išbom- 
bardavo Lewis kaima, tu- 
rintį 300 gyventojų.

Sprogimai visai sunaiki
no 9 gyvenamus namus ir 4 
daržines, o 54, kitus namus 
taip apardė, kad padarė ne
tinkamus gyvenimui. Su
žeidė 15 žmonių. Amuni
cija eksplodavo už ketvir
tiem mylios nuo paties kai
mo. ,

Pačioje vietoje, kur vago
nai nugriuvo, šoviniai iš
sprogdino didžiulę duobę, 
30 pėdų gilumo ir 60 pėdų 
pločio. Eksplozija primėtė 
ir šimtus dar nepsrogusių 
patrankinių šovinių aplin
kui.

Pašaukta 10 kariškių, 
kad “nuginkluotų” nespro
gusius šovinius.

orėj a. — Per tris die
nas Vegas kalnas, vakari
niame fronte, šešis kartus 
ėjo iš vienų rankų į kitas.

ORAS. — Truputį šilčiau, 
dalinai apsiniaukę.

Mes todėl siūlome, kad 
sužeistais abiejų pusių delegatai pa-

džome. Mūsų susisiekimu 
oficierius taip pat yra pa
siruošęs susitikti jūsų susi
siekimų oficierių, kad jiedu 
galėtų apsvarstyti ir 
statyti laiką deryboms 
naujinti.

(Pasirašo)
Kim II Sung, 
Korėjos liaudies 
armijos komandierius. 
Perg Teh-Huai, 
Kinų liaudies savano
riu komandierius.

nu- 
pa-

, Genevos tarptautinės su
tarties 109 -tas skirsnys, 
tarp kitko, sako:

—Joks sergantis ar su
žeistas karo belaisvis nega
li būti grąžinamas, kol tę
siasi kariniai veiksmai, jei
gu jis pats nenori grįžti.—

VISUOTINAS STREIKAS 
PRIEŠ RINKIMŲ ĮSTATYMO 
DARKYMU ITALIJOJE

Roma. — Premjero de 
Gasperio valdžia pervarė 
Italijos senate apgavi ngą 
rinkimų bilių, prieš kurį 
audringai protestavo be
veik pusė senatorių per tris 
dienas ir naktis. Tas bilius 
šitaip “pataiso” valdinių 
rinkimų įstatymą:

—Jeigu viena partija ar 
susidėjusių krūvon partijų 
blokas rinkimuose gaus 
daugiau kaip 50 procentų 
visų balsų, tuomet šiai par
tijai ar partijų blokui bus 
pridėta tiek atstovų, kad 
susitarytų 64 procentai visų 
seimo narių.

Už toki rinkimu teisės 
i š k h a i p y m ą balsavo 174 
krikščionys demokratai bei 
kiti dešinieji socialistai. 3 
susilaikė nuo balsavimo. Į 
posėdį neatėjo 44 kiti sena
toriai.. Italijos senatas su
sideda viso iš 330 narių.

Toks bilius jau pirmiau 
buvo pervarytas Italijos 
seimo atstovų rūme.
Komunistų atsišaukimas 
ir generalis streikas

Komunistai atsišaukė
Italijos prezidentą Luigį 
Einaudį, kad atmestų (ve
tuotų) šį rinkimų įstatymo 
darkymą. — Italų Komu
nistų Partija turi daugiau 
kaip 2 milijonus narių. .

Generate Italijos Darbo 
Konfederacija paskelbė vi
suotiną 24 valandų streiką

i

Valdžia svarsto, ar 
priimt Korėjos 
liaudininką pasiūlymą

Washington. — Preziden
tas Eisenhoweris tariasi su 
savo ministrais, Kongreso 
vadais ii- generolais, kaip 
atsiliepti į Korėjos liaudi
ninkų ir kinų savanorių su
tikimą apsikeisti sužeistais 
bei sergančiais karo belais
viais ir i pasiūlyma panau
jinti paliaubų derybas Pan
mundžome.

Jungtinės Valstijos jau 
pernai spalio • mėnesį per* 
traukė paliaubines derybas 
su Šiaurinės Korėjos liau
dininkais ir jų padėjėjais, 
kinais savanoriais.

Teikiama, kad Amerikos 
valdžia sutiktu apsikeisti 
sužeistais ir ligoniais be
laisviais, bet abejoja, ar pa
naujinti derybas dėl paliau
bų. • - .

United Nations, N. Y. — 
Daugelis Jungtinių Tautų 
narių pritaria Korėjos liau
dininkų ir kinų pasiūlymui. 
Bet kai kurie anglų-amerL 
konų bloko atstovai kritiš
kai žiūri į siūlymą panaur 
jinti paliaubų derybas.

Pusan, Korėja. — Pieti
nės Korėjos tautininkų val
džia priešinasi paliaubų pa- 
naujinimui. Reikalauja ka
ru “nušluoti” visą liaudiš
kąją Šiaurinę Korėją.

protestui prieš tą bijių.
Vidaus reikalų ministras 

M. Scleba sutelkė kariniai 
ginkluotą policiją ir armi
jos automobilius — ardyt 
streikierių demonstracijas.

Nusenusią prieglaudoj 
sudegė 33 žmonės

Largo, Florida.—Staigus 
gaisras sekmadienio naktį 
supleškino Littlefield nuse
nusių jų prieglaudą, sudegi
no 32 vvrus bei moteris ir v
pražudė vieną slaugę (nor- 
sę). Žuvusieji prieglaudos 
įnamiai buvo 65. metų am
žiaus ir senesni. Išgelbėta 
tiktai 25 kiti.

Medinis vieno aukšto na
mas buvo blogai prižiūri
mas. Gaisrinė valdyba klau
sinėja namo savininką Wm. 
L. Littlefieldą ir kitus; 
bando surasti gaisro prie
žastį, c

Sao Paulo, Brazilija. — 
Streikuoja 180,000 darbi
ninkų, reikalaudami nu
mušti kaina pupų ir ryžių 
—svarbiausių jiems valgių.

London. — Anglijos val
džia uždraudė prekiniams 
anglų laivams plaukti Kini- 
jon kitaip^ kaip tik pagal 
valdinius leidimus.
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AMBASADORIUS BRAVO
APIE STALINĄ

PASIKALBĖJIME su spaudos korespondentais 
Maskvoje. Argentinos ambasadorius Leopoldo Bravo 
sakė: iš visų jo susitikimų su aukštaisiais valstybės par
eigūnais, Stalinas padarė į jį giliausia įspūdį savo pa
prastumu ir kuklumu.

Bravo kalbėjosi su Stalinu vasario 27 dieną, gi kovo 
o dieną Stalinas mirė. Taigi, Bravo buvo paskutinis už
sieninės valstybės diplomatas kalbėjęs su Stalinu.

Juodu kalbėjosi, sako argentinietis ambasadorius, 
apie prekybą tarp Argentinos ir Tarybų Sąjungos. Be 
kitko, Bravo priminė Stalinui, kad argentiniečiai norėtų, 
kad pas juos atvyktų tarybinis baletas, gi argentiniečiai, 

į grąžon, pasiųstu į Tarybų Sąjungą savo sportininkų ko
mandą.

Stalinas mielai su tuo sutiko ir priminė ambasado
riui: kai tautos ryžtasi viena kitą geriau pažinti per kul- 
tūrinj, sportinį ir mokslini kontaktą, jos tampa viena 
kitai draugiškesnėmis.

Beje, ambasadorius priminė ir tai, kad'jis tikisi, jog 
tarp Argentinos• ir Tarybų Sąjungos prekybos sutartis 
neužilgo bus sudaryta ir pasirašyta. O kai dėl kitų, 
kultūriniu ir sportiniu pasikeitimų, tai jis, Bravo, bandy
siąs kalbėti su naujuoju Tarybų Sąjungos premjeru G. 
Malenkovu.

Naujienose tūlas J. S. 
rašo:

Po P. Skardžiaus, S, Barz- 
duko ir J. M. Laurinaičio 
“Lietuvių kalbos vadovo’’ pa
sirodymo tikra bėda prasidėjo 
su mūsų rašyba: vieni ėmė 
mokytis iš jo, nors vis dar 
neišmoko, kiti rašė senoviškai, 
pagal oficialinę paskutinių 
laikų nepriklausomosios Lie
tuvos rašybą, o treti dar la
biau “gerina’’ rašybą — vie
na akimi iš "Vadovo” nusi
žiūrėję kita iš savo galvos 
pridėję.

Kad dabar iš tikrųjų var
gas su rašybos marmalyne 
(knygų leidykloms, .mokyk
loms, laikraščiams ir jų ben
dradarbiams...) — visi mato
me. Klausimas, ką dabar da
ryti, kaip iš jos išbristi.

Kai kurie smarkuoliai 
pasimojo čia pat, Ameriko
je, išleisti Lietuvių enciklo
pediją.. Išleisti tai išleisti, 
bet kokia rašyba? Tie, ku
rie pagamino “Vadovą,” 
dabar sako: rašykite “va- 
dovine” rašyba, bet J. S. 
primena jiems, kad po to. 
kai “Vadovas” buvo išleis
tas, įsigali “rašybinis cha
osas.” Taigi ir enciklepedi- 
ja, atsieit, teks rašyti chao
tiška • rašyba.

Toliau J. S. šitaip pa
stebi :

TIK VIENAS MĖNUO
IKI GEGUŽĖS Pirmosios tepasiliko tik vienas mė

nuo.
Kaip kiekvieneriais metais, taip ir šiemet, Amerikos 

darbininkai šią savo tarptautinę šventę atžymės įvairiais 
būdais ir priemonėmis. Nes tai yra jų šventė, nes ji gi
mė Amerikoje, nes ji tarnauja bendriesiems darbo žmo
nių interesams.

New Yorko miesto darbininkai ryžtasi šią save 
šventę atžymėti didžiule eisena gatvėse.

PERDĖTAI nusimeluota
'NEW YORK TIMESO korespondentas Viennoje aną 

dieną rašo savo laikraščiui, iog vėliausios žinios, paskelb
tos amerikiniuose laikraščiuose apie naujus “valymus” 
Vengrijoje buvo “perdėtos.”

Mės pridėsime: sumeluota buvo labai stovai.
Šjtai pavyzdžiai, kaip, prisipažįsta pats koresponden

tas: buvo paskelbta, būk Zoltan Vas, buvęs svalstybinic 
planingumo tarybos pirmininkas, nusižudė . Bet Zoltan 
Vas šiomis dienomis Budapešte prisikėlė iš numirusių, 
sutiko premjerą Matyas Rakosi ir, kitiems matant, pa
bučiavo jį į abudu žandus!

Buvo skelbta, būk septyni kiti Vengrijos- valstybės 
pareigūnai esą suareštuoti, kai kurie jų sušaudyti ar pa
tys nusižudę. Tačiau, šiomis dienomis jie visi (apart 
vieno) atgijo ir žmonės matė juos vaikščiojant laisvus 
gatvėmis!

Buvo skelbta, būk visi suimtieji esą žydai ir jie buvę 
puolami tik dėl to, kad jie žydu kilmės. Bet, vėlesnesės 
žfnio'S, kaip nripažįšta New York Times rašeiva, sako, 
kad nieko panašaus neįvyko.

Taigi melai melais ir pasilieka, o Vengrijos liaudies 
respublika eina sau pirmyn, i tuos melus nekreipdama 
jokio dėmesio.

ADENAUERIO BELAUKIANT
. SAKOMA, jog šių metų balandžio mėnesio 7 dieną 

| Jungtines Valstijas atvyks Vakarų Vokietijos kancle
rį, į. Jjį'Konrad Adenauer.

Adenatter,' kaip žinia, yra žiaurus reakcininkas ir 
stoja už atmetimą Jaltos ir Potsdamo sutarčių.

Vi^a Amerikos progresyvioji visuomenė jo vizitui, 
aišku, yra priešinga taip lygiai, kaip ji priešinga jo fa- 
šjstinei politikai. , •
' Adenauerio politikai ypatingai priešinasi progresy
viai lenkai amerikiečiai dėl to, kad Ądenaueris, su va
karinių imperialistu talka, svajoja apie atėmimą iš Len
kijos pastarosios istorinių žemių, istorinių sričių, kurias 
Jaltos ir Potsdamo sutartys Lenkijai suteikė.

Tačiau lenkai reakcininkai, pūsdami i vieną dūdą su 
imperialistais, su Adenaueriu, jaučiasi ne kokioje bū- 

.ykreje: kovoti' prieš Adenauer j’ jie negali, nes tai užrūs- 
/ tintų tą Tanką, kuri juos laimina ir šeria. O užgirti jį 
I taipgi bijosi, kadangi tai sukeltų lenkų visuomenę, su- 

M keltų prieš juotf pačius.

Ištikrųjų, ar mes galime 
saujelė lietuvių pakeisti rašy
bą visiems lietuviams, kai pa
čioje Lietuvoje ji nekeičiama? 
O jei mes čia ir pakeisime, tai 
kas ją įves j gyvenimą? švie
timo Ministerijos už Lietuvos 
ribų neturime, kita institucija 
to šiandien nepajėgs padaryti. 
Kita vertus, ar jau toks da
bar “striokas”, kad turėtume 
mesti jau šiandien senąją pri
imtąją rašybą ir šoktume vi- 

I si naujos mokytis? Ar yra 
prasmės, anot to profeso
riaus, šiuo .metu versti visą 
tautą rašybiniais analfabe
tais, nes jaunieji, neturėdami 
to vardo vertos lietuviškos 
mokyklos, jos neišmoks, o se
nieji, raštingieji, užimti per- 
simokymu keičiant savo pro
fesiją, kad duonos kąsnį galė
tų užsipelnyti neturės laiko, 
net nei noro mokytis. Reikia 
stebėtis,, kaip žmonės, kurie 
dedasi rašybos autoritetais, 
šiokio gyvenimo dėsnio nesu
pranta

Teisingai pasakyta!
Sumanė,, sugalvojo kele

tas vyrukų, na, ir pūkšt, iš
leidžia “Lietuvių kalbos 
vadovą” su savo “priklo- 
dais.” Kai kuriuos žodžius 
iškraipė, “patobulino” ii 
reikalauja prisimygę, kad 
juos kiti sektų, kad jū siū
lomą rašybą priimtų.

Tiesa, ir praeityje buvo 
“garsių filologų,” kurie 
keiteliojo lietuvių rašybą. 
Smetonos laikais, pavyz
džiui, vieną kartą buvo iš 
lietuviu rašybos i š mest a 
raidė “į,” o ios vieton visur 
naudota “in.” Kitas “filolo
gas” (An gar ietis) buvo pa
sišovęs1 dar savotiškiau ’ra
šyti ir norėjo, kad jo rašy
bą kiti priimtų.

Bet mes, amerikiečiai lie
tuviai, atmetėme abi “per
mainas.” Iri neklydome!

Mūsų rašyba stovi, saky
tume, viduryj. Nepasilie- 
kame mes su rašyba labai 
toli užnugaryj ir atsisako
me šokti toli į priekį. Mes. 
tolydžio, visuomet sakome 
ir - sakome: išeiviai, imi
grantai, lietuvių rašybos 
nenustatys. Ją nustatys ir 
palaikys tik Lietuvos žmo
nės, turį savo mokyklas, 
turį savo universitetus, tu
rį savo filologus, kalbos - 
rašybos žinovus. Iš ten męs 
turime mokytis. Bet it mo

kydamiesi negalime pilnu
tėliai imti visą, ką daro 
Lietuvos spauda, nes pri
versti esame atsižiūrėti i 
mūsų skaitytojus, i jų žino- 
limo lygį, j tai, kaip jie 
“ima” mūsų rašybą.

Mums rodosi, jog šiuo 
metu Lietuvoje lietuvių ra
šyba jau yra gerai nusi
stovėjusi, gražiai susifor
mavusi, todėl ją ir sekime, 
iš jos mokykimės.

O tie, kurie su savo “Va
dovu” prisivirė košės, tegu 
ją dabar ir valgo!

ŠVIESI DABARTIS 
IR TIKRA ATEITIS

*
Neseniai New Yorke at

laikė “pirmąjį internacio- 
nalį kongresą Vidurio Eu
ropos Krikščionių Demo
kratų Sąjunga.” Ta sąjun
ga yra grynas pabėgusių 
klerikalu fašistuojantis są
jūdis. Jį globoja ir finan
suoja Amerikos reakcionie
riai.

Sužinome, kad tame “kon
grese” dalyvavo ir kalbėjo 
ir mūsiškis išgarsėjęs “Lie
tuvos vaduotojas” Kazys 
Pakštas, kuris jau tūlas lai
kas tituluoja save profeso
riumi ir daktaru. Jis mi« 
nėtam kongrese, pasak 
Draugo, ne tiktai dalyvavo, 
bet ir “konstruktyvią ir 
svarbią kalbą pasakė.”

Apie ką gi jis kalbėjo?
“Jis,” sako Draugas, 

“apibūdino zoną tarpe Ru
sijos ir Vokietijos, kurioje 
gyvena daugiau kai]) 160 
milijonų gyventojų, kaip 
labai svarbią, pavojingą ir 
su labai permainingu gy
venimu. Tai'yra didžiųjų 
tragedijų ir kruvinų susi
rėmimų zona su graudulin
ga praeitimi ir dabartimi 
ir netikra ateitimi.”

Galima su Pakštu sutikti, 
kad toji zona tikrai yra tu
rėjusi graudingą praeitį. 
Bet jis sapalioja niekus, 
kai jis bando tos zonos 
žmonėms įkalbėti tokią pat 
dabartį bei netikrą ateitį. 
Po labai daugelio amžių 
susirėmimų, kančių, prie
spaudos ir išnaudojimo, tos 
zonos kraštai pagaliau pa
sirinko kelią į socializmą ir 
juomi iškilmingai žygiuoja. 
Jų ateitis ir tikra ir šviesi.

Tai, žinoma,, nepatinka ir 
negali patikti Pakštui ir jo 
klerikališkiems kolegoms. 
Bet kas gi su jais šiandien 
nesiskaito? Niekas.

Byroii G. Darling, Ohio 
valstybinio universiteto 
fizikos profesorius. Čia 
jis parodomas Kongreso 
Atstovu Buto Neameriki- 
nes Veiklos Komiteto po
sėdyje. Ragangaudžiai 
pareikalavo, kad jife jiem 
atliktų' politinę išpažintį. 
Bet nieko nelaimėjo: 
profesorius atsisakė į jų 

klausimus atsakinėti.

Biurokratijos už m a Č ios
Šioje konvencijoje Wal

ter Reuther biurokratinė 
mašina pervarė rezoliuciją, 
kuri susiaurina lokalų ir 
narių demokratines teises. 
Rezoliucija įgalina vykdo
mąją tarybą iš naujo teisti 
narius arba lokalų vadus, 
jeigu lokalai juos išteisina. 
Iki šiol tai buvo lokalų ju
risdikcija.

Su ta rezoliucija po kon
vencijos vykdomoji taryba 
sieks apkaltinti, nuteisti ir 
nubausti tuos narius, ku
riems buvo primetamas ko
munizmas, bet kuriuos lo
kalai išteisino, prieš juos 
skundus panaikino.

Prieš šią rezoliuciją kal
bėjo daug delegatų. Bet ir 
čia, žinoma, biurokratija 
laimėjo savo užmojį. 

—o—
Naujasis CIO vice-prezidentas

Kai mirė Allan S. Hay
wood, kilo smarkios kalbos 
apie jo vietai naują žmogų. 
Mat, Haywood turėjo svarbią 
pirmojo vice-prezidcnto vietą. 
Jam buvo pavestas visas or
ganizacinis aparatas prižiūrė
ti.

Dabar pranešta, kad CIO 
Vykdomoji Taryba paskyrė 
Haywood vieton United Steel
workers unijos veikėją John 
V. Riffe. Tai, sakoma, buvo 
(padaryta, kad patenkinti plie
kio darbininkų unijos vadovy
bę, kuri karštai palaikė Hay- 
woodo kandidatūrą i CIO 

j prezidento vietą prieš Walter 
| Reuther.į . -°-

■ Visi tie patys aukštieji 
viršininkai

i
Atlantic City, N. J. —Uni

ted Automobile Workers uni- 
i jos konvencija išrinko visus 
tuos pačius aukščiausius virši
ninkus. Pirmininku arba pre
zidentu vėl išrinktas Walter 
Reuther, vice-prezidentu Ri
chard T. Gosser, antruoju vi- 
ce-prezidęntu John W. Lin- 
vinston, ir sekretorium-iždi- 
ninku Emil Mazey. Reuther 
ton vieton jau bus patekęs 
penktu kartu. Jis dar tiktai 
d 5 metų amžiaus.

Reuther reikalauja, kad jo 
metinė alga, būtų pakelta iki 
$18,000. Iki šiol jis gaudavo 
$11,250. Iš Visų riebiai apmo
kamų didžiųjų unijų preziden

tų, jis buvo skaitomas mažiau
sia apmokamu. Dabar sten
giasi juos pasivyti.

Konvencijoje nesusidarė jo
kia opozicija Reutherio išrin
kimui. Nors jo politikai daug 
delegatų nepritarė, bet jie 
nutarė savo kandidato nesta
tyti.

Taip pat “vienbalsiai” iš
rinkti ir anie kiti viršininkai. 
Jų algos irgi bus pakeltos. 
Sekretorius - iždininkas Gos
ser gaudavo j metus $10,250, 
dabar gaus $14,000. Vice-pir- 
mininkai gaudavo po $9,350, 
dabar gaus po $12,5(H).

—0—
Ieško teisės organizuoti 
geležinkeliečius

New York'. — Transport 
Workers Union prez. Micha
el Quill patiekė CIO Vykdo
majai Tarybai reikalavimą su
teikti jo unijai teisę organi
zuoti ir geležinkelio darbi
ninkus. Ypatingai tokių neor
ganizuotų darbininkų randasi 
Long Islande, Jeigu trans
porto darbininkų unija gaus 
ant tų darbininkų jurisdikci
ją, jos narių skaičius tuojau 
padidės 28,000.

—0—
Reikalauja algas nusikapoti

Paterson, N. J. — CIO Tex
tile Workers unijos lokalo 87 
prezidentas Alec Williams 
pranešė nariams nemalonią 
žinią. Jis sako, kad samdyto
jai pareikalavo iš darbininkų 
algų nusikapojimo, net 15 
proc. Tas paliečia apie 1,000 
džiakerinių audėjų.

Be to, Williams sako, sam-

dytojai reikalauja daugiau 
koncesijų nuo darbininkų, 
kaip tai: sumažinimo apdrau- 
dos nuo $1,000 iki $500, pa- ■ 
naikinimo rinkimų dienos kai
po šventės ir tt.

Dabar tarpe unijos atstovų 
ir samdytojų eina derybos 
dėl naujo kontrakto. Senasis 
kontraktas pasibaigs su kovo 
31 d.

—0---
Pasitraukė iš senosios unijos

Vancouver, B. C. — Ame
rikos Darbo Federacijos Long
shoremen’s Association unijos 
lok al as nutarė pasitraukti ir 
prašyti, kad jo narius priimtų 
p a ž a n g i o ji International 
Longshoremen’s and Ware
housemen’s unija. Tuos darbi
ninkus paveikė senojoje uni
joje iškėlimas raketierizmo.

— o—
Ufiijų solidarumas

Schenectady, N. Y. -- Pa
žangiosios unijos United Elec
trical, Radio and Machine 
Workers lokalas 301 nutarė 
paremti General Electric kom
panijos darbininkų streiką 
Cincinnati, Ohio. Ten kovos 
lauke randasi 5,600 darbinin
kų. Jų streikas prasidėjo ko
vo 14 d.

. —o—
Atmetė samdytojų pasiūlymą

New York. — CIO Electri
cal Workers unijos taryba 
praneša, kad ji atmetė Gene
ral Electric kompanijos algų 
pakėlimo pasiūlymą. Kompa
nija sutinkanti pakelti algas 
dviem procentais, bet unija 
reikalauja daug aukštesnio 
pakėlimo. Derybos paliečia 
71,000 darbininkų.

, Darbininkų
Sveikata

J. J. Kaškiaučius, M. I).
NEURASTENIJOS? 
NEUROZĖS?

Ištisi milijonai pusgyvių, 
chemiškai išalkusių žmo
gysčių slankioja po visą 
plačiąją mūsų paskubusios 
demokratijos šalį. Kibždėte 
jie kibžda miestų laužynuo
se ir kaimų lūšnelėse.

Didžiulė jų dauguma gy
dytojų apšaukti neuraste
nikais, neurotikais, hipo- 
chondrikais paniurėliais, h 
slankioja vargšeliai “nuo 
Ainošiaus pas Kaipošių.” 
Tai, girdi, tik nervai, įsi
vaizdavimas. Būk linksmas 
—ir būsi sveikas. Lengvas 
receptas — ir visai bevertis.

Cheminiai baduoliai turi 
apčiuopiamą savo negandai 
pagrindą. Tai n e veiksmi
nis, ne fuinkcioninis daly
kas, bet organinis. Organi
nis mitybinis trūkumas, 
kurs neigiamai veikia visą 
organizmą ir pridaro viso
kių kančių ir liguistumų.

Nepajėgūs jie, nuolat nu
vargę, o pasilsėt, gražiai 
pamiegot negali. Dažniau
sia jie liesi, perkarę. Val
gyt nenori. Svaigu m a s 
jiems kartais užeina. Ran
kos, kojos aptirpę, dilgčio
ja, silpnos.' Užeidinėja šir
dies mušimas, sunkumas 
paširdžiais. Arzumas jų, 
piktumelis — nervų gniu- 
žuliai... Daugelis jų lytiš
kai netikę, bejėgiai. Nors 
nuovargio kamuojami, at- 
sileist, suliaunėt jie negali. 
Vis kokio vidinio įtempimo 
perimti, keistos baimės, ne
rimasties graužiami. Regis 
—kas tokio baisaus jiems 
atsitikę. Protiškai su miz
gę. Viduriai sukliurę, ne
matei, kartėlis ėda, raugu- 
lys. Nepastovūs ir suskai
dyt neįstengia. Verkt net 
pradeda, nežinia kodėl.

• Gal sakysite, kad ta jų 
neurozė ar psichoneurozė
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paeina nuo rūpesčių, nuo 
įtempto gyvenimo. Gal nuo 
tam tikro asmeninio tipo 
bei fizinio įgimto sudeji-w 
mo? -C

Ne. Negalima susieti i 
šitokios neurozės su buvu
siais rūpesčiais. Ne-k. Jie 
rūpinasi, jie rūpesčių suės
ti todėl, kad jie yra tikri, 
neįsivaizduoti, organiniai 
n euro tikai.

Jų liguisto nervingumo 
negalima primesti jų as
mens tipui. Įvairiausi as
meniniai tipai turi vis tą 
pati nervų sutrikimą.

Ne-k. Negalima sakyt, 
kad jie pavirto neurotikais 
nuo susidūrimo aplinkybių, 
nuo sutriuškintų vilčių. Ne. 
Vis tai specifiški, savo rū
šies n.eu roti kai, padaryti* 
tam tikrų veiksnių, mitybi
nių trūkumų per metų me
tus, nuo pat gimimo ir net 
dar pirma gimimo.

Ncatitaisysi jų su jokia 
psichoanalize, jokiais įkal
binėjimais, pertikrinimais, 
įteigimais, u ž u o m i nomis. 
Ne. Anie miglotieji psichirJ 
atrai nieko čia neišpešios itRi 
pasąmonės, iš sapnų kryp
ties, iš patirtų vaikystės 
įspūdžių, iš kokių blogų 
i taku.

Ne-k. Kita čia istorija. 
Netai, kad vaikystės paty
rimai, netikę įspūdžiai ir 
blogos aplinkybės visai nie
ko nereikštų, nepaliktų jo
kių pėdsukų. Reikšti visa 
tai reiškia, padaro savingų 
kompleksų, tačiau pats pa
grindinis dalykas yra che
minis badas, daugeriopa

; avitaminozė.
Ii’ tai tapo gražiai įro

dyta. Greta gamtinio, ne
gadinto amisto, daugmeni- 
nių vitaminų gausa išblaš
ko šitokias neurozes, neu
rastenijas, psichoneu rožes. 
Brangus, ištaigingas psi-j 
chiatrų biznis eina siauryn-/

Anot Wilsono, dar ilgai 
bus “nei taika nei karas”

Washington. — Gynybos 
! sekretorius Charles E.. WiL 
rsonas sakė generolams, “tur 
būt, dar ilgai tęsis toks lai- 

i kotarpis, kai]) dabar — nei 
karas nei taika.”

Wilsonas todėl įsakė dar 
I nelaikyti pilnai sumobili
zuotų karinių Amerikos jė
gų, bet taupyti lėšas.

Jungtinės Valstijos dabar 
laiko 3,507,000 kariuome
nės/ skaitant armiją, laivy
ną ir oro jėgas.

Ponelis Howard nuteistas 
už prostitucijos bizni

New York. — John R. 
Howard, 30 metų amžiatis, 
p a g a r sėjęs profesionalis 
tenniso sportininkas, andai 
parsigabeno jaunutę juda
mųjų paveikslų aktorę iš 
Hollywoodo ir pavertė ją 
prostitute. Ėmė iš jos pi
nigus, kuriuos ta mergšė 
uždirbo, lytiškai parsidavi- 
nėdama skirtingiems vy
rams. Teisme Howardas 
prisipažino kaltu.

Už tai federalis teismas 
priteisė Howardui, buvu
siam aktorės Dianos Bar
ty more vyrui, vienus metus 
ir vieną dieną kalėti.

Jis baudžiamas pagal ša
lies įstatymu, kuris už
draudžia iš vienos valstijos 
gabenti moteris i kitą vals
tiją kaipo baltąsias prosti
tucijos verges.

Washington. — Preziden
tas Eisenhoweris telegrafa
vo savo apgailestavimus 
“jos didenybei” karalienei 
Elzbietai II dėl jos močiu
tės Marės mirties.

1 •



t

CHICAGOS ŽINIOS
Iš , labai pasekmingos 
ateiviams ginti konferencijos

Kovo 22 d. įvyko atsto
vai ga konferencija, sušaukta
Vidurvakarių Komiteto Atei
vių Teisėms Ginti. Svarbiau
sias konferencijos užsibrėži- 
mas buvo apibūdinimas žalin
go Walter- - McCarran įsta
tymo ir nutiesimas planų, 
kaip prieš tą nedorybę kovoti, 
iki ji bus išbraukta iš įstaty
mų knygų.

Pirmoje sesijoje, po išrinki
mo prezidiumo, iššaukta dau
gelio organizacijų delegatai 
pareikšti mintis. Daug įdo
maus išgirdome iš pačių per
sekiojamųjų sulyg Walter - 
McCarran įstatymu ir įtakin
gų organizacijų bei unijų at
stovų.

Įspūdingą kalbą pasakė 
Mrs. Elias Espinoza, losange- 
lietė, motina 8 čiagimių vai
kų. Jos vyras ištarnavęs 3 
metus Amerikos kariuomenė
je antrajame pasauliniame 
kare. Už tai jam pažadėta 

* ^.pwetybe. Dabar skiriamas 
y deportacijai, nes Kalifornijos 

I dvarininkai negali jam atleis
ti už organizavimą laukų 
darbininkų į uniją.

Jaudinančiai i konferenci
jos delegatus kalbėjo jauna- 
metė mergaitė iš St. Paul, 
Minu. Jos tėvas atvykęs Ame
rikon iš Čekoslovakijos būda
mas 3 metų amžiaus. Dvejus 
metus ištarnavęs Amerikos 
kariuomenėje ir dalyvavęs 
pirmajame pasauliniame ka
re. Pabaigoje šio mėnesio 
ši mergaitė, su desėtkais ki
tų persekiojamųjų . tėvų duk
terimis ir sūnumis, žada vykti 
į Washingtona ir pasimatyti 
su kongresmanais bei sena-1 
toriais iš įvairių valstijų.

Popietinėje sesijoje konfe
rencija pasidalino į keturis 
skyrius: Deportacijos, Demo
kratinių Teisių, Denaturaliza- 
cijos ir Laikraštininkų. Iš
klausius visų keturių skirtin
gų mitingų raportus, bendra 
konferencija sufo r m u 1 a v o 
juos visus ir inkorporavo j 
ateities veiklos planus. Svar
biausia Amerikos liaudies už
duotis dabar: mobilizavimas 
jėgų atšaukimui Walter - Mc
Carran įstatymo. /

Delegatų konferencijoje da
lyvavo 221. Daug buvo sve
čių, ypatingai popietinėje se
sijoje. Atstovauta apie 10 
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(Tąsa)
— Noemi sprendimas daug prisidėjo ir 
Filipo pasirinkimui, ir netgi jo susido
mėjimui. Šis žmogus, savo įžymiųjų ko
legų paryžiečių pavyzdžiu su tokiu pat 
veržlumu pasireiškęs ir savo triuškinan
čiu profesiniu veiklumu, ir nuolatiniu 
pasaulietišku gyvenimu, dar susirado 
laiko ir, kaip sakoma, dideliam skaičiui 
^meilių”. Garsas apie jo pergales nebu- 
A bereikšmis beprotiškai Noemi meilei 
ir' jos troškimui jį pasiimti ir pasilaiky
ti tik sau vienai. Filipas nesirūpino mo
terų protingumu. Jis norėjo jų dailių, 
sveikų, -elegantiškų ir kvailų. Jis mėg
davo sakyti, kad moteris niekados nesan
ti pakankamai kvaila. Noemi tokia ne
buvo; bet jei tik čia kliūtis! Moteris, no
rinti laimėti vyrą, prieš veidrodį nusta
to ir protą taip, kaip ir akis, kokių jis 
nori. Ji svaigino Filipą savo jaunu kū
nu ir savo dievinimu. Ji godžiai į jį įsi
siurbė.

Bet meilužės darbas nėra dykaduonia- 
vimas. Čia reikia savotiško genialumo. 
Ir niekad nėra poilsio! Filipas po ilgo 
tarpusavės vergiškos meilės laikotarpio 
pradėjo pavargti. Noemi, nuostabiai 
greit suvokianti savo vyro širdyje men
kiausius vėjo pasikeitimo reiškinius, 
miegodavo tik viena akim; Filipui ne
spėjus nė pasisaugoti, ji, nuolat pavydu
lingai budėdama, mokėjo vienu letenėlės 
k-epšterėjimu nukreipti pavojų ir savo 

- jausmų masalu ir proto suktumu vėl pa
imti į spąstus vyrą, pasirengusį iš jos iš
trūki. Iš pradžių tai buvo žaidimas. 
Beteks jis nebuvo ilgai. Dar daugiau 
neguli Filipo reikėjo budėti dėl savęs, 

į visad būti atidžiai, visad pasiruošusiai 
i atitaisyti nenumatytus klastingų valan- 
I dų nuostolius, neišvengiamus dienų ir 

metų nuostolius. Noemi nebeturėjo savo 
jį pirmykščio skaistumo; veido spalva ap- 

sinešė; veido smulkumas pavirto sausu
mu, krūtinė tuko ir pavojus ėmė grėsti 
grynoms kaklo linijoms. Menaš atskri- 

i do gelbėti į pavojų patekusį šedevrą ir 
i* net dar- daugiau jam pridėjo žavumo.

Bet kokia nuolatinė įtampa! Mažiausia 
apsileidimo akimirka veriančiai šeimi
ninko akiai būtų išdavusi paslaptį, ku
rios jis nebebūtų pamiršęs. Niekados ne
sileisti užklumpamai netikėtai!... Kokia 
buvo tragedija vieną rytą, kai išlūžo vie
nas viršutiniųjų smulkių dantukų! Pu
sę dienos Noemi buvo neregima, dingusi 
pas dantų gydytoją, kad, matydamas ją 
sugrįžusią ir rodančią savo be priekaiš
tų ^šypseną, Filipas neturėtų kitų įtari- 
mų\kaip pavydui į... (Bet tai ne taip yra 
bž^gU, kaip išlūžęs dantis!..) Reikėjo žaisti gu-

* Filipas nebuvo iš tų vedusių vy
rų, Kuriuos lengva dėl prekės apgauti. 
Jis nusimanė šiame amate. Visados No- 

į emi truputį plakdavo širdis, kai jis į ją. 
nuleisdavo vieną iš tų savo “X spindu- 

t liai” žvilgsnių (ji juokais taip juos vadi
no, norėdama atsigriebti), kuris jai bū- 

r *

davo lyg gydytojo apžiūrėjimas. Ji 
klausdavo save: “Ar jis mato?..” Jis 
matydavo, bet jis to neparodydavo. No
emi dirbtinumas jam atrodė jos prigim
ties dalimi; ir jei efektas jam patikda
vo, viskas klojosi gerai. Bet saugokis 
tos dienos, kai efektas pradings!.. Ji 
negalėjo ant savo laurų miegoti nė dvie
jų naktų iš eilės. Ji turėjo kas dieną 
juos vis naujai pelnyti. Jai buvo už
drausta pasirodyti susirūpinusiai. No
rėdama patikti šeimininkui, ji turėjo vi
sados rodytis jauna, .linksma, spindu
liuojanti. Kartais tai apsunkindavo! 
Nuovargio valandėlėmis, kai žinodavo, 
jog niekas jos nemato, ji susmukdavo į 
sofą su kieta raukšle tarpuakyje, iš
kreipta šypsena, krauju varvančia iš jos 
nudažytų lūpų. Bet silpnumo priepuo
liai niekad ilgiau netrukdavo, kaip vie
ną ar dvi minutes. Reikėjo tęsti toliau. 
Ir ji tęsė. Jauna, linksma, spinduliuo
janti... kodėl ne? Ji tokia buvo.. Ji tu
rėjo jį. Ji jo neapleis... O, be to, tiro
nui, be kurio negalima apsieiti ir kuris 
piktnaudoja, yra būdų keršyti... Užten
ka! Ji turi savų paslapčių... Mes tuoj vėl 
apie tai prisiminsime, jei tai jam pa
tiks... Šiuo metu ji juokiasi ne vien dan
timis, ji patenkinta savimi ir juo, ji yra 
tikra, ji jį laiko! — Ir aišku, tai yra va
landa, kai jis iš jos ištrūksta... Veltui 
visas jos talentas! Visados yra akimir
kų, kai dėmesio įtampa atsileidžia. Net
gi Argus, ir tas miegojo. Ir žvėris nar
ve — uždaryto mylimojo širdis — vėl at
gauna laisvę.

Dėl vieno iš tų nukrypimų, į kuriuos 
gamta yra įpratusi (geroji tarpininke 
čia randa sau naudos), Noemi vieną kar
tą į moterį pažiūrėjo be nepasitikėjimo. 
Ta moteris buvo Aneta.

Ji gyveno apgaulingu įsitikinimu, kad 
Filipas šlykštisi intelęktualistėmis mote
rimis. Aneta visų paskiausiai jai būtų 
galėjusi sudrumsti ramybę. Pagal fizinį 
savo buvusiųjų varžovių portretą ir pa
gal savo pačios portretą Noemi buvo su
sidariusi atvaizdą tos, kuri galėtų jai pa
vogti vyrą. Ji matydavo ją mažutę kaip 
ir ji, greičiau tamsiaplaukę, tikriausiai 
gražią, švelnutę, koketę, mokančią pasi
naudoti savo pranašumais. Filipas skel
bė humoristinę nuomonę, kad moteris, 
būdama sukurta vien tik vyrui naudotis, 
moderniniame gyvenime turėjo būti bu
to papuošalas, nepaprastai prižiūrimas, 
bet ir lengvai kilnojamas, kuris, neužim
damas daug vietos, gražiai mebliuotų 
saloną ir miegamąjį. Jis nemėgo dide
lių moterų ir labiau vertino grakštumą 
negu grožį. O dėl protinių savybių jis 
sakydavo, kad tada, kai jam jų reikia, 
jis randa jas vyruose ir kad vienintelė 
nuovoka, kurios jis reikalauja iš moters, 
yra “kūno nuovoka”. Noemi tam visiš
kai nesipriešino: ji atitiko jo portretą.

(Bus daugiau)

unijų, kelios religinės orga- 
nizacijos, moterų klubai ir tt. 
Nuo lietuvių organizacijų da
lyvavo apie 20 delegatų.

Rep.

Proga išgirsti darbininkų 
vadus Chicagoje

Balandžio 4 dieną chicagie- 
čiai turėsime progą išgirsti 
porą įžymių asmenų papasa- 
kojant, ką reiškia Waiter - 
McCarran, Smith ir jiems pa
našūs įstatymai.

Abu patys yra nuteisti il
giems metams kalėjiman, le
miantis tais įstatymais. Jie 
yra Elizabeth Gurley Flynn 
ir Steve Nelson. Ir vienas ir 
kitas gerai pažįstami Chica- 
gos .progresyviai publikai. 
Jiedu kalbės masiniame mi
tinge balandžio 4 dieną, 8 
valandą vakaro, Peoples Au
ditorijoje, 2457 W. Chicago 
Ave. Rep.

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

Amatininkai, pajieŠkodami 
darbu, praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymų. Kaina už 

j paskelbimą žema.

Jono Kalvelio
Jis mirė kovo 31 d., 1948 

metais, Bridgewater, Mass.

.Minėjimas penkerių metų 
mirties sukakties mano ne
užmirštamo vyro

Jonas Kalvelis buvo klasiniai apsišvietęs žmogus. Dar
bavosi darbininkiškose organizacijose, mylėjo apšvietą ir 
buvo žinomas darbininkiškame judėjime.

Norwood, Mass.
Specialis Laisves vajus

Norwoodo LLD susirinkime, 
laikytame kovo 1 d., apart 
raportų, daugiausia laiko bu
vo pašvęsta diskusijoms spe- 
cialio Laisvės vajaus klausi
mu'. Diskusuojant dauguma 
buvo tos nuomonės, kad šiame 
vajuje turi būti dirbama dau
giau organizuotai, negu kad 
buvo praėjusių metų vajuje. 
Todėl nutarta ir išrinkta ko
misija iš dviejų narių— J. 
Krasausko ir L. Trakimavi
čiaus, kurie darbuosis laike 
vajaus.

Taigi, Laisvės patriotai, 
kuomet prie jūsų kreipsis ko
misija tuo klausimu, nebūki
te abejingi ir neatsisakykite 
prisidėti su auka, nes ji yra 
kuopos įgaliota ir yra atsa- 
kominga už kiekvieną gautą 
dolerį.

Šiuo tarpu teko nugirsti, 
kad Norwoodo Vyrų Grupė 
vėl rengiasi pradėti dainų pa
mokas. Mat, apleidus Norwoo- 
dą keletui narių, pamokos bu
vo nutrauktos. Dabar, daly
kams kiek pasikeitus, mano
ma ir vėl grįžti prie pamokų. 
Gera pasisekimo jums,, vyrai! 
Ir kad tas nepasiliktų tiktai 
gandu, bet taptų realybe. Tad 
pirmyn prie įvykdymo jūsų 
p asi mojimo.

Kovo 21 d. teko dalyvauti 
monteliečių parengime, kuria
me draugė K. Petrikienė, kal
bėdama apie Laisvės rengia
mą rankdarbių parodą, atsi
kreipė prie šios apylinkės mo
terų, kad jos sudalytų toje 
parodoje specialį stalą. Teko 
matyti norwoodietes moteris 
aukojant tam tikslui pinigiš- 
kai.

Pinigiška auka yra geras 
daiktas, bet K. Petrikienės 
atsikreipimo pagrindas buvo 
specialis stalas. Aš manau, 
kad šios apylinkės moterys 
pasirūpins tokio stalo sudary
mu. Tas Pats.

Newark, N. J.
Iš Sietyno Choro veiklos

Mūsų spaudoje mažai gir
dėtis apie Sietyną, tartum jis 
būtų užmigęs kartu su žiemi
niu 'barsuku. Bet taip nėra. 
Sietynas šiuo laiku daug vei
kia meno srityje. Mildred 
Stensler, choro mokytoja, vi
sus choristus palaiko labai 
užimtus su operete “Cukrinis 
Kareivis’’, kuris bus suvaidin
tas gegužės 23 d. Newarke, o 
gegužės 24 d. Brooklyne^JLie- 
tuvių Kultūrinio Centrų audi
torijoje.

“Cukrinis Kareivis” nepa
prastai melodinga operetė, 
kurioje yra daug dainų.

Dabar" jau;. budėkite visi, 
kurie mylite Sietyno ChoVą, o 
ypatingai humoristines liau
dies dainas ir pačią vaidybą. 
Būkite gegužės 23 d. Ukrainų 
salėje.
Gera Sietyniete susirgo

Teresė Stockienė susirgo 
rimtai. Buvo nugabenta ligo
ninėn, kur jai buvo padalyta 
operacija ant viduriu. Siety- 
niečiai pareiškia jai užuojau
tą ir linki greitai pasveikti, ir 
vėl dalyvauti meno veikloje 
kartu su visais. Dabar Stoč-

Konstancija Kalvciienė,
Brockton, Mass..

Worcester, Mass.
Biskutis žinių apie Worceste- 
rio Aido Chorą

Jau nekuria laikas Worces- 
terio progresyviai lietuviai pa
sigenda Aido Choro veiklos. 
Kadangi jų mokytojai draugei 
Josephine Karsokienei atsisa
kius chorui vadovauti, dėl to 
kad jos sveikata randasi blo
goje padėtyje, tai choras ilgo
ką laiką pasiliko be mokyto
jos. Tad ir pamokų nebuvo.

Progresyviai lietuviai tuo
jau pajuto visokios veiklos 
didelį trūkumą, ir ką reiškia 
būti be savo mylimo choro. 
Tad nekurie choristai pasi
kalbėjo su Jonu Dirvelių, bu- 
busiu iš eilės Aido choro ant
ruoju mokytoju, dar tuomet 
kada šis choras dar buvo tik 
susitveręs, ir pakvietė ji vėl 
vadovauti jų chorui. Tą jis ir 
padarė su mielu noru. Ir jau 
su nauju mokytoju choras 
turėjo keletą pamokų, kas 
nudžiugino visus progresyvius 
lietuvius.

Jonas Dirvelis yra ne tiktai 
įgudęs Senas chorų mokyto
jas, dirigentas, bet ir puikus 
smuikininkas, —- patyręs mu
zikas. Jis diriguoja chorui, 
pats dainuoja ir kartu labai 
gražiai groja smuiku.

Man vasai’io 15-tą teko da
lyvauti choro pamokose ir 
susipažinti su draugu Dirve
lių ir jo malonia žmonele, 
kuri kartu su Jonu chore dai
nuoja. Iš tikro labai gražu 
matyti, kaip dirigentas deda 
daug pastangų, kad jo vado
vaujamas choras gražiai su
dainuotų ir geriau prie publi
kos pasirodytų. Tuomi visi 
choristai užganėdinti ir labai 
džiaugiasi gavę naują moky
toją. , k

Balandžio 26-tą Lietuvių 
Meno Sąjungos Antra Apskri
tis rengia koncertą, ten dai
nuos ir Aido Choras. Visi 
Worcesterio ir apylinkės lietu
viai prašomi dalyvauti! Tuo
mi parimsite savo meninę 
veiklą.

Susninkų Jurgis.«

Miami, Fla.
Atsisveikinimas

Grįžęs iš Havanos dar su
stojau Miami pas vienus sve
tingus žmones savaitei laiko. 
Jie yra brooklyniečiai, bet il
gus metus gyvenę New Ha
ven, Conn. Kadangi jie yra 
progresyviški žmones, tai bu
vo malonu pas juos svečiuotis.

Rytoj- jau išvažiuoju ir iš 
Miami. Reikia ir vėl stoti prie 
darbo.

Čia Miamėje susipažinau 
su daugeliu lietuvių, čia jų 
yra geras būrelis. Jei jie ne- 
siskaldytų į politines grupes, 
bet išvien veiktų progreso 
srityje, dėl palaikymo taikos
—  - .-m ■—*- — r ——— - —■ - - - - — — r ■

kienė randasi savo namuose, 
33 Arsdale Pl., Newark, Prie 
progos aplankykite savo gerą 
draugę ir choristę.
Sueigelė

Kovo 19 d. Harrisone turė
jome gražią parę, surengtą 
vietos draugų atžymėjimui ge
ro draugo M. žolyno 65-mc- 
tinės sukakties ir virš 40 me
tų darbuotės už darbo liaudį.

G. Albinas.

ir Amerikos gerbūvio, jie, 
daug galėtų nuveikti. Ameri
ka yra jų antroji tėvynė. Jei 
jie kovotų už žmogaus teises, 
nurodytas Suvienytų Valstijų 
Konstitucijoje, už tuos princi
pus, ant kurių George Wa
shington, Thomas Jefferson ir 
Abraham Lincoln rėmėsi, šios 
šalies demokratiją ugdydami, 
jei jie neklausytų iš Europos 
atbėgusių fašistų, kurių di
džiuma nėra dar nei Ameri
kos piliečiais ir kurie neturi 
mažiausios nuovokos apie mū- 
sų Konstitucijoje nurodytas 
žmogaus teises, — jie daug 
nuveiktų progreso dirvoje.

Pravardžiuoti vienas kitą 
lik dėl to, kad jų nuomonės 
nesutinka vienu ar kitu klau
simu, yra ne tik negražu, bet 
ii- nedemokratiška, net ir ne
mandagu senyviems žmonėms. 
Man gaila, kad pas mus lietu
vius tiek mažai tolerantišku
mo tėra. Bet tiek to: žmogaus 
būdas keičiasi su išsilavinimu.

Man ypatiškai viskas buvo 
gerai. Sutikau miamiečių lie
tuvių, turinčių įvairiausias 
pažiūras. Bet nei vieno nesu
tikau, kuris, pagal mano nuo
monę, neturėtų ko nors gero.

Todėl palieku Miami su 
giliais įspūdžiais, puikia nuo
taika ir geresniame sveikatos 
stovyje, negu prieš čia atvyk
stant. Tariu širdingai ačiū ne 
vienai ar kitai politinei gru
pei, bet visiems Miami lietu
viams, su kuriais čia susiti
kau, už jūsų draugiškumą.

Klajūnas.

IŠ LIETUVOS
Traktorininkų kursuose

DOTNUVA. — Įsigyti trak
torininkų specialybės į Dot
nuvos MTS iš rajono žemės 
ūkio artelių atvyko nemaža 
jaunimo. “Aušros” kolūkis- 
milijonierius atsiuntė mokytis 

i į traktorininkų kursus Kava
liauską, Jankauską, Dirdą, 
Šimonį ir kitus. , 

i '(. . Dabar kursuose kasdien 
įvyksta užsiėmimai. Jiems dės
to MTS specialistai^

A. Junevičius.

Ant Obelių ežero

OBELIAI. — Ant Obelių eže
ro įvyko tradicinės arklių 
lenktynės. Jose dalyvavo Obe
lių, Rokiškio, Kupiškio, Zara
sų ir Dusetų rajonų kolūkių, 
o taip pat. Rokiškio tarybinio 

1 ūkio žirgyno arklių auginto
jai.

Lenktynėse pirmą vietą iš
kovojo Dusetų rajono (Vil
niaus sritis) “šviesaus ryto
jaus” kolūkio lenktynininkas 

| B. Bieliūnas su rusų risokų 
veislės žjrgu “Valetas”, nuva
žiavęs 1.600 metrų distanciją 
per 2 min. 26 sek. Jis gavo 
aukščiausią piniginę premiją.

Pirmos premijos teko pen
kiems lenktynininkams, antro
sios — dvylikai ir trečiosios— 
penkiolikai varžybų dalyvių.

Lenktynes stebėjo tūkstan
tis žiūrovų. • . •

Šį sekmadienį įvyks stam
bios eikliųjų žirgų lenktynės 
ant Saitų ežero ledo.

S. Puluikis.

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

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

3 pusl.-Laisvč (Liberty)-An tradien., Kovo-March 31, 1953

Philadelphia, Pa.
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)

MACHINE OPERATORS. Also 
needed HELPERS. Experienced re
quired. Steady work; good working 
conditions. Apply in person or phone 
Mr. Broneli.

STANDARD DIE SUPPLY CO.,
35 Central Ave. Paoli 3132.

(60-63)
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)

SPRAY PAINTERS
Experienced. Shop located in 

Holmesburg. Steady work. Good 
working conditions. Apply in person.

KEYSTONE COMPRESSOR CO.
Ashburner & Hagerman Sts., 

Phila. Sec Mr. McCane.
_____________________________ (62-64)

GARDNER. Sleep in. Good sala
ry. Steady work for right man. Ap
ply in person 2 to 4 P. M. Malates- 
ta’s Parkway Villa, Route 70 & 
Grove St., Merchantville, N. J. Or 
phone Merchantville 8-1194.
____________________________ (62-64)

GARAGE MAN. Experienced, all 
around man for general work. Must 
have driver’s license. Steady work; 
good opportunity for the right man. 
Apply in person. UPTON SERVICE 
GARAGE, 1744 N. Crosby St.

' ____________ (62-68)

ALUMINUM AWNING 
INSTALLERS

Steady work; full season ahead. 
Must be thoroughly experienced 
men. No others need apply. Mini
mum earnings capacity $250 per 
week, Must have truck. Come pre
pared to work. Thursday 8 A. M. 
No phone calls.

MASTERLINE CORP. 
3622 Frankford Ave.

HELP WANTED FEMALE

OFFICE HELP. Young girl for 
payroll and general clerical duties. 
Some typing. 5 days, 40 hours. Stea
dy position. Apply or phone.

TRUE FORM CORSET CO. 
528 Arch Street. LO. 3-8818.

(62-64)
STENOGRAPHER. General office 

' duties. Recent High School grad
uate.' Opportunity for neat, Iritelli- 

■ gent girl with law office. Perma
nent position; good working Condi
tions. Phone MR. BELL. PE. 5-3644.

(62-64)

GOVERNESS for 2^ year old 
| child. Age 25 to 40. Must have 

pleasing personality. Steady posi-
1 tion; ,and good home for.right wo

man. Phone Welsh Valley 4-5646.
References and experience re- 

; quired. 1
(62-67)

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)

F" ■■■■■II ■ l.l .1

MATTHEW A.
BUYUS
(BUYAUSKAŠ)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

•7MT*

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



REIKALINGI DARBININKAI - HELP WANTED

“Geriau Dainelė,
Ii

Negu Šposai”
Bus suvaidinta balandžio 

(April) 12-tą, Liberty Audito
rijoje, Richmond Hill, N. Y.

-“Geriau Dainelė, Negu špo
sai’’ yra iš liaudies gyvenimo 
spalvingas vaidinimas. Į ši 
veikalą yra įdėta parinktos 
dešimties žymiausių kompozi
torių dainos. Jūs girdėsite 
dainas Miko Petrausko; S. 
Šimkaus, J. Čiurlionytės, A. 
Vanagaičio, A. Pociaus, D. 
Yuden, ir pačios autorės O. 
Mineikytės.

• Girdėkit dainuojant visą 
grupę, duetus ir solistę.' Prie 

•’ veikalo bus sudainuota 20 
dainų, sugrota du akordijono 
solo ir vienas piano solo. Po 
vaidinimo, tie patys daininin
kai dar dadės koncertinių dai
nų ir muzkos.

' Queens mitinge užtars
1 sveturgimius

'Queens apskrities komitetas, 
kuris darbuojasi už atšauki
mą Walter-McCarran Akto, 
tam įstatui aiškinti šaukia 
masinį mitingą balandžio 15- 
tą, Jamaica Jewish Center 
patalpoje.

Tikimasi, jog tame mitinge 
bps pasisakyta už atšaukimą 
to akto, kadangi ir patsai ko
mitetas jau yra priėmęs rezo
liuciją tuo klausimu. Visi 
kviečiami dalyvauti.

..Komitetą prieš keletą mė
nesių įkūrė apylinkės organi
zacijų atstovų susirinkimas. 
Jau prisidėjo daug organiza- 
ęijų>. tajpe tų ir keli veteranų 
postai.
f%! H t.-f";;-—- 
Ragangaudžiai prieš 
mokytojus
’ £ Nuvykęs į Wash i n gto n ą 
NeW Yorko miesto mokyklų 
Viršininkas William Jansen 
senatihei komisijai gyrėsi, 
kad dar prieš 180 mokytojų 
ne už ilgo būsią ‘ užvesti ra- 
-gangaudiški žygiai.

7 Girdamas tą komisiją už 
persekiojimą mokytojų, jis 
gyrėsi; kad ir jis pats neatsi
liko. Nuo 1950 metų jau bif- 
vęs pašaukęs politinei ausinei 
SI mokytoją.

Jo tas raportas parodė vie
ną svarbų dalyką — tai tą, 
kokį stipri) demokratinį nu
garkaulį tie mokytojai turi. 
Jie nenusilenkė ragangau- 
džiams, kurie neigia demo
kratinius principus. 49 patys 
pasitraukė’iš darbo, 16 jis tu
pėjęs atstatyti, o 8 dar ran
dasi suspenduoti.
' Prarasti bile darbą yra sun

ku. Juo sunkiau prarasti pa
sirinktą mokytojo darbą. Ta
čiau tie mokytojai akademi
nės laisvės principą ir asmens 
sąžines teisės ir laisvės prin
cipus pastatė aukščiau pozici
jos, aukščiau savo darbo ir 
duonos.

Žuvo du darbininkai
* •? * A * ’ * ' ** • '

prieplaukos gaisre V ' -4* J
Gaisras nedegamoje 57-je 

prieplaukoje prie 15th St. ir 
Hudson upės pražudė du dar
bininkus, V. Pandallo ir I. 
Florio. Jie prigėrė gelbėda
miesi nuo ugnies.
. Prieplauka ištikro yra ne- 

. degama, plieno ir cemento. Ją 
padarė po didžiojo gaisro, ka
da 1947 metais ten buvo su
žeisti 153 gaisragesiai. Gais
ras ištiko ant paties vandens, 
kada vienas darbininkas nu- 
mętė karštą elektrinę lempu
tę į plūduriuojantį virš van
dens aliejų-gasoliną. Darbi
ninkai dirbo ties prieplauka 
plaukiodami darbine valtimi.

Iš motery klubo 
susirinkimo

Kovo 19-ta oras buvo ne- 1 *
maloniai šaltas. Bet tas nesu
laikė Moterų Apšvietus Klubo 
nares nuo dalyvavimo susirin
kime. Ypač sužinojusios, kad 
mūsų pirmininkė iškeliauja į 
Naująją Angliją viešėtis, no
rėjo palinkėti laimingos kelio
nės ir per ją pareikšti nuo mū
sų klubo linkėjimus ten, kur 
jinai nukeliaus.

Suvažiavome iš visų Brook
lyn© ir Long Island dalių į 
tą nepaprastai šaunią vietą, 
Kultūririį Centrą. Ten susirin
kusios daug svarbių dalykų 
apsvarstėme, nutarimų pada
rėme kaip pagelbėti mūsų 
dienraščiui sukelti aštuonis 
tūkstančius dolerių. Be jokios 
agitacijos visos pasižadėjo 
prisidėti kuo tik galima: dar
bu, dovanomis, dalyvumu prie 
to svarbaus reikalo.

Mano nuomonė, kad visos 
ir visi mūsų pažangūs draugai 
tiek prisidėtų, tai sukeltame 
ne $8,000, bet keturis syk 
tiek.

Mūsų klubo moterys darbš
čios, pilnok energijos. Jos ža
da ateinančioje rankdarbių 
pagodoje gražiai pasirodyti su 
įvairiais rankomis pagamin
tais dalykais. Darbas jau pra
dėtas. Geros pasekmės drau
gėms !

Po susirinkimo turėjome 
skaniu vaišių Kultūros Centro 
restaurane. Ilgas stalas buvo 
papuoštas servetėmis, gėlėmis 
ir atvirutėmis. O jau vaišių 
įvairiausių, namie gamintų! 
Keturios draugės apvaikščiojo 
gimtadienius, tai jos visą tą 
pagamino ir pavaišino ne tik 
klubietes, bet ir draugus, ku
rių nemažas būrelis buvo. Vi- 
sivaišinomės ir rinkėjom drau
gėms ilgiausių metų.

Klubietė.

Unijistai remia sau 
naudingą laikraštį

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker skelbia, 
kad elektristai unijistai nuta
rė gauti 100 prenumeratų sa
vaitinei laidai. Jie jau išpil
dė, virš pusę savo kvotos. 
Unijistai sako: 
' “Kiekvienas unijos ar šapos 
pirmininkas ir kiekvienas 
veiklus unijistas, kuris nori ži
noti darbininkų reikalus ir 
pagerinti unijinį savo darbą, 
privalėtų skaityti dienraštį.“

Eilės kitų unijų nariai taip
gi yra pasiskyrę ir darbuojasi 
išpildyti savo kvotas.

Pagerbs persekiojamą 
darbininku vadą

Unijistų Komitetas prašo 
unijistus ir jų prietelius daly
vauti maliorių unijos vado 
Louis Weinstock 50 metų su
kakties bankete. Įvyks gegu
žės 2 d., 53 W. 66th St., New 
Yorke. 

I

Weinstock unijistams yra 
labai reikšmingas. Laike jo 
vadovybės Maliorių Unijos 
9-tam Distriktui unija suval
dė raketierių galią ir pageri
no darbininkamš padėtį. Da
bar, ragangaudžiams pradė
jus Weinstocka persekioti, 
unijistai dar daugiau įvertina 
jo nuopelną unijizmui. Ir dėl 
to rengiama ši sukaktis.

Weinstock yra persekioja
mas dvejopai —kaipo darbi
ninkų vadas komunistas ir 
kaipo sveturgimis.

Vienas newyorkietis užsi
mušė pietinėje Carolinoje, du 
susižeidė jų automobiliui ap
virtus pravažiuojant vingį.

Užrašyk Lalivę Savo Draugui.

Mokytojai priešingi 
bloginimui mokyklą

“Taupymas“ pabloginimu „ 
mokyklose jau ir be to esamų, 
sąlygų nėra taupymu, pareiš
kė Mokytojų Unijos įstatym- 
davystei direktorė Rose Rus
sel]. Ji kritikavo miestinio 
budžeto direktoriaus Beane 
pasiūlymą “taupyti.“

’ Koks numatyta tas “taupy
mas?“ Mokytojų vadovė žy
mi, jog būtų dauginamas skai
čius mokinių klasėse, panaiki
namos kai kurios žaismavie- 
tės, mažinama sveikatos prie
žiūra ir atleidžiami tūli dar
bininkai.

Varde savo unijos ji pa
siuntė majorui Impellitteri te
legramą, kurioje, greta kitko, 
pareiškia:

“Tiesa yra tokia, kad mūsų 
klasės jau yra perpildytos iki 
plyšimo. Dešimtims tūkstan
čių vaikų atimta galimybė 
tinkamai mokytis dėl subruki
me jų į perpildytus kamba
rius, arba dėl sutrumpinto 
mokslo laiko, kai vienos se
sijos laiku vykdomos dvi ar 
trys Mūsų mokykloms reikia 
daugiau pinigų, ne mažiau. 
Reikia suteikti geresnes mo
kyklas vaik'ams ir apgailėti
nai reikalingus algų priedus 
mokytojams.“

Mažiau prasikalsta 
trafiko taisyklėms

Įvairūs prasižengimai va
žiuotoje bėgiu paskiausių tre
jų metų biskelį numąžejo. O 
nepaisymas pašaukimų į teis
mą už prasižengimus xnupuo
lė iki penktosios dalies po to* 
kai už tai pradėjo aštriai 
bausti.

. ■ • »

Seniau neatsiliepiančių bū
davę iki 100,000 per metus. 
Pernai tokių bebuvę tiktai 
20,000. Už tai pajamos už tra
fiko prasikaltimus pakilusios 
$750,000 metams.

New Yorko mieste leas me
tai išduodama apie 1,000,000 
pašaukimų teisman už prasi- 
žengimėlius trafiko taisyk
lėms.

CIO rems važiuotės 
darbininkus

New Yorko CIO Taryba 
kovo 26-tos vakarą įvykusia
me susirinkime nutarė, kad 
teiks visuotiną paramą trans
portininkams jų kovoje prieš 
atstatinėjimą iš darbo. Numa
toma, kad apie 8,200 darbi
ninkų netektų darbo, jeigu 
būtų daleista vykdyti miesto 
valdžios pasiūlytą^planą “tau
pymui.“

Darbiečiai veiks prieš 
aptaksavimą žmoniy

American Labor Party vyk
dantieji komitetai nutarė Nęw 
Yorko rhieste tuojau pradėti 
rinkimą parašų. Peticijomis 
kreipsis į majorą Impellitteri 
ir į miestinę Budžeto Tarybą. 
Ragins takšnoti turtą, ne bie- 
dnuomenę.

Darbiečių programa reika
lauja- atmesti Transit Autho
rity, kurį miestui už karia 
tikslu pakelti važiuotės fėrą. 
Protestuoja prieš mažinimą 
visuomenę! būtinų patarnavi
mų. Ragina daugiau aptak
suoti komercines ir industri
nes nuosavybes, o numažinti 
taksus mažųjų namų.,

, Alųp taipgi mobilizuoja gy
ventojus eiti į City Hali ba
landžio 7 ir 17 dienomis, ka
da ten bus svarstomas budže- 
tas. 

r * •

Tikriausia palaikys 
ir sales taksus

Kalbama, kad New Yorko 
miesto valdžia pratęs sales 
taksų 3 procentų ėmimą nuo 
pirkinių.

Originaliai miesta’s tuos tak
sus buvo įvedęs laike didžio
jo nedarbo, bedarbių pašal
pai, kol nebuvo socialūs ap- 
draudos. Dabar jie kelintu 
kartu pratęsiami bendriesiems 
miesto reikalams.

Sklinda gandai, kad valdi
ninkai svarsto dar uždėti įvai
rių taksų, kurie visi rankiotų 
po centą, po du iš mažojo 
žmogaus. Tūli sugestuoju net 
taksus nuo kirpimo plaukų, 
pataisų batams ar drabužių. 
Dar kiti sako, kad gal net 
daktaro, dentisto ir advokato 
patarnavimai būsią aptaksuo
ti.

Bronx kaunsilmanas Cun
ningham, demokratas, vis dar 
argumentuoja, kad geriausia 
būtų aptaksuoti algas. Pakė
lus fėrą, aptaksavus algas ir 
palikus toliau esamąjį taksa- 
vimą pirkinių po 3 procentus 
galėtų apsieiti be taksavimo 
mažiau svarbos turinčių da
lykų.- Tie visokį smulkūs tak
sai mažiau paliestų biedniau- 
sią šeimą, bet valdžiai būtų 
sunkiau tokius taksus surink
ti. ■'

Šeimos gins savuosius 
nuo deportavimo

P e rse k i o j amų d e p ort a v i m u 
asmenų šeimoj išvyko į Wa- 
shingtoną, kur kovo 24 ir 25 
dienomis įvyks vizitavimas 
senatorių ir kongresmanų. 
Prašys balsuoti ir veikti už 
atšaukimą Walter-McCarran 
įstatymo.

Amerikinis, Sveturgirniams 
Ginti Komitetas, kuris mobi
lizuoja tą višašališkąją išvy
ką į Washingtoną, įspėja vi
suomenę budėti ii- veikti. Nu
rodo, kad jeigu Walter-Mc-- 
Carran įstatas pasiliks ir to
liau galioje, persekiojimų de
portavimais (bus ne šimtai, 
bot tūkstančiai. Į tas kankini
mo reples pateks ir piliečiai, 
kurie norės būti laisvais žmo
nėmis, ne vergais.

Transportininkai 
parodė nepasitenkinimą

Kovo 26-tą transportininkų 
grupės ant kelių skirtingų li
nijų, taipgi pataisų šapose bu
vo po pusvalandį sustabdžiu- 
sios darbą. Iškeltais plaka
tais parodė savo nepasitenki
nimą ir reikalavimus pagerin
ti, ne bloginti sąlygas.

Menama, jog demonstraci
jos buvo tikslu parodyti gu- 
bernątoriui Dewey, majorui 
Impellitteri ir visai miesto 

ivaidžiai, kad darbininkai* ne
toleruos ilgų valandų, dides
nės paskubos ir atstatinėjimo 
iš darbo. Parodė, kad gali kil
ti visuotinas transporto darbi
ninkų streikas.

Nelsonas atvyks 
į Brooklyną

Steve Nelson, buvęs kovoto
jų prieš fašizmą Ispanijoje 
žymus vadas, atvyks į Brook
lyną balandžio 4-tą. Jisai kal
bės brooklyniečių rengiama
me mitinge, 3200 Coney Is
land Ave.

Filnios-Teatrai
“Vilniau? Legenda”

Bus viena iš dviejų filmų 
Stanley teatre rodysimų tik 
vieną šią savaitę. Antroji yra 
“Border Street,“ iš Varšuvos 
Ghetto sukilimo nacių okupa
cijos laikais. Vaidina dauge
lis buvusių tos kovos dalyvių.

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE
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OPERATORES
Patyrusios prie hemstitching ir 

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

Kreipkitės:
HELMAR MFG. 'CORP.,
652 Hudson St., N.Y.C.

(141h St. vicinity, at 9th Ave.) 
Tel. ORegon 5-7862

(58-62)

"VjlEIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios ant vaikų suknelių. 

Sekcijų darbas. Savaitinis darbas. 
Gera mokestis. Kreipkitės:

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

\ (Arti 181st Street)
' 459-65)

REIKALINGA MANIKIURISTE
Mergina mokanti leg waxing, fa

cial, pedicuring, shampooing ir 1.1." 
Pilnam ar daliai laiko. (Uždaryta 
pirmadieniais). Gera mokestis. Pui
kios darbo sąlygos. Kreipkitės:

ROBERT WATSON
29-02 Francis Lewis Blvd.

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

(57-59)
OPERATORES

Patyrusios prie Baby Caps. Nuo
latinis darbas, gera mokestis, pro
gos pakilimui. Kreipkitės:

LITTLE FOLKS GIFTWEAR
37 W. 20th St., N.Y.C. (Rm. 810)

Tel. WA. 4-9418
(61-63)

Darbininkų laikraščio 
planas miestui

Angliško darbininkų dien
raščio Daily Worker rašyto
jas Michael Singer pareiškė, 
kad miesto valdžiai nėra rei
kalo iš naujo aptaksuoti bied- 
nuomenę pakėlimu fėro ir ki
tais taksais ant 'eilinio žmo
gaus. Kad pinigų yra ir be 
to, tik reikia juos imti.

Pirmiausia, sako jis val
džiai, eikite pas stambiųjų 
real estate savininkus, ne pas 
turinčiuosius vienos ar dvie- v z
jų seimų namukus. Tie ir be 
pakėlimo jau yra aptaksuoti 
iki aukščiausio galimo laips
nio. Bet kompanijos, prade
dant su Metropolitan Insuran- 

Įce Co., moka taksų po ma
žiau, negu turėtų mokėti. Jei
gu jų nuosavybė būtų apkai- 
nuota pagal dabartinę verty
bę, miestui ateitų milijonai 
dolerių.

Jis nurodo, jog kompanijų 
nuosavybės apkainavimas tak
savimo tikslams 1952 metais 
tebebuvo veik toks pat, koks 
buvo 1932 metais, laike di
džiausios depresijos. Jas ap- 
kainavus pagal dabartinę ver
tybę iš to miestas gautų apie 
$60,000,000 daugiau taksų. 
Tie taksai pilnai padengtų 
važiuotės nedateklių ir palik
tu fėrą'nekelta.

Antrasis jo pasiūlymas ra
gina miesto valdžią griežtai 
pareikalauti, kad valstijinė 
valdžia sugrąžintų miestui po 
$12 per asmenį iš miesto su
mokamų valstijai tdksų. Da
bar valstija New Yorko mies
tui grąžina tiktai po $6.75 
per asmenį. Iš tų ekstra $5.25 
miestui susidarytų dar apie 
$40,000,000.

Prie to jis dar patarė tak
šnoti Wall Stryto Stock Ex
change ir panašius didžiuosius 
biznįus, kuriuose daroma bili
jonai pelno. Tada nereikėtų 
atiminėti paskutinius centus 
iš eilinio žmogaus.

Veteranai pasiuntė 
taikos prašymą

Amerikoj Veteranų Taikai 
newyorkietis skyrius pasiuntė 
prezidentui Elsenhoweriui 
taikos prašymą. Telegramoje 
sako:

“Didžiai apsidžiaugėme jū
sų vėliausiu pareiškimu, kad 
jūs ryžtatės susitikti Tarybų 
Sąjungos vadus pusiaukėlyje 
kalbėtis dėl taikos. Tarybų 
valdžia yra pareiškusi panašų 
pageidavimą. Amerikos žmo
nių didelė dauguma remtų 
jūsų iniciatyvą suruošimui to
kio mitingo. -Raginame jus
veikti tuojau.”
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DRAFTSWOMEN

Senior, patyrusi shoot meta) Fab
rication. Nuolat inis darbas, gera mo
kestis. Kreipkitės:

KARI’ METAL PRODUCTS
211 63rd St., Brooklyn 

__________________________ (58-64)
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)

REIK A LI NG OS I IN GE R W A V ERS
Pilnai mokančios, dėl weekends, 

nuolatinis darbas, gera mokestis. 
Puiki darbo atmosfera. Klauskite 
Freddy — TA. 2-8621. Kreipkitės:

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

(59-65)

OPERATORES
Dirbti prie vyrų ir moteriškų dra

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

JOSIE G. SPORTSWEAR 
376 Wilson Ave.

Brooklyn
UY. 7-0679

(Art i Myri le ir Knickerbocker A ves.) 
(56-62)

HELP WANTED-MALE
LEATHER CRAFTSMAN

Patyręs rankinis siuvėjas prie 
suit cases, pilnai mokantys tą ama
tą vyras, mažai odinei dirbtuvei. 
Linksma apylinkė, pastovus darbas, 
5 dienų savaitė, 40 valandų.

Kreipkitės:
BROOKS BROS.

. 19 East 441h Si., N.Y.C.
(59-65)

SHEET METAL 
LAY OUT MEN

Turi būti pirmos klasės. Gera 
mokestis, nuolatinis darbas. Kreip
kitės:

KARP METAL PRODUCTS
211 63rd St., Brooklyn.

(58-64)

Du vienos šapos paslai ta
po apiplėšti New Yorko sub
way stotyje parnešant šapos 
darbininkams algas. Iš jų atė
mę $7,874.

Jaunas mariniu kas ir jo su
žadėtinė tapo pavojingai su
žeisti jų motorcikliui pasly
dus ir apvirtus ant kelio.

' < TONY’S
• UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

( Savininkas i
306 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y.
H Gerai Patyrę Barberiai
tp—■—■—■—■—■—■—■—■—■—■—■—• i

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868 

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

H----------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- a

Virginia 9-6125PETER 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.
į—----------------------------------------------------------------------------------------------------Q

PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODA1TIS
Užlaiko puikų

BAR & GRILL
32 Ten Eyck St. Brooklyn, N 

Telephone EVergreen 4-8174

4 pusl.-Laisve (Liberty)—Antradien., Kovo-March 31, 1953

NEW YORK
HELP WANTED—FEMAfJfc

REIKALINGOS OPERATORESX 
Patyrusios ant. Singer Mašiną. 

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

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

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

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

NEW YORK
REAL ESTATE

.......  — •—— - ——— —   —-r------------- ------ - 1 ■■■” ■■ *

FRANZONE CONSTRUCTION 
CORI’. Siūlo savo naujus dviem Šei
mynom namus. 31—4 j—51 kamba
rių apartmenlai. Pusiau atskirti, vi
sai atskirti kampiniai namai. Mode
lius galima matyt: 22-65 47th St., 
Astoria, L. I. (tarpe Ditmars ir As
toria Blvd.) Kainos $20,000 iki $25,- 
900. RA. 6-8527—8-0811.

(59-64)

PARDAVIMAI
SPECIALUS PARDAVIMAI!

Skulptūriškos Wilton Karpetos. 
į Vilnoninės, 100% geros medžiagos. 
! 9’-12’-12’ platumo. Pilkos, žalios ir 
šviesiai rudos. Ištiesiame siena su 
siena. 40 oz. pamušalas. $10.95 sq. 
yrd. Reguliariškai $14.95. Garanto- 
tas darbas.

ACKLEY CARPET-LINOLEUM 
SERVICE

Free estimates. HO. 5-0934
195-44 Jamaica Ave., Hollis.

(60-62)

PRANEŠIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 
ateinant) trečiadieni, balandžio 1-mą 
d., 8 vai. vakare, Liberty Auditori
joj, 110-06 Atlantic Avė. Visi na
riai dalyvaukite.

Valdyba.
(62-63)

ROCHESTER, N. Y.
Godemino Draugystė rengia vaka

rienę balandžio (April) 11, šeštadie
nį, savoje svetainėje, 575 Joseph 
Ave. Pradžia 6 vai. vakaro. Viši 
Rochesterio ir apylinkės miestų lie
tuviai prašomi dalyvauti šiame pa
vasariniame parengimo. Bus labai 
skani vakarienė ir gera muzika. 
Užtikriname, kad turėsite gerus lai
kus. Tikietas tik $1.25. Visus malk 
niai kviečia Godemino DraugysAj 
komisija.

(61-62) f.

Pajieškojimai
j Paieškau draugo Beiro Masuko.
I 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. Frank PaszkleviCz, 
11841 Eggleston Av., Chicago 26,111.

62-65)

Tpeist lane
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai: \
EDWIN LANE, Ph. oį.

Tel. EV. 7-623$^^ 
į------------------------------------------------- Q




