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KRISLAI
Philadelphijoj.
Ar ten galima pastatyti
“Adomą ir Ievą”?
Adv. J. Grish.
Kun. A. Milukas.
Fred Biedenkapp.

Rašo R. M1ZARA

Praėjusi savaitgali praleidau 
1 Philadelphijoje.

Brocktoniškiai meno mėgė
jai, vadovaujant Onai Minoi- 
krtūi, ten statė spektaklį, 
‘V/’eriau dainelė negu šposai.” 

Teko susitikti nemaža mū
sų geru žmonių ir apsikeisti 
žodžiu.

Laisvės $8,000 fondui phi- 
ladelphiečiai ton pat sudėjo 
$103.60.

Kiti aukojo daiktu Rank
darbių parodai, kuri įvyks 
Richmond Hill, N. Y., balan
džio 25 ir 26 dd.

Nuoširdi jiems padėka.
★ ★

Man rodosi, philadolpilie
čiai šį sezoną dar galėtų pasi
kviesti Brooklyno aidicčius, 
kad jie pastatytų ten M. Pet
rausko komišką operetę ‘Ado
ma ir Ieva.’ C *

Šioje operetėje tedalyvau
ja tik trys asmenys. Su muzi
kos akompaniste ir režisie
rium bus iš viso penki asme-

A “Adomas ir.Ieva” juokinga 
komedija, neilga, visiems su- 

' prantama, ir lengva pastatyti.
Greta jos būtų galima duoti 

gražus dainų koncertas, —at
liktų aid iečių Kvartetas Melo, 
dija.

Beje, operetė “Adomas ir 
Ieva” bus suvaidinta Rich
mond Hill, N. Y., gegužės 3 
dieną.

Kalifornijoje mirė advoka
tas J. Grish-Grišius. Jis gimė, 
augo ir mokslus ėjo Chicago- 
je, bet vėliau nusikraustė gy
venti į Kaliforniją.

Jis kadaise buvo katalikų 
veikėjas, dirbo. LRKSA, bet 
buvo sukalbamas vyras, tole- 
rantas. Mirė sulaukęs 60 me
tų amžiaus.

šiemet sukako 10 metų 
kai mirė kun. Milukas, buvęs 
visos eilės lietuviškų laikraš
čių redaktorius.

Pib*Š jo mirtį A. Milukas 
buvoykitų kunigų vyskupui 
skandinamas dėl to, kad jis 
palaikė ryšius “su bedieviais.”

Milukas mėgo rašyti ir 
spausdinti knygas. Visa, ką 
jis* uždirbo kunigaudamas, 
atidavė knygoms.

Kur šiandien jo tos knygos?
Prieš keletą metų viename 

katalikų laikraštyj skaičiau, 
būk visos A. Miluko’ išleistos 
knygos buvo atiduotos “rėks- 
manui.”

Beje, A. Milukas nesibijojo 
užeiti ir į Laisvę ir čia surasti 
bendros kalbos.

Tenka priminti ir tai, kad 
prieš apie 30 metų prieš kun. 
Ai Miluką Maspetho parapijo 
nai buvo paskelbę streiką, 
dėl kurio jis ir prarado čia 
klebonp vietą.

Velionis vėliau sakydavo:
-A-Parapijonys manęs nesu

prato. Aš norėjau, kad jie 
dūkiau skaitytų, mokytųsi, 
Švietusi. Jiems nepatiko tai, 
kad aš daug rūpinausi litera
tūra, kad mišias per greit at
laikydavau.

Man atrodo, kad A. Milu
kas buvo išleidęs daugiau j-

I SOVIETINIAI TAIKOS 
SIŪLYMAI DREBINA
VAKARINĘ EUROPĄ
Taikos pasiūlymai puldo Franci jos ir kitu 
vakarinių kraštų karinį biznį, stumia krizėn

Washington. — Anglijos 
ir Francijos valdovai per
spėjo Ameriką, kad Sovie
tų Sąjungos pasiūlymai dėl 
taikos jau žymiai puldo biz
ni bei pramonę vakarinės 
Europos -krašt u o s e. Tie 
kraštai todėl negalėsią taip 
ginkluotis, kai]) kad Ame
rika reikalauja.

Geneva, Šveic. — New 
Yorko Times koresponden
tas M. L. Hoffmanas pra
neša, kad:

Sovietų Sąjunga su savo 
taikos pasiūlymais per ke
lias paskutines savaites la
biau pažeidė vakarinio pa-

■ - - - --   - - ■-  ■ - ■ — ■ ■ ■  ii a ms'

Irano karaliaus 
oficieriai kursto 
naują sukilimą

Teheran, Iran. — Senieji 
Irano karininkai, karaliaus 
salininkai, paskleidė spaus
dintus atsišaukimus — nu
versti premjero Mossade- 
gho valdžią, atlaikyti kara
liaus galybę. Atsišaukimai 

! vadina Mossadeghą ir jo rė
mėjus “kriminalistais.”

MINIOS DEMONSTRUO
JA PRIEŠ KARALIŲ
v Teheran. — Trano prem
jeras pakartojo seimui siū
lymą — atimti iš karaliaus 
komandą armijai ir pavesti 
ministrų kabinetui visą ga
lią kariniais ir civiliniais 
reikalais.

Dar nėra žinios, ar susi
rinks reikalingas skaičius 
seimo narių, kad galėtų pa
daryti sprendimą. Kara
liaus šalininkai tyčia nėjo į 
seimą. Taip iki šiol ir sto- 
kavo reikalingo atstovi; 
skaičiaus.

Tudeh (masių) Partija 
ruošia demonstracijas prieš 
karaliaus palocių ir ties 
seimo rūmais. Šaukia su
valdyt karališkąją š a i k ą 
kaip “ p a r s i d a vėlius an
glams ir Amerikos imperi
alistų įnagius.”

ORAS.—Giedra ir būsią 
nešalta.

vairių knygų, negu bent kuris 
kitas Amerikos lietuvis, išski
riant gal A. Olševskį.

Praėjusią savaitę New Yor
ke mirė žymus darbininkų 
veikėjas, Fred Biedenkapp, 
sulaukęs 76 metų amžiaus.

Jį pažino daug ir lietuvių 
darbininkų, nes jis buvo geras 
kalbėtojas, sakydavo kalbas 
masiniuose darbininkų mitin
guose, organizuodamas j. dar
bo unijas. Jį gerai pažino 
Naujosios Anglijos “šiušapių” 
darbininkai, kur jis kadaise 
daug dirbo.

šaulio ekonominius (biznio) 
reikalus, negu per kurį kitą 
laikotarpį po Antrojo pa
saulinio karo.

Hoffmanas pripa žįsta, 
kad tiktai Amerikos dole
riais remiamas šaltasis ka
ras iki šiol palaikė vadina
mą “gerovę” vakarų Euro
poje. Bet nepaisant dole
rinės paramos, dabar smar
kiai nusmuko kainos tokių 
dalykų, kaip *cina, guma, 
cinkas ir daugelis kitų me
džiagų bei dirbinių.

Francija maldauja dar 
$350,000,000 karui prieš 
Vietnamo liaudininkus

Washington. — Atvykęs 
Franci jo.s karo ministras 
R. Pleven prašo Ameriką; 
kuo -'greičiausiai padidint 
paramą f r a n c ū z ų ■ karui 
prieš Vietnamo liaudinin
kus, Indo-Kinijoje.

Jungtinės Valstijos iki 
šiol davė po 500 , milijonų 
dolerių tam .karui per me
tus. Dabar Pleven maldau
ja tuojau pridėti dar bent 
350 milijonų dolerių..

Fašistinė go veda Chicago j 
sužeidė daug žmonių

Chicago.—Fašistiniai pa
daužos, išardydami Roose- 
velto - Stalino paminėjimo 
mitingą pereitą sekmadie
nį, sužeidė ir daugelį atei
nančiu žmonių.

Padaužų gov^doje buvo 
daug fašistinių dipukų. Po
licija davė valią užpuoli
kams.

New York. — Prasidėjo 
8,000 tarnautojų streikas 
prieš penkias Macy depart- 
mentines krautuves Didžia
jam New Yorke.

Reikšminga Bolivijos naujosios valdžios sukaktis
La Paz, Bolivia. — Pro- 

gresyvė Bolivijos valdžia 
balandžio 9 d. minėjo vien
metę savo sukaktį. Pernai 
tą dieną piliečiai, vadovau
jami Viktoro Paz Estens- 
soro, nuvertė karinę dikta
tūrą. Tapo įkurta buržua
ziniai - demokratinė val
džia su Viktoru Paz 
Estenssoro kaipo preziden
tu.

(Kariniai valdovai buvo 
ištrėmę jį, iki jis po 6 me
tų sugrįžo ir laimėjo su
kilimą prieš juos.)
SUVALSTYBINO CINOS 

PRAMONĘ
Naujoji valdžiai perėmė į 

valstybės nuosavybę gau-

Vietnamo liaudininkai šluoja 
fran'cūzus ir Laos provincija j

Hanoi, Indo- Kin.—Viet
namo liaudininkai - komu
nistai įsiveržė jau į Laosą, 
kitą Indo-Kinijos provinci
ją. Nubloškė f rancūzus apie 
60 mylių tolyn į vakarus ir 
užėmė Samneua miestą.

Francijos karininkai nu-
mato, kad Vietnamo liaudi
ninkai atakuos juosirKam- 
bodijoj, trečioj Indo-Kinijos 
provincijoj.

(Francija jau 7 metus ka
riauja, mėgindama išlaiky- sričių* valstybę.”

•    — -■■■■-  —

AR VALDŽIAI NEUŽTEKTŲ 
NET 165 BILIJONŲ 
DOLERIŲ PER METUS?

Washington. — Eisenho- 
werio valdininkai ragina 
Kongresą atmesti siūlymą, 
kad būtų valdžiai paskirta 
tiktai 65 tūkstančiai mili
jonų dolerių (65 bilijonai) 
lėšų per 12 mėnesių nuo šių 
metų liepos 1 d. Sako, jei
gu Kongresas tik tiek pini
gų valdžiai. paskirtų, tai 
“surištų prezidentui Eisen- 
howeriui rankas.”

Į tai atsako republikonas 
kongresma.nas Fred R. 
Coudert:

—Jeigu Kongresas nepa-

Dulks nupulde ūpą 
vakarą Europai

Paryžius. — Labai nupul- 
dė ūpą vakarinės Europos 
valdovams John Foster Dul
les, Amerikos valstybės se
kretorius, kuomet jis pa
reiškė, jog Amerika turės 
duoti daugiau paramos azi
jiniams kraštams prieš ko
munizmą; . taigi sumažins 
piniginiai - ginklinę para
mą vakarų Europai.

Taikos obalsiai 
padės kairiesiems 
japonams rinkimuose

Tokio, Japonija. — So
vietų Sąjungos pasiūlymai 
dėl taikos patarnaus kairie
siems Japonijos seimo rin
kimuose ateinantį sekma
dienį, kaip lemia ameriki
niai korespondentai.

singąsias kasyklas cinos, 
svarbaus metalo civiliniams 
ir kariniams dirbiniams. Į 
tas kasyklas buvb įdėta 
daug Jungtinių Valstijų ka
pitalistų pinigų. Jie todėl 
smarkiai protestavo, kad 
Bolivija suvalstybino cinos 
pramonę be “tinkamo atly
ginimo” 'privačiams savi
ninkams. Amerikonai skai
čiavo, kad cinos' kasyklos ir 
fabrikai verti 520 milijonų 
dolerių. Bolivijos valdžia 
atsakė: Kapitalistai nusu
ko apie 500 milijonų dole
rių taksų. Valdžia todėl 
galėtų jiems primokėti apie 
22 milijonus dolerių. Kit
kas priklauso valdžiai už 
nusuktus taksus.

ti Indo-Kiniją kaip savo ko
loniją.) 

»

LIAUDININKŲ TIKSLAS
Hanoi. — Vietnamo liau

dininkai per radiją pareiš
kė :

“Mūsų Darbininku Parti- € C
jos ir Vietnamo liaudies už
davinys yra išlaisvinti ne 
tik Vietnamą, bet Kambo- 
diją ir Laosą ir sudaryti 
vieną sąjunginę šių trijų

skirtų net ne vieno dešim
tuko naujų lėšų valdžiai, 
tai liepos 1 d. šiemet val
džia vis dar turėtų ant 
rankų 100 tūkstančių mili
jonų dolerių kariniams ir 
kitiems reikalams, šie pi
nigai pirmiau pasklidi, bet 
dar nesunaudoti’—

O pridėjus 65 bilijonus 
dolerių naujų lėšų, tai val
džia galėtų išleisti net 165 
bilijonus dolerių kariniams 
bei kitiems tikslams per se
kamus 12 menesių nuo 1953 
metų liepos 1 d.

Dvišakis Socialistą 
Internac. tarimas

Paryžius. — Socialistų 
Internacionalo komi te tas, 
susirinkęs Paryžiaus prie
miestyje, padarė “dvišakį” 
tarimą. Iš /vienos pusės, 
šaukė vakarinius kraštus 
uoliai ginkluotis, nepaisant 
Sovietų siūlomos santaikos, 
o iš antros pusės, ragino 
Ameriką ir kitus vakarų 
kraštus pripažinti liaudi
ninkų - komunistų valdžią 
Kinijoje.

Korėja. — Patys Ameri
kos lėktuvai saugo kelius, 
kuriais Šiaurinės Korėjos 
liaudininkai grąžina sužeis
tus bei nesveikus ameriko
nus belaisvius.

NUSLOPINO REAKCI
NINKŲ SUKILIMĄ

Dešinieji politikieriai iš
vien su senaisiais karinin
kais sausio mėnesi šiemet 
surengė sukilimą, reikalau
dami pašalint iš valdžios 
kairiuosius bei komunisti
nius ministrus.

Prezidentas Viktoras Paz 
Estenssoro su veiklia darbo 
unijų talka sutriukino su
kilimą, areštavo bei iš tar- 
nybos išmetė apie 100 senų
jų karininkų; taip pat su
ėmė bei pašalino reakcinius 
Nacionalio Revoliucinio Ju
dėjimo partijos politikie
rius. Tai ir paties prezi
dento Estenssoro partija.

AMERIKA VIS VENGIA 
PALIAUBŲ, KAIP JĄ
KALTINA KINIJA
Sako, Amerika ypač susirūpinus, kaip išravėt 
komunizmą iš grąžinamu belaisviu jankiu

Peking, bal. 14. — Kim
ios respublikos radijas kal
tino Jungtines Valstijas už 
paliaubų vengimą Korėjo
je;

Radijas anglų kalba sake,
, jog:

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų komandierius gen. 
Nam II jau pirm keturių 
dienų pasiuntė laišką gene
rolui Markui Clarkui, vy
riausiam a m e r i k o n ų ko- 
mandieriui, prašydamas pa
skirti dieną paliauboms pa-

Vyskupas Dibelius saugiai 
sugrįžo iš vakarų i 
rytinę Vokietiją

Berlin. — Sovietinė vy
riausybė rytų Vokietijoje 
leido saugiai sugrįžti liūte- 
rių vyskupui Dibelius’ui, 
apkeliavusiam Jungt. Vals
tijas ir kitas vakarines ša- 

j lis.
f Sugrįžęs jis pašventino 
panaujintą bažnyčią, kuri 
buvo apgriauta per karą.

Rytų Vokietijos valdžia 
neseniai paskyrė 200 tūks
tančių dolerių protestantiš
koms ir katalikiškoms baž
nyčioms taisyti.

(Komerciniai Amerikos 
laikraščiai pranašavo, kad 
jei tik vysk. Dibelius sugrįš, 
“tuojau bus areštuotas.” 
Nes jis, buvodamas užsie
ny j, skundėsi, kad komunis
tai varžą liuterių religiją 
rytinėje Vokietijoje. Bet 
pranašautojai apsiriko.)

Teheran, Iran. Užmušta 
1 iranietis, sužeista 20 ir 
areštuota 60 per susidūri
mus tarp demonstrantų ir 
policijos.

Teheran, Iran. — Iranie
čiai akmenimis apmėtė 
amerikonu automobilius, v

DARBO UNIJOS ĮGIJO 
rDIDELĘ ĮTAKĄ

(Komerciniai Jungtinių 
Valstijų laikraščiai su iš
gąsčiu rašo, jog komunistai 
turi stiprią įtaką dabarti
nėje Bolivijos valdžioje. 
Komunistas Juan Lechin, 
mainierių unijos vadovas, 
yra ir kasyklų ministras.

(New Yorko World-Tele
gram ir kiti Scripps-How
ard laikraščiai teigia, kad 
Lechin gal yra “tikrasis 
Bolivijos valdžios bosas.”)

Bolivija, Pietų Amerikos 
respublika, turi apie 4 mi
lijonus gyventojų ir 416,040 
ketvirtainių mylių plotą. 

naujinti Panm u n d žo m e. 
Gen. Clark dar neatsiliepė 
į tą laišką.

(Amerikiniai korespon
dentai spėja, kad gen. 
Clark gal balandžio 20 d. 
duos atsakymą, kai Korė
jos liaudininkai jau sugrą
žins iš nelaisvės tam tikrą 
skaičių sužeistu ir sergan
čių amerikonų bei jų talki
ninkų.)

Kinijos spauda rašo, kąd 
Amerika, atidėliodama pa
liaubų reikalą, yra labiau
siai susirūpinus, kaip iškoš
ti grąžintus ame r i k o n u s 
belaisvius, kiek jie apsikrė
tė komunizmu, ir kaip juos 
“perauklėti.” Sako, Ameri
ka bijo tuos belaisvius na
mo grąžinti, iki jie bus ap
valyti nuo komunistinių 
supratimų.

Vakary Vokietija jau v* , — o 4surasineja savanorius 
būsimajai annijai

Bonn,-Vokietija. — Va
karinės Vokietijos valdžia 
surašė jau 56,000 jaunų vy
rų kaip “savanorius” į bu
simąją vokiečių armiją.

Bet armija galėtų būti 
oficialiai rekrutuojama tik
tai po to. kai visųl šešių va
karinės Europos šalių'sei
mai užgirtų amerikinį pla
ną. Tas planas reikalauja 
sudaryti bendrą tarptauti
nę armiją prieš komuniz
mą, įtraukiant jon kariuo
menę vakarinės Vokietijos, 
Francijos, Italijos, Belgijos, 
Holandijos ir Lukše inbur- 
go.

Pagal amerikinį planą, 
tarptautinėje armijoje tu
rėtų būti pusė milijono va
karinės Vokietijos kariuo
menės. _

Kol kas tiktai vakarinės 
Vokietijos seimo atstovų 
rūmas užgyrė tą planą, bet 
dar ne senatas. Abejoja
ma, ar užgirs Francijos sei
mas. O Belgijos, Holandi
jos, Italijos ir Luksembur- 
go seimai taip pat dar ne
priėjo prie to klausimo,

Prez. Bierut ragina išvyt 
nelemtus pareigūnus

Varšava.— Lenkijos pre
zidentas Bierut’as reikalau
ja pašalint iš valdžios bei 
komunistų Partijos “svy
ruoklius,” biurokratus, “na- , 
chalus,” girtuoklius ir to- \ 
kius, „kurie bando savo gi
minėms Įtaisyti geras vie
tas valdžioje.

Korėja. — šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai sako nu
šovę 3 Amerikos, lėktuvus. . |



LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc.
Established April 5, 1911

Every day except Sundays, Mondays and Holidays 
110-12 ATLANTIC AVENUE. RICHMOND HILL 10, N. Y.

TEL. VIRGINIA 9-1827—1828
President, JOHN GRYBAS; Secr.-Treasurer, WILLIAM CHAPELS 

Editor, ROY MIZARA
SUBSCRIPTION RATES

United States, per year ......... $8.00
United States, per 6 months $4.50 
Queens Co................ $9.00 per year
Queens Co......... $5.00 per six mos.

Canada and Brazil, per year $9.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.00 
Foreign countries, per year $10.00 
Foreign countries, 6 months $5.50

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y 
under the Act of March 3, 1879.

MOTERŲ KAMPELIS
• M •**» M —• M **• tu *M» ap M —— M—— M M —— V — M —• • * —— *1 —— •* —* —— * • * —— M •— • ■> — ■> * •— » -

Mažiesiems pasiskaityti
Iš ŽEMAITĖS RAŠTŲ

Lietuvių liaudies rašytoja Žemaite pilnutinai pažino 
senosios Lietuvos vargo vaikų gyvenimą ir jį nuostabiai 
tikroviškai pavaizdavo savo raštuose. Jie primena tū
liems iš mūsų savąjį, arba mums žinomų žmonių gyveni
mą vaikystėje, štai vienas tų nuostabiųjų vaizdelių:

KAIP JONELIS RAIDES PAŽINO

PREZIDENTO BROLIS
LOTYNŲ AMERIKOJE

PREZIDENTAS E1SENHOWERIS pranešė viešai, 
kad jis siunčia į Lotynų Ameriką, kaip “geros valios 
ambasadorių” ir “žinių rinkėją,” savo brolį, Dr. Milton 
S. Eisenhowerj.

Dr. Eisenhoweris lankysis daugelyj Lotynų Ame
rikos kraštu, skelbs jiems Dėdės Šamo “gerą valią” ir 
raportuos prezidentui, ką jis ten matė ir girdėjo.

Ryšium su šiuo dalyku tenka atsiminti, jog tuojau, 
kai Mr. Dulles buvo paskirtas valstybės sekretorium, jis 
sakė kalbą, kuri buvo televizuota. Savo kalboje Mr. Dul
les tuomet pabrėžė, jog Lotynų Amerika, esanti viena 
tų pasaulio dalių, kurioms grūmoja “komunistinis pavo
jus.”

Tenka manyti, kad tą “pavojų” turėdamas galvoje 
mūsų krašto prezidentas ir siunčia ten savo brolį.

MES JAU NE KARTĄ šitoje vietoje nurodėme, jog 
Lotynų Amerikos darbo žmonių — darbininkų ir valstie
čių, — gyvenimas yra nepakenčiamai sunkus, vargingas. 
Gal geriau kiek darbininkai gyvena Meksikoje, Čilėje, 
Guatemaloje, Argentinoje, Uruguajuje, bet kitose loty
niškose respublikose jų buitis tiesiog žiauri.

Atsižiūrint i tai, kai kur darbo žmonėms jau pavyko 
apsivienyti ir savo reikalus kiek tiek apsaugoti.

Štai, Guatemaloje, mažytėje respublikoje, esančioje i 
pietus nuo Meksikos, apsivieniję, darbo žmonės įsikūrė 
geresnę valdžią, kuri pradėjo daugiau dėmesio kreipti į 
liaudies reikalavimus.

Bet Guatemaloje, kaip ir kitose 1 otynų Amerikos 
respublikose, yra įsigalėjęs kitų kraštų, ypatingai Jung
tinių Valstijų, kapitalas. Guatemala nėra .'am išimtis.

Ir štai, dabar: imperialistinis kapitalas pradėjo da
ryti Guatemaloj ir besirūbežįuojančiuose su ja kraštuo
se įvairias intrigas, kad pažangesnę valdžią pašalinti, 
kad grąžinti reakcinę valdžią.

Tai numatydama, Guatemalos vyriausybė kreipėsi į 
Jungtines Tautas su skundu. Ji, Guatemalos vyriausy
bė, atvirai sako: ten veikia trys didžiulės amerikinės 
korporacijos ,kurios nori ne tik ekonomiškai, o ir poli
tiškai slopinti Guatemalos žmones. Jomis yra: United 
Fruit korporacija, American-and Foreign Power, taipgi 
International Railways.

Šitos bilioninės korporacijos ir siekiasi pašalinti pro- 
gresyvę Guatemalos vyriausybę, o jos vieton pasodinti 
tokią, sakysime, kokia viešpatauja Dominican respubli
koje, —fašistinę, žiauriai reakcinę.

IR ŠTAI, ŠIS DALYKAS mus veda prie šio straipsnio 
pradžios. Jeigu prezidentui Eisenhoweriui iš tikrųjų rū
pi palaikyti su Lotynų Amerikos kraštais gerus kaimy
niškus santykius, tai jis turėtų instruktuoti savo asme
ninį ambasadorių, savo brolį, kad pastarasis sudraustų 
Wall st ryto reakcininkus nuo jų pasimotų žygių mažytė
je Guatemaloje I

THOMAS JEFFERSON

Nebeatminė Jonelis, kada 
jis pradėjo pas svetimus 
tarnauti. Jo tėvelis dvare 
kumetis, vaikų daugybė, o 
duonos mažai. Jonelis vy
riausias: kai tik prakuto, 
tuoj išleido kiaulių ganyti. 
Toks dar maželėlis.., Kiek 
šalčio, kiek alkio, kiek su
lijo, sušlapo, o dar kiek sy
kių į sprandą gavo, arba su 

Į pančiu smūgių, to viso ne į 
jaučio kailį nesurašytum. 
Taip Jonelis metai iš metų, 
diena iš dienos vargo.

Sykį pasitaikys geresne 
šeimininkė — drabužėlis Jo
neliui bus švaresnis ir duo
nelės neginama, pieno lašelį 
ar mėsos kąsnelį kartais 
pakiš, O kitur šeimininkė 
— kokia ragana: negana 
gero kąsnelio Jonelis nema
to, dargi nė duonos nėra 
iki privalgant, o drabužė
liai — neduok dieve! Su- 
vtyrę, šunies neperkanda
mi, visokio gyvio privisę, o 
iš galvos Joneliui net per 
ausis byrės. Kentėjo šiaip 
taip, vargo nuskurdėlėlis, 
kol tik užsimanė išmokti 
raštą skaityti,—tuomet at
sivėrė prie vargo dar ir 
širdelės skausmas. Prasi
dėjo viskas iš to: vieną sy
kį šeimininkė parvežė iš 
prekymečio elementorių ir, 
duodama1 Kazeliui, pasakė:

—Na, Kazeli, mokysimės 
skaityti... Jau septintus 
metus baigi; laikas nors 
raides pažinti.

Kaziukas ėmė elemento
rių sklaidyti. Jonelis, artyn 
prilindęs, pamatė neapsa
komas grožybes: ir žmogų, 
ir gužutį, karvelį ir kiškį, 
lapę ir šuniuką... O tos 
raidės papaišytos — tokios 
juodos ant balto, aiškios, 
didelės. Joneliui'net akelės 
žibėjo, bet prie elemento
riaus ir piršto prikišti ne
drįso, tik akis įsmeigęs iš 
tolo žiūrėjo, net akelės jam 
slydo. S

—Ko čia nosį prikišęs 
vėpsai? — subarė Joneli 
šeimininkė. — Ar neisi prie 
darbo ?..

—Bėk; įleisk kumelę į kū

PRIEŠ 210 METŲ balandžio 13 dieną gimė vienas 
žymiausiųjų amerikiečių, Thomas Jefferson.

Thomas buvo trečiasis eilinis Jungtinių Valstijų 
prezidentas. Daily Workeris išspausdino jo laišką, ra
šytą 1804 metų birželio 15 d. Rusijos carui Aleksandrui 
I-majam. Laiške prezidentas Jefferson reiškė džiaugs
mą, kad Amerikos prekyba su Rusija padidėjo. Jis 
džiaugėsi, kad Peterburge buvo gražiai priimtas Ame
rikos konsulas, ir tt.

Bet Jeffersono didumas buvo ne tik tame, kad jis 
stojo už plačią prekybą ir sveikino carą Aleksandrą už 
kai kurias liberalines reformas, pravestas bei pasimo- 
tas pravesti Rusijoje. Jeffersonas žinomas Amerikai ir 
pasauliui kaip plataus masto liberalas, kaip gilus mąs- 

•• tytojas. Jis, beie, buvo Nepriklausomybės Deklaracijos 
•' autorius.

Jeffersonas kovojo Dries ano meto reakcininkus, be- 
sisiekusius suvaržyti Amerikos žmones vergijos pan- 
čiais. Jis buvo didis prijautėias Francūzijos revoliucijos.

į JŲ “KULTŪRA”!
PAŽANGIOJI CHICAGOS visuomenė, praėjusį sek- 

• madienį buvo surengusi masinį mitingą paminėjimui 
Roosevelto ir pagerbimui Stalino.

J Kaip praneša komercinė spauda, suorganizuota 
?;■ chuliganų šaika užpuolė mitingą ir jį išardė!

Policija, buvusi ten, užpuolikams leido laisvai veikti 
ir dar kai kuriuos rengėjų suareštavo.

Kur Amerika nueis su tokia “kultūra”?
Kodėl policija nesuvaldė razbaininkų ?

Vaizdas Washingtonc. Visa sostine skęsta vyšnių 
žieduose. Jauna mergina, , su gitara rankoje, žavisi 

nepaprastą gamtiniu grožiu.

tę, — pridūrė šeimininkas.
* Jonelis, užmiršęs ir į 

klumpes įsispirti, basas nu
taškė į diendaržį,* bet ne
matė nei purvo, nei kume
lės ėdžių, — taip galvoje ir 
akyse mirgėjo tas Kaziuko 
elementorius. Parbėgęs at
gal, šoko prie Kazelio, pa
tyliais jam prižadėjo ati
duoti tuščią dėžutę nuo 
degtukų, kad tik jam leis
tų į elementorių žiūrėti, bet 
vėl šeimininkė prabilo:

—Jonuk, bulvių skusti va
karienei... Bene tau, čia 
vėpsoti...

i
Joneliui tvinktelėjo skaus

mu širdelė, kodėl ne jam 
vėpsoti? Bet greitai šoko 
bulvių skusti, manydamas 
suskatęs vėl gretintis prie 
Kazelio. Skubėjo, skuto, 
taškė į vandenį, mėtė bul
ves, net aslą pritaškė.

—Kas čia tavo per dar
bas, — vėl barasi: — skųsk 
žmoniškai, negręsk taip 
bulvių, gausi į kuprą...

Suskutus bulves, kiti pa- 
j prasti darbai Joneliui atsi
vėrė : kiaules liuobti, karves 
pagirdyti, žabų, vandens pri
nešti. Kur tik Jonelis ėjo, 
ką tik dirbo, vis tas ele
mentorius jam akyse stovi, 
o vakare nė užmigti ne
begali: rūpi jam, kaip tą 
Kazelį mokys raides, ir jis 
stebėsis, gal nors vieną pa
žins... Bet kada pradės 
mokyti?

Ilgainiui atsibodo Kaze
liui elementorius sklaidyti, 
mėtė ant langų,' suolų. 
Tuomet pagrobęs Jonelis, 
viską užmiršęs, akis ismei- 
gęs, į raides stebėjosi, kol 
tik šeimininkė, iš nagų iš
traukusi, subarė:

—Paršeli! Imkis darbo... 
Žąbų nėra, vištos nelesin
tos, asla nešluota... Vėp- 
sos čia...

(Užbaiga sekamoje 
skyriaus laidoje.)

/

Maskva. — Sovietų pilie
čiai džiaugiasi, kad valdžia 
suėmė ir baudžia asmenis, 
kurie buvo melagingai ap
kaltinę 15 daktarų, kaip ra
šo Izviestija.

Ragina neatsidėti kalboms, 
reikalauti taikos dabar

Vis dažniau ir stipresnių 
pasigirsta kalbų už taiką. 
Tas suteikia naujos vilties. 
Tačiau atsiminus, kiek jau 
sykių kalbos pasiliko kalbo
mis, verta paimti dėmesin 
žodį tų, kurie ragina j u o 
smarkiau veikti už taiką.

Angliškame ’ darbininkų 
savaitraštyje The Worker 
balandžio 5-tos laidoje til
po įdomus motinos laiškas 
tuo klausimu. Ji rašė:

“■Kaipo Jungtinėse Vals
tijose gyvenanti kanadietė 
motina, noriu pateikti pa
siūlymą taikos r e i k a 1 u i. 
Greta Motinos Dienos tu
rėtų būti visašališka kam
panija taikai. Mūsų širdy
se esąs šauksmas taikos lai 
susilieja į tokį aidintį cho
rą, kad pelnikautojai iš 
kraujo sudrebėtų stovėda
mi numarintųjų vyrų čeve- 
rykuose.

“Esu įsitikinusi, kad tai 
yra šios šalies moterų prie
volė reikalautų taikos savo 
vaikams. Europoje, kaip 
aš suprantu, vyriausias at
sišaukimas už taiką yra pa
remtas v a i k a m s gerovės 
reikalu. Ar mes čionai ma
žiau paisome savo bran
giausiųjų?

Taip priimta
Ankštose patalpose bū

nant, kur pačiai tenka bū
ti šeimininke ir tarnaite, 
net didžiausios formalistės 
dabar nebesilaiko senybi- 
nių su svečiais etiketės tai
syklių'.

Pasitikti svečius prie du
rų ji įgalina vieną savo ar
timųjų draugių arba vyrą, 
jeigu jis netinka ar nerei
kalingas virtuvėje pagelbė
ti.

Apetitui gėrimą paduoda 
svečių kambaryje. Tuomi 
sutaupo ant stalo vietos ir 
sau laiko paskutiniam mais
to paruošos darbui.

Ji vartoja nedidelius, pa
togios formos ir rūšies puo
dus, Meteles, kad tiktų iš 
pečiaus išėmus statyti ant 
stalo.

Vartoja popierines serve
tėles, o kartais ir staltieses.

Jeigu dar prisilaiko for
malumo sodinti svečius tik
tai paskirto n vieton, iš 
anksto išrašo ir padėsto' 
korteles . Jei kortelių ant 
stalo nėra ir pašaukusi prie 
stalo šeimininkė nepatvar
ko, kur sėstis, reiškia, kož- 
nas laisvai pasirenka vietą.

Formaliai sodinant, pa
prastai šeimininkas sėdasi 
viename stalo gale, šeimi
ninkė kitame. Iš dešinės 
prie jo sodinama garbės 
viešnia (jei tokia yra), o 
kairėje antroji žymiausia. 
Gj prie šeimininkės, prisi
laikant tos pat formos, so
dinami žymieji vyrai sve
čiai. Kiti svečiai ar šeimos 
nariai užima likusias prie 
stalo vietas.

Mažai kas iš eilinių ame
rikonų beprisilaiko sodini
mo formalumų. Jie neprak
tiški ten, kur šeimininkė 
būna virėja ir padavėja, o 
pats šeimininkas taip pat 
dažnai turi pašokti nuo sta
lo jai pagelbėti. Formalu
mai dar palaikomi ten, kur 
svečiai skirstomi į aukštes
nius ir žemesnius, o. darbą 
atlieka samdytos tarnaitės, 
butleriai. Tačiau žinojimas 
ir galėjimas atsiminti for
malumus niekam skriaudos 
nedaro. Pasitaikius būti 
tarp formalistų jautiesi ra
miai, kuomet žinai, kad

“Turėtų būti galima tai 
pasiūlyti Tėvų ir Mokytojų 
Sąjungos susi rinkim u o s e , 
moterų organizacijose, ve
teranų grupėse, unijose ir 
kitur. Prasiveržkime per 
veidmąiningumą supreky- 
bintos mūsų šalyje Motinos j 
Dienos. Reikalaukime ge
riausios ^pasaulyje dovanos 
visoms-mzptinoms, visur — 
Taikaus Pasaulio, kuriame 
vaikai galėtų / užaugti ti
krais žmoĮnėinis. Apipilki
me Eisennoweri potviniu 
tokių atsišaukimų. Tiktai 
mes, liaudis, galime pakeis
ti mūsų šalies eigą nuo ka
ro į taiką. Ir motinos yra 
tink a m i ausies, turi dau- 
daugiausia jausmo ir ryž
to imti vadovybę reikalavi
me taikos.”

Pasiūlymas geras, tikslus. 
Tačiau nėra reikalo laukti 
Motinos Dienos. Kiekvie
na diena neša mirtį ar su
žalojimą tūkstančiams žmo
nių. Pradėkime taikos kam
paniją Gegužės Pirmos pa
raduose ir mitinguose. New 
Yorke, kur įvyks milžiniš
kas maršavimas taikai, tu
rime geriausią progą pa
tarnauti taikai ir vaikų ge
rovei.

Atsimenate ginčus 
apie margariną?

Reikalaudamos leidimo 
dažyti margariną, kompa
nijos veik su ašaromis ver
kė, kad šeimininkė turinti 
sunkiai dirbti iki įtrina i 
margariną dažus. Rodė šei
mininkėms didžiausią pa
gailą. Bet...

Dabar jau daug asmenų 
patraukti teisman už par
davimą margarino vietoje 
sviesto, imant už ji sviesto 
kainą. O kiek dar nepa-' 
gautų? Kiek nenorimų pa
gauti ?

Paskiausiu laiku pieno; 
kompanijos nori panaikin
ti žymėjimą datos ant bon- 
kos kepurės. Sako, kad tas , 
daug kainuoja. Dėl to ir 
šeimininkei pienas brangiai1 
kainuojąs.

Ar šeimininkės patikės ir' 
toms ašaroms? Jei nepati- j 
kės, jos galėtų pieną apsau- • 
goti.

KOKS DIDELIS!
Jaunas biznierius važiuo

damas į New Yorką priža-, 
dėjo savo bažnyčiai parvež-. 
ti iškabą. Susirašė obalsį ir j 
iškabos miera, bet užmiršo 1 
namie. Telegrafavo žmo
nai, kad tą informaciją at
siustu, c c

Už valandos atėjo nuo 
žmonos telegrafuotas pra-1 
Tiesimas, kuri priėmė apie j 
paklausimą nieko nežinoju-1 
d įstaigos sekretorė. Ji , 
perskaitė, sušuko: “O die- I 
ve, koks didelis!” Ir apal- ! 
po. Telegramoje buvo pa
rašyta: “Mums gimė'kū-j 
dikis. 6 ])ėdų ilgio ir 2 pė-! 
dų pločio.”

Reikiant kaklaraiščius ai’ 
kitas smulkmenas valyti 
valomuoju skysčiu, nėra 
reikalo mirkyti rankas. 
Sudėk į sandariai uždaro
mą stiklinę ar blėtin^, už
pilk skysčiu ir pakratinėk 
iki išsiplauk. Džiovink at
virame ore.

šeimininkei nepadarysi ne
malonumo. G—te.

2 pusk—Laisvė (Liberty)-Trečiad., Ęaland.-April 15, 1953

Alabamos kongresmanas 
Kenneth Roberts pasiūlė 
Kongresui gerą bilių. Jei 
taptų įstatymu, leistų dir
bančioms motinoms pimv 
taksų atrokuoti savo tūį 
darbio ta dali, kuria išmoj 4- *. 7 V
ka už priežiūrą vaikų dar
bo laiku.

ŠEIMININKĖMS
ASPARAGUS

Prekyvietes jau pasiekė 
ankstyboji pavasarinė dar
žovė — sparai (asparagus). 
Kaip visoms kitoms daržo
vėms, tai]) ir sparams yra 
keleriopi būdai. Man ge
riausia patinka išvirus ga
ru, užpylus tirpytu sviestu.

Geriausi, minkšti ir sko
ningi valgyti būna tie stie
bai, kurie išaugę stori, tie
sūs, su ■ tankiai lapuota, 
garbiniuota, galvute. Spal
va aiškiai žalia.

Laibieji, sukrypę bus blo
gose sąlygose augę, kietes
ni. Apgeltusi ar pilkšva 
spalva rodo, kad buvo jau 
peraugę arba yra ilgai lai
kyti po nupjovimo, apdžiiį- y 
vę.

Nuvalyk, nuplauk visą 
stiebą. Kietuosius galus 
supjaustyk ir pavirk, skys
timą pavartok sriubai.

Minkštus, valgomuosius 
galus (jei mažai tereikia) 
suguldyk skauradoje. Už- 
dulkink druska. Užpilk 
verdančiu vandeniu. Pilk 
tiktai tiek, kad užtektų ga
rui iki išvirs. Virk už
dengtus apie 7 iki 10 minu
čių, ar iki šakute lengvai 
-meigsis. Nepervirk ik] pa
sidarys aptižę, parudę.

Jei daug reikia, surišk 
siūlu porcijos dydžio punde
liais ir sustatyk pundelius 
puoda.n. Siūlo galus palik 
ant viršaus. Apdulkink 
druska. Verdančio vandeny 
ipilk apie coli. Virk sanda
riai uždengtus. Paėmusi už 
siūlo iškelk iš puodo. Pa
guldyk ant lėkštės, aprišk. 
Aplaistyk ištirpytu sviestu 
ir paduok karštus.

Norint paįvairinti skonį, 
sviestą pakaitink su pagei
daujamais prieskoniais.

Yra daroma ir su prie
maiša kitu daržovių. Ta
šiau.mišrūs patiekalai ver
čiau palikti tiems atvejams, 
kada žinome visų valgytojų 
skoni. N—e.

Today’s Pattern

1>Y TITa*
Pattern 9213: Misses’ Si/> 1.

14, 16. 18. 20; 30, 32. 34. 3*1 3*. 4'»
42. Size 16 takes 4% yard • !
fahrię;.% yard contras’

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite: Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond 11 ill 19, 
N. Y.



Chicago, 111
Entuziastiškai buvo 

t ir priimtas žmonių 

\ Bal. 4 d. vakare, 
f A u d i tor i j o j e Įvyko

pasitiktas 
vadas

Peoples 
mitingas, 

ruoštas Civilių Teisių Kongre
so ir Lincolno Brigados Vete
ranu.

žmonių prisirinko kupina 
didžiule svetainė. Kalbėjo ke
li veteranai, kelis sykius pa- 
.dainavo Gregory Pascal, ga
bus dainininkas, paskiausia 
kalbėjo Steve Nelson.

Jisai aiškino savo bylą 
Pittsburghe. Apibudino siau
tėjusią ten reakciją, taip, kad 
negalėta gauti advokato jo 
bylai. Taip buvo pirmoj jo 

» byloj. Dviejose vėliau buvu
siose jau kas kita. Dalykai žy
miai pakitėjo. Ji skundęs tei
sėjas Musmano gerokai nu- 
puldė savo reputaciją, paaiš
kėjus jo siekimams.

Nelsonas pasmerktas 20 me
tų kalėjimo, kaipo komunis
tas kovotojas, remiantis Penn- 
sylvani.jos nuožmiu Įstatymu. 
Bet jo byla apeliuota - ir val

stijos aukščiausias teismas į- 
sakė paleisti jį po kaucija.

Nelsonas parašė knygą a- 
pic amerikiečius savanorius, 
kariavusius prieš fašizmą Is
panijoje.

Šios knygos parduota keli 
šimtai vien šiame mitinge. 
Nelsonas sutiko autografuoti 
kas to pageidaus pirkęs kny
gą. Po prakalbos js 
bo pasirašinėdamas 
savo vardą.

Renkant aukas 
šiuo tarpu pasirodė
paaukodami $121. Lietuvių ir 
graikų grupės aukojo 
Kitos tautines grupes 
žiau.
Nelsonas yra jaunas

šalin. Sveturgimių 
ypatingai remia jo gyni 
gelbsti CTK Komitetui.

R.

ilgai dir-
knygon

geriausia
kroatai

po $50.
po ma-

LOS ANGELES, CALIF
Inkvizitoriai ir šnipai

šion 
pūs 
mą,

atvestas
gru-

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

Jau kelintą iš eilės kartą 
pas mus kovo mėnesi, ypač jo 
pabaigoj, lankėsi. Ne-Ameri- 
koniškos Veiklos ' Komitetas 
(House Un-American Activi
ties Committee).

Kaš galėjo tikėtis, kad mes 
čia laisvoje šalyje turėsime 
tokius komitetus, kurie terori
zuos nekaltus žmones, juos į- 
žeidinės ir Įtarines už priklau
symą jiems nepatinkamose 
draugijose ir sakys, kad būk 
tai daro dėl apsaugos mūsų 
laisves ir geroves.

Paskutiniu laiku tu;r būt 
mažiausiai laimėjo tas “gar-, 
susis komitetas.” Vienas kitan 
išdavikas-šnipas skaitė vardus 
tų būk prigulėjusių prie ko
munistų. Bet daugelis tų vąr- 

pir-dų ir pavardžių buvo 
miau skaityta kitųj tokių "šni
pų ir didžiumoje nieko naujo 
negalėjo tuom pasakyti.

šuo sykiu net ir Los Ange
les kapitalistiški laikraščiai, 
kaip “Daily News” ir “Los

UŽBURTOJI SIELA
Parašė ROMAIN ROLLAND —110-24-52

(Tąsa)
Bet ji nepadegė; pamažu rimstant, jai 

sugrįžo jėgos. Erne veikti tikrasis my
linčios moters genialumas.

Ji susivokė nieko negalinti netarpiškai 
Filipui padaryti... Jis jai už tai dar ka
da nors atsimokės!.. Bet šiuo metu jis 
nepasiekiamas. Tad reikia paveikti Ane- 
tą. — Ji nuėjo pas Anetą.

Ji nežinojo, ką ji padarys. Ji viskam 
buvo pasiruošusi. Į savo rankinuką įsi
dėjo revolverį. Bakeliui ji savo galvoje 
vaidino scenas, kurias paskui atmetė. 
Nes jos instinktas jai pakuždėjo Anetos 
atsakymus, ir pagal juos reikėjo ištaisy- 

Lti planą. Ir net paskutinę akimirką ji 
* viską pakeitė. Niršulio banga ją kurstė 

lipant laiptais, kone bėgant, be kvapo; 
ir ji per medžiagą spaudė ginklą savo 
sugniaužtoje rankoje. — Bet kai atsida
rius durims ji atsidūrė prieš Anetą, ji 
pirmu žvilgsniu suprato... Vienas mos
tas, vienas smarkus žodis, ir Aneta, įpy
kusi, bus tik dar labiau nepermaldauja
ma ir tęs savo meilę.

Noemi pyktis tą pat akimirką dingo. 
Ir išraudusi, tartum būtų uždususi per 
greit lipdama laiptais, ji , juokdamasi 
puolė Anetai ant kaklo. Nustebinta to
kio įsibriovimo, varžydamas! 
nių, Aneta pasiliko santūri, 
viduj G y jokių ceremonijų 
miegamąjį ir greit įsitikino, 
čia tikrai nėra; ji atsisėdo 
rankenos ir ėmė čiauškėti
švelniais žodeliais Anetai, kuri stovėjo 
prie jos pasipūtusi. Ir vis šnekėdama 
ji netgi viena ranka apkabino Anetos lie
menį ir ėmė žaisti su jos dirželiu. Stai
ga ji apsipylė ašąromis... Pirmą akimir
ką Aneta manė, kad ji dar vaidina... Bet 
nę! Tai jau rimtai, tikros ašaros...

Noemi!.. Kas jums yra?
neatsakė. Parėmusi veidą į Anetos 

krū inę, ji vis verkė. Aneta, paliesta to 
didžio sielvarto, bandė ją nuraminti. 
Pagaliau Noemi, pakeldama galvą, rau
dodama sudejavo:

— Grąžinkite jį man!

Bet ši, jau

kad F i Ii po 
ant fotelio 

smulkiais

— Jūs žinote!

— Jūs žinote, jūs žinote! Ir aš žinau, 
kad jūs jį mylite. Ir žinau, kad jis jus 
myli... Kodėl jūs iš manęs jį atėmėte?

Naujos ašaros. Aneta suspausta šir
dimi klausė, kaip Noemi gailiai priminė 
jai pasitikėjimą, nuoširdumą, kuriuos 
buvo jai pareiškusi; ir ji negalėjo atsa
kyti, nes ir ji pati save kaltino; ir tie 
be jokio pykčio skausmingi priekaištai 
smogė taikliai. Vis dėlto kai Noemi su 
kartėliu ėmė kalbėti, kad Aneta piktnau- 
dojusi jos draugiškumu, norėdama ją 
apgaut, ji pabandė teisintis, pasisakyda- 

a, kaip meilė kilo prieš jos norą ir ją 
vergė. Noemi, kuriai šie prisipažini- 

nebuvo malonūs, bandė juos nu
lipti ; ir apsimesdama padedanti Ane

tai pasiteisinti, ji rodėsi mananti, kad 
svarbiausias kaltininkas esąs Filipas; ji 
kalbėjo apie tai įžeidžiamai. Ji tai darė, 
kad nuramintų savo apmaudą ir pada
rytų Anetai Filipą biaurų * arba bent

įtartiną. Bet ši ėmė jį užstoti. Ji nesu
tiko, kad būtų kaltinamas Filipas kan
kinąs žmoną. Jis buvo atviras. Ji, tik 
ji padarė klaidą, trukdydama jam kal
bėti. Ir kai Noemi, kupina neapykan
tos, padvigubino savo kaltinimus, Aneta 
jai pasipriešino. Ginčas paaštrėjo. Bū-

tikroji Filipo žmona buvo Aneta." Ir stai
ga Noemi, be abejo, tai suvokė: ji nebe
teko atsargumo ir, vėl pagauta įsiutimo, 
šaukė:

draudžiu jums apie jį kalbėti! 
draudžiu!.. Jis mano, 
gūžtelėjusi pečiais, tarė: 
nėra nei jūsų, nei mano.

yra paties savęs.
Įsikarščiavusi Noemi kartojo:
— Jis mano!
Ir ji pareiškė į jį savo teises.
Aneta šiurkščiai pasakė:
— Meilėje nėra teisių.
Noemi vėl šaukė:
— Aš jį turiu, ir aš jį laikau.
Aneta atkirto:
— Jis mane turi. Jūs nieko nelaikote.
Abi moterys su neapykanta žiūrėjo 

viena į antrą. Aneta — apsišarvavusi 
savimeile ir šiurkštumu. Noemi, degan
ti noru tėkšti Anetai į veidą. Ji neap
kentė jos visos, nuo galvos iki kojų. Ji 
vos stisil'aikė nepradėjus įžeidinėti ją 
dėl jos biaurumo, plakti ją žiauriausiais 
žodžiais, neatitaisomais žodžiais. Tai bū
tų buvęs malonumas... Bet ji griežtai su
silaikė: ji dėl to būtų per daug neteku
si!..

Greitai lenkdamasi paimti nukritusį 
prie kojų rankinuką, ji ištraukė iš jo re
volverį ir atkreipė... į ką?.. Ji dar pati ne
žinojo... j pačią save!.. Iš pradžių tai 
buvo apsimetimas, bet kai Aneta puolė 
jos ranką sulaikyti, ji persiėmė savo žai
dimu. Abi moterys kovojo, Noemi su
klupusi ant kelių, Aneta prie jos pasi
lenkusi. Nelengva buvo išlaikyti mažąją 
nusivylėlę. Dabar ji iš tikrųjų jau nore-- 
jo nusižudyti... Nors, jei ginklas būtų 
palietęs Anetos krūtinę, su kokia aistra 
ji būtų iššovusi!.. Bet Aneta pasuko jos 
riešą, ir kulka pralėkė, įsmigdama į sie
ną. Ir Noemi niekados nesužinojo, į ku
rią iš jųdviejų ji taikė... ’

Ji paleido ginklą ir nebekovojo. Kilo 
nervinė reakcija. Dabar ji, kūkčiodama, 
bejėgė, leipo prie Anetos kojų; ją pagavo 
nervų priepuolis. Intuityvioji Aneta iš 
pradžių įtarė Noemi vaidinant komedi
ją... iki tam tikro taško (bet ką gali ži
noti iki kokio taško?). Ir ji kurčiai nir
šo dėl to savižudybės šantažo... Bet kaip 
galima abejoti kančia šio mažo,, susmu
kusio daiktelio! Ji stengėsi likti kieta,' 
nusigręžė, negalėjo, — ji susigėdo savo 
įtarimų ir, kupina gailestingumo širdi
mi, ji atsiklaupė prie Noemi, prilaikyda
ma jai galvą, stengdamasi paguosti, mo
tiniškai kalbėdama:
. — Mano mažyte... Na!., na!..

Ji paėmė ją į savo tvirtas rankas ir ją 
pakėlė. „Ji jautė tą jauną verksnio pur
tomą kūną, kuris pasidavė nesiginda- 
mas, ir galvojo:

(Bus daugiau)

Aš jums
Aneta,

Jis

Angeles' Times”, net ir edito- 
rialus paraše kritikuodami 
inkvizitorius, kad jie bereika
lingai u žsi kabinę j a ant nie- 
kuom nekaltų žmonių ir jų 
organizacijų.

Komentatorius Chet Ilunt- 
le, nors dažnai jis pats prira
šo visokių niekų ant komunis
tų ir Sovietų Sąjungos, bet 
šiuo sykiu labai iškritikavo 
Neamerikinį Komitetą. Jis nu
rodė, kad tokis komitetas rei
kalingas tik dėl politikierių, 
kad

tas 
ir

per 5 (/G metu. Ir 
ma pasakė, kad 
raportą del FBI 
kai kas mėnesis. re i

ko- 
gc-

liūdininkai”, 
toji senė- 
nepasakė, 

ką nors 
prieš val-

save išgarsinti. Jis nuro- 
kad kelintą sykį komite- 
atvažiuoja i Los Angeles 
išsiuntinėja pakvietimus 
kelių dešimčių piliečių į-

tartųjų; šiuo sykiu buvę 80 
pakviestųjų, o teiškląusinėjo 
tik 20 asmenų. Kodėl jie pa
lieka kitus? Kam bereikalin
gai kamantinėja tuos, kurie 
neatsako į komiteto statomus 
klausimus. Arba kada pasodi
na šnipą, tai leidžia visą die
na jam meluoti-kalbėti. šnipai 
komitetui raportus yra išdavę 
po kelis sykiu's pirmiau...

ŠĮ sykį šnipė-močiute visą 
dieną sugaišino beliūdydąma- 
k ai bedama ką ji mate ir gir
dėjo prie komunistu būdama 

tai kalbėda- 
ji išduodavo 

reguliariš- 
Tai kam

kalinga buvo už,imti visą 
ną laiko ir raportuot tam 
mitetui, kuris jau viską 
rai žino?

Toji šnipė-senė pasakojo, 

kad komunistai turėdavo susi
rinkimus, aiškindavo žmo
nėms ir mokindavo juos su
prasti pasaulio eigą. Ir kai 
vienas komiteto narys užklau
sė jos: Ką tu darydavau su 
komunistine literatūra, kai 
gaudavai iš jų? Ji atsakė: 
Kaip greit dasigaudavau pe
čiaus, taip greit ją sudeginda
vau, nes bijojau, kad nepa
darytų mane komuniste.

Reiškia, ji 'neskaitė litera
tūros, o tik surašinėjo vardus, 
kurie ateidavo i susirinkimus 
ir nunešdavo dėl FBI.

Keli tokie
išdavikai, kaip ir 
šnipė, nei vienas 
kad tie komunistai 
blogo būtų kalbėję
džią, prieš įstatymus. Taip 
laikė susirinkimus, kvietė 
žmones viešai taip, kaip visos 
kitos draugijos, ypatingai tuo 
laiku, kada mūsų šalis karia
vo išvien su Sovietų Sąjunga 
prieš fašistus užpuolikus.

Vieną dalyką toji senė-šni- 
pė pripažino, kad komunistai 
nėra kokie, kriminalistai, nes 
kada vienas inkvizitorių komi
teto narys pasiūlijo jai apsau
gą, kad kas su ja neatsitiktų, 
kada ji tiek daug išpasakojo 
komitetui, tai ji atsake: Esu 

tikra, kad su manim niekas 
neatsitiks, nes komunistai

Camden, N.J.
LLD 133 kuopa laikė su

sirinkimą kovo 29 d. Pri
sirašė vienas naujas narys, 
gyvenantis Philadelphijoje. 
Tai jau šiemet prirašėme 
antrą naują narį. Trys mū
sų nariai gyvena Philadel
phijoje. Žymėtina yra, kad 
kada kitos kuopos nusi
skundžia, jog jų nariai ma
žėja ir nesilanko į susirin
kimus, tai pas mus yra ki
taip : mūsų 
visi lankosi 
išskyrus, 
.priežastį.

Priėmus
rinkimo protokolą ir iš
klausius komiteto rapor- 
tus, tapo išrinkta komisija 
dėl surengimo išvažiavimo, 
kuris atsibus birželio 28 d., 
drg. Patten sode ,dėl pager- 

ve.ikėjo drg.
Į komisiją. įėjo

Cleveland, Ohio Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE

kuopa auga ir 
i susirinkimus, 
žinoma, didele / <•

praėjusio susi

bimo seno
Lastausko.
C. Bakshas ir Wm. Batten. 
Gaspadinėmis tapo išrink
tos Liaudanskienū ir Kava- 
liūnienč. Įžangos nebus.

Camden ietis

e

Pagerbs persekiojamus 
sveturgimius

vyks nepaprastai šaunus ir 
svarbus banketas. JĮ rengia 
Michigano Komitetas Svotu r- 
gimiams Ginti. įvyks Jewish. 
Cultural Center, 2705 Jo.y

LLD 190 kuopos susirinkimas 
ir paskaita

Sekantis LLD 190 kp. susi
rinkimas, kuris Įvyks sekantį 
penktadienį, balandžio 17 d. 
prasidės 7:30 vai. vakare, 
LDS Klubo svetainėje, bus 
svarbus keliais atžvilgiais: 
reikės išrinkti delegatus į 
LLD 15-tos Apskr. konferen
ciją. kuri Įvyks gegužės 31 d. 
ir prirengti gerų sumanymų 
konferencijai. Paskaita irgi 

klasių 
nušvie- 
prasi- 

žmoniu

Paskaita 
yra svarbi iš istorijos 
kovos Amerikoje, kuri 
Čia darbininkų kovas, 

; dėjusias su baltųjų 
i vergijos panaikinimu iki pa- 
j gerinimo darbininkų būvio, 
I kokį mes čia atvažiavę rado
me ■— geresniu, negu mes tu
rėjome Europoje gyvendami.

Todėl dalyvaukime visi 
atsivesk i me 
draugus ii' 
susirinkimą, 
vakaro.

ir 
pašalinius savo 

drauges į sekanti 
šio penktadienio

Žmones nori pamatyti filmą 
“Limelight.”

Lower Mall teatre yi'a ro
doma Chaplino sukurta filmą 
“Limelight”, dairią fašistuo- 
jantis Amerikos Legi jonas 
tuojau buvo pradėjęs pikie- 
tuoti. Bet žmonės visokio am
žiaus ir spalvos, nepaisydami 

' pikietininkų, kimštinai perpil- 
1‘ I do Lower Mali teatrą, kad 

k ori d o- 
iki gauna

Apart skanių valgiu ir kito
kių vaišių, taip pat bus ir šo
kiai prie geros muzikos, šia
me bankete kalbės prof. John 
F. Shepard, mokslininkas iš 
Michigano universiteto, ir vie
tinis žymusis advokatas Geor
ge W. Crockett,

O banketo tikslas, tai pa
gerbimas f 5 sveturgimių, det- 
roitiečių, Rcirie yra persekio
jami ir gąsdinami išdeporta- 
vimu. Aišku, kad nuo banke
to likęs pelnas eis tų žmonių 
apgynimui.

Įžanga tiktai $2. Banketas 
prasidės 7 vai. Vietos lietuviai 
kviečiami ir raginami skait
lingai pasiroclyti. K.oresp.

tuom neužsiima.
Nors ,ji sake neskaitė ko

munistų literatūros, bet visgi 
būdama per 5 J/> motų išmoko 
ir suprato, kad tie žmones 
yra geri žmones. Blogiausias 
dalykas tik tas, kad jie buvo 
komunistai, tai viskas.

Gal ne taip greit, bet tikiu, 
jog ateis laikas, kuomet tie 
inkvizitoriai, n e am e r ik i nes
veiklos komiteto nariai, 
užklausti, kodėl jie ta
giasi ir ką jie gero atliko del 
šalies geroves?’ R. J. P.

i daugumai prisieina 
riuose palaukti 
vietos atsisėsti.

i

I šis Chaplino sukurtas veika
las yra pilnas žmoniškumo, 
kuriame vaizduojama jauna 
moteris, gyvenimo nublokšta 
iki saužudystes. Chaplinas, iš
gelbėjęs ją, suteikia jai drą- 

įsos gyventi ir pasiekti savo 
talento, ir pats prigclbsti jai 
patapti baleto žvaigžde; o 
atsilyginimui .jauna moteris 
gelbsti Chaplinui kiek galėda
ma ir n e p a i s .y d am a, kad 
C h a p 1 i n a s j a i p e r se
nas ir dar girtuokliauja. Ji 
stengiasi Chaplinui įsipiršti, 
kad ji galėtų apsivesti ir my
lėti jį visą amžių kaipo savo 
geradarį. Šioje . filmoje', kaip 
ir visuose Chaplino kūriniuo
se, juokų taipgi nestokuoja.

Taigi, nors trumpai apžvel
gus šį puikų Chaplino kūrinį, 
negalima įsivaizduoti, koks 
yra begėdiškas legijonicrių el
gęsis neprileisti žmonių jį pa
matyti. J. N. S

bus

BULLARD VERTICAL TURRET 

LATHE OPERATORS & 

MEN FOR GENERAL MACHINE 
SHOP 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 
young men over 18 to learn sheet 
metal trade. Steady work; good 
working conditions. Opportunity for 
advancement. Apply in person, ask 
for LEE.

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

(71-73)

AUTO MECHANICS. Experienced, 
steady work. Good working condi
tions, good pay. Apply in person. 
PEACOCK WELDING CO., 406 N. 
6th Street. ,

(71-77)

MECHANICS
Experienced first class Chevrolet 

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 
quarters furnished. See Mr.
8 X M.

LIBERTY YARD
Deleware River & Orthodox

living
James,

Street.
(72-74)

COMPOSITOR & LOCK-UP MAN. 
Experienced required, but not ne
cessary. Steady work; good working 4 
conditions for right man. Apply or 
phone: A. H. KROEKEL & BRO., 
249 N. 4th St. MA. 7-6854.

(73-79)

HELP WANTED FEMALE

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

(67-73)

WASHINGTON
HELP WANTED MALE

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

JE. 4-4663.
(71-73)

PRANEŠIMAS
DETROIT, MICH. 
Puiki Vakarienė

įvyks balandžio 26 d., 5 vai. vak., 
Draugijų Svetainėje, 4097 Porter St. 
Vakarienės tikslas — gynimas sve- 
turgimių. Visiems svarbus reikalas. 
Todėl visus širdingai kviečiame da
lyvauti. —Komisija.

(73-74)

Šypsenos
Subversyvė aritmetika
A.: “Senatorius McCar

thy tyrinėja m o k y k 1 o s e 
v a r t o j a mus rankvedžius. 
Sakoma, jau suradęs, jog 
aritmetikos vadovėliai esą 
labai subversyviski.”

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

4

4

»

»

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
A. : “Ogi taip, kad jokis 

aritmetikos vadovėlis nepa- 
rodąs, kaip iš 60 tūkstan
čių galima sutaupyt 172 
tūkstančiu.”

B. :. “Nieko nesuprantu.”
A.: “Argi tu nei gazietų 

neskaitai! Juk veik visose 
gazietose buvo rašyta, kad 
McCarthy, per ketverius 
metus gavęs $60,000 algos, 
o i bankus tuo pat laiku pa
sidėjęs $172,000. Tai ponas 
McCarthys išdidžiai pareiš
kė, jog bile aritmetika aiš-

»
MArket 2-5172

kiaušiai parodo, kaip tas 
padaroma. Abejojantiems 
įtikinti jisai puolėsi aritme
tikos vadovėliais tatai įro
dyti, bet... patyrė, jog va
dovėliuose tokių įrodymų 
nebesą...”

B.: “Jau suprantu. Aiš
ku, vadovėliuose aritmeti
ka subversyvė!”

Sutaisė Kas Kitas

"i

Vienaš iš daugelio sužeistų amerikiečių, kurie buvo 
pasiųsti kovoti už kalną Old Baldy. Visos pastangos 

kalną atimti iš šiauriečių ir kiniečių nepavyko. Šio ka
rio ranka sužeista ir subapdažuota. Kiti sunkiau su

žeisti.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3 pusi.—Laisve (Liberty)-Trečiad., Baland.-April 15. 1953 t 
‘ *

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

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



Prašo pasveikinti 
darbininkų vadovę

vnij iš
bąlan

ti 2 metais am-

Įkalintai be kaucijos 
Islande vadovaujančiai 
tei Eulalia Figueiredo 
džio 30 sueis
žiaps. National Women’s Ap
peal, kuri organizacija deda 
pastangas apginti Figueiredo 
nuo deportavimo Portugali
jon, prašo organizacijas ir 
asmenis ją pasveikinti. Pasvei
kinimai jai bus neoficialus 
protestas prieš jos persekioji
mą.

Adresas yra: Ellis Island, 
New York, N. Y.

Darbininkas Nixonas
Ellis Islande

A m er i kinis S vetu rg i m i ams 
Ginti Komitetas praneša, kad 
užvedė teisme bylą, kurioje 
įrodys, kad suimtų deportavi
mui asmenų įkalinimas be 
kaucijos yra nekonstitucinis.

Byla specialiai užvesta pa
stangose išlaisvinti Herman 
Nixon, 70 metų, kuris tapo 
suimtas balandžio 3-čią ir lai
komas be kaucijos. Nixon yra 
atvykęs iš 
išgyvenęs 
Amerikos 
dviejų jau

Nixon suimtas vadovaujan
tis naujuoju Walter-McCarran 
Aktu. Kaltina, kad jis kada 
nors senai praeityje buvęs ko
munistų partijos nariu. Jį gi
na advokatas Isidoro Needle
man.

Rusijos. Amerikoje 
52 metus. Vedęs 
pilietę ii’ tėvas 

suaugusių vaikų.

turi

~J u ii nnwMMFw~ ■" ■■■iimni ■humbiii nu

NewYorko*^iž^zfe7lnlos
Sužeistas vaikas 
prašneko

sukelti pinigų

U n i versi teto-B ei 1 evu e
Du kartus 

išėmė

Carl Joslin, 11 metų, praė
jusią savaitę prašneko pirmą 
kartą po arti vienerių metų 
tylos. Pirmasis jo žodis buvo 
“mama.” Iš susijaudinimo 
motina pravirko.

Vaikas buvo susižeidęs pra
ėjusių melų balandžio 28-tą, 
nukritęs nuo sunkvežimio. Per 
du mėnesius jis nebuvo atga
vęs sąmonės. Tėvų draugai 
mainieriai unijistai pagelbėjo 
tėvams
atvežti iš St. John, UI., į New 
Yorko
Medikai i Centrą, 
jo smegenis operavo,
sukrekėjusio kraujo gabalus, 
l'o antrosios operacijos jo pa
dėtis pradėjo gerėti. Jis pra
dėjo kai ką suprasti, vaikš
čioti. O pamatęs atvykusią ji 
namo vežti? motiną jau pajė
gė ir žodžiu parodyti, kad ji
sai ją pažino, jos laukė.

Vaikas bus ir toliau Įniks 
nuo laiko tyrinėjamas ir gal 
dar ir operuojamas. Būtu isto
rinis nuoveikis, jeigu taip su
žalotą pavyktų atitaisyti į 
normaliai sveiką žmogų.

Macy darbininkai 
nutarė streikuoti

Macy krautuvių ’ darbinin
kai didele dauguma, balsų nu
sitarė streikuoti, jeigu firma 
nesistengs geruoju patenkinti 
jų svarbiausius reikalavimus.

Civiliniu Teisiu 
Kongresas įspėja:

Visi paskolinusieji 
kaucijų fondui pinigų,
tuojau įteikti pareikalavimą 
tuos pinigus atsiimti. Paskuti
nė diena yra balandžio (Ap
ril) 17-ta. Po to bus pavėluo
ta. Prašymus atgauti paskolą i susidomėjimą 
įteikti Frederick F. Green- Salė buvo 
man, 20 Pine St., New York

Kaip pasiekti Richmond Hill 
ir Kultūrinį Centrą

Neabejojame, jog per šią 
vasarą daug mūsų pažangių
jų lietuvių iš Naujosios Angli
jos norės mus aplankyti ir pa-

Latvis dipukas
grįžo į Latviją

šeštadieni 
išvyko į tarybinę
Sniegs Sniedzins,Parkway iki

Tas pats važiuojant ir nuo 
Triboro Bridge:' važiuokite 
Grand Central 
privažiuosite fą patį “Queens

matyti Kultūrini /Centrą su jo Blvd.’ užrašą ir ten Įsisukite.
Queens Blvd, važiuokite iki 

pat Atlantic, Avė. čia. dauge
lis padaro klaidą: privažiavę 
prie Jamaica Ave. (kadangi 
su Jamaica Ave. Queens 
Blvd, pasibaigia, o prasideda 
Van Wyck Blvd.,) suka į Ja
maica Ave. Nesukite, važiuo
kite dar trupučiuką, gal tik
tai apie bloką, ir pamatysite 
užrašą “Atlantic Avė.” Ten ir 
sukitės iš didžiojo kelio, nes 
Atlantic/ Avė. eina virš to 
didžiojo kelio. Ant Atlantic 
Avė. važiuokite po dešinei 
iki 111 th St. O ten jau ir Li
berty Auditorium, arba Kultū
rinis Centras ir dienraščio 
Laisvės patalpos.

Įsitemykite šį kelrodi ir ne
turėsite jokio vargo surasti 
Richmond Hill.

jau beveik skęstančiu gėlėse 
darželiu. Bet toko pastebėti, 
kad daugelis bevažiuodami 
paklysta ir išeikvoja daug 
laiko ir gazolino, kol susiran
da Richmond Hill ir mūsų Į- 
staigą. Todėl Įsitemykite se
kamą kelrodi: (
Pervažiavę Whitestone Brid

ge, laikykitės po dešinei (nes 
po kairei nuves tolyn i Long 
Island), ir važiuokite iki Įsi
sukime Į Grand Central Park
way. Ten irgi nepadarykite 
klaidos. Sukite i Grand Cent
ral Parkway taip, jog va
žiuotumėte tolyn nuo New 
Yorko, po kairei (po dešinei 
nuves i Triboro Bridge). Va
žiuokite iki pamatysite užra
šą “Queens Blvd.,” Įsisukite i 
Queens Blvd, irgi Įfo kairei.

Rosenbergams gelbėti 
mitingai gatvėse

Pasiru ošiant d i d žiajam 
so miesto skale masiniam 
tingui Randall Island Stadiu- 
me, Komitetas rengia visą ei
lę masinių mitingų gatvėse 
miesto centre.

«r*3

Persekiojami mokytojai 
smerkia ragangaudžius

vi- 
mi-

Pirmasis iš eiles tokių mi
tingų Įvyks šio trečiadienio 
vidurdieni, darbo pertraukoje 
pietums, prie 15th 
Avė. Kiti mitingai 
traukomis pietums 
mai:

St. ir 7th Avė.

SI. ir 5th 
darbo per-

prie 2 9 th

laivu

j šį kraštą prieš 
Kaip daug kitų 

taip ir šis

Praėjusi 
Grispholm 
Latviją Paul 
dipukas.

Jis atvyko 
keletą metų,
naujųjų ateivių, 
latvių tautos sūnus negalėjo 
prisitaikyti prie gyvenimo są
lygų; negavo darbo, kokio 
norėjo, ir visa aplinka 
atrodė prasta. Dėl to jis 
pastangų grįžti atgal Į 
gimtąjį kraštą ir jam tai 
vyko.

jam 
dėjo 
savo 
pa-

Pareiškimą atsiimti pinigus 
galima įteikti net jeigu pas
kolos paliudymą (Certificate) 
ar kvitą būtų pametę.

Pametusiejf palūdyma tu
rės išpildyti atitinkamas for
mas, 
nėję, 
ke.

Jas gali gauti CRC rašti- 
6 E. 17th St., New Yor-

Automobilistams

35 valandų savaitės.
Algų pakėlimo.
Pensijų plano, ir kitų page

rinimų.
Darbininkai parodė didelį 

savo reikalu,
paruošta talpinti 

3,600 sėdinčių asmenų. Ta
čiau ir perpildytoje netilpo 
visi, užpildžius sėdynes, laip
tus ir pasienius, dar apie 
1,000 liko ant šaligatvio.

Unijos Lokalp 1’S preziden
tui Sam Kovenetsky pateikus 
raportą, darbininkai nutąre 
įgalinti valdybą šaukti strei
ką, jei tam bus reikalas. Už 
streiką balsavo 3,730 dalyva
vusių mitinge, prieš 665. Gavo 
daug pažadų paramos iš kitų 
unijų.

17-tą prie 3 S th 
21-ma prie 15th

ir 7tli Avė.

-ra prie 19th St. ir 7th

Gale praėjusios savaitės ta
po suspenduoti iš pareigų dar 
trys mokytojai einant ragan- 
gaudžių kaltinimais “nepaklu
snume-.” Jie, mat, atsisakė 

Į'citi valdininkams politinę iš
pažinti, prieš juos nusilenkti.

Atstatytieji iš pareigų yra 
Stella Eliashow, 51 m., moki
nusi 27 metus, Louis Singer, 
41 -m., ir Mrs. Esther Hirsh- 
field, 47 m.. Viso lig šiol jau 
yra atstatyti iš pareigų 27 
New Yorko miesto mokytojai.

Atstatoma iš tarnybos Miss 
Eliashow pareiškė: 
nau, kad aš* tinku 
jauti, 
kurie 
mano 
si...

Policisty laidotuvės i
Trečiadieni ivyko laidotuvių 

apeigos nušautiems pareigose 
dviem policistams.

John Pendergrass, negras, 
tapo nušautas balandžio 3- 
čią, bandant suimti bėgantį 
likerių krautuvės plėšiką. 
Jam apeigos Įvyko St. Mar
tin’s episkopai ų bažnyčioje 
Harleme. Daug žmonių daly
vavo apeigose ir suėjo pama
tyti išlydint.

Samuel Katz tapo nušautas 
balandžio 4-tą kai jis bandė 
suimti plėšiką, užtiktą apiplė
šiant būrį gemblerių. Jam, 
apeigos Įvyko Gramercy Park 
koplyčioje. Joms vadovavo 
žydų tikybos dvasiškis, čia 
taipgi atvyko daug palydovų 
ir stebėtojų.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Delicatessen ir Alaus 

krautuvė. Lietuviais apgyventa. At
dara šešias dienas j savaitę. Dėl pla
tesnių informacijų prašome skam
binti po 6 vai. vakaro. CLoverdalc 
9-9247.

(72-74)

A ve.
Stli St. ir 7lli

Gi pats didysis atvirame 
ore mitingas Randall’s Island 
Stadiume Įvyks balandžio 26- 
tą, sekmadienio popietį.

f

mokyto-
Tai žino šimtai vaikų, 
dėkingai atsiliepdavo į 
asmenišką jiems dėme-

mokiau juos tikrų Amc- 
principų—mylėti teisė- 
ir padorumą, pagerbti

rikos
t urną
kitų skirtumus, norėti susitik
ti, grumtis su naujomis idėjo
mis.”

PRANEŠIMAI

Jeigu turite auto parking 
ar už panašius prasižengimė- 
lius tikietų, trafiko teisėjas 
Murtagh sako, kad jums apsi
mokės atsiteisti šią savaitę. 
Sako, kad iki 17-tos pabau
das priims po $4 iki $15. Po 
to pasivėlavusieji pasimokėti 
įsakytu laiku būsią baudžia
mi po $50 už kiekvieną pavė
luotą tikietą.

Vaikas Įkliuvo i 
subway vartus

Motinos glėbyje nešamas 
berniukas įkliuvo galva į au
tomatiškus vartus prie Įėjimo 
Į subway Sutphin Blvd, sto
tyje. Vaikas ir motina
gando. Tačiau pribuvus gel
bėtojams pavyko vaiką išgel
bėti nesužeistą.

Ragina visus gerti 
daugiau pieno

Mokytoja reiškė viltį, jog 
liaudis sustabdys tagan gau
džius ir tai padarys neužilgo.

išsi-
pagaminsią 

pieno.
miestiečiai tuo 

suvartoja apie 
•kvortų mažiau, 
normaliai suvar-

RANKDARBIU PARODA
Renina Dienraštis Laisvė

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

MUZIKA NUO fi-tos VAL. VAKARO

t

Dr. C. J. Blanford, federalis 
pieno prekybos administrate- . 
rius New Yorkui ir apylinkei, 
ragina miestiečius gerti dau
giau'pieno. Dėl ko? Gegužės 
ir birželio mėnesiais šios apy
linkės farmeriai
758 milijonus kvortų 
Gi paprastai 
laikotarpiu 
250 milijonų

Miestiečiai
toja mažiau dviejų stijdų per 
dieną paėmus visus bendrai. 
Biskj permažai.* Suaugusiam 
yra privaloma gert pusę kvor
tos ii* vaikui kvortą per die
ną. Jei miestiečiai kiekvienas 
išgertų po kvortą daugiau, 
tas perviršis bematant susi- 
vartotų. Vartotojams būtų į 
sveikatą ir farmeriai parduo
tų .visą pagamintą pieną.

Pieno daugiau vartoti pata
rimas naudingas. Piene randa
si daug svarbių mūsų kūnui 
medžiagų. Tačiau pieno kai
nos biednu'omenės šeimoms 
tebėra per aukštos.

Viešbučių darbininkai 
ruošiasi ginti algas

Apie 35,000 viešbučių dar
bininkų pasiruošia kovoti už 
savo gyvenimo pagerinimą. 
Unijos vadovaujantieji komi
tetai jau svarstė Įvairius bū
dus, kaip gauti reikalaujamą 
20 procentų mokesties prie
dą ir kitus pagerinimus.

Bosai kol kas atsisako prie
dą suteikti. Bet darbininkai 
sako, kad be to jie negalės 
susitarti. Jie sako, kad vieš
bučių darbininkų algos že
mesnės už daugelio kitų 
bininkų. Ir kad tas 20 
centų priedas maždaug 
artintų juos prie kitų.

Ragina prezidentą 
tartis taikai

Abiem vakarais įžanga tik 50c asmeniui

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

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

dar randasi

Kompanijos

Tikriausia 
mieste nemažai turinčių tau
pyti ant pieno, 
galėtų kainas numažinti, nes
tais mėnesiais mokūs farme- 
riams už pieną mažiau dėl to, 
kad daug yra. Bet vartoto
jams kainų nemažina. Taigi 
tas, kas permažai geria dėl 
neturėjimo ištekliaus . pirktis 
daugiau/ vargiai galės ‘suvar
toti daugiau dabar, negu su
vartojo pirmiau.

dar- 
pro- 
pri-

Amerikinė Taikos Krusada 
New Yorke pasiuntė prez. Ei- 
senhoweriui. prašymą, kad jis 
tuojau tąrtųsi su Tarybų Są
jungos premjeru Malenkovu. 
Tas pasitarimas būtų žygiu 
“link atsiekime pastovios tai
kos Korėjoje.” Tas taip pat 
prisidėtų prie stabdymo nuo 
“slinkimo j pasaulinį karą.”

Pareiškimą pasirašė kelio
lika žymių amerikonų, atsto
vaujančių įvairiausias taikos 
organizacijas ir įstaigas, ku
rios remia Amerikinę Taikos 
Krusadą.

an-

Pi-

NEW YORK NEW YORK
Help Wanted Female HELP WANTED—FEMALE

OPERATORftS 
Patyrusios ant zippered Sports 

jackets. Nuolatinis darbas, gera mo
kestis, puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
SIEGAL SPORTSWEAR 

718 Atlantic Ave., Brooklyn, N.Y. 
(3 aukščio) Tol. ST. 3-2657 

(73-79)

OPERATORftS i
Darbas prie suknelių $8.75—$10.7^ 

Line. Nuolatinis darbas, gera mo*^ 
keslis. Geros darbo sąlygos.

Kreipkitės:
KATE WINTERS

501 - 71 h Ave„ N.Y.C. (51h floor) 
Tel. PE. 6-4226

(71-73)

OPERATORftS
Patyrusios ant Party Dresses.

GERA MOKESTIS
Nuolatinis darbas, unijinė dirbtuvė, 
puikios darbo sąlygos. Kreipkitės:

DOROTHEA
Š33 W. 39th St. (3 aukštis), N.Y.C.

(73-77)

M ERG INOS—MOTERĮ ftK ftS 

. Patyrusios
$1.00 Į VALANDĄ 

PRADŽIAI

Daug Viršlaikių 
PLASTIKU DIRBTUVE

REIKALAVIMAI
Reikalingas Apartment house su

perintendent, 36 šeimynos. Anglis. 
East New Yorko. Visi įrankiai. Gau
na 3 kambarių apartmentą. $120 į 
mėnesį. Skambinkite: Nightingale 
8-6684. Nuo 10 iki 4 popiet.

Linksmos Darbo Sąlygos 
šventės, — Pašalpos

PLASTIC 
MOLDED ARTS CO.

12-04 4 4th Ave., L. I. City 
Ind. Sub. Ely Ave. Station

(71-75)

PARDAVftJA — PATYRUSI 
(Pirmadieniais Uždara) 

Nuolatinis Darbas. Gera Mokestis.
Kreipkitės: 

TINA’S PASTRY SHOP
ABELNAM DARBUI

93-11 37th Avenue
Jackson Heights, L. I.

Tel. JIA. 9-6282
(71-77)

Turi suprasi i ir kalbėli biskj 
gliškai ir užsiregistravę pirmom 
lictybčs popierom.

šešios Dienos. Pradžiai $1.121 
valandą. Po 30 dienų $1.19 į valan
dą.

KENTILE, INC.
99 — 91b Street, Brooklyn, N.Y.

(68-77)

OPERATORftS—OPERATORftS
Patyrusios prie single ir double 

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

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

Tel. RA. 6-9341

co.

J
(72-78)

RANDAVOJIMAI REIKALINGOS OPERATORftS

Pasirandavoja didelis fornišiuotas 
šviesus' kambarys. Garu apšildomas 
ir kiti patogumei. Kreipkitės 71 
Mescrole St, Brooklyn, apari. 16. 
Kreipkitės po 6-tos vai. vakarais 
arba telefonuokite:

EVergreen 7-2158.
(72-74)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

ant Singer mašinos, 
bliuskučių. Nuolatinis 
mokestis, puikios dar-

Patyrusios 
dirbti prie 
darbas, gera
bo sąlygos. Kreipkitės:

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

(72-78)

ELIZABETH, N. J.
šeštadienį, balandžio 18, Piliečių 

klube, 408 Court St., bus pirmas su
stojimas LMS keliaujančio meno an
samblio. Bus dainų, šokių, deklama
cijų ir taip kultūriškas-draugiškas 
meno vakarėlis. Pirmą kartų Eliza- 
bethc girdėsit Leon Yoniką, jauną 
dainininką; ir smuikininką ir Joną 
Veličką, smuikininką, taipgi ir Pra
ną Balevičių, Eleną Brazauskienę ir 
eilę kitų menininkų.

Visi ir visos kviečiami dalyvauti. 
Programa prasidės 8 vai. Įžanga ne
mokama. (73-74)

BROOKLYNO MOTERIMS ,'
'Moterų Apšvietos Klubo labai 

svarbus susirinkimas įvyks šio ket
virtadienio vakaro 8 vai., balandžio 
16-tą, Liberty Auditorijos knygyno 
kambaryje. Visos narės prašomos 
dalyvauti ir pasikviesti savo drau
ges. Turėsime galutinai prisiruošti 
Rankdarbių Parodai ir Motinos Die
nos iškilmei. .Bus ir kiti svarbūs ta
rimai. O po darbo vėl turėsime ke
leriopą gimtadienių minėjimą.

Valdyba.
(73-74)

CLIFFSIDE, N. J.
LDS 115 kuopos susirinkimas įvyks 

penktadienį, 8 d. gegužės, 8 vai, va
kare, 346 Palisade Ave.

Eliz. Petkevičienė, sekr. 
(73-74)

BINGIIAMTTON, N. Y.
L.L.D. 20-tos kuopos Moterų sky

riaus susirinkimas įvyks balandžio 
(April) 16 d., bus paprastoje vietoje 
ir paprastu laiku, nares 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 rapdrtuota 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.

CLIFFSIDE, N., J. 
Meno šventė-Koncertas

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

Programoje dalyvaus šie žymūs 
lietuvių meno talentai: Leonas Yo- 
nikas, Elena Brazauskienė, Jonas 
Velička, Frajnas Balwood, lietuvių 
šokikų grupe vadovybėj Ruth Bell,-' 
Rudolfas Baranikas, Harry Mitkus 
ir šios meno grupes vadovė Mildred 
Stensler.

Kaip matot, turėsime dainų, mu
zikos ir lietuvių 
Tai bus koncertas 
nėra buvę.

Visus kviečiam
lygiai 4 valandą popiet.

LMS. Apskritis.
(72-74)

jaunuolių šokius, 
kokio iki šiol čia

dalyvauti ir būti

405 So. 4th
Cor. Howes

Brooklyn, N. Y.
Visoki 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.
Tpel. EV. 7-6233

Street 
st.

K N YG Ų* APDARYM UI M ERG INOS 
GERA MOKESTIS

Carbon collators ir slicers, dienomis 
ar naktimis.

TURI BOT PATYRUSIOS
36’.4 Valandų Savaitė—Nėra dalimis 
laiko. Nuolatinis darbas! Darbininkų 
Pašalpos!

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

Visos subways iki Brooklyn Bridge.
(72-76)

NURSE—R.N. OR LICENSED 
PRACITICAL

Gyvenimas vietoje, Puikiausia pa-’i 
talpa. Gera alga, pridedant užiai-j 
kymtf. 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)
OPERATORftS

i

1

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyręs Barberis

i

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tol. EVergreen 7-6868

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

a

E

Virginia 9-6125

Pa t y ru si os -S i nger-Merrow 
Nuolatinis Darbas. Gera Alga.

VOGUE
40-20 22nd St., Long Island City

Arti Queens Plaza Stoties.
(73-77)

REAL ESTATE
BROOKLYN

516 Morgan Ave., Grcenpoint.
Gerai pabudavotas 8 Šeimų pel

ningas namas. Visi 4 ir 3 rūmų 
apartmentai. Žalvario vamzdžiai 
(plumbing) ištisai. Combination sin- 
kos. Daug kitų puikių įrengimų. Ar
ti mokyklų, krautuvių ir transpor- 
tacijos. Įmokėjimas tik $2,000. Šau
kite savininką pamatymui ir įverti
nimui.

STagg 8-4815
(72-78)

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

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

z TYRIMUI

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

Except Thurs. & Holidays
87-20 85th Street

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
\ ____

Užlaiko puikų

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

Telephone E Ver green 4-8174

4 pusl.-Laisve (Liberty)-Trečiad., BalandL-April 15, 1953




