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KRISLAI
Aleliuja I
Ofensyvas visais frontais.
Riebus pažadas.
Neturi plano.
Naujasis vairininkas.
Komunistas ar ‘raudonasis.* 

Rašo A. BIMBA
-Į-. - .........

Apart kitu aukštu kvalifi
kacijų, mūsų ponas preziden
tas įeis istorijon dar ir dideliu 
juokdariu. Aną dieną jis pa- 

: “Aš nepajudinamai ti- 
kad tiktai religijos pa

galba mes galime supliekti ši
tą dalyką, vadinamą komu
nizmu.” -

Vieni juokai: visą gyveni
mą praleidęs su ginklu ranko
je ir šiandien bilijonus dole
rių pildamas ant ginklavimosi 
aukuro, ponas prez. staiga 
pradės vajavotis maldomis. 
Blofas nuo pradžios iki galo.

—o—
Tikrai ir atvirai socialisti

niai kraštai pradėjo taikos 
ofensyvą visais frontais. Ar 
jiems jis pavyks, tai jau ki
tas klausimas. Labai daug 
priklausys nuo to, kaip j tai
kos reikalą pažiūrės kapitalis
tinių kraštų žmonės.

Ponija taikos bijo ir nenori. 
Paprastieji gi žmonės dar 
netarė savo žodžio. Kad ir čia 

. v®nerikoje, didžiosios liaudies 
organizacijos tebemiega ir te
betyli.

Tiktai viena kita darbo uni
ja pasisakė už taiką. Ameri
kos Darbo Federacija ir CIO 
tebesilaiko įkinkytos Į milita- 
rinį vežimą.

—o—
Sakėme, kad Adenauer ne

grįš namo su tuščiomis tarbo- 
mis. Mūsų buvo tiesa.

Prezidentas Eisenhoweris, 
kuris sako religijos pagalba 
apsidirbsiąs su komunizmu, 
pažadėjo Vakarinės Vokieti
jos valdovams tiek ameriko
niškų moderniškų ginklų, kiek 
jie norės ir reikalaus.

Pažadas riebus ir baisus. 
Vokietijos hitlerininkams pro
ga atsistoti ant kojų. Jie jos 
nepraleis. O už metų kitų mes 
vėl turėsime siųsti Europon 
mūsų jaunus vyrus kraują 
pralieti ir galvas pakloti, kad 
tuos prikeltus ir apginkluo
tus bestijas iš naujo paklup- 
dyti.k

Y —o—
Mūsų aukštieji valdovai 

laukia Korėjos karo pabaigos, 
kaip .kokios “sūdrios dienos.” 
Jie neturi jokio ekonominio 
plano tai dienai’ pasitikti.

Jau išsigando ir CIO prez. 
raudonplaukis Walter Reu
ther. Būsią blogai, būsią ries
tai. Jis nori, kad prez. Eisen
hower tuojau sušauktų plačią 
konferenciją išdirbimui plano 
tos “sūdriosios dienos” pasiti- 
kimui.'

B'et prez. nė iš vietos nesi
judina. Kaip dievas duos, taip 
ir bus...

' > —o—
Tai jau pribuvo švedas 

Hammarskjold ir prisiekė bū
ti geru ir protingu Jungtinių 
Tautų sekretoriumi.

Darbas sunkus ir atsakomy
bė ^didelė. Trygve Lie, norve
gai suklupo ir susmuko to- 
d$jL kad jis paskutiniais kele- 
ria^ metais pradėjo šokti pa
gal'’vienos tautų grupės muzi
ką. Jis pamiršo, kad jo akyse 
višos Jungtinį Tautų narės 
turėtų būti lygios.

Jeigu naujasis • sekretorius
(Tąsa 4-tam pusi.)

AMERIKA TYRINĖS, KAIP 
GRAŽINAMI BELAISVIAI
APSIKRĖTĖ KOMUNIZME

Karinė | taikytis suWashington.
Amerikos valdyba išleido 
pareiškimą, kad kai kurie 
amerikonai belaisviai, grą
žinami iš Šiaurinės Korė
jos Liaudies Respublikos; 
gal bus apsikrėtė komuniz
mu.

Beveik visi 2i9,000 belais
vių laiškų, atsiųstų gimi
nėms Amerikon, “skleidė 
komu nis t inės propagan
dos,” sako karinė valdyba 
Washingtone. Kai kurie 
amerikonai ir per Korėjos 
liaudininkų radiją smerkė 
amerikinį karą ir šaukė

III. valdžia uždarė 
3 bankus Chicagoj

Chicago.—Illinojaus vals
tijos valdžia laikinai užda
rė tris bankus, nes atrodo, 
jog bankų dalykai netinka
mai vedami, taip kad grėsė 
nuskriausti publiką. Finan
siniai valdininkai tyrinėja 
tų bankų apyskaitas. „

Tie bankai yra Devon - 
North Town State Bank su 
virš $20,000,000 padėtų tau
pymui pinigu, West Irving 
State Bank 'su $7,000,000 
depozitų ir First State 
Bank of Elmwood su dau
giau kaip $16,000,000 depo
zitų. Visi trys Chicagoj bei 
priemiesčiuose.

Depozitai iki $10,000 turi 
federalės valdžios apdrau- 
da.

Visų trijų bankų prezi
dentas yra Henry J. Beutel. 
Tie patys viršininkai yra 
direktoriai ir dviejų bei tri
jų bankų.

Magsay kandidatuoja 
į Filipinų prezidentus

Manila, Filipinai. — Ra
mon Magsasay kandidatuo
ja į Filipinų prezidentus 
prieš esamąjį prezidentą 
Elpidio Quirino, vadinamos 
liberalų partijos kandidatą.

Nacionalistų partijos su
važiavimas 705 delegatii 
balsais prieš 49 parinko 
Magsasay savo kandidatu 
prezidentiniams rinkimams 
lapkričio mėnesį šiemet.

Magsasay pirmiau buvo 
prezidento Quirino karo 
ministras. Jis pasitraukė 
iš valdžios, kaltindamas 
Quirina už “apsileidimą” 
kare prieš sukilusius vals
tiečius - Hukba 1 a h ap u s. 
Magsasay žada “tikrai su
triuškinti” tuos valstiečius, 
jeigu pats bus išrinktas 
prezidentu.

Saigon,' Indo- Kinija. — 
F r a n c ū za j praneša, kad 
Vietnamo liaudininkai taip 
pat rengiasi ofensyvui prieš 
Prancūzus Kambodijoj ir 
Laose, dviejose kitose Indo- 
Kinijos provincijose.

komunistais.
Kariniai Amerikos valdi

ninkai todėl žada grįžtan
čius belaisvius pernagrinė- 
ti, gal dar ir perauklėti, 
kad galima būtų juos apva
lyti nuo komunizmo.

Naujas atom-bombos 
sprogimas silpnesnis

Las Vegas, Nev. — Neva- 
dos valstijos dykumoje bu
vo išsprogdinta dar viena 
atomų bomba pereitą šeš
tadienį. Sprogimas buvo 
silpnesnis, negu paprastai.

Bomba sprogo nuo plieni
nio 100 pėdų aukščio bokš
to. Eksplozijos šviesa bu
vo ryškiai matoma Las Ve
gas mieste, už 65 mylių.

Manoma, jog dabar išmė
gintas panašus atominis 
sviedinys ,kaip kad bus šau
doma iš tam tikrų naujųjų 
patrankų.

Teigiama, kad gegužės 
mėnesį bus dar pirmą sy
kį išbandyta šaudyti ato
minius sprogimus iš pa
trankų.

Republikonų ir demokratu 
vadai bijo sovietinių 
taikos pasiūlymų

4 ________

Washington. — Republi- 
konas senatorius Alexan
der Wiley ir demokr. sen. 
Hubert H. Humphrey iš
vien ragino valdžią nepasi
tikėti taikos pasiūlymais iš 
Sovietų pusės.

Wiley yra pirmininkas 
Senato užsieninių reikalų 
komiteto, o Humphrey šio 
svarbaus komiteto narys.

Bendrame parei š k i m e 
abudu pasakojo, kad sovie
tiniai taikos siūlymai ban
do pakrikdyt vienybę tarp 
Amerikos ir jos talkininkų 
ir apstabdyt jų ginklavimą
si prieš Sovietų Sąjungą.

Wiley ir Humphrey taip 
pat spėjo, kad Sovietų vy
riausybė “planuoja užvieš
patauti Artimuosius* Ry
tus ir taip pasistatyti til
tą į Afriką.”

Tito nori savo bedarbius 
išgabeni j Ameriką

Belgrad, Jugoslavija. — 
Tito valdžia Jugoslavijoj 
ketina plačiai atidaryti ju
goslavams iš k e 1 i a v i m u s 
Amerikon.

(Jugoslavijoj taip daug 
bedarbių, kad valdžia neži
no kur juos dėti.)

Teheran, Iran. — čionai- 
tiniai laikraščiai iki šiol ra
šė apie didėjantį Irano 
premjero Mossadegho drau-, 
giškumą linkui Sovietų Są
jungos. Dabar valdžia su
laikė tokius rašymus.

DŽIŪRĖ APKALTINO RYANA 
UŽ LAIVAKROV1Ų UNIJŲ 
DUOKLIŲ PASIGLEMŽIM4

klės jis sumaišęs su savo al-New York. — šios ap
skrities grand džiūrė apkal
tino Josephą Ryaną, pirmi
ninką federacinės Laiva- 
krovių Unijos, už nusuki- 
mą unijinių pinigų.

Kuomet valstijinė krimi
nalistų komisija sausio mė
nesį šiemet tyrinėjo Ryaną, 
jis prisipažino pasilaikęs 
per 5 metus bent 126 tūks
tančius dolerių narinių 
duoklių.

Ryanas teisinosi komisi
jai, kad unijos narių duo-

Valdžia mojusi i 

prekiavusius su
Washington. — Valdžia 

ketina per teismus atgrieb
ti 40 amerikinių laivų, ku
riuos aplinkiniais būdais 
pirko Graikijos piliečiai.

Bet tikrasis tu laivu “nu
sidėjimas”—tai kad jie pre
kiavo su komunistinėmis 
šalimis.

Tie prekiniai laivai, likę 
nuo Antrojo pasaulinio ka
ro, galėjo būti, pagal įsta
tymus, parduoti tiktai Ame
rikos piliečiams. Graikai 
todėl sudarė klastingas 
amerikinių piliečių kompa
nijas laivams pirkti. Paskui 
perrašė tuos laivus įvai
rioms svetimų šalių kom
panijoms, bet tikrieji jų sa
vininkai liekasi Graikijos 
piliečiai.

Padaužos išardė Chicag. mitingą 
Rooseveltui-Stalinui paminėti

dėti ,tai padaužų gauja ur-Chicago.—Padaužiška go- 
veda išardė masinį susirin
kimą, kuris buvo rengia
mas pereitą sekmadienį 
People’s Auditorium salėje 
paminėti Staliną ir velionį 
prezidentą F. D. Roosevel- 
tą. v

Susirinkimą ruošė čika- 
giškė Amerikiečių - Sovietų 
draugiškumo taryba.

Apie 3 vai. popiet, kada 
susirinkimas turėjo prasi

Paplatėjo karo veiksmai 
korėjiniame fronte

Korėja, bal. 13. — Pa- 
smarkėjo vietiniai susikir
timai visame 155 mylių il
gio, fronte. Kai kurie kal
nai kasdien eina iš vienų 
rankų į kitas bei atgal.

Amerikonai praneša, kad 
jų lakūnai per dieną numu
šė 7 rakietinius Korėjos 
liaudininkų lėktuvus, o sa
vo prarado tik vieną lėktu
vą, bet jo lakūnas iškelbė- 
tas.

Šiaurines Korėjos liaudi
ninkai teigia, kad jų šauliai 
nukirto dar 4 Amerikos 
lėktuvus.

United Nations, N. Y.— 
Amerika taip pat žada pra
šyti Čiang Kai-šeko kinų 
tautininkų kariuomenę išsi
kraustyti iš Burmos.

ga ir su gaunamomis iš 
kompanijų dovanomis. Bet 
dalį tų “mišrių” savo pa
jamų vartojęs kovai prieš 
komunizmą.

Ryanas, “amžinasis” uni
jos prezidentas, gauna po 
23 tūkstančius dolerių al
gos iš unijos per metus.

Bet jis dar daugiau kaip 
antra tiek padidino savo 
įplaukas, pasiglemžd a m a s 
nariu duokles, v

ižgrobt laivus., 
komunistais

Laivai pelnė milijonus 
doleriu, bet neva ameriki- 
nes jų kompanijos taip su
dirbo apyskaitas, kad tik 
“lygiomis išėjo”; tuo būdu 
išsisuko nuo taksų Ameri
kai.

Bet ne dėl to, o dėl skir
tingos priežasties dabar 
Amerika žada imti tas lai
vų kompanijas nagan. šie 
laivai bizniavo su Kinijos 
Liaudies Respublika bei ki
tais komunistiniais kraš
tais, ką Amerika uždrau
džia. Tatai laikoma tu lai
vu nuodėme. €

(Graikijos piliečiai yra 
pirkę aplinkiniais keliais vi
so apie 350 prekinių Ame
rikos laivų.) 

mu įsiveržę salėn, išvartė 
bei sudaužė krėslus, stalus; 
užgrobė ir sudVaškė sudėtą 
pardavimui literatūrą.

Du kartu buvo pašaukta 
daugiau policijos tai šaikai 
malšinti.

Policija buvo areštavus 
kelis riaušininkus, bet go- 
vėda užpuolė policijos veži
mą ir atėmė areštantus.v

Dulles žada smarkiau 
ginkluot Čiang Kai-seką

Washington. — Amerikos 
vastybės sekretorius Dulles 
sakė, reikės daugiau pinigų 
ir ginklų skirti Čiang Kai- 
šeko kinam tauti n i n k a m 
Formozos saloje ir francū- 
zams Indo-Kinijoje, karui 
prieš Vietnamo liaudinin
kus. Todėl mažiau teks va
karinei Europai piniginės - 
ginklinės paramos iš Ame
rikos.

Buenos Aires, Argentina. 
Argentinos prezidentas Ju
an Peron grūmojo, “jei ne 
kitaip, tai šautuvų buožė
mis” numušti begaliniai iš
pūstas maisto kainas.

ORAS.—švelni giedra.

I

GALUTINAI SUSITARTA 
APSIKEIST NESVEIKAIS 
KARO BELAISVIAIS

Korėja, bal. 13. — Ame
rikonai ir Šiaurinės Korė
jos liaudininkai galutinai 
susitarė grąžinti sužeistus 
bei sergančius karo belais
vius iš abiejų pusių.

Apsikeitimas tais belais-

Prisaikdinta moteris 
kaip gerovės sekretorė

Washington. — Mrs. Ove- 
ta Culp Hobby tapo pri
saikdinta kaip sekretorė į 
naujai įsteigto valdžios, de- 
partmento dėl sveikatos, 
apšvietos ir visuomenės ge
rovės. Svarbiausias Hob- 
by’ienės darbas bus tvar-; 
kyti senatvės ii* nedarbo Į 
apdraudą—Social Security. ■ 
Ji yra 48 metų amžiaus.

Hobby’ienė buvo direkto
rė armijos moterų skyriaus 
Antrajame pašau 1 i n i a m e 
kare. Ji taip pat leido vie
ną Houston, Tex., laikraštį.

Valdžia jai mokės 822,- 
500 algos per metus.

Hobby’ienė bus viršinin
kė 550 raštiniu, samdančiu 
37,000 tarnautojų visose 
valstijose.

Hooveris perša atiduoti 
kompanijom valdines 
elektros gamyklas

Cleveland, Ohio. — Buvęs 
prezidentas Herbertas Hoo
veris ragino valdžią perves
ti privačioms kompanijoms 
milžiniškas, vanden - elek
tros gamyklas. Kalbėda
mas Technologijos Institu
to suvažiavime, Hooveris 
pasakojo, kad valdžia “pa
laipsniui užkaria Amerikai 
socializmą,” kuomet jinai' 
savo lėšomis stato ir palai
ko elektros darymo fabri
kus.

Vandens jėga iš didžiulių, 
valdžios pastatytų tvenki
nių, varo tų fabrikų maši
neriją.

Hooveris nutylėjo, kad 
vartotojai gauna elektrą 
pusiau pigiau iš valdinių 
gamyklų, negu iš privačių 
kompanijų.

Francija atsisako ilgint 
karinę tarnybą

Paryžius.— Amerika rei
kalauja pailgint tarnybą 
Francijos armijoj nuo da
bartinių pusantrų metų iki 
dvejų metų . Francijos val
džia atsako, kad jos finan
sai taip nusmukę, jog ne
ištesėtų ilginti karinę tar
nybą, kas reikštų ir armijos 
didinimą.

Formoza. — čiang Kai- 
šekininkai skelbia, kad nu
skandinę du ginkluotus Ki
nijos laivukus.

viais prasidės ateinantį pir
madienį Panmun d ž o m e, 
kur ėjo derybos tarp ame
rikonų ir Korėjos liaudinin
ku bei kinu.

Amerikonai dalimis pri
statys į Panmundžomą 5,- 
800 nesveikų Korėjos liau
dininku ii* kinu, šiaurinės 
Korėjos lia u d i n i n k ų ko
manda taip pat dalimis at
gabens į Panmundžomą 600 
amerikonų ir jų talkininkų. 
Tame skaičiuje būsią apie 
120 amerikonų.

Korėjos liaudininkai vėl 
siūlė panaujinti derybas dėl 
paliaubų, kai tik bus susi
tarta dėl sužeistų ir ser
gančių belaisvių grąžinimo.

Didelis Minnesotos 
kalinių maištas

Stillwater, Minn. — Ke
lia riaušes 1,018 kalinių 
valstijiniame Minnesotos 
kalėjime; reikalauja page
rinti maistą.

Pereitos savaitės pabai
goje jie dvi dienas streiką-? 
vo sėdėjimu, atsisakydami 
dirbti. Sekmadienį rengėsi 
sukelti smarkiausias riau
šes. Bet kalėjimo valdyba 
per šnipus *apie tai sužino
jo ir užrakino kalinius at
skirose kamerose.

Tuomet kaliniai išbeldė 
langus, suardė lovas ir mė
tė laužus pro langus į gin
kluotus sargus kieme.

Valdyba pavarė blogą 
maisto virėja. Bet kali
niai tęsė riaušes prieš su
gedusius maisto produktus.

Maskvon atvyko Bohlen, 
Amerikos ambasadorius

Maskva.-Atskrido Charles 
Bohlen, naujasis Jungtinių 
Valstijų ambasadorius So
vietų Sąjungai. Lėktuvų • 
stotyje Bohleną pasitiko A. 
G. Kulažcnkovas, Sovietų 
užsienio. reikalų ministeri
jos valdininkas.

Bohlenas pareiškė, jog iš
tikimai vykdys prezidento 
Eisenhowerio politiką. Re> 
porteriai užklausė, ar jis at 
gabeno kokį prezidento pa
reiškimą Malenkovui, SoV. 
Sąjungos premjerui. Boh
lenas atsiliepė, kad tiktai 
valstybės departmentas ga
lėtų atsakyti į tą klausimą.

Bohlenas gerai moka ru
siškai. .Amerikoje jis buvo 
vadinamas “rusiškų dalykų 
žinovu.”

PAKISTANUI GRĘSIA 
BADAS

Karachi, Pakistan. — Pa* 
kistano valdžia atsišaukė į 
pasauli, prašydama pusan
tro milijono tonų kviečių. 
Kitaip gręstų badas milijo
nams pakistaniečių.

Australija jau prižadėjo 
Pakistanui 45,000 tonų' • 
kviečių. ’M
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Kas Ką Rašo ir Sako
PRADĖS LEISTI 
DIENRAŠTI

■ Urugvajaus komunistų 
partijos vadovybe paskelbė, 
kad šio mėnesio 27 dieną ji 
pradės leisti savo dienraštį.

Ligi šiol urugvajiečiai ko
munistai leido savaitraštį, 
pavadintą “Justicia.” Su 
šio mėnesio pabaiga “Jus
ticia” eis dienraščiu.

Kad įkurti dienraštį, rei
kėjo pravesti vajus. Su
kelta apie 60,000 pesų (mū
sų pinigais: $32,000), taipgi 
gauta 6,000 prenumerato
rių.

Urugvajus nedidelė šalis. 
— teturi tik 2,353,000 gy
ventojų, kurių d a u g u m a 
yra valstiečiai.

pirmininko pareigas, reika
lauja, kad dabartinis justi
cijos departmentas ištyrinė
tų senatorių Jpseph Mc
Carthy, tiek daug šūkau
jantį prieš kiekvieną pa
žangesnį žmogų. Mr. Bid
dle reikalauja ištirti Mc
Carthy finansus ir visus jo 
veiksmus.

LIETUVOS MIŠKAI

D AKRO UNIJOS
IMASI DARBO

Dienraštis Vilnis rašo:
ACWA (rubsiuvių) unijos 

organas “Advance” visu pir
mu puslapiu smerkia Walter- 
McCarran įstatymą ir ragina 
veikti dėl jo atšaukimo.

“The Packinghouse Wor
ker0, mėsos darbininkų uni
jos organ as .'"‘viso puslanio ėdi- 
torią^e- nurodinėja, kad mūsų 
šalies vyriausybei: pilnai su
sikraustė stambaus kapitalo 
atstovai, taipgi kad militaris- 
tai vis daugiau nustok ia civi
le valdžią, ir kad dai4*o žmo
nėms reikalinga daugiau susi
kaupti, vienytis ir kovoti prieš 
reakciją, ginti savo jau iško
votas teises ir už geresnę būk
lę abelnai.

UAW unijos konvormja siū
lo sukurti savą politinę parti 
ją ir kitaip vienyti darbo 
žmonių jėgas.

Darbo unijos labiau susirū
pina siautėjančiu reakcija, 
puldinėjimu darbininkų orga
nizacijų, pasikėsinimais ardy
ti darbo unijas.

Tai geras reiškinys Darbo 
unijų vadovybė pagalios pa
tiria, jog atakos ant (ialios 
darbininkų. būtent, ant ko
munistų, yra taipjau atakos 
ant visų - darbininkų, ypatin
gai ant darbo unijų.

kai darbo unijos atsimos 
sekę demokratų ar republi- 
konų politiką, darbo žmonių 
spėkos sustiprės kovose už 
laisvę, taipgi ir, geresnį gyve
nimą abelnai.* v

ŠAUKIA SVARBIĄ 
KONFERENCIJĄ

šių metų balandžio 19 d 
Ftfyt Pitt hotelyj, Pittsbur
gh^, yra šaukiama Interna
tional Workers Order na
rių: konferencija. Joje bus 

\duoti išsamūs pranešimai 
apie tai, kas daroma gelbė
jime organizacijos, kurią 
New Yorko insurance de- 
partmento pareigūnai šie 
kiasi pasmaugti.

Konferencijos šaukėja" 
prašo visas IW O kuopas 
pasiųsti konferęncijon save 
atstovus. Pradžia 1 vai. po 
pįetų.

BIPPLE REIKALAUJA 
TtaiN^T; McCarthy

Buvęs Jungtinių Valstijų 
justicijos departmento mi
nistras, Francis Biddle, ku
ris šiuo metu eina Americ
ans for Democratic Action

Mums rašo iš Vilniaus 
apie Lietuvos miškus, apie 
jų sodinimą, plėtojimą. Ra
šytojas sako:

1945—1950. metais buvo 
pasėtas ir pasodintas miškas 
žymiai didesniame plote,, ne
gu per visą buržuazinės val
džios laiką. Pavyzdžiui, vien 
1948 metais buvo pasėta ir 
pasodinta 11.380 ha. miško, 
o 1951 ir 1952 metais — po 
19 tūkstančių ha. Penktojo 
penkmečio plane 1951—1955 

’metais numatyta Lietuvoje 
vien ąžuolu pasėti ir pasbdin- 

. U 10 tūkstančių ha. plote. 
Respublikos miškų masyvams 
atkurti nepaprastai didele 

’reikšmę turėjo Tarybines vy- 
(Gausybės nutarimas dėl miš- 
, ko paruošų perkėlimo iš Lie
tuvos į kitus šalies rajonus.

Miškų atkūrimo darbams 
pagerinti ir paspartinti 1951 

i metais prie Lietuvos Mokslų 
akademijos buvo įsteigtas 
Miškų ūkio institutas. Moksli- 

| ninkai-miškininkai jau nuvei- 
• kė didelį darbą, tirdami būdus 
miškų produktyvumui pakelti 
ir plėsdami respublikos miško 
fondą.

Miško kultūrų sektorius pa
ruošė būdus .Vilniaus srities 
i-miltynams miškais apsodin
ti. šiuo metu tiriami respubli
kos pajūrio smėlio plotai. 
Praeis kiek laiko, ir žali so
diniai Įtvirtins smiltis, užkirs 
joms kelią į derlingus laukus 
ir pievas.

Anthony M. Marchitto, 
vienas iŠ jūrininkų unijos 
viršininkų. Jįs pasakė 
Senato komisijai, kuri 
tyrinėjo ’N.ęw Jersey 
uoste kriminalyst.es, jog 
jis pravedė visas Jersey 
City miesto majoro John 
Kenny instrukcijas. Ma
joras jam Įsakė suteikti 
darbą be jokio patyi imo 
žmonėms, idant laimėti 
jų balsus rinkimuose. Be 
to, majoras pažadėjęs j j 
padaryti unijos biznio 
agentu, jeigu, jis parems 
majoro kandidatūrą 1949 

metais. Marchitto, žinoma, 
taip ir padarė ir tuo bū
du aukštai iškilo unijojfe 

tarpe raketierių.

Iš ateivių teisių gynimo 
Ohio valstijos komiteto 

konfęrencįjos
Konferencija Įvyko kovo 15 

d. Ukraina svetainėje, 1051 
Auburn Ave., Cleveland, 
Ohio. ‘

Kenneth Gemmil pašaukė 
visus delegatus pradėti sesiją 
11 vai. ryto. Vienas iš pirmų
jų dalykų' Įvyko, kuomet Ge
ne Baer patarė dalyviams, 

‘Catholic Universe Bullc- 
koresp. Flanney būtų 

nes 
tik- 
Tas 
bus 
bet 
da- 

nieko

tin” koresp. Flanney 
prašalintas iš svetainės, 
jo dalyvavimas gali išeiti 
tai apšmeižimui dalyvių, 
žmogus neaprašys, kad 
konferencijoje nutarta, 
tiktai apšmeiš žmones. Jo 
lyvavimas ir abelnai 
gero neatneš. Buvo balsuota 
ir mūsų “draugas” vienbal
siai buvo išmestas iš konfe
rencijos.

Po šito prasidėjo dienos 
“biznis” kaip reikia. Kenneth 
Gemmil nušvietė konferenci
jos programą ir pašaukė Pau
line Taylor, iš Youngstown, 
Ohio, negrę veikėją, Progre
syvių Partijos nacionalinio 
komiteto narę, pasakyti Įžan
ginę kalbą. Abelnai ji pasa
kė, kad mes visi esame pa-

Wal ter-McCarran 
kuris nepaiso, kas 

kam mes tikime.

galėsi 
Vaisti
ni e tu s

liečiami
Įstatymo, 
mes esame, 
Jeigu tu esi italas, ar lietuvis,
ar estas, tai gali pasitaikyti, 

Ikad tu gali laukti nuo
50 metų pirma, negu 

'gauti vizą Į Jungtines
jas. O tie, kurie ilgus
gyveno Jungtinėse Valstijose, 

j tampa 11 klasės piliečiais. Vi
sa tai paliečia mus visus čia 

'gimusius piliečius ir tuos, km 
rie nori tapti piliečiais. Pa
liečia ne tiktai baltus žmones, 
bet ir negrus. Pavyzdžiui, Bri- 

L ■' ‘ '• 65,000
Valsti- 
ir jos 

daug 
koloni-

rtanija galėjo atsiųsti 
savo piliečių i Jungt.

'jas, ir tas
. k oi on i j as.
;negrų

apimdavo 
Tuo būdu 

imigruodavo iš 
Jungt. Valstijas. Bet 
W a 1 te r- M c C a r i • a n Įsta
tai Britanija galės at
tiktai 100 imigrantų ii 
Vakarų Indijos.

mano kaimy-

ir sveturgimių
dabar griežtai

saugūs, jeigu 
ko nedarys, 
klysta todėl, 
t e r- McCarran

Wal- 
nie- 

svar- 
20—

ir tas 
Wal-

visas

žmonių tei- 
negrų ir vi-

duktė Mrs.

dau g

pagelbėti jam kiek galima, 
idant jis su mumis pasiliktų 
ir gyventų, nes jis mums rei
kalingas. ,

Bernie Lucas, > laivakrovių 
unijos valdybos narys, kalbė
jo : Walter-McCarran Įstaty
mas mums nereikalingas, mes 
turime parodyti jam pasiprie
šinimą ir neapykantą. Jis ža
loja Amerikos 
sės, sveturgimių, 
sų.

Schlossbergo
Cramer kalbėjo apie savo tė
vo areštą. Jis dabar grasina
mas deportacija. Schlossberg 
praėjusio karo metu 
darbavosi del kraujo
mos gavimo ir tt. Jis turėjo 
daug knygų, daug skaitė ir 
daug darbavosi dėl pagerini
mo darbininkams sąlygų. Da
bar tas skaitoma nusikaltimu. 
Neapleiskite šio svarbaus 
darbo fronto —ateivių teisių 
gynimo.

Eugene Baer išdavė rapor
tą iš “panel” dėl sveturgimių 
gynimo.

Nutarimai:
1. Padėka Ohio Komite

to sekretorei už pasidarbavi
mą paruošiant šią konferenci-

tymą, 
siųsti 
Britų

Leon Callow
nas iš Warren, Ohio, buvo po 
kaucija. Bet dabar jie nori 
jam jo pilietybę atimti ir iš
siųsti Į Graikiją.

čiliečių 
darbas yra
priešintis tokiai diskriminaci
jai. Kurie mano, kad jie bus 

niekur neis, įlie
tai klysta, — 

kad pagal 
Įstatymą

kas nėra saugus. Nėra 
bu, kas ką daro dabar.
30 metų atgal “nusikaltai”, 
jeigu skaitei knygą, laikraštį, 
arba draugavai su žmonėmis, 
kurie dabar yra nužiūrimi. 
Jeigu streikavai arba 
lavai algos pakėlimo, 
yra , nusikaltimu pagal 
ter-McCarran įstatymą.

Mūsų užduotis dėti
pastangas, kad šitas Įstaty
mas butų atšauktas.

Jerome Land, jaunas vietos 
advokatas, pranešė visiems, 
kad jeigu kuris butų pašauk
tas imigracijos autoritetų, 
tuojau reikia pranešti savo 
advokatui, arba Ohio Komi
teto raštinei, idant gautumėte 
patarijną, kaip užsilaikyti. Ir 
pranešti reikia pirma, negu 
nuvyksi Į imigracijos raštinę. 
Nedėk daug pasitikėjimo, 
kad tavo “luck” pagelbės tau 
prieš inkvizitorius, ir tavo 
kooperacija su tais inkvizito
riais neužtarnaus tau atleidi
mo.

Leono Callow sūnus Carl 
dalyvavo konferencijoje ir 
kalbėjo apie savo tėvo ne
lemtą padėtį. Deportacija 
gręsia sudraskymu šeimos. Ir 
tai žmogui, kuris jokio Įsta
tymo nesulaužė, 
gavo, tik sunkiai 
visą gyvenimą ir 
geresnės padėties 
kams. Tai ir visas 
(imas. Neapleiskite jo dabar,

nieko neuž
dirbo per

’ kovojo dėl 
darbi n i li

jo nusikal-

2. Nutarta, kad Ohio 
Komitetas būtų pastovus (iki 
šiol buvo tiktai laikinas) 
raštine Clevelande.

esamus sve- 
komitetus, 

italų, Akro- 
ir Schloss- 

klausimu 
paskleis-

3. Sustiprinti 
turgimiams ginti 
kaip tai, lietuvių, 

Youngstowno
gynimo. Tuo 
literatūros ir

no, 
b ergo

Suorganizuoti

SU

s ve tur
gimiams ginti advokatų gru- 

, peš.
5. Pasiųsti laišką prez. 

j Eisenhoweriui su reikalavimu, 
j kad Leon Callow nebūtų de- 
i portuojamas. Kad medžiaga 
būtų surinkta apie Ohio vals- 

Įtijoje aštuonius areštus ir at- 
įspausdinta platinimui dėl su
rinkimo aukų apsigynimui ir 
tt.

stangas, kad Ohio Un-Ameri
can komitetas būtų likviduo
tas.

Frieda Katz paprašė, kad 
būtų parinkta aukų dėl Myrt
le Dennis, negrės darbininkės, 
kuri buvo suareštuota už pas- 
porto netvarką. Ji laikonja po 
$.5,000 kaucija.

Išrinkta Ohio Komiteto val
dyba 1953 metams:

Pirm. Kenneth Gemmil.
Sekr. Elsie Zazvivy. .
Kasierius Caroline Qychar. 

Bordo nariai arba direktoriai:
Vengrų-—Rappaport.
Ukrainą—Melnik.
žydų—Gene Baer.
Lenkų—Litkowsjci.

Slavų-čechų— George 
si k.

R u m u n ų—Sp i rito Komi nato. 
Lietuvių—Joseph Vėtraus.
Italų—(nenugirdau).
Pauline Taylor atstovaus 

Youngstowno grupę, o Welma 
Fury—A krono.

Viso konferencijoje dalyva-

Tem

vo 62 delegatai ir 8 svečiai, 
o bankete, kuomet kalbėjo 
Rev. Chas. U ill iš Detroito, 
tai svetainė buvo pilna žmo
nių. žydų liaudies choras su- 
dajnavo keletą smagių daine
lių. Kunigas Hill pasakė, kad 
slėpdamiesi negausite susimy- 
lėjiipo iš reakcijos. Todėl stok 

’ v savo ir
iki kiti 
teises.

ir padėk kovoti už 
kitų teises. Nelauk, 
tąu iškovos, geresnes 
Stok darban pats!

Laike kolektos 
Lietuvių Klubas 
pagelbėjimui to darbo. Kitos 
grupės, nors ir didesnės, au
kojo po mažiau. Lietuviai 
puikiai pasirodė. Drauge Eva 
Simans prisiuntė $32 iš Flori
dos. J. Petraus.

Atleiski- 
šio jūsų

bankete 
įteikė $190

Nuo Redakcij°s: 
te, kad kai kurias 
svarbaus pranešmo vietas su
trumpinome. Mat, jis pasida
rė truputį per ilgas. Labai 
ačiū už konferencijos aprašy
mą.

Iš UNIJŲ VEIKIMO
Paskelbė lokautą

Syracuse, N. Y. — General 
Electric kompanija uždarė 
tris savo fabrikus ir paleido 
darbininkus iš darbo. Kompa
nija teisinasi, kad jinai fabri
kus uždaranti del to, kad uni
ja esanti išstačius “nelegališ- 
kus pi kietus” prie fabrikų.

Šios kompanijos darbininkai 
priklauso 
unijos.

prie CIO elektrikų

—o— 
gelžkeliečiams

sumažinimas 
darbininkų.

skelbia, kad 
trimis mėnesiais

600,006 automobilių pramo
nės darbininkams sumažino 
algas 1c valandai. Dar kitiem 
400,000 bus sumažinta. Fordo 
kompanija paskelbė, ka*- 
mažinamos algos dėl jos 120, 
000 darbininkų, Chrislerio | 
kompanija sumažina algas 
dėl 115,000 darbininkų.
East Hartford, Conn. —Uni

ted Aircraft korporacija pra
neša, kad su balandžio 13 d. 
ji sumažins 50,000 darbinin
kams algas. Sumažinama 1c 
valandai. Panašus mažinimas 
algos tiems darbininkams į- 
vyko 1952 m. lapkričio 28 d.

6. Kad Ohio Komitetas 
sudarytų kaucijų fondą.

7. Kad Ohio Komitetas 
rūpintųsi palaikymu lietuvių, 
italų, ir tt., komitetu.

8. Kad i “Washington 
pilgrimage” kovo 24 d. būtų 
pasiųstas Carl Callow, kaipo

(Ohio delegatas.
Darbo unijų “panel” pirmi

ninkavo’ J. Petraus, o Lee i
j.Morgan buvo sekretorius ir 
.išdavė raportą.

Nutarimai:
1. Kad unijų lokalai oi- 

ganizųotų pastovius komite
tus dėl sveturgimių ir perse
kiojamų narių gynimo.

2. Turėti pastovų advo
katą- suteikimui patarimų.

3. Kad Komitetas išleis
tų plakatus sveturgimių gyni
mo reikalais.

4. Kad Ohio Komitetas 
sutvarkytų advokatų patar
navimą, su vieta ir valando
mis, kur ir kada būtų galima 
gauti patarimus.

5. Kad Ohio Komitetas 
padarytų kontaktus su unijo
mis dėl sveturgimių gynimo.

6. Kad Ohio Komitetas 
atsišauktų į visuomenę finan
sinės pąramos.

7. Kad Komiteto nariai 
matytų miesto ir valstijos 
valdininkus, ypač kongresma- 
nus, kad' jie balsuotų prieš 
Walter-McCarran Įstatymą.

8. Kad pastangos būtų 
dedamos tarpe jaunų žmonių, 
ypač tarpe sūnų ir dukterų' 
sveturgimių prieš Walter- 
McCarran Įstatymą.

9. Kad šio “panel” na
riai būtų pradžia veikimui 
tarp unijistų. Iš šio “panel” 
buvo surinkta $10 ir (per
duotą Komitetui dėl veikjmo 
pradžios.

Iš Civiliniu ir Konstitucinių 
Teisių “pAnel” raportą išdavė 
Welma Fury. Nutarta, kad. 
šis komitetas dėtų visas pa-

Sumažins 
algas

Washington. — Sistematiš- 
kai ir be jokių derybų bus 
nukapotos visięms gelžkelie
čiams algos trimis centais per 
valandą. Algų 
palies 1,300,000 
Mat, valdžia 
paskutiniais
Amerikoje pragyvenimas nu
krito 1.6%. O pagal sutartį su 
kompanijomis, “atpigus” pra
gyvenimui, aufomatjškai turi 
sumažėti ir darbininkų algos.

Kur tas pragyvenimo atpi
gimas randasi, niekas nežino 
ir nemato. Niekas niekur ne
suranda kainų * sumažinimo. 
Bet darbininkams algos bus 
mažinamos.

Beje, toks p\t algų sumaži
nimas palies ir apie 50,000 
tekstilės pramonės darbinin-

—o—
Kovingos unijos balsas

Chicago, III. — CIO United 
Packinghouse Workers unijos 
organas “The Packinghouse 
Worker” šaukia visus unijos 
narius kovoti prieš reakcijos 
pastaugus sunaikinti Ameri
kos žmonių konstitucines tei
ses ir demokratines laisves. 
Laikraštis nurodo, kad Ame
riką užklupo naują reakcijos 
era. Laikraščiai, radijas, tele
vizija pateko į reakcionierių 
rankas. Jeigu darbininkai ši
tam reakcijos siautėjimui ne
pasipriešins, tai jie netpks tei
sių ir jų unijos bus su naiki n-

|—ilgiausia išdirbęs darbinin
kas turi laimėti pakėlimą į ge
resnį darbą. Tokias teises ve
teranams buvo pasimojusi a- 
timti Ford Mptpr kompanija. 
Automobilistų unija pasiprie
šino tokiam kompanijos pasi
elgimui ir visas reikalas pa
siekė Aukščiausį Teismą. U- 
nija laimėjo.

—o—
Nori 35 vai. darbo savaites

Milwaukee, Wis, — CIO 
BTewery Workers unijos lo- 
kalas 9 iškėlė reikalavimą į- 
vedimo pramonėje 35 valan
dų darbo savaitės. Unija taip 
pat reikalauja 25% algos pa
kėlimo.

—.p—
Samdytojai grūmoja lokautu

Portland, Ore. — Interna
tional Woodworkers unija 
prisibijo, kad net penkių val
stijų medžio pramonės kom
panijos gali paskelbti lokau
tą. Kompanijos reikalauja, 
kad organizuoti medžio darbi
ninkai nusimuštų algas ir pri
siimtų pablogintas darbo są
lygas. Aišku, unija tam griež
tai priešinasi.

—o—
Sustreikavo dėl darbininkų 
atleidimo iš darbo

KENOSHA, W1S. — Pir
madienį, kovo 30 d., apie 250 
unijos narių paskelbė streiką 
prieš Dynamatic 
3307—14th Avė.

Pikietas buvo 
prie visų įmonės 
pat prie įmonės
mitingas. Raštinės, 
niai ir laboratorijos darbinin
kai dirba.

Visi streikieriai
Machinists Lodge 34, 
AFL. šeštadienį 
susitarimo unijai - su 
nija, buvo pasekmės 
bo sulaikymas.

Pamatinis ginčas 
dviejų darbininkų 
iš darbo, John
Charles Gearhart, 
Werve, unijos biznio agentas, 
sakė, tiedu darbininkai buvo 
atleisti ‘iš seniority, kas tie
siai prieštarauja Įrašytam pa
žymėjimui sutartyje.”

—o—
Filpnų kojmpanija 
sustabdė darbus 

1 • • ♦ . ' • I • >

Hollywood, Calif. — Di
džioji ir garsioji Warner 
Brothers filmų kompanija 
sulaikė visokius darbus, per 
neribotą laiką negamins jo
kių filmų. Manoma, jog fil
mų negaminimo laikotarpis 
tęsis per 90 dienų. Tai reiš
kia, kad tūkstančiai darbinin
kų netenka darbo. Be to, kom
panijos bosąi paskelbė, kad 
visiems kompanijos virsinin- 
karąs bus nukapotos algos net 
50 proc.

Filmų prampąės darbininkai 
yra organizuoti i unijas. Kol 
kas unijos tyli dėl šio Warner 
Brothers kompanijos žygio.

—o—
Mažina algas

Detroit, Mich. — <Jau apie

Darbininkų
Sveikata

J. J. KaškiauČius, M. I).
KŪDIKIŲ PARALYŽIUS 

“POLIO”
1

Tarpe įvairių limpamųjų 
bakterinių bei virusinių li
gų — vaikų paralyžius teb
ėra labai pavojinga liga. Ji 
dar nesiduoda pažabojama 
taip lengvai, nesiduoda ir 
pagydoma. Ji tebėra beveik 
nesuvaldyta: kasmet dau^ 
gely vietų nusiaučia to vai* 
kų paralyžiaus epidemijos 
arba epidemijukės.

Daugelis persirgusiųjų 
pasilieka sudarkyti, supa
ralyžiuoji, su s u d ž i ū v u - 
siais, sutrauktais raumeni
mis. O kai kurie ir nu
miršta.

Sutrumpintai ta liga va
dinama “polio,” pilnai — 
“acute anterior poliomy- 
chitis.” Virusiniai tos li-

I

| tos.

korporaciją,

pastatytas 
vartų ir ten 

atlaikytas 
užveizdi-

The Packinghouse Wor
ker” rašo: “Puolamos yra 
mūsų mokyklos, socialinės į- 
staigos, darbo unijos ir net 

Į bažnyčios. Lai tiktai kas nors 
prieš tai užprotestuoja, ąrbžų 
išdrįsta kalbėti už apgynimą 
demok.rątjnių teisių, jis tuo
jau užsitrauks ant savęs re-' »• . t. f

akcijos rūstybę ir bu$ perse
kiojamas.” Laikraštis sako, 
kad Packinghouse Workers 
unija “iškels aikštėn žmonių 
priešus ir demaskuos juos, 
Lad žmonės juos pažintų ir 
prieš juos kovotų.”

—o— 
peras laimėjimas

Washington. — Aukščiau
sias Teismas patvarkė, kad 
kareivis arba karo veteranas, 
sugrįžęs į fabriką, turi gauti 
visas senąsias teises. Jo tarny
ba armijoje arba kare skaito- 
nja jo pasilikimu fabriko per
sonale.

Ypatingai tas svarbui tokių 
darbininkų išlaikymui taip 
vadinamų “seniority rights”

yra nariai 
1AM- 

ne pasiekus 
kompa- 

šio dar-

yra dėl 
atleidimo 

Wilder ir 
Donald

mą nugarkaulio smegenų 
priekinėse dalyse, kurios 
kontroliuoja valinguosius, 
judinamuosius raumenis.

Liga labai limpama, nuo 
artimo susig 1 a u d i m o bei 
kontakto su ligoniu. Užsi
krėtimo nuodai išeina iš li
gonio gerklės, burnos, noN 
sies. Ligonio gleivai. gli- 
tės, seilės pilnos virusinių 
nuodų, ne per visą sirgimą, 
bet pat ligos pradžioje, po
rą dienų prieš susirgimą ir 
porą dienų po sirgimo.

Čia tai ir visas keblu
mas: sužinok tu, paprastas 
žmogelis, kada tavo vaikas 
bus paguldytas tos pikto
sios paralyžiaus ligos. Ir 
kai jau vaikas susirgo ir 
gulį lovoj, tu irgi nepažin
si, ar čia tik taip sau “šal
čiukas” ar epideminė para
lyžiaus liga.

Jei vaikas atrodo kaip 
nesavas, nenori žaisti ir 
valgyti, nors dar nesnarg
liuoja, tai ar tik nebus jam 
pati paralyžiaus pradžia? 
Nes išeina kelios dienos, 
kol apsikrėtęs ligos nuodais 
vaikas aiškiai jau suserga 
kaip ir kokiuo slanktu bei 
kataru. Jis veikiausia žai
dė su jau susirgusiu kįtu 
savo draugu, arba gal dar 
nesusi rgusiu lovoj, bet jau 
truputi negaluojančiu. Kaip 
tik tokių apsikrėtimo pro
gų ir reikia vengti .

Čia vėl keblumas. Nema
žai vaikų perserga paraly
žiaus liga lengvoj formoj, 
kad ir gulėt nelabai teten
ka, ir gal nesimato jokio 
raumenų suglebimo, kurs 
pavirstų į paralyžių. Vie
nas geras daiktas: ir šitai 
pavojingai ligai perspėti 
jau daromi įskiepijimai. 
“Para-globulin” 
skiepų vardas.
gali vaikus įskiepy t, tai jie 
galės tos ligos išvengti.

Susirgusioms gydyt yra 
tap tikra raumenų njikli- 
nimo sistema, 
nys nenuvystų, 
dalinai judėjų.
smegeninių norų narveliai 
nebeatsigauna. Užtat ap
linkiniai nervai gali išmokt 
perini t savo žuvusių draiu 
gų darbą.

— tokių 
Gydytojas

kad rau nie
kad bent 
Sunaikinti
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Bridgewater, Mass.
Kovo 31 d. staigiai širdies 

fRtaka mirė Kasparas Ged- 
63 metų amžiaus. Pir- 

faiau daug metų gyveno 
Montelloje, per daug metų 
dirbo Bridgewaterio Lietu
vių Kooperatyve ir rūpino
si Kooperatyvo reikalais. 
Yra gyvenęs ir Chicagoje. 
Velionis yra padaręs per 
advokatu testamentą dar
bininkiškų org a n i z a c i j ų 
naudai. Mylėjo skaityti laik
raščius—Laisvę, Vilnį. Bu
vo apsišvietęs, lankė pra
kalbas, koncertus, kai kada 
paaukodavo.

Šermenimis rūpinosi J. 
M. Masteikiai iš Dorcheste- 
rio. Palydėjo į Pine Grove 
kapines nemažas būrelis 
laisvu žmonių. Atsisveiki
nimo prakalbą pasakė drg. 
Rainardas.

Velionis šioje šalyje pali
ko broli, kuris nuo Pirmo
jo pasaulinio karo buvo ga-UŽBURTOJI SIELA
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(Tąsa) ;
Kiekvieną kartą, kai tik susior

ganizuodavo kilnus filantropinis plėši
kavimo lizdas, buvo tikra, kad jis atsi
stos skersai kelio; jam nežmoniškai bu
vo malonu įbrukti dorovingųjų žmonių 
nosis į jų pačių suktybes. Už tai pado
riuosiuose sluoksniuose jis buvo pagarsė
jęs (sotto vocc) kaip piktos valios grio
vikas, anarchistas. Tie šnabždesiai neiš
drįso pasiekti viešosios ausies, — biau- 
riosios Pasquino ausies: šmeižtų .spau
dos. Jie laukė momento. Eccolo! Puiki 
proga!.. Tai buvo patriotinio pykčio 
sprogimas. Visi laikraščiai įsikišo. Vie- 
tjo pasipiktinimo aidas pasiekė Parla- 

entą, kur buvo ištarti nemirtingi žo
džiai, reikalaują grąžinti vargšams tei
ses į* skaitlingą šeimą. Keletas užsidegė- 
lių įteikė pasiūlymą įstatymo, kuris pa
darytų galą kiekvienai tiesioginei ar 
netiesioginei propagandai, kurstančiai 
vislumo sumažinimą. Per didelis įsibė
gėjimas laisvosios spaudos, kur malonu
mo egoizmas užmynė ant žmoniškumo 
pagrindų, patiekė argumentų diskredi
tuoti bylą. Filipas rado sau šalininkų 
bendruomenės priešų tarpe. Jis pats vie
name dideliame laikraštyje atsakė atvi
rai, visu smarkumu. Bet buvo pavojaus 
jam netekti šios tribūnos: į redakciją 
priplūdo protesto laiškų. Jis šaukė kon
ferencijas, kalbėjo audringuose mitin
guose. Jo smarkumas prilygo jo prieši
ninkų smarkumui. Jie tykojo neatsar
gumo kalboje, kuriuo jie būtų galėję jį 
pasmaugti. Bet žiaurusis kovotojas, val
dė savo įkarštį ir nesileido nunešamas 
nė vienu brūkšniu viršum to, ką jis no
rėjo pasakyti. Jis įsigijo milžinišką po- 

- puliarumą dėl tų painiavų, pasityčioji
mų ir neapykantos. Mūšio dulkėse jis 
kvė^vo laisvai. *

BclLsiaučiant šiai audrai, ką reiškė 
Noemi?

Noemi skubėjo grįžti namo. Ji prisi
minė pirmuosius Filipo susitikimus su 
Aneta, kurių ji buvo liudininkė, savo 
žioplumą ir jų išdavystę. Ji buvo įsiu
tusi. Vos tik ji atsidūrė tarp savo buto 
sienų, tuoj pasidavė siutuliui. Tai buvo 
lyg viesulas. Akimirksniu viskas buvo

* nuniokota. Kas būtų ją matęs vergian
čią ir traukomą mėšlungių, būtų vos ją 
pažinęs; būtų vos pažinęs jos gražų vei
dą, besivaipantį iš pykčio, ją, . kandžio- 
jančią ir draskančią nosinę, grobiančią 
popierius nuo vyro rašomojo stalo, atsi- 
keršijančją dėl savo kančios šunyčiui, at
bėgusiam pasimeilinti, ir papūgai, ku
rios vos nepasmaugė... Bet ji pasirūpino 
užsirakinti. Tikrai, Furijos vaidmuo tu
rėjo būti vaidinamas uždaromis durimis. 
Grožio jis neteikė. Ji atrodė šiurkšti, 
suijjįnusi ir nusidėvėjusi. Bet jai patiko 
be/Sudininkų pamatyti save veidrodyje 
nedfažią ir piktą, tai ją beveik paguo
dėlei taip pat buvo kerštas. Po to jai 
pagaila savęs, savo veido, ir šia užuojau
ta prasiblaiviusi iš savo įtūžimo, ji ėmė 
i’itinėtis ant kilimo ir triukšmingai rau
doti... Visą laiką taip negalima, sugrįš 
Filipas, tai reikia skubėti, dvigubais

kąsniais, verkti greit, verkti smarkiai... 
Ji vis dar siautė, bet didžioji audra bu
vo praėjusi. Šunytis be jokio apmaudo 
priėjo prie jos lyžtelti jai ausį. Ji ap
kabino jį skųsdamasi; ir atsisėdusi ant 
kilimo, glostydama vieną jo koją, ji* nu
tilo. Ji galvojo. Staiga, apsisprendusi 
ji pakilo, atsiskleidė plaukus, kurie jai 
dengė akis, surinko išbarstytus daiktus, 
sutvarkė išblaškytus popierius, labai rū
pestingai atitaisė savo veidą, savo aprė
dą. — Ir ėmė laukti, v

Filipas rado ją ramią ir malonią. Pir
miausia ji išbandė paprasčiausius gink
lus. Besikalbėdama ji lyg niekur nieko 
įspraudė nešvankumų nelemtai varžovei. 
Švelniu balsu ji pasakė du ar tris skau
džius dalykus apie Anetą, — apie jos. iš
vaizdą, aišku! moralė yra antraeilis da
lykas; net jei yra mylima siela, tą meilę 
išreiškia kūnas. Noemi pasižymėjo ga
bumu rasti moteryje tokius- bruožus, ku
rie ją parodo biaurią ir kuriuos pama
čius nebegalima jų pamiršti. Šį kartą 
ji pati save pralenkė. Meilužio akyse ap
nuodyti varžovės paveikslą yra kupinas 
įkvėpimo uždavinys. — Filipas ryė nesu
judėjo.

Ji pakeitė savo baterijas. Ji gynė 
Anetą nuo kai kurių apkalbų, ji gyrė jos ' 
dorybes: — (pagyros be pasekmių!) — 
ji stengėsi priversti jį kalbėti, išsiduoti, 
pasinešti į plotmę, kur ji jo laukė. Bet 
ir geram, ir blogam Filipas liko abejin
gas. •

Ji paleido į darbą savo meilingus er
zinimus. Ji bandė įgelti Filipo pavydulį, 
ji juokdamasi jam grasino, jei kada nors 
jis ją apgautų, parodyti jam ne tik tos 
pačios spalvos visokias spalvas, bet ir vi
sokius jos atspalvius. — Jis net nenusi
šypsojo ir, pasiteisindamas kažkokiu rei
kalu, pasiruošė išeiti. ,

Tada ją vėl pagavo pyktis. Ji šaukė, 
kad ji viską žinanti, kad jis esąs Anetos 
meilužis. Ji grasino jam, įžeidinėjo, ji 
maldavo jį, kalbėjo nusižudysianti. Jis 
gūžtelėjo pečiais ir, atsukdamas Jai nu
garą, be žodžio pasuko durų link. — Ji 
bėgo paskui jį, sučiupo jį už rankos, pri
vertė jį atsigręžti ir, akis į akį, pasikei
tusiu balsu jam tarė:

—- FilipąiL. Tu manęs nebemyli...
Jis pažvelgė jai į veidą; pasakė:
— Ne!
Ir išėjo.
Jei Noemi buvo beprotė, ji dabar pa

sidarė apsėsta. Keletą valandų jos gal
va svaičiojo patrakusiai įtūžusi. Ji ieš
kojo kerštui visokių priemonių, bepras
miškų, žiaurių. Nužudyti Filipą. Nužu
dyti Anetą. Pačiai nusižudyti. Nuplėšti 
garbę Filipui. Apšmeižti Anetą. Pri
versti Anetą kentėti. Sieros rūgštim nu
plikyti Anetą... Malonumas! Sužaloti jai 
veidą,.. Pataikyti smūgį jos gapbęi,.. Pa
taikyti jai per. jos vaiką, /Parašyti, .pa
siųsti anoniminių laiškų... Ji, lįar^tįigjšy 
kai pakreivėlojo keletą eilučių, suplėšė, 
vėl pradėjo, suplėšė... Ji būtų, ir, namus 
padegusi...

(Bus daugiau)

Ar Chicagos lietuviams pavyks 
įsisteigti Kultūrinį Centrą?

šiuo metu tarpe Chicagos 
pažangiųjų lietuvių mėgia
miausia pokalbiams tema— 
Mildos pastatas. Kur tik pa
sisuksi, kur tik pasiklausysi, 
visur žmonės kalba tik apie jį. 
Vieni nekantrauja, kodėl 
Dailės ir Dramos Klubas dar 
vis nebaigia užpirkti pastato 
ir neatidaro svetainių, kiti 
svarsto kaip reikėtų tas sve
taines išpuošti, dar kiti inte
resuojasi kaip įstoti su šimtine 
dolerių į Dailės ir Dramos 
Klubą.

Smagu, ir labai smagu, kuo
met matai tokį žmonių entu
ziazmą ir pritarimą šiam kil
niam ”T)ailės ir Dramos Klubo 
pasiryžimui. Ir esant tarpe 
žmonių -tokiam entuziazmui 
nei kiek netenka abejoti, kad 
Mildos pastatas bus nupirk
tas lietuviškam Kultūriniam

zų paliestas ir randasi val
džios ligoninėje. žolynas

Centrui.
šis žmonių entuziazmas 

galima patvirtinti tuom, kad 
Dailės ir Dramos Klubui iki 
šiol nereikėjo atsišaukti į pla
čios Amerikos lietuvių koloni
jas. Ir kiek teko girdėti, Klu
bo direktyvas čia vietoje, Chi
cagoje, baigė sukelti reikia
mą pinigų sumą užpirkimui 
pastato.

žinoma, tas nereiškia, kad 
pinigų kėlimo vajus jau už
sibaigė. Prieš akis stovi dar 
dideli darbai. Keikės išmokėti 
morgičius, kad Klubo neka
muotų mokėjimas už juos 
nuošimčių. Reikės pinigų pa
stato išremontavimui, išgr.aži- 
nimui ir padarymui tinkamu 
Kultūriniam Centrui. Bet, jei
gu žmonių entuziazmas bus 
pakilęs, kaip' yra iki šiol, ir, 
jeigu* taip sparčiai Klubui sek
sis kelti pinigai, kaip iki šiol, 
todėl drąsiai galima sakyti, 
kad ir prieš akis esanti dar

bai Mildos pastate, lengvai 
bus įveikiami.

Iš. tikrųjų, j eigų viepi patys, 
chicagiečiai suke’ltų r.ejkiamą 
šimtą tūkstančių doleriu Mil
dos pastato nupirkimui ir jo 
ištaisymui, be kitų Amerikos 
lietuvių kolonijų pagalbos, 
Chicagos pažangiųjų lietuvių 
vardas nuskambėtų, kaip nė
ra skambėjęs nei vienos lietu
vių kolonij, Amerikoje. O tas 
labai lengvai galima padary
ti, tik dar biskūtį daugiau en
tuziazmo, ir kad kiekvienas 
taptumėm agitatoriais už Mil
dos pastato įsigijimą. O tap
ti tokiais irgi nesunku. Tik 
reikid nueiti pas savo kaimy
ną, ar pažįstamą ir pakaibin7 
ti jį, kad stotų nariu į Dailęs 
ir Dramos Klubą. Kaip greitai 
į Dailės ir Dramos Klubą įs
tos tūkstantis narių, taip 
greitai darbas bus o baigtas, 
kuris neš mums džiaugsmą ir 
pasididžiavimą.

Vieniems, Budriui, Mikulė- 
nui, Yurgeliutei, Montvilai ir 
kitiems keliems Klubo direk
toriams matyti asmeniškai vi
si pažangieji Chicagos lietu
viai yra sunku. Jeigu iki Šiol 
jiems sekėsi sukelti pinigai 
namo užpirkimui, tai dėka, 
kad daug chicagiečių, taipgi 
ir keletas iš tolimesnių kolo
nijų savo šimtines prisiuntė 
paštu, ar atnešė i]- Įteikė as
meniškai Klubo vienam ar ki
tam direktoriui. Tas labai pa
lengvino darbą. Taip turėtų 
būti ir toliau.

Todėl, kurie dar neprisidė- 
jote su šimtine prie Dramos 
ir Dailės Klubo, nelaukite kol 
pas jus nueis kas nors iš 
Klubo, o patys atneškite savo 
duoklę, palengvinimui ir pa
spartinimui sukelti šimtą tū
kstančių dolerių. Juk visviena 
manote stoti į klubą, tai ge
riau anksčiau, negu vėliau. 
Be to, atminkite, kad visi klu
bo nariai, kurie stoja į klubą 
šiuo metu bus skaitomi fun
datoriais Dailės ir Dramos 
Klubo, ir jų vardai bus įam
žinti Memorialėj Lentoje 
Mildos pastate.

Taigi, apsisvarstykite ir 
stokite tuoj dabar į Dailės ir 
Dramos Klubą.

J. Žaliukas
. • f ’ •

Montello, Mass.
Pridėjimas ir klaidos pataisa

Gintaro Radio parengime, 
įvykusiame kovo 21 d., Lietu
vių Tautiškame Name, per 
radijo vedėją M, Zavienę au
kojo sekami: po $5, P. ir jo 
žmona Kamarai, J, V. Stoč- 
kai, ir Nežinomas Montellie- 
tis; $2 aukojo Rėmėjas, ir $1 
aukojo Rėmėja.

Laisvės No. 63, balandžio 
1 d., koresp., kalbant apie 
aukas Gintaro Radijui, pada
ryta klaida. Pradedant K. 
Beniliu ir baigiant Rainardu, 
visi jie aukojo tiktai po $1, 
o pasakyta-—”po $12.”

Šiuomb klaidą atitaisau.
Žolynas.

Balandžio 4 d. mirė Bar
bora, (Be$się). Saląm (Dom- 
kaįte). Paliko savo vyrą 
Benjaminą ir dukterį Ams 
Salams (Suslavičius), ir 2 
seseris — Sophie Bartačius 
ir Anne Poshkus, Lewiston, 
Me. Palaidota Šv. Kalvari
jos kapinyne.

Apie dvidešimt metų at
gal velionė buvo susipratu
si, skaitė Laisvę. Pastaruo
ju laiku nebepriklausė nie
kur.

Liuosybės Choro pirmi
ninkas ir mūsų geras daini
ninkas W. Yodeikis vėl ntv 
ėjo į ligoninę. Mat,.pir
miau ant greitųjų pądąry- 
ta operaęija palijo ką nors 
netvarkoje. Jo adresas: 18 
Bunker. Ave,, Brockton, 
Mass.

Linkėtina draugui sėk
mingai užbaigti tuos visus 
nesmagumus. . žolynas

UžraSyklt Laisvę Savo Draugui.

ŽINIOS IŠ
Lietuvos kolūkiečių naujos 
special y b e s

ŠIAULIAI. —. Rajonų že
mės ūkio skyriai gauna kol
ūkių metines ataskaitas, šiuo
se dokumentuose grafoje 
“Vadovaujančiųjų darbuotojų 
ir specialistų kadrai” padary-. 
tj nauji įrašai.

Šiaulių rajono “Liaudies 
kovotojo” kolūkis-milijonie- 
rius įsigijo 11 lokomobilių ir 
kitų variklių. Be šešių auto
mašinų, artelėje yra dešimtys 
sudėtingų žemės ūkio mašinų 
ir mechanizmų pašarams ruo
šti. Visuomeninio ūkio tech
ninis aprūpinimas pareikala
vo įvairiausių profesijų spe
cialistų.

Per metus srities kaimuose 
stojo į rikiuotę 20 elektrinių. 
Daugiau kaip 60 kolūkių, kur 
į gamybą įdiegiama elektros 
energija, dirba elektromonte
riai, motoristai, radistai. Vi
suose srities kolūkiuose yra 
statybinių profesijų žmonių. 
Eilėje kolūkių įkurtos lapių 
fermos, o tam prireikė kaili
nių žvėrelių auginimo specia
listų.

šiuo metu srities žemės 
ūkio artelėse dirba daug nau
jų profesijų bei specialybių 
žmonių sui aukštuoju ir viduri
niu! mokslu. Tai ryškiai liudi
ja apie vietos kolūkių ekono
mikos sustiprėjimą.

Čekų muzikos koncertas

VILNIUS. — Vasario 25 d. 
Valstybinėje filharmonijoje j- 
vyko čekų simfoninės muzikos 
koncertas. Programoje — B. 
Smetanos ir A. Dvoržako kūri
niai. Abu šie kompozitoriai, 
sekdami rusų klasikinės muzi
kos pagrindėjų M. Glinkos ir 
A. Dargomyžskio realistinės 
nacionalinės muzikos tradici
jomis, sukūrė pirmąsias čekų 
nacionalines operas, simfoni
jas ir kitus muzikos kūrinius, 
plačiai remdamiesi savo kūry
boje turtingu čekų liaudies 
muzikos lobynu.

Koncertas praėjo su dide
liu pasisekimu.

A. Kalinauskas.

250 avalynės modelių

VILNIUS. — ‘Raudonosios 
žvaigždės” kombinato ekspe
rimentinėje laboratorijoje mo- 
delininkai V. Laurinkus ir D. 
Bakas yra sukūrę 250 mode
lių, iš kurių 200 fabrikas pa
naudojo gamybai.

Neseniai abu vilniečiai rno- 
dclininkai su savo sukurtais 
pavyzdžiais buvo nuvykę į 
Maskvą. Visasąjunginėje ava
lynės apžiūroje eilė jų sukur
tų batų pavyzdžių buvo at
rinkta šalies įmonėms. Per ei
lę metų TSRS Lengvosios pra
monės ministerijos Meno ta
ryba yra rekomendavusi ša
lies avalynės fabrikams 50 V. 
Laurinkaus ir D. Bako sukur
tų modelių. ’Pagal juos gami
na batus “Paryžiaus komu- 
hos” fabrikas Maskvoje, Mi- 
koja.no vardo Įmonė Rostove 
prie Dono, Tartų avalynės 
fabrikas ir eilė kitų.

Dabartiniu metu “Raudono
sios žvaigždės” kombinate 
ruošiami nauji modeliai pava
sariui ir vasarai.

Stiklo fabrike

Išvystęs socialistinį lenkty
niavimą už met.inio plano į- 
Vykdymą pirma laiko, Vil
niaus “Raudonosios aušros” 
stiklo gainyklos kolektyvas 
pasiekė gerus laimėjimus. Į- 
monė pirma laiko įvykdė 
dviejų mėnesių programą.

Su kino aparatais “Rodina”• f f > r* • • *

VILNIUS. — Šiomis dieno
mis Lietuvos kino studijos 
operatoriai pirmą kartą filma
vo kadrus kino žurnalams su 
naujaisiais kino aparatais 
“Rodiną.”

Aparatai “Rodina” yra 
naujos konstrukcijos, jie žžy- 
miai tobulesni už visas ligi 
šiol naudotas kino kronikos 
nuotraukoms kameras. Nau
juosius aparatus neseniai pra-

Lietuvos
/

dėjo gaminti Maskvos ekspe
rimentinis kino aparatūros 
fabrikas “Moskino”. Naujau
siais aparatais galima vienu 
metu tame pat kaspine už
fiksuoti ir vaizdą ir garsą.. 
Automatiniai išjungėjai stab
do darbą pasitaikius sutriki
mui. Padidintos galimybės fil
mavimo greičiui keisti. Yra 
taip pat ir daug kitų patobu
linimų ir naujovių.

Atvirame ore *
Įvyko Vilniaus krepšinio 

žiemos pirmenybės atvirame 
ore. Vyrų grupėje Konserva
torijos ir Dailės instituto 
jungtinė vyrų komanda pus
finalyje Įveikė universiteto, o 
finale—pedagoginio i n sti t u to 
krepšininkus. Pastarieji pusfi
nalyje nugalėjo stiprią Kari
ninkų namų komandą.

V. Kondrašas

Pasikeitimai Kamajuose

KAMAJAI. — Šiomis die
nomis Kamajų apylinkėje 
baigta elektrinės statyba. 
Elektros lemputės sužibo gy
ventojų butuose, vidurinėje 
mokykloje, namuose.

Pasikeitimų Kamajuose yra 
i)- daugiau. Buvusiame už
kampyje sukurta vidurinė 
mokykla, gimdymo namai, 
vaistinė, biblioteka, valstiečių 
jaunimo mokykla. Mokyklose 
mokosi visi kolūkiečių vaikai. 
Kamajuose susikūrė kolūkio 
centras. Padidėjo miestelio 
inteligentijos skaičius: čia ne
maža’ mokytojų, medicinos 
darbuotojų, žemės ūkio spe
cialistų. A. Smalstys

A - _ - . - ' .1

Pirmieji vienadieniai viščiukai

PANEVĖŽYS. — Staniūnų 
p a u k št i n i n k ystės t a r y b i n i s
ūkis plačiai žinoipas Šiaulių 
srityje. Per praėjusius metus 
vien tik iš paukštininkystės ta
rybinis ūkis gavo daugiau 
kaip ketvirtį milijono rublių 
pajamų, šiuo metu tarybinio 
ūkio inkubatorinėje stotyje 
pradėta perinti viščiukus. Kas 
ketvirta diena iš čia Į kitus 
tarybinius ūkius išsiunčiama 

•po 4,000 vienadienių viščiukų. 
Iš viso jau išperinti 28 tūks
tančiai vienadienių viščiukų.

V. Bronevjčius

350,000 kilometrų su 
automobiliu “ZIS-5”

KAUNAS. — “Automašina 
pravažiavo 341,000 kilometrų 
be kapitalinio remonto,” —tai 
naujas užrašas ant mašinos, 
kurią kauniečiai mato važinė
jant Zanavykų ir Raudonosios 
Armijos prospektu Iki Mura- 
vos kaimo. Skaičiai vis kei
čiami. Netrukus kauniečiai iš
vys užrašą “350,000 kilomet- 
tu.” . c

—Nuostabi mašina! Kas 
jos vairuotojas? — paklausia 
žmonės, pamatę šią mašiną.

O daugelis kauniečių maši
ną ir jos šoferį gerai pažįsta. 
Tai automobilis “ZIS-5”, o jo 
vairuotojas — šoferis-novato- 
rius Balys Žabu kas. Šita pačia 
mašina Zabukas važinėja jau 
aštuntus metus. Per tą laiką 
jo‘ vairuojama mašina neturė
jo avarijų, nqbuvo nė vieną 
kartą kapitaliniu būdu re
montuota. O norma pravar 
žiųoti be kapitalinio remonto 
yra 70,000 kilometrų.

.................................................. ........................ "1 . • •
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CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa.
Telefoną? Poplar,. 411Q

Philadelphia, Pa,

HELP WANTED—MaLE

CHIEF PORTERS
For used car lot. Must have driv

er's license. 30 to 50 years of ago. 
$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. 
Torresdalc E. of Frankford Ave.

(70-72)........... - — ' —— • • 
BULLARD VERTICAL TURRET,J

i »♦ » r • i

. LATHE OPERATORS & ! *

MEN FOR GENERAL MACHINE. 
SHOR WORK.

Steady work; Good working condi-.,. 
, tions. Apply in person.
McLaughlin machine works 
Route 202 At Chester Valley R. R.

Bridgeport, Pa.
(Mention advertisement)

(71-74) -•

SHEET METAL HELPERS. 2,'A 
young men over 18 to learn sheet' 
metal trade. Steady work; good 
working conditions. Opportunity for • 
advancement. Apply in person, ask 
for LEĖ.

MAURLEE CO.. 138 Green Ave. ... 
Woodbury, N. J.

_____________ (71-73) '*
AUTO MECHANICS. Experienced, ‘ * 

steady work. Good working condi
tions, good pay? Apply in persdh? 
PEACOCK WEL. )1NG CO., 406 N. 
6th Street.

(71-77), f •

MECHANICS
Experienced first class Chevrolet , t 

man. Best; pay and working condi- • ’ 
tions. Apply in person. • >

BUDD MOTOR CO.
740 N. Broad Street, 

Woodbury, N. J.
(71-74)

WELDER
To work on dredge operating in 

Delaware River. Night work'; alter
nate weeks. Good food and living 
quarters furnished. See Mr. James, 
8 A. M.

LIBERTY YARD
Delewarc River & Orthodox Street.

(72-74)

HELP WANTED FEMALE

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

(67-73)

WASHINGTON
HĖTp WANTED MALE

HANDYMAN needed for residen- . 
tial construction work. Must have 
own transportation. Call for appt,

JE. 4-4663.
(71-73)

Baltimore, Md,
Help Wanted Female

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

(65-72) ’ ’
___ ____ _ ____ | - _____ ■ __ - -------- — - - - -- ----
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Ir pasikalbėjome
• • »v»
ir pasivaisinome

Praėjusį ketvirtadieni Kul
tūriniame Centre atlaikėme 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos 185 kp. susirinkimą, šis 
susirinkimas buvo nepapras- 
tas tuomi, kad jame turėjome 
ir gerų ir labai skanių vaisių. 
Jas mums suteikė Vincas 
Kazlauskas ir Stasys Prūso
kas. Dalykas, mat, tame, kad 
jie yra gimę balandžio mėne
sį, tai gimtadienio mėnesio 
proga jie mumis pavaišino. 
Labai ačiū jiems.

Tai antras mūsų k p. susi
rinkimas su pyragais, pyragai
čiais, arbata, sūriu ir kitkuo. 
Panašus bus ir ateinantis susi
rinkimas.

Tiktai prašom* nariai skait- 
lingiau dalyvauti, šiame susi
rinkime turėjome tiktai apie 
gerą tuziną. O tai per mažai.

Susirinkime smarkiai pasi
kalbėjome apie narių duoklių 
mokėjimą. Dar tik apie pusė 
mūsų 185 kp. narių tėra pasi- 
mokėję už šiuos metus. Nusi
tarėme likusius susitikę karš
tai paraginti, kad jie tuojau 
atliktų savo organizacinę pa
reigą. Todėl susitikę bei pa
matę mūsų finansų sekreto
rių Charles Balčiūną, arba iž
dininką Juozą Vinikaiti, arba 
protokolų raštininką Povilą 
Rainį, nebėgkite nuo jų. nes 
niekur nepabėgsite: duokles 
reikės pasimokėti.

Pranešta, kad šių metų kny
ga “Po Audros“ jau atspaus
dinta ir perduota knygų ap- 
darytuvei. šiemet nariai, pasi- 
mokėjusieji duokles, žinoma 
tą gražią lengvo pasiskaity
mo knygą, gaus gana anksti.

žodžiu kitu prisiminta ir a- 
pie suruošimą išvažiavimo. 
Bus ruoštas, tikėkite ir lauki
te.

Mes taipgi ne pamiršom c 
mūsų Chicagos dienraščio 
Vilnies. Nutarėme Vilnies šė- 
rininkų suvažiavimą, kuris į- 
vyks,tgeg. 3 d., pasveikinti su 
penkine ir palinkėti jiems ge
riausio pasisekimo.

. Tai ir užteks iki gegužinio 
susirinkimo, kuriame tikėsi
mės daugiau narių. B.

18 d. balandžio
Tai diena, kada LDS boli- 

ninkės pasiruošia jus pavai
šinti. Jau skilandžiai gražiai 
išrūkyti ir kiti pridėčkai už
sakyti. O mūsų moterys boli- 
ninkės, įpratusios dešiniąją 
sunkoką bolę risti ketvirtadie
niais, dabar raitojusi ranko
ves skutimui ir tarkavimui 
bulvių dėl kugelio. Ateikite 
pavalgyti tų lietuvišku skanė
sių 18-tos vakarą, 7:30 vai. 
įžanga $1.75. Bluebell.

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.
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Miesto iždininkas sako9 kad 
(eras bus keliamas tuojau

Dar ir lytinė 
išpažinti s

Greta politinės išpažinties, 
; norintiems gauti darbą mo- 
i Ryklų ir mokymo srityje iš- 
i rasta dar 20 lytiniu klausimu, 
j Tais klausimais ir griozdišku 
į jų pastatymu taip pasipiktinę 
itin, ktrrioms .jau teko su jais 
'susidurti, kad protestai jau 
• pasiekė ir miestinę švietimo 
Tarybą.

įdomu, ką dar prasimanys 
i tie diktatūrinių norų žmonės, 
prisitaikiusieji valdinėse Įstai
gose tapti carukais? O -juk 
taksų mokėtojai turi jiems už 
tai mokėti gana riebias algas 
už tas paikybes. T-as.

Gaso darbininkai 
išėjo Į streiką

Apie 800 Brooklyn Bo
rough Gas Co. darbininkų išė
jo streikai! praėjusi antradie
ni pastangose apsaugoti dar
bą. Išėjo protestuoti prieš at
statymą 200 darbininkų pra
ėjusį penktadieni. Ir prieš 
delsimą derybų i dėl naujo 
kontrakto.

Streikas vadinamas “wild
cat” streiku, unijos viršininkai 
streiko nešaukė. Atstačius 
tuos 200, tuojau sustreikavę 
apie 250, vėliau prisidėjo vi
si. Jie prašė unijos viršininkų 
iššaukti ir kitų tos kompani
jos skyrių darbininkus. Viso 
firma samdo apie 3,500.

Unija reikalauja 35 valan
dų savaitės su dabar gaunama 
alga už 40 valandų savaitę, 
taipgi po 20 centų ’per valan
dą priedo. Ir reikalauja .griež
tai prisilaikyti ilgiau išdirbu
sio nuostatų, užtikrinti darbo 
pastovumą, ir kitų pagerini
mų.

‘Taupykite šviesą”
Tokius patarimus Įsakė iš

kabinti matomoje vietoje' vi
sose įstaigose vandens tieki
mo viršininkas Paduano.

Atsakymui į gubernato
riaus Dowry radio prakalbą, 
kuria jis pasakė balandžio 
8-tą, miesto iždininkas Laza
rus Joseph buvo susišaukęs 

įspaudus atstovus. Spaudos at 
(stovams jis pasakė, kad gu
bernatoriaus kalba miesto l'i- I

' nansų reikalais neatitinka l'a- 
; ktams.

.Joseph sakė, kad priėmus 
i gubernatoriau-s pateiktą mies
tui Transit Authority “mažas 
j foro pakėlimas” gali Imti tuo
jau, pirm rinkimu. O kitas.

1 gerokas pakėlimas, po rinki- 
Imu.“

Gubernatorius savo kalboje 
jpliokė miesto valdžią ir tikri- 
, no, kad esančios “nesąmonė” 
Įkalbos tų miesto valdininkų, 
kurie sako, kad uždėjus mies
tui Transit Authority bus. kim
bamas I eras.

Reporteriai klausė iždinin
ko, ar tiesa tas, kad majoras 
Impellitteri susitarė su Dewey 
dėl to Pero kūlimui autoriteto.

Iždininkas atsakė: “Man
taip atro'do. Nesakau, kad 
yra susitart,a.”

Iždininkas buvo prašęs 'gu
bernatoriaus sušaukti specia
lu Seimelio sesija persvarsty
ti miesto finansų reikalus. 
Gubernatorius prašymą' atme
tė. Tam pranešti iždininkas ir 
susišaukė ši spaudos atstovai 
posėdį.

Joseph taipgi kritikavo gu
bernatorių už tai, kad. jis aU 
sisako leiski takšnoti Įvairiais 
Šerais prekybą (stock trans
fer). Aprokuojama, kad tas 
suteiktų miestui 22 milijonus 
pajamų, o labai mažai palies
tų eilinį žmogų, gal tik kelin
tą iš tūkstančių. Dewey nelei
do, aiškindamas, kad tai ga
lėtų pakenkti p re kybą i. Dėl to 
Joseph išmetinėjo :

“Jam gerai, jis sutinka kel
ti rendas, forus ii’ pasiūlo ap- 
taksuoti algas... O aptaksavi- 
mas algų .juk nuskriaustų 
daugiausia tą, kuris mažiausia, 
teišgali mokėti.”

NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED FEMALE HELP WANTED—FEMALE

Atsiminkime ir save
šj sezoną turėjome gausą 

visokių lietuviškų susirinkimų, 
meno iškilų, pasilinksminimo 
pobūvių. Visi buvo mūsų pub
likos gražiai lankomi. Visa 
tai pagirtina. Tačiau neuž
mirškime ir savo sveikatos. 
O tam jau senokai beturėjo
me progos.

šį sekmadieni. 19-tą, 3 
vai. po pietų, Liberty Audito
rijoje, sveikatos klausimais 
prelekciją teiks Dr. Petras 
Gustaitis. Visi kviečiami. Joji
mas nemokamas.

Marininkai smerkė 
kompany sutartį

Graiku Marininkų Unijos 
newyorkirlis skyrius pasmer
kt“ graikų laitu kompanijų 
su .Amerikos semitine komisi
ja padarytą sutartį. Kokia 
.ji? Sutartis uždraudžia grai
kų laivams vežti prekes į Ta
rybų Są.jungos ir liaudies de
mokratijų uostus.

Unija pareiškia, kad del 
tos sutarties tuksiančiai ma- 
rininkti bus išmesti iš darbo. 
Ir be to Graikijoje virš 6,000 
marininkų jau buvę nuolati
niais bedarbiais. 

1 ---------------------------- .-------------------- ----------------_

. Biedenkapp pagerbti 
apeigos antradienį

Unijų organizuotojo ir va
do, civilinių teisių gynėjo 
Fred Biedonkapp pagarbai 
masines šermenys įvyks balan
džio 1 l-tos prievakarį, tuojau 
po darbo, nuo 5:30 iki 7. Jos 
įvyks Yugoslavų Salėje, 405 
W. 41st St., New Yorke. Sa
le randasi prie pat 91h Avė., 
už poros blokų nuo Times 
Square.

i Greit pralobęs, tad 
į atsidūrė teisme
i Tačiau no už pralobimą Da
wid Frankenstein ton atsidū- 
j rė. Ji kaltina, .jog .jis Valstiji- 
noi Kriminalybėms Tyrinėti 
Komisijai melavo.

Frankenstein tapo įtartas, 
■kad .jis savo uošviui, biivu- 
Įsiam teisėjui Aaron Lovy ve
ide bylas ir padėjo imti kyšius, 
i Patirta, kad jis niekad neuž
dirbo normaliais, legaliais ke
liais daugiau $6,000 metams. 

■Tačiau kai jis buvo pašauk- 
j tas tyrinėti, .jis turėjo $183,- 
,000 investment!!. Liūdymc 
jis sakė, kad jam tėvas pali
kęs, kad mm uošvio, nuo žmo
nos skolinęs. Bet tyrinėtojai 
tam nepatikėjo.

Auto apdraudų kompanijos 
žada pakelti duoklę jaunuo
li vairuojamiems auto. Ir nu
mažins duokles tiems šeimų 
auto, kurios daugiausia vai
ruoja suaugusieji.

UNIJOS STATOSI 
APARTMENTĄ

Vieton pavesti savo sutau
pąs banl<ų pelnui, dvi unijos 
bendrai statydinsis Bronxe 2,- 
002 šeimoms namus. Apart- 
mentus ten išlaikys ne pel
nui, bet nariams naudotis, 
k o o p ei*aty v i a i s p a gr i n d a i s.
Kainuos 20 milijonų dolerių.

Kooperatyvui statybai susi
dėjo AFL Teamsters Unijos 
du lokalai ir CIO Utility Wor
kers du lokalai.

Kalinys išbėgo 
per langą

Atvestas į tois.mabuti auto 
vagis, Robert l'arnisari užšo
ko ant palangės, savimi iš
mušė langą, nušoko Id pūdų 
ir pabėgo. Tačiau už bloko 
jį sugavo po to, kai policistas 
peršovė jam rankos riešelį. 
Ji nuvežė i ligoninę, o iš ten 
turės eiti kalėjima n.

Leido pakelti New 
Jersey fėrą
Nuolat važinėjantioms West 

Shore linijomis tarp New 
Yorko ir artimųjų* punktų 
New Jersey šone pakeliamas 
fėras. Įeis galimi balandžio 
20-tą. Mėnesiui tikintas kai
nuos 4 0 iki 60 centų daugiau.

♦

Traukinius pasuko 
kitu keliu

I 
j.

BMT traukiniai, kurio o i (la
ivo per Manhattan tiltą .i 
ĮBrooklyną, tapo pasukti per 
;Montague St. tunelį. Tiltui 
: reikalingos pataisos užtruk
siančios gal koletą savaičių.

Mrs. Frances Jells, 75 m., 
Įtapo užmušta buso netoli savo 
namų, Jamaica, L. L

PRANEŠIMAI
BINGHAMTTON, N. Y.

L.L.D. 20-tos kuopos Motorų sky- 
I riaus susirinkimas įvyks balandžio 
, (April) 16 d.,.bus paprastoje vietoje 
ir paprastu laiku, narės yra prašo
mos dalyvauti susirinkime, nes tu
rime svarbių dalykų aptarimui. Bus 
išduotas aukų rinkėjų raportas dėl 
sukėlimo Laisvei $8,000 fondo. Taip
gi bus raportuota dėl Vilnies Baza- 
ro ir dėl Dagilio poezijos knygos iš
leidimo. Pasižymėkite, kad susirin
kimas bus 3-čio ketvirtadienio vaka
rą ir visos būkite jame.

Koresp. J. K. Nelesh.

DETROIT, MICH.
Detroito Moterų Pažangos Kliubo 

susirinkimas įvyks , trečiadienį, 15 
d. balandžio, 7:30 vai. vakaro, Drau
gijų Svetainėje, 4097 Porter St.

Draugės, visos dalyvaukite šiame 
susirinkime, nes yra svarbių reikalų 
ir naujų narių atsiveskite.

Sokr. N. A.
(71-72)

Unijistai AFL nariai tebe- 
stroikuoja prieš Interborough.

OPERATORĖS—OPERATORĖS
Patyrusios prie single ir double 

needle mašinų, dirbti prie brassiers 
ir garter belts. Nuolatinis darbas, 
gera mokestis, puikios darbo sąlygos. 
Kreipkitės:

HENNI BRASSIER
34-23 31 st St., L. I.

Tel. RA. 6-934 1
City

(72-78)
REIKALINGOS OPERATORĖS

Patyrusios ant Singer mašinos.
bliuskučių. Nuolat inisdirbti prie 

darbas, gera 
bo sąlygos. Kreipkitės:

R. LANTOS
147 E. 1251h SI., N.Y.C.

(72-78)

mokestis, puikios dar-

KNYGŲ APDARYMIJI MERGINOS 
GERA MOKESTIS

Carbon collators ir slicers, dienomis 
ar naktimis.

TURI BUT PATYRUSIOS
3614 Valandų Savaitė—Nėra dalimis 
laiko. Nuolatinis darbas! Darbininkų 
Pašalpos!

Federal Business Produktai
90 Gold St., N.Y.C. (3rd Floor) 

Visos subways iįci Brooklyn Bridge.
(72-76)

NURSE R.N. OR LICENSED 
PRACITICAL

Gyvenimas vietoje, Puikiausia pa
talpa. Gera alga, pridedant užlai
kymą. 8 valandos nuolatinis darbas.

TELEFONUOKITE:
WHITE PLAINS 6-5642

Ar rašykite Box A 10, Rm. 830,
11 W. 42nd St., N. Y. C.

(72-74)

PARDAVIMAI
Parsiduoda Delicatessen ir Alaus 

krautuvė. Lietuviais apgyventa. At
dara šešias dienas į savaitę. Dėl pla
tesnių informacijų prašome skam
binti jx) 6 vai. vakaro. CLoverdale 
9-9247.

(72-74)

PAIEŠKOJIMAS

OPERATORĖS į
Darbas prie suknelių $8.75-$10.75( 

Line. Nuolatinis darbas, gera mo- | 
kęst is. Geros darbo sąlygos.

Kreipkitės:
KATE WINTERS

501 71h Ave., N.Y.C’. (5th floor)/
Tel. PE. 6-4226

(71-73)

M ERG I N OS—M OTERIftK ĖS

Patyrusios
SI. 00 J VALANDĄ

PRADŽIAI

Daug Viršlaikių 
PLASTIKU DIRBTUVE 
Linksmos Darbo Sąlygos 

šventės — Pašalpos 
PLASTIC 

MOLDED ARTS 
12-04 441h Ave., L 
Ind. Suh. Ely Ave.

I. City 
Station

. (71-75)

PARDAVĖJA — PATYRUSI 
(Pirmadieniais Uždara) 

Nuolatinis Darbas. Gera Mokestis.
Kreipkitės:

TINA’S PASTRY SHOP ' 
93-11 37lh Avenue 

Jackson Heights, L. I.
Tel. HA. 9-6282

(71-77)
REAL ESTATE

BROOKLYN
516 Morgan Ave,, Greenpoint.

Gerai pabudavotas 8 šeimų pelJ 
ningas namas. Visi 4 ir 3 rūmų 
apartment ai. Žalvario vamzdžiaj 
(j)lumbing) ištisai. Combination sin- 
kos. Daug kitų puikių įrengimų. Ar
ti mokyklų, krautuvių ir transpor- 
tacijos. Imokėjimas tik $2,000. Šau
kite savininką pamatymui ir įverti
nimui.

STagg 8-4815
(72-78)

PEIST LANE
DRUGS, Inc

Kadaise gyveno Mon- 
Mass., ii- buvo vedęs Matildą 
Taipgi paieškai! Jono Sipul, 
taipgi gyveno Montelloj. Jų 
ar apie juos žinančių prašaus

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

Paieškai! draugo Petro Zamuko 
(Zamukas). 
tolio, 
Sipul. 
kuris 
pačių
kreiptis šiuo antrašu:

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

(70-72)

REIKALAVIMAI
ABELNAM DARBUI

Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

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

Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.”
Tel. EV. 7-6238

DARBININKAI

valandą. Po 30 dieni) $1.19 į valan
dą.

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

šešios Dienos. Pradžiai $1.12’Z> j

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP

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

Abiem vakarais įžanga tik 50c asmeniui

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

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

Pusantrų motų amžiaus 
mergytė rasta bėginėjant, vie
na ant gatvės New Yorke. 
Kadangi niekas tą dieną, jos 
neatsišaukė, menama, kad ji 
tiksliai buvo pamesta.

""KRISLAI
(Tąsa nuo 1 puslapio) 

i tos klaidos nepadarys, jis ga
ilės būti geru tarptautines or
ganizacijos vairininku.

—o—•
Reakcionieriai surado naują 

dalyką. Jie dabar sako, kad 
komunistas ir “raudonasis” 
nėra ir negali būti tuo pačiu 
sutvėrimu.

Komunistas yra Komunistų 
Partijos narys, o ‘raudonuoju' 
gali būti bile žmogus, kuris 
abejoja senatoriaus McCar
thy, arba senatoriaus McCar- 
ran, arba senatoriaus Tafto 
protu ir sąžine.*O kadangi to
kių žmonių labai daug, tai 
jie ir “raudonųjų“ suranda 
visus pilnus kampus.

Kaip ton nebūtų, bot įrodęs 
nesąs komunistu, pagal Taft- 
I-Iartley įstatymo reikalavimą, 
žmogus dar negali gauti ir 
negaus iš reakcionierių gric- 
kų atleidimo.

News Co., savininkę subway 
stotyse saldaines ir kramto
mąją gumą parduodančių ma
šinų.

CLIFFSIDE, N. J. 
Meno šventė-Koncortas

Sekmadienį, balandžio 19 d., I.W. 
O. Rusų kliubo salėj, 324 Cliff St. 
ii’ kampas Anderson Avė., įvyks 
meno festivalas — koncertas. Pra
džia lygiai 4 vai. popiet. įžanga vi
siems dykai.

Programoje dalyvaus šio žymūs 
lietuvių meno talentai: Leonas Yo- 
nikas, Elena Brazauskienė, Jonas 
Velička, Franas Bahvood, lietuvių 
šokikų grupė vadovybėj Ruth Bell, 
Rudolfas Baranikas, Harry Mitkus 
ir šios mono grupės vadovė Mildred 
Stensler.

Kaip matot, turėsime dainų, mu
zikos ir lietuvių jaunuolių šokius. 
Tai bus koncertas kokio iki šiol čia 
nėra buvę.

Visus kviečiam dalyvauti ir būti 
lygiai 4 valandą popiet.

LMS. Apskritis.
(72-74) „

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

(68-77)

Reikalinga jauna moteriškė abel- 
nam namų-darbui: lengvas virimas. 
Taipgi prigelbėjimui lengvai nepa
jėgiančiai moteriškei. Turi kalbėti 
angliškai. Darbas prie viduramžių 
poros; guolis vietoje; gera mokestis. 
Kreipkitės tarp 10 ir 6 va).

SHcepshead 3-6414.

ANTANAS LEIMONAS
Savininkas

306 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

Gerai Patyręs Barboris

4

. b

Dr. A. Petriką
(71-72)

RANDAVOJIMAI

DANTŲ CmYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergrecn 7-6868
Pasirandavoja didelis fornišiuotas 

šviesus kambarys. Garu apšildomas 
ir kiti patogumai. Kreipkitės 71 
Meserole St., Brooklyn, apart. 16. 
Kreipkitės po 6-tos vai. vakarais 
arba telefonuokite:

EVergrecn 7-2158.

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

(72-74)

SKELBKITeS laisvoje

Jei jūs norite parduoti jna< 
mą ar 
veje, parduosite greit. įZz pa
skelbimą kaina žema.

ais

Belleville, N. J., trūko didžioji vandenine paipa. 
Ją taisant trys darbininkai buvo pagauti ir uždaryti 
po žeme. Ten jie išbuvo dvi valandas. Čia parodoma 
išimtas iŠ duobes Vennagio Perez. Jis tuojau po to 
mirė nuo užsinuodijimo “carbon monoxide’’ gazais. 
Mire ir kitas darbininkas. Tiktai vienas iš trijų išli
ko gyvas.

Virginia 9-6128PETER 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., fi

□

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

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

Telephone EVergreen 4-8174
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