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KRISLAI
Galvokime ir ruoškimės. 
Vilniečių suvažiavimas. 
Ieško nepadėjęs.
Čiulbėjimas ir čiulbėjimas.
Įtikino atbulai.

Rašo A. BIMBA

žinote, draugai, kiek daug 
reiškia mūsų spaudai ir orga
nizacijoms gerai pravesti va
sariniai piknikai. Todėl apie 
juos reikia iš anksto galvoti 
iriais rūpintis.

vr šiuo reikalu, man atrodo, 
geriausia darbuojasi mūsų 
veikėjai Naujojoje Anglijoje. 
Todėl ju vasariniai parengi
mai visuomet suteikia mūsų 
įstaigoms daug geros para- j 
mos.

—o—

Ai- žinote, kad jau nė viso 
mėnesio nebeliko iki Chicagos 
dienraščio Vilnios šėrininkii 
suvažiavimo? Mačiau prane
šimą, kad jų suvažiavimas Į 
vyks gegužės 3 dieną.

Ką darysime laisviečiai ?
Tiesa, šiuo tarpu mes esa

me užsivertę Laisvės 'ašluoniu 
tūkstančių dolerių fondo va
jumi. Bet mos negalime pa
miršti ir čikagiečių.

Ir aš kalbu no vien tiktai į 
brooklyniečius. Visose koloni
jose reikėtų parinkti vilniečių 
*į(i va ži a v i m u i pasvei ki n i m ų.

'Sudėkime po dolerį kitą, ir 
juos ten nuoširdžiai ir karštai 
pasveikinkime.

Kasmet taip padarydavo
me, neatsilikimo ir šiemet.

—o—

Mandrapypkio J. Kardelio 
kanadiškėje “Nepriklausomo
je Lietuvoje” koks ten Dr. 
Juozas Kaškelis jau seniai 
prakaituoja su “komunizmo 
ideologijos tikrove.”

Tema labai graži ir Įdomi, 
bet ją Kaškelis negražiai ir 
piktai sukaneveikia. Jis pats, 
matyt, ideologiniai yra suge
dęs, todėl sugedusia laiko ir 
komunizmo ideologiją.

Prašau: “komunistai skel
bia tautinę sąmonę ir tėvynės 
meilę esant pragaištingą žmo
nijai...”

Bet tokių prajovę komunis
tai niekur nėra skelbę. Tai 
gryniausias Kaškelio prasima
nymas.

1- "~°~Mv'mi kaimynas Juozas 
Tysli#^ irgi skubinasi išgel
bėti “laisvąjį pasaulį” nuo 
dar vieno pavojaus. Jis esąs 
įsitikinęs, kad Tarybų Sąjun
gos vadovybė savo “čiulbėji
mais apie taiką” tiktai norin
ti “laimėti laiką,” o “Malen- 
kovo šypsena teturi tik vieną 
tikslą — susilpninti vakarie
čius.”

Ot, jeigu Molotovas ir Ma
lenkovas “čiulbėtų” ne už 
taiką, bet už karą, tai Juoza
pas nuo Grandstryčio juos 
karštai pasveikintų ir gerais 
vyrais paskaitytų.

Mums gi atrodo, kad “čiul
bėjimas” apie taiką yra labai 
geras dalykas. Tegu tik visos 
valstybių galvos pradeda vie
nu balsu “čiulbėti” apie taiką, 
ir mes turėsime taiką.

—b—
Panašiai nepasitenkinęs 

“Čiulbėjimu” apie taiką ir
Keleivio sugrįžęs Stasys 

Mi^įįelsonas. Sovietų valdžia, 
girdi, “tikisi tuo būrin numal
dyti demokratines valstybes 
ir sutrukdyti jų ginklavimąsi.”

Todėl jos turinčios budėti

(Tąsa 6-tam pusi.)

DAR 1,039 AMERIKOS 
KARIAI NUKENTĖJO 
KORĖJOJ PER SAVAITĘ

X---------------------------- t------------------

Viso jau 132,967 amerikonai ten 
užmušta. sužeista bei dingo y cj

Washington. — Karinė 
valdyba balandžio 7 d. pa
skelbė, jog per savaitę nuo 
pirmesnių valdinio praneši
mo dar 1,039 amerikonai 
nukentėjo kautynėse Korė
jos fronte, skaitant užmuš
tus, sužeistus, be žinios din

Vokiečiai talkaują 
čiangininkam Burmoje

Bangkok, Thailand. — 
Thailando (Siamo) policija 
teigia, kad kai kurie vokie
čiai paspruko iš francūzų 
užsieninio legiono Vietna
me, persimetė i Burma ir 
Įstojo i Čiang Kai-šeko ki
mi tautininku kariuomene. 
Tie čiangimnkai yra užgro
bę šiaurinį Burmos ruožtą.

Burmos armija, mušda
ma čiangininkus-. atgal, ne
seniai nušovė ir tris baltus, 
ju talkininkus. Burma įta
rė, jog tie baltieji — ame
rikonai. Bet Thailando po
licija tvirtina, kad vokie
čiai.

Anglai įkalino Kenyjos 
negrų vadovą

Nairobi, Kenya. — An
glai nuteisė negrų vada Jo- 
mo Kenyattą 10 metų kalė
ti. Norėjo ji pakarti, bet 
bijojo negrų Mau Mau or
ganizacijos keršto.

Dabar ginkluotais anglų 
kareiviais apstatytas kalė
jimas, kur Įmestas Kenyat
ta.

(Bet anglai nuolat karia 
paprastus Kenyjos negrus, 
nužiūrimus Mau Mau na
rius bei rėmėjus.)

Kėny ja yra anglų kolo
nija rytinėje Afrikoje.

Adenauer duos vokiečių 
ligoninę jankiam Korėjoj

Washington. — Atvykęs 
vakarinės Vokietijos prem
jeras Konradas Adenaueris 
begaliniai gyrė Ameriką 
kaip vokiečių, draugą ir ge
radarį. Atsidėkodamas už 
tai, Adenaueris žadėjo įtai
syti karinę ligoninę su vo
kiečiais gydytojais, slaugė
mis ir ^visokiais įrengimais 
ir nusiųsti amerikonams 
Korėjoje.

Kalbėdamas Nacionalia- 
me Spaudos Klube, Ade
naueris > ragino Ameriką 
nepasitikėti taikos pasiūly
mams iš Sovietų Sąjungos 
pusės ir žadėjo uoliai išvien 
su amerikonais veikti poli
tiniai - kariniame fronte 
prieš Sovietų Sąjungą.

gusius ir nelaisvėn paimtus.
Viso iki šiol Korėjos ka

re jau 132,967 amerikonai 
sekamai nukentėjo:

Užmušta 23,577, sužeista 
96,519, be žinios dingo ir 
nelaisvėn pakliuvo 12,871.

Malajiečiai smogė 
anglą policijai

Singapore, Malaja.—Bū
rys mala j iečių partizanų 
užklupo policiją, saugančią 
didelį anglų gumos planta
cijų dvarą Perek provinci
joje; nukovė 6 policininkus 
ir pasišalino.

Valdžia pardavinės 
naujus bilijono dol. 
paskolos bonus

Washington. — Jungtinės 
Valstijos išleidžia naujus 
valdinės paskolos bonus už 
tūkstantį milijonų dolerių. 
Žada bonų pirkėjams mo
kėti no 3 procentus ir ket
virtadalį palūkanų kasmet, 
o pačius bonus atpirkti po 
30 metų.

Naujųjų valstybės bonų 
pardavinėjimas prasidės 

-balandžio 13 d.

Indijos premjeras dar 
labiau bijąs komunizmo

New Delhi, Indija. — Re- 
publikonas Amerikos kon- 
gresmanas W a 11 er J u d d 
kalbėjosi su Indijos prem
jeru Nehru. Sako, Nehru 
“dabar.dar geriau supran
ta komunizmo pavojų, ne
gu pirm pusketvirtų metų, 
kada aš taip pat mačiausi 
su juo.”

Gal atsidarys turistam 
durys į Sovietų Sąjungą

Kopenhagen, Danija. — 
Sovietinė kelioniii organi
zacija atsiuntė laišką iš 
Maskvos, pranešdama savo 
atstovams Danijoje, kad 
Sovietų Sąjunga gal jau 
atidarys savo duris turis
tams iš užsienio. Laiškas 
sako, “tas klausimas dabar 
rimtai svarstomas.”

UŽKLUPTA ŽMOGŽU
DIŠKA VAIKEZŲ ŠAIKA 
PHILADELPHIJOJ

Philadelphia. — Policija 
sučiupo penkis vadus žmog
žudiškos vaikėzų šaikos, 
kuri per naujus plėšimo žy
gius nušovė dar vieną žmo
gų ir sužeidė kitą. Suim
tieji prisipažino kaltais.

Valdžia žada leist privačiom 
kompanijom naudot atomų jėgų

Washington. — Valdžia 
rengiasi leisti kompanijoms 
vartoti atomines medžiagas 
kaip kurą elektrai daryti.

Valdinė atomti jėgos ko
misija praneša, jog valdžia 
tuomet pardavinėtų fabri
kams mišrųjį uraniumą, 
dar neapvalytą, nesprogs- 
tančią atominę medžiagą. 
Fabrikai statytų atominius 
pečius, kur tas uraniumąs 
būtų perdirbamas į pinto- 
niurną, sprogstančią ją me
džiagą, naudojamą atomi
nėm bombom.

Perdirbant toki uraniu
mą į plutoniumą, išsivysto 
didžiulis karštis, kuris ga
mintų garą ir elektrą. O

Korėjos liaudininkai kasdien 
grąžins po 100 karo belaisvių

Korėja, bal. 9.—šiaurinės 
Korėjos liaudininkai ir jų 
bendrai kinai sekamai susi
tarė su amerikonu atsto- 

v 1 

vais Panmundžome kai dėl 
sužeistų ir sergančių karo 
belaisvių grąžinimo:

Korėjos liaudininkai kas
dien sugrąžins po 100 ame
rikonų ir jų talkininkų.

Amerikonai kasdien su
grąžins po 500 sergančių 
bei sužeistų belaisvių, Ko
rėjos liaudininkų ir kinų.

Grąžinimas prasidės už 
10 dienų po pasirašymui su

JUNGTINIŲ TAUTŲ SEIMAS' 
UŽGYRE AMERIKOS PLANJ 
GINKLAVIMUISI APRĖŽTI

United Nations, N. Y.— 
Jungtinių Tautų seimas 52 
balsais prieš 5 vėl užgyrė 
senąjį Amerikos planą gin
klavimuisi mažinti ir tarp
tautiniai 'kontroliuoti ato
mų jėgą. Atmetė Sovietų 
delegato Andriaus Višins
kio siūlytus du pataisymus.

Višinskis pareiškė, jog 
Sovietų Sąjunga daro tikrų 
nuolaidii dėl taikos įvykdy
mo pasaulyje, bet Amerika 
su savo šalininkais laikosi 
tos pačios karinės politikos.

Viena iš sovietinių nuo
laidų buvo tokia, kad jie šį

Korėjos tautininkai 
reikalauja, kad jankiai 
apmokėtų net už vandeni

Pusan, Korėja. — Pieti
nės Korėjos tautininkų val
džia, amerikonų talkininkė, 
reikalauja, kad Amerika 
maitintų tautininkų armiją 
ir apmokėtų Pietinei Korė
jai už patalpas, geriamąjį 
vandenį, telefonus, geležin
kelius ir kitus dalykus, ku
riuos ten amerikonai var
toja, kariaudami prieš 
Šiaurinės Korėjos Liaudies 
Respubliką.

ORAS. — šiltoka, dalinai 
apsiniaukę, gal bus lietaus. 

fabrikai pardavinėtų val
džiai plutoniumą, jau pa
ruoštą atoni-bomboms me
džiagą.

Bet iki kompanijos galė
tų pelningai vartoti uraniu
mą elektrai daryti, tai pra
eitų dar 13 metų, kaip spė
ja atominiai valdininkai.

Valdžia per paskutinius 
10 metų išleido daugiau 
kaip 12 tūkstančių milijonų 
(12 bilijonų) dolerių atom- 
bombom gaminti. Laikė 
atominę jėga kaip slaptin
giausią valdžios monopoli
ją. Valdžia slėpė atominius 
atradimus .net nuo patiki
miausių profesorių univer
sitetuose bei kolegijose.

tarties dėl apsikeitimo to
kiais belaisviais.

Am er i konai pasi žade.) o 
sugrąžinti viso 5,100 Korė
jos liaudininkų ir 700 kinų.

Korėjos liaudininkai keti
na sugrąžint 600 ameriko
nų ir jų talkininkų. Sako, 
tiktai tiek pas juos tėra 
sužeistų bei sergančių be
laisvių.

Kartojasi pranešimai, jog 
po sutarties pasirašymo dėl 
jų "pasinaujins paliaubir.es 
derybos, linkui karo baigi
mo.

kartą jau nesiūlę savo at
skiro plano dėl ginklavimo
si mažinimo.

Čechoslovakijos atstovas 
siūlė pasmerkti Ameriką už 
$100,000,000 fondo naudo
jimą šnipams, teroristams 
ir .sabotažninkams “prieš 
naujųjų demokratijų val
džias.”

Čechoslovakijos rezoliuci
ja atmesta 40 balsų prieš 5. 
Nuo balsavimo susilaikė 14 
delegatų, daugiausia ara
biškų bei azijinių šalių at
stovai.

Fordo darbininkams taip 
pat nukirsta alga po 
centą kas valandą

Detroit. — Fordo auto
mobilių kompanija tai]) pat 
numuša darbininkams po 
centą uždarbio kas valan
dą. Fordas samdo viso 
apie 180,000 darbininkų.

General Motors automo
bilių korporacija jau diena 
pirmiau nukirto po centą 
valandai 397 tūkstančiams 
savo darbininkų.

Tokie uždarbio mažinimai 
gręsia visiems 1,250,000 au
to. pramonės darbininkų. 
Nes jų CIO unijos sutartis" 
su kompanijomis sako, ai-

AMERIKA TAIKYTUS!, 
JAU NEREIKALAUJANT
SUVIENYT VISĄ KORĖJĄ
Bet nori pervest Šiaur. Korėjos 
sklypų pietiniams tautininkams

Washington. — Amerika 
sutiktų daryti tokią taiką, 
kad Šiaurinė Korėjos Liau
dies Respublika būtų pripa
žinta savistovia, nepriklau
soma valstybe. Bet Eisen- 
howerio valdžia siūlys at
rėžti 90 mylių pločio skly-

Guatemala pasitraukė 
iš karinio sąryšio

Guatemala City. — De
mokratinė Guatemalos val
džia atsimetė nuo Centrali- 
nės Amerikos kraštų sąry
šio.

Tas sąryšis buvo sudary
tas nagai Jungtinių Valsti
jų planus prieš komunizmą.

Prezidentas kalba už 
žmoniškumą, o Dulles 
tam priešinasi

Washington. — Prez. Ei- 
senhoweris pasiuntė balan
džio 7 d. pareiškimą Jung
tinių Tautų komisijai dėl 
žmoniškumo teisių, Šveica
rijoje, linkėdamas visoms 
tautoms laisvės ir teisių ly
gybės.

Bet Amerikos valstybės 
sekretorius John Foster 
Dulles tik diena pirmiau 
sakė, kad ši šalis atsisakys 
pasirašyti Jungtinių Tautų 
rezoliuciją dėl žmoniškumo 
ir tautinių teisių lygybės.

Geneva, šveic. — Ameri
kos delegatas Oswald Lord 
pranešė Jungtinių Tautų 
Komisijai dėl Žmoniškumo 
Teisių, kad Amerika “da
bartinėse’ sąlygose atsisa
kys užgirti Jungt. Ta u tų 
žmoniškumo rezoliuciją.”

Indijos ir Sovietų Sąjun
gos delegatai pasipiktino 
tokia Amerikos politika.

Pats Egipto premjeras 
mokina ministrus kariauti

Kairo, Egiptas. — Gene
rolas Naguibas, Egipto 
premjeras, įsakė visiems 
savo ministrams apsirengti 
karinėmis uniformomis ir 
mokytis šaudyti iš kulko
svaidžių, lavintis durtuvais 
kovoti ir pralįsti pro spy
gliuotų vielų tvoras. Pats 
gen. Naguibas juos mokina, 

ga bus numušama ar pake
liama pagal pragyvenimo 
reikmenų atpigimą ar pa
brangimą. '

Kompanijos naudoja val
džios skelbiamus apskaičia
vimus, kiek reikmenų kai
nos “atpigo.” Unijos vadai 
smerkia tuos apskaičiavi
mus kaip neteisingus. 

pa i šiaurę nuo šiandieni
nio karo fronto ir prijung
ti Pietinės Korėjos tauti
ninkams tą sklypą, kaip’ 
kad sužinojo New Yorko 
Times korespondentas An
thony Leviero.
Amerika atsisakytų nuo1 
visos Korėjos sujungimo

Amerikos valdžia 1950 
metų rudenį pervarė rezo
liuciją. Jungtinių Tautų sei
me (asamblėjoje), kad Šiau
rinė liaudininkų Korėja tu
ri būti sujungta su Pietine 
tautininkų Korėja i “vieną, 
nepriklausomą” valstybę. 
Rezoliucijos prasmė buvo, 
kad visa Korėja turėtų bū
ti atiduota S y n g m a n u i 
Rhee, tautininkų valdovui 
Pietinėje Korėjoje.

Bet Eisenhowerio valdžia, 
kaip pranešama, jau atsi
sakytų nuo to plano vykdy
mo.

i90 mylių pločio sklype, 
kurį Amerika siūlys užleis
ti Pietinei Korėjai, yra 
svarbių kasyklų, vanden- 
elektros daryklų, fabrikų ir 
pati Šiaurinės Korėjos sos
tinė Pvongyangas. Aišku, 
kad Korėios liaudininkai 
stipriai laikysis to ruožto, 
einančio skersai viso Korė
jos pussalio.
PLANUOJAMA
PADARYT FORMOZĄ 
ATSKIRA VALSTYBE

Jungtinių Valstijų val
džią taipgi planuoja per- 
tvarkyt Formozos salą į at
skirą nuo Kinijos sausže- 
mio ,savarankišką valstybę. 
Tuomet Formoza galėtų 
būti perimta į Jungtinių 
Tautu globą (protektora
tą). O jeigu šitaip būtų pa
daryta, tai Kinijos Liaudies 
Respublika faktinai taptų 
tyliai pripažinta savistovia, 
n e p r i k 1 a usorna valstybe, 
nors Amerika dėl to netar
tu nė vieno žodžio.

(Čiango delegatai Jungti
nėse Tautose piestu stoja 
prieš tą planą.)

Iki šiol gi Amerika pri
pažįsta Čiang Kai-šeko ki
nus tautininkus Formozos 
saloje “visos Kinijos atsto
vais.”

Jeigu, tačiaus, Amerika 
užgirtų Čiango valdžią ir 
vien tik Formozoje, tai lau
žytų savo sutartį, padarytą 
Kaire 1943 metais. Nes ta 
sutartis pripažino Kinijai 
Formoza kaip sudėtinę Ki
nijos Respublikos dalį.

Subves traukinių susidūri
me užmušta 8 anglai

London. — Vienas pože
minio geležinkelio trauki
nys smogė kitam traukiniui 
užpakalin. Užmušta 8 žmo
nės ir sužeista 30.

paliaubir.es
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PRIEŠ McCARRAN-WALTER 
ĮSTATYMĄ

DIDELIŲ TARPTAUTINIŲ Įvykių netrūksta, — 
įvykių, kurie kreipia kiekvieno galvojančio asmens dė
mesį, įvykių, reikalingų komentarų.

, Tačiau nei valandėlei neprivalome pamiršti to, kas 
dedasi mūsų pačių krašte. Išlaukinis pasaulis gali gy
venti gražiausiai, tačiau, jei mūsų krašte, kuriame mes 
gyvename, dalykai bus blogi, turėsime kentėti mes pa
tys ir mūsų vaikai.

Gi pas mus blogų įvykių netrūksta,—netrūksta da
lykų, dėlei kurių privalo sielotis kiekvienas žmogus, nes 
jie paliečia milijonus.

Kas Ką Rašo ir Sako
GINKLUOTI TAI 
GINKLUOTI, BET...

Kanados Liaudies Balsas 
rašo:

Franci jos premjeras Mayer 
atlėkė j Ameriką prašyti, kad 
Amerikos valdžia padėtų 
Francijai apginkluoti Indo- 
Kinijos nacionalistus kovai
prieš vietnamiečius, norinčius 
pašalinti francūzus. Francūzai 
vis labiau ir labiau protestuo
ja prieš siuntimą jų vaikų į
Indo-Kiniją ir kitas tolimas
vietas.

Amerikiečiai irgi linkę gin
kluoti korėjiečius, kiniečius ir 
kitus. Tai nauja politika. Juk 
geriau gaminti ginklus ir ati
duoti juos tiems, kurie pasi
rengę žudyti savo brolius. Ir 
pelninga ir naudinga. Fabri
kantams už ginklus apmoka 
žmonės savo taksais. O tuo 
pačiu' sykiu tie nacionalistai, 
kariaudami prieš savuosius, 
padeda imperialistams kovoje 
prieš kylančią liaudį.

Bet ši politika irgi nebe pa
vojaus. Imperialistai visuomet 

; bijojo duoti ginklus vietiniam.

TARP KITŲ blogų dalykų, štai, yra MacCarrano- 
Walterio įstatymas, pradėjęs veikti praėjusių metų pa
baigoje.

Šis įstatymas, kaip žinia, vyriausiai yra nukreiptas 
prieš sveturgimius, tačiau jis liečia ir čiagimius, jis lie
čia visą kraštą, šis įstatymas kerta smūgį tiek svetur
gimiams nepiliečiams, tiek sveturgimiams piliečiams. Jis j 
kerta smūgį, taigi, ir jų vaikams; jis kerta smūgį mūsų 
krašto žmonių laisvėms.

• Štai, einant šiuo įstatymu, vyriausybės organai jau 
pradėjo vajų prieš tūlus natūralizuotus piliečius, kad bū
tų atimtos jiems piliečių teisės. Pirmiausiai, žinoma, 
puolami pažangieji darbininkų veikėjai, stovį pažangiojo 
judėjimo priešakyje.

Vyriausybė pasiryžo nupilietinti rašytoją V. J. Je
rome, darbo unijų veikėją Louis Weinstock, mokytoją- 
švietėją Isidore Begun, rusų darbininkų veikėją Kon
stantiną Radzie.

Visi yra gavę pilietybės popierius jau seniai, — Je
rome, pavyzdžiui, įsipilietino dar prieš 25 metus, tačiau 
dabar jis siekiamas! nupilietinti.

Jei vyriausybės organams pavyks padaryti tai, tuo
met jie sieksis grobti kitus ir su jais daryti tą patį. 
Joks natūralizuotas pilietis, einant šiuo įstatymu, nėra 
tikras, kad rytoj jis bus pilietis. Visa tai pastato natū- 
ralizuotus piliečius .antros klasės piliečiais,—piliečiais ir 
nepiliečiais.

Sveturgimiams ginti komitetas pasiryžo ginti šituos 
keturis asmenis teismuose.

Mes manome, kad tokis natūralizuotų piliečių trak
tavimas yra neleistinas ir prieš jį tenka kiekvienam ko
voti.

Mes sakome: jeigu nepilietis ar natūralizuotas pi
lietis nusižengė šio krašto įstatymams, tai jis turi būti 
baudžiamas tik tiek, kiek Amerikoje gimęs asmuo, bet 
pilietybė, kartą duota, privalo pasilikti, nieks neturi tei
sės jos atimti.

Visuomenei tenka rūpintis ir šioms paminėtųjų as
menų byloms padėti apsiginti.

Bet svarbiausias dalykas: tenka kiekvienam darbuo
tis, kad pats įstatymas,—McCarran-Walter įstatymas,-— 
butą atšauktas.

Jie gali būti panaudoti prieš 
pačių imperialistų interesus. 
Laikui bėgant, taip ir bus.

NE GERINTI,
O SUVARŽYTI

Dienraštis Vilnis rašo:
John Stone, ‘ Federated 

Press korespondentas Wa
shingtone rašo, jog Kongrese 
abiejų partijų reakcinis ele
mentas mojasi ne pagerinti 
Taft-IIartley aktą, bet praves
ti dar didesnius darbo unijom 
varžymus.

Siūlomi du biliai— S254 ir 
1IR3993. Tie biliai sako Sto
ne sujungs blogiausias provi- 
zijas Smitho ir McCarran ak
tų, taipgi Walter-McCarran 
įstatymo ir panaudos tai prieš 
darbo unijas, griovimui darbo 
unijų.

Eisenhowerio ministrų kabi
netas yra išimtinai iš milionie- 
rių sudarytas. Tik darbo sek
retorius yra buvęs unijistas. 
Jis, žinoma, yra tik figos la
pelis pridengimui 13 milio-' 
nierių ir bilionierių.

Kongrese taipgi yra didelė 
dalis milionierių, arba jų. ber
nų. Jie tat ir mato geriausią 
sau progą pravesti dabar ar
šius įstatymus prieš darbo 
unijas, kaip ir abelnai prieš 
darbininkų judėjimą.

Darbo unijų lyderiai prade
da tai permatyti. Pasėkoj to 
UAW unijos konvencija jau 
buvo visai kitokia, negu pir- 
miaus buvę. Joje priimta re
zoliucija prieš jau esamus 
laisvės varžymui aktus. Joje 
net už taiką pasisakyta.

Iš Ant. Vaivusko laiško
Laisvėje jau buvo rašyta, 

kad buvęs uruguaj ietis 
Darbo redaktorius A. Vai- 
vuskas su žmona ir dukre
le išvyko į Lietuvą ir lai
mingai pasiekė Lietuvos 
sostinę Vilnių. Šiomis die
nomis R. Mizara gavo jo 
neilgą laišką, iš kurio čia 
paduosime kelias ištraukė
les. Štai jos:

“Man rašant šiuos žo
džius (š. m. kovo 17 d.),

kompozitoriai, meno dar
buotojai yra užtikrinti ge
riausiomis gyvenimo sąly
gomis. Jiems, be mėnesinės 
algos, dar mokami aukšti 
honorarai. Mūsų žurnalo 
redakcijoje darbas įdomus, 
kūrybinis, yra daugybė pro
gų keliauti po visą šalį.

“Šiuo metu visa mano 
šeima yra sveika. Gi tuoj 

' i Vilnių atvykus, labai sun
kiai buvo susirgusi mūsų 

mūsų visoje plačioje šalyje ' Dorytė. Jai teko persirgti 
tarybiniai žmonės dar tebe- į plaučių uždegimu ir tymais, 
gyvena gilaus skausmo ir ■ Dabar — visi ilgėdamies! 
liūdesio dienas, netekę sa- į laukiame Lietuvos pavasa- 
vo genialiojo vado, save j rio. O jis jau nebetoli,

Uruguajiečiai lietuviai, pasiekusieji Vilnių, kur jie 
apsigyveno. Antras iš kaires Antanas Vaivuskas su 
dukrele Doryte, greta jo žmona. Toliau matyti Ge

dimino bokštas.

brangiojo mokytojo ir tėvo | sniegas jau tirpsta .
—J. V. Stalino... Stalinai “Ateinantį rudenį galvo- 
palaidojus, už kelių dienų ! iu pradėti sistematingą mo
vei nelaimė: K. Gotvaldc i kymąsi vakariniuose kur- 
mirtis!... I suose. Mokytis čia visi mo-

“Turėjau ilgą pasikalbę-Į kosi. Jums pažįstamas Ule- 
jirną su J. Šimkum — Rašy- , viČius (buvęs argentinietis, 
tojti sąjungos pirmininku.. o vėliau Ispanijos karo da
lau susipažinau ir su eile! ly vis, anti-fašistas.—R. M.) 
kitų . rašytojų, žurnalistų, | baigia pedagoginį institutą, 
meno darbuotojų.. . ; Jis gana gerai apsitvarkęs

■‘Galiu pasigirti, kad man j —dirba Pedagoginės litera- 
labai greitai pavyko Vilnių- tūros; leidyklos direkto- 
jė' įsikurti. Šiuo atžvilgiu rium. Dažnai atvyksta į 
man gausiai padėjo vilnie-1 Vilnių ir mus aplanko. A. 
šiai. Gavau gerą butą su: Kynas (buvęs brazilietis, 
centriniu apšildymu, vonia, j taipgi Ispanijos karo vete- 
puie pat gražiojo kino “Per- ranas.— R. M.) tikrai gy- 
galė” pastato miesto cen-ivas. Bet jis, . matyt, yra 
tre . Nuo vasario pradžios | nuo gyvenimo atitrūkęs. Su 
literatūriniu dar b u o to j u | juo dar neteko pasimaty- 
dirbu žurnalo ‘Švyturys’ re- j ti. . .
dakcijoje. Tarybų Lietuvo- į “Visiems ir visoms — šir- 
je rašytojai, žurnalistai, | dingiausi linkėjimai!...”

IŠ UNIJŲ VEIKIMO

Tarptautine konferencija
socialinio draudimo klausimais.

VIENA, kovo 4. —Per ke
letą dienų Vienoje tęsė 
darbą Tarptautinė konfe
rencija socialinio draudimo 
ir socialinio aprūpinimo gy
nimo, pagerinimo ir išplė
timo klausimu. Konferen
cijoje dalyvavo 50 šalių at
stovai.

Šios konferencijos darbų 
tvarkoje yra du klausimai:

1. Socialinio draudimo bei 
socialinio aprūpinimo gy
nimas, pagerinimas ir iš
plėtimas bei jo įvedimas ša
lyse, kur jo dar nėra.

2. Konferencijos reko
mendacijų priėmimas.

Pranešimą pirmuoju klau
simu padarė Prancūzijos 
nacionalinės socialinio drau
dimo organų federacijos 
viceprezidentas ir Prancū
zijos Visuotinės darbo kon
federacijos sekretorius An
ri Reino.

Kovo 3 ir 4 dd. konferen
cijoje toliau vyko diskusija 
dėl Anri Reino pranešimo.

Kovo 4 d. vakariniame 
posėdyje kalbėjęs Kinijos 
Liaudies Respublikos at
stovas Li Ši (Kinijos Visuo
tinė profsąjungų federaci
ja) papasakojo apie didžiu
lį Kinijos vyriausybės ir 
Komunistų partijos rūpini
mąsi darbo žmonių materi
alinio ir kultūrinio lygio 
pagerinimu, sparčiu socia
linio draudimo išvystymu 
šalyje. Per pastaruosius 
trejus metus apdraustųjų 
skaičius padidėjo 5 kartus. 
Pagerėjo medicininis ap
tarnavimas. Socialinis drau
dimas vykdomas išimtinai 
įmonių ir valstybės sąskai
ta.

Šiaurės Rodezijos delega
tas Kaluva pareiškė, kad | 
visoje Centrinėje Afrikoje

toliau, kad Argentinos dfįv- 
bo žmonės kovą už sociality 
draudimą sieja su kova uz 
taiką, prieš karinius pasi
rengimus. Mes norime, to
liau pasakė Iškaro, iškovo
ti tokias pat teises, kokias 
turi didžiosios Tarybų Są
jungos ir liaudies demokra
tijos šalių darbo žmonės.

Didelę kalbą, skirtą soci
alinio aprūpinimo Azijos, 
Artimųjų ir Vidurinių
jų • Rytų šalyse klausi
mams, pasakė Nioto (Indo
nezija). Jis pabrėžė, kad 
darbo žmonių padėtis šiose 
šalyse nuolat blogėja. Au
ga bedarbių skaičius. Japo
nijoje neturi darbo ir duo
nos 10 milijonų žmonių, In
dijoje — 2 milijonai, Indo
nezijoje—15 milijonų žmo
nių.

Elementarių sanitarinių 
sąlygų nebuvimas veda į 
neapsakomą susirgimų au
gimą. Turkijoje tuberku
lioze serga 10 milijonu 
žmonių. Ten nuo šios ligos 
kasmet miršta apie šimtą 
tūkstančių žmonių.. Irane, 
kur yra 16 milijonų gy
ventojų, yra tik 1,500 gy
dytojų, Malajoje 1 gydyto
jas tenka 60 tūkstančių 
žmonių, Indonezijoje yra 
tik 6 0 tūkstančiu li
gonių vietų ligoninėse, tuo 
tarpu kai šalis turi 70-75 
milijonus gyventojų.

To išdavoje Azijos, Arti
mųjų ir Tolimųjų Rytų ša
lyse mirtingumas pasiekė 
milžinišką mastą. Bombė
juje (Indija) nuo 1941 iki 
1950 metų gimė 328 tūks
tančiai vaikų, iš jų 221 
tūkstantis mirė, nesulaukę 
vienerių metų amžiaus.

Nesant saugumo techi'įk 
kos gamyboje nepaliauni 
mai didėja nelaimingų atsi-

ARBA PAIMKIME sveturgimių nepiliečių reikalą.
Štai, suimtas ir nugabentas į Ašarų salą asmuo, su

laukęs 72 metų amžiaus. Jo vardas ir pavardė: Herman 
Nixon.

Amerikoje Herman Nixon išgyveno 52 metus ir da- 
&kr, štai, šis seno amžiaus žmogus ryžtamasi išdepor- 
tuoti.

Nixon dėjo pastangų patapti šio krašto piliečiu, bet 
negalėjo,—valdžios organai nedavė jam pilietybės teisių.

Per virš 52 metus išgyvenęs Amerikoje, nieko blogo 
neatlikęs, dirbęs, kaip dirba kiti amerikiečiai, nebūda
mas jokiu kriminalistu, Herman Nixon dabar imamas 
deportacijai!

Ir tai atliekama, einant McCarran-Walter įstatymu.
Ir tai atliekama vardan laisvės ir žmoniškumo!
Šimtai nepiliečių sveturgimiu yra suimta deporta

vimui. Iš to skaičiaus 35 procentai vyrą ir moterų yra 
metų amžiaus, ilgai išgyvenę Amerikoje.

93 ŽYMŪS AMERIKIEČIAI, šiomis dienomis, įteikė 
Kongresui savo peticiją-prašymą-raginimą, kad Kongre
sas juo greičiau atšauktų McCarran-Walter įstatymą.

Jie reikalauja, kad būtų pravestas naujas įstatymas, 
tvarkąs imigraciją ir imigrantus. Jie, tarp kitko, sako:

Kiekvienas ateivis, išgyvenęs Amerikoje porą metų 
ar daugiau,'legaliai čia įvažiavęs, privalo turėti teisę pa
tapti Jungtinių Valstijų piliečiu. .
i'.' Kiekvienas sveturgimis, išgyvenęs Amerikoje pen- 
keris metus ar daugiau, neprivalo būti iš čia deportuo
jamas.

Kai sveturgimis tampa natūralizuotu piliečiu, iš jo 
pilietybė neprivalo būti atimama, nebent jis ją būtų 
grfvęs per apgavystę.

Mums rodosi, tai yra labai sveiki sumanymai nau
jam įstatymui, vieton šito McCarrano-Walterio įstaty
mo, kuris turi būti atšauktas.

NAUJAS “VADUOTOJŲ” 
BIZNIS URUGVAJUJE I

Uruguajaus lietuvių laik-! 
raštvj Darbas jo bendra-i 
darbis A. Pipiras rašo:

Buvusieji mūsų tautos para
zitai, dabar išsiblaškę po už
sienius, vis nesiliauja organi
zavę visokius biznelius pava
dintus skambiais vardais, kad 
tik daugiau išlupus pinigo iš 
lietuvio darbininko bei smul
kaus prekiautojo.

Mūsų kolonijoje prasidėjus 
smarkiam jėztiitų zujimui, su
bruzdo “veikti” ir pono 
Graužinio “atstovybė”. Ne
perseniai jie čia įsteigė kažin 
kokią “Tautos fondo atstovy
bę”, paskirdami pirmininku 
Antaną Brazį, o jos nariais: 
Adolfą Kaušinį ir poną A. 
Grišoną, (Graužinio “atsto
vybės” sekretorių).

Tie žmoneliai užsimanė pa- 
spekuliuoti ir sau pinigo pasi- 
grobstyti tautos vardu. Dabar 
jie čia pardavinėja kažkokius 
“pasus” ir “ženklelius.” Už 
tuos pasus ima po 50c. ir po 
1 pėzą, o į juos klijuoja žen
klelius nuo vieno iki dešimties 
pfizų vertės. Visas tas jų biz
nis varomas po “Lietuvos iš
vadavimo” priedanga.
Pažangieji lietuviai nepadės 

tiems ponams nei vienu cen-

Streikuoja audėjai

Paterson, N. J. — Balan
džio 6 d. sustreikavo Paterso- 
no ir apylinkės “Woven La
bel” apie tūkstantis darbinin
kų. Jiems vadovauja United 
Textile Workers of America. 
Darbininkai reikalauja 5% 
algų pakėlimo. Samdytojai 
esą pasiūlę pridėti tiktai 
p u stre č i o n u o š i m č i o.

Streikas tai]) pat apima tos 
rūšies darbininkus trijuose 
fabrikuose didžiajame New 
Yorke. 

—o—

Iš CIO vykdomosios 
tarybos susirinkimo

Washington, D. C. — CIO 
Vykdomosios Tarybos susirin
kimas formališkai užgyrė J. 
V. Riffe užimti mirusiojo Al
lan Uaywoodo vietą. Jam pa
vesta tuojau pradėt kampani
ją už suorganizavimą daugy
bės neorganizuotų darbininkų 
įvairiose pamatinėse -pramonė
se.

CIO prez. Reuther pareiš
kė: “Mes veiksime greitai ir 
agresingai. Planai dėl organi
zavimo. neorganizuotų darbi
ninkų eis pirmyn, neatsižvel
giant į tai, kaip stovūs reika
lai su derybomis dėl vienybės 
tarpe CIO ir Amerikos Darbo 
F e,d oracijos.“

tu “vaduoti Lietuva”. Mūsų 
Tėvynė tapo visiems laikams 
laisva nuo visokio parazitiško 
brudo, kuris dabar išsiblaškęs- 
po visą pasaulį kėsinasi “atsi
kovoti” sau Lietuvą.

CIO Vykdomoji Taryba nu
tarė įsteigti buvusio prez. 
Philip Murray pagerbimui 
fotriidaciją. Įstaiga oficiališ- 
kai vadinsis “Philip Murray 
Memorial Foundation.” Foun- 
dacija turėsianti milijono do
lerių iždą. Trys ketvirtadaliai 
tos sumos jau esą sukelta. 
Foundacija remsianti tokius 
sąjūdžius, kurie sutiks su bu
vusio CIO prez. idėjomis.

Vykdomoji Taryba paskyrė 
$25,000 Į “Free World La
bor Fund,” kuris finansuoja 
diversinius ir provokacinius 
žygius socialistiniuose kraš
tuose. 1951 motais CIO tam 
fondui paaukojo $100,000.

CIO prez. Reuther pasiun
tė prez. Eisenhoweriui laišką, 
kuriame jis ragina prez. jau 
dabar imtis žygius dėl išven
gimo nedarbo ir ekonominės 
krizės. Tiktai, girdi, geras iš 
-inksto suplanavimas padės 
išvengti depresijos, pereinant 

■iš militarinės gamybos į civi
linę gamybą. Matyt, Rėuther 
turi mintyje anksčiau' ar vė
liau užsibaigimą Korėjos ka
ro.

— o—

Streikas tęsiamas

Newark, N. J. — Telepho
ne Workers unija ir New Jer
sey Bell Telephone kompani
ja neprieina prie susitarimo. 
Darbininkų streikas, kuris 
prasidėjo kovo 26 d., bus tę
siamas toliau. Kompanija at
meta darbininkų reikalavimą 
konflikto reikalus pavesti ar- 
bitracijai.

daug kas net nežino, ką 
reiškia socialinis draudi
mas. Ten siaučia tuberku
liozė, maliarija, dizenterija, 
venerinės ligos, ir prieš jas 
nesiimama jokių priemo
nių. Sergantieji darbinin
kai negydomi, jie stačiai at
leidžiami iš darbo.

Mūsų šalies tautos, toliau 
kalbėjo Kaluva, vis labiau 
įsitikina, kad be ryžtingos 
kovos jos nepasieks geres
nių gyvenimo sąlygų. To
dėl jos pakyla į kovą prieš i 
kolonijalę priespaudą, už ’ 
materialinio ir kultūrinio l 
lygio pakėlimą, už sociali
nio draudimo įvedimą vi
siems dirbantiesiems, ne
priklausomai nuo odos spal- ' 
vos.

Argentinos atstovas Iska- ! 
ro papasakojo apie tai, kaip ' 
kapitalistai siekia aprėžti , 
ir šiaip nežymias darbiniu- ' 
kų ir tarnautojų teises. Į 
Daugelis darbininkų visiš-; 
kai negauna pensijų ir pa
šalpų. Pranešėjas nurodė

tikimu skaičius. Antai, In
dijoje sužalojimų skaičius 
įmonėse padidėjo nuo 57,- 
100 atsitikimų li946 metais 
iki 75,600 atsitikimų 1949 
metais. Japonijoje 1950 me
tais nelaimingų atsitikimų 
gamyboje išdavoje žuvo 
daugiau kaip 400 tūkstan
čiu žmonių.

Nioto pareiškė, kad kiek
vieną žingsnį pirmyn socia
linio draudimo ir socialinio 
aprūpinimo srityje Azijos 
kolonijinių ir priklausomų
jų šalių darbo žmonėms pa
vyksta žengti tik po sun
kios kovos su kolonijiniais 
valdžios organais, vyriau
sybėmis ir įmonininkais. Jis 
pažymėjo, kad į kovą už so
cialines teises Įsitraukia vis 
platesni liaudies sluoksniai 
—pramonės ir žemės ūkio 
darbininkai, tarnautoj^ ir 
tt. J

Konferencijoje Raibėjo 
taip pat Prancūzijos, Čeko
slovakijos, Danijos, Alžyro 
delegatai.

La., kalbasi su leitenantu Harry Clark, kuri jis išgel
bėjo karo fronte Korėjoje. Už drąsą Stanley tapo 

apdovanotas Silver Star medaliu.

2 pusl.-Laisvė (Liberty)- Penktad., Baland.-April 10, 1953



Kaip turėtų valgyti susierzinęs 
bei susijaudinęs žmogus

Jeigu žmogus susierzinęs 
bei susijaudinęs, tuo laiku 
privalo lengviau bei mažiau 
valgyti.

Susirūpinimas, baimė, su- 
pykimas, nuovargis, nusi
minimas trukdo seilių plau
kimą burnon ir tramdo 
virškinančiųjų syvų srove
nimą į skilvį bei žarnas.

Susijaudinimas taip pat 
krikdo skilvio raumenų vei
kimą; kenkia jiems maistų 
smulkinti, maišyti ir žemyn 
varyti.

Kuomet susierzinęs val
go, ypač skubėdamas, tai 
skalvio judėjimai būna ne- 

' tvarkūs, per greiti ar per 
stiprūs. Tatai kartais va
ro maistą atgal ir verčia 
vemti. Bet dažniau dėl to 
būna skaudžių, ųiėšlungiš- 
kų traukymų viduriuose.

Bendrai pasakius, jeigu 
susijaudinęs smarkiai ‘‘ka
bina, ” tai paralyžiuoja vi
durių darbą ir net ruošia 
dirva skauduliams (olse- 
riams).

Kas kita, jei žmogus, bū

I
I

Kazio Bevardžio Margumynai
1932 metais, kai Frank

lin D. Rooseveltas buvo iš
rinktas Jungtinių Valstijų 
prezidentu, šioje šalyje bu- 
vdo organizuotų darbininkų 

..'manijas 3 milijonai. Jo 
prezidentavimo laiku orga
nizuotų darbininkų padau
gėjo iki virš 16 milijonų.

Mayflower laivas, kuriuo
1620 metais iš Anglijos at
plaukė pirmieji pilgrimai i 
Plymouth, Massachusetts, 
laivas grįžo atgal Anglijon
1621 metais ir po to per 
keletą metų plaukiojo At- 
lantiko jūroje kaipo pasa- 
žierinis laivas.

Kai George Washingto- 
nas buvo išrinktas antru 
kartu šios šalies preziden
tu, tada šalies sostinė nuo 
17i90 iki 1800 metų buvo 
Philadelphia. Antram ter
minui Washingtono inau
guracija įvyko vadinamoj 
Hall of Congress salėj. Tas 
pastatas kampe 6-tos ir 
Chestnut gatvių dar ir da
bar fetovi.

• Indofiezija turi 79,000,000 
gyventojų. M u s u 1 m o n ų 
(mahometonų) tikybos ten 
yra 93 procentai. Tai sti
priausia pasaulyj šalis mu
sulmonais.

Antra po Indonezi jos mu
sulmonų šalis yra Pakista
nas su 76,000,000 gyvento
jų. Musulmonų tikybos ten 
yra 70 procentų.

Naujai pagaminta šioje 
šalyje atominė kanuolė turi 
40 pėdų ilgio ir sveria 85 
tonus.

Kanuolė su jos vežtuvu 
sudaro tokį dydį ir ilgį, 
kad priešakinis vairuotojas 
su užpakaliniu susikalba 
tik per tam reikalui pritai
sytu telefoną.

įskaičiuojama, kad pra
eitas 1952 metais Jungti
nėse Valstijose sunaudota 
kavos ant kiekvieno gyven
tojo po 16 su puse svarų.

Vokietijoj kavos svaras 
kainuoja nuo 15 iki 16 vo

damas ramiame gerame 
ūpe, sėda valgyti. Belau
kiant maisto, tada jau iš 
an ksto p r a d e d a tiksliai 
veikti seilės ir virškinan
čios vidurių sultys. Kūnas 
pasiruošia sveikai valgius 
apdirbti ir tiksliai sunaudo
ti. Nuryjąs gi skilvys kiek
viena kąsni natūraliai, tava- 
lioja.

. O jeigu susinervinusiam 
tenka valgyti, tai žiūrėda
mas vidurių sveikatos, jis 
turėtų iš lėto ir mažiau 
valgyti. Tokiuose atsitiki
muose visi daktarai pataria 
štai ką:

Naudoti kiaušinius bei 
pieninius valgius, nedaug 
mėsos, geriausia virtos; 
švelnią duoną ir minkštus 
vaisius bei daržoves. Veng
ti čirškintos skaur.adoje 
mėsos, kietų gysluotų rau
ni e nu, šiurkščių da r ž o vių, 
raugintų agurkų bei pana
šių prieskonių.

Valgant taip pat reikia 
saugotis ginčų, barnių ir 

kišku markiu, arba arti 84.
v v 7
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Buvęs New Jersey guber- 
; natoriaus Driscoll’o sekre- 
| torius Harold J. Adonis tu
pi Holandijoj ir negrįžta 
pasiaiškinti, kiek ir nuo ko 
kyšių prisižėrė už gemble- 

; rių apsaugojimą. Dabar 
važiuos Holandijon proku
roras A. M. Ash, kad prie
varta pargabenti tą gem- 
blerių patroną .

“Laisvėje” Progresas pa
rašė apie žuvininkystę, kad 
Lietuvoje ežeruose sugau- 
davęs lydekų nuo 5 iki 6 pė
dų ilgumo.

Dabar tūlas kunigas B. 
Knivėton, nuvykęs į Ann 
Maria, Fla., paporino laik- 
r a š č i ų reporteriams, kad 
Gulf of Mexico jūroje gau
do žuvis ne meškerėmis, bet 
šlapelėmis (shovels).

“Believe it or not,” kaip 
“fish stories” yra pakenčia
mos.

Amerikos Lietuvių Tary
bos delegacija vėl turėjo iš 
10 asabų ekskursiją į Wa- 
shingtoną. Pamandravoję 
po mūsų šalies sostinę, jie 
dasigavo prie prezidento 
Eisenhowerio prašyti, kad 
Amerika atimtu iš lietuvių 
Lietuva ir atiduotu šventu
ku p riams.

Prezidentas džentelma- 
nišku bei diplomatišku to

Radijai, kurie veiks be lempų
350 dolerių, o aliumino - an
timonijos svaras — tiktai 
50 centų.

Bettelle Instituto moksli
ninkai Columbus, Ohio, 
mieste surado, kad pigaus 
metalo gabaliukas gali pa
vaduoti elektroniškas lem
putes radijo imtuvuose. 
Daiktan suliejo aliuminą ir 
antimoniją . Padarė radijo 
imtuvėlius ir klausytuvus 
neprigirdintiems, vartoda- 
mi to sudėtinio metalo ga
baliukus vieton lempučių.

Pasirodė, kad aliumino ir 
antimonijos lydinys veikia 
taip gerai, kaip ir brangu
sis germanium metalas, pa
vaduojant lemputes. Sva
ras germaniumo' 1 ė š u o j a 

pasakojimų apie savo rū
pesčius.

Kitos vidurių sugedimo 
priežastys

Vidurius taip pat gadina 
per greitas, per karštas bei 
per šaltas valgis.

Jau. visiem žinoma, kaip 
blogai žmogus jaučiasi per
sivalgęs. Bet viduriams taip 
pat kenkia, jeigu jisjiuolat 
per mažai valgo.

Jei viduriai sugedę ir nė
ra noro valgyti, reikia iš
tirti X-spinduliais, kurie 
gal parodys skaudulius.

Jeigu skauda pilvą pirm 
valgant, o užvalgius nusto
ja skaudėti, tai gali būti 
skaudulių ženklas skilvyje 
ar žarnose.

Jei sugedus tulžiapūslė, 
tai žmogus blogiau jaučia
si po valgio, ypač jeigu var
tojo riebalinius valgius, 
kietas daržoves ar cibulius.

Vidurių sugedimas po 40 
metų amžiaus taip pat gali 
būti širdies ligos ženklas.

N. M.

nu pareiškė, kad: Jūsų no
rai gal verti pritarimo, bet 
karo su Rusija mes ven
giam.

Na, o tos delegacijos pa
geidavimas — karo su Ru
sija.

Nors nieko nelaimėta, bet 
dabar vėl bus proga pa- 
smarkint aukų rinkliavą 
padengimui “ekspensų” tos 
dešimties delegatų.

Kazys Bevardis
♦ -------------------

Vaistas kraujo 
spaudimui mažinti
Pastaraisiais laikais bu

vo naudojama per dideliam 
kraujo spaudimui mažinti 
gyduolė, ištraukta iš Vera- 
trum augalo. Jos ištrau
kimas iki šiol buvo sunkus 
ir brangus.

Bet dabar Harvardo Uni
versiteto chemijos profeso
riai Kupchan ir Duliwala 
surado daug lengvesnį ir pi
gesnį būdą šiai gyduolei 
ištraukti iš augalo. Todėl 
gyduolė galės būti išbandy
ta dideliam skaičiui ligonių. 
Galima bus patikrinti, kaip 
ji iš tiesų veikia. Nes iki 
šiol buvo ginčų dėl to.

Tūli daktarai, vartojusie
ji šią gyduolę ligoniams, 
tvirtina, kad jinai ne tik 
mažina per aukštą kraujo 
spaudimą, bet ramina ir er
zins nervus.

Metalai, kurie radijo prie- 
įąisuose veikia vieton lem
pučių, yra vadinami tran- 
sistoriais.

Transistorius, padarytas 
iš aliumino - antimonijos 
mišinio, vartojamas vieton 
radijo lempučių, taipgi 
“amžinai” tarnaus, niekad 
neišdėgdamas, kaip ir ger
manium.

Transistoriai, tačiau, “pa
gauna” radijo programas 
tiktai iš artimiausių stočių.

N. M.

IŠ
IŠGALVOTA “CARAITĖ” 
IR SUOKALBIS PRIEŠ 

RUSIJĄ
DALIS PIRMOJI

Sukratytas pasaulis
Antroji pusė 18-tojo am

žiaus supurtė pasaulį savo 
įvykiais. Septynerių metų 
karas, įvykęs 1756-1763 me
tais, atvedė prie to, kad 
Rusijos armija 1760 metais 
užėmė Berlyną.

Amerikoje prasidėjo re
voliucija prieš Angliją 1776 
metais ir atsirado nauja 
valstybė — Jungtinės Vals
tijos.

Francijoje prasidėjo bur
žuazinė revoliucija 1789 m., 
kuri ne vien nušlavė kara
liaus valdžią, bet supurtė ir 
visą karališka Europa.

Tarpe 1772' ir 1795 metų 
įvyko trys Lenkijos padali
nimai, ir ta valstybė buvo 
panaikinta. *

Rusija sustiprėjo viešpa
taujant Katrei II-jai (1762- 
1796 metų laikotarpyje), o 
Turkija buvo sumušta.

Šį kartą pakalbėsime apie 
Lenkijos panaikinimą ir 
sugalvotą caraitę, kad atsi
spirti prieš Katriną ir jos 
sandraugas.

Lenkijos padalinimas
A*

Lietuvai ir Lenkijai susi
jungus į vieną valstybę, 
Lenkija, pasidarė didelė, 
nes dideli B’a 11 r u si j o s, 
Ukrainos plotai ir Latvija 
tapo jos dalimi. Lenkija 
turėjo konstituciją ir veikė 
seimas. Pagal jų tvarką 
seimas negalėjo padaryti 
nutarimo balsu didžiuma. 
Pakako vienam seimo na
riui pareikšti, kad jis ne
sutinka, ik nutarimas ne
galėjo būti vykdomas.

Kada Lenkijoje ėjo tarpe 
ponų niovynės, tuo laiku 
Rusija jau buvo sustiprėjus 
ir siekė atsiimti baltrusių 
ir ukrainų teritoriją.

1764 metais mirė Lenki
jos karalius Augustas III. 
Rusijos carienė Katrina II 
pasistengė į Lenkijos kara
liaus vietą pastatyti jai ar
timą žmogų — Stanislavą 
Poniatowskj. Padarė su 
Poniatowskiu sutartį, kad 
Rusija “globos” Lenkiją. 
Poniatowskis sutiko grą
žinti Rusijai teritorijas i 
rytus nuo Dniepro upės 
( B a 11 r u s i j o j ir dalinai 
Ukrainoj). Lenkų 'šlėktos, 
o ypatingai sulenkėję lietu
viai grafai Radzivilas ir 
Oginskis tam priešinosi. Jie 
atlaikė susirinkimą ir susi
tarė nuversti karalių S. 
Poniatowskj. Bet Rusijos 
armija įžengė į Lenkiją ir 
vadovystėje Suvorovo su
mušė lenkų jėgas.

Vokietijos ir Austrijos 
karaliai pamatė sau progą; 
tad Prūsija užgrobė jau 
lenkų apgyventus Lenkijos 
plotus prie žemutinės Vis
kis, o Austrija užėmė Ga
liciją, ukrainų ir rusinu te
ritoriją. Taip 1772 metais 
įvyko pirmasis Lenkijos pa
dalinimas.

Ieško caraites Rusijai
Pralaimėję lenkų grafai 

ir kunigaikščiai užsitraukė 
karaliaus Poniatowskio 
rūstybę. Daugelis jų laiki
nai išvyko į Vakarų. Euro
pą, jų tarpe ir grafas

ISTORIJOS
Rašo1 D. M. šolomskas

Oginskis, taipgi grafas Ka
rolis Radzivilas, kuris dėl 
jo priežodžio buvo pramin
tas “Panie Kochanku.”

Radzivilas valdė milžiniš
kus plotus Lietuvoje ir Balt- 
rusijoje. Jis turėjo savo 
tvirtoves ir laikė iki 10,006 
savosios armijos; tai buvo 
savo rūšies karaliukas.

Suprantama, kad Angli
jai, Franci jai, Vokietijai ir 
Austrijai- nepatiko Rusijos 
stiprėjimas. Poniatowskio 
priešai gavo vakarų Euro
poje pagalbos. Lenkai, o 
ypatingai Karolis Radzivi
las atsiminė, kad savo lai
ku, būtent 1604-1606 met., 
lenkų valdovai buvo pava
dinę tūlą vienuolį Grišką 
Otrepjevą c-a r u k u Dimi- 
triumi (mat, tikrąjį caru- 
ką, vaiku būnant, papjovė 
Boriso Godunovo šalinin
kai), ir buvo tą “Falšyvą 
Dimitrių” net ant caro sos
to pasodinę.

Rusijos carienė Katrina 
II su savo šalininkais 1762 
metais nuvertė savo vyrą 
carą Petrą III (sūnų vokie
čio ir Petro Didžiojo duk
ters Annos) ir vėliau jį nu
žudė.

Po Petro Didžiojo mirties 
Rusijoj per 20 metų (1741- 
1761) karaliavo jo dukra 
Elzbieta. Ši jauna ir gra
ži carienė oficialiai nebuvo 
ištekėjusi. Ji gyveno su’ 
kazokų vadovu Razumovs- 
kiu. Buvo girdų, kad jie
du turėjo ir vaikų.

Štai lenkai ir įsikibo į 
tuos girdus. Jie ir jų sė
brai vakarų Europoje ma
nė, kad Rusijos bajorai (.su 
paprasta liaudimi tais lai-' 
kai ponai nesiskaitė) mielai 
rems Elzbietos dukrą.

Kad žmonės dar tikėjo į 
“karūnavotus asmenis,” tą 
liudija įr didysis vadas bau
džiauninku Elmilianas Ru
gačevas, kuris taipgi vadi
nosi vardu caro Petro III- 
jo.

Laike pirmojo Lenkijos 
padalinimo pasklido Pary
žiuje girdai, kad ten atsira
do Rusijos caraitė — Elz
bieta, duktė carienės Elz
bietos ir kazokų atamano 
Razumovskio.

Rusija prie Katrinos Il
sios (kuri taip pat buvo vo
kiečių kilmės, bet mokėjo 
prisitaikyti prie rusų bū
do) labai įsigalėjo. Tiesa,
veik visas jos caravimo lai
kas buvo karų laikas. Ji 
turėjo net du karus su Tur
kija. Pirmasis karas buvo 
1768-1774 metais. Turkija 
tais laikais buvo didelė ir 
galinga. Ji buvo pagrobus 
ne vien Krymą, bet Kuba- 
nio ir tūlus Ukrainos plo
tus. Bet Rusijoje iškilo žy
mūs vadai, maršalai ir ad
mirolai, kaip kad Rumian- 
cevas, Potiomkinas, Suvo
rovas, Kutuzovas, Ušako- 
vas, Spiridovas, Orlovas 
ir kiti. Vakaru Euro
poje valdovai labai ne
rimavo dėl Rusijos tvirtėji

 

mo; tad Rusijos nėdrau’ 

 

gams labai patiko atsifądi 
mas “caraites,” siekiančios 
nuversti Katriną.

Kas buvo ta “caraitė”?
1772 rtfetmsUF^aryžiuje pa

sirodė Įjauna ir labai graži 

 

moteris\kuri pradžioje va

 

dinosi Persijos kunigaikšte 

Alli-Emette. Kas ją matė, 
visi tvirtino, kad tai buvo 
aukšto išsilavinimo, didelio 
gudrumo ir nėišpasakytai 
graži moteris, o kartu ir 
labai palaida. Vienas kata
likų kunigas rašė: “JT 
lengvai kiekvienam gali ap
sukti galvą.”

Tai buvo vidutinio ūgio, 
gražiai sudėta, nei riebi, 
nei kūda, smarkių judesių 
ypata. Juodi antakiai, di
delės akys, kiek mongoliš
kos, veidas baltas, kaip pie- 
ųas. Ji gražiai vartojo vo
kiečių, francūzų, italų kal
bas. Sakoma, taipgi mokė
jo anglų, persų ir arabų 
kalbas. Gražiai grojo ant 
arfos, puikiai piešė, buvo 
apie 23 metų amžiaus.

Suprantama, kad tai bu
vo gerai išlavinta asmeny
bė. Ji sakė, kad jos mo
tina (būk tai Rusijos ca
rienė Elzbieta) mokino ją 
Vokietijoj.

Kada carienė Elzbieta mi
rė 1761 metais,, tai koki ten 
žmonės nuvežė ją į Maskvą, 
paskui į Persiją, kur ji ko
kio tai turčiaus yardu A11 i 
globoje, augo ir mokėsi. Va

dinosi, princesa. Vladimirs- 
kaja, Azovskaja ir kitais 
vardais.

Į Paryžių ją atlydėjo 
Vitrusas. holandas, ir 
Schęipk, vokiętys. Jie pra
siskolino ir dipgo. Princesa 
Įsimylėjo į vokietį grafą 
Roschor de-W;olokur, vėliau 
ji susimylėjo su vokiečių 
grafu Lindburgu, valdovu 
tūlų teritorijų Vokietijoje. 
’J čia netrukus ir atsirado 
lietuviškas . lenkų grafas 
Karolis Radzivilas ir kiti 
Poniatowskio priešai.

Radzivilas ir kiti lenkai, 
taipgi Anglijos ir Franci-
jos atstovai susitarė veikti.

Kadangi Rusija buvo ka
re su Turkija, tai vadinama
“caraitė” parašė, per anglų 
atstovus, turku suit a n u i
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laišką. 'Buvo planas, kad ji 
vyksta į Turkiją, išleidžia 
atsišaukimą į rusų karei
vius, kad jie nekariautų 
prieš turkus, nes turkų pu
sėje yra Petro Didžiojo 
“anūkė, kuri grįžta pavel
dėti Rusijos sostą.”

“Caraitė” prižadėjo Len
kijai grąžinti plotus, nu
versti Poniatowskio val
džią. Radzivilo sandraugas 
lenkas Michal Domanski 
labai įsimylėjo “caraitę.” Ji 
ir lenkai išvyko į Veneciją. 
Ji tada jau vadinosi “Elz
bieta Visos Rusijos.” Len
kai apsupo ją karališkomis 
ceremonijomis. Venecijoje 
Franci jos atstovybė suteikė 
tariamai “caraitei” gra
žiausius rūmus. Ten rinko
si Poniatowskio priešai — 
lenkai grafai Potocki, Pre- 
decki, Černomski ir kiti. 
“Caraitė” turėjo daugybę 
ieškančių jos rankos ir ma
lonių — tai lenkų ir fran
cūzų oficleriai, tai Tunisi- 
jos kapitonas Gessanas.

1774 mėtų liepos 16 dieną 
“caraitė,” apsupta daugy
bės palydĮovų, turkų ir Tu- 
nisijos laivais plaukė į Kon- 
Lantmopolį, bet dėl audrų 

sustojo^ Raguzos prieplau
koje, Raguzos respublikėlė- 
je, ant Sicilijos salos. Čia 
Francijos konsulas De-Rivo

3 pusi.—Laisve (Liberty) -PenktacL, Baland.-April 10, 195?

'Ji?

vėl suteikė jai palocių. “Ca
raitė” karališkai gyveno.; 
Lenkai dar labiau apsupo^
ją karališkomis pagarbo--’ 
mis. Nuolatos stovėjo ka-. 
ro sargyba prie jos palo- 
ciaus. Spaudoje ir baliuo
se visur plačiai buvo kal
bama apie “Petro Didžiojo 
anūkę, Rusijos “caraitę,” 
kuri nuvers Katriną ir jos 
meilužiu valdžia.

Prieš Turkiją Vidurže-, 
mio Jūroj veikė Rusijos ka
ro laivynas vadovystėje ad-.. 
mirolų Greigo, Spiridovo ir 
carienės Katrinos artimo 
asmens Aleksejaus Orlovo.?

“Caraitė” rašo Orlovui' 
laišką ir kviečia, kad Rusi
jos karo laivynas pereitų į' 
jos puse ir padėtų “atka
riauti jai priklausantį Ru
sijos sostą.” Jos laiškai 
skamba, kaip ir dabar prieš-’ 
sovietinė propaganda, kad 
“negaliu toliau matyti Ru
sijos liaudį, kenčiančią jun
gą; negaliu , matyti rusų;, 
žmonių - nelaimes, kurios, 
prasidėjo po carienės Elz
bietos mirties.”

Kitą laišką rašo Rusijos 
premjerui grafui Paninui,, 
kuriame taip pat “apgaila-’ 
viniai”: “Jūs Peterburge 
negalite niekam pasitikėti,p 
viens antro bijote, ieškote 
pagalbos, bet nežinote, kur, 
ją rasti, o galite ją rąšti, 
gražinant man sosto tei
ses.”

Taip ruošė Rusijos prie-, 
šai 1772-1774 metais naują 
cariėnę. Pamatysime se
kamame skyriuje, kaip tie, 
planai Sužlugo. :

- . > i
Posakiai apie kvailus 

bei išmintingus
Geriau būti kvailam, negu 

mirusiam.
—Robert L. Stevenson.

Geriau retkarčiais pa-*
kvailioti, negu visuomet bū 
ti žioplam.—Montaigne.

Kas laiko save išmintin
gu, tai, dievaž, didelis kvai* 
lys.—Voltaire.

Žinoti, jog pats esi kvai*' 
lys — tai dažnai puikus iš
minties suspindėjimas.

—Eden Phillpotts.

Štai ir vėl ateina Apri? 
liaus Pirmoji. Bet kaip 
man pasaulis šiandien atro
do, tai dabar yra daugiau 
kvailių, negu kada pirmiau.

—Charles Lamb.

“NEGENDANTIEJI*’
KIAUŠINIAI ‘

Washington. — Jungtinių' 
V aisti jų gyvulini n k y s t ė s 
biuras praneša, jog:

Išvystyta tokia nauja 
vištų veislė, kad jų kiauši
niai išsilaiko visiškai 
ži per dvi savaites net 
latinėje 100 laipsnių 
moję.

švie* 
nuo- 
šilu-

Salk

SKIEPAI NUO 
INFLUENZOS

Daktaras Jonas E. 
išrado skiepus (Čiepus) jau 
prieš kelias skirtingas rūA 
šis influenzos. Patikrinta, 
jog tie skiepai per dvejus 
metus veikia prieš influen
za. M

Savo atradimą Salk apra
šo Amerikinių Gydytojų. 
Susivienijimo Žurnale.
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f Kainos kyla ant kavos

Kavos importo gamintojai 
’ praneša, kad kavos kaina pa

kils du ir gal net tris centus 
už svarą. Kainų pakėlimą jie 
motyvuoja tuo, kad importuo
jamos žaliavos iš Brazilijos 
gaminti kavai, būk tai, pa- 
brangusios.

Kava iš Brazilijos Kanado-
• je brangesnė astuoniais cen

tais, negu Jungtinėse Valsti
jose, sako už tai, kad čia rei
kia mokėti du centai už svarą 
muitinės ir 10% pardavimo 
taksų. i

Tačiau kavos gamintojai 
spėlioja, kad neužilgo Kana
doje bus auginami kavos au
galai ir čia pat vietoje bus iš
dirbama kava. Tuometį bus ir 
jos kaina pigesnė. Bet tas, jie 
sako, ims apie keturis-penkis 
metus laiko.

—o— 
Perspėja motoristus 
dėl pigesnio gazo

Montreale šiuo laiku auto
mobilių gazolino pardavinėji
mo stotys įvairiose vietose 
pardavinėja gazoliną skirtin
gomis kainomis—vienur bran-

• giau, kitur pigiau, šiomis die
nomis smulkiųjų pardavinėto
jų sąjunga išleido perspėjimą 
motoristams, kad būk gazoli
nas pardavinėjamas pigesne 
kaina, — 44.4 centai už pir
mos rūšies galioną gazolino ir 
42 centai antros rūšies, — yra 
atskiestas su netikusiomis 
priemaišomis ir todėl gazoli
nas yra daug prastesnis.

Sako, tas daroma todėl, 
kad kai kurios aliejaus kom
panijos verčia pardavinėtojus 
parduoti už žemesnę kainą, 
kad pakelti pardavinėjimo 
kieki ir tuo pačiu sykiu pakel
ti savo pelnus, duodant daug 
prastesnį gazoliną, su many
mu, kad automobilio savinin- 
kįas, mažai ką nusimanyda
mas, vistiek nesupras, jog jis 
apgaunamas.

—o—r 
Provincinės policijos štabas 
naujoje vietoje

• Provincinės policijos štabas, 
kuris ligi šiol buvo senuose

• teismo rūrhuosė, neužilgo bus •
e perkeltas į naujus teismo rū-
• mus, ant Notre Dame St., 
I East, kur pirmiau buvo auto- 
Z mobilių leidimų išdavimo į- 
I staiga. Ši įstaiga dabar per- 
; kelta į naujus pastatus, ant 
; Drummond St.
■ —o—*
• Montrealo Zoo sodas ■
- Veik išnykęs

Montrealo Zoo Lafontain
• sode, kuris jau ir pirmiau ne- 
’ buvo per daug turtingas gy-
• vūnais, dabar visiškai baigia 
’ išnykti. Likę tik keturios vove- 
1 rys, keletas amerikoniškų

dryžiuotų voverių, apie pusė 
tuzino lapių ir keturi lokiai. 
Kita visa pakeitusios katės ir 
naminiai paukščiai.

Tačiau miesto sodų ir žais- 
. Javiečių planavimo depart- 
mentas planuoja ir miesto ad
ministracija tam pritaria, sta
tyti ir įsteigti naują didelį čia 
pat Zoo. Tačiau tas dar nema- 

' noma daryti šią vasarą.
—o -—

Siūlo įsteigti Montrealo 
provinciją

Miesto councilloris Herve 
Ravary iškėlė miesto taryboje 
mintį ir siūlo įsteigti Kanado
je vienuoliktą provinciją, tai 
-yra “Montrealo provinciją, į 

•4curią įeitų viso metropolio 
.^priemiesčiai.’’ Jis sako, būtų 
-Visai teisinga, jei Montrealas 
JJgytų provincial^ teisę, kas 
'Ijhm priklauso. Galėtų valdyti 
JĮĮjr kontroliuoti mokyklas, susi- 
Ijęekimo priemones, hydro ir 
;įyiešuosius aptarnavimus. Ir 
’♦miteiktų galimybes kontroliuo- 
<ti ir padalyti leidimus likerio 

»< 0 » 
•'pardavinėjimui. “Tuo“, jis
• 'fiako, “mes galėtumėm grei
čiai sutvarkyti skaudai i ilgą pa- 
iŠdėtį (su likeriu), kur dabar 
^daro mums gėdą ir kur prie

dabartinės sistemos mes nie- 
'*kad negalime pagerinti.’’

t Miesto taryba tuo tarpu ant 

jo pasiūlymo jokių tarimų ne
darė.

—o—
Idijotai

Tarybų Sąjungos premjerui 
Stalinui mirus, čia kai kuriem 
žmonėm lietuviams buvo siun
tinėjami su pašaipa “užuojau
tos” laiškai.' Kitiems net su 
grąsinimu, kad “ir tavęs lau
kia toks pat likimas.” Lyg ir 
patys laiškų autoriai mano 
nuo mirties išsisukti. Ką ma
nyta tuo atsiekti? Pagąsdinti 
žmones? Nesąmonė. Tas tik 
sukėlė pas žmones gražaus 

i juoko, kad dvidešimtame am
žiuje dar vis randasi tokių pa
le vaisei ių.

Tikri idijotai .
—o—

Serga
Milašienė sunkiai susirgusi, 

i Ligonė randasi Royal Victoria 
į ligoninėje.

Albinas šilinis darbe susi- 
• žeidė kojos pirštus. Gydosi 
i namie. J.—

Chicago, Ill.
Ruošiasi vilniečiu suvažiavimui

Chicagos lietuviai jau pra
deda ruoštis dienraščio Vilnies 
šėrininkų suvažiavimai), kuris 
įvyks gegužės 3 d.

LDS 53-čia kuopa savo susi
rinkime balandžio 1 d. jau iš
rinko į suvažiavimą delegatus 
ir nutarė suvažiavimą pasvei
kinti su $10.

Kiti kuopos reikalai:
Iš valdybos raportų paaiš

kėjo, kad nariai duokles mo- 
kasi gerai. Kuopos ižde ran
dasi virš $200. Ligonių šiuo 
tarpu tėra tik vienas.

Delegatai iš Ateivių Tei
sių Gynimo konferencijos iš
davė raportą. Konferencija 
visų Vidurvakarių organizaci
jų, unijų ir bažnytinių drau
gijų įvyko kovo 22 d., Chica- 
goje. Ten plačiai išaiškinta 
reikšmė nelemto Walter-Mc- 
Carran įstatymo ir išdirbtas 
planas veiklai, kad tas įstaty
mas būtų kuo greičiausiai at
šauktas. Kuopos nariai pir- 
mesniame susirinkime sudėjo 
$5 pasveikinimui konferenci
jos.

Iš Centro ką tik gauta pa
skaita, parašyta Dr. Boriso 
apie žmonių sveikatą ir ligas. 
Nutarta paskaitą skaityti se
kamame kuopos susirinkime 
gegužės 6 d. ir kviesti ne tik 
visus 53-čios kuopos narius, 
bet jų šeimas, kaimynus ir 
pažįstamus. Kuopos susirinki
mas bus trumpas, nes paskai
ta gan ilga ir labai žingeidi. 
Ją skaityti įgaliotas kuopos 
narys L. Jonikas. Tad nepa
mirškime sekamo LDS 53-čios 
kuopos suisirinkimo gegužės 
6 dieną. Narys.

Montello, Mass.
Kas mirė

Antanas Miškinis mirė ko
vo mėnesį. Jis sirgo jau per 
keletą metų. Paliko nuliūdime 
žmoną Annę (Tarnulevich), 
dukterį Mrs. . J. Wallace 
Oman (Veroniką), sūnų 
Ralph A. Miškinis, marčią ir 
tris anūkus. Sūnus yra U.S. 
Navy, — ten kur nors Wa
shington, D. C.

Antanąs Miškinis turėjo 
daug draugų, per daugelį me
tu dirbo Bridgewater Lietu
vių Kooperatyve, batų dirbtu
vėje.

Antanas Miškinis palaido
tas St. Kalvarijos kapinėse.

Montelloje yra du lietuviai 
graboriai: Funeral Home, 
Director Waitt,‘Ed. W. J. 
(WaitiekOnas), ir Funeral 
Home, Director Yakonis.

Pirmiau jie pranešdavo per 
Lietuvių Amberland Radio 
programą kas mirdavo, bet 
dabar liovėsi. Kurių šeimose 
pasitaiko mirimai, tie reika
lauja, kad būtų pranešta per 
pažangiųjų lietuvių radijo 
programą, WK0X, 1190 kilo.

Tadgi praneškite per tele
foną. Mrs. M. Zayis. Telefon: 
Beacon 2-1827, arba Common

wealth 4700, Boston, Mass.
Žolynas.

Gerai pagerbėme mūsų 
šauniąsias vajininkes

Kovo 29, Draugijų svetai
nėje įvyko banketas pagerbi
mui mūsų darbščiųjų vajinin- 
kių M. Aranukienės ir Veros 
Smalstienės, kurios taip gerai 
pasižymėjo Vilnies vajuje.

Aranukienė per kelis me
tus pirmiau gavus pirmą do
vaną Vilnies vajuje, šiame 
vajuje tačiau ją pralenkė Ve
ra Smalstienė, kuri gavo pir
mą dovaną.

Banketai! susirifiko gražus 
būrelis žmonių. Duota skani 
vakarienė. Baigiant valgyti 
Chas Nausėda paprašė svečius 
nutilti ir perstatė pirminin
kauti Franą Gustaitį.
Pirmininkas gražiai apibūdi

nęs šio banketo tikslą papra
šė svečią Dr. Mattą Palevičių 
pakalbėti. Kalbėtojas gerai 
apibudino svarbą spaudos 
skleidimo abelnai, ir pabrėžė, 
kad šiuo tarpu tai ypač labai 
svarbus darbas.

Po jo perstatytos kalbėti 
vajininkes. Aranukienė sakė, 
šiemet ji irgi dirbo nelengvai, 
nes ji gavo nemažiau punktų 
kaip pirmiau, bet gavo drau
giškos kompanijos, ir dėka to 
Detroite daugiau kaip dvigu
bai vajaus rezultatai padidin
ti. Ji padėkojo rengėjams už 
įvertinimą šio svarbaus darbo.

Jai dovana jau buvo anks
čiau Vilnies administracijos 
atsiųsta.

Vera Smalstienė kalbėjo 
apie svarbų vajaus darbą. 
Dėkojo Gustaičiui ir širvins- 
kienei už gerą talką, kitiems 
už paramą. Vienai tokis dar
bas atlikti neįmanoma, ji sa
kė.

Paskiausia pakviestas kal
bėti V. Andrulis. Jis nurodė 
kaip svarbu spaudos darbas, 
kad tai yra pats geriausias 
būdas skleisti apšvietą, ir kad 
veikianti spaudos vajuose at
lieka didelį švietimo darbą.

Jis taipgi prisiminė apie 
trečią detroitietę, vertą pa
gerbimo, tai yra Petronę Jak
štienę, kurią nori deportuoti. 
Jis nurodė reikalą kovoti prieš 
deportavimų isteriją, už gy
nima laisvės.

Grįžtant prie vajaus klau
simo, jis ragino cletroitiečius 
rašinėti į Detroito skyrių Vil
nyje, taipgi teikti finansinės 
dienraščiui paramos.

Pagalios jis įteikė Smalstie- 
nei dvi dovanas — už gavimą 
37 naujų skaitytojų gražų 
laikrodėlį su jos vardu Išrai
žytu. Už svarbų darbą dar 
priduota piniginė dovana 
$125.

Jis dar kartą abiems vaji- 
ninkėms ir jų talkininkams 
padėkojo.

Vera Smalstienė buvo ne
menkai sujaudinta tuo jos 
darbo įvertinimu. Ji padarė 
pareiškimą, kad visų pinigų 
ji neims, nors vajaus darbe 
pasidaro daug išlaidų. Ji sakė 
nemažiau pusės tos sumos ji 

i

United Automobile Workers unijos konvencijoje va
dai tariasi: iš kairės į dešinę sėdi unijos iždininkas 
Emil Mazey ir prez. Walter Reuther, stovi — vice 

prez. Richard Gosser ir John Livingston.

paaukoja Vilnies paramai.
Kadangi banketui nebuvo 

įžangos, svečiai sudėjo atsi
lyginimui už gerą vakarienę 
virš $80.

Likęs vakarienės pelnas bus 
skirtas spaudos paramai. Ren
gėjai sakė, Vilnis dar gal 
gaus apie $60.

Banketas taigi labai gražiai 
ir naudingai praėjo.

Jį rengė abi LLD kuopos 
bendrai. Jos vertos pagyrimo 
už tą gerą darbą.

“Vilnies” Koresp.

Dorchester, Mass.
!

Mirė mūsų geras draugas 
Kasparas Gandvilas kovo 
31 d. ir tapo palaidotas ba
landžio 4 d. Pine Hill ka
pinėse, Bridgewater, Mass.

Draugas Kasparas Gand
vilas paėjo Lietuvoje iš 
Tryškių miestelio, Šiaulių 
apskrities. Atvyko į šia ša
lį 1911 m. pas savo tėvą, 
kuris tuo laiku buvo didelis 
laisvamanis ir gyveno Mon
telloje . Tai ir Kasparas at
važiavęs apsigyveno Mon
telloje ir beveik visą savo 
gyvenimą ten praleido.

Kasparas Gandvilas buvo 
laisvų pažiūrų ir apsiskai
tęs žmogus, ir rėmė darbi
ninkišką spaudą ir visus 
d a r b i ii i n kiškas reikalus. 
Buvo LDS '67 kuopos narys 
ir Over Globe če ve rykų 
bendrovės šėrininkas ir dir
bo toje dirbtuvėje iki pat 
mirties.

Drg. Gandvilas pradėjo 
jaustis prastai ir pasiteira
vo pas gydytojus. Pasiro
dė, kad reikia eiti ant ope
racijos Bet jau buvo per 
vėlu: mirė dar operacijos 
nepadarius.

Kadangi Kasparas Gand
vilas buvo pavienis ir ne
turėjo savų artimų gimi
nių, tai> prašė mus, kad jam 
mirus, jnes jį palaidotume 
laisvai be jokių religinių ce
remonijų. Tą mes ir pa
darėme.

Todėl mes ačiuojame drg. 
Ignui Kubiliūnui už gražų 
padainavimą laidotuvių dai
nos ir drg. S. Rainardui už 
pasakymą atsisvei k i n i m o 
kalbos ant kapinių. Ir taip 
pat ačiuojame. visiems, ku
rie kuo nors prisidėjo bei 
palydėjo mūsų gerą draugą 
Kasparą Gandvilą į kapi
nes.

Juozas .ir Mary 
Mastaikai

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

Gyvulių augintojų 
pasitarimas

UKMERGE. — Iš įvairių 
žemės ūkio artelių į rajono 
centrą susirinko gyvulininkys
tės fermų darbuotojai. Čia į- 
vyko' gyvulių augintojų pasi
tarimas. Pranešimą apie toles
nį gyvulininkystės išvystymą 
padare rajono vykdomojo ko
miteto pirmininkas T. Poškus.

Pranešėjas pažymėjo, kad 
Kalinino vardo, “Virkščių” ir 
eilė kitų kolūkių žymiai virši
jo pereitų metų gyvulių skai
čiaus padidinimo planus. ’’Le
nino keliu” kolūkyje šiuo me
tu y i-a 260 karvių, 200 kiaulių 
ir tt. Tačiau “Kreivių” ir “At- 
kočių” kolūkiuose gyvulinin
kystės išvystymu maža rūpi
namasi. Čia gyvulių skaičiaus 
padidinimo planas neįvykdy
tas, žemas gyvulių produkty
vumas.

Pasitarimo metu pasisakė 
žemes ūkio artelių gyvulinin
kystės fermų darbuotojai Da- 
nišauskas, šalčiūnaitė ir kiti.

V. Bieris.

Vaisingo darbo metai

PABRADE. — Kovo 8-osios 
vardo kolūkis praeitais metais 
pasiekė naujus laimėjimus. 
Valdybos ataskaitiniame pra
nešime, kuris buvo padarytas 
kolūkiečių visuotiniame susi
rinkime, buvo pateikti gau
sūs skaičiai ir faktai, kurie 
liudija apie tvirtą visuomeni
nio artelimo ūkio augimą. 
Bendros kolūkio piniginės pa
jamos žymiai viršijo 1951 me
tų pajamas, atskaitymai j ne
dalomąjį fondą padidėjo tri
gubai.

Visuomeninio ūkio sustiprė
jimas padėjo pakelti grūdinių 
kultūrų derlingumą. Kolūkyje 
gerai padirbėjo gyvulių au
gintojai. Pirma laiko įvykdy
tas metinis visų gyvulių rūšių 
skaič. padidinimo planas. Ata 
skaitiniais metais pirmą kartą 
buvo taikomas papildomas 
kolūkiečių darbo apmokėji
mas už aukštą gyvulininkys
tės produktyvumą. Per me
tus pastatyta tipinė 100 vietų 
karvidė, kapitaliniu būdu at
remontuotos ir išplėstos kiau
lidė ir veršide, įkurta pirmoji 
rajone juodsidabrių lapių fer
ma. Kolūkis įsigijo sunkveži
mį, įsirengė savo radijo maz
gą. ’ i

Didelės perspektyvos atsi
skleidžia kolūkiui šiais me
tais. Numatyta pastatyti tipi
nę 110 vietų kiaulidę, 150 vie
tų avidę, patalpą viščiukams 
ir linų džiovyklą.

Ketveri kolūkinio 
darbo metai

JURBARKAS. — Maždaug 
prieš ketverius metus Rotulių 
apylinkės darbo valstiečiai 
suarė savo sklypelių ežias, 
sujungdami žemę į plačius 
dabartinio “Pirmūno” kolūkio 
laukus. Ketveri metai— neil
gas laiko tarpas. Bet kaip 
smarkiai pasikeitė Rotulių 

x apylinkės darbo valstiečių gy
venimas. Suvedus 1952 metų 
rezultatus paaiškėjo, jog grū
dinės kultūros davė iki šiol 
čia nematytą vidutinį derlin
gumą: po 18 centnerių iš kie
kvieno hektaro. O toms bri
gadoms, kurios su ypatingu 
kruopštumu dirbo dirvą, sėjo 
ir piovė javus žemė dar gau
siau atsilygino.

Pernai gauta iš kiekvienos 
karvės vidutiniškai po 2,156 
litrus pieno. O melžėja Ona 
Augustavičiūtė gavo per me
tus iš kiekvienos jos prižiūri
mos karves po 3,517 litrų pie
no. Atskirų karvių pieningu
mas dar aukštesnis. Arba, 
štai, kiaulininkystės ferma. 
Juk anksčiau čia niekad nebu 
vo gaunama po 20 paršelių iš 
kiaulės per vienus metus. O 
dabar tai paprastas reiškinys. 
Kolūkio kiaulių augintoja Bi
rutė Pvimonaitytė gavo pernai 
iš kiekvienos kiaules net po 
24 paršelius. Ir to ji nelaiko 
riba, pasižada pasiekti dar 

geresnį rezultatą. “Pirmūno” 
kolūkio kiaulių augintojai ne 
tik didina kiaulių vislumą, bet 
ir iš viso plečia kiaulienos ga
mybą. Pernai pagaminta nuo 
kiekvieno šimto ha dirbamos 
žemės beveik po tris tonas 
kiaulienos.

Į Rotulių apylinkę atėjo ta
rybinė kultūra, šviesa. Kol
ūkyje yra žemės ūkio kultū
ros namai, klubas-skaitykla. 
Daugumos kolūkiečių vaikai 
mokosi vidurinėse ir aukšto
siose mokyklose. Mokosi čia 
ir suaugusieji. 25 kolūkiečiai 
jau antruosius metus lanko 
organizuotus kursus agrotech
nikai studijuoti. Z. Masaitis.

Papildomas atlyginimas už 
kolūkiečių darbą

NEMENČINE. — Lenino 
vąrdo kolūkis pernai žymiai 
viršijo planą visuomeninei 
produktyviajai gyvulininkys
tei išvystyti, šios žemės ūkio 
artelės avių, augintojas P. 

•,Kulešas iš 39 motininių avių 
auginti. Už savo sąžiningą 
gavo 85 ėriukus. Visi jie iš- 
darbą Kulešas gauna papil
domai už darbadienius 16

A. L. D. L. D. REIKALAI
Finansinė Atskaita už Saus}, Vasarį 

ir Kova, 1953 M.

Sausio Mėnesio Įplaukos: 
Kp. Kas prisiuntė. Miestas. Suma 
Pav. A. Mikna, Bulpitt ......... $.4.00
Aps. 3, O. Giraiticnė, Hartford 10.00 
— Už knygas per raštinę .... 8.50 
Pav. J. A. Dambrauskas, Sp’ficld 2.00 
85 A. P. Dambrauskas, H’hill 4.00 

207 J. Kraus, Hart .............. 20.00
— J. Daubaras, Athol .......... 5.00
55 J. Kalvaitis, Ridgewood 14.50

190 P. Nemura, Cleveland ..... 27.25
49 J. J. Daujotas, Ę. St. Louis 1.00 
38 A. Gotautas, Stevensville 29.75 

145 S. Alask, Los Angeles .... 4.00 
35 K. Bagdonas, So. Bend 19.00 

— Liet. Meno Sąjunga ....... 29.75
Pav. P, Kručka, Stillwater .... 2.00 
188 N. Balunas, Detroit ......... 49.50
Pav. J. Gatavcckas, Carnėgio 3.00
145 M. Lewis, Los Angeles .... 48.25 

19 K. Matukaitis, Chicago .... 67.25
'•— S. Aučius, Paterson ....... L00
Pav. J. 'Naudžius, Pearl River 2.00 
Pav. J. Skyrius, Tacoma .....i. 2.00
Pav. J. Venckus, Mexico ....... 5.60
185 K. Balčiūnas, Rich. Hill .. 10.00 
Pav. J. Daubar ir S. Petro

nis, Athol, Mass.......... . 4.00
72 F. Lideikis, Great Neck .... 4.00
74 K. Thomas, N. Kensingt. 20.75
52 S. Rusaitis, Detroit......... 48.75

136 V. Žilinskas, Kearny .....  25.75
•— A. Merkienė, Phila........  1.00

10 A. Smitas, Phila...... ........ 38.25
24 C. Bender, Brooklyn ...... 12.25

— P. Višniauskas, B’klyn 1.50
146 B. Gelgotas, Chicago ....  55.75

I .68 B. Muleranka, Hartford 37.75

Viso $619.10
Sausio Mėnesį Išeigos: 

Knygiui ir Sekretor. už sausį $50,00 
Atmokėta prenumer. ir aukų 55.00 
Už anglų knygas jaunuoliams 30.06
Už pašto ženklelius ......... 36.00
Už 1,000 didelių konvertų .... 15.45
Už knygų ekspediciją ......... 65.08
CK. narių kelionės per metus 28.00

Viso $279.59
Sutrauka:

Balansas nuo 1952 m........... $3,180.49
Sausio įplaukos .................. 619.10

Kartu $3,799.59 
Išmokėta ............................. 279.59

Balansas $3,520.00

Vasario Mėnesį Įplaukos:
— P. Poškaitis ir J. Lemey

Brooklyn .................. $ 2.0(1
1 J. Gužas, Brooklyn ..... 81.25

32 J. Didjun, New Haven .... 28.25
25 A. Žemaitis, Baltimore .... 26.00 

.198 K. B. Kaross, S. Leandro 50.00
75 S. Melson, Miami ............  32.75
•45 J. Greblick, St. Petersburg 58.75 

Pav. T. Brosky, Elm Grove .... 3.00
187 J. Stukaš, Chicago ......... 25.50

6 Geo. Šimaitis, Montello ... 38.60
79 J. Urmon, Chicago ..........  31.50

133 A. Pranaitis, Camden ....... 20.50
Pav. J. Wilkelis, Orlando ...... 2.00
76 J. Birbilas, St. Clair ........ 8.50
94 N. Verpauskas, Kenosha . .. 31.(X)
57 B. Darin, Cleveland .........  35.00

— Vilnis, Chicago .................. 10.00
148 M. Drauginis, W. Fr’kfort 12.75
55 J. Kalvaitis, Ridgewood 14.50
28 C. Crasnicky, Waterbury 20.10

131 S. M. Lecsis, Saginaw .... 25.00
39 P. Šlekaitis, Scranton .... 38.25

188 N. Balunas, Detroit 54.25
Pav. P. Vizbar, Auburn 2.00
Pav. P. Gedar, Denver .......... 2.00
86 M. Chesna, Chicago . 29.50

212 P. Janiūnas, Bayonne 33.75
1.10 L. Bekis, Rochester ....... 12.75
Pav. A. Matulcvich, Becley . 2.(M) 
Pav. V. Grozan, Lake Worth 2.00 
27 Eva Valley, Now Britain 21.25 
19 K. Matukaitis, Chicago .... 45.75
4 J. Stupar, Portland ......... 49.25

Pav. Goo. Murnikas, Fitchburg 10.50
52 J. Liminskas, ‘ Detroit ..... 29.75
63 A. Jocis, Bridgeport .......  47.50

185 Ch. Balčiūnas, Rich. Hill 15.50 
104 K. Guzeyich, Chicago ..... 26.00

4 pusl.-Laisve (Liberty)-Penktad., Baland.-April 10, 1953

penkių mėnesių amžiaus ėriu
kų.

Papildomą užmokestį už 
darbadienius gauna daugelis 
Mičiurino vardo, Adomo Mic
kevičiaus vardo, “Raudonosios 
vėliavos” ir kitų kolūkių 'gy
vulių augintojų. W

Streikas prieš Gen. 
Electric Kompaniją

Syracuse, N. Y. — Strei
kuoja daugiau kaip 10,000 
darbininkų prieš čionaitinį 
General Electric kompani
jos fabriką, šimtais pikie- 
tuodami, streikieriai, CIO 
unijistai, visai sustabdė fa
briko darbą.

.Streikas kilo todėl, kad 
kompanija pradėjo kitur iš
gabenti nebaigtas televizi
jos bei kitų dirbinių dalis. 
Taip kompanija ruošėsi grę
siančiam toliau streikui, kai 
iširo derybos dėl naujos 
sutarties su unija.

Darbininkai dabar, iš 
anksto streikuodami, sulai
kė gaminimą valdžiai rada
rų ir kitų karinių elektro
niškų įrengimų už daujplį e 
milijonų dolerių.

25. J. Balsys, Baltimore ....... 24.75
6 Goo. Shimaitis, Montello 23.80 (» 

79 J. Urrnon, Chicago ..........  35.25
75 S. Meison, Miami ..........  11.25 £
39 P. Šlekaitis, Scranton .... 8.00

Pav. K. Romikaitis, Reading 25.00 
Pav. V. Bozicnė, Reading ....... 2.00 X

12 St. Rauduvc, Pittston ..... 14.00
45 J. Greblick, St. Petersburg 4.25
31 A. Apšegienė, Auburn .... 35.75

Vasario Mėnesį Išeigos 
Knygiui ir sekr. už vasario m. $50.00 
Už garsinimą LLD ‘V.’ Kalend. 25.00 
Už knygų išsiuntimą .............. 49.00
Atmokėta aukų ir pnenumer. 212.00 
Už popierą knygai 1953 m......500.00
Knygų reikale išeigos ............ 22.63
Pirkta raštinei reikmenų 4.07 
Liet? Namo Bendrovei ..........  25.00

Viso $887.70
Sutrauka:

Balansas buvo ...........  $3,523piXl
Vasario įplaukos .............. $1,183.00

Kartu $4,683.00 
Išmokėta ......................... $.887.70

Balansas $3,795.30

Kovo Mėnesį Įplaukos:
Pav. F. Valaitis, CarlinviJle $ 4.00

1 J. Gužas, Brooklyn ........... 16.25
Apsk. 7, S. Penkauskas, Lawr. 10.00 ' 
Pav. per B. Navickas, Plym. 14.10
187 J. Štukas, Chicago ........... 14.25
68 M. Jahnson, Hartford ..... 16.25
68 B. Muleranka, Hartford .. 16.50

145 M. Lewis, Los Angeles .... 17.50
190 P. Nemura, Cleveland .... 28.25

11 J. Davidonis, Worcester.... 30.00
— P. Sholl, Brooklyn .......... 2.00
22 J. Stripcika, Cleveland ..... 46.50

8 V. Kvictkas, Cambridge .. 19.75
58 J. Skcrston, St. Louis ..... 10.00

136 V. Žilinskas, Kearny ..... 25.25
205 K. P. Yokubaitis, Westville 7.50 
KVK. Toronto .........................134.50 ■
32 J. Didjun, New Haven .... 19.00
44 J. Blazonis, Lowell ....... 37.75
82 F. Lucas, Peoria ...............  35.00
55 P. Višniauskas, B’klyn .... 3.50 ;
24 Ch. Bender, Brooklyn .... 4.25

133 Wm. Patten, Gloucester .... 3.00 
Pav. J. Ragauskas, Shelton .... 20.00
73 J. Stancvich, Summcrleo 12.20

155 H. Žilinskienė, Worcester 12.00
188 N. Belunas, Detroit ........  18.75

19 K. Matukaitis, Chicago 26.50
55 J. Kalvaitis, Ridgewood 19.00 

Pav. V. Rudzinskas, Baltimoj/c 2.00
67 M. Grayson, Summit 8.00

Viso $633.55
Kovo Mėnesį. Išeigos:

Knygiui ir sekr. už kovo m. $ 50.00 
Atmokėta aukų ir prenumer. 104.00 
Už spaudos darbą ...................   4'.64
Už anglų knygas jaunuoliam 32.09 
Už “Šviesos” No. 1 išsiuntimą 36.00 
Randa už sausį, vas., kovą ..... 60.00
Už knygos spausdinimą .... 1,000.00 
Knygų ekspedicijos išeigos ..... 49.00
Notary Public patarnavimai 10.00 
Pirkta raštinei reikmenų ....... 2.58

Viso $1,348.31
Sutrauka:

Balansas buvo .................. $3,795.30
Kovo mėn. įplaukė ........... 633.55

Kartu $4,428.85
Išmokėta ........................... $1,348.31

Balansas .................   $3,080.54
D. M. ŠOLOMSKAS, 

ALDLD CK Sekretorius.
PAUL BECHIS,

ALDLD CK Iždininkas
----- ----

Komisijos Raportas
Vasario 21 dieną. 1953 gotais, 

L.L.D. 2-ros Apskrities ir 185 kuo
pos komisija peržiūrėjome Centro 
Komiteto knygas už 1952 metus, Su
radome viską tvarkoje.

Komisija:
V. Globičius
J. Grybas.
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' (Tąsa)
— jūs šiurkštus. Ji jus myli.
— Be abejo. Aš taip pat.
— Jei jūs ją mylite, kam jums reikia 

manęs?
— Aš ją myliu pagal ją.
— Tai daug.
—Jai daug, gal būt. Bet man tai nė

ra daug.
— Bet tai, ką ji jums duoda, argi aš 

galėčiau jums duoti?
—Jūs, jūs nesate žaislas.

— Ir aš norėčiau būti žaislas. Gyve
nimas yra žaidimas.

— Taip, bet jūs juo tikite. Jūs esate 
iš tų žaidėjų, kurie partijos imasi rim
tai.

— Jūs taip pat.
— Nes aš to noriu.
—Kas jums sakė, kad tai ne todėl, jog 

ir aš to noriu?
— Puiku! Norėkime abu!
— Aš nenoriu laimės, statytos ant 

griuvėsių. Aš esu kentėjusi. A§ nenoriu 
Kankinti.

— Viskas, gyvenime yra perkama kan
čia. Gamtoje kiekviena laimė yra sta
toma ant griuvėsių. Pabaigoje visa tam
pa griuvėsiais. Jei bent būtų buvę sta
tyta !

— Aš negaliu ryžtis paaukoti kitą. 
Vargšė mažoji Noemi!

— Ji mažiau būtų gailestinga, jei lai
kytų jus po savo kojomis.

— Tikiu. Bet ji jus myli. O man žu
dyti meilę yra nusikaltimas.

—• Ar jūs to norėtumėte ar ne, dabar 
jau padaryta. Jūsų pasirodymas ją nu
žudė. . įį

— Jūs tik apie save tegalvojat-e.
— Meilėje tik apie save ir tegalvoja- 

ma.
—Ne, ne, tai netiesa! Aš galvoju apie 

save, apie jus, apie tą, kuri jus myli, 
apie visa tai, ką jūs mylite, ir apie visa, 
%ą aš myliu. Aš norėčiau, kad mano 
xrreile būtų gera ir džiugi visiems.

— Meilė yra dvikova. Jei dairysiesi į 
dešinę ir į kairę, — pražūsi. Žiūrėkite 
tiesiai į akis priešui, kuris yra čia prieš 
jus!

— Priešas?
— Aš.
—Jūs, iš tikrųjų. Jo aš nebijau. Bet 

ji, Noemi, nėra mano priešininkė. Ji 
man nieko blogo nepadarė. Argi galė
čiau įeiti į jos gyvenimą tik tam, kad ją 
sunaikinčiau?

— Ar verčiau jai meluoti?
— Ją apgaudinėti?.. Tada verčiau su

naikinti!.. Arba save sunaikinti. Atsisa
kyti.

— Jūs neatsisakysite.
— Ką jūs žinote?
— Moteris, kaip jūs, neatsisako iš 

silpnumo.
— Kodėl gi tai negalėtų būti iš tvir

tumo?
— Aš nepripažįstu jėgos atsisakymui. 

Aš jus myliu ir jūs mane mylite. Kertu 
lažvbų dėl atsisakymo.

—ę Nekirskite dėl manęs lažybų!
—Uūs mane mylite?
— Myliu.
— Tada?
— Tada... jūs sakote tiesą; aš negaliu, 

negaliu atsisakyti.
— Na tai?
— Na tai tebūnie taip!..*
Jie dar nieko “antrajai” nebuvo paša- 

kę. -
Aneta buvo prisiekusi nepriklausyti 

Filipui anksčiau, negu jis bus pakalbėjęs 
su Noemi. Bet aistros jėga pralenkė jos 
nusistatymą. Aistrai nenustatysi jos va
landos. Ji pati ją pasiima. — O dabar 
jau Aneta nuo to sulaikydavo Filipą. Ji . 
bijojo, kad jis toks nepermaldaujamas.

Filipas nė kiek nebūtų krimtęsis, pa
likdamas Noemi nežinioje. Jis nepakan
kamai ją gerbė, kad manytų turįs jai sa
kyti tiesą. Bet jei jis turi ją pasakyti, 
jis pasakys netaupydamas. Jis buvo bai- 

žmogus, baisiai negeras, kai jį valdy- 
dtaho aistra. Visa kita nebeegzistuodavo. 
J(® hieilė Noemi buvo pono meilė bran
giai vergei; aplamai, ji jam daugiau 
nieku ir nebuvo buvusi. Kaip ir dauge
lis kitų moterų, ji prie to prisitaikė: kai 
Vergė valdo savo poną, niekas neprilygs
ta jos galiai. Ji yra viskas, — iki tos

dienos, kai ji jau tampa niekas. Noemi 
tai žinojo, bet ji ilgus metus jautėsi tik
ra dėl savo jaunystės ir žavumo. Po mū
sų —nors ir tvanas!.. O be to, ji budė
jo. Ji pažino laikinas Filipo neištikimy
bes. Ji neteikdavo joms per daug reikš
mės ,nes ji jas aiškiai permatydavo: jos 
būdavo be jokios ateities. Ji tik atsimo
kėdavo smulkiais atsikeršijimais, apie 
kuriuos jam nepasakodavo. Ji tik kartą 
buvo jį pasiutusiai apgavusį, vienintelį 
kartą, kai Filipo neištikimybė jai buvo 
skaudžiausia. Bet apgaudama ji mažai 
patyrė malonumo, netgi truputį pasi
šlykštėjimo; nesvarbu! Ji buvo atsiskai
čiusi. Po to ji rodėsi vyrui dar meilesnė 
negu anksčiau; jį bučiuodama, ji jautė 
malonumą, galėdama sau pasakyti:

— Brangusis, aš tau meluoju. Tai ta
ve pamokys! Tu jau pamokytas!..

Jos baimė, jei Filipas apie tai būtų su
žinojęs, dar padidino įdomumą. Filipas 
nežinojo nieko tikro ,jokio fakto; bet jis 
skaitė melą jos akyse. Ar Noemi jį bu
vo apgavusį, ar ne, jis žinojo, kad ji apie 
tai galvoja. Ji matė jo žvilgsniu pra- 
slenkantį žaibą; jo rankos būtų ją su
trypusios. Bet jis nieko nežinojo ir nie
kad nieko nesužinos: ji primerkė akis il
gesinga balandžio išraiška. Jis šiurkš
čiai pasakė:

— Žiūrėk į mane!
Ji turėjo laiko nustatyti nekaltą žvilg

snį. Jis žinojo, kad tai buvo netikras, 
bet prieš jį neatsilaikė.

Jis nepyko ant jos, nors, jei būtų ją 
užtikęs, būtų jai sulaužęs strėnas. Jis 
ir nelaukė iš jos to, ko ji negalėjo jam 
duoti: atvirumo ir ištikimybės. Kadangi 
ji jam patiko ir tol, kol patiks, viskas 
bus gerai. Bet jis laikė save laisvu nu
traukti su ja ryšius, kai ji jam nebepa- 
tiks!

Aneta buvo skrupulingesnė. Ji buvo 
moteris, ji geriau žinojo, kas dėjosi Noe
mi širdyje. Noemi galėjo būti netiesi, 
tuščia ir galėjo Filipą apgaudinėti: bet 
ji mylėjo jį. Ne, jai tai nebuvo, kaip jis 
sakė, žaidimas. Ji buvo prie jo prisiri
šusi kaip jo kūno gabalėlis. Ne tik ug
niniu aistros smygiu, bet savo širdies, 
geros ar blogos, gelme. Geros ir blogos. 
Meilėje niekas kitas neturi reikšmės, 
kaip tik meilės jėga, tas nepermaldauja
mas magnetas, kuris būtybės sielą ir kū
ną įterpia kiton būtybėn. Ji buvo prie 
jo prisirišusi kaip prie savo gyvenimo 
tikslo, prie to, ko ji buvo norėjusi, norė
jusi, norėjusi ilgus metus. Moteris ne 
visados žino, kodėl ji įsimylėjo. Bet ka
dangi ji įsimylėjo, ji nebegali atsipalai
duoti. Ji per daug tam išeikvojo jėgų ir 
geismo, kad dar galėtų juos perkelti į 
naują objektą. Ji gyvena kaip parazitas 
ant išsirinktosios būtybės. Norint ją iš
plėšti iš tos būtybės, reikia įpiauti į jas 
abi.

Įtarimas pradėjo Noemi graužti. Iš 
pradžių beveik menkniekis. Pelės krebž
dėjimas. Jokio pasikeitimo gyvenime. 
Filipas, kaip ir paprastai šiurkštus, vi
sad skubantis, nekalbus, jos klausėsi ne
girdėdamas, įsigilinęs, su liepsna akyse. 
Šiuo metu jis buvo paglemžtas gana ne
malonaus reikalo, kurį pats buvo pradė
jęs, — tai polemika be pasigailėjimo: 
Noemi apie tai žinojo, bet nenorėjo sek
ti tų nemalonumų eigos. Būdamas na
mie, jis apie* nieką kitą negalvojo ir ne
kreipė į ją dėmesio: reikėjo tik palauk
ti, paliekant jį papasninkauti: po to jis 
sugrįždavo tik su dar didesniu apetitu. 
— Vis dėlto jis jau pasninkavo per il
gai! Kitais kartais ji pramogaudavo jį 
erzindama, į tai Filipas, supykęs dėl iš
blaškytų minčių, nemandagiai atsikirti- 
nėdavo; ir nors labai priešindamasi jo 
stačiokiškumui, ji dėl to nepykdavo: ji 
buvo lyg vaikas,, žaidžiąs su petarda; 
juo didesnį ji kelia triukšmą, juo jam 
smagiau... Bet šį kartą (katastrofa!) 
petarda nesprogo... Noemi erzinimai at
simušė į abejingumą. Filipas jų nepa
stebėjo... Įtarimo pelė prabėgo, grįžo at
gal, įsikūrė. Grauždama ji pasiekė kū
ną. — Vieną dieną Noemi suriko...

Vieną rytą jie abu gulėjo vienas šalia 
antro... Jis atviromis akimis. Ji ką tik 
pabudo, bet dėjosi mieganti ir jį stebė
jo. Instinktas jai sakė, kad šiuo veidu 
slenka atspindys kito. (Nes minčių 
kiautą, mums nežinant, perdirba jame 
gyvenąs atvaizdas.)

(Bus daugiau)

kad pabėgėliai

Pabėgėliams bei DiP 
pasiskaityti

Pasirodo, 
labai neužsiganėdinę. Kovo 29 
d. čia įvyko neva paskaita, 
bet tikrenybėje 
pavadinta raportu, 
davė bei skaitė iš popierio, 
kaip veikimas eina Lietuvos 
“vadavimo” iš po komunistų.

Pabėgėlių susirinko tarpe 

turėjo būti
Raportą

50 ir 60. Tarpe jų dalyvavo 
apie trys seni Amerikos lietu
viai dėl žingeidumo, kas yra 
veikiama ir kaip veikiama. 
Prelegentas buvo iš kitur, bet 
jo pavardės neteko sužinoti.

Pirmiausia savo raporte 
prelegentai paminėjo senovę, 
kas buvo ' apie 600 m. at
gal, kaip narsiai lietuviai ko
vojo, ir kad laikotarpiais Lie
tuva buvo plačiai prasiplėtusi. 
Po to priėjo prie vergijos ir 
baudžiavos laikų, ir kaip lie
tuviai narsiai ir vieningai ko
vojo prieš rusus dėl panaiki
nimo bajorystės (taip jis už
vardino baudžiavos gadynę), 
ir kaip, girdi, 1918-1920 m. 
laikotarpiu jie vieningai ko
vojo prieš bolševikus, ir lai
mėjo. Jis sakė, kaip praeityje 
Lietuva išauklėjo daug nenu
galimų didvyrių. Tuo- tarpu 
man atėjo į mintį, kad ji taip 
pat išauklėjo ir tokius didvy
rius, kaip pabėgėliai, kurie se
niau atvažiavusių lietuvių 
Amerikoje parengimus pikie- 
tuoja, o kai kur ir net kalbė
tojus sumuša. Tai bent didvy
riai !

Po išgyrimo tautos, prele
gentas pradėjo duoti i'apor- 
tą, kaip ir kokiais būdais jie 
mano išvaduoti Lietuvą iš po 
komunistų. Tačiau jiems tas 
“vadavimas” nesiseka taip, 
kaip buvę manyta. Kodėl ne
siseka, kame priežastis? Norė
čiau tylomis į ausį- pasakyti 
eiliniams pabėgėliams: spiau- 
kite j barzdas hitlerininkams, 
kurie jums šiuo laiku vado
vauja po skirtingais vardais 
bei komitetais—Vilkais, ta
rybomis, diplomatais, ir dar 
kitokiais vardais, ir pešasi tar
pe savęs, — pešasi ne dėl to, 
kad vieni už kitus geriau su
geba vadovauti, bet iš goda
me.

Kurie užima pirmenybę, tie 
susižėrė j savo kišenes plau
kiančius dolerius. Iš to jie ne 
tiktai turi gerus laikus, bet ir 
turtus kraunasi. Antraeiliai 
pavydi pirmiesiems, ir už 
tai riejasi.

Tie vadovai gerai žino, kad 
Lietuva į tokią formą gyveni
mo, kokia buvo Smetonos lai
kais, nebegrįš. Kas mirė, tas 
jair nebeprisikels! Vlikų, ta
rybų, diplomatų ir kitokių su
tvėrimų skelbiama tautos vie
nybė kapitalistiniuose rėmuo
se yra apgavystė, žvejojimas 
dolerių savo naudai.

šiandien pažiūrėkime į di
deles, stiprias tautas po kapi
talistine santvarka, kur visas 
gyvenimas rymo ant pelno ir 
išnaudojimo. Darbininkai ga
mina reikmenis, o kapitalistai 
pasisavina. Reiškia, yra dvi 
klasės. Ar jie gali būti sutai
komi ? Ne. Priežastis va kame 
glūdi: kapitalistas-fabrikan- 
ta's samdo darbininką ir nori, 

PHILADELPHIA, PA.

Matykite MuzikaSį Veikalą
* *■ ♦

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

R. U. B. A. HALU14 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: nesivėluokite, nes pradėsime laiku.

Rengėjai — L.D.S. 5 Kuopa.

kad jis. (darbininkas) kuo 
daugiau jam padarytų darbo 
ir kad kuo mažiausia jam 
reiktų mokėti. Gi darbininkas 
nori kuo daugiausia gauti už 
savo darbą, kad jis galėtų 
nusipirkt prekių, kurias jis 
padaro. Bet jis pamato, kad 
to daikto padėta kaina “pen
ki doleriai”. Darbininkas pa- 
mislija ir užkeikia kapitalis
tą: Tas šėtonas man tik vieną 
dolerį teužmokėjo, o nuo ma
nęs dabar jau nori gaut pen
kis dolerius! Ir darbininką 
ima piktumas prieš kapitalis- 
tą-fabrikantą. Tai ar čia gali 
būti vieningumas tarpe jų ? 
žinoma, kad ne.

Ar praeityje Lietuvos žmo
nių tarpe buvo vieningumas? 
Ne, nebuvo, nors visi ten buvo 
lietuviai. Bajorystės laikais 
bajorai buvo lietuviai ir bau
džiauninkai buvo lietuviai. Ar 
bu^o tarpe jų vienybė? Ne, 
nebuvo. Todėl, kad bajoras 
buvo stambus ūkininkas ir 
dvarponis, o baudžiauninkas 
tik daržininkas arba visai be
žemis. Jis dirbo bajorui tik už 
pavalgymą. Bajorai jautėsi 
viešpačiais ant baudžiaunin
kų. Jie ir kalboje skyrėsi. Ba
jorai kalbėjo tarpe savęs len
kiškai, vadindavosi ponais, o 
bau džiauni n k u s va d i n d a v o
chamais. Tai ar čia galėjo bū
ti tautos vienybė?

Vadinamoje neprigu Imi ilgo
je Lietuvoje Smetonos laikais 
pasireikšdavo bajorystė, bau
džiavos jausmai tarpe ponų 
dar nebuvo išnykę. Pavyzdį 
paduodu iš profesorių brolių 
Biržiškų.

Man vieną kartą netikėtai 
pasitaikė susitikti juos. Mat, 
man, kaip senam Amerikęs 
gyventojui, ypatiškai broliai 
Biržiškai nebuvo žinomi. Bu
vau girdėjęs, kad kokie ten 
Biržiškos broliai Lietuvoje bu
vo dideli patriotai. Bet kada 
patikau juos čia Amerikoje, 
tai girdėjau juos tarpe savęs 
kalbantis lenkiškai. Bet ka
dangi tie žmonės tada man 
ypatiškai nebuvo žinomi, tai 
aš nekreipiau dėmesio, tik pa
maniau, kad tai bus kokie di
deli ponai, nes su barzdoifiis. 
O kada sužinojau, kad tai 
broliai Biržiškai, tai pama
niau: Juokingi tie didieji Lie
tuvos patriotai, net lietuviškai 
nekalba tarpe savęs. Mat, lie
tuviškai jiems kalbėti atrodo 
per žema, nes žmonių masės, 
darbininkai, ūkininkai, maža
žemiai ir bežemiai, kalba lie
tuviškai.

Tai ve, ar buržuazinėje val
stybėje gali būti žmonių vie
nybė, kur turtingieji, aukš
čiau pamokyti, jaučiasi vieš
pačiais?

Vienybė gyvuoja' tik ten, 
kur klasių nebėra, kaip kad 
Tarybų Sąjungoje, į kurią į- 
cina ir Lietuva. Ten nėra po
nų, nėra mužikų, visi žmonės 
yra lygiais piliečiais; reikalas 
vieno, yra reikalas Visų ; o vi
sų reikalas tai yra šalies rei-i 
kalas, kiekvieno piliėčio rei
kalas.

Vienybė pasaulyje užvieš- 
„pataus, kada iš tarpo žmonių 
l klasės išnyks. Nepasenęs.

New Haven, Conn.
Mūsų veikimas

LLD turėjo savo susirinki
mą. Susirinkimą vedė L. Lat
vis. Labai geras pirmininkas. 
Daug buvo kalbėta apie va
saros parengimus. Kalbėta 
kaip geriau pasiruošti prie 
parengimų, kad juos padaryti 
pasekmingais ir naudingais.

LLD 32 k p. turės veikalo 
perstatymą, tai yra, Bridge- 
porto vaidintojai suvaidins 
veikalą “Dėdė Atvažiavo.” 
šis parengimas Įvyks gegužės 
17 d. Vieta ir laikas dar bus 
vėliau paskelbta Laisvėje.

LLD apskrities konferenci
ja bus laikoma balandžio 26 
d. Taipgi bus ir 16 k p. vaka
rienė po konferencijos. Turė
sime progą draugiškai praleis
ti dieną.

Mūsų draugai turės daug 
darbo šią vasarą. Reikės pasi
darbuoti dėl dienraščio Lais- 
vės, parinkti aukų i)- gauti 
naujų skaitytojų. Yra daug 
spaudą mylinčių lietuvių, tik 
reikia juos paraginti ir supa
žindinti su Laisve.

LDS vajus prasidėjo su ba
landžio 1 d. Kaip girdėti, tai 
senieji nariai kalbina savo pa
žįstamus Įstoti i LDS. Kurie 
manote, kad yra galimybė 
gauti naują narį, praneškite 
kuopos vajininkams. Jie pasi- i , . . .stengs jiems visus organizaci
jos reikalus paaiškinti ir juos 

į prirašyti. J. S. K.

Stoughton, Mass.
Kovo 1$ d. staiga mirė Pe

ter PušinškĮs, Laisvės skaity
tojas, pažangus žmogus. Jis ir 
į jo žmona abudu lankydavo 
mūsų piknikus, prakalbas ir 
koncertus. Velionis Petras pa
liko nuliūdime savo žmoną.

Tą dieną Petras dar daly
davo Isabelle Vaitiekūnienės 
1 laidotuvėse. Turėjo ir svečių 
iš South Bostono. Sutiko sve- 

(rius parvežti namo, dar už
suko pas A. Railą, Avon, 
Mass. Kai nuvažiavo į S. Bos
toną ir užlipo ant antrojo 
aukšto, jam pasidarė negerai, 
ir staiga jis ten pat mirė.

Suvirs trisdešimt metų ve
lionis priklausė prie airių pa
rapijos.

Čionai randasi DP lietuvis 
kunigas. Jisai apsimetęs, lyg 
kad jam “ne viskas namie”: 
landžioja po lietuviškas ali
nes ir progresyvių namus, ir 
pasakoja jiems visokių nesą
monių ir juos gąsdina. Jis 
aptarnauja ir šermenis ir į 
kapus palydi, kur pasako 
pamokslus. Bet nekalba apie 
mirusių nuveiktus darbus, bet 
tik apie komunizmą.

Pažangieji lietuviai vykite 
lauk šį sutvėrimą. Jis tikisi 
tik jūsų mirties ir dolerių.

Žolynas.

Šypsenos
Toks tokį pažino

Protligių gydytojo (psi
chiatro) ofise sėdi liūdna, 
rūįiesties pilnomis akimis 
moteriškaitė. Gerasis gy
dytojas simpatingai kalba
mi su ja, stengdamasis pa
tarti, kodėl gi josx šeimyna 
nori ją laikyt uždarytą.

“Tai kaip jūs pati mano
te,” tarp kitko, gydytojas 
jos paklausė, “kodėl, šeima 
ndri jus prašalinti?”

“Tai matote, daktare,

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)
CHIEF PORTERS

For used car lot. Must have driv
er’s license. 30 to 50 years of age. 
$55 per week salary to start. Va
cation with pay. No floaters need 
apply. The man we select will be 
on a straight salary basis with no 
loss of time. Apply in person.

RONAN MOTORS 
(Used Car Lot) 

6635 Frankford Ave.
_______________(70-72) ,

METAL WORKERS 
MECHANICS

1st and 2nd class, for general fab
rication of stainless steel, aluminum 
and bronze ornamental work. Day 
work only. Apply in person.

GEORGE R. HABGOOD CO. 
Torresdale E. of Frankford Ave.

(70-72)

HELP WANTED FEMALE

I OPERATORS. Full or part time. 
Must bo fully experienced on Men’s 
clothing like zippers, pockets, etc. 
Steady work; good working condi
tions. Apply in person or phone. 
SPEEDY ALTERATION SERVICE, 
3046 Germantown Ave. BA. 3-7013.

(70-76)

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) *

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

(67-73)

Business Service

HERMANN’S

HEALTH CLUB
1 Year Membership $25.00.
Handball — Boxing Ring.
Gymnasium — Steam Room.

Locker — Sun Roof. /
Largest Assortment of weights.

1320 Arch St., (Elks Bldg.) 
LO. 7-9124.... *

Baltimore, Md.
Help Wanted Female

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

(65-72)
r—...............  ....... .................

MATTHEW A.
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

I MArket 2-5172

I i i ■■■■■— .......................     tJ
vis tai dėl to, kad aš taip 
labai mėgstu blynus,” mo
teriškaitė paaiškino.

“Ar tai tik dėl to? Bet, 
kas tame blogo? Štai, pa- 
vyzdin, aš pats irgi labai 
blynus mėgstu.”

“O, daktare, ar tikrai?” 
sušuko klau s i n ė j a m o j i, 
linksmai plodama ranko
mis. “Jūs būtinai turite 
pas mus ateiti, aš jus pui
kiausiais blynais pavaišin
siu ... pas mane skrynių 
skrynios blynų prikeptos!”

Sutaisė Kas Kitas

5 pusi.-Laisvė (Liberty)—Penktad., Balahd.-April 10. 1953



Svarstys Figueiredo 
ir Nukk bylas

■ Amerikinis Sveturgimiams
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NewWto^/^ig^Zlnloi Jau laikas ir mums 
ruoštis gegužinei

Ginti Komitetas praneša, jog 
/K V. Apeliacinis Teismas ne 
už ilgo svarstys tu dvieju de
portavimo bylas. >»

Nukk, estas, yra vienu iš 
8 newyorkieciu, kuriu kauci
jos buvo panaikintos praėju
sių metu spalio 24-tą. Vėliau 
komitetui pavyko iškovoti 
kaucijas visiems. išskyrus 
Harry Yaris. Jis vis dar tebe
laikomas Ellis Islande.

Eulalia Figueiredo tapo su
laikytas Ellis Islande be kau
cijos nuo šių metų sausio 2- 
ros. Komitetas prašo visuome
nės kreipti ypatingo dėmesio 
jos bylai. Ji buvo dar vaikys
tėje atvežta iš Portugalijos. 
Ir nuo pat vaikystės veikliai 
dalyvauja darbininkų judėji
me. Jeigu ji būtų išsiųsta Por
tugalijon, jai gręsįa persekiot' 
jimas, o gal ir mirtis nuo fa- 
šistuojančios tos šalies val
džios. Prašo protestuoti prieš 
jos deportavimą.

Dažni plėšikai
Saldainių ir šaltainės savi

ninkas Williamsburg e apsi- 
skundė, kad nėra pakanka
mai policijos apsaugos biznie
riams. Jo krautuvė prie 8th 
Graham avė. ir jo darbininkai 
buvę kelis sykius apiplėšti 
bėgiu paskiausių kelių mėne
sių. Plėšikai susirankiojo virš 
įįl,000.

Ragina pasimokyti 
apie unijizmą

“Progresyvių problemos de 
šiniose darbo unijose” ir kito
kiais unijiniais, taipgi politi
niais klausimais eilę kursų 
skelbia Jefferson Mokykloje. 
Kursas susidės iš 10 pamokų. 
Registruoja jau dabar. Moky
tojais yra grupė eksportų lini
jiniais klausimais.

Pamokos vykdomos visokio
mis dienos ir vak. valando
mis, prisitaikant prie dieninių 
tr naktinių darbininkų liuos- 
valandžių. . Mokykla randasi 
575 6th Ave., New Yorke.

Bloga atostoga
New Yorke suimtas William 

Marsh, maliorius. JĮ Įtarė, 
"kad jis pavogęs $12,000 pini
gų nuo viešbučio savininko, 
kuriam jis dirbo Asbury Park, 
N. J.

Suimtasis teisinasi nekaltas. 
Menama, kad pinigus jis ra
dęs paslėptus už šluotų. Pa
galvojęs, kad koks raketie- 
rius paliko. Tiek pinigų pa
čiu pine jus, ypačiai pavasarį, 
tuojau užėjo noras atostogau
ti, tad ir atvažiavęs New Yor- 
kan.

Adenauerį pasitiko 
su pikietu

Grupės New York o organi
zacijų atstovų balandžio 7- 
tos prievakarį pikietavo Wal- 

; dorf-Astoria viešbutį, kur ap
sistojo vakarinės Vokietijos 
- kancleris Adenauer.

P i 1< i e t u o t o j ų n e š amuose 
plakatuose išrašyti šūkiai bu
vo taikomi ne vienam tik Ade
naueriui, bet taip pat ir mii- 

jsų valdžiai. Protestavo prieš 
! iš naujo apginklavimą Vokię- 
tijos imperialistų.

I
Protestuose pareiškiama, 

kad apginklavimas Vokietijos 
reiškia ruošima kito karo, ku- 
riame vėl būtų karo frontuo- i 
se išžudyta ir mūsų šalies ■ 
šimtai tūkstančių, o gal ir : 
milijonai jaunų vyrų. G ka- I 
dangi šis karas Įvykti) atomi-j 
nėję gadynėje, yra pavojus | 
nukentėti visų šalių miestams, , 
pražudyti milijonus civilinių 
žmonių.

Šių mėty gegužinėje 
darbininku obalsiai

Greta vyriausiojo, reikalau
jančio taikos, šiemetiniame 
darbininkų ir liaudies geguži
nės parade vienu žymiausių
jų šūkių bus reikalavimas ”5 
valandų savaitės. Tą siūlė 
unijistai.

Trisdešimt penkių valandų 
darbo savaitė yra uni.jistų ne 
tiktai pageidavimas, bet ir 
būtinas reikalas apsaugai 
darbo. Trumpinimas darbo 
laiko: turės sugerti i darbus 
tuos darbininkus, kurių dar
bas pasibaigtų sustabdžius 
gamybą karui. Turės sugerti 
tuos, kuries sugrįš iš militariš- 
kos tarnybos.

Ragina užtarti 
persekiojamus

Amerikinis Komitetas Sve
turgimiams Ginti praneša, 
kad sulaikytieji deportavimui 
Charles Doyle ii- Marry Yaris 
iš Ellis Salos tapo perkelti į 
reguliari kalėjimą.

Doyle ir Yaris nubausti už 
protestavimą, kad juos siun
tė valgyti Į mažytį, be oro 
kambariuką. Jie reikalavo, 
kad juos leistų sykiu su kitais 
valgyti erdvioje kaliniams 
valgykloje.

Komitetas ragina visus pro
testuoti prieš jų persekiojimą. 
Komitetas nereikalauja jiems 
specialių privilegijų, bet pro
testuoja prieš nelygybę, prieš 
bloginimą sąlygų politiniams.

RANKDARBIU PARODA
Rengia Dienraštis Laisve

- - - , -.

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

MUZIKA NUO 6-tos VAL. VAKARO
x *

Abiem vakarais įžanga tik 50c asmeniui

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

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

IL'..." ............. -____ _______ _ —... .

Kviečiam e visus išgirsti 
muzikaliu j veikalų!

Tam diena yra šis tsekma- 
dienis, balandžio (April) 12- 
ta. Vieta: Liberty Auditori
ja, Atlantic Avė. ir 110th St.,
Richmond Hill. Eiti du blokai 
nuo BMT Jamaica linijos 
111 th St. stoties. Bušai Q-37 
ii- 22-Atlantic priveža prie 
pat salės.

Muzikalinį veikalą “Geriau 
Dainelė, Negu šposai,” lietu
vių kalboje, suvaidins, sudai
nuos grupe lietuvių meno mė
gėjų iš Massachusetts valsti
jos. Vaizduoja eilinę Ameri
kos šeimą. Vaidina:

A. Kukaitiene' iš Montello 
—motiną.

Gerda Terhorst iš Canton 
—dukterį.

Geraldine Stanley iš Mon
tello—kitą dukterį.

Richard W. Barris iš Ded
ham—sūnų.

Ona Minei Ryte iš Montello 
—čigonėlę.

Robert Stanley iš Montello 
—čigoniuką.

Jonas Grybas, iš Richmond 
Hill — dėdę.

Veikale yra apie 20 dainų 
solo, duetams, grupėms. Yra 
armonikos ir piano muzikos.

Veikalą iš lietuvių liaudies 
ir iš klasikinių dainų sudarė 
Ona Mineikytė, žinomoji dai
nininkė. Ji pati ir režisavo, 
taipgi vaidins vieną žymesnių 
rolių.

Lietuvių Namo Bendrovė, 
kuri parkviečia šią meno gru
pę į Liberty Auditoriją, gra
žiai pasitarnauja meną mylin
čiai lietuvių visuomenei. 
Skaitlingu atsilankymu visuo
menė taip pat gražiai atsiteis
tų savo Įstaigai ir meninin
kams už jų pastangas. Tai 
viskas, ko j’ie iš mūši) tikisi. 
Mūsų kooperavimas šiuo atve
ju užtikrins j u kooperavimą 
mums ateityje. Laukiu.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 puslapio) 

ir “čiulbėti” apie karą, o ne 
apie taiką.

—O'

Jan žinote, kad Washing- 
tonan buvo suskridę Ameri
kos Lietuvių Tarybos čyfai su 
savo pagelbininkais.

Jų misija buvo paveikti 
prezidentą Eisenhoweri, kad 
jis paveiktų Kongresą tuojau 
ratifikuoti “genocido - sutarti”. 
Bet 'dabai- matome, kad tas 
jų paveikimas paveikė prezi
dentą atbulai. Beveik ant ry
tojaus prezidento vardu val
stybės sekretorius Dulles vie
šai ir atvirai Senato komisijai 
pareiškė, jog vyriausybė 
griežtai ir visomis keturiomis 
priešinsis ratifikavimui geno
cido sutarties.

Matyt, prezidentas pasižiū
rėjo į Grigaitį ir šimuti ir pa- 
mislijo: Didžiausias būtų 
pasižeminimas su tokių žmo
nių balsu skaitytis.

Gegužės Pirmosios paradas 
už taiką, demokratiją ir sau
gumą jau tik už trijų savaičių. 
Po visą miestą tam tikslui 
vykdoma konferencijos, mi
tingai salėse ir gatvėse, rašo
ma obalsiai, gaminami plaka
tai, floatai.

Kas randasi N. Y. miestui
pasiūlytame budžete?

Dešimties numerių skaitline 
— $1,528,812,795 — pasako 
kai ką, bet ne viską. Ji pasa
ko, kad miestas bėgiu viene- 
rių metų turi, tiek išleisti. O 
tai reiškia, jog turi kur nors 
ir gauti. Gyventojams visuo
met daugiausia rūpi tas, iš 
kurio daugiausia ims, nors ir 
tas, km- ir kaip išmokama 
turėti) rūpėti taip pat.

Tos sumos surinkimas eili
niam gyventojui atsieis bran
giai. Kiekvienas vienu ar kitu 
budu turės pridėti iš savo ki
šenės daugiau, negu pridėda
vo. Štai vyriausieji punktai, 
kurie sieks mažojo žmogaus 
kišenę :

Siūlo uždėti 3 procentus 
sales taksų ir ant patarnavi-, 
mii, kaip kad yra ant prekių. 
Veikiausia tai palies dentisto 
bilą, skalbinius, barberi, siu
vėją, batų taisytoją, ir Lt.

Priima gubernatoriaus De- 
thority su kėlimu fėro. 
wey pasiūlytą Transit Au- 
Numažina paskyras visuome

nei svarbiems patarnavimams 
$39,800,000 sumai. Del nebu
vimo tiems tikslams paskyrų 
nukentės:

50,000 miestinių darbinin
kų ir tarnautojų negaus jau 
senai prižadėtos 40 valandų 
savaitės. ■

3,420 pavaduojančių moky
tojų bus atleisti iŠ darbo.

Sustabdys numatytas mo
kykloms pataisas ir patarna
vimus 3 milijonų dolerių su
mai.

480 laukiančių švaros dc- 
partmente darbo šiemet ne
bus samdomi.

200 žadėtų samdyti gaisra- 
gesių nebus samdomi.

Atidūs atidarymą džiovinin
kams naujo skyriaus prie li
goninės Bronxe, taipgi naujo 
priedo prie Queens General 
ligoninės. Uždarys City Home 
ir Metropolitan1 ligoninės

priedą. Nedaugius ligoniams 
namie prižiūrėti pagalbos. 
Apsunkins biednuomenei Įėji
mą Į ligonines nemokamai ar 
su mažu damokėjimu dėl to, 
kad ligoninėms neskiria iš 
miesto iždo reikalingo ligo
niui per dieną išlaikyti mini
mum. Dabar skiriamasis yra 
per mažas, o dabartinis bu- 
džetas reikalaujamojo priedo 
neskiria.

Taipgi numažinamos pasky
ros parkams prižiūrėti ir ge
rinti.

Yra daug kiti) visuomenei 
reikalingų dalykų, kuriems 
paskyros mažinamos, nors ta 
visuomenė apdedama naujais 
taksais pavidale pakelto fėro, 
3 procentais ant patarnavimų 
ir kitais.

Viešuose posėdžiuose atei
nančią savaitę liaudies orga
nizacijų atstovai parodinės, 
kad yra tokių vietų, kur pini
gai galima taupyti be skriau
dos visuomenei. Jie reikalaus 
skirti daugiau pinigų tiems 
reikalams, nuo kurių valdinis 
pasiūlymas nukapoja pasky
ras.

Suėmė 3 asmenis 
kaip gemblerius
Brooklyno Borough Bark sri

tyje suimtas vienas asmuo, 
Įtartas esant gemblerystės 
raketo vadu. Ir suimti pora 
kitų asmenų, Įtartų jam talki
nus. Iš tų vienas yra to buto 
savininkas. Kaltina, kad jis 
sužiniai užleidęs būtą gemble- 
riams

§ako, kad bute atradę pa
galvės įpilą, prikimštą nume
riukų, turėjusių jų bizniui 
užtekti per tris dienas. Spėja
ma, kad turėję iki $2,000 pa
jamų per dieną.

GLENN’S RESTAURANT & BAR
Buvęs RUSSIAN INN dabar

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

■j

S

A. DONCOV
DAINOS ir ARMONIKA

Žemos kainos i
ČIA RENKASI LIETUVIAI,

219 2nd Avenue ,
(arti 14 th St.)

lietuvių Glenn šeimos nuosavybė

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 

Dhinos

V. KROCHM ALNAS
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas ir kitas dainas

Puikūs valgiai
UKRAINIEČIAI IR KITI

New York, N. Y.
Telefonas GR. 8-9865

NftRA MINIMUM MOKESTIES IR NfcRA COVER CHARGE 
Penktadieniais, šeštadieniais Ir Sekmadieniais Floor Show, 

Dainos Ir šokiai. Šauni Orkestrą.

>

Bronxe atidarytas naujas 
Bronx River Parkway tiltas. 
Staty b a k a i n a v us i $1,2 5 0,000.

Lietuviams taipgi laikas 
pasitarti, koki bus mūsų obal
siai ir viskas. Kad sutaupyti 
visiems ekstra. valandą, o 
daugumai ir fėrą, komitetas 
prašo visus susidomėjusius 
gegužine susirinkti valandą 
anksčiau pirm teatro ši sek
madienį, balandžio 12-tą. 
Ateikite lygiai 2 vai.

Paįieškoįimai
Paieškau gyvenimui draugės, my

linčios vesti laimingą, linksmą ir 
draugišką gyvenimą, ir viens kitą 
atjausti. Esu vyras 30 m. amžiaus, 
pavienis; 6 pėdų ir 1 colio aukščio; 
svorio 150. Turiu pastovų darbą; 
esu fiziškai irt protiškai sveikas, kad 
ir norėčiau kad ir tokia pat atsiliep
tų. Ne jaunesnė 20 rm 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 tik mer
ginos arba našlės neturinčios vaikų; 
galite ir angliškai rašyti. Vyrai ne
rašykite. J. E. Vcnskūnas, Windsor- 
ville Rd., Broad Brook, Conn.

(67-70)

NEW YORK __
HELP WANTED—FEMALE

OPERATORES I
Patyrusios prie moteriškų $5.7f5 

suknelių.
DORMAE DRESSES

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

OPERATORES
Patyrusios ant Singer sewing ma

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

MAX HELLER
260 W 39th Si., N.Y.C., T5th floor) 

, (69-71)

FINGERWAVER & MANICURIST

Gale savaičių ar nuolatos.

Šaukite:
WA. 8-9041 

ft
(69-71)

MALE and FEMALE
TAILOR-MADE EMPL. AGCY 
71-15 Austin St.. Forest Hills
Block 6th or 7th Ave. Subs.
Sleep in ................ $50 wk.
Full time ................ $45 wk.
Day work ................ $1 hr.
Infant nurses ....... $77 wk.

BO. 8-1110—BO. 8-1111
(67-71)

helFwanted male K

PRANEŠIMAI
DETROIT, MICH.

Įvairumų Parengimas
Įvyks sekmadieni, 12 d. balandžio, 

Draugijų Salėje, 4097 P6rter St. 
Prasidės 5 va). Bus ir graži muzi
kalu programa, kurią išpildys jauno
sios kartos grupe. Įžanga 75 centai. 
Visi ir visos maloniai kviečiami da
lyvauti.

P engėjai.
(68-70)

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

lių ir linksmą pasilinksminimą atei
nantį šeštadienį, 11. d. balandžio, 
Ruba Hali, 414 Green St. Pradžia 
lygiai 7 vai. vak. Teatrą-operotę— 
“Geriau Dainelė, Negu Šposai” per
statys iš Mas£. valstijos teatralė 
grupe. Nepraleiskite progos.

Kviečia Komisija.
(68-70)

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 apylinkes 
yra kviečiami dalyvauti. Turėsite 
gerus laikus. —Rengėjai.

(67-71)

WORCESTER, MASS.
L.L.D. 11-tos kuopos susirinkimas 

įvyks balandžio 12 d., 10:30 ryte, 
29 Endicott St.

Čia turėsim pasitarti Laisvės ir 
L.L.D. reikalais. Draugai, būkite vi
si.

J. M. Lukas, sekr.
(70-71)

MONTELLO, MASS. 
Vakarienė ir šokiai

Rengia biručių Pašęlpinė 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. Kviečiame vietinius ir iš apy
linkes dalyvauti šiame gražiame pa
rengime. Draugystės narės turi bū
tinai dalyvauti.

Rengimo Komitetas.

Liuosybės 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
gar. Įvyks balandžio-April 25, Liet. 
Taut. Namo apatinėje salėje. Pra
džia 7:30 vai. vakare.

Rengimo Komitetas.
(69-70)

WORCESTETR, MASS.
A.L.D.L.D. 155 moterų kuopa ren

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
rėsime 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. ba
landžio (April), 8 vai. vak., 408 
Court St.

Nariai kviečiami dalyvauti.
Valdyba.

(67-71)

Paieškau draugo Petro Zamuko 
(Zamukas). Kadaise gyveno Mon
tello, Mass., ir buvo vedęs Matildą 
Sipul. Taipgi paieškau Jono Sipul, 
kuris taipgi gyveno Montelloj. Jų 
pačių ar apie juos žinančių prašaus 
kreiptis šiuo antrašu:

Mr. Frank Paszkievicz, 
11841 Eggleston Av., Chicago 28,111.

(70-72)

WIRE WORKERS 
ATYDAI

Mes priimsime gerą mechaniką 
išdirbimui visokių rūšių dratinių dai
ktų. taipgi kaipo spot welder. Nuo
latinis darbas.

CHELSEA WIRE WORKS 
130 W. 18th St., N.Y.C.

(69-71)

REIKALAVIMAI
ARELNAM DARBUI

DARBININKAI

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

šešios Dienos. Pradžiai $1.12’4 j 
valandą. Po 30 dienų $1.19 į valan
dą.

KENTILE, INC.
99 — 9th Street, Brooklyn, N.Y.

(68-77)

PARDAVIMAI
----------------------- ,------------------------

MASSACHUSETTS
Parsiduoda didelė 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 broileriams na
mas, dviejų . aukštų grūdų ir padar
gų laikymui namas ir kiti reikalin
gi pastatai. Metiniai parduodama 
300,000 vištukų. 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 maudynė.*^ 
automatiška apšildymo sistema. Pui^ x 
kus pelnas, bet savininkas 65 metų 
pasitraukia poilsavimui.

Kaina $29.500.
DEERFIELD VALLEY POULTRY 
FARM, Inc., Shelburne Falls, Mass.

Phone 2012.
(67-70)

Reikalinga namų darbininkė. Kal
banti angliškai. Šeima su dviem vai
kais. Apartmentas su visais įtaisy
mais; vienas blokas nuo Great Neck 
geležinkelio. 35 minutės nuo Penn
sylvania stoties. $175—200. Skam
binkite. GR. 4-9090.

(70-71)

"PEIST LANeĮ 
DRUGS, Ine.

"V

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. 7-6283

H---------------------- *.............  .......—B

Virginia 9-6125

TONY’S |
UP-TO-DATE 11

BARBERSHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas 11

306 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

Gerai Patyrę Barberiai

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

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., N.Y.

<^>xxxx>oo<xx>o<xxx>oo<x>o<x>o<x>ooooooooooo<x>ooooo<x>oooog

1 PETRAS KAPISKAS 8
2 IR |

| VINCAS SODAITIS I
X Užlaiko puikų 8

i BAR & GRILL |
| 32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.. i
8 Telephone EVergreen 4-8174 ]x
^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO?

6 pusl.-Lahvi (Liberty)-Penktad., Baland.-April 10, 1953




