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KRISLAI
Baisi istorija.
Pas juos nusiminimas.
Laikas sustoti.
Jurigt. Tautų sekrelorius.
Dar .vienas “svečias.”
Tiktai reikia atsiminti.

Rašo A. BIMBA

Vjsiems dramos, istorijos ir 
tiesos mylėtojams: kurie gali
te ir pajėgiate, pamatykite 
veikalą “The Crucible”. Jis. 
vaidinamas New Yorke ant 

, 4lę-tos gatvės prie 8th Avė. 
f Beck teatre.
I . Tai tikroviškas pavaizdavi- 
’ mas tikrai baisaus vieno isto- 

, rijos lapo. Tai buvo 1692 me
tais Massachusetts kolonijos 
miestelyje Salem. Pora tuziną 
žmonių buvo nuteisti mirtin ir 
pakarti už “talkavimą vel
niui.”

Tai buvo darbas suidijotč- 
jusių ragangaudžiu.

Veikalą paraše dramatur
gas Miller. O šią dramą kur
damas, aišku, jis turėjo min
tyje šią dieną idijotizmą, fa
natizmą ir isteriją.

Nuteistieji pakorimui John 
Proctor ir Elizabeth Proctor, 
jauni, trijų vaiką tėvai, tai 
šią dienų Julius ir Ethel Ro- 
aenbergai.
L Budeliai sakė Proctorams: 
prisipažinkite dirbę su velniu, 
išduokite visus savo draugus^ 
ir jums mirties bausme bus 
panaikinta.

Budeliai sako Rosenber- 
gams: Prisipažinkite kaltais, 
nors nekalti būdami, išduoki
te savo draugus, ir būsite iš
gelbėti.

Kai uždanga nusileido ir 
šviesojb paskendo visas teat
ras, nesimatė žmogaus, per 
kurio veidus neriedėtą dideli 
gailią ašarą lašai.

spau- 
neviltė ir 

Jos redaktorius

Lietuviškų kryžioku 
doje viešpatauja 
nusiminimas, 
kankina ta tikrai jiems baisi 
mintis, jog gali taika pasauly
je išsilaikyti, jog gali nebūti 
naujo pasaulinio karo.

Jie pyksta ir keikiasi. Jie 
kol loja tuos, kurie džiaugiasi 
paskutiniais ženklais prablai
vėjimo tarptautinės padan- 

’ ges.

KoF&į^je mūšiai vis dar te
besitęsia. O tai negerai. Kai 
rimtai kalbama apie susitari
mą, muštis ir kraują lieti ne
bereikėtų.

Galėtų ir turėtų abi pusės 
tuojau* paskelbti mūšių per
trauką.

Gerai, kad didžiosios vals
tybės susitarė dėl naujojo 
Jungtinėms Tautoms sekreto- 

s riaus. Gerai, kad Trygve Lie 
išsikrausto laukan. Jis buvo 
pavirtęs vienos tautu grupės 
Įrankiu.

O tokioje organizacijoje, 
kaip Jungtinės Tautos, sekre- 

• torius turėtą visus narius ly
giai traktuoti.

Ar naujasis sekretorius, 
švedas ekonomistas Dag Tla- 
mmerskjoeld, bus pasimokęs 
iŠ "Senojo sekretoriaus patyri
mų? Tuojau pamatysime.

^Miauksime dar vieno la
bai nelaukiamo svečio. Jis ir-' 
gi pribūna su didelėmis tarko
mis. Suprantama, kad ir jo 
mūsų vyriausybė neišleis tuš-

(Tąsa 6-tam pusi.)

PREZIDENTAS KOL KAS 
PASITIKI KOMUNISTU 
SIŪLYMAIS DĖL TAIKOS

Valdžia pūdo savo (supirktą 
sviestą, kuomet tūli žmones 
badauja, sako Eisenhoweris

Bet toliau žiūrės, ar komunistų 
pasiūlymai tinkami Amerikai

Washington. — Preziden
tas Eisenhoweris, besikal
bant su korespondentais, 
sakė, jog šiuo tarpu jis lai
kys teisingais taikos siūly
mus, kuriuos duoda Kinijos 
komunistai ir Sovietu Są
junga. Amerikos valdžia 
neabejos apie tų pasiūlymų 
sąžiningumą, iki jie pasiro
dytų nepatikimais.

Prezidentas atsisakė pla
čiau dėstyti savo nuomo
nes apie naujuosius taikos 
siūlymus, apie kuriuos da
ba)’ galima esą tiktai spė
lioti. Sako, iki šiol būdavę

Kariuomenė atakavo
Brazilijos streiką

—Armijos raitininkai bom
bardavo streikuojančius au
dėjus troškinančiomis dujų 
bombomis, daužė buožėmis 
ir trempė arklių kanopomis 
Sao Paulo mieste, Brazili
joj. Streikieriai reikalauja 
daugiau uždarbio. Valdžia 
suverčia streiko “kaltę” ant 
komunistų.

Rio de Janeiro. — Laiva- 
krovių streikas per septy
nias savaites suparalyžiavo 
darbą čiona i t i n i a m e di
džiausiame Brazilijos uos
te.

Valdžia, pagaliau, priža
dėjo daugiau uždarbio, tai 
laivakroviai vėl dirbsią.

Sovietų Sąjunga siūlys 
4 Didžiąją derybas 
dėl Vokietijos

Maskva. — Svetimu kraš
tų atstovai Maskvoje pra
našauja, kad Sovietų vy- 

į riausybė panaujins savo siū- 
Ivmą sušaukti Jungtinių 
Valstijų, Anglijos, Franci- 
jos ir Sovietų Sąjungos 
konferenciją dėl vakarinės 
ir rytinės Vokietijos §ūjun
gimo i viena demokratinę 
vokiečių valstybę ir dėl tai
kos sutarties su ja.
SIŪLOMA $l,C00 DOVA

NA Už ĮRODYMĄ
Chicago.—Čionaitinė Ame

rikiečių - Sovietų Draugiš
kumo taryba pasiūlė $1,000 
tam, kas įrodytų,,būk So
vietų Sąjunga persekioja 
žydus kaipo tautą.

Sovietu Sąjunga nori 
pasaulines santaikos

Įvairiu šalių diplomatai 
Maskvoje taip pat lemia, 
kad jeigu bus užbaigtas ka
ras Korėjoje, tai Sovietų 
Sąjunga dės visas pastan
gas susitaikyti su Amerika, 
Anglija ir kitais kraštais 
visame pasaulyje.

sunku susiderėti su komu
nistais. Bet jeigu šiaurinės 
Korėjos liaudininkai ir ki
nai dabar susitars su ame
rikonais apsikeisti sergan
čiais bei sužeistais karo be
laisviais, tatai patvirtins 
sąžiningą komunistų inten
ciją.

Prez. Eisenhoweris taip 
pat pranešė, kad jis besi
tarė su naujuoju Amerikos 
ambasadorium M' a s k v a i 
Charlesu Bohlenu apie ga
limumą prezidento sueigos 
su Sovietų Sąjungos prem
jeru Malenkovu.

Bevan šaukia vakarus 
taikon su Sovietais

London. — Aneurinas Be- 
vanas, kairesniųjų Anglijos 
darbiečių vadovas, , ragino 
Ameriką, Angliją ir kitus 
vakarų kraštus “i 
kaip pusiaukelėje 
ti” Sovietų siūlymus dėl 
santaikos.

Jis, buvusios darbiečių 
valdžios ministras, kalbėjo 
masiniame susirinkime, ku
ri surengė organizacija dėl 
Taikos' su Kinija.

Bevanas, tarp kitko, rei
kalavo paleisti ir išsklaidy
ti Čiang Kai-šeko kinų tau
tininkų armiją Formozos 
saloje.

Japonija pasipinigavo 
bilijonų dolerių iš 
Amerikos karo Korėjoj

Tokio, Japonija. — Jung
tinės Valstijos nuo karo 
pradžios Korėjoje iki šiol 
pirko iš Japonijos jau dau
giau kaip už tūkstantį mi
lijonų dolerių ginklų, amu
nicijos, visokių karinių 
reikmenų ir vadinamų “pa
tarnavimų.”

KORĖJOS LIAUDININ
KAI SUŽALOJO AME

RIKOS ŠARVUOTĮ
Korėja. — šiaurinės Ko

rėjos liaudininkų patran
kos sužalojo Amerikos šar
vuotlaivį Los Angeles ties 
Wonsano uostu į r sužeidė 
13 jūreivių.

VAN FLEET TĘSIA 
SAVO PAGYRUS

Washington.— Generolas 
James Van Fleet, buvęs Ko
rėjos fronto komandierius, 
pasakojo karinei Senato ko
misijai, kad jis 1951 metais 
buvo suplanavęs iškelti 
amerikonus į kom u n i s t ų 
užfrontę ir taip “laimėti 
karą.” Bet tą planą atmetė 
generolas Ridgway, tuome
tinis vyriausias Amerikos 
komandierius Tolimiesiems 
Rytams. (

Washington. — Preziden
tas Eisenhoweris, atsakinė
damas j korės p o n d e n t ų 
klausimu s,7 apgailestavo, 
kad pūva milijonai svarų 
sviesto, sukrauto valdžios 
sandėliuose. Sako, tai kri
minalinis nusidėjimas pū
dyti sviestą, kuomet tūli 
žmonės badauja.

Valdžia, supirkinėja iš 
farmerių ir į savo san
dėlius deda sviestą, sūrį ir 
džiovintą pieną, kad galė
tų palaikyti gana aukštas 
kainas vartotojams. VaL 
džia sumoka f armėnams 
iki 90 procentų vadinamos 
“teisingos kainos.”

Tokiu būdu Į valdinius 
sandėlius suversta jau 150 
milijonų svarų' sviesto ir 
279 milijonai svarų kitų 
pieninių valgių. Dideli jų 
kiekiai genda prastuose 
sandėlių šaldytuvuose. O 
valdžia yra sumokėjus 150 
mili onu doleriu už tuos • C c

produktus.
Antradieni šia savaite bu- 
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„ nilu. Sovietų vyriausybe atleidžia 
tTS-1 bausmę dviem nuteistiem angį

Maskva. — Sovietų vy-1 
riausybė atleido bausmę 
•dviem nuteistiem anglam.

Anglijos jūreivis Ed. Ro
binson. buvo nuteistas vie
nus metus kalėti už tai, kad 
Onegos prieplaukoje jis 
mušė sovietinį valdininką, 
kuris bandė sutvarkyti tą 
padaužą.

Vienas Anglijos ambasa
dos tarnautojas Maskvoj 
jau 11948 metais buvo nu
teistas kalėjiman už huli- 
ganišką pasielgimą su ruse 
mergina. Šis anglas nuo 
tada visai neišėjo iš amba>

Amerikiečiai ir sovietiniai 
redaktoriai Maskvoj sveikina 
ir Malenkovą ir Eisenhowerj

Maskva. — Svečiai redak
toriai iš Amerikos ir vieti
niai sovietiniai redaktoriai 
pokylyje balandžio 2 d. iš
vien sveikino Sovietų Są
jungos premjerą Malenko
vą ir prezidentą Eisenhow
eri. v

Puikiame restorane su
rengė pokylį keli nuolati
niai Amerikos laikraščių 
korespondentai Maskvoję, 
kad pagerbtų dešimtį atvy
kusių į svęčius redaktorių 
iš Jungtinių Valstijų.

Amerikinių svečių vado
vas, newyorkietis James L. 
Wick, pasiūlė išgerti tostą 
už Sovietų premjero Ma- 
lenkovo sveikatą. Tad visi 
pokylio dalyviai sustojo ir 
pakėlė taures už Malenko
vą.

Tuomet Morjevas, antra
sis redaktorius NEWS, 
Maskvoj leidžiamo sovieti
nio žurnalo anglų lęalba, pa
kėlė tąurę už Eisenhowerio niaukę ir šiltoka.

ORAS. — Dalinai apsi-

san-vo sumesta i valdžios 
dėlius dar 42 milijonai, 500 
tūkstančių svarų sviesto, 
sūrio ir sudžiovinto į mil
telius pieno.

Kadangi paskutiniais lai
kais padaugėjo vartojimas 
margarino (dirbtinio svies
to), tai valdžia, pagal Kon
greso išleistą įstatymą, tu
ri pirkti ir bergždžiai lai
kyti vis daugiau tikrojo 
sviesto.. Margarinas yra 
pigesnis už smetonini svies-

Kuomet tikrasis sviestas 
pūdomas valdiniuose sam 
dūliuose, tai valdžia duoda 
savo kariuomenei margari
ną; sako, reikia taupyti 
lėšas.

Valdžia, pagal esamuo
sius įstatymus, taipgi supir
kinėja ir krauna į sandė
lius daugybę kviečių, kor- 
nų (kukurūzų), ryžių, bo- 
velnos, pynacų ir kitų pro
duktų, kad priverstų varto
tojus mokėti gana aukštas 
kainas.

am
sados i gatvę; vengė arešto.

Stengiasi išlaisvint 7 anglus 
šiaurinėje Korėjoje

London. — Sovietų Są
junga daro žingsnius, kad 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai paliuosuotų šešis 
“civilinius” anglus ir vieną 
katalikų kunigą. Jie ten 
laikomi nelaisvėje kaipo 
priešai.

Anglijos valdžia pereitą 
mėnesį prašė Sovietų Są
jungą pasistengti, kad tie 
žmonės būtų išlaisvinti.

sveikatą, su link ė j i m a i s 
Amerikos žmonėms, Čia 
taip pat visi dalyviai susto
jo ir pakėlė vodkos taures 
Eisenhoweriui pagerbti.

Apart amerikinių ii- so
vietinių redaktorių bei ko
respondentų, pokylyje buvo 
Jungtinių Valstijų ambasa
doriaus pavaduotojas Jacob 
Beam su žmona; Elim O’- 
S h a u g hnessy,. amerikinės 
ambasados teisių patarėjas, 
keli Sovietų užsieninės mi
nisterijos spaudos skyriaus 
valdininkai, ir kt.

KIEK LĖšUOJA 
KORĖJOS KARAS

New York o Daily News 
apskaičiavo, jog Korėjos 
karas iki šiol lėšavo Ame
rikai mažų-mažiausia bent 
15 tūkstančių milijonų do
leriu, v

4 DIDIEJI TARSIS APIE 
SAUGUMU ORE TARP 
BERLYNO IR VAKARŲ
Pokalbiuose dalyvaus Amerika, 
Anglija, Franeija ir Sov. Sąjunga

Berlin. — Jungtinės Vals
tijos ir Franeija priėmė 
Sovietų vyriausybės pakvie
timą dalyvauti pokalbiuose 
apie saugumą jų lėktu
vams, skraidantiems per so
vietini Vokietijos ruožtą 
tarp Berlyno ir vakarų Vo
kietijos.

Jau kelios dienos kai tuo 
reikalu tariasi Anglijos at
stovai su sovietiniais parei
gūnais Berlyne.

Į pasitarimus pakvietė 
generolas Vasilius Čuiko
vas, aukštasis Sovietų Są-

1,600 milijonu dol 
ginklams per mėnesi

Philadelphia. — Pernai 
Jungtinės Valstijos išleido 
po 1,600 milijonu dolerių 
kas mėnesį tankams, ki
tiems didiesiems ginklams 
b' reikalingai jiems amuni
cijai, sakė generolas John' 
E. Hull, armijos štabo vir
šininko pavaduotojas.

Kalbėdamas Pasaulinių 
Karų Veteranų O r d e n u i 
(draugijai^, gen. Hull taip
gi pranešė, jog 1950 metais 
buvo išleidžiama “tiktai” 
po 300 milijonų dolerių kas 
mėnesį ginklams ir amuni
cijai.

Influenza šiemet smaugia 
4 sykius daugiau žmonių 
negu 1952 metais

Washington. — Valdinė 
Sveikatos Įstaiga surado; 
jog sausio mėnesi šiemet 
keturis kartus daugia u 
amerikiečių mirė nuo influ- 
enzos, negu tą patį menesį 
1952 metais.

Šiemet influenza sausyje 
pasmaugė daugiau kaip po 
17 iš kiekvienų 100,000 ame
rikiečiu.

NEWARKIECIAM GRA
SIA PABRANGINIMAS 

BUŠŲ VAŽIUOTĖS

Newark, N. J. — Bušų 
kompanija kreipėsi į New 
Jersey valdžią, kad leistų 
pakelti važinėjimų kainą. 
Pasakoja, kad su dešimtu
ku už važiavimą “negali 
ant savo išeiti.”

Bus teisiami trys naujųjų 
nacių vadai

Bonn, Vokietija. — Vaka
rų Vokietijos aukštasis 
teismas rengiasi tardyti 
tris naujųjų nacių vadus, 
kurie planavo nuversti esa
mąją valdžią ir atkurti na
cizmą. Jų vardai—Werner 
Naumann, Heinz Seipein ir 
Paul Zimmermann.

jungos komisionierius Vo-

Visųpirm buvo pakviesti 
anglai po to, kai sovietiniai 
lakūnai numušė Anglijos 
bombonešį, lėkusį per už
draustą svetimiems lėktu
vams ruožtą. Su bombone- 
nešiu žuvo 7 anglai lakūnai.

Gen. čuikovas, apgailes
taudamas jų nelaimę, kartu 
nurodė, kad anglai skrido 
per uždraustą ruožtą, ne
paisė reikalavimo nusileist 
žemyn ir šovė. Tuomet ir 
Sovietu lėktuvai šaudė.

Yra trys sutarti oro ko
ridoriai anglams, ameriko
nams ir francūzams skrai
dyti tarp Berlyno ir jų už
imtu vakarinės Vokietijos 
ruožtu, v

Prisaikdinta nauja 
Austrijos valdžia

Viena, Austrija. — Tapo 
prisaikdinta nauja Austri
jos valdžia, susidedanti iš 
kataliku Liaudies Partijos 
ir socialistu.

Naujosios valdžios prem
jeras yra katalikų vadovas 
dr. Julius Raab, premjero 
pavaduotojas — socialistas 
dr. Adolf šerf.

Užsienio reikalu minis
tras dr. Karl Gruber, ka
talikas; vidaus reikalų mi
nistras dr. Oskar Helmer, 
socialistas.

Skerdyklų darbininkai 
ir metalistai ragina 
Eisenhoweri taikytis

Chicago. — CIO unijos 
skyrius didžiojoje Armouro 
skerdykloje atsišaukė į pre
zidentą Eisenhowerį, kad 
baigtų Korėjos karą pagal 
Kinijos Liaudies Respubli
kos pasiūlymus. Prašo ne
lieti daugiau kraujo dėl mi
lijonierių pelnų.

Metalų Kasyklų ir Liejy
klų Darbininkų Unijos sky
rius num. 758 pasiuntė pre- • 
zidentui Eisenhoweriui te
legramą, ragindamas dary
ti taika Korėjoje pagal Ki
nijos ir Šiaurinės Korėjos 
liaudininkų pasiūlymus.

Sustreikavo 35,000 
gumos darbininkų

Akron, Ohio. — Streikan 
išėjo 35,000 gumos darbi
ninkų, CIO unijistai, kuo
met United States Rubber 
kompanija pertraukė dery
bas dėl naujos sutarties.

Streikas uždarė 19 kom
panijos fabrikų įvairiuose 
miestuose.
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KUR GLŪDI PAVOJUS
MŪSŲ KRAŠTUI

KEIKVIENAS, toliau matąs, blaiviau galvojąs as
muo žino, supranta, numato, kad mūsų kraštui grūmoja 
pavojus,—reakcijos, fašizmo pavojus.

Pažangioji spauda nuolat apie tai rašo, gyvais pa
vyzdžiais rodydama žmonėms, kur, kas, kada dedasi 
kenksmingo Jungtinėms Valstijoms.

Iš kitos pusės, reakcininkai, įvairūs mikartizmo ša
lininkai, užuot įsigilinus į padėtį, supratus pavojų, puola, 
nepertraukiamai bliauja, skelbdami, būk mūsų kraštui 
grūmojąs komunizmo pavojus!

Jie skelbia, jie sako: pas mus vyrauja pilna laisvė 
visiems ir jei ne komunizmas, tai turėtume didžiausią ra
mybę ir geriausį gyvenimą.

Šituo melu jie peni Amerikos visuomenę.
•

ATSIRANDA, tačiau, kai kada ir iš “anos pusės” 
tarpo žmonių, kurie ima galvoti kitaip negu McCarthy’© 
Šalininkai.

Praėjusią savaitę, antai, Sunday New Yorko 
Timeso redaktorius, Lester Markei, kalbėjo viename mo
kytojų sambūryj ir jis ten pasakė: apsigaudinėjimas yra 
sakyti, būk Amerikoje šiandien yra praktikuojama žo
džio laisve ir minties laisve!

Nebuvimas laisvės kliudo, sakė Mr. Markei, mūsų 
krašto psichologiniam karui prieš Tarybų Sąjungą. Vi
sa tai neleidžia nekomunistiniams kraštams, jų žmo
nėms suartėti su Jungtinėmis Valstijomis.

Ir tai tiesa!
Mr. Markei “pamiršo” pridėti tik vieną mažmožį: 

mums nereikia vesti jokį psichologinį karą su Tarybų 
Sąjunga. Karas, bus jis ginklu vedamas ar žodžiu, vis- 
vien yra karas, nors žodžio karas, aišku, yra lengvesnis, 
priimtinesnis už ginklo karą.

Mes manome, jog mūsų šalis gali sugyventi su Ta
rybų Sąjunga geruose santykiuose, visus nesusipratimus 
išsprendžiant derybomis, konferencijomis .

Tuo reikalu yra nekartą pasisakęs panašiai, k a i p 
’mes, prezidentas Rooseveltas, Stalinaš ir, po Stalino mir- 

’ ties, Malenkovas ir Molotovas.

KAIP YRA SLOPINAMA mūsų krašte žmonių min
tis, nepatinkanti tokiems McCarthy’jams, McCarranams 
ir kitiems, pavyzdžiu kasdien galima apsčiai surasti.

Štai, tą pačią dieną (trečiadienį), kai sekmadieninio 
New York Times redaktorius kalbėjo apie rriinties slo
pinimą, apie žodžio laisvės užčiaupimą, tas pats New 
York Times pranešė, jog Columbia Universiteto vado
vai pašalino iš vietos profesorę Dr. Gene Weltfish.

Dr. Gene Weltfish dėstė Columbia Universitete per 
16-ką metų.

Dr. Weltfish yra labai žymi antropologė (Antropo
logija: mokslas apie žmogų, apie jo išsivystymą, apie jo 
vietą žemėjej etc.).

Dr. Weltfish parašė keletą mokslinių darbų, įrodant 
rasių lygybę, — darbų, prisidėjusių prie žmonijos pa
žangos stūmėjimo pirmyn.

Dr. Weltfish buvo labai mylima studentų, klausiu
sių jos mokymo, jos paskaitų.

Ir ši mokytoja vienu mosteliu tapo paleista iš darbo 
ir paleista, nepasakant net dėl ko, bet visiems gerai ži
noma, kad ji paleista už tai, kad kovojo už taiką, už 
laisvę, už žmogaus teises!
... Al'g‘ šis Columbia Universiteto vedėjų žygis ne
gerta smūgio visam mūsų kraštui pasaulio akyse? Žino
ma, taip!

BET DR. WELTFISH yra tik vienas iš daugelio 
pavyzdžių.

Tik aklas nemato tos inkvizici jos, kuri vedama prieš 
1‘^ytojus, aktorius, mokslininkus, mokytojus, visuome
nininkus, valdinius tarnautojus.

Tik aklas nemato tų represijų, kurios yra taikomos 
prieš žmones, keliančius savų balsą už taikos reikalą.

Visa tai Mr. Markei netiesioginiai pripažinę tiesa, 
tačiau, skaitydamas io redaguojamą laikraštį, žmogus 
niekad nepagalvos, kad io redaktorius šitaip galvoja. 
Nes New York Times, tiek kasdieninis, tiek sekmadie
ninis, perpildytas straipsniais, nukreiptais ne už žodžio 
laisvę, ne prieš minties slopinimą, bet už tuos,- kurie 
trempia žodžio laisvę, kurie žmonių mintį slopina.

Senatas užgyrė naują saugumo’ department^
Washington. — Senatas 

užgyrė Kongreso Atstovų 
Rūmo priimtą pasiūlymą— 
įkurti naują valdžios de- 
partmentą, vadinamą Fede- 
ralę Saugumo įstaigą. Šiai 
įstaigai bus pavesta rūpin
tis sveikatos, apšvietos ir

socialūs apdraudos (Social 
Security) reikalais..

Prezidentas Eisenhowe
ris išanksto paskyrė Ove- 
tą C. Hobby’ienę naujojo 
department© galva (minis
tru).

DAR VIENA MISIJA IR 
DAR VIENAS BLOFAS
Tai ir vėl Amerikos Lie

tuvių Taryba buvo nusida
vus! į Washingtona. Net 
devyni vyrai ir viena mo
teriškė aplankę prezidentą 
Eisenhowerį. Mat, vasario 
16 d. parengimuose pinigų 
gavo, tai dabar ieško progų 
juos prašvilpti.

Kongresmanas Kersteen 
perstatęs Šimutį, o Šimutis 
perstatęs Grigaitį, o Gri
gaitis prezidentui išdėstęs 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
misiją. Ta gi misija jau 
seniai žinoma: “išlaisvinti” 
Lietuvą iš Lietuvos darbi
ninkų ir valstiečių!

Prezidentas Eisenhowe- 
ris per pusę valandos klau
sęs pranešimo. O kas svar
biausia, kad “atsisveikinda
mas su Amerikos Lietuvių 
Tarybos delegacija, prezi
dentas Eisenhoweris malo
niai pratarė kelis žodžius 
kiekvienam delegacijos na
riui.”

Tiek apie tai. Kas da
bar? Prašome:

“Mes dabar su pilnu pa
sitikėjimu imsimės vykdyti 
tą sumanymą, kuris jau bu
vo paskelbtas atsišaukime į 
visuomenę dėl Lietuvos ne 
priklausomybės minėjimo 
pereitą vasario mėnesį, bū
tent: kreiptis į Jungtinių 
Amerikos Valstijų Kongre
są, kad jisai ištirtų apgau
lingus rinkimus Sovietų 
okupuotoje Lietuvoje ir kb 
tose dviejose Baltijos vals
tybėse.”

Jeigu neklystame, tai čia 
bus kalbama apie tuos dar 
prieš karą pravestus rinki
mus, kuriais Baltijos kraš
tai nusitarė įsivesti socia
lizmą ir įsijungti į Tarybų. 
Sąjungą.

Ar ne juokinga: Ameri
kos Kongresas tyrinės prieš į 
trylika mėtų įvykusius Lie

IŠ UNIJU VEIKIMO
Kaltina kompaniją nužudyme 
jauno darbininko

Rock Island, Ui. — United 
Electrical Workers unijos lo- 
kalas 109 kaltina Internatio
nal Harvester Farmall kom
paniją už nužudymą 19 metų 
amžiaus darbininko Jimmy 
Cason. Unija sako, kad jos 
nepaisymas darbininkų svei
katos ir gyvybės atnešė šiam 
jaunuoliui tragišką mirtį. Jis 
buvo sunkvežimio vairuoto
jas ir buvo rastas prie sunk
vežimio kraujuose paplūdęs.

★ 
Spaustuvininkų unija prieš 
Taft-Hartley įstatymą

Washington. — Internatio
nal Typographical unijos pre
zidentas Woodruff Randolph 
įteikė Kongresui reikalavimą 
visiškai panaikinti Taft-IIart- 
ley įstatymą. Jis sako, kad 
šio įstatymo gerai pataisyti 
negalimi, nes jis visas yra 
reakcijos įrankis kovai prieš 
organizuotus darbininkus.

Randolph faktais parodo, 
kad Taft-Hartley įstatymas 
spaustuvininkų linijai kaštavo 
25 milijonus dolerių įvairiuose 
teismuose. Pagal tą piktą įsta
tymą, samdytojai ' turi teisę 
patraukti unijas į teismą. O 
šiandien tąsymasis po teismus 
labai daug kaštuoja.

Užmušė kalbas apie 
unijų vienybę

CIO vadovybė buvo pradė
jusi viešai kalbėti apie jos 
troškimą susivienyti, su Ame
rikos Darbo Federacija. CIO 
prezidentas Walter Reuther 
spaudoje išdėstė tas sąlygas, 
kuriomis CIO unijos sutiktų 
susivienyti organiškai su Fe
deracijos unijomis.

Bet tokios diskusijos, ma
tyt, nepatiko Darbo Federaci

tuvoje rinkimus!
Pirmas, kokią teisę sve

tima valstybė turi tyrinėti 
Lietuvos rinkimus? Ką 
svietas pasakytų, jeigu, 
pav., Tarybų Sąjungos arba 
Anglijos parlamentas nu
tartų ištirti Amerikos ap
gaulingus preziden t i n i u s 
rinkimus (o kad jie buvo 
tikriausia žodžio prasme 
apgaulingi, tai visiems ži
noma, nes kam kitam būtų 
reikėję išleisti virš šimtas 
milijonų dolerių?)? Tokius 
Tarybų Sąjungos arba An
glijos kongresmanus kiek
vienas paskaitytų ir aky- 
plėšoimis ir paskutiniais asi- 
ais. Kiekvienas pasakytų: 

Kokią teisę, jie turi kištis į 
mūsų vidinius reikalus?

Panašioje šviesoje pasi
statytų save ir Amerikos 
kongresmanai, jeigu jie pa 
klausytų Grigaičio ir šimu
čio. Sunku tikėti, jog to
kių kvailių Kongrese atsi
rastų.

Antra, jeigu tarybininkai 
žino, kad tie rinkimai bu
vo apgaulingi, tai kam dar 
juos betyrinėti? Reikala
vimas ištirti rinkimus pui
kiausiai parodo, kad reika
lautojai netiki, bent jau ne
žino, ar jie buvo apgaulin
gi ar ne.

Trečias, daleiskime, kad 
Kongresas išrinks komisiją, 
“ištirs” tuos rinkimus ir 
suras ir paskelbs, kad jie 
buvo “apgaulingi.” Kas ta
da? Kaip tas pagelbės kry
žiokų žygiui Lietuvą “iš
laisvinti” ir j on sugrąžinti 
kapitalistų viešpatavimą?

Mums atrodo, todėl, jog 
šis visas Amerikos Lietu
vių Tarybos žygis yra tik
tai dar vienas fašistinis ble
fas užmuilinimui Amerikos 
lietuviams akių. Jie patys 
puikiai žino, kad iš šių pe
lų niekuomet nebus jokių 
grūdų.

jos vadovybei. Federacijos 
prezidentas George Meany 
viešai pasmerkė vienybės 
klausimo svarstymą per laik
raščius arba radiją.

Taip dabar ir užviešpatavo 
kapų tyla vienybės reikalais. 
Ar eina slapti pasitarimai tar
pe CIO ir Federacijos vadų, 
nėra žinios.

Vienybės klausimas palie
čia keturiolika milijonų uni- 
jistų. Kodėl bijomasi su jais 
viešai diskusuoti unijų vieny
bės reikalas?

Tai General Aniline & 
Film korporacijos prez. 
Jack Frye Senato komisi
joje. Karo metu jis buvo 
sulaikytas • kaipo vokie
čių agentas. Dabar jis 
Senato komisijoje užgin
čijo kaltinimą, kad jo 
korporacija užsiimdinčjo 
korupcija.. Jo korporacija 
daro šimto milijono dole

rių biznį per metus.

Cliffton, N. J., Luisserių šeima dideliame nuliūdime. 
Jie gavo pranešimą, kad jų sūnus ir brolis saržentas 
Edward Luisser tapo užmuštas Korėjoje. O jie lauke 
jo sugrįžtant, nes pirmiau buvo gavę nuo jo laišką, 

kuriame jis žadėjo greitai sugrįžti namo.

Darbininkų 
Sveikata

DIFTERITAS, i
SKARLATINA, \ 

KOKLIUŠAS
J. J. Kask jaučius, M. D.
Tai labai pavojingos lim

pamos ligos. Smaugia kū
dikius, vaikus, užkliudo ir 
kokį suaugusį.

Toms ligoms gydyt jau 
i apyseniai vartojami tam 
tikri priešnuodžiai — anti
toksinai. Su adata įleidi- 
nėjami ligoniui giliai į rau
menis. Ir, kuo anksčiau, 
tuo geriau, tuo daugiau ga
limybių išgydyt.

Gydyt, žinoma, geras 
daiktas, bet dar geresnis— 
sveikus apsaugot nuo tų 
piktųjų ligų. Čiepyt juos 
reikia, sveikus kūdikius, 
vaikus, kad jiems neliptų 
anos limpamos ligos.

ŽINIOS IŠ URUGVAJAUS
STATYBA ŽENGIA 

PIRMYN
, MONTEVIDEO. — ULC 
Cerro skyriaus patalpos 
dabartiniu laiku smarkiai 
kyla. Jau yra ištinkuotas 
bufetas, virtuvė ir vedama 
kanalizacija. Daugelis 
draugų šiuo laiku dirba už 
visai mažą atlyginimą, tuo- 
mi daug palengvindami fi
nansinę klubo padėtį. Taip
gi yra draugų, kurie pasi
žadėjo veltui idėti monoliti- 
ko grindis. Bet nežiūrint, 
kad yra smarkiai dirbama, 
visgi randasi ir trūkumų, 
ypač piniginiu reikalu. To
dėl yra prašomi visi tautie
čiai prisidėti prie šio kil
naus darbo; kad greičiau 
pilnai užbaigus šitą mūsų 
židinį, kuriame galėsime 
kultūringai praleisti liuosą 
nuo darbo laiką.

(Iš Darbo)

LAIKAS SUSIPRASTI!
MONTEVIDEO. — Vi

siems yra girdėta, kad Cer- 
ros rajone yra taip vadina
ma “Kultūros .draugija.” 
Matydami tautiečius, pradė
jus nuo jų šalintis, ir kad 
gali jų vardas visai išnyk
ti, tos draugijos vadeivos 
pasikvietė į talką net kelis 
kunigus: jaunus, senus ir 
barzdotus. Nekurie drau
gijos nariai pradėjo išmeti
nėti savo vadams, kad čia 
tie barzdočiai nereikalingi. 
Tačiau draugijos vadukai 
nesiliovė darę savo. Atsi
dūrus jų bizniui kritiškor. 
padėtin, sugalvojo kaip ap
gauti mūsų tautiečius. Su
sitarę su kunigais persisky
rė į dvi dalis; vieni perka 
“Kultūros draugijai” na
mus, o kiti bažnyčią.

Dabar gerai žinome, už 
kieno prakaitu uždirbtus 
centus jie stato bažnyčią-, 
Tai Smetonos laikais Lietu
vos liaudies kruvinu pra
kaitu uždirbtais centais, 
kurie buvo išvežti į Šiaurės 
Ameriką. Apie tai pats 
raudonbarzdis kunigas pri
sipažino, išsitardamas: “di- 
•džiausią paramą gaunam iš 
JAV,” dėl to, kad atominių 
bombų gązdi n tojams visam 
pasaulyj reikalingi šnipai, 
o kunigai tai ir yra kapita
listu šnipeliai.

Tie, kurie perka namus 
draugijai, sako kad kunigų 
neįsileisime ir su jais nei
sime. Savo ruožtu, kuni- 
gai-jezuitai irgi sako, kad 
tų kultūriečių socialistų ne
įsileisiu, nes jie trukdo dar
bą. Bet ylos maiše nepa
slėpsi. Žmonėms kalba vie
naip, o daro kitaip. Kuni
gai sako: “tu, griešninke. 
klausyk, ką aš sakau, bet 
nedaryk, kaip aš darau.” Iš 

jų dorovinio gyvenimo pa
vyzdžių nereikia toli ieškot. 
Kas gi nežino vieno kunigo 
istorijos su “Katriute”? 
Jie yra visi vienodi. Kartu 
daro balius, eina bažnyčion 
ir kartu tariasi, kaip ge
riau apgauti žmones.

Pereitų metų gruodžio 
men. pabaigoje jėzuitai bu
vo suruošę lietuvišką šven
tę, lyg kokį karnivalą. Įka
sė bažnyčiai kertinį akme
nį, pripylė žemės, atvežtos 
prieš 20 metų iš Lietuvos, 
net iš 7 vietų. Čia tai jau 
beveik tikri dievo stebuklai. 
Prieš 20 metų žmonėš jau 
žinojo, kad čia statys baž
nyčią, tai ir žemės atsive
žė ir išsaugojo sveikutėlę 
neišbarstę. Į tas šventynes 
suvažiavo iš viso Urugua- 
jaus lietuviai ir buvo tiek, 
daug, net visas pusšimtis, 
skaitant lietuviškai nekal
bančius vietinius. Barzdo
čiui jėzuitui sukomandavus 
klauptis, kartu su viešbučių 
savininkais, kinų ponais ir 
fabrikantais, paklusniai iš
sitiesė ant žemės ir socia
listai. Po to, vienas žymiau
sių socialistų — “Don Juli
an” — pasilipęs ant bačkos 
pradėjo “vaduoti” Lietuvą 
ir biaurioti susipratusius 
lietuvius.

Aš klausiu, kas ten bu
vo? Jėzuitai skelbė dėsią 
kertinį akmenį, o tie karš
tieji socialistai, kurie ka
daise nieko nenorėjo girdė
ti apie kunigus, čia ištiesė 
rankas ir kojas prieš'žmo
nių mulkintojus, iškeikdami 
pažangiuosius lietuvius. Aš 
buvau įsitikinęs, kad kultū- 
riečiai dirba pažangai nau
dingą darbą, bet dabar pa
mačiau ir supratau, kad jie 
dirba pasiskirstę į dvį dali, 
bet tą patį žalingą mulki
nimo darbą.

Lietuviai! Ar dar ilgai 
duositės save tiems apgavi
kams mulkinti? Visi gerai 
atsimenate, kaip kadaise 
Lietuvoje kunigai tamsino 
ir ' mulkino žmones; juo 
tamsesni žmonės, tuo dy- 

j kaduoniams geriau gyven- 
I ti. Čia, Montevidėjuje, jie 
dar rado ir talkininkų, sme- 
tonininkų ir socialistų. Vi
si gerai žinote, kad socialis
tai visur primosią dirvą 
klerikalams ir fašistams. 
Broliai lietuviai, gerai ati
darykite akis ir bėkite nuo 
šitų išdaviku ir mulkinto
jų. Tik tas paskui juos ga
li sekti, kuris nieko nesu
pranta; o dabar jau tik tas 
nesupranta, kuris nenori 
suprasti ir pamatyti.

Buvęs kultūrietis 
(Iš Darbo)

2 pusi.—Laisve (Liberty).-šeštadien., Baland.-April 4, 1953

Ir taip pagaminti atitin
kami čiepai, ne antitoksi
nai, bet silpnesni paraziti-
niai atskiesti nuodai. Anti
toksinai tinka jau susirgt f 
siems ligoniams gydyti, jei 
anksti pradėjai, jei nepasi-’ 
vėluota gydytojo šauktis. 
Štai čia ir bėda. Daugelis 
tų piktųjų limpamųjų ligų 
prasideda nežymiai, pasa- 
lingai. Atrodo, kad vaikas 
tik tai]) sau slogą, slanktą 
ar tonsilitą turi. Pakarš- 
čiuoja, pasnargliuoja, val
gyt nenori, tik gert. Tėvai 
taip ir delsia: šaltis—pra
eis, kas čia tokio, didelio 
čia būta daikto, — sužiūrė
si ten vaiką. Tie bambliai, 
girdi, prisilaksto, šalto at
sigeria, vėjas užpučia, atsi
sėda ant šalto ar drėgno 
daikto, — tai ir pagauna 
slogą. Diena, kita — praeis.

Bet dažnai nepereina. To* 
lyn — labyn, blogyn. K# , 
gi? Reikia daktaro. ir 
neretai daktarą pasišaukia 
jau pervelai: antitoksinai, 
priešnuodžiai nebeįstengia 
permušti ligos nuodų. Vai
kas miršta.

Tokiu būdu daug vaikų 
numiršta, numirdavo nuo 
difterijos, nuo skarlatinos, 
nuo kokliušo. Pastaraisiais 
keliolika metų tas mirtin
gumas ta 1)0 gerokai paža
botas, prašalintas atitinka
mais čiepais. -

Daugely vietų vaikus da
bar sistemingai čiepija nuo 
raupų, taipgi nuo difterijos, 
nuo skarlatinos, nuo pikto
jo kosulio - kokliušo, nuo 
piktojo mėšlungio, net ir 
nuo edros (tymų). Puikus 
daiktas! Geriau iš anksto 
vaikus ičiepyt, kad jų krau
jas įgytų dirbtini atsparu
mą prieš tos ar kitos lim
pamos ligos antpuolį. ,

Dabar galima j'kiepyt 
vaikui bent dviejų ar trijų 
ligų toksoidus (palengvin
tus priešnuodžius) iš kar
to. Nuo trejeto tokių įskie
pi j imu, už savaitės laiko 
nuo vienas kito, vaiko or
ganizmas pagamina atspa
rumą arba imunitetą prieš/ 
limpamas ligas.

Dirbtinio imuniteto ga
minimas eina vis platyn. 
Taip galima apsisaugot ir 
’mo tifo, nuo šiltinės, ypač 
iškeliaujant kur į kitą šalį. . 
Tiesa, yra žmonių, kurie tu* 
ri gamtini,- įgimta imunite
tą prieš vieną kitą ligą, bet. 
tokiu nedaug. Todėl reikia 
apsirūpint dirbtiniu imuni
tetu.

Pusan, Korėja. — Pieti
nės Korėjos tautininkų val
džia pervarė seime sųfto 
Yeikalavimą — užimt visą 
Šiaurinę Korėją, nedaryt 
jokių paliaubų.



llTCRATŪRAS 
^BIR flknAS
400 metų nuo mirties

FRANCOIS
KULTŪRINGASIS pasaulis šiemet 

iškilmingai atžymi 400 metų sukak
tį nuo mirties vieno didžiųjų pasau
lio satyrikų-humoristų Francois Rabelais 
(tarkit: Rable).

Francois Rabelais gimė 15-tojo am
žiaus gale,—gimimo metų niekas tikrai 
nežino, — o mirė 1553 metu balandžio z V
mėnesio 9 d.

Rabelais buvo vienas vidurinių amžių 
švietėjų, vienas didžiųjų rašytojų, savo 
talentinga plunksna griovusių senovę, — 
Wtea, kas atgyveno savo dienas, visa, kas 
knudė žmonijai žengti priekin.

Tūli šių dienų literatūros kritikai pri
pažįsta, jog vidurinių amžių gadynėje 
tik Šekspyras ir Cervantes savo genija- 
lumu viršijo Rabelais!

Rabelais gimė Touraine miesto, Pran
cūzijoje, vidurinės klasės šeimoje, — jo 
tėvas buvo advokatas.

Dar jauną tėvai ji atidavė i pranciš
konų vienuolyną, kur jis pradėjo skaity
ti katalikų bažnyčios uždraustus raštus! 
Iš ten jis buvo perkeltas pas benedikti
nus, truputėlį kultūringesnius vienuo
lius-, bet ir čia jis ilgai nesilaikė, —pa
bėgo.

Pasitraukęs iš klioštoriaus, Rabelais 
stojo į universitetą: jis buvo jsišventęs 
dvasininku, vėliau patapo advokatu, dar 
vėliau — .gydytoju. Jis skaitė nepapras
tai daug knygų, — skaitė, ką nugriebė; 
gerai išstudijavo klasikinę literatūrą, 
3ęs puikiai mokėjo senovės graikų ir. lo- 

(nų kalbas, žodžiu, Rabelais buvo ano
je gadynėje vienu labiausiai apsiskaičiu
sių žmonių pasaulyje.

Jis išgarsėjo savo tik vienu kūriniu, 
vienu veikalu, pavadintu: “GARGAN
TIUA IR PANTAGRIUELIS,”

Šis veikalas buvo spausdintas dalimis, 
— paskutinioji dalis buvo atspausta tik 
autoriui mirus.

Bet “Gargantiua ir Pantagriuelis” at
kreipė, su pirmo skyriaus pasirodymu, 
viešumoje, ano meto visuomenės nepa
prastą dėmesį: godžiai skaitė jį pasau- 
liškiai, skaitė ir dvasiškija.

Veikalo autorius buvo nuolatiniame 
pavojuje: katalikų dvasiški jos inkvizito
riai tykojo jį sučiupti ir ant laužo sude
ginti.

IT.
SAVO 'įžanginianie žodyje Francois 

Rabelais šitaip taria skaitytojui:
“Ar esate matę šunį, kuris rado 

sąšlavyne kaulą su smegenimis? Pa
žiūrėkit,'kaip šuva jį gina, kaip sau
goja, kaip stipriai laiko dantyse, 
j^aip atsargiai prakanda, kaip kant
riai graužinėja, kaip švariai iščiul
pi^*' Ko jis taip pluša? Ką jis nori 
gauti iš šio purvino, niekam nerei
kalingo kaulo? Aišku: šuva nori iš
čiulpti smegenis. Visi žino, koks tai 
gardus kąsnelis.

“Ir aš norėčiau, kad jūs, gerieji 
mano bičiuliai, būtumėt panašūs į 

' šį protingą, sumanų, kantrų šunį.
Jūs turite iš pradžių labai gerai iš- 
uostineti ir pajausti mano knygą. 
Paskui laisvu laiku pagalvoti apie 
ją, perskelti kaulą ir iščiulpti sme
genis. Juk aš tiktai dėl akių pasa
koju jums įvairias juokingas pasa
kas, o iš tikrųjų kai ką kalbu apie 
kunigus, apie vienuolius, apie kara
lius, apie teisėjus ir daugelį kitų da- 
lykų. ~ i

“Tąigi, į darbą, mano bičiuliai! 
Skaitykite mano knygą ir linksmin- ' 
kites sveiki! Tiktai klausykite, iš-' 

.4 dykeliai: kai baigsite skaityti pas-, 
■ 7’ Akutinį puslapį, neužmirškite mane 

^1.paminėti geru žodžiu.” • n 
jokioje juokingoje formoje Rabelaisj 

kreipiasi į skaitytojus. Bet čia yra daugi 
tiesos, daug pamokų,—pamokų ne tik joj 
veikalo skaitytojui, o kiekvieno rašytojoj 
veikalo skaitytojui. Jei nori knygą su-J

RABELAIS
prasti, turi ne tik ją skaityti, o ir gerai 
pagalvoti, kad gauti iš skaitymo naudos, 
kad gauti žinių, smegenų!

ITT.
PRIEŠ RENESANSO laikus žmonija 

gyveno tamsybės gadynę, priespaudos 
gadynę. Prislėgta ekonomiškai ir poli
tiškai, nualinta nuolatinių žiaurių karų, 
ypatingai Kryžiaus karų, darbo žmonija 
buvo praradusi viltį pasiekti ką nors 
gražesnio, ką nors šviesesnio, kilnesnio 
savo gyvenime. Todėl varguomenei te- * 
beliko viena viltis: pasiekti šviesesnę 
buitį tik po mirties, tik danguje, kurį 
dvasiškija jai piršo. Ir taip žmonijoje 
buvo įsigalėjęs asketizmas, savęs kanki- 
nimasis, išsižadėjimas, atmetimas viso
kių “žemiškų turtų”.

Tik besivystant, besitobulinant gamy
bos įrankiams, atsiradus kapitalistinės 
santvarkos pradams, reikalavusiems 
samdomo (“laisvojo”) darbo, pralavintų 
protų, technikų, išradėjų, trūnijanti fe
odalizmo gadynė pradėjo įrti, braškėti, 
ir su tuo prasidėjo mokslo, kultūros, me
no ir paties žmogaus atgimimas, huma
nizmas, vadinamas Renesansu.

Francois Rabelais gyveno pačiu ryš
kiausiu, pačiu brandžiausiu Renesanso 
pakilimo metu. Jis buvo vienas tų, ką 
stūmė šalin visa, kas užstoja kelią žmo
gui būti savigarbiu, kas užstoja kelią 
kultūrai, mokslui, menui. Jis buvo didis 
humanistas, progreso ' šalininkas,—trati- 
kytojas retežių, rakinusių žmogaus kūną 
ir sąmonę-

Ir dėl to jo veikalas šiandien kultūrin
game pasaulyje stovi greta- didžiųjų gro
žinės literatūros veikalų.

Tūli literatūros kritikai sako: Rabe
lais romanas yra vienas nuostabiausių 
humoristinės literatūros paminklų.

Dėl to kultūringasis pasaulis šiemet 
mini 400 metų sukaktį nuo Rabelais mir
ties.

IV.
DU CHARAKTERIAI vyrauja šiame 

Rabelais romane: pirmiau Gargantiua, 
o vėliau, jam mirus, jo sūnus Pantagriu- 
olis. Greta vaizduojami jų mokytojai, jų 
švietėjai, karaliai, teisėjai, vienuoliai, 
dvasiškiai.

Aišku, nei vienas charakterio vardas 
nėra tikras,—autorius juos išgalvojo, 
taikydamas ano meto Francūzijos valdo
vams ir jų pakalikams. Ir per savo cha
rakterius Rabelais žiauriai išjuokė ano 
meto valdovus, teisininkus, dvasiškius, 
vienuolius ir visus progreso priešus.

Šiandien nėra lengva pasakyti, kokį 
valdovą bei teisėją, bei dvasiškį kuris 
charakteris atstovauja. Idant visa tai 
tiksliai, pilnai pažinti, reikėtų giliai iš
studijuoti ano meto Francūzijos žmonių 
gyvenimą, istoriją.

Gal būt dėl to ir šiandien Rabelais 
“Gargantiua ir Pantagriuelis” nėra toks 
populiarus, kaip, sakysime, Oervante- 
so “Don Kichotas” bei Molierio ar Šek
spyro veikalai. Bet anuo metu jo kūri
nys, ypatingai Prancūzijoje, buvo pla
čiausiai skaitomas.

V.
O RABELAIS mokėjo taip paprastai, 

suprantamai, aiškiai rašyt! Skaitai žmo
gus ir stebiesi.

Atsiminkime: rašyti humoristiškai, 
satyriškai, piešiant visuomenines nege
roves, yra labai sunku. Dėl to pasaulyj 
mažai humoristų, satyrikų, tokių, ko
kiais buvo Molieras, Rabelais, Cervan
tes, Gogolis, Ščedrinas, Mark Twain.

Kaip humoristas, Rabelais rašė labai. 
perdėdamas. Pavyzdžiui: vaikiščiui' 
milžinui, Gargantiuai tėvas pasiūdino 
batus, kuriems sunaudojo “406 uolaktis 
šviesiai mėlyno aksomo”, o batų padams 
“vos užteko tūkstančio karvių odų...”

Kai Gargantiua pradėjo mokytis, tai 
savo elementorių taip išmoko, kad jį ga
lėjo skaityti iš abiejų galų atmintinai. 
Vaikas buvo labai pamaldus. Rabelais 
šitaip pašiepia:

“Sočiai papusryčiavęs, Gargan- 
" tiua eidavo į bažnyčią, o paskui jį 

milžiniškoje pintinėje atnešdavo te
nai jo maldaknygę, kuri svėrė kartu 
su apdarais ir sagtimis vienuolika 
pūdų ir šešis svarus. Bažnyčioje 
Gargantiua išklausydavo dvidešimt 
šešias ar trisdbšimt mišių. Tenai 
ateidavo ir jo kapelionas, apsitutulo- 
jęs, kaip kukutis, ir visas pakvipęs 
vynu. Kartu su juo Gargantiua 
bambėdavo savo maldas taip stro
piai, kad nė vienas žodis nedingda- 
vo.

“Kai Gargantiua išeidavo iš baž
nyčios, jaučiai atitempdavo vežime 
jam milžinišką švento Klaudijaus 
rožančių. Kiekvienas šito rožančiaus 
karoliukas buvo žmogaus galvos di
dumo. Gargantiua imdavo rožančių 
ir, pamaldžiai varstydamas jį pirš
tais, vaikštinėdavo vienuolyno sode 
ir galerijose. Jis sukalbėdavo dau
giau maldų, negu jų sukalba šešio- 
1 i ką . atsiskyrėlių...”

Ir taip eina tolyn.
Su dideliu humoru, nepaprastai smul

kiai, Rabelais veda skaitytoją per savo 
knygą, rodydamas, kaip gyveno ir mo
kėsi tas jo milžinas, kuris nieko gero, 
nieko doro neišmoko. O tai reiškia: au
torius kerta smūgį po smūgio vienuo
liams, vaiko mokytojams, — visai ano 
meto katalikų bažnyčios mokymo siste
mai. Kitoje knygos dalyje, iš pradžių, 
panašiai vyksta su Pantagriueliu, bet 
vėliau pastarasis jau susitinka naujes
nių bičiulių, jau šviesesnio, proto, pažan
gesnės minties žmonių.

Kai kurie kritikai mano, jog Rabelais 
veikalas nėra gerai organizuotas, per- 
smulkuš, pernuobodus.

Gal būt, matuojant šių dienų literatū
riniu mastu, yra taip. Bet prieš .400 me
tų, kai “Gargantiua ir Pantagriuelis” 
buvo kuriamas, buvo kas kita.

Šiuo savo darbu Francois' Rabelais 
įmetė ne vieną “ševelį” žemės į duobę,

KOVŲ IR PERGALES ISTORIJA
do ir kituose milžiniškuose“BROTHER BILL Mc- 

KIE,” parašė Phillip Bo- 
nosky, išleido International 
Publishers, New Yorke.. 
192 push

Perskaičiau šią labai įdo
mią knygą. Knyga' man 
įdomi ne tiktai savo turi
niu. Ją parašė čia gi
męs ir augęs lietuvis 
rašytojas Phillip Bonos- 
ky (Baranauskas). Nese
niai teko su autoriumi 
ir asmeniškai susipažin
ti. Sužinojome, kad šis 
jaunas ir gabus lietuvis 
paeina nuo Pittsburgho, iš 
Duquesne, Pa. Neabejoju, 
jog apie jį greitoje ateityje 
daugiau išgirsime, išgirs vi
sa pažangioji Amerikos vi
suomenė. Jis, mat, turi pa
rašęs kitą anglų kalba kny? 
gą, kuri, kaip ta garsioji 
Upton Sinclair knyga 
“Raistas,” sukasi apie lie
tuvišką šeimą. Ją išleis 
žurnalas “Masses and 
Mainstream,” kurio, beje, 
vykdomuoju rg.daktorium 
yra pats minėtų knygų au
torius.

Phillip Bonosky savo knv- 
goje “Brother Bill McKie” 
mums, kaip veidrodyje, nu
šviečia tas labai, labai il
gas ir sunkias Detroito au
tomobilių pramonės, ypač 
Henry Ford kompanijos 
darbininkų pastangas susi
organizuoti į uniją. Joje jis 
mums parodo, kaip nešau- 
mylingai, atsidavusiai, ir 
pasišventusiai Detroito pa
žangieji darbininkai su ko
munistais priešakyje, to
kiais, kaip Brother Bill 
McKie, per didžiausius pa
siaukojimus, persekiojami, 
terorizuojami ir net žudo
mi, nė valandėlei nenuleido 
kovos vėliavos, kol auto 
pramonės trustas buvo pa
žabotas ir paklupdytas. Ir 
jeigu šiandien United Au
tomobile Workers yra gal 
pati skaitlingiausia darbo 
unija Amerikoje ir jeigu 
šiandien Amerikos automo
bilistai turi išsikovoję tei

kurioje buvo guldomi tamsa ir prietarai.
Šiuo savo kūriniu Rabelais plačiau 

pravėrė žmonijai duris į šviesesnę ateitį.
VI

KULTŪRINGASIS pasaulis, minėda
mas 400 metų sukaktį nuo rašytojo mir
ties, ne tik gerbia didį rašytoją humoris
tą, o ir nori, kad tai sužadintų šių dienų 
kultūrnešius imti pavyzdį iš Rabelais 
darbų.

Rabelais kovojo prieš tuos, kurie 
smaugė žmonių galvoseną, kurie varžė 
naują mintį, ryždamiesi pasmaugti 
kiekvieną, drįstantį laisvai galvoti, kal
bėti, rašyti.

Arpas mus šiandien nepradeda siautėti 
inkvizitoriai? Taip, jie dirba — dirba 
pažangios minties slopinimo darbą.

Puolami, persekiojami rašytojai, ar
tistai, profesoriai, mokytojai. Puolami 
ir į kalėjimus, kišami darbininkų judėji
mo veikėjai tik dėl to, kad jie galvoja 
kitaip negu norėtų Wall strytas.

Mums,-todėl, reikalingi i Rąbelais’ai, 
Gogoliai, Mark Twainai, kurie, savo aš
tria satyros, humoro plunksna, plaktų 
inkvizitorius reakcininkus, bandančius 
sulaikyti progreso lokomotyvą! , i.

. ROJĘS Ml Z AR A.

Velykos
Velykos! Velykos! Bet ką jos mums duoda?
Ar jos kiek apšviečia gyvenimą juoda?
Ar laukiamas laisvės žmonijai apsako?
Ar šalina mums jos erškėčius nuo tako?...
Dar liaudis vis vargsta nuo savo spaudėju,
Dar laisvė tikroji lig šiol neatėjo;
Skambėdami pančiai nuo rankų nekrinta, 
Dar auštantis rytas žmonėms neprašvinta...-
Dar kovos tebeina už laisvę ir žemę, -
Dar didžiosios masės tebėra aptemę...
Bet mes, darbo žmonės, tikrai prisikelsim
Ir visą žmoniją iš vargo iškelsim!

JOVARAS.

rijos laikotarpį, bet kok] 
turtingą,' kokį svarbų laiko
tarpį! Ji apima tiktai vie
no miesto ir vienos pramo
nės darbininkus, bet kaip 
daug pasako apie tai, kokių 
pastangų ir pasiaukojimo 
reikėjo išugdyti tokį darbo 
unijų judėjimą, kokį mes 
šiandien jau turime Ame
rikoje! Juk Detroito isto
rija yra Chicagos, Cleve-, 
lando, Pittsburgho, Bosto**1 
no ir New Yorko istorija,4, 
Visur buvo ir šiandien teb
ėra šimtai ir tūkstančiai 
pasišventėlių brolių Mc- 
Kie’sų, Yorkų, Bussellių. •

“Brother Bill McKie” tu* 
ri ir tą labai gerą ypatybę, 
kad ji parašyta labai pa
prasta, populiaria kalba;* 
Visoje knygoje vargiai už-; 
tiksi žodį, kurio negalėtų 
suprasti vidutinis skaitytoj 
jas. Sakiniai trumpi, para
grafai trumpi, skyriai 
trumpi. Kartą paėmus kny
gą į rankas, sunku ją be-‘ 
■padėti į šalį, neperskaičius.; 
iki galo.

Mano patarimas angliš
kai skaitantiems lietu
viams': Įsigykite ir per
skaitykite “Brother Bill 
McKie.”

Mano karščiausi sveikini
mai “Brother Bill McKie” 
autoriui, Phillip Bonoskiui, 
jaunam ir gabiam- lietuviui 
rašytojui iš Amerikos plie-i. 
no ir anglies'širdies, iš Dz 
quesne nuo Pittsburgho!’V!

Salietis

1909 —Tlt— 28. ŽINIOS IS LIETUVOS
TELŠTĄT. — Netoli rajono 

centro, prie Masčio ežero, 
yra susikūręs “Masčio“ kol-' 
ūkis. Ežero artumas įgalina 
žemės ūkio artelę vystyti fru* 
vininkystę. Tuo tikslu ęia su
kurta žvejų, brigadą. . ‘

Nors ežerą sukaustė ledas; 
bet ‘ žvejai' nbsėdi rankas su
dėję. Išmūšę ežėro lede ekė-' 
tęs, jie gaudo žuvis. • ;

Sausio mėnesį kolūkio žve
jai .įvykdė viso ketvirčio už
duotį. Brigados pirmūnai — 
K. Kvietkauskas, B. Girtautas 
ir kiti šiomis dienomis kasdien 
viršija savo užduotį. Brigada1 
siekia ligi vasario 22 dienos', 
įvykdyti dar vieną ketvirčiu 
užduotį. Pažymėtina, kad per
nai už žymų plano viršijimą 
žvejams buvo paskirta 11 tū
kstančių rublių premija. Kol* 
ūkis iš žvejybos turėjo stam
bias pajamas, o be to gavo už 
pristatytą žuvį daug miltą> 
cukraus, žvejybos įrankių.

x V. Norgaila* <

sę būti skaitomi Fordo ir 
kituose fabrikuose žmonė
mis, jeigu šiandien Walter 
Reuther, Mazey, Gosser ir 
kiti lyderiai pasipūtūšiąi ir 
autoritetingai gali kalbėti 
daugiau milijono darbinin
kų vardu, — tai' ačiū to
kiems eiliniams kovoto
jams, >• kaip Brother Bill 
McKie, ir tokiems, kaip Joe 
York, Joe Bussell, Coleman 
Leny ir Joe DeBlasio, kurię 
tose didvyriškose pastan
gose savo kraują praliejo 
ir savo galvas paguldė. Tai 
pamiršta šių dienų Reuthe- 
riai ir Gosseriai, arba nebe
nori atsiminti, nes jie nusi- 
šėrė, nubluko, prarado net 
ir tą kovingumą, kurį prieš 
keletą metų, nors Brother 
Bill McKie ir kitu komu
nistų raginami, stumiami ir 
verčiami, parodė.

Tai kas gi per vienas tas 
Bill McKie? Jis sveturgi- 
mis amerikietis, kaip ir gal 
dauguma visų automobilis
tų, dar jaunas pribuvęs 
Amerikon iš Anglijos. Jis 
tuojau pasirodė vienu iš tų, 
kurie negalėjo pakęsti For-

auto pramonės fabrikuose 
bosu ir teroristu sauvalės, 
darbininkų ’ išnau d o j i m>o; 
priespaudos ir beteisišku
mo.' Jis ęrheši praktiškojo 
darbo tuos darbininkus su
organizuoti. Tuojau jis iš- 
moko pažinti komunis
tus ir ■ paskui įstojo į jų 
gretas. Nei teroras, nei 
gąsdinimai, nei mėtymai iš 
darbų, nei- siūlymai šiltų 
vietų mūsų Bill McKie ne
palenkė ir nenugalėjo. Jis 
galvojo, jis ėjo, jis dirbo, 
jis kalbino kitus, mokino 
kitus, ruošė savo brolius 
darbininkus būsimoms ko
voms ir pergalėms.

Ir jų tos pastangos,' tie 
didvyriški pasiauk o j i m a i 
nebuvo veltui. Tai šian
dien visi matome. Tai šian
dien geriausiu įrodymu yra 
jų pastangomis ir pasiau
kojimu sukurtoji milijonine 
United Auto Workers uni
ja.

Ši nedidelė Phillip Bonos- 
kio knyga paliečia tiktai 
vieną j r palyginti trumpą 
Amerikos industrinės isto

Šiaurines Korėjos žmonės padovanojo Latvijai šilki
nę vėliavą su savo vadovo Kim II Sung nuotrauka. 
Vėliava yra Latvijos muziejuje Rygoje; žmonės ste

bi gautąją garbingą dovaną.

Nauja poligrafijos Įmonė

VILNIUS. — Prieš keletą 
dienų į Vilnių buvo atvežtos 
naujos spausdinimo mašinos. 
Gauta pilno formato spausdi
nimo mašina “DPI“, kuri vie
nu metu galės spausdinti 32 
puslapius; Taip pat gauta dvi 
pusiauforminės mašinos, pu
siau automatinis auksavimo 
presas, kartono piovimo maši
na, knygų korektūros staklės, 
linotipai. šios mašinos prade
damos montuoti naujame 
“Pergalės” spaustuvės pasta
te. Čia neužilgo bus įrengti 
erdvūs ir šviesūs cechai, pra
vesta gera ventiliacija. “Per
galės“ spaustuvėje bus spaus* 
dinama politinė ir mokslinė li
teratūra, marksizmo-leniniz
mo klasikų veikalai.

Paskaitos ir pranešimai 
kolūkiečiams

NAUMIESTIS. — “Leniną
keliu“ žemės ūkio artelėje 
veikia lektoriumas. Lektoriai 
kolūkiečiams reguliariai ren
gia paskaitas bei pranešimus: 
T. Simokaitytė, V. Manastirs-' 
kas, J. Mockaitis, E. Apanavi-* 
čienė ir kiti jau- perskaitė eilę 
paskaitų. A. Stanaitis. •«

3 pusi.-Laisvė (Liberty) -Šeštadien., Baland.-April 4, 1953



Dabar nelaikąs svajoti
Sėdžiu sau vienas' prie 

ežero ant kalnelio ir svajo- 
‘T ju... Absoliutiška tyla 

viešpatavo visoje apylinkė
je. Niekas netrukdė man 
minčių, tiktai kur tai toli 
baloje girdėjosi duslus var- 

- • lės karkimas. Oras tą va- 
;/• karą buvo visiškai tyras, 

nesimatė jokio debesėlio, 
žvaigždžės mirguliavo be
galinėje erdvėje, tartum 
kas jas ten judina. Tas ne- 
paliaujamas blizgėjimas ro
dėsi, lyg kad kokiais brili- 
jantais būtų papuoštas dan- 
gus. Viliote viliojo mano 
žvilgsnį į neišmatuojamas 

,v<( tolybes.
v Mano mintys skrajojo po 
žvaigždyną ir statė naujus 

... klausimus. Daug ten buvo 
man nežinomų dalykų ir 

71,‘ nykios slaptybės; norėjosi 
-'", surasti tinkamus atsaky?

mus, iv prie jų turi būti lo- 
-v,. giškos ir teisingos išvados. 
17 Man bemąstant, staiga 

kas tai sutraškėjo netoli 
manęs. Tas nepaprastas 
čiužėjimas privertė mane 
atitraukti mintis nuo 
žvaigždžių ir sukoncentruo
ti jas čia ant žemės. At
kreipiau akis( į tą vietą, kur 
girdėjosi šlamėjimas. Už 
kelių sekundų p a s i r o d e 
žmogaus figūra, kuri arti* 
nosi linkui manęs. Nieko 
nelaukęs, surikau:

—Kas ten?
—Tai aš, — ištaręs tuos 

, žodžius, skubiai ėjo artyn. 
Pažinęs jo balsą, nieko dau- 
giau nesakiau, bet laukiau 
jo ateinant. Tai buvo ge- 

X rai pažįstamas žmogus, ku- 
v;,;_ ris dažnai ateidavo pasikal- 
7 bėti apie įvairius dalykus. 

Kada atsisėdo šalia manęs, 
aš vėl prakalbėjau:

—Jūs manote, kad žmo
gus kada nors galės nuke
liauti?

—Kodėl ne? Tai labai 
galima. Tūli profesoriai jau 
dabar tai kelionei ruošiasi: 
gamina rakietas, kuriomis 
žada lėkti į mėnulį. Tam 
tikslui nori sukelti didelius 
fondus. Tokiai kelionei rei
kės dėti daug pastangų, o 
is to nauda gali būti visai 
maža.

—Mes tikrai nežinome, 
kokia nauda iš to būtu. To
kia kelionė gal būtų didžiai 
naudinga visai žmonijai. 
Pavyzdžiui, ten nulėkę, gal 
surastų tokių metalų, ko
kių čia ant žemės nėra. Ten 
gal yra visai kitokių mi
neralų, iš kurių būtų su
taisomi tokie vaistai, ku
riais išgydytų baisiausias 
ligas, kurios dabar kas me
tai nugalabija milijonu s 
žmonių. Aš manau, būtų 
verta nuvykti.

—Jeigu būtų iš to nau
da, tai toki dalyką paimtų 
Amerikos trustai, ir tuomet 
plačiai visuomenei nebūtų 
prieinama. Pirmiausiai šios 
žemės gyventojai turėtų pa
daryti gerą tvarką čia pat, 
ant savo planetos.

Paaiškėjo, kad mano prie- 
telius daugiau įsigilinęs į 
sociologiją, negu į astrono
miją. Darbo žmones ir jų 
teisės daugiau jam rūpi, ne
gu kas kitas. Gaila, kad 
nėra daug tokių žmonių.

Neišdrįsdamas jam prieš
tarauti, vėl paklausiau:

— Kad padaryti g e r ą 
tvarką, ką pirmiausiai tu
rėtume daryti?

—Visų pirma turėtų būt 
• sustabdyti ir panaikinti už-

Neangliškosios Spaudos Filmy Kritikų Ratelio meti
nio prizo už geriausias 1952 filmas įteikimo sambū
ryje: Sigmund Gottlober, vykdantysis sekretorius; 
Arthur W. Kelly, kuris atstovavo Charles Chapliną 
priėmime jam pažymio už filmą “LimelightDr. 
Manfred George, ratelio prezidentas, kuris įteikė pa
žymius; Ilya Lopert iš Lopert Films, kurie pristati
nėjo teatrams anglų filmą “Breaking the Sound Bar
rier,” pripažinta kaipo anglų geriausia. Tas abi 

filmas išleido United Artists.

Knygos - Skaitykite - Žinokite
Naudokitės Nužemintų Kainų Proga

. —Kas atsitiko? , Tu šį 
7 vakarą daug vėliau atėjai.

—Nieko tokio. Šį vakarą 
„/ anksčiau fiuėjaū r lovą, bet 

negalėjau užmigti. Nu- 
- sprendžiau dar., pasivaikš

čioti. Beje, perprašau ta
i';* vęs, nes sutrukdžiau tavo 
.... geras mintis. Ką tokio sva- 

jojai?
—Buvau įsigilinęs į pla- 

,M netas ir žvaigždes, kurių 
didelė daugybė mirguoja 

.prieš mūsų akis. Na, pasa
kyk tu man, kodėl papras- 

,7 tomis akimis galima maty
ti žvaigždžių blizgėjimą, 

X* kuomet jos randasi neap
sakomai toli?

—Astronomai aiškina 
taip: Jų šviesa matosi to- 

•"< dėl, kad jos esti labai di
delės ir degančios, panašios 
j mūsų saulę.

—Jeigu jos panašios į 
mūsų saulę, tai jos yra sau- 

v liniais centrais. Planetų,
. “7 kurios sukasi aplink jas, 

~ negalima matyti dėl tolu- 
mo.^

—Tai yra logiška išvada, 
4 taip gali būti.

- ‘ ■ —Jeigu ten yra planetos, 
' panašios į mūsų žemę, tai 

♦m...- ant jų gali būti ir gyvybė. 
’ —Mokslininkai, taip ma-

no.
—Jeigu ten yra gyvybė, 

tai gali būti ir tokių su- 
tvėrimų, kurie vaikščioja 
ant dvieju kojų, kaip mūsų 
žmonės arba gorilos.

• —Kokie ten sutvėrimai
.J’ gyvena, mums nesvarbu, 

, vistiek mes negalėsime pas 
•£*» juos nukeliauti, jie randasi 

pertoli nuo mūs, — jis sar- 
•««* Raštiškai pastebėjo, — ge- 

riau kalbėkime apie mėnulį, 
j** kuris randasi arti žemės.

—Kaip tu manai, ar jį 
į*’ bus galima pilnai ištirti? 
£! —Norint jį tinkamai iš-
£.* tirti, reikės pas jį nuke- 

’ 5’7 liauti.
* t* * *• —_________ ______________

puolimo karai, kurie išžudo 
ir sužaloja milijonus nekal
tų žmonių. Po to — atgau
ti pilnas civilines laisves, 
kad būtų pilna laisvė susi
rinkimams, žodžiui, spau
dai. Paskui, didžiosios pra
monės, prekyba, transpor- 
tacija, susinėsimų keliai ir 
stambi privatinė nuosavybe 
turėtų būti nacionalizuotos.

—«Kokias priemones turė
tume vartoti to a’tsiekimui?

—Kad pastoti kelią.sau- 
mylingų imperialistų ka
rams, turėtume šaukti ma
sinius susirinkimus mies* 
tuose ir pramonių centruo
se; priimti rezoliucijas, pa
smerkiančias užpučlimo ka
rus. Kad įsteigti pasaulinę 
taiką, turėtume siųsti skait
lingą delegaciją į visasvieti- 
nį kongresą už taiką. Kad 
išlaikyti pastovią taiką, tu
rėtume organizuoti kovin
gas unijas, suvienyti jas ir 
įsteigti sargybos komite
tus. Turime apginti ir nau
dotis Teisių Bilium, kuris 
yra kūnas ir kraujas lais
vę mylinčių Amerikos žmo* 
niu. v

Trumpiau ir aiškiau pa
sakyti vargiai kas būtų ga
lėjęs. Man dar norėjosi pa
sikalbėti su juo ir iš jo iš
girsti stiprius argumentus. 
Tačiau buvo gana vėlu ir 
rengėmės prie užbaigas.

*—Tavo nuomonė yra to
kia: vietoje studijuoti dan
giškus kūnus, turėtume 
daugiau darbuotis Čia ant 
žemės?

—Astronomiją atrasime 
ir išstudijuosime vėliau. 
Dabar reikia daugiau veik
ti tarpe žmonių čia, ant že
mės, idant prašalinti nuo 
jų atominę katastrofą.

Su tuo užsibaigė mūsų 
kalba. Palengva m u d u 
žingsniavome link namų.

S.. B.

Elizabeth, N. J.
Gražiai laiką praleidome ir 
parėmėme Laisvę

Kovo 21 dieną drauge Ple
na Kudirkienė surengė parę 
kaipo gimtadienio vakarėlį. 
Pasikvietė draugus, kurie bu
vo gimę kovo mėnesį: Juozą 
Gasparaitį, A. Stripeiką ir du 
Juozus, J. Zaveeką ir J. Sam
soną. Buvo ir daugiau svečių. 
Du buvo gimę kovo 24 d., o 
vienas kovo 23 d. Tai buvome 
morčiniai. Be to, dar du kiti 
buvo taipgi Juozai. Tai visi 
šventėme gimtadienius ir var
dadienius. '

Elena Kudirkienė ir B. Ma- 
kutėnienė pagamino skanius 
valgius ir labai gerai pamylė
jo. O draugas Kudirka pavai
šino su šampanu ir kitais gėri
mais. Jis sako: Išsigerkite 
šampano, kad atsimintumėte 
kada gimę. Mėnesius ir die
nas atmenate, tik metų ne. 
Paskui buvo atneštas tortas 
su daugybe žvakučių. Elena iš 
vienos pusės, o Jonas iš kitos, 
kaip paleido pūsles, tai visos 
žvakutės ant sykio užgeso.

Visiems pavalgius ir išsigė- 
rus, Jonas Gasparaitis primi
nė, kad būtų gerai, jeigu ir 
Laisvės nepamirštumėme, su
dedant po keletą dolerių. Ir 
visi sutiko paaukoti dėl Lais
vės $8,000 fondo. Draugė L. 
Kavaliauskaitė surinko $45 
aukų. Aukojo sekamai: Jonas 
Gasparaitis $5, Elena Kudir
kienė $5, Juozas Zaveckas 
$5, L. Kavaliauskaitė $5,
A. ir A. Jurevičiai $5, J. 
Samson ir M. Gasparaitienė 
$5. G. Kudirka aukojo $2, o
B. Makuitėnas $2. A. Stripeiką 
aukojo $10.

Visiems labai ačiū už au
kas. Antanas.

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

Bridgeport, Conn.
Šaunus parengimas I
LDS 74 kp. ruošiasi prie 

pavasarinio banketo su šo
kiais. Tai bus balandžio 25 d. 
Lietuvių salėje, 407 Lafayette 
St. Pradžia 7:30 vai. po pietų. . 
Per 3 paskutinius LDS vajus 
laimėtos dovanos dar nebuvo 
tinkamai parodytos publikai, j 
ir šį kartą bus jos parodytos, j 
Programoje bus paaiškinta, 
kas yra LDS, kokia nauda, ir 
kodėl kiekvienam turėtų būti 
reikalas prie jos priklausyti. 
Tai bus kaip ir pradžia va
jaus už naujų narių gavimą.

šiame parengime yra pasi
žadėjęs geras būrys draugų 
dalyvauti iš New Yorko-Broo- 
klyn ir iš Waterbury. Turėtų 
iš visų Conn, kolonijų po ge
rą būrį dalyvauti, nes tai yra 
svarbu susitikti su gerais 
draugais iš plačios apylinkės 
ir pagerbti dovanų laimėtojus.

šeimininkės yra geros, tad 
bus įvaįias gero maisto. Al. 
Weavers • orkestrą gros šo
kiams .

New Yorke kur buvo sužeis
tos 4 draugės prie teatro jau 
visos randasi namuose, ir pa
lengva sveiksta. Ana Grėsli 
dar turės gana ilgą laiką pa
sikamuoti, pakol pilnai pas
veiks. Bet namiškiams vistiek 
smagiau, kad ji randasi na
muose, nereikia į ligonines, va
žinėti. Ligonės yra dėkingos 
visiems tiems, kurie aplankė 
jas asmeniškai, laiškais, nes 
tai duoda pastiprinimo, ži
nant, kad kas nors atjaučia. 
Linkiu joms greit sustiprėti.

LDS narys.

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

New Yorko policistas John Brullmaii, kuris tapo 
suspenduotas už atsižymejimą brutališkume. Jis ap
kaltintas sumušime Francis Galatis, subvių darbinin
ko. Tai pirmas toks apkaltinimas pagal 1870 metais 
išleistą civilinių teisių įstatymą. Ypatingai Transport 
Workers unija reikalauja šitą piktą sutvėrimą nu

bausti.4 pusI.-Laisvo (Liberty)-šeštadien., Baland.-April 4, 1953

...............

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais pataisymais. 
Atvaizdus žymiausių kovotojų už nepriklausomybę. Puslapių 320, _kai- 
na $2.00. DABAR TIK $1.50.

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė Dr. A. Petriką, 
puslapių 320, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietuvis. Parašė 
Prof. Pakarklis, puslapių 320, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Prisikėlusi Lietuva
Parašė Antanas Bimba, kaip po karo aplankė Lietuvą, puslapių 224, kai
na $1.00, DABAR TIK 75c.

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais paveikslais, sutaisė 
Dr. J. J.. Kaškiaučius. Puslapių 240, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

P O E Z 1.1 A
Prošvaistės
Jono Kaškaičio—Dr. J. J. Kaškiaučiaus jaudinanti poezija ir trumpa au
toriaus biografija. 256 puslapių, kaina $1.00, DABAR TIK 75c.

I Jsnynė
Teofiliaus Tilvyčio gražiausia kūryba, sielą žavejanti poema, puslapių 
160, kaina $1.50, DABAR TIK 75c.

Pavasario Godos
Stasio Jasilionio gražiausių eilių rinkinys, puslapių 256, kaina $1.00, DA
BAR TIK 75c.

APYSAKOS
Kelias į Laimę
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartą giliai atsidus
damas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų. Parašė Rojus Mizara, pus
lapių 368, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Mortos Vilkienės Divorsas
Tai apysaka, kuri veda istoriniu keliu Amerikos lietuvių kultūrinio, eko
nominio ir politinio gyvenimo. Parašė Mikas Rasoda—Mizara, puslapių 
3147kaina"$1.00, DABAR TIK 75c.
W . 1

Bernardo Gavelio Klaida
Baisių nelaimių ir erškėčių takai jauno lietuvio ateivio Amerikoje. Pa
rašė Rojus Mizara, puslapių 350, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Ūkanos
Jauno lietuvio pastangos atsiekti profesijos, ekonominiai trūkumai, aš
trus šeimyninis gyvenimas, politinės intrigos ir įvairios kitos bėdos ir 
vargai. Parašė Mikas Rasoda, pusk 342, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Šliuptarniai
Dr. Jono Šliupo gyvenimas, jo darbai del lietuvybės ir kovos už laisva- 
manybę. Puslapių 650, kaina $5.00, DABAR TIK $4.00.

KNYGOS APIE SVEIKATĄ
Sveikatos Šaltinis
Daug naudingų patarimų apie sveikatą, nurodymai kaip gelbėtis pasi
reiškus kokioms paprastoms ligoms, kaip jas pažinti ir būdai jų praša- 
linimui. Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius, pusi. 352. Kaina $2.50 (nėra nuo
laidos).

Kaip Būti Jaunam Net ir Senatvėje
Patarimai senyviems žhionėms kaip užsilaikyti, kuomi maitintis, kad 
būti sveiku ir gyventi ilgą amžių. Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius, pusla
pių 62, kaina 50c (nėra nuolaidos).

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje •
Nurodymai kaip gelbėti susižeidus, apslo'bus, staigiai viduriais apsirgus 
nesant galimybės greit gauti daktaro pagelbos. Paduodama daug recep
tų. Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius, pusi. 128, kaina $1.00, DABAR 60c.

Visos aukščiau suminėtos knygos gaunamos Laisves knygyne.
Kartu su užsakymais prašome prisiųsti ir pinigus.
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KEARNY-HARRISON, NJ.
Pasekminga gimtadienio pa- iš mūsų eilių ir niekina savo 
re, kuri buvo surengta pager- buvusius draugus ir savo pra-

rezignavo iš prez. pareigų 
vasario men., tai susirinkimus 
veda vice-prez. Adelė žusinie- 
nė, bet Klubas negali pasilik
ti visus metus be prezidento.

(Tąsa)
Meile? Meilė vyrui, kuris jai bus tik 
dar vienas pagrindas nereikalingoms 
karfčioms, vyrui, kurio ji nepažįsta, bet 
žino, kad jis pavojingas, negeras, meilė 
vyrui, kuris jai nepriklauso, kuris pri
klauso kitai, vyrui, kurio ji nemyli, nes 
ji myli kitą! Kitą? Taip, ji dar vis my
li Žiulij-eną. Tai va, jei ji vis dar myli 
jį, argi ji galėtų mylėti kitą?— Ji my
li... Bet kaip, bet kaipgi širdis gali atsi
duoti iš karto dviem asmenim? Atsiduo
ti visai, kiekvienam jų, be dalybų! Nes 
jei Anetos širdis atsiduodavo, ji atsiduo
davo visa... Ji jautėsi paleistuvaujanti. 
Tikrai, atiduoti savo kūną jai būtų atro
dę mažesnė gėda, negu atiduoti širdį tuo 
pat metu dviem meilėm. Argi ji nebuvo 
nuoširdi, sau pačiai patikima? Taip. Ji 
nežinojo, kad ji turi daugiau negu vieną 
širdį, kad ji yra daugiau negu viena bū
tybė. Sielos girioje kartu laikosi aukšti 
minčių medžiai ir geismų tankynės, ir 
dvidešimt skirtingų esmių. Paprastai jų 
negalima atskirti: jos miega. Bet vėjui 
fapūtus jų šakos sukliūva... Jau seniai 

istrų smūgiai buvo Anetoje pažadinę 
jos sudėtingumą. Ji buvo kartu ir pa
reigos moteris, ir aistringos savigarbos, 
ir aistringa motina, aistringa mylimo
ji — mylimoji? mylimosios... Siūbuojan
ti giria, ir rankos tiesiamos į visas dan
gaus puses... Bet Aneta, iki sugniužimo 
pažeminta tos jėgos, kuri be jos sutiki
mo darė su ja, ką norėjo, galvojo:

“Kuriems galams norėti ir kovoti me
tų metais, jei vienos akimirkos užtenka 
viskam sugriauti? Iš kurgi ateina ši jė
ga?”

Juk ji įniršusi ją vijo laukan kaip sve
timą. Argi ji nepažino savo esmės? O! 
tai buvo sunkiausia. Kaip išsivaduoti 
pačiai iš savęs?

Ji nebuvo tokia moteris, kuri pasy
viai lenktųsi savo vidaus fatališkumui, 
kurio ji nekentė. Ji nusprendė užgniau
žti jausmą, kuris ją marino. Ir, darbui 
(padedant, jai tas būtų pavykę, jei ne No- 
ėmi.

Aneta gavo laišką stambios rašysenos, 
bet smulkios asmenybės, kuri buvo iš
studijavusi tuščią tokių laiškų eleganci
ją, bet negalėjusi po ja paslėpti sauso 
apsisprendimo. Keletas malonių eilučių, 
ją kviečiančių pietums. Aneta atsiprašė, 
teisindamasi savo darbais. Noemi kvie
timą pakartojo, šį kartą 'išreikšdama 
karštą troškimą ją pamatyti ir leisdama 
pasirinkti jai vakarą. Aneta, nutarusi 
nebesusitikti pavojaus, kurį buvo išblaš
kiusi, vėl atsisakė nuo kvietimo, pasitei
sindama begaliniu nuovargiu po darbo 
dienos. Ji manė jau atsikračiusi; bet 
mažasis Pandaras, kuris savo nuobodu
lio ir klastos valandomis yra vienas iš 
tūkstančio Meilės formų, nebepaliko 
Noemi ramybėje, kol ji neįsivedė Anetos 
į savo avidę. Ir kai Aneta kartą vaka
re, grįžusi iš pamokų, ruošė pietus (tai 
vis ta valanda, kurią dykaduoniai pasi
renka vizitams), pasirodė čiauškanti 
Noemi, užtikrinanti jai amžiną draugiš
kumą. Aneta, varžydamas!, kad reikia 
parodyti nepalankiose ’ aplinkybėse, 
prJfjLsavo norą sužavėta švelnumu tos, 
kurinį ji nežiniomis mylėjo “ano” at
spindį, laikėsi tvirtai ir, nepaisydama 
prašymų, atsisakė nuo visokių pietų; bet 
ji nebegalėjo nepažadėti bent savo vizito, 
atsargiai pasiteiraudama apie valandas, 
kada ji būtų tikra rasianti Noemi vieną. 
Noemi pastebėjo Anetos rūpestį išveng
ti Filipo; ji tai palaikė nedrąsumu ir 
stoka prielankumo. Jos pačios prielan
kumas dėl to tik padidėjo. Sugrįžusi na
mo, ji iš plepaus neatsargumo papasako
jo Filipui apie savo vizitą ir su žavia 
puikiųjų draugių klasta apie viską, kaą, 
jos supratimu, galėjo galutinai nuvertin
ti moterį Filipo akyse: skurdas, betvar
kė, rašalo ir virtuvės kvapas, žodžiu, 
Aneta šalia priežadus. Filipas, žinoda
mas Anetos narsumo istoriją ir dar ge
riau pažindamas neturto kvapą, sampro
tavo kitaip, negu buvo numatyta; bet jis 
tuos samprotavimus pasiliko sau.
^Ne vien tik atsitiktinumas padarė 

taip, kad po kelių dienų Aneta, išeidama 
n® Noemi, sutiko gatvėje grįžtantį Fili- 
pą. Visai jo neieškojusi, ji manė galinti 
nekovoti su slaptu džiaugsmu, kuris jai 
dėl to kilo. Jie pasikeitė keletu žodžių. 
Tuo tarpu, kai jie buvo sustoję pasikal
bėti/ pro šalį praėjo jauna moteris, ku

rią Filipas pasveikino ir kurią Aneta 
pažino. Tai buvo inteligentiška artistė, 
tuo laiku vaidinusi Maslovą. Anetai ji 
atrodė patraukli; ir jos akyse pasirodė 
prielankumas. Filipas paklausė:

— Ar jūs ją pažįstate?
— Esu ją mačiusi Prisikėlime, — tarė 

ji-
— A! — tarė jis su paniekos raukšle 

prie lūpų.
Aneta nustebo:
— Jums nepatinka jos vaidyba?
— Čia ne jos vaidybos reikalas.
— Tai tada pats veikalas? Jūs jo ne

mėgstate?
— Ne, — tarė Filipas.

’ Matydamas, kad An-eta susidomėjo 
kodėl, jis pridūrė:

— Paėjėkime keletą žingsnių, norite? 
Tai ne visai mandagu. Bet ceremonijos 
ne mums sukurtos.

Jie ėjo drauge. Aneta ir besivaržanti, 
ir džiugi. Filipas kalbėjo apie veikalą 
su neapykanta ir humoru, kuriuos ir 
pats Tolstojus (teisingas atpildas) daž
nai taikydavo tiems, kurių jis nemėgda
vo. Jis pats save pertraukė, smaginda- 
masis savo griežtumu:

— Aš neteisus... Kai matau veikalą, 
matau ir tuos, kurie jį žiūri, aš jį ma
tau jų smegenimis; ir vaizdas nėra pui
kus-

—■' Kai kuriuose jis gražus, — tarė 
Aneta.

— Taip, yra keletas tokių, kurie turi 
dovaną pagražinti pasaulio skurdą. Tai 
juos atpalaiduoja nuo to skurdo pritaiky
mo. Tie geri idealistai susikuria sau 
malonių valandų iš kitų nepasisekimų, 
ir tai jiems yra proga artistinėms arba 
gailsetingumo emocijoms, kurios jiems 
teikia poilsį; bet jie dar geresnių valan
dų suteikia juos išnaudojantiems plėši
kams. Jų jausmingumas savo vėliava 
apkloja patriotines arba šalių apgyven
dinimo lygas, kraujo praliejimus, kolo- 
nialinius karus ir kitus žmonijos meilės 
pasireiškimus... Ašarojančių akių -epo
cha f.. Nėra kitos dar sausesnės ir sava- 
naudiškesnės..- Epocha gerojo globėjo 
(jūs skaitėte Pjerą Kampą?), kuris prie 
dirbtuvės pastato bažnyčią, karčiamą, li
goninę ir viešuosius namus... Jie savo 
gyvenimą sudeda iš dviejų dalių: viena 
— tai paskaitos apie civilizaciją, progre
są, demokratiją; kita — išnaudojimas ir 
nešvarus griovimas visos pasaulio atei
ties, rasės užnuodijimas, naikinimas ki
tų Azijos ir Afrikos rasių-.. Po viso to jie 
eina graudintis dėl Maslovos ir nusnūsti 
švelniuose Debiusi akorduose. Tepasi
saugo pabusdami! Žiaurios neapykantos 
kaupiasi. Artinasi katastrofa... Tuo ge
riau! Jų purvina medicina tik ir teieš
ko, kaip palaikyti ligas. Reikės šauktis 
chirurgijos.

— Ar ligonis iš jos išsigelbės?
— Aš išimu ligą. Tiek to su ligoniu!
Juokai. Aneta nusišypsojo. Filipas 

pažvelgė į ją iš šalies:
— Ar tai jūsų negąsdina?
— Aš nesu ligonis, — tarė Aneta.
Jis sustojo, norėdamas į ją pasižiūrė

ti.
— Ne, jūs nesate ligonis. Su jumis 

alsuoja sveikata... Tai mane atgaivina 
nuO fizinių ir moralinių puvėsių tvaiko! 
Pastarieji blogiausi... Atsiprašau už sa
vo aštrumą! Bet aš einu iš sueigos, po 
ginčų su gauja veidmainių iš viešosios 
ligų priežiūros, tai yra, Higienos; aš vos 
neuždusau iš pykčio ir pasišlykštėjimo; 
ir kai jus pamačiau, jūsų šviesias akis, 
jūsų laisvą eiseną, jus puikią ir sveiką, 
aš savanaudiškai atsikvėpiau jūsų oru. 
Štai! jau geriau. Ačiū.

— Štai aš išaukštinta mędikė! Ir po 
to, ką jūs apie tai ką tik pasakėte? }

— Medikė, — ne. Medicina. Deguo
nis.

— Jūs savotišku būdu žiūrite į žmo
nes.

— Aš juos taip grupuoju: įkvėpimas, 
iškvėpimas: tie, kurie atgaivina, ir tie, 
kurie žudo, tie, kuriuos reikia-žudyti.

— Ką jūs, dar norite nužudyti?
— Dar! — pabrėžė jis. — Jums atro

do, kad man užtenka savo ligonių?
— Ne, ne, tai prasitariau prieš savo 

norą, — tarė Aneta juokdamasi— Tai 
senas klasinis kraujas... Bet ar galiu jus 
paklaustų kai jau jus sutikau, ant ko gi 
jūs taip?

(Bus daugiau)

bimui drg. M. Žolyno, jo 65 
metų sukakties proga, kuri 
Įvyko kovo 21 d.

Kadangi drg. M. žolynas 
yra atsižymėjęs visuomeninin
kas ir visame kame nuoširdus 
darbuotojas, tai į jo pagerbi
mo parę atsilankė pusėtinai 
gausingas ir gražus būrelis jo 
gerų draugų ir pažįstamų. 
Svečių buvo iš šių apylinkių : 
Jersey City, Elizabeth, West 
Field, Union, Livingston, Ne
wark ir Kearny-Harrison, 
N. J. Vakarienė prasidėjo 
apie 8 vai. vakare.

Per pirmininką V. Žilinską, 
svečiai tapo paprašyti atsisto
jimu1 išgerti tostą už jubilie- 
jato sveikatą! Tokia būdu va
karienė ir prasidėjo,

Baigiantis vakarienei, pir
mininkas paprašė svečių ra
mybės ir pravedė prakalbų 
bei sveikinimų jubiliejatui 
programą. Prakalbose bei liii- 
kėjimuose, su maža išimčia, 
beveik visi dalyvavo. Kalbė
tojų kalbų ir sveikinamų čio
nai necituosiu bei nekartosiu, 
nes tai būtų bereikalingai eik
vojama laikraštyje vieta, ku
ri taip reikalinga geresniems 
raštams. Priminsiu tik tiek, 
kad kai kurie kalbėtojai pa
sakė pusėtinai geras kalbas, 
kurios, apart sveikinimo lietė 
ir visuomeninį judėjimą. Čia 
turiu priminti drg. Matulio 
kalbą, kuri buvo išsamiai pa
sakyta. Jis savo kalboje, 
davė, mandagų, papeikimą ir 
jubiliejatui, kad jis lietuviš
kame .judėjime kaip ir ne- 
bedalyvauja, ir kad Kearny-- 
Harrisono draugų šiame pa
rengime labai apgailėtinas 
mažas nuošimtis dalyvauja. 
Pastaba labai teisinga ir vie
toje, ypatingai kas liečia mū
sų draugų apsileidimą, ar 
kokius kitus netinkamus išro- 
kavimus. Bet kas liečia jubi- 
liejatą, kad jis-per mažai da
lyvauja veikime, tai kiti kal
bėtojai jį pateisino, kad jis 
dirba su kitataučiais ir su 
jais priguli unijoje ir ten su 
jais daugiausia darbuojasi. Į 
Bet ir vietinių lietuviškų pra
mogų ir susirinkimų neaplei
džia, — visuomet jį juose ma
tysi.

Besibaigiant programai, 
pats jubiliejatas buvo pakvies
tas tarti paskutinį žodį. Pir
mininkas pareiškė, kad šis pa
rengimas bei drg. žolyno 
gimtadienio pagerbimas, turi, 
dar ir kitą labai svarbų tiks
lą, tai yra, mūsų spaudos ir 
Kultūrinio Centro parėmimą 
ir jų išlaikymą.

čionais jubiliejatas pirm, 
pusbalsiai pastebėjo, kad 
jam’ paliktų tarti žodį kitą 
apie svarbą remti mūsų spau
dą ir tt. Tad pirm, ir paliko šį 
klausimą pačiam jubiliejatui. 
Dr. žolynas pasakė pusėtinai 
ilgą kalbą. Jis prisiminė apie 
praeitį ir organizacinį darbą 
ir džiaugėsi, kad tie darbai 
atnešė gerus vaisius, nes kaip 
jau .žinome, pusė pasaulio ei
na mūsų pageidaujamais ke
liais. Taigi, kurie pasitraukė

dėtuosius darbus, tai matome 
ko jie verti. Toliau, jis atsi
šaukė į svečius kaslink mūsų 
spaudos ir kitų reikalų, kurie 
be mūsų paramos ypatingai 
šiuose laikuose negali gyvuo
ti. Ir kadangi mūsų dienraš
čio Laisvės fondo sukėlimo 
pradžia jau čia pat, lai būtų 
labai gražu, kad mes paauko
tume kiek kas išgalime savo 
dienraščio paramai, nes tai 
mūsų kelrodis, be kurio mes 
klaidžiotume tamsoje.

Dar turiu pridurti, tęsė ju
biliejatas, kad rengimo komi
sija mano du metus nukniau
kė, nes vietoj 65, turi būti 
67 metai mano amžiaus. Tai
gi, kiek viršaus 60 metų esu 
aukojui vieną dolerį už metą, 
—tai bus septyni doleriai. Aš 
norėčiau suteikti Laisvei to
kią auką, kokią suteikė per
nai mano bendrakeleivis Jo^ 
nas Mar., tai yra, nuo gimi
mo dienos po dolerį, tai buvo 
auka Laisvei 70 dolerių, bet, 
deja, aš to neišgaliu.

Žinomi vakaro programa ir 
baigėsi. O atsišaukimas Lais
vės paramai nebuvo veltui. 
Pasibaigus programai, svečiai 
su aukomis ėjo prie pirm., 
kuris užrašinėjo aukotojų 
vardus. Aukavo sekamai: M. 
ž. $7, po $5, J. Marcinkevi
čius, P. Ramoškai, A. Globi- 
čius, M. Witkus, A. Janušo
nis, F. A. Bunkai ir V. O. Ži
linskai. Po $3, Laisvės Patrio
tas ir L. Lučkauskas. Po $2, 
S. Gergialis, A. Mičiulis,, M. 
Pakštienė, Katarina, Staneliai. 
Po $1, M. Židoniene, Kaziu
kas, M. Kisielienė ir George 
Jam. Viso aukomis sukelta 
Laisvės paramai $62. širdin
gai ačiū visiems aukotojams!

Dar Laisvės Fondui auka 
nuo Laisvės Rėmėjo $3, tai 
bus $65. Svečiai draugiškai 
linksminosi iki vėlybos nak
ties, ir išsiskirstė/geroje nuo
taikoje. širdingai dėkojame 
visiems dalyviams!

Beje, prašome pranešti, kas 5 
iš dalyvių paėmėte ne savo 
skrybėlę bei kepurę, palikda
mi kitam dalyviui savo kepu
rę kurios jis negali dėvėti, nes 
perdaug didelė. Manome, kad 
dalyvis per klaidą paėmęs 
ne savo kepurę, irgi negali 
dėvėti, nes jam turi būti per-, 
maža. Taigi, malonėkite pra
nešti šiuomi adresu: V. Ži
linskas, 123 Schuyler Avė. 
Kearny, N.'J. čionai ta di
džioji skrybėlė yra ir galėsite 
atsimainyti.

Rengimo KPmisija.

Taigi, visi nariai privalome 
dalyvauti, susirinkime, kad 
būtų iš ko išsirinkti gerą-są- 
moningą žmogų tam svarbiam 
postui. Į prezidentus reikia iš
rinkti žmogų, kuris kiek dau
giau nusimano organizaciniais 
reikalais ir pačiam Klubui 
duotų garbės, o ne tik kad 
prez. vardą nešiotų.

Jei visi nariai laiku (6:30) 
susirinks, tai mitingas neuž
truks per ilgai ir velykinį va
karą galės praleisti su sve
čiais.

*4*
LLD 44-ta kp. šiemet jau 

įvykdė du gerus susirinkimus, 
būtent, vasario ir kovo mėne
siais. Gi sekantis kp. susirin
kimas bus balandžio 12 d., 
tuojau po kitais susirinkimais 
4 vai po pietų, 14 Tyler St., 
Lowell. Nepamirškite, balan
džio 12-tos dienos!

Pirmesniuose susirinkimuo
se buvo nutarta sukelti kiek 
nors pinigų Apšvietos fondui 
ir knygų leidimui pagelbėti, 
nes LVB narines duoklės per- 
mažos, kad knygų ir žurnalo 
‘šviesa’ leidimo lėšas padeng
ti.

Taigi drg. A. Stravinskas 
apsiėmė ir parinko aukų tiks
lui apšvietos, atlikdamas 
gražų ir garbingą darbą. Jam 
pagelbėjo J. M. Karsonas 
sukelti iki $20.

Pinigai pasiųsti į Apšvietos 
Centra draugui D. M. Šoloms- 
kui, kaipo Draugijos Centro 
sekret.

Reikėtų visoms kuopoms 
pasirūpinti, kad Apšvietos 
fondas turėtų galimybių sklei
sti apšvietos darbą. Tai yra 
mūsų didysis tikslas!

Kitas mums labai svarbus 
klausimas, tai dienraščio Lai- 

Įsvės piniginis vajus. Turime 
visi ir visur pasiaukoję dar
buotis del sukėlimo $8,000 
palaikymui savo 
dienraščio.

LAISVE ir VILNIS turi gy
vuoti, pakol šioje šalyje gy
vuoja lietuviška liaudis!

čia pažymėti vardai auka
vusių į Apšvietos (knygų) 
fondą ir sukėlusių $20.

LLD 44-ta kp. $5.00
Po $1 aukavo:
J. Blažonis, J. Daugirdas, 

A. Stravinskas, J. M. Karso
nas, A. Drazdauskas, A. Rut
kauskas, S. Paulenka, M. Ar- 
bačauskienė, S. M. Lowellie- 
tis, Ch. Koyutis, J. Puskuni
gis, J. Zubkauskas, J. Mclvi- 
das, J. Gittzus ir W. J. Chu- 
lada.

Šitie penkiolika drg. parė
mė apšvietos darbą ir už tai 
aukų rinkėjai labai dėkoja 
.jiems LLD 44-tos kp. vardu.

Dar reikia priminti ir tai, 
jog vietinės kuopos daug na
rių jau pasimokėjo už šiuos 
1953 metus narines duokles, 
bet dar keletas yra nepasimo- 
kejusių. Užsimokėkite, drau
gai dabar, tuoj aus, nes greit 
bus atspausdinta šių metų 
knyga “Po Audros”, ir ji bus 
atiduota tiems nariams, kurie 
jau pasimokėjo arba dabar 
pasimokęs duokles. Taip ma-

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE
, 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.

UPTOWN SERVICE GARAGE, 
1744 N. Croskey St.

(62-70)
SHEET METAL MEN. Must be 

first class. Experienced on Stainless 
Steel. Steady work/ good working 
conditions. Apply or phone.

SHANNON MANUFACTURING 
CO.,

Waterloo Road, Berwyn, Pa. ‘ 
Berwyn 0971.

(64-66)

DISPATCHER
Day, work. For class 1 Southern 

Motor Carrier. Must be experienced. 
Steady work. Good working condi
tions. Phone.

NE. 4-2084 for Interview.
(64-66)

AUTO MECHANICS
A first class man can earn bet

ween $85 to $115 weekly under our 
new plan. Enjoy the benefits of 
hospital and medibal surgical service 
free, $2000 group insurance; 6 paid 
holidays and liberal vacation plan. 
Work in one of the finest equipped 
shops in the U. S. Apply 9 A. M. 
to 4 P. M. Dick Theiss, Service 
Manager. RANDOLPH CHEVRO
LET, INC., 1759 Haddon Ave., Cam
den. Emerson 5-2000. After 6 P. M. 
—PI. 2-6547-W.

(65-68)

POULTRY MEN

For Cutting and Cleaning Poultry 

Also Needed 

FISH MEN
For cutting and filleting all types 

of fish. Experienced men preferred 

but not essential. We will train. 
Excellent starting salary with libe

ral employee benefits and 5 day 
week.

Call RI. 6-2209 for Appointment 
or Apply • 

PENN FRUIT CO.
1919 Chestnut Street.

(66-68)

WQODWORKERS. Must have at 
least 5 years experience in assemb
ling tables and chairs for chrome 
and plastic dinette sets. Steady 
work, good working conditions. Ex
perience and references required. 
None other need apply.

3620 N. Randolph Street.
(66-68)

GARDENER & CHAUFFEUR. 
Must haVc experience.; Steady posi
tion. Good salary for the right man.

pažangaus ’. Phone Midway 2-9803 for interview.
(66-68),

Lowell, Mass.
Šaukiamas svarbus 
susirinkimas. Iš LLD 44-tos 
kuopos veiklos

Ateinantį sekmadienį, ba
landžio 5 d., 6:30 vai. vaka
re, Liet. Pil. Socialis Klubas 
turė^ labai svarbų susirinki
mą, kuriame bus renkamas 
Klubo prez., nes dabar jo ne
turime. Kuomet William Ko- 
yutis dėl tam tikrų priežasčių

HELP WANTED FEMALE

GOVĘRNESS for 2% year old 
child. Age 25 to 40. Must have 
pleasing personality. Steady posi
tion; and good home for right wo
man. Phone Welsh Valley 4-5646.

References and experience re
quired.

(62-67)

HOUSEWORK. General and Cook
ing. Live in or out. Willing to go 
to seashore for summer. Good sa
lary and home for the right person. 
Reference & experience required. 
Phone GE. 8-8455 for interview.

(64-70)
HOUSEKEEPER-COOK. Must be 

fond of children. Experience & re
ferences required. Sleep in. Top 
salary for right woman.

Call GR. 7-9S38 for interview.
(65-67)

MALE and FEMALE
MAN & WIFE. Country Club. 

Near by Philadelphia. Steady em
ployment. Must live on premises. 
Work consisting of kitchen and 
other dutięs. . Proper couple can 
make good salary and compensa
tion. Phone Mr. Miller.'Swarthmore 
6-3160.

(64-66)

Amerikos fašistų vadas senatorius McCarthy (kai
rėje) kalbasi su senatorium John MlcClellan (demo
kratu iš Arkansas). Jiedu sutartinai kovojo prieš 
Charles E. Bohlen užgyrimą Amerikos ambasadoriu-

, mi Maskvoje. ,

!
1

I

ža mokestis tik $2 j metus, 
kad ir biedniausias žmogus 
gali pasimokėti.

J. M. Karsonas.

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.

(65-72)

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

5 pusl.-Laisvė (Liberty) -Šeštadien., Baland.-April 4, 1953
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Graži svečių programa 
jau tik už savaitės

Liberty Auditorijoje veik 
kas gale savaitės Įvyksta kas 
nors naujo, gražaus meno sri
tyje. Tačiau balandžio 12-tos 
popietį įvyks kas nors dar įdo
mesnio, naujesnio. Tą naujo
vę suteiks atsilankymas sve
čių menininkų iš tolimo Mon
tello, Mass.

Grupė svečių vaidins, dai- 
** nuos, gros. Jie pastatys muzi- 

kalinį veikalą “Geriau Daine
lė, Negu; šposai.’* Grupėje 
dainuoja ir plačiai Naujoje 
Anglijoje žinoma dainininke 
solistė Ona Mineikytė, kuri tą’ 
veikalą sudarė iš lietuvių
liaudies dainų. Veikale Įpinti 
daugelio Amerikos lietuvių 
žnuzikų kūriniai.

Laukdami šio gražaus po
būvio sau,- Laisvės skaitytojai 

. prašomi būti ir kvietėjais tų, 
kurie pranešimų Laisvėje gal 
nebus matę. N. K.

Mirė senas New Yorko 
gyventojas Bruman

Laisvės No. 61 New Yoko 
ir apylinkės žiniose tilpo dėl 
šio rašytojaus liūdna žinia a- 
pie mirtį Frank Brumano. ku
ris buvo palaidotas kovo 24 
d., 1953 m.

Velionis buvo kilęs Lietu
voje ne iš Dzūkijos krašto, bet 
Iš pat Žemaitijos ir mokėjo 
tikrai žemaitiškai kalbėti taip, 
kad šių žodžių rašytojas ne
galėjo jo tikros žemaitiškos 
kalbos suprasti. Pažinau 
Frank Bruman nuo 1914-15 
metų. Mudu išgyvenome vie
noje stuboje per 3-4 metus. 
Užrašiau jam Laisvę daugelį 
kartų. Kadangi kiekvienas 
žmogus yra (kaip ji gerai pa
žysti) įdomus, taip buvo, ir 
Frank is. •

Jis iš pat vaikystės dienų 
Žemaitijoje augo ir daugiau
sia dirbo su žydų vaikais, to
dėl po biskį susikalbėjo žydiš
kai. Tačiau niekados neuž
miršo Žemaitijos ir Lietuvą 
fnylėjo ne blogiau, kaip mes. 
Frankis buvo tykiai pastovus, 
teisingas žmogus.

Man rodosi, jis išdirbo 
Horn & Hardart Co. apie 40 
metų. Btivo kaipo boselis. 
Todėl daugeliui New Yorko 
lietuvių jis yra davęs darbus 
Horn & Hardart centrinėje 
virtuvėje. Jis norėjo, kad lie
tuviai po jo vadovybe dirbtų.

Jis ir Philip Wallash (Va- 
lašynas), kuris dabar užlaiko 
maisto krautuvę 1231 North 
12th St., Philadelphia, Pa., 
buvo Horn & Hardart firmos 
iš Phila. perkelti i New Yor- 
ką. Perkelti kaipo pavyzdin
gi, sugabūs, geri darbininkai, 
kad kitus pamokytų, kaip rei
kalinga darbus atlikti. Nors 
Bruman išgyveno New Yorko 
mieste apie 40 metų, tačiau 
jis visados, užėjęs Į Pennsyl
vania stotį, New Yorke, man 
sakydavo: Drauge, norisi va
žiuoti ‘namo,’’ Į Philadelphia.

Frankis nedalyvavo progre
syvių lietuvių judėjime, ta
čiau* jis nebuvo, nei Romos 

• katalikų parapiios narys. Jis 
buvo demokratiškas žmogus. 
*• Kadangi velionio nemačiau 
per daugelį metų, todėl apie 
jo šeimą mažai ką žinau, šiuo 
Bildesio metu reiškiu gilią 
užuojautą velionio žmonai, 
Sūnui ir dukrai. O tau, drauge 
Frank, lai būva ramu ilsėtis. 
Mirtis nusprendžia visai gy
vybei /kitaip, negu žmogaus 
gyvenimo planai.

Dr. J. F. Borisas.

Y New Yorke suimti trys, jau
nuoliai, 16 ir 15 metų kdipo 
auto vagys. Auto vogime daly
vavęs tik vienas, bet kiti du 
priėmė pasivažinėjimą žino
dami, kad auto vogtas.

Panaikins “shape-up” 
samdos formą

Laivakrovių Unijos Viršeny
bė nutarė panaikinti New 
Yorke lig šiol galiojusią laiva
krovių samdymo darbui “sha
pe-up,” sistemą.

Apie tą “shape-up” Lais
vėje jau buvo ne kartą rašyta. 
Tačiau, tos sistemos šlykštumą, 
pažeminimą darbo žmogaus 
pilnai tesuprato tiktai tas, kas 
tą samdą pergyveno. Ir gal 
tas, kuris savo akimis tai ma
tė ir tuomi pasibaisėjo.

Darbininkai kas rytą (taip
gi' dar porą kartų per dieną 
paskirtomis valandomis), tu
rėdavo sueiti ties prieplauko
mis atvirame lauke. Ten 
stovėti eilėse ii- laukti darbo. 
Laukti be jokio užtikrinimo, 
kad jį gaus. Laukti eilėje ne 
tam, kad pirmuoju atėjęs, pir
mas darbą gautų. Bet kad a- 
tėjęs boselis, tarsi skerdikas 
galvijus, galėtų geriau apžiū
rėti, pamatyti raumenis.

Tačiau ir raumenys dar ne 
visiems užtikrindavo darbą. 
Išskaitęs asmens veide dcspe- 
ratiškiausią išvaizdą; boselis 
toki pamodavo pas save. Iš to
kio pareikalaudavo kyšių. Ne
duosi, nedirbsi. Tiktai užėjus 
didelei darbininkų stokai pa
samdydavo ir tokius, kurie 
neduodavo kyšių.

Darbininkai ne kartą buvo 
sukilę prieš tą žiaurią panie
ką ir išnaudojimą. Bet kiek- 

Ivienos tokios kovos vadai bu
rdavo apšaukiami komunistais. 
Kovotojus puolė kompanijos, 
“karaliaus” Ryano, o dažnai 
ir policijos remiami gengstc- 
riai. Eilinių narių vadas Pete 

j Panto buvo nužudytas. Tačiau 
i tuomet buvęs valdžioje 0‘- 
iDwyeris kriminalistų neieško
jo, nors darbininkų organiza- 

Icijos nurodė, kur tuos krimi
nalistus galėtų rasti.

Ryanas ir kiti 1LA viršinin
kai ir dabar tą “shape-up” 
panaikins ne iš meilės darbi
ninkams. Gengsterizmas pajū
ryje buvo pradėjęs jau atsi
liepti į New Yorko uosto biz
nį. Įvyko tyrinėjimas. To 
skandalo pasėkoje AFL unijų 
čentras, kuriame ir 1LA pri
klauso, Įsakė Ryanui apvalyti 
savo uniją. Grasino prašalinti 
iš AFL, jei to neįvykdys.

T-as.

Tėvai planuo ja senos 
mokyklos streiką

Tėvų Sąjungos skyrius* As- 
torijoje paskelbė protesto 
streiką prieš valdinių mokyk
loms įstaigų nepaisymą mo
kykloje padėties ir vaikų ge
rovės.

Mokinių tėvų dėmesį ir 
pyktį ypačiai atkreipė Liau
dies Mokyklos 83-sios padė
tis. Ten viskas apleista. Ta
čiau kuomet net langams 
priedangos suplyšo ir negali 

'priprašyti iš valdininkų naujų, 
jų kantrybė išseko. Jie pareiš
kė: “Neleisime vaikams akis 
gadinti. Vaikai neis mokyklon 
balandžio 14-tą. Ir nei po 14- 
tos iki to laiko, kol uždės

: priedangas.”
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MATTHEW A.' 
BUVUS 
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

i
426 Lafayette St. 

Newark 5. N. J. 
MArket 2-5172

I . Į

Ragina lietuvius protestuoti 
prieš Vokietijos ginklavimą

Pikietuos Adenauerį

Ateinantį antradienį (ba
landžio 7-tą) į New Yorką 
atvyksta Vakarų Vokietijos 
Federalinės Respublikos kanc
leris Adenaueris. Jis atvyksta 
šion šalin keliolikos dienų vi
zitui, per kurį jis tarsis su 
valdžios pareigūnais kaslink 
didesnio ir greitesnio Vakarų 
Vokietijos naujo Wehrmach- 
to ginklavimo po buvusių na
cinių generolų vadovybe.

Adenaueris, kaip yra žino
ma, prielankus tiems Vokieti
jos militaristams, ku’rie norė
tų atgauti kadaise valdytus 
plotus Rytuose, kaip Lenkijos 
vakarines teritorijas, Čekoslo
vakijos Sudetų sritį ir Lietu
vos Klaipėdą.

Harlemo gyventojai 
gins savo butą

Po visą žiurkėmis ir aukšto
mis rendomis paskilbusį Har
lemą organizuojasi komite
tai veikti prieš kėlimą rendų. 
Jie sako, jog pakėlimas jiems 
rendų 15 procentų gegužės 1. 
dieną reikštų daugumai išva
rymą iš buto.

Harleme rendos yra užkel
tos Į dausas palyginant su ki
tur mieste esančiais tokios pat 
vertybės namais. Gyventojai 
tas r.endas vargiai pajėgia iš
simokėti. Jas užsimoka nusi- 
skriausdami maisto, aprėdo ir 
sveikatos srityse.

Streikuoja
Sustreikavo prižiūrovai saL 

daines i)' kitką pardavinėjan
čių; mašinų , subways ir ei sto
tyse. Jeigu streikas užsitęs 
porą dienų, visos mašinos iš
tuštės. 1

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 puslapio)

čiomis rankomis. i
Tuomi “svečiu” yra Vakari

nės Vokietijos premjeras Ade
nauer. Jis nori Vokietiją į- 
traukti į vakarų karinį bloką. 
O tai bus nelengvas dalykas. 
Reikia daug ginklų ir dolerių.

Adenauer atvyksta paverk
ti ir paubagauti.

Kai dabar eina Laisvės as
tuonių tūkstančių dolerių fon
do vajus, -reikia nepraleisti 
jokios progos. O progų yra ir 
pasitaiko kiekvienam iš mūsų.

Visur reikia turėti mintyje 
fondo vajaus reikalus.

Turime šimtus gerų, pažan
gių žmonių, kurie įpratę būti 
raginami ir prašomi paaukoti. 
Jie mano, kad jeigu jų asme
niškai niekas nepaprašo, tai ir 
nereikia.

Todėl, draugai, pasidarbuo
kime. Padarykime viską, kad 
šis vajus būtų ■ “trumpas ir 
drūtas.” Greitai darbą atliksi
me, netaip atsibos, daugiau 
laiko pasiliks kitiems veika-
lams, kurių pas mus visuomet firmą su savo darbininkais
pilna. tartis. Jeigu kiti darbininkai,

MONTROSE LIQUOR STORE
Visokių Rūšių Velykoms Vynai

Taipgb jūsų mylimų skonių cordials, degtinės 
už galimai ŽEMIAUSIAS KAINAS.

Užeikite ir įsitikinkite.

7 New Montrose Ave.
Prie Broadway, Brooklyn, N. Y.

Tarpe Kaiser Frazer ir Studebaker Ąuto 
Sales Rooms.

Tel. EV. 4-8842 L. 5254
PRISTATOME Į NAMUS.

ii ii tikbi n

*

Kad išreikšti protestą prieš 
Vokietijos ginklavimą, prieš 
neo-nacinės armijos atgaivi
nimą ir iš to išplaukiantį di
desnį karo pavojų, įvairios 
taikos organizacijos New 
Yorke rengia pikietą prie 
Waldorf Astorijos viešbučio, 
kur kancleris Adenaueris ap
sistos. Tarp kitų grupių pi
kietą organizuoja New Yorko 
Darbininkų Taikos Konferen
cija, demokratiniai New Yor
ko vokiečiai, Ukrainai, len
kai“. Lietuvių Taikos Komite
tas ir prisidėjo prie rengimo 
ir ragino visus galinčius tame 
pikiete dalyvauti.

Pikietas formuosis penktą 
valandą ant 50th Street ir 
Jx’xington kampo.

Lietuvių Taikos Komitetas.

Ragangaudžiai pavaro 
Columbijos profesorę

New York. — Columbijos 
Universiteto anthropologi- 
jos profesorė Gene Welt
fish pernai atmetė tyrinė
jančios Senato komisijos 
klausimą: — Ar bent kada 
buvai komunistė?

Universiteto direktoriai 
todėl nutarė paleist profe
sorę iš tarnybos, kai išsi
baigs jos kontraktas atei
nanti birželio mėnesi, v »

(An t h r o polo gi ja yra 
mokslas apie žmoniją, tau
tų išsivystymą, jų kultūrą 
ir kt.)

“Easter para d e“ 
už algas ir duoną

■ \ i * . '

Pasitaikiusieji būti ant 
Broadway prie 34-sios trečia
dienio rytą matė nepaprastą 
“velykinį paradą.” Tai ne po
nios savo skrybėles demons
travo. Suėjo apie 3 ar daugiau 
tūkstančių Macy krautuvės 
darbininkų, daugiausia mote
rų, į demonstraciją už pakėli
mą algų.

Demonstraci j a prasid ėj o 
8:15 ir tęsėsi iki laiko atida
ryti krautuvę. Iš demonstraci
jos darbininkai suėjo krautu- 
vėn į darbą.

Prie kitų keturių mažesnių
jų krautuvių demonstravo 
mažesni būriai. Prie jų gal 
buvo apie 1,000 darbininkų 
(per visas keturias).'

Darbininkai tam žygiui tu
rėjo bent trejopą tikslą. Pa
rodyti firmai, kad jie yra pa
siruošę savo ir šeimos gyvybi
nį reikalą—duonos ir druskos 
reikalą — apginti. Kontrak
tas sir firma baigėsi tą dieną. 
O firma lig tol nedarė žygio 
susitarti su unija naujam kon- 
raktui.

Kitas demonstracijos 'tiks
las buvo informuoti visuome
nę. Demonstrantai paskleidė' 
apie 30,000 lapelių. Juose'pa
sakė, kad jie gal bus privers
ti streikuoti. Prašė paraginti
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M E N
With late mode) tractors for over 

the road work with largo East A 
Mid West Freight Carrier.

PHONE: MARKET 2-0165 
NEWARK, N. .J.

(64-66)

~~.......MEN
WANT E I)

FOR

Auto Assembly 
Work

Assemblers 
Welders

Metal Finishers
ALSO

Millwright Welders 
Electricians 
Pipefitters

Jig and Fixture 
Builders

Process Engineers 
Time Keepers 
Clerk-Typists

Rotating Two-Shift (Operations 
High Starting Rates 

Cost-of-Living Allowances 
Other Benefits

Proof of Birth Required
APPLY

LINDEN PLANT 1
MONDAY THRU SATURDAY

GENERAL
MOTORS CORP.

LINDEN, N. J.
(65-67)

Amalgameitai kriaučiai 
maršuos gegužinėje

Amalgameitų unijos nariai 
kriaučiai susišaukė savo spe
ciali mitingą New Yorke, 
Alephi Hali, balandžio 2-ros 
vakarą. Jo tikslas: pasiruošti 
maršavimui Bendrosios Gegu
žinės parade, taipgi išrinkti 
delegatus gegužinės konferen
cijom

Viso' miesto konferencija 
;Gegužės Pirmosios paradui' 
pasiruošti įvyks šio šeštadie
nio popietį nuo-1 lig 5, St. Ni
cholas Sport Center, 55 W. 
66th St., New Yorke. Kviečia 
visas organizacijas atsiųsti at
stovus.

James A. Malloy papiovė 
buvusią savo meilužę Mrs. 
Emmą Murphy iš užvydo ir 
pykčio, kad jiliai jį apleido ir 
atsisakė su juo toliau bend
rauti.

šimtai tūkstančių Macy’s kos- 
tumerių tai padarytų, firma 
sui darbininkais susitartų be 
streiko. Ir padrąsino ' naujus, 
organizacinėje veikloje neį
gudusius unijistus.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-mos kuopos ' susirinkimas 
įvyks antradienį, balandžio 7 d-. 
7:30 vai. vakare, Lietuvių Piliečių 
Klubo salėje, 280 Union Avė. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti.

Valdyba.
(66-67)

HARTFORD, CONN.
A.L.D.L.D. 68 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks pirmadienį, ba- 
landžio-April 13 d., Laisvės Choro 
Salėje, 157 Hungerford St., prasidės 
8 vai. vakare. Vjsi nariai malonėki
te dalyvauti, nes turime daug svare 
bių reikalų aptarimui. Balius, pik
nikai ir kiti dalykai.

(66-68)

BROOKLYN-RIDGEWOOD
L.D.S. 103 ir Lf.L.D. 55 kuopų su

sirinkimas įvyks antradienį, balan
džio-April 7-tą dieną, pradžia 8 v. 
vak., Šapolo-Vaiginio salėje^ 147 
Thames Street.

Abiejų kuopų nariai ir narės ma
lonėkite dalyvauti šiame susirinki
me Užsimokėkite duokles ir turėsite 
daug svarbių reikalų aptarimui.

‘ Komisija.
. (65-66)

RICHMOND HILL, N. Y.
LLD 185 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio (April) 9 d., 110-06 At
lantic Avė. Nariai malonėkite ateiti 
patys ir riaujų narių atsivesti.

Valdyba.
(65-67)
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REIKALINGOS WAITRESSES
Pilnam laikui dienon’), patyrusios, 
gera mokestis, nuolatinis darbas.

Kreipkitės:
PETER PAN RESTAURANT

31 So. Middle Neck Rd., 
Great Neck, L. I.

TolffonDK (irent Neck 2-0277
(64-66)

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios prie mašinų. Overlock 

Binding, Embroidery on Barlack. 
Nuolatinis darbas, gera mokestis.

Kreipkitės:
EVERLAST UNDERWEAR CO.

718 Broadway (3rd Floor), N.Y.C. 
Tulelonas G R.

(64-68)
MERGINOS (daug)

18 iki 35 motų.
Su klok nors patyrimo pakavimo 

Dirbi! Bronx
TE< HNTCAL TAPE CORP.

177th St. ir Harlem River, Bronx. 
Lexington Ave. Subway iki Burnside 
Ave. ir bu.su arti 391 h ar 40th iki 
galo linijos. .

(65-69)
MALE and FEMALE

MOTERIŠKES
Curtain stretchers ,£aipgi folders 

(patyrimas nereikalingas) Nuolati
nis darbas, gera mokestis.

VYRAI
Preseriai, nuolatinis darbas, gera 

mokestis. Taipgi route men (turi 
skaityti ir rašyti angliškai). Kreip
kitės:

, 842 GREENPOINT AVE.
(blokas nuo Humboldt St.) 
Grcenpoint-Brooklyn, N. Y.

(63-67)

Business Opportunity
KEPYKLA— PILNAI ĮRENGTA. 

Visas kepimas atliekamas vietoje. 
Daroma $1,200 — $1,300 į savaitę. 
Kaina $16,000. Įmokėti $8,000. Kiti 
ant išmokėjimo. BROKER. MA. 
2-4209. Box IU-31, Room 830, 11 W. 
42nd St., N. Y.

(64-66)

BLUE LIST
PL. 3-9302— G53 Lexington (551h)
Puikiausios New Yorke Progos 

Visokiems Darbams 
Aukščiausios Algos.

Šį šeštadienį
Gegužės Pirmosios paradui 

pasiruoši konferencija N. Yor- Į 
ke įvyks bal. 4-tą, nuo 1 iki 5 

po pietų, St. Nicholas Arena 
Sport Cent er, 55 W. 
66th St. Kviečia visas organi
zacijas atsiųsti atstovus.

Konferencijoje pateiks vi
sus planus maršavimui. Ir 
jau bus galima gauti rtsas me
džiagas. *

Washingtono valdžia Įsakė 
užcTaryti Brooklyne esamą 
Naval Clothing Depot. Netek
tų darbo apie 800 darbininkų. 
Gyventojai protestuoja.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergrėen 7-6868

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

Virginia 9-6128PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

TYRIMUI
2-3; 6-8 P. M. ‘ o. «.
By Appointment 87-20 85th Sfrcet

Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L. I., N.¥.
į--------------------------------------------------------------------- ----- (A

PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko iiuikų

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

Telephone EVergreen 4-8174

6 pual.-LaisvB (Liberty)-šeštadien., Baland.-April 4, 1953
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OPERATORESt
Patyrusios prie suknelių. Nuolat.!-* 

nis darbas, gera mokestis, geros 
darbo sąlygos. Kreipkitės:
24 STAGG ST., BROOKLYN, N. Y.

(2nd floor)
Prie Union Avė. ir Lorimor St''pri
važiavimas 141 h St. Canarsie Line 
arba Broadway Lino, Išlipti ant Lo
rimor ar Howes Si.

(63-67)

OPERATOR ES—SI N G LE NEEDLE

Lengva dirbti, pastovus darbas, 
gera mokestis. Kreipkitės visą sa
vaitę:

MARGARET FOUNDATIONS
25-24 — 30th Ave., Astoria, L. I.

(63-69)

OPERATORES
Patyrusios single needle ir zigzag. 

Dirbti prie girdles. Nuolatinis dar
bas, gera mokestis, puikios darbo są
lygos, moderninė dirbtuvė.

WOLFE & LAND
35 W. 32nd St., (3rd Boor), N.Y.C.

(63-69)

REIKALINGA MASAŽISTE
Daliai laiko, pripuolamai pilnam 

laikui, jei pageidaus. Moderninė pa
traukiančiame suploninimo salone. 
Gera mokestis. Kreipkitės. "■
HOLLYWOOD SLENDERIZING/* 

SALON
101 South 4th Avenue, 
Mount Vernon, N. Y. 
Telefonas MO. 4-4644

(64-66)

REAL ESTATE
PARDUODAMA SU SAVININKO 

NUOSTOLIU
New Jersey—farma ir kita nuo

savybė. 8 mailės nuo Lakewood — 
tik 2 mailės nuo Cassavell. 10 akrų 
žemės, 7 kambarių, dviejų šeimų na
mas. Suvestas vanduo, šiluma, elek
tra, visi patogumai. 300x24 pėdų 
vištininkas. Pardavimo priežastis - 
mirimas šeimoj. Kreipkitės:

A. Valanzano, 1612...861h Street,
Brooklyn, N. Y. CL. 9-1707.

(66-68)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-8238
į----------------- -------------------- ------------H
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A TONY’S 
UP-TO-DATE I

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas i

306 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y. J

Gerai Patyrę Barberi«L.*
( ,. ■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■ M » !■*
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