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KRISLAI
Laiškelis iš Vilniaus.
Vilniečių suvažiavimas.
Jie apie mus.
Laisvė, Picasso ir nelaimin
gas Kardelis.

Rašo R. MIZARA

Eisenhower sako, Amerikos 
armija ir po karo dar 
ilgai pasiliks Korėjoj

SOVIETŲ SĄJUNGA RAGINA AMERIKA I Adenauer ir Eisenhower 
PASIRAŠYT SUTARTĮ, UŽGINANČIĄ svarsto karinius planus 
LIGŲ BAKTERIJAS VARTOTI KARE vakarinei Europai

Gavau iš Vilniaus neilgą 
laiškutį: Ant. Vaivuskas rašo, 
kad jis su šeima sėkmingai 
įsikūrė Lietuvos sostinėje ir 
jau pradėjo dirbti žurnalo i 
“Švyturio” redakcijoje.

"švyturys” yra dailiai ilius- Į 
truotas mėnesinis leidinys, j 
vaizduojąs Lietuvos žmonių 
gyvenimą ir jų pasiekimus.

Ištraukėles iš Vaivusko laiš
ko skaitytojams paduosime 
greitoj ateityje.

Neseniai chicagiečiai buvo 
suruošę savo dienraščiui Vil
niai bazarą, kuris buvo sėk
mingas.

Dabar.vilniečiai ruošiasi sa- ' 
vo metiniam suvažiavimui.

Suvažiavimas įvyks gegužės
3 dieną Chicagoje.

Kaip pirmiau, taip ir da
bar rytinių valstijų laisviečiai 
privalo pasiųsti Vilnies šeri? 
ninku suvažiavimui svei 
mn su dovanelėmis.

r Atsiminkime : vilniečiai 
i ta<l nepamiršta laisviečių 
/Važiavimų.

Kanka ranką prausia.

nie-
su-

Lais-
L. Prūseika rašo:
“Su pirma balandžio 

ve pradėjo finansinį vajų. Lai- ! 
sviečiai pasiryžo sukelti $8,- 
000. Pradžia jau padaryta. 
Pusantro tūkstančio jau yra.

“Chicagiečiai, manau, turė
tu susidomėti ir Laisvės reika- * I

Taip, domėkimės mes Vil
nies reikalais, o chicagiečiai 
domėsis Laisvės reikalais.

Kitaip ir būti negali!

Stalinui mirus, žymusis ta
pytojas Picasso nupiešė jo 
portretą, kuriame Stalinas pa
vaizduotas lyg ir šventuoju.

Tasai portretas buvo iš
spausdintas viename Prancū
zijos komunistų partijos žur
nale.

Francūzijos komunistų par
tijos .vadovybė už tai pakriti- 
kavoL\>atį Picasso ir žurnalo 
redaiSįjrių.

Niek? čia baisaus.

Bet...
Montrealio juokdarys Kar

delis, savo laikraštyj dėl to 
rašo:

“Tiktai pasiskaitykite, kaip 
Picasso ligšiol buvo garbina
mas Mizaros ir Bimbos. ‘Lais
vė’ apie ji dėjo ištisus pusla
pius himnų...

“Pažiūrėsime, kaipgi dabar 
• sovietiniai juokdariai, Mizara 
ir Bimba, ‘garbins’ Picasso...”

Pirmiausiai: Laisvėje nie
kad nebuvo spausdinami ištisi 

’ puslapiai himnų apie Picasso.
Antra: “Sovietiniai juokda

riai”, jei Montrealio juokda
rys nori žinoti, Picassą lig šiol 
skaitė ir dabar tebeskaito vie
nu žymiausiųjų teptuko Ir pa- 
letdfc meistrų pasaulyje.

Jfcdbant “nuo savęs”: man 
‘tinka daug Picasso kūri- 

įieUju,’nes aš jų nesuprantu, . 
man perdaug sumoderninti.

Man geriau patinka, saky
sime, A. ' Žmuidzinavičiaus 
kūryba, kadangi aš ją supran-

• tu; ‘ji realistinė.

Reiškia villį, kad bus susitarta 
apsikeisti karo belaisviais

Washington. — Preziden
tas Eisenhoweris balandžio 
7 d. sakė:

—Jeigu bus padarytos 
paliaubos Korėjoje, jeigu 
įvyks ten taika, vis tiek 
mūsų kariuomenė ir mūsų 
talkininku kariuomenė tu- v

Bandoma padaryti ‘bepročiu’ 
mariną plėšiką, kuris 
nužudė 5 žmones

Canandaigua, N. Y. — 
Amerikos marinas F r e d 
McManus, 18 metu am- f c

žiaus, prisipažino, jog plė
šikaudamas nužudė 5 žmo- J ,
nes skirtingose valstijose.

Bet jo tėvas, turtingas 
bravoro viršininkas iš Long 
Islando, N. Y., ir advokatai 
pasistengė, kad j a u n a s i s. 
žmogžudis būtų paimtas . į 
Willard State HospitalĮ 
kaipo nužiūrimas “pamišė
lis.”

Ligoninėje bus tyrinėja
ma žmogžudžio protas, ir 
ieigu suras, kad jis “pami
šęs,” tai McManus bus iš
gelbėtas nuo mirties baus
mės elektrinėje kėdėje. Pa
talpinus gi jį beprotnami*1, 
paskui galima būtų po me- 
tų-kitų įrodinėti, kad žmog
žudis “atgavęs sveiką pro
tą,” taigi turėtų būti pa
leistas jau kaipo “nepavo
jingas.”

(Taip jau daugelis turtin
gų žmogžudžių, apsimesda
mi pamišėliais, išvengė mir
ties bausmės ir, pagaliau, 
buvo paleisti iš beprotna
mių.)

Kinija kelia gamybą 
dar 23 procentais

Hong Kong. — Praneša
ma, jog Kinijos Liaudies 
Respublika vykdo planą, 
kuris žada 23 su puse pro
centais pakelti šiemet ga
mybą geležies, plieno, įvai
rių kitų metalų, chemikalų 
ii* statybos medžiagų.

Jankių saržentas nušovė 
francūzę ir persišovė save

Paryžius. — Amerikietis 
lakūnų saržentas Donaldas 
Rhoads nušovė savo myli
mąją francūzę, 19 metų 
merginą, radęs ją saliūne 
besikalbant su kitais jau
nais vyrais, ir pats pavo
jingai persišovė sau galvą.

O kai dėl Kardelio: nors jis 
deda pastangų svietui pra
juokinti, — žurnalistiškas 
klounas iš jo menkas. Skaity
damas Kardelio “juokus,” 
žmogus esi verčiamas jo gai
lėtis.

rėš dar. ilgoką laiką pasilik
ti Korėjoje. Nes reikės iš
vystyti pasitikėjimą taika, 
jeigu ji būtų padaryta.

Prezidentas kalbėjo susi
rinkime Jungtinio Gynybos 
Fondo; linkėjo taikos Korė
joje ir pranešė, jog dabar1 
“viltingai” eina Panmun- 
džome derybos su Šiauri
niais Korėjos liaudininkais 
bei kinais dėl sužeistų ir 
sergančių belaisvių grąžini
mo namo.

Dulles perša dar 10 
iki 20 mėty ginkluotis. 
prieš Sovietu Sąjungą

Washington. — Amerikos 
valstybės sekretorius John 
F. Dulles keliaus į Atlanto 
kraštų karinio sąryšio kon
ferenciją Paryžiuje, balan
džio 23 d. Ten jis siūlys 
vykdyti jų ginklą v i m o s i 
programą dar per 10 iki 20' 
metų prieš Sov. Sąjungą.

General Motors nukerta 
po centą valandinės algos 
397,000 savo darbininkų

Detroit. — General Mo
tors automobilių korporaci
ja bal. 7 d. nukirto centu 
per valandą uždarbį 397,000 
savo darbininkų. Pasakojo, 
kad tiek atpigę gyvenimo 
reikmenys, pagal valdžios 
apskaičiavimus.

CIO Automobiliu Darbi
ninkų Unijos vadovai pro
testavo prieš tą uždarbio 
numušimą. Tvirtino, kad 
valdžia skelbia, būk reikme
nų kainos nupuolę daugiau, 
negu iš tikrųjų.

Unija yra padarius su
tartį su kompanijomis, kad 
algos darbininkams bus tiek 
didinamos arba mažinamos, 
kiek pabrangs ar atpigs 
pragyvenimas.

Padarius General Motors 
korporacijai pradžią, dabar 
ir kitos automobilių kom
panijos rengiasi numušti 
uždarbį 943 tūkstančiams 
savo darbininkų po centą 
per valandą.

ORAS. — Vėl būsią lietaus.

, Amerikiečiai redaktoriai šiltai atsisveikino Maskvą
Maskva. — Dešimtis ame

rikiečių redaktorių antra
dienį nuoširdžiai .atsisveiki
no Maskvą. Sėsdami į trau
kinį ir pro traukinio langus 
jie vienu balsu rusiškai šau
kė :'

“Do svidanija!” (Iki pa
simatymo.)

United Nations, N. Y. — 
Sovietų Sąjungos delegatas 
V. A. Zorinas ragino Ame
riką užgirti tarptautinę Ge- 
nevos sutarti, užginančią 
naudot kare ligų bakterijas 
ir nuodingas dujas.

Sovietiniai atstovai Jung- j 
tinėse Tautose pertrauks' 
kaltinimus, kad amerikonai1 
Korėjoje vartojo tokias | 
bakterijas, sakė Zorinas. | 
Bet priešinsis amerikiniam 
siūlymui sudaryti Jungti
nių Tautų komisiją, kuriai 
būtų pavesta ištirt, ar iš ti
krųjų amerikonai vartojo 
bakterijas kaip karo įnagį; 
tai todėl, kad tas pasiūly
mas draudžia priimti į ty
rinėjimo komisiją atstovus 
Šiaurinės Korėjos Liaudies 
Respublikos ir Kinijos. Tai
gi komisija, sudaryta vien

Keturi Didieji veda derybas 
del lakstymui tarp Berlyno 
ir vakarinės Vokietijos

Berlin. — Keturi Didieji 
čia veda derybas dėl to, 
kaip išvengt susidūrimų 
ore, skraidant Amerikos, 
Anglijos ir Franci jos lėk
tuvams per sovietinį Vokie
tijos ruožtą tarp Berlyno ir 
vakarų Vokietijos.

Derybose dalyvauja Ame
rikos lakūnų generolas Ro
bertas F. Tate, Sovietų oro 
jėgų generolas L D. Podgo- 
ny, Anglijos ir Franci jos 
lakūnų generolai .

Šiaurinė Korėja žada sugrąžint 
600 nesveikai belaisviu

Korėja, bal. 8 d.—šiauri
nės Korėjos liaudininkai 
derybose su amerikonais 
Panmundžome pranešė, kad 
kad jie sugrąžins 600 ser
gančių bei sužeistų belais
vių. Tame skaičiuje yra 
150 amerikonų ir jų,baltųjų 
talkininku. Kiti 450—Pieti
nės Korėjos tautininkai. .

Amerikonai sakė, turėtų 
būti daugiau sužeistų bei 
nesveikų belaisvių pas Šiau
rinius Korėjos liaudininkus. 
Nes viso jie yra nelaisvėn 
paėmę apie 12,000 ameriko
nų ir pietinių tautininkų; 
o pereitų metų pabaigoje 
tarp tų belaisvių buvo 3,- 
198 amerikonai. z

Amerikos atstovai, iš sa

Amerikinius redaktorius 
palydėjo nuolatiniai ameri
kiečiai k o r e s p o n d e n t ai 
Maskvoje, sovietiniai laik
raštininkai ir Amerikos 
konsulas David Kline.

Pirm išvykstant, redak
toriai pasiuntė Sovietų 
premjerui Malenkovui laiš
ką, dėkodami už malonias 

iš Amerikos šalininku, tik- 
tai išteisintu amerikonus.

Zorinas priminė, jog du 
amerikiniu lakūnu oficie- 
riai, paimti Korėjos liaudi
ninkų i nelaisvę, taip pat 
liudijo, kad jiem buvo įsa
kyta mėtyti ligų bakterijas 
i liaudininku Šiaurine Ko
rėją.

“Dabar, tačiau, mes, — 
sakė Zorinas, — nenorime 
bloginti santykių ; todėl 
nuošaliai paliekame šį klau
sima.”

Andrius Višinskis, vy
riausias Sovietų delegatas, 
sutiko svarstyti Jungtinių 
Tautų seime amerikinį pa
siūlymą. ginklavimuisi ma-1 
žinti; jau nesiūlė sovietinio 
plano, bet davė tūlas patai
sas amerikiniam pasiūly
mui.

Derybos surengtos pagal 
pasiūlymą gen. Vasili aus 
Čuikovo, aukštojo Sovietų 
komisionieriaus Vokietijai.

Tariamasi, taip sutvarkyt 
skraidymus trimis oro ko
ridoriais tarp Berlyno ir 
vakarinės Vokietijos, kad 
ateityje būtų išvengta, ne
laimingų susidūrimų.

Manoma, jog Keturi Di
dieji tarsis ir , apie kitus 
Vokietijos klausimus.

vo pusės, žadėjo sugrąžinti 
iš nelaisvės 5,100 Šiaurinės 
Korėjos liaudininkų ir 700 
kinų, kaipo sužeistus bei 
sergančius.

Amerikonai ir Korėjos 
liaudininkai bei kinai to
liau tęsia derybas dėl ap
sikeitimo visais sergančiais 
bei sužeistais belaisviais.

Čiangininkai žada “tikrai 
įsiveržt į Kiniją”

Formoza. — Čiang Kai- 
šeko kinu tautininku val
džia sakė:

Jeigu ir bus padaryta tai
ka Korėjoje, vis tiek mes 
įsiveršime iš Formozos sa
los į Kinijos sausžemį. Tam 
žygiui mes ir rengiamės.

vaišes Maskvoje.
Prieš išlydint tuos sve

čius, sovietinis Spaudos 
Klubas suteikė jiem šaunų 
pokylį, kur dalyvavo ir Iva
nas i Arkadjevas, Sovietų 
užsieninės ministerijos va
karų skyriaus v a d o v ą s ; 
Jungtinių Valstijų ambasa
doriaus pavaduotojas Ja

Bijo, kad Francija nesuardyty 
tarptautinės armijos planą

Washington. — Atvykęs 
vakarinės Vokietijos prem
jeras Konradas Adenaueris 
tarėsi su prezid. Eisenhow- 
eriu apie kariniai - politi
nius klausimus. Daugiau
sia jiedu kalbėjosi apie pla
nuojamą tarptautinę vaka
rų Europos armiją prieš 
komunizmą.

Adenaueris uoliai rėmė 
Amerikos reikalavimą su
daryti bendrą šešių vaka
rinės Europos kraštų armi-

Irano karaliaus sėbrai 
vis trukšmauja prieš 
premjerą Mossadeghą

Teheran, Iran. — Trano 
karaliaus šalininkai trukš- 
mavo gatvėse prieš premje
rą Mossadeghą, šaukdami, 
“valio karaliui!”

Premjero policija arešta
vo kelis trukšmadarius, pa
darė kratas fašistų Sumka 
partijos centre ir karaliaus 
šalininkų x klubuose. Sučiu
po jų šautuvus,' kardus ir 
bombas.

Premjeras .šaukė šalies 
seimą, kad atimtų iš kara
liaus galią valdyti armiją 
ir kad pripažintų ministrų 
kabinetą vyriausiu kariniu 
ir civiliniu valdovu.

Karališkieji seimo nariai 
neatėjo i sesiją; taigi ne
buvo reikalingo skaičiaus, 
kad galėtų daryti nutari
mą. Tam reikia bent 69 
seimo n a r i ų , o susirinko 
tiktai 39.

Suimtas dar vienas 
naujųjų nacių vadas

Karlsruhe, Vokietija. — 
Tapo suimtas' hitlerininkas 
Friedrich Bornemann, vie
nas iš naujųjų nacių vadų, 
kurie planavo nuverst esa
mąją valdžią ir atkurt na
cizmą.

Paskutinėmis dienomis 
areštuota ir kiti naciu suo
kalbio vadai.

Detroit. — General Mo
tors automobilių korporaci
ja pernai gavo 558 milijo
nus dolerių gryno pelno, li
kusio po taksų sumokėjimo.

cob Beam, sovietiniai laik
raštininkai ir maskviškiai 
Amerikos korespondentai. 
Rusai ir amerikiečiai, pa
keldami tosto taures, vieni 
kitus šiltai sveikino.

Amerikiniai redaktoriai 
aplankė įvairias mokslo, 
kultūros ir pramonės įstai
gas Maskvoje ir apylinkėje. 

ją — vakarų Vokieti jos, 
Franci jos, Italijos, Belgijos, 
Holandijos ir Luksembur- 
go.

GINČAI SU FRANCIJA
Didžiausios kliūtys, pa- 

stojančios kelią tokiai ar
mijai, yra dvi, būtent:

Francija spiriasi pasilai
kyti sau vokišką Saar kraš
tą, turtingą angliakasyklo- 
mis ii’ fabrikais. Vakarinė 
Vokietija reikalauja sugrą
žinti jai ta krašta .

Francijos užsienio reikalų 
ministras Geo. Bidault, bū
vėdamas Washingtone pa
skutinėmis dienomis, už* 
reiškė, jog’ pirma turi būti 
Saaro dalykas išspręstas 
Francijos .naudai. O jeigu 
ne, tai Francijos valdžia 
neduos savo seimui net bal
suoti klausimo kas liečia 
f rancūzų kariuomenės 
Įjungimą į tarptautinę ar
miją kartu su vokiečiais bei 
kitais.

Be to, Francija bijo, kad 
vokiečių armijos atkūrimas 
grūmotų nauju pavojum 
Francijai, nepaisant, kad 
vokiečių kariuomenė for
maliai būtų įjungta į tarp
tautinę armiją prieš Sovie
tų Sąjungą.

Tokia francūzų nuotaika 
gali net suardyti Amerikos 
planą dėl tarptautinės ar
mijos, kaip lemia New Yor- 
ko World-Telegram ir ke
liolika kitų Scripps-Howard 
laikraščiu, ir sako: 

a
“Savaime aišku, jog vie

nas klausimas, kurį prezi
dentas Eisenhower is ir 
Adenaueris turi svarstyti, 
yra — ką reikėtų daryti, 
jei, galų gale, pasirodytų, 
kad negalima įvykdyti pla
no dėl sudarymo bendrosios 
europinės armijos... O da
bartinis Maskvos vajus už 
taiką taip pat gręsia su- 
klampinti vakarų Europos 
ginklavimąsi ir sutrupinti 
jos vienybę.”)

Vakarinės Vokietijos 
premjeras labai džiaugėsi 
savo pasitarimais su prez. 
Eisenhowpriu. Pasitari
muose taip pat dalyvavo 
Amerikos valstybės sekre
torius John F. Dulles, apsi
gynimo sekretoriuj Charles 
E. Wilsonas ir šalies iždo 
sekretorius George M. 
Humphrey.

Adenaueris paskui sakė 
korespondentams:

“Mes turėjome labai ma
lonų ir įkvepiantį pokalbį. 
Esu tikras, jog susitarsime 
ne tik. dėl didžiųjų planų, 
bet ir dėl smulkmenų... 
Vakariniai vokiečiai yra iš
tikimi ir ryžtingi Amerikos 
partneriai reikale taikos ir 
laisvės, kur Jungtinės Vals- 
tijos vadovauja visoms pa
saulio tautoms.” P
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SMAGI ZINIA
PRIEŠ APIE PORĄ MĖNESIŲ Maskvoje buvo su

imta eile gydytojų — žymių gydytojų, kurių tūli profe
soriavo universitetuose. Jie buvo kaltinami tame, kad,1 
begydydami žymius tarybinės valstybės pareigūnus, — 
Ščerbakovą ir Ždanovą, — darė neteisingas diagnozas 
ir, jomis remdamiesi, teikė ligoniams vaistus, kurie juos 
marino, o ne gydė. Jie taipgi buvo kaltinami tame, kad 
buvo besiryžtą daryti tą patį ir kai kuriems aukštie
siems tarybines armijos karininkams.

Prieš suimtuosius liudijo daktarė Timašiuk, žmona 
vieno suimtųjų (Kogano) gydytojų.

(lydytojai buvo suimti ir apklausinėjami Valstybi
nės saugumo ministerijos pareigūnų, kurie, kaip dabar 
paaiški, naudojo prieš suimtuosius neleistinas antikon
stitucines priemones prisipažinimams išgauti.

TOJI ŽINIA, žinia apie gydytojus-žudikus, sukrėtė vi
są pažangųjį pasaulį. Ir kas gi negalėjo būti sukrėstas to
kia žinia, kuri priminė kai kuriu trockinių gydytojų “žy
gius,” atliktus su rašytoju Gorkiu ir kitais žymiais žmo
nėmis, ištikimais liaudies prieteliais ir švietėjais!

Sukrėsti buvome ir mes, kuriems norisi, kad socializ
mo kraštas klestėtų ir klestėtų, žygiuodamas pirmyn._ ♦

DĖL TO PRAĖJUSĮ savaitgalį pasiekusios mus ži
nios iš Maskvos, skelbiant, kad suimtieji gydytojai yra 
nekalti ir paleisti į laisvę, mus ir visą pažangiąją žmoni
ją taip smagiai nuteikė.

Tačiau, jeigu gydytojai nekalti, tai kas kaltas dėl jų 
suėmimo ir kaltais paskelbimo?

- Kalti, pasirodo, yra tam tikri buvusios valstybinės 
saugumo ministerijos pareigūnai. (Po Stalino mirties 
valstybinė saugumo ministeriją tapo įjungta į vidaus Į 
reikalų ministeriją, kurios pirmininku - ministru yra 
Berija.)

Kalti yra tie, kurie liudijo prieš nekaltus gydytojus.
Visas dalykas buvo toks:
Valstybinės saugumo ministerijos pareigūnas, tū

las Riuminas, pradėjo prieš suimtuosius gydytojus veiks
mus. Jis suklastojo dokumentus ir paskyrė iš keleto 
gydytojų komisiją jiems ištirti. Kadangi paskirtoji ko
misija buvo neužtenkamai budri, ir kadangi Riuminas 
kai kuriuos svarbius duomenis apie Ščerbakovo ir Žda- 
novo gydymą nuslėpė, tai paskirtoji medikalinė komisi
ja ir pripažino, būk, girdi, įvardintieji gydytojai esą 
kalti.

Pakviestieji liudininkai, tarp kurių buvo jau pami
nėta Dr. Timašiuk, lengvabūdiškai paliudijo prieš gy
dytojus. Tuomet Riuminas gydytojus suėmė ir panau
dojo prieš juos neleistinas, antikonstitucines metodas, 
reikalaujant prisipažinti.

Bet, atsiminkime, tai buvo tik pirmieji “tyrinėji
mai”; suimtieji gydytojai dar tik buvo ruošiami teis
mui, kuris, jei būtų įvykęs, aišku, būtų buvęs viešas ir 
jame gydytojai- būtu atidengę Riumino žulikystę, kri- 
minalystę.

Tačiau aukštesnieji Tarybų vyriausybės organai ne
laukė, kol bus teismas. Jie ėmėsi patikrinti paties Riu- 
Bli.no “žygius.” Jie ėmėsi tikrinti visą bylą.'

Na, ir patikrinę surado, jog byla buvo pradėta klas
tingai, jog gydytojai nekalti, o kalti tie,* kurie visa tai 
darė, kurie gydytojus kaltino. Tuojau buvo įsakyta 
Valstybės organams suimti Riuminą ir tuos, kurie jam 
padėjo atlikti šį bjaurų, šį .nežmonišką darbą.

Smarkiai apkaltintas ir buvęs valstybinės saugumo 
hiinisterijos pirmininkas Semionas D. Ignatjevąs. Pa
starasis vėliausiu laiku buvo įėjęs į komunistų partijos 
sekretoriatą, iš kurio jis tapo tuojau pašalintas. Ignat
ievas kaltinamas politiniame aklume, nematyme, kas 
darosi jo vadovautoje ministerijoje/

KAIP MATOME, šis visas išaiškinimo reikalas buvo 
atliktas greit. Netenka nei sakyti, kad įvykimas tokio 
reiškinio ^tarybiniuose organuose yra nemalonus pačiai 
vyriausybei. Bet ji, gindama žmonių teises, gindama 
krašto konstituciją, drąsiai savo kraštui ir pasauliui 
parodė tai, kas įvyko.

Kuriais sumetimais Riuminas ir jo sėbrai atliko tokį 
bjaurų darbą? Mes šiuo tarpu nežinome. Tai paaiškės 
vėliau.

Galimas daiktas, jog tas gaivalas tai atliko, norė
damas sukiršinti rusus ir kitas tautas prieš žydų kilmės 
žmones, nes suimtų jų gydyto jų tarne apie šeši buvo žydų 
kilmės.

Jei jis tai padarė tais sumetimais, tai jo darbas, 
nežiūrint jo bjaurumo, pasitarnaus tarybinėms tautoms.

Maskvos Pravda, reikšdama partijos ir vyriausybės 
nuomonę, pasakė: Tarybų Sąjungoje nėra ir negali būti 
vietos jokiems pjudymams vienos tautos žmonių prieš 
kitą tautą. Tarybų Sąjunga yra daugiatautė, kur visos

Kokias dūmas dajbar dūmoja 
buvusioji Lietuvos ponija?

Bronių Railą galima ir rei
kia skaityti vienu iš pačių vy
riausių lietuviškosios kryžio
kuos apaštalų. Jis man gėriau 
patinka už kitus tos rūšies 
rašeivas todėl, kad karts nuo 
karto .jis labai atvirai išlieja 
ant baltojo popierių tuos 
skausmus, kurie yra susikuo- 
pę jojo prislėgtoje krūtinėje. 
Be to, dažnai jis pasidaro di
pukų mokytoju ir “tėviškai” 
reikalauja jų su juomi arba su 
jo “filosofijomis” rimtai skai
tytis.

Nereikia nė aiškinti, jog 
Bronius Raila yra “Lietuvos 
laisvintojas.” Apie tai jis, ma
tyt, dažnai ir daug galvoja. 
Ypatingai jis daug galvoja 
apie tai, ką jis ir jo kolegos 
“išlaisvinton” Liet uvon su
grįžę suras. O, suprantama, 
pirmoje vietoje visuomet jam 
stovi prarastieji turtai. Kur 
jie pasidėjo? Kas su jais at
sitiko? Ar jųjų savininkai 
juos besuras ir beatgaus Rai
los “išlaisvintoje” Lietuvoje?

Tai vis buvusiems Lietuvos 
ponams labai rūpimi klausi
mai.

Ir tais klausimais Raila 
smetoninėje 'Vienybėje patie
kia ilgą, “filosofišką’’ straips
nį.

Liūdna ir baisu, girdi, pri
pažinti, kad sugrįžę rasime 
Lietuvą “kažkaip nebe tą ir 
nebe tokią, kokią palikome.” 
Pav., “dvarai seniai nusavin
ti... fabrikai priklauso valsty
bei. žemės ūkiai sujungti į 
naujus didelius dvarus (“kol
ūkius”)...”

Argi begali būti blogiau ir 
baisiau, — ponų, žinoma, aki
mis žiūrint?

“Todėl”, giliai atsidusęs pos
muoja Raila:

“Tūlas ir pasako- greit,at-’ 
statyti viską, “kaip buvo”, bus 
nelengva. Galbūt tai turės ku
rį laiką taip pasilikti, kol bus 
surasta tinkamų priemonių 
teisingiau ir geriau pertvar
kyti. Dvaru, fabriku ir namu 
grąžinimas buvusiems savinin
kams, jeigu jie dar atsiras, 
negalės eiti labai sklandžiai, 
labai skubiai ir labai “teisin
gai.”
“Savaime suprantama, kad 

tokios šventvagiškos kalbos 
ne vienam net ant pliko pa
kaušio pastato visus plaukus.”

Bet ar galima, argi paga
liau apsimoka slėpti tikrovę 
nuo prarastųjų turtų' ieškoto
jų ir stengtis juos nuraminti 
išsvajotomis pasakomis, —pa
sakomis, kad tegu tiktai jie 
paskui Railas ir kitus “lais- 
vintojus” seka, o jiems į jų 
dabar tuščias rankas sugrįš 
visi tie turtai ?

Bronius Raila yra linkęs 
manyti, kad geriau ir sveikiau 
“laisvinimo” reikalui tuos 
kvailus sutvėrimus, buvusius 
ponus, praradusius Lietuvoje 
turtus, mulkinti pasakomis. 
Nes kitaip jie spiaus Į barzdą 
“laisvintojams” ir nueis sa
vaisiais keliais. Raila rašo:

“Vokietijoje išeinantis lie
tuvių laikraštis Tremtis į to
kias kalbas pažiūrėjo kritiš
kai ir paragino klausimais pa
sisakyti.
“Laikraštis, tarp kitko, patei

kia nuomonę, jog kalbos, kad 
grįžę tremtiniai gali tuojau 
neatgauti visos savo nuosavy
bės, esančios kiek pavojingos. 
Jis rašo: “žmogus, žinoda

mas, kad jis visa turės iš nau
jo pradėti, jog yra netekęs 
turėtos nuosavybės, gali susi
mąstyti, ar iš viso beverta 
grįžti tokion tėvynėn, kuri 
atėmė gimtąją kertę, ir ar be
bus jėgų visą iš naujo pradėti. 
Gali rastis nemaža, kurie, vie
toje darę išlaidas grįžimui tė
vynėn visa iš naujo pradėti, 
apsispręstų palikti, kur likimo 
nublokšti pradėjo kurtis”...

“Gi ne laikraščiuose tenka 
girdėti daug griežtesnių pasi
sakymų. Tai tau tėvynė, tai 
tau gražus, išlaisvinimas! Jau 
iš anksto pranešama, kad mes e 
viso savo turto greičiausia ne
atgausime. Juo, matyt, ir to
liau naudosis kiemsargiai, 
pusberniai ir burliokai. Tai 
kam mes dabar vedame tokią 
sunkią kovą už išlaisvinimą? 
Po velnių tokia Lietuva, nau- < 
jų bolševikų valdoma... Neno
rėsiu jos matyti, jei man tuo
jau nesugrąžins mano dvaro, 
mano ūkio, mano fabriko, 
mano gimtųjų namų !”

Tačiau Raila vieno dalyko 
griežčiausia reikalauja iš tų 
buvusių ponų ir spekuliantų, 
būtent, kad jie nesiveržtų į 
“laisvintoji!” pirmąsias eiles, 
kad visą “laisvinimo’’ vadovy
bę jie paliktų Railai, Krupa
vičiui ir kitiems politikie
riams ir mekleriams. Kodėl? 
Ogi štai kodėl (ir tai paties 
Railos žodžiais) :

“Netik ūkinė Lietuvos sant
varka jau yra pakeista, bet 
smarkiai bus pakeista mūsų 
tautos socialinė struktūra ir 
galbūt žmonių galvosena. Jei 
lemiamu momentu Lietuvos 
išlaisvinimui iš užsienio “va
dovautų” pirmoje vietoje bu
vusieji dvarininkai, fabrikan
tai ii* patys stambiausi speku
liantai, iš anksto galima tikrai 
pasakyti, jog tokia ekipa 
platesniems tautos sluogs- 
niams vargiai ’sukeltų daug 
gerų vilčių ir simpatijų vaka
rų tremtinių adresu.”

Vadinasi, nors Railos “iš
laisvintoje” Lietuvoje dvari
ninkai, fabrikantai, spekulian
tai atgaus savo prarastuosius 
turtus ir vėl taps Lietuvos 
viešpačiais, bet šiuo tarpu, 
kad neatstūmus Amerikos lie
tuvių aukojimo Railoms ir 
Krupavičiams, jie privalo pa
tupėti ir -'patylėti užpečkyje.

Salietis.

Tai United Automobile 
Workers unijos kohvenci- 
joje prez. Walter Reu
ther. Jis supykusiai pa
rodo, kad republikonų 
administracija siekia pa
lengvinti biznio firmom 
taksą naštą paprastųjų 

žmonių kaštais.

tautos, nežiūrint jų didumo bei skaitlingumo, yra lygios 
ir jos privalo būti lygiai traktuojamos .

ŠIS TARYBŲ SĄJUNGOS vyriausybės žygis paro
do dar ir ką kitą, būtent: ji nesigėdi pasakyti tai, kas 
negera, nesibijo tai iškelti aikštėn.
- Amerikoje, pavyzdžiui, yra vengiama teisėtumo or

ganus “žeminti,” nežiūrint to, kad jie ne kartą baisiai 
suklupo.

Pas mus, atsiminkime, buvo nuteistas mirti Tomas Moo
ney, buvo .nusmerkti (ir nužudyti) Sacco ir Vanzetti. 
Visį žino, kad jie buvo nusmerkti nekaltai, tačiau mūsų 
valstybės organai nieko nedarė tai žiauriai netiesai už 
akių užbėgti.'. ' , ,

i

Senato užsienio reikalų komisijos pirmininkas sena
torius Alexander Wiley (kairėje) kalbasi su repub- 
likonų frakcijos lyderiu senatoriumi Robert Taftų. 
Ąbudu senatoriai turi vadovaujamas roles nustatyme 

republikonų politikos Kongrese.

Havro dokeriai, Rūro nie- 
talininkai, Arizonos fa Eme
riai galvoja apie vieną — 
apie taiką. Daugelio jų žo
džiai susilieja su žodžiais 
drąsiųjų žmonių, žengia® 
žiu judėjimo už taiką prieše 
akyje . Toks žmogus yra ir 

! Uja Erenburgas — visuo
menės veikėjas, tarybinis 
rašytojas.

A. Sofronovas

Darbininku
i Sveikata
i J. J. Kaškiaučius, M. 1).

REHABILITACIJA
Vitaminų pionieriai užsi

mojo plačiau. Jiems rūpė
jo ne tik kad išgydyt viso
kias cheminio badavimo li
gas ir negales. Jie pano
ro rehabilituot tūkstančius 
buvusių sukrypėliųp suny- 
kėlių, surūgėlių.

Už taiką kovotojas rašytojas 
Uja Erenburgas

rankas indai ir kinai, pran-Vienam įžymiausių ir ta
lentingiausių Tarybų Są
jungos rašytojų Iljai Eren- 
burgui suteiktas tarptauti
nės Stalininės premijos “Už 
taikos sustiprinimą tautų 
tarpe” laureato vardas. Tai 
aukštas ir pelnytas apdova
nojimas.

Nėra, tu r būt, žemės ru
tulyje tokio kampelio, kur 
nebūtų žinomas Erenbur
gas, šis drąsus, aistringas 
ir aktyvus kovotojas už tai
kos visame pasaulyje ap
saugojimą. Vienas seniau
sių tarybinių rašytojų, ku
rio publicistiniai straips
niai Didžiojo Tėvynės karo 
metais visoje liaudyje buvo 
labai populiarūs ir mėgsta
mi, romanų “Audra” ir 
“Devintoji banga” autorius, 
Uja Erenburgas visa savo 

į esybe kaip rašytojas, kaip 
visuomenės veikėjas, kaip 
kovotojas už taiką yra ar
timas kiekvienam doram 
žmogui. «

Tarybinis rašytojas Uja 
Erenburgas yra vienas tų 
žmonių, .kuris savo kruopš
čiu ir pasiaukojamu darbu 
padeda sustiprinti draugys
tę viso žemės rutulio tautų 
tarpe . Tuoj pat po to, kai 
pasibaigė karas, Ilja Eren
burgas rašė: “Mūsų meile 
Tėvynei neatitolino mūsų 
nuo kitų tautų; ne, karo me
tais mes dar labiau pajuto
me tą brolybę, kuri jungia 
darbo žmones, laisvės žmo
nes. Mes žinome, ką išgy
veno tautos, patekusios i 
fašistų rankas, ir jei galėjo 
mūsų karys lengvai supras
ti lenkų, serbų ar čekų kal
bą, tai jis be žodžių supras 
prancūzą, norvegą, graiką. 
Su pasi (J i d ž i a v i m u mes 
žvelgiame į mauzolėjų, kur 
ilsisi Leninas: Stalinas iš
tesėjo priesaika, išgelbėjo 
Tėvyne ir išgelbėjo pasau
li.” ‘ v

Liepsningus Iljos Eren- 
burgo pasisakymus, kurie 
it kardas smogia priešą ir 
draugiškai paremia bičiu
lius, galima girdėti visur, 
kur reikalas liečia taikos 
išsaugojimą ir tautų tarpu
savio supratimo pasiekimą.

Amerikoje, An g 1 i j oje, 
P r an elizijoje, Vokietijoje, 
Skandinavi jos valsty b ė š e, 
liaudies demokratijos šaly
se — visur yra buvęs Eren- 
burgas ir visur jis; turi 
draugų. Verta pamatyti, 
su kokiu entuziazmu'sutin
ka Įljos Erenburgo pasiro
dymą kongresuose ir kon
ferencijose taikai ginti vi
soms šalims atstovaujantys 
delegatai. Jam spaudžia

cūzai ir vokiečiai, brazilai 
ir čiliečiai... Uja Erenbur
gas yra bičiulis tokių pui
kių rašytojų ir taikos kovo
tojų, kaip Pablo Neruda, 
Lui Aragonas, N a z y m a s 
Hikmetas, žorži Amadu. Ir 
jei Didžiojo Tėvynės karo 
metais laikraščiuose “Prav
da” ir “Krasnaja Zvezda” 
dažnai galima buvo skaityti 
trumpus, bet priešą vienu 
smūgiu parbloškiančius II- 
jos Erenburgo straipsnius, 
raginančius nugalėti agre
sorius, tai ir dabar rašy
tojo—taikos kovotojo, lieps
ningo tribūno — kiekvienas 
žodis taip pat yra kupinas 
didžios meilės viso pasau
lio darbo žmonėms ir smar
kios neapykantos tiems, ku
rie mėgina sukelti naują 
karo gaisrą.

Stalininės Taikos premi
jos priskyrimas Iljai Eren- 
burgui sutapo su Vienoje 
įvykusio Tautų zongreso 
taikai ginti darbo užbaigi
mu. Tarp daugelio kalbų, 
pasakytų iš šios įžymios 
Taikos Asamblėjos tribū
nos, įstrigo ir ilgai išliks at
mintyje Iljos Erenburgo 
kalba. Jis sakė: “Didelės 
upes prasideda nepastebi
mai, kaip maži upokšniai; 
jos užtvinsta, plečiasi, į jas 
skuba šimtai kitų upių ir 
upelių; ir didžiosios upės 
perkerta žemynus, sujungia 
šalis, keičia milijonų žmo
nių gyvenimą. Judėjimas 
už taiką prasidėjo pasipik
tinusių širdžių gilumoje, jis 
sparčiai išaugo, perkirto 
mūsų amžių, susiejo tautas. 
Tokio judėjimo dar nežino
jo istorija. Aukštąją asam
blėją, kuriai aš turiu garbę 
kalbėti, sudaro ne tos ar ki
tos idėjos šalininkai, ne vv-| 
riaųsybės, eilėje šalių veid- ‘ 
mainiškos ir atsitiktinės, i 
Ne, tai Tautų kongresas ! 
tautų, kurios gyvena skir
tingą gyvenimą, yra įkvėp
tos skirtingų idealų, bet ku
rios visos trokšta 'užkirsti

> • ! , ' ’t | A . ' ' ' * *

kelią karui.”
Šiems rašytojo žodžiams 

pritaria visos Tarybų Są
jungos tautos. Gerai žino
damas tarybinių žmonių 
lūkesčius ir mintis, Uja 
Erenburgas jas ir išreiškė.;

Platus ir neapžvelgiamas 
yra taikos šalininkų bei gy
nėjų okeanas, beribiai yra 
jo horizontai, galinga yra 
jo vieninga jėga. Šiame 
okeane nuskęs karo kursty
tojai, nuskęs žmonės, kurių 

. juodi kėslai yra — įvelti pa
saulį’ į naujo karo sūkurį.

Paprastai juk su gydy
mu tokia istorija. Ar tai 
gydytojas pavieniui ar li
goninė—jie džiaugiasi, k» 
ligonis jau pavelka kojas, 
jau gali paeit ir krutėt,— 
tai tu ir eik sau. Tu jau 
išgydytas. Taip ir užrašy
ta: ligonis pagerėjo.

Gerai. Pagerėt pagerėjo, 
bet jis dar ne visas krūvoj. 
Jis vis dar kito duonelę 
valgo. Pats užsidirbt dar 
nepagali. Vis dar apsun
kina šeimyną, gimines, šel
pimo organizacijas. <Ko rei
kia — reikia lygonį pilnai 
atgaut, sustiprint, kad jis 
pajėgtų dirbt ir užsidirbt. 
Reikia ligonį rehabilituot, 
padėt jam įsikurdinti, įsi
steigti. Ligonio įsikūrimas 
—tai siekinys.

Cheminiai baduoliai, besi^ 
gydydami, beeidami vis gej 
ryn ir tvirtyn, daug ką išp 
moko. Jie jau žino, kokio 
reikia maisto, žino būtinu
mą proteinų, mineralų ir 
visokių vitaminų didelėmis 
dozėmis. Pilnai jau atsiga- 
vusiems ir sutvirtėjusiems 
daugeriopų vitaminų gali
ma vartoti ir mažėliau, bet 
nepermažMi. Minimumo ne
pakanka;. Geriau va r to t 
bent kelis kartus daugiau 
vitaminų, negu parodo mi- 
nimalinė jų dozė. Minima- 
linė vadinas vos nevos sėdi 
ant tvoros, vos išsilaikai ne
įsmukęs atgal į cheminio 
bado liūgyną, kad ir varto
damas geriausiai parinktą 
gamtinį maistą.

Ypač svarbu vitaminų 
gausa žmogui einant senyn.

Philadelphia, Pa.
Ateinantį šeštadieni, 11 d.

* j 

balandžio, bus perstatyta* ope
retė “Geriau Dainele, Negu 
šposai”. Ruba Hali, 414 
Green St., Ph i la., I’a., lygiai 7 
vai. va k., s

Jau buvo minėta, kad šį 
parengimą rengia Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 5 
k p. šį veikalą perstatys teat
ro mėgėjų grupė, atvykusi net 
iš Mass, valstijos. Ta pati 
grupė sekančią dieną vaidins 
tą patį veikalą Kultūriniame 
Centre, Richmond Hill, N. Y.

Nėra reikalo per daug rek
lamuoti, mūsų žmonės ir taip 
gerai žino, kad šis vaidinimas 
bus geras ir skirtas geram 
tikslui.

Į šį parengimą turėtų at
vykti visi lietuviai, kur kartu 
galės ir susitikti su draugais 
ir pasikalbėti.

Tadgi už keletos dienų pa
simatysime parengime. Netik 
operetė linksmins publiką, 
bet ii’ Ivanausko orkestras, 
kuris kvies pašokti seną ir 
jauną. Rep.

2 pusI.-Laisve (Liberty)-Ketvirta d., Bal and .-April 9, 1953



Gerai pavyko
^Kovo 28 d. įvyko Lietuvių 

Taktiško Namo salėje pareri- 
gJnias sukėlimui dėl Laisvės 
astuonių tūkstančių ' dolerių 
fondo paramos ir paminėji
mui K. Ustupo gimtadienio. 
Mūsų gerui simpatikų buvo 
apie 60. Tai buvo labai sma
gus vakaras. Jame dalyvavo 
K. Ustupų duktė Alice ir žen
tas J. Zinkevičiai ir jų sū
nus, taipgi jo brolis Jonas 
Ustupas, buvęs pirmas Lietu
vių Tautiško Namo pirminin
kas, sesuo Anna Povilauskas, 
W. Zinkevich, M. šimonskie- 
nė ir kiti.

Vakaro rengėjos gaspadi- 
nės davė gerai namie paga
mintų valgių, taipgi buvo ir 
gėrimų. Nuo dukters Alice 
gautas namie keptas “birth
day cake.” Taipgi jubiliejan- 
tas gavo daug kitų vertingų 
dovanų. Rengimo komitetas 
įteikė “fountain pen set”. 
Trumpas prakalbas pasakė G. 
Steponauskas, CharHs Ustu
pas, W. Zinkevich. Visi daly
viai likosi užganėdinti.
T^isvčs vajaus aukotojai:

K. Kalvelienė $10.

U Ž B U R T O J ĮSI E L A
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Ne naudą jums
Tai tik dar nauji ištvermės 

. Jūs nepažįstate mano gyve- 
Būkite čia prie manęs, mano gra-

(Tąsa)
—-Ap jūs manote, kad jos man kažkiek 

kartų buvo pasiūlytos?
— Tai todėl, kad jie puikiai jaučia, 

netgi šiauriausio proto, jog nesate iš tų, 
kurias galima nupirkti sutartimis.

— Taip, nenuperkama.
— Žinau, kad mylėjusi ir gimdžiusi 

jūs atsisakėte būti savo vaiko tėvo žmo
na. Man nereikia žinoti, kokiu pagrindu 
jūsų širdis taip pasielgė. Bet aš žinau, 
kad niekšingos visuomenės akivaizdoje 
fes išdrįsote pareikalauti teisės ne į ma
lonumą, bet į vargą, teisės turėti sūnų ir 
savo neturte jį viena išauginti. Tos tei
sės pareikalauti tai dar niekai: bet jūs 
ja naudojotės jau trylika metų visai vie
na. Tr iš savo patyrimo žinodamas, ką 
reiškia tie trylika metų vargo ir kasdie
nių rūpesčių, aš matau jus prieš save ne
paliestą, teisią, išdidžią, be susidėvėjimo 
pėdsakų. Jūs išvengėte dviejų nelai
mių: suglebimo ir kartėlio... (Pastarojo 
pėdsakų aš neišvengiau...) Aš esu gyve
nimo kovos žinovas. Žinau, ko vertas už- 
grūdinimas tokios prigimties, kaip jūsų. 
Ši rimta šypsena, šios aiškios akys, rami 
antakių linija, tos ateidavusios rankos, 
ši rami harmonija, — o po visu /tuo de
ganti ugnis, džiugus kovos, virpulys net
gi ir tada, kai -esi nugalėta... (^Nesvar
bu! juk kovojama-..”) Ar jūs! manote, 
kad toks vyras, kaip aš, nežino vertės to
kios moters,’ kaip jūs? Ir kad, ją pino
damas, jis nebūtų viskam pasiruošęs jai 
užkariauti? Rivijęr, aš jūsų noriu. Jūs 
man reikalinga. Klausykite! Aš nesi
stengiu jūsų apgauti. Nors ir norėčiau 
jun^s gero, bet ne dėl jūsų gero aš jūsų 

 

geibiu, o dėl savojo.

siūld
bandyrhai.. 
nimo. 
žioji!

Sėdėdama ant grindų, ji pakėlė į jį 
ąkis. Jis laikė jos abi rankas ir, jų ne
paleisdamas, jai kalbėjo:

— Aš turiu vardą, aš turiu pasiseki
me, aš turiu pinigų ir visa, ką jie gali 
jluoti. Bet jūs nežinote, kaip aš visa tai 
įsigijau ir kaip aš visa tai išlaikau. Aš 
visa tai išplėšiau jėga ir laikau jėga. Aš 
jėga priverčiau likimą, jei yra koks nors 
Klimas. Aš pasiekiau savo, nepaisant 
daiktų ir žmonių. Ir aš niekad nemokė
jau (nė nenorėjau) priversti kitus at
leisti man už mano pasisekimą, aptvars- 
fąnt jų^savimeiįės žaizdas ir sumindžio
tus jų interesus ant mano tako. Bran
gieji mano kolegos bu?o tikėjęsi, kad 
bent pasisekimas mane taip ims veikti, 
kajį) narkozas. Nieko iš to neišėjo. Vel- 
tUUjie stengės: man pataikauti, jie jau- 
čii»kad niekad jų nebuyau ir nebūsiu. 
Ašl^egaliu pamiršti, ką esu matęs kita
pus užtvaros: begalę apgaulių if neteisy
bių. Aš turėjau laiko apsvarstyti socia
lines melagystes, kurių geriausiu sargy
bos šunim visad yra buvęs intelektuali
nis luomas (nepaisant to, kuo jis dedasi

ir ko iš jo yra laukiama). Išskyrus ke
letą gabiųjų, kurie laikomi su nieku ne
siskaitančiais, kai savo meną derina su 
savo mintimis, bet, išėję iš savo sodo, 
jie labai mandagiai nutraukia kepurę 
prieš viešpataujančią kvailybę. t Mano 
žinomoji beprotybė yra jai nesimeilinti. 
Aš netgi manau šiuo metu atakuojąs kai 
kurias jos prakeiktų apgaulių, kurios 
savo svoriu prisijungia prie skurdo naš
tos, pasmerkdamos tūkstančius būtybių 
nesibaigiančioms nelaimėms. Aš priver
siu loti visus tris Cerberio nasrus — tris 
veidmainybes: moralės, tėvynės ir reli
gijos. Papasakosiu jums apie tai vėliau. 
Aš taip pat būsiu sumuštas, aš tai žinau, 
bet vis viena fnušuosi, dėl malonumo — 
dėl vargo —ir dėl to, kad reikia... Su
prantate, kodėl aną vakarą jūsų žodžiai 
man buvo pasiuntiniai, o to jūs nepra-, 
matėte! Jūsų žodžiai priklauso man. 
Burna turi man priklausyti.

Aneta ją atidavė jam. Jis švelniai su
ėmė jos smilkinius ir skruostus savo 
tvirtomis rankomis:

-— Rivijer, man jūsų reikia. Aš negal
vojau jus rasti; Dabar, kai jau turiu, aš 
jus laikau.

— Laikykite mane tvirtai! . Aš bijau 
ištrūkti.

— Aš žinau, kaip jus pririšti. Siūlau, 
jums savo sunkų gyvenimą, savo prie
šus, savo pavojus.

— Taip, jūs mane pažįstate-.. Betjnie- 
kas iš viso to negali būti mano. Jūs ne
galite jų tvarkyti. Tai jūsų 'Noemi nuo
savybė.

— Ką ji su jais veiktų? Ji nieko ne
nori apie juos žinoti. Tiesą ir vargą ji . 
iš gyvenimo išbraukia.

Aneta žiūrėjo į Filipą; ir jis išskaitė 
jos akyse sulaikomą klausimą.

— Jūs galvojate: “Kodėl gi jis ją ve- • 
dė!”... Ta moteris meluoja, taip, aš tai 
žinau, melas įaugęs į jos kūną, nuo'plau
kų šaknų iki panagių... Tai va, nuosfąl- 
biausia yra, kad aš ją dėl to ir paėmiau. 
Bemaž dėl to ją myliu... Kai melas pa
sidaro tobulu menu, jis vertas puikiau
sio teatro... (Argi nežinoma, kad teatras, 
kad beveik kiekvienas menąs meluoja, iš
skyrus keletą- originalų, kurie išveda iš 
kelio kolegas: tada kolegos sako, ' kad 
anie ne menininkai, kad jie tik teršia 
profesiją).-. Jei pasaulis yra melas, tai 
bent turime teisę reikalauti, kad tas me
las būtų malonus. Aplamai, aš renkuo
si savo pasitenkinimui ir savo aplinkai 
tuos, kurie meluoja gražiai. Jie manęs 
nepiktina. Aš matau. Noemi grakštu
mas yra dirbtinis kaip ir jos jausmai.- 
Bet veikalas yra nusisekęs.* Ji teikia 
man garbės. Aš juo atsigaivinu vakare, 
kai grįžtu suteptu žvilgsniu iš savo su
gedusios mėsos skerdyklos. Ji yra skaid
rus vahdepėlis. Aš jame nusiplaunu. 
Tegu ji sau meluoja! Tas neturi jokios 
svarbos. ' Jei ji'sakytų tiesą, ji neturėtų 
ką pasakyti. ’ >

(Bus daugiau)

Montello, Mass. Cleveland, Ohio
Po $5 aukojo’: K. Ustupas, 

A. P. O., A. J. Skirmont, J. 
Vaitiekūnas, F. M. Marke
vich.

Po $2: J. Grigas, P. O. 
česnulevich, P. O. Klimas, G. 
E. Steponauskas, U. Zaleskai- 
tė, P. Baron, K. Walange- 
vich (stoughtonietis) ir F. 
M. Benevich.

Po $1: A. čerkasas, M. 
Gutauskienė, Laisvietis T., F. 
Kaulakis, J. Kupsa, V. Adom, 
D. Pugois, M. Potsienė, H. 
Rindzevičienė, M. šimonskie- 
ne (bridgevvaterietė), J. Us
tupas, M. Valantukevich, A. 
Valantukevich, V. Zinkevich, 
Alice Zinkevich. Viso sudėta 
$91, su parengimo pelnu.

Visiems aukavusiems šir
dingai ačiū. Taipgi Ustupas 
dėkoja visiems dalyviams ir 
už surengimą jam gimtadie
nio.

Komisija:
A. Kukaitiene,
B. Lapinskienė,
H. Rindzevičienė,
K. Kalvelienė, 
E. Kaulakienė, 
J. Kukaitis, 
G. Shimaitis.

Areštavo motiną, palikdami 
vieną 6 savaičių kūdikį.

Anksti ryte, kaip tik vyras 
išėjo į darbą,- atėjo du fede- 
ralės valdžios agentai į Den
nis namus, pasisakė turį va-’ 
rantą areštavimui Mrs. Mirt
ie Dennis. Mirtie pasisakė, 
kad dabar ji viena namuose 
esanti su 6 savaičių kūdikiu, 
kuris yra sergantis, jokiu bū
du negali išeiti iš namų. Ji 
prašė agentų, kad jei duotų 
l«.iko pasišaukti kurią iš savo 
draugių, ir palaukti iki drau
gė ateis. Bet agentai jai griež
tai pasakė, kad jiems įsakyta 
tuojau ją parvežti į federalės 
valdžios raštinę, ir ją čia pat 
suėmę išsivežė. Mirtie Dennis 
prisiėjo prabūti federalės val
džios raštinėje iki ji tapo ap
klausinėta, nustatyta kaucija, 
ir iki tapo už ją uždėta $5,000 
kaucijos.

Kaip Mirtie Dennis sako, 
tai buvo pagiežos areštas už 
parašymą savo įspūdžių, ku
riuos ji matė kartu su Ameri
kos unijų delegacija, atlanky
dama Franci ją, Italiją, Lenki
ją, čechoslovakiją ir Tarybų 

Sąjungą, negrų laikraštyje. 
Mirtie Dennis yra narė UE 
unijos 735 lokalo ir buvusi to 
lokalo Veikiančios Tarybos 
narė.'

Pavasarį, 1951 metais Fran- 
cūzijos Darbo Unijų Federa
cija, kuri yra prisidėjusi prie 
Pasaulines Darbo Unijų Fede
racijos, pakvietė Amerikos 
unijas sudaryti unijistų dele- 
gaciją ir prisiųsti į Paryžių 
susipažinimui su Europos dar
bo unijų veikla. Amerikos 
unijistų delegacija buvo suda
ryta iš įvairių valstijų po vie
ną delegatą, ir iš Ohio valsti
jos buvo išrinkta Mirtie Den
nis. Dėl jos, kaipo šapos dar
bininkės ir negrų rases mo
ters, buvo didelė staigmena. 
Už tai Mirtie Dennis ir pasi
ryžo panaudoti visą savo ap
dairumą įsigijimui kuodau- 
giausiai patyrimo apie Euro
pos unijų veikimo metodus, 
kovose už pagerinimą darbi
ninkų būvio.

Esant Paryžiuje, Pasaulinė 
Darbo Unijų Federacija pak
vietė delegaciją atlankyti ir 
kitų Europos valstybių unijų 
centrus. Amerikos unijų dele
gacija priėmė pakvietimus 
nuo Italijos, Lenkijos, Čecho- 
slovakijos ir Tarybų Sąjun
gos.

—Kada delegacija lankėsi 
Lenkijos, čechoslovakijos ir 
Tarybų Sąjungos dirbtuvėse, 
kolūkiuose bei kultūrinėse į- 
staigose, aš pasijutau esanti 
skirtingame pasaulyje, kuria
me diskriminacija ir išnaudo
jimas panaikintas, — sako 
Dennis, — kuriame darbo są
lygos nustatomos pačių darbi
ninkų ir pažanga neįsivaiz
duojama, ir kur milijonai 
žmonių deda pastangas išlai
kymui pasaulinės taikos.

—Prisiartinus laikui apleis
ti tas šalis ir skristi link na

mų, buvo gana sunku, sako 
Denuis.-r- Bet Jungtinės Vals
tijos yra mano tėvynė, ir jei
gu aš noriu demokratijos, tai
kos ir saugumo, aš privalau 
surasti čia, kur aš gyvenu. 
Aš, kaipo negrė moteris, ken
tėjusi visas diskriminacijos 
kartybes, patyriau, kad viso 
pasaulio žmonės, be skirtumo 
spalvos, . tikybos ir tautos, 
visi yra linkę mūsų pusėn— 
padorios demokratijos Ameri
kos žmonių pusėn.

Mrs."j Dennis, grįžusi į na
mus, parašė iš savo gautų į- 
spūdžių eilę straipsnių į Cle- 
velando negrų, laikraštį “Call 
and Post”, ir į “UE 735 
News,” ir kalbėjo apie savo > 
gautus patyrimus negrų dar
bininkų sueigose. Už tai reak
cijos pagieža negalėjo nurim
ti per 2 metus, ieškojo prie
kabės prie tos moteriškės, 
kad ją suareštuoti. Ji dabar 
tapo suareštuota už techniš
ką klaidą jos vardo pasporte, 
kurią valdžios autoritetai ži
nojo dar prieš jos išvažiavimą 
ir praleido todėl, kad jos tik
rą pavardę, jos paveikslas ir 
antrašas buvo pasporte.

Dabar, šiame šaltojo karo 
isterijos laikotarpyje, kartą 
esi areštuotas politiniu prasi
kaltėliui, eina vienas po ki
tam tyrinėjimai, grand džiūfė 
ir teismai. Todėl visur rcika- 

: *' 1 ’ linga turėti advokatą ir kitos 
apsigynimo lėšos sudaro nebe 
šimtus, bet tūkstančius dole
rių, kurių iš jos vyro uždar
bio niekaip nebus galima pa
dengti. O Mirtie, iki paaugins 
kūdikį, negalės išeiki į darbą. 
Todėl Mirtie Dennis apsigy
nimui yra reikalinga kitų pa
galba. J. N. S.

Detroit, Mich.
\r c ■: X

Gera žinia detroiįiečiams 
ir apylinkes lietuviams

Malonu pranešti plačiai 
Detroito ir apylinkės lietuvių 
visuomenei, kad sekmadienyj, 
balandžio 12-tą Draugijų sve
tainėj yra ruošiamas nepap
rastas parengimas-margumy- 
nų, bei įvairumų vakaras, kur 
bus suvaidinta linksma viena
veiksme komedija. “Už sme

PHILADELPHIA, PA.
1 ‘ i >, • f ‘ ' ■

Matykite Muzikalį Veikalą

“Geriau Dainelė Negu Šposai”
Šeštadienį, Balandžio 11, April

R. U. B. A. HALL-414 GREEN ST.
Pradžia 7 vai. vak. Bilietas $1.00

LOŠĖJAI ATVYKSTA Iš MASSACHUSETTS VALST.

Po teatro'bus šokiai prie geros orkestros ir už
kandžiai prie bufeto. Kviečiame visus dalyvauti. 
Pastaba: nesiyėluokite, nes pradėsime laiku. <

tonos puodynę”. Taipgi bus ir 
muzikališka dalis programos, 
kurią pildys LDS jaunosios 
kartos grupė. Po programos 
bus šokiai prie geros jaunuo
lių orkestros ir toliau per va
karą tęsis dar visoki įvairu
mai, kaip tai, jaunos moterys 
ir merginos demonstruos na
mie gamintus ir specialiai 
gražiai apdailintus tortus-kei- 
kus (šių tortų gamintojos yra 
tam darbui kursus ėmusios). 
Norintieji galės tų gražių 
gardžių tortų pasipirkti arba 
visai nebrangiai įsigyti.

Parengime dargi dalyvaus 
iš Europos atvykusios čigon- 
kėlės, kurios esančios patyru
sios “ateitį spėti” ir sakė no
rintiems sutiks patarnauti. 
Turintiems alkį bus galima 
pasivaišinti tikrai lietuviškais 
valgiais, kurių paruošimu rū
pinsis mūsų senosios veteranės 
šeimininkės.
Vienu žodžiu, šis margumy

nų vakaras bus toks, kokis čia 
Detroite senai nėra buvęs ir 
negreit .tokis bus. Jį rengia 
bendrai LDS 21-ma ir 208 
kuopos.,Pradžia 5-tą vai. va
kare, vieta 4097 Porter gatvė.

Minėtų kuopų valdybos ir 
rengimo komisija maloniai 
kviečia Detroito ir apylinkių 
lietuvius dalyvauti ir links
mai bei naudingai vakarą 
praleisti. Vienas iš Komisijos.

ŽINIOS IS LIETUVOS
r • • •' V i . *

Žmones, atsidavę 
kolūkinei santvarkai

ROKIŠKIS, II. 11 d. — 
“Bolševiko” kolūkio kultūros 
namuose susirinko daugiau 
kaip 200 kolūkiečių, vietinės 
inteligentijos atstovų į susiti
kimą su kandidatais į vietinių 
tarybų deputatus.

Patikėtiniai Skeirys ir Pa- 
rądninkienė papasakojo rin
kėjams, kaip gyvena ir dirba 
kadidatas į Šiaulių srities ta
rybos deputatus A. Mieliūnas 
ir kandidatas j rajono tary
bos deputatus O. Jankuvienė.

Iš mažens Ona Jankuvienė 
patyrė visus beteisio gyvenimo 
vargus. Jos tėvai neturėjo že
mės ir buvo priversti kume- 
čiauti dvarininkui. Tarybų 
valdžia ją padarė garsiu žmo
gumi. Dabar ji vadovauja ge
niausiai rajone kolūkinei 
kiaulininkystes fermai, žemės 
ūkio artelės “Už taiką’? komu
nistai išrinko Oną Jankuvicnę 
pirminės partinės organizaci
jos sekretoriumi. Ji nesigaili 
jėgų savo gimtajam' kolūkiui 
stiprinti.

Panašus gyvenimo kelias 
yra ir žemės ūkio artelės “Už 
taiką” pirmininko Alfonso 
Mieliūno. Jis augo neturtingo
je, nuolat kentusioje skurdą 
valstiečio šeimoje. Tarybų 
valdžios metais Mieliūnas 

I

vienas pirmųjų stojo į kolūkį. 
Netrukus jis buvo paskirtas 
brigadininku. Baigęs trimetinę 
žemės ilkio mokyklą, A. Mie
liūnas buvo išrinktas sustam
binto kolūkio “Už taiką” pir
mininku.

Alfonsas Mieliūnas ir Ona 
Jankuvienė padėkojo rinkė
jams už parodytą pasitikėji
mą ir pasižadėjo ir toliau ne
sigailėti jėgų socialistinės Tė
vynės tolesniam klestėjimui 
užtikrinti.

Merginos prie 
traktoriaus vairo

KAIŠIADORYS. — šiomis 
dienomis į Kaišiadorių MTS iš 
Karklinių žemės ūkio mecha
nizacijos mokyklos grįžo ke
turios jaunos rajono^ kolūkie- 
tės — Jane čėsnaitė, Veroni
ka Ambrazevičiūtė, Aldona 
Taparauskaitė ir Aldona Ivoš- 
kaitė, baigusios traktorininkų- 
dizelininkų kursus. Visos jos 
gavo tiktai gerą ir labai gerą 
žinių įvertinimą. Kovo mėnesį 
Veprių žemės ūkio mechani
zacijos mokykloje baigs trak- 
torininkų-dizelininkų kursus 
jaunosios kolūkietės Teresė 
Badzevičiūtė ir Birutė Šusta- 
vičiūtė.

Pavasarį į įkolūkių laukus 
išvyks pirmoji Kaišiadorių 
MTS moterų brigada.

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO 

L.L.D. 22-ros kuopos Margučių 
Balius

L.L.D. 22-ra kuopa, šeštadienį, ba
landžio (April) 11 d., turės šaunų 
margučių parengimą—balių, bus L. 
D.S. Klubo Salėje, 9305 St. Clair 
Ave., prasidės 7 vai. vakare.

Prie įžangos bus duodamoj trys 
vertingos dovanos, šeimininkės pa
sižadėjo pagaminti skanią vakarie
nę su lietuviškomis dešromis ir ta 
vakarienė bus tik už vieną dolerį.

Taipgi bus bufetas su užkandžiais 
ir įsigėrimais. Gera muzika, kurie 
norės galės pasišokti. Bus duodamos 
dovanos tiems, kurie turės gražiau
sius ir stipriausius margučius.

Maloniai kviečiame narius ir ne- 
narius dalyvauti būsimam pokylyje. 
Patariame išanksto pasižymėti dieną 
ir laiką, kad nepamirštumėte.

Rengimo Komisija.
(67-69)

ELIZABETH, N. J. 
Pavasarinis' balius

Rengia L.D.S. Trečioji Apskritis 
bendrai su L.D.S. 33 kuopa. Įvyks 
balandžio 11 dieną, šeštadienį, 7:30 
vai. vakare, 408 Court St. Šis ben
dras parengimas bus įvairius. Bus 
šokiai, valgymai ir kitokį įvairu
mai. Daugelis nusiskundžia, kad nė
ra nieko rengiama, tai dabar visi 
turėsite progą dalyvauti šiame ba
liuje. Visi vietiniai ir iš apylinkės 
yra kviečiami dalyvauti. Turėsite 
gerus laikus. —Rengėjai.

(67-71)

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5-ta kuopa rengia teatrą, ba

lių ir linksmą pasilinksminimą atei
nantį šeštadienį, 11 d. balandžio, 
Ruba Hall, 414( Green St. Pradžia 
lygiai 7 vai. vak. Teatrą-operetę-1— 
“Geriau Dainelė, Negu Šposai“ per
statys iš Mass, valstijos teatralė 
grupe. Nepraleiskite progos.

Kviečia Komisija.
(68-70)

' DETROIT, MICH, 
įvairumų Parengimas

Jvyks sekmadienį, 12 d. balandžio, 
Draugijų Salėje, 4097 Porter St. 
Prasidės 5 vai. Bus ir graži muzi- 
kalė programa, kurią išpildys jauno
sios kartos grupė. Įžanga 75 centai. 
Visi ir visos maloniai kviečiami da
lyvauti.

Rengėjai.
(68-70)

A

3 pusi.—Laisve (Liberty) -•KetvirtadL, Baland.-April 9, 1953

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdėsk) 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.
e Telefonas Poplar 4110

Philadelphia, Pa.
HELP WAITED—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)_____________
COMPOSITOR. 'Experienced. Trade 

plant, make up Bank and Ludlow. 
Steady position; good working con
ditions. Phone or apply in person. 
LEON SEGAL, 1033 Race Street.

WA. 2-5331.
(67-69)

HELP WANTED FEMALE
HOUSEKEEPER. General house

work; plain cooking and light laun
dry. 3 adults in family. Apartment. 
Good permanent home and salary 
for right person. Phone SH. 7-5400 
for interview.

(67-73)
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)

Į HOUSEWORK. General. Doctor's 
I home. Sleep in, own room. No ccok- 

ing. Wednesday and alternate Sun
days off. References and experiences 
required. Good home, steady posi
tion for right woman. Phone Madi
son 6-3888 for interview.

(67-69)
TYPIST. General office duties. 

Steady position; pleasant surround
ings. Phone Mr. Boyer, BA. 2-5500 
for interview.

(67-73)
OPERATORS. Experienced on 

Awnings. Steady work; good work
ing conditions. Phone or apply in 
person. GEARY BROWN & SONS, 

6005 Concord .Street, GE. 8-1186.
(67-69)

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)

DETROIT, MICH.
LLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

12 d. balandžio, 11 vai. ryte, 2934 
Ycmans Bt. Bus svarbūs .tarimai; 
dalyvaukime visi nariai. Reikės rUo- 

I štiš prie kuopos vakarienės, spaudos 
reikalų ir prie kitų svarbių dalykų.
'“i d- Valdyba.

(68-69) ..

MONTELLO, MASS. 
Vakariene ir Šokiai

Rengia biručių Pašelpinė draugy
stė, įvyks balandžio-April 11 d.. Šeš
tadienį, Lietuvių Tautiško Namo 
žemutinėje salėje, kampas Vine ir 
N. Main Sts. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Kviečiamo vietinius ir iš apy
linkės dalyvauti šiame gražiame pa
rengime. Draugystės narės turi bū
tinai dalyvauti.

Rengimo Komitetas.

Liudsybės Choras rengia koncer
tą ir šokius. Bus duetų, solų ir dai
nuos pats choras, kuris pastaruoju 
laiku išsimokino daug naujų dainų. 
Taipgi dalyvaus Latvių choras iš 
Roxbury, Mass., vadovaujant E. Su- 
ger. Įvyks balandžio-April 25, Liet. 
Taut. Namo apatinėje salėje. Pra
džia 7:30 vai. vakare.

Rengimo Komitetas.
(69-70)

SKELBKITES LAISVĖJE
< . v * » - •

MATTHEW A.
BUYUS 
(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J. 
MArket 2-5172
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Pasirašo protestą 
prieš kėlimą fėro

New Yorko gyventojai
siniai pasirašo peticijas pro
testuoti prieš gubernatoriaus 
Dewev ir majoro Impellitteri 
sudarytą planą pakelti fėrą. 
įTotestuoja prieš planą per
vesti miestinės važiuotos lini
jas visuotinon 
komersantų

bankierių 
kontrolėm

))

skleidžia tas peti- 
vadovauja parašų rinki-

American 
ri išleido ir 
rijas 
mui. Ji pareiškė, kad norima
sis miestui užkarti tranzito 
autoritetas (transit authority) 
yra niekas daugiau, \kaip tik 
įrankis forui pakelti.

Kad žmonės tai supranta ir 
kad jie fėro kėlimui priešingi, 
rodo atsiliepimas pasirašyti 
peticijas. Bėgiu poros dienų 
gale praėjusios savaitės 
darbuotojai surinko 
parašų. Ir paskleidė 
lapelių, žmonės juos 
gaudo.

ALP 
15,000 
85,000 
noriai

k a i

NEW YORKNEW YORKs&Hcunssa

N(‘H'Y>rk(k'Zfe<jy/a7liilot
Ragino atsisakyti 
nuo kėlimo fėro

3ff J.

MALE and FEMALE HELP WANTED—FEMALE

Vaistimų Darbininku I oka-

s e i 
ma,

mu.
nariu ir kitu darot

J te i kęs telegramą,

“Mes raginamo majorą vie

gubernatorium Dewey t 
Įvesti transit authority, 
reikštų pakėlimą fėro iki 
ir 25 centų. Pakėlimas 
pridėtas prie gubernato 
Dewey paskiausio 
rendų. yra daugiau.

20 
Pūro, 
riaus 

pakėlimo 
negu 

Yorko miesto darbinin- 
nuo politikierių priims.”

i

‘Geriau Dainele, Negu Šposai’
bus perstatytas

Sekmadienį, Balandžio-Apri! 12
LIBERTY AUDITORIJOJE

110-06 Atlantic Avenue Richmond Mill, N. Y.
.Pradžia 3 vai. po pietų —:— Įžanga $1.50 su faksais
Vaidylos—dainininkai—muzikantai iš Massachusetts valstijos.

Bilijoninis majoro 
budžetas

Prašė išlaisvinti 
nuteistus karius

Svečias vaidintojas
Auditorijoje 12-tą

TAILOR-MADE EMPL. AGCY 
71-15 Austin St.. Forest Hills 
Block 6th or 7th Avo. Subs. 
Sleep in ............. $50

Full time ................ $45
Day wonk ................ $1
Infant nurses ....... $77

OPERATORES—SINGLE NEEDIER 

darbai 
Kreipkitės visą sa?

Now York o 
sekamiemsmiesto budžetą 

metams girdėjote 
bų apie būsimus taupymus ir 

į dar kartą taupymus. Tačiau 
j mūsų per kepurę, - batus ir 
įsiūlęs peraugusio miesto meti
nis budžetas vis viena pasiū-

yra 81 
miestas

Pilnutma jo suma 
'>25,000,000. . Be to

suma yra apie 50 mi- 
lukštosnė už einamųjų

ninku.

rotorius

t >
K.

Prieš kiek laiko Now Yor
ke Įsisteigė komitetas 65-jo 
Regimento Kariams Apginti, 
su centru Brooklyno. Kovo 
29-tą komitetas Įvykdė masi
nį mitingą. Jame buvo pateik
ti raportai. Iš jų visuomenė 
plačiau susipažino su padėti
mi, kurioje 94 to pulko kariai 
buvo nubausti. ‘

motų budžetą.
Dar ne viskas (kas ton ma

žinama, kas didinama) tebu
vo aišku. V i <m o k žinoma tiek, 
kad tas budžetas numatytas 
siu tuo supratimu, kad real 
estate taksai turėsią atnešti 
50 .milijonų daugiau. Ir kad 
kitų 50 milijonų klausimas 
išsispręstas Įsteigimu guber
natoriaus Dewey pasiūlyto 
miestui transit autoriteto, ku
ris pakels fėrą.

Ir esą numatyta surinkti 
$1.5,000,000 daugiau salos ta
ksais. Planuojama aptaksuoti 
daugiau visokių daiktų ir pa
tarnavimų, kurio nebuvo ap
taksuoti. Tai būtų nauja naš
ta visiems pas save dirban
tiems amatininkams.
Kur tie taupymai?

Planuoja atleisti iš darbo 
šimtus pavaduojančių darbi- 

trumpesnių 
miestiniams

Mitingas savo išvadoje nu
tarė padidinti komitetą, kad 
jin Įeitų tos apylinkės visuo
menės vadai iš visokių organi- 

tautinių ir politinių 
Šiame susirinkime da
li arb i e č i a i, d e m o k r a-

ncpriklau-

grupių
1 yvavo 
(Ai, repu bl i k on ai. 
somieji ir kiti.

RICHARD BARRIS

wk.
wk. 
b r.

wk.
BO. 8-1110—BO. 8-1111

(67-71)

Lengva dirbti, pastovus 
gera mokosi is. 
vaitę:

MARGARET
25-24 30(h

PARDAVIMAI

FOUNDATIONS
Ave., Astoria, L. I. 

(63-69)

darbo valandų
tarnautojams, is

55,000 darbininkų.
ui svarstyti vieši po

sėdžiai, kur ir visuomenes at
stovai g;

Įkiami ba 
d ienom is.

pasisakyt i, sau- 
ir H

Ragino atšaukti 
rendu pakėlimą

American Labor Party sek-
Arthur Schutzor 

jog jo organizacija 
visiems New Yorko i

Valstijos Seimelio nariams pa
raginimą atmesti rendų 
limo Įstatymą. Ragina 
tikrą rendų kontrolę.

i vesti

Perstatyme dalyvaus: (stovi) Julia Druzas, Robert Stanley, 
Gerta Terhorst, Agota Kukaitiene, Geraldine Stanley; (sėdi) 
Richard Barris ir Ona Mineikytč; Jonas Grybas, kurio pa
veiksle nėra, taipgi vaidins ir dainuos. Jie vaidins ir dainuos 
lietuviškai—iŠ garsiųjų operų ir operečių dainas. Tai bus pa

vejantis parengimas.
Rengėjai kviečia visus ir visas dalyvauti, ypač Lietuviu Kul

tūrinio Centro dalininkus-rėmėjus, nes šis parengimas ruošia
mas Lietuvių Kultūrinio Centro naudai.

Lietuvių, Nanto Bendrovė.

RANKDARBIU PARODA
Rengia Dienraštis Laisvė

Paroda įvyks Šeštadienį ir Sekmadienį 
Balandžio 25 d. muzika nuo 7:30 vai. vak
Balandžio 26 d. paroda prasidės 2 vaL p.p

MUZIKA NUO (i-tos VAL. VAKARO

Abiem vakarais įžanga tik 50c asmeniui

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

Geo. Kazakevičiaus Orkestrą Šokiams
Abu vakaru bus graži dainų ir šokių programa.

Ir nutarė kreiptis Į prezi
dentą Eisenhoweri, kad jis 
panaikintų tiems kariams ka
lėjimo bausmę.
Apie tą nubaustųjų pulką

Rogimentas (kaip 
mitingui) yra su- 

portori- 
g ir d eta 

spaudoje,

ka-

ji
ve-

Richard W. B’arris iš Ded
ham, Mass., kartu su grupe 
kitų lietuvių, Mass, valstijos 
menininkų, dainuos, vaidins ir 
gros veikale “Geriau Dainelė, 
Negu šposai.”

Jaunas amžiumi, Richardas 
yra jau paauglis meno srityje. 
Nuo vaikystės jis groja ir dai
nuoja meno grupėse. Iš tos 
veiklos buvo ištrauktas milita- 
riškon tarnybon. Sugrįžęs, jis 
ir vėl pradėjo ten, iš kur buvo 
paimtas. Dabai’ mokina Nor
wood o Vyrų Ansambli, šiame 
veikale jis vaidina sūnaus ro
lę, kurioje vaidina ir groja.

Perstatymas Įvyks jau šį 
sekmadienį, balandžio 12-tą, 
Liberty A ud i tori j o j e 
mond Ilill. Pradžia 3

Iš visur klauskite 
Richmond Mill. Salė 
prie Atlantic Avė.
St. Pora blokų eiti nuo BMT 
Jamaica traukinio 
stoties.

MASSACHUSETTS

Parsiduoda diuele operuojama viš
tų farma, prie garsaus Mohawk 
Trail, gražioje vietoje, virš 200 ak
rų žemės, 20 akrų išdirbtos žemės, 
3-jų lubų moderninė vištininkams 
perykla, 2 aukštų brokeriams na
mas, dviejų aukštų grūdų ir padar
gų laikymui namas ir kiti reikalin
gi pastatai.
300,000 vist ūkų. Užauginama 40,000 
mėsinių vištų. Viskas parduodama 
ant vietos. Tinkamai įrengta įstai
gose. Pontiac Station wagon, farm 
truck, New England type farmhouse 
(moderniška), 8 rūmų, 2 maudynes, 
automatiška apšildymo sistema, Pui
kus pelnas, bet savininkas 65 metų 
pasitraukia poilsavimui.

Kaina $29,500.
DEERFIELD VALLEY POULTRY 
FARM, Inc., Shelburne Falls, Mass.

Phono 2012.

OPERATORES
Patyrusios single noodle ir zigzag. 

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

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

(63-69)

Rich-

Metiniai parduodama
V I RTI: V EI M OTERIŠK f:

Patyrusi, 5 dienų savaitė, nuola
tinis darbas. Kreipkitės:

HOTEL DORSET
30 W. 54 Si., N.Y.C.

(67-69)

(67-70)

Brooklyno paštas pernai 
per. savo rankas perleido 
1,450,000,000 siuntinių. Dirba 
7,000

OPERATORES
Patyrusios prie moteriškų . $5.75 

suknelių.
DORMAE DRESSES

463 7lh Ave., (6th floor), N.Y.C.
(67-71)

žmonių.

Pajieškoįimai
6 5-s i s 

raportavo 
darytas išimtinai iš 
kiečių. Seniau yra 
kalbose ir matyta
kad tas pulkas daugiau stu
miamas Į frontą, Į sunkiau
sias pozicijas. Pagaliau, jame 
Įvyko suirutė, dėl kurios 94. 
kariai tapo karinio teismo 
nubausti kalėjimu.

šiam mitingui perskaitė vie
no to pulko kariškio laišką, 
tilpusi Brooklyn Eagle 1 
metų sausio 29-tą. Ten tas 
riškis skundėsi:

“Mes beveik negavome 
municijos. Tūliems mūsų
žimams stokavo gasolines. Vi
si vežimai buvo seni, kadangi 
jie buvo atvežti 1950 mo
tais...”

Toliau tame pačiame laiške 
nurodoma, kaip jie bėgiu 7 
dienų mūšiuose per 5 dienas iš 

;tų 7 neturėjo maisto.
Pirm to pulkas buvo daly

vavęs 9-se svarbiuose susikir
timuose. Jo nariai gavę 
1,007 asmeniškas dekoracijas 
už atsižymėjimus, tarpe tų 
162 Sidabrines žvaigždes ir 
net 4 turėjo aukštojo atsižy- 

■mėjimo kryžius.

Tikra kontrolė, sako dar- 
biečiai, palengvintų mažųjų 
namelių savininkams išsilaiky
ti, o suvaldytų milžiniškas 
real estate kompanijas. Jos 
niekad neturėjo taip gerai, 
kaip pelnosi dabar. Tačiau 
gubernatoriaus Dewey rendų 
pakėlimo įstatymas jiems su
teikia naujus milijoninius 
pelnus.

ALF taipgi praneša, jog vi
si darbiečių klubai po visą 
miestą yra instruktuoti teikti 
gyventojams patarimus rendų 
klausimais. Ir partija kreipė
si į valdinę rendoms Įstaigą ją 
paraginti, kad jos raštinės 
būtų atdaros vakarais ir še
štadieniais.

Gale praėjusios savaitės 
New Yorko tapo nušauti d tu 
policistai susikirtimuose gat
vėse si) blogdarybėse Įtartais 
asmenimis.

kelio Į 
randasi 

ir 1lOth

Paie.škau gyvenimui draugės, myl 
linčios vesti laimingą, linksmą ir 
draugišką gyvenimą, ir viens kitą 
atjausti 
pavienis; 6 
svorio 150. 
esu fiziškai 
ir norėčiau 
tų. Ne jaunesne 20 m. ir ne senesnė 
30 m., ir kad būtų pervirš 5 pėdų. 
Prašau kartu ir paveikslą prisiųsti; 
atsakymą gausite ir paveikslą grą
žinsiu. Prašau rašyti vien lik mer
ginos arba našlės neturinčios vaikų; 
galite ir 
rašykite, 
ville Rd.,

linksmą 
ir viens

Esu vyras 30 m. amžiaus, 
pėdų ir 1 colio aukščio;

Turiu pastovų darbą; 
ir protiškai sveikas, kad 
kad ir tokia patatsiliep-

angliškai rašyti. Vyrai ne- 
J. E. Venskūnas, Windsor- 
Broad Brook, Conn.

(67-70)

REIKALAVIMAI
St. ABELNAM DARBUI

Iškovojo atleistiem 
užmokesti

ĮloPirmą streiko dieną 
arn’s departmentines krautu
vės darbininkai 
laukė pirmojo
Jiems pranešta, 
sutiko išmokėti

Bronxe su- 
laimėjimo. 
kad firma 

atstatymo iš 
35 d aroinin-

kams.
Darbininkai buvo atstatyti 

būk tai dėl to, . kad tūluose 
skyriuose firma Įvedė sau pa- 
sitarnavimo (self-service) si
stemą.

Bronxe esančioje krautuvė
je dirba apie 300 darbininkų. 
Pirmą dieną jie praleido mi
tinge, pląnuodami veiklą. 
Gavus žinią apie pirmąjį lai
mėjimą, | darbininkuose kilo 
viltis, kadį pamatę vieningu
mą, firmos viršininkai gal ims 
rimtai derėtis ir dėl naujo 

I kontrakto su unija.

GLENN’S RESTAURANT & BAR
Buvęs RUSSIAN INN dabar lietuvių Glenn šeimos nuosavybė

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

A. DO/VCOV
DAINOS ir ARMONIKA

Žemos kainos |
ČIA RENKASI LIETUVIAI,

219 2nd Avenue
(arti 14th St.)

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 

, Dainos

V. KR0GWH ALNAS
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas ir kitas dainas

Puikūs valgiai
UKRAINIEČIAI IR KITI

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

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

Dainos Ir BoklaL šauni Orkestrą.

Macy darbininkai 
laukia ir ruošiasi

800 
kad

Macy krautuvių apie 
darbininkų dar vis laukė, 
ginčas būtų su firma išspręs
tas derybomis. Derybos dar 
nėra galutinai nutrėkusios. 
Tačiau jie rengiasi ir streiko 
veiklai savo reikalą ginti, jei
gu firma nesistengs su jais su
si d orėti.

D ar b i n i n k a i r e i k a 1 a u j a
trumpesnių darbo valandų be 
numažinimo mokesties, page
rinti darbo saugumo nuosta
tus ir darbo sąlygas.

DARBININKAI

Turi suprasti ir’ kalbėti biskj an
gliškai ir užsiregistravę-pirmom pi-1 
lietybės popierom.

Šešios Dienos. Pradžiai $1.12K' j 
valandą. Po 30 dienų $1.19 į valan
dą.

K ENTILE, INC.
99 — 9th Street, Brooklyn, N.Y.

(68-77)

FI
RICHMOND HILL

STEPHEN
LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA

VI. 3-9268 AP. 7-8340

H

B

Sveikina iš atostogų Dr. A. Petriką
Visam Laisvės štabui! Pra

šau priimti mano šiltus vely
kinius pavasario sveikinimus 
iš saulėtos Floridos.

Julia Lazauskiene.

Aido Choras
Choro pamokos įvyks šio 

penktadienio vakarą, 8 vai., 
Liberty Auditorijoje Music 
Room. Visiems seniems ir nau
jiems choristams svarbu daly
vauti, nes pradedame pasi
ruošti naujoms programoms.

Choro Prezid.

ren-

PRANEŠIMAS
WORCESTETR, MASS.

A.L.D.L.D. 155 moterų kuopa 
gia pasilinksminimo vakarą, penkta
dienį, balandžio 10 d., 7:30 vai. va
kare, Lietuvių Salėje, 29 Endicott 
St. Kviečiame visus atsilankyti ir 
smagiai laiką praleisti. Taipgi tu
rėsimo | ir skanių užkandžių.

Rengėjos.

WORCESTER, MASS.
A.L.D.L.D. 155 kuopos susirinki

mas įvyks pirmadienį, balandžio 
(April) 13 d., pradžia 7:30 v. vaka
re, Lietuvių Salėje, 29 Endicott St. 
Visos malonėkite atsilankyti, išgir
site raportą iš praeitie banketo. 

A. M. 
(69-70)

ELIZABETH, N. J.
Liet. Darb. Susiv. 33 kuopos susi

rinkimas įvyks trečiadienį, 8 d. 
landžio (April), 8 vai. vak., 
Court St.

Nariai kviečiami dalyvauti.
Valdyba.

(67;71)

ba-
408

B-

B

OPERATORES
Patyrusios ani Singer sewing ma

šinų, section darbas. Pastovus dar
bas, gera mokestis. Kreipkitės:

MAX HELLER
260 W. 39th St.. N.Y.C., (5th floor)

(69-71)

FINGERWAVER & MANICURIST

Gale savaičių ar- nuolatos.

Saukite:
WA. 3-9041

(69-71)

HELP WANTED MALE

WIRE WORKERS 
ATYDAI

Mes priimsime 
išdirbimui visokių 
ktų, taipgi kaipo 
Litinis darbas.

CHELSEA WIRE
130 W. 18th St.,

gerą mechaniką 
rūšių dratiniųdai- 
spot

o

si

welder. Nuo-

WORKS

(69-711

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. 7-8233

TONY’S

-m

DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tol. EVergreen 7-6868
VALANDOS: 

9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

Virginia 9-6125

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y. t
Gerai Patyrę Barberusr

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

TYRIMUI

2-3; 6-8 P. M.
By Appointment 

Except Thurs. & Holidays
87-20 85th Street 

WOODHAVEN, L. I., Pi

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

BAR & GRILL
Brooklyn, N. Y, f

Telephone E Ver green 4-8174

4 pusi.-Laisve (Liberty)-Ketyirtad., Baland.-April 9, 1953




