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I KRISLAI
Gal busią “užsikrėtę.” 
Klausyk arba badauk. 
Teroro šalyje.
Stotys-palociai.
Šauni dovana.
Naujas “griešninkas.” 

Rašo A. BIMBA

Apsigynimo Departmentas 
išleido tikrai keistą aplink
raštį. Persergsti Amerikos 
žmones dėl sužeistų ir ligotų 
:karo belaisvių. Galimas daik- 
fMs, sako, kad jie bus patapę 
komunistais, arba bent jau 
“raudonaisiais.” Juos reikią 
“suprasti.”

Kodėl nepasako, kad jų 
reikia “saugotis?” O dar sau
giau, žinoma, būtų, jeigu jie 
būtų, pagal McCarran įstaty
mą ir Smith Aktą, tiesiai iš 
Korėjos pasiųsti į kalėjimą. 
Niekas prie .jų neprieitų ir nuo 
jų neužsikrėstų komunizmu!

Keisti tie mūsų valdovai. 
Komunizmo baubą jie visur 
mato ir įsivaizduoja.

Juk pagal mūsų tradicijas 
ir konstituciją kiekvienas 
amerikietis turi pilną teisę iš 
republikono arba 
patapti socialistu, 
darbiečiu,

demokrato 
komunistu, 

liberalu.

Mūsų 
Vmokytoj 

'dabar n

mokyklose 
ams ir profesoriams 

•dabar pastatoma tokia propo
zicija: Klausyk mūsų ir sam
protauk taip bukaprotiškai, 
kaip ir mes, arba eik laukan 
ir badauk'

Daugelis mokytojų bei prof.
jau. taip 
lų sistemos 
bių eilėse.

išjoti iš mokyk- 
ir randasi bed ar- .

Jugoslavija pavirtusi i tęvo
jo šalį. Tito triuškina savo 
oponentus. Nuo to laiko, kai 
jis prakeikė komunistini pa
saulį, Jugoslavijoje suterori
zuota 11,130 žmonių, šiandien 
pat kalėjimuose tebelaikoma 
7,000 politinių kalinių.

Kovo 5 dienos “Pravdoje” 
telpa aprašymas ir pora at
vaizdų apie atidarymą naujo 
požeminio geležinkelio (“sub- 
vės”) “Metropolitan” šakos, 
puspenkto kilometro ilgio.

Iš atvaizdų matosi, kad ir 
šios šakos stotys yra gražiau
si aisčiai.

ašinėj au “Metropolitenu”
•ėjausi jo stotimis. Dar 

įlendu į 
Bostono, arba 
urvą, vadina

ir
ir dabar, kada tik 
New Yorko, 
Philadelphijos
mą “subway”, visuomet prieš 
akis atsistoja tie Maskvos 
“Metropolitftno” palociai-sto- 
lys.

Ir kitas tame pačiame dien
raštyje įd-omus dalykas. Pir
mu sykiu jį man tenka išgirs
ti.

Pranešimas iš Varsa vos 
taip pat su atvaizdu. Varšu
vos ceptre statomas milžiniš
kas pastatas. Tai bus Kujtū- 

x ros ir Mokslo ^Centras. Jau ge-. 
rokai pakilęs nuo žemės. Bus 
užbaigtas gal dar šiemet. 

. Pradėtas statyti prieš viene
rius metus.

Jį stato Tarybų Sąjungą 
sįįo jėgomis ir savo kaštais. 
Tai bus Tarybų Sąjungos tau- 
tvB dovana lenkų tautai !

Apsigavote, kurie manėte, 
kad didžiausiu griešininku vi
same pasaulyje buvo Stalinas. 
Tik dabar sužinome, kad ir

(Tąsa 3-čiam puslp.)

Amerika siūlo Šveicariją 
kaipo globėją “nenorinčių 
namo grįžti belaisvių”
Įgalina gen. Clarką pradėti 
derybas dėl paliaubų Korėjoj

Washington. — Praneša
ma, jog Amerika pataria į 
Šveicarijos globą perkelti 
tuos belaisvius, šiaurinės 
Korėjos liaudininkus ir ki
nus, kurie “atsisaką namo 
grįžti.” Patarimas persiųs
tas generolui Markui Clar
kui, vyriausiam Amerikos 
k o m a n dieriui Tolimuose 
Rytuose.

Trečiadienio žinia iš Wa
sh ingtono sakė, kad Ame
rikos valdžia įgalino gen. 
Clarką panaujinti Panmun- 
džome derybas dėl paliaubų 
su Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkais.

(Kinijos Liaudies Respu
blika ir Šiaurinė Korėja jau 
pirmiau sutiko laikinai per

Sniegą audroj Mass, ir Ragangaudžiai kvotė 
Conn, žuvo 3 žmonės buvusį valdininką

Boston. — Sniegų audros 
suklampino šimtus automo
biliu, sutraukė elektros lai- U 7
dus ir pražudė bent tris 
žmones Massachusetts. Con
necticut ir R h o d e Island 
valstijose.

Connecticut valstijoje an
tradienį prisnigo i9 iki 12 
coliu. Sniegai Bostone ir 
apylinkėje sustabdė ir beis
bolo rungtynes.

Sudužo lėktuvas, užmušant 
bent šešis kariškius

Seattle, Wash. — Susikū
lė į jCascade kalhą lėktu
vas, užmušant 6 ar daugiau 
karių. 10 kitų sužeista. 
Dar nėra žinios apie 9 liku
sius.

Amerikos ambasadorius 
kalbėjosi su Molotovu

Maskva.—Naujasis Jung
tinių Valstijų ambasadorius 
Charles Bohlen lankėsi pas 
Viačeslavą Molotovą, Sovie
tų Sąjungos užsienio reika
lų ministrą. Jiedu kalbėjo
si pusvalandį.

Bohlenas šiomis dienomis 
įteiks savo įgalinimus kaip 
ambasado r i a u s Klementi- 
jui Vorošilovui, Sovietų Są
jungos prezidentui.

Apsikeitimas belaisviais 
kelia taikos viltį, sako 
Taegliche Rundschau

Berlin. — Rytinės Vokie
tijos 'laikraštis Taegliche 
Rundschau rašo: Susitari
mas ' apsikeisti sužeistais 
bei sergančiais karo belais
viais Korėjoje žadina visa
me pasaulyje viltį, kad ga
lėtų būti ten padaryta tai
ka.

kelti į neutralę šalį tokius 
belaisvius, kuriuos ameri
konai vadina “nenorinčiais 
grįžti.” Jiems esant neu- 
tralėje šalyje, būtų duoda
ma tinkami paaiškinimai 
kas liečia grįžimą.)

BELAISVIAI GABENAMI 
Į PANMUNDŽOMĄ

Korėja. — Amerikonai ir 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai virtinėmis automo
bilių bei ligonvežimių ga
bena sužeistus bei sergan
čius belaisvius linkui >Pan- 
mundžomo, kur bus apsi
keičiamą tokiais belaisviais, 
pradedant nuo ateinančio 
pirmadienio.

Washington.—Senato ko
misija kvotė Haroldą Glas- 
seri, buvusi Amerikos iždo 
department© valdi n i n k ą ; 
klausinėjo, ar jis komunis
tas, ar buvo sovietinis šni
pas ir ar buvusioji Truma- 
no valdžia klausydavo Glas- 
serio patarimų.

Glasseris atmetė klausi
mus; vadino juos provoka
cijomis, kuriomis senati- 
niai ragangaudžiai norį jį 
įpainioti.

Glasserį skundė “kazioni” 
šnipai, kaip kad Elizabeth 
Bentley bei kiti.

Prez. Eisenhoweris perša 
parduoti kompanijoms 
valdinius gumos fabrikus.

Augusta, Georgia.—Prez. 
Eisenhoweris, čia atosto
gaudamas, pasiuntė 'Kon
gresui paraginimą — išleis
ti įstatymą, kad galima bū
tų parduot kompan i j o m s 
valdinius dirbtinės gumos 
(robo) fabrikus.

Tie fabrikai, valdžios lė
šomis pastatyti laike An
trojo pasaulinio karo, atsi
ėjo 700 milijonų dolerių.

(Valdžia paprastai par
duoda savo fabrikus kom
panijoms kelis kartus pi
giau, negu jai pačiai lėša- 
vo.)

Izraelis pardavinėja 
krikščionių bažnyčiom 
“šventą” Jordano vandenį

Jeruzalė. — Izraelio val
džia pradėjo pardavinėti 
“šventą” Jordano upės van
denį ir saujeles Palestinos 
žemės krikščioniškoms baž
nyčioms visame pasaulyje. 
Kasdien išsiunčia daug pun
delių su tomis “šventenybė
mis” į Ameriką, Eūropą ir 
kitas pasaulio dalis.

Jankiai bombardavo vietas arti
belaisvių kelio Šiaur. Korėjoj

Korėja. — Amerikos lėk- kus ir kinus, belaisvius.
tunai sergėjo Šiaurinės Ko
rėjos kelius, kuriais ji ve
ža sužeistus bei sergančius 
belaisvius, amerikonus ir' 
jų talkininkus, linkui Pa*n- 
mundžomo . Kiti ameriki-; 
niai lėktuvai tuo pačiu lai
ku .bombardavo kitus arti
mus Šiaurinės Korėjos liau
dininkų kelius.

Panmundžome pirmadienį 
Korėjos liaudininkai * grą
žins nesveikus belaisvius 
amerikinei komandai, ku
ri, iš savo pusės, grąžins 
sergančius bei sužeistus 
šiaurinės Korėjos liaudinin-

Kodėl streikavo amerikonų 
grąžinamieji belaisviai?

Pusan, Korėja. — Ame
rikonai paėmė 769 sužeis
tus bei sergančius Šiaurinės 
Korėjos liaudininkus bei 
kinus iš Čedžu salos stovy
klos, suvarė juos į karinį 
Amerikos laivą, nugabeno į 
Pusano uostą, Pietinėje Ko
rėjoje, ir liepė išlipti kran- 
tan; sakė, toliau jūs būsi
te traukiniais gabenami į 
Panmundžoma, kur būsite 4. 7
sugrąžinti pas Š i a u r i n ės 
Korėjos liaudininkus.

Bet belaisviai susėdo ir at
sisakė išlipti į Pusaną, Pie
tinės Korėjos tautininkų 
valdžios centrą. Pagaliau,

Čuikovas siūlo vienų platų oro 
kelių tarp Berlyno ir vakarų

Berlin. — Generolas Va- 
silius Čuikovas, sovietinis 
komisionierius rytinei Vo
kietijai, siūlė nustatyt vie
ną 60 mylių pločio oro ko
ridorių lėktuvams skraidyt 
tarp vakarinės Vokietijos 
ir Berlyn<f. Iki šiol buvo 
trys ( oro koridoriai an
glams, ame r i k o n a m s ir 
francūzams lakstyti, per 
sovietinį Vokietijos ruožtą, 
tarp Berlyno ir vakarų Vo
kietijos.

Dėl to dabar eina derybos 
tarp Čuikovo ir anglų, ame-

Vietnamo liaudininkai 
tolyn veja francūzus

Hanoi, Indo-Kin. — Viet
namo liaudininkai, atėmę iš 
francūzų Samneua miestą 
Laos provincijoje, toliau vi
josi juos, nublokšdami fran
cūzus 60 mylių atgal per 
dvi dienas.

Prancūzai daugiausia gi
nasi iš, oro, naudodami ame
rikinius lėktuvus.

Nairobi, Kenya. — Anglai 
skelbia, kad Mau Mau ne
grai užmušę 4 baltuosius ir 
du tarnavusius baltiesiems 
negims policininkus.

London. — Anglijos val
džia keliais procentais nu
mušė taksus už algas.

Amerikos lėktuvai sprog
dino namus, kelius ir sunk
vežimius tiktai už lp mylių 
nuo belaisvių vieškelio per 
Šiaurinę Korėją.

(Suklydęs rakietiniš jų 
lėktuvas būtų galėjęs per 
pusantros minutės pasiekti 
ir bombarduoti patį belais
vių kelią.)

Belaisvių gabenimas auto- 
sunkvežimiais per šiaurinę 
Korėją > labai vargingas. 
Nes keliai pilni nuolatinių 
duobiu, kurias išmušė ame- 
rikonai oro bombomis.

amerikonai, užsidėję prieš
dujines maskas, grūmoda
mi bombomis, durtuvais ir 
šautuvais, privertė belais
vius išeiti krantam

“Sekretas”
Amerikonai sakosi nesu

prantą., kodėl tie belaisviai 
sėdėjimu streikavo.

Bet “sekretas” gal bus ta
me, kad pietinių tautininkų 
prezidentas S y n g m a n a s 
Rhee reikalavo grąžinamus 
komunistinius bei a i s v i u s 
d a r kartą kvosti, ieškoti 
“atsisakančių grįžt” namo.

rikonu bei franeuzu kari
ninkų.

Komercinės amerikonų, 
anglų, francūzų ir vaka,- 
rinių vokiečių oro - linijos 
jau protestavo prieš tą Čui
kovo pasiūlymą.

Čuikovas nurodinėja, kad, 
turint vieną platų skraidy
mui oro koridorių, . geriau 
galima būtų išvengti nesu
sipratimų bei susidūrimų 
ore, negu naudojant tris 
atskirus siauresnius kori
dorius.

Užklupta automobiliu 
vagių šaika

Providence, R. I. — Fe- 
deralės valdžios agentai ur
mu užklupo ir suėmė 22 
narius šaikos, kuri vadova
vo automobilių vagystėms 
visoje šalyje.

Valdžios agentai kartu 
užgrobė ir 25 vogtus auto
mobilius, vertus daugiau 
kaip $60,000.

MOTINA NUSKANDINO 
3 MAŽAS DUKRELES

Gastonia, N. Car. — Ire
na Hullett’ienė nuskandino 
vandeni duobėje tris savo 
dukreles, jaunesnes kaip 4 
metų amžiaus. Areštuota 
sakė, “nenorėjau, kad jos 
vargtų taip, kaip aš.”

! Atlanto kraštai nepajėgia 
sudaryt tiek armijos, kiek 
Amerika reikalauja
Amerika todėl ragina vakarinę 
Europą smarkiau ginkluotis ore

Washington. — Amerikos 
apsigynimo sekretorius Ch. 
Wilson ir generolas Omar 
Bradlev, visu kariniu štabu 
galva, išlėkė į Atlanto kraš
tų sąryšio susirinkimą, ku
ris atsidarys Paryžiuje ba
landžio 23 d. Ten jie dar 
aiškiau pamatys, kaip eu
ropiniai Atlanto kraštai ne
įstengia rekrutuot tokių 
skaitlingų armijų, kokių 
Amerika reikalavo.

Jungtinės Valstijos buvo 
suplanavusios, kad vakarų 
Europos kraštai turi suda
ryt ne mažiau kaip 75 di
vizijas armijos iki 1953 me
tų pabaigai ir bent 96 di
vizijas iki 1955 m.—“atspir
čiai prieš komu.nizmą.”

Daktaras neatsakinėju 
ragangaudžiams

Washington — Bostonie- 
tis daktaras Daniel Fine at
metė klausimus, kuriuos 
jam statė Kongfesmanų 
Neamerikinės Veiklos Ko
mitetas: — Ar esi komunis
tas? Ar kada nors priklau
sei Komunistų Partijai?

Dr. Fjne, Brigham Hospi- 
talio štabo narys iš Bosto
no, smerkė ragangaudžius 
kvotėjus kaip “inkvizito
rius” ir pareiškė, kad jie 
kėsinasi sunaikint konstitu
cinės amerikiečių laisves.

Jungi Tautų vadai pavedė 
gen. Clarkui klausimą dėl 
paliaubų darymo Korėjoj

United Nations, N. Y.— 
Sovietų Sąjungos ir Lenki
jos delegatai Jungtinių 
Tautų seime siūlė svarsty
ti paliaubų reikalą Korėjo
je.

Bet anglų - amerikonų 
blokas politiniame seimo 
komitete laikinai atmetė šį 
pasiūlymą ir pervarė savo 
rezoliuciją, kuri sako:

Paliąubų klausimas bus 
paliktas generolui Clarkui, 
vyriausiam Jungtinių Tau
tų komandieriui . O jeigu 
Clarkui nepavyks susitarti 
su Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkais ir kinais, tik tada 
tas klausimas galės būti su
grąžintas Jungtinių Tautų 
seimui svarstyti.

Literatūros Laikraštis 
sako, taika Korėjoj 
padėtų suvienyt Vokietiją

Maskva. — Čionaitinis Li
teratūros Laikrąštis rašo, 
jog santaika'Korėjoje padė
tų išspręsti klausimą dėl 
rytinės ir vakarinės Vokie
tijos sujungimo į vieną de
mokratinę vokiečių valsty
bę.

Pirm keleto mėnesių tie 
kraštai p r a n e š ė, kad gal 
įstengs rekrutuoti apie 63 
divizijas armijos iki 1953 
metų galo.

Dabar gi Jungtinės Vals
tijos turės pasitenkinti, jei
gu jie sudarys bent 50 di
vizijų iki šių metų pabai
gai, kaip teigia United 
Press.

(—Naujieji taikos pasiū
lymai iš Sovietų Sąjungos 
pusės dar padidino ekono
minę vakarų Europos kri
zę, — rašo amerikiniai 
Scripps - Howard laikraš
čiai. — Tatai juo labiau 
trukdo jų ginklavimąsi, o 
ypač Frakcijos.)

Amerika, matydama, kad 
vakariniai europiečiai nepa
jėgs sudaryti tiek kariuo
menės, kiek ji reikalavo, to* 
dėl ragina smarkiau didin
ti oro jėgas.

Atlanto sąryšis dabar tu
ri vakarinėje Europoje 4,- 
000 karinių lėktuvų. Jung
tinės Valstijos reikalauja 
šiemet davarvti lėktuvu 
skaičių ten iki 5,500.

Italų plienininkų streikas 
prieš Šumano trustą

Roma. — Italijos plieno 
darbininkai dvi valandas 
streikavo, protestuo darni, 
kad Šumano anglies - plie
no planas atima darbą iš 
daugelio italų darbininkų.

Franci jos politikieriaus 
Šumano sugalvotas ir Ame
rikos užgirtas, planas yra 
tarptautinis šešių vakari
nės Europos kraštų trus- 
tas — Franci jos, vakarinės 
Vokietijos, Italijos, Belgi
jos, Holandij.os ir Luksem- 
burgo.

6 taksy valdininkai 
apkaltinti už kyšius

Queens, New York.—Fe? 
derate grand džiūrė apkal
tino keturis dabartinius ir 
du buvusius federalių taksų # 
valdininkus kaip sukčius - 
kyšininkus.

Imdami iš biznierių ky
šius šimtais bei tūkstan
čiais dolerių, tie valdininkai 
užtikrindavo, kad niekas 
daugiau nenagrinės anų 
taksų blankų; taigi biznie
riai gali drąsiai sukti tak
sus.

Taip apkaltinti taksų val
dininkai David Whitt, Ab. 
Inkeles ir kt., o sykiu ir 
Greene County Automobi
lių korporacijos savininkas 
Roy Zwickel, kuris papirki
nėjo valdininkus ir taip su
ko taksus..

ORAS.—Vėsu ir lietus.
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EKONOMINES PERSPEKTYVOS

Kas Ką Rašo ir Sako
DĖL JŲ TŲ VIZITU 
WASHINGTONAN

Prieš tūlą laiką ALT tū
zai buvo Washingtone ir 
ten “gynė Lietuvos reika
lus.” Dienraštis Vilnis dėl 
to rašo:

Per trylika metų vis tas 
pats ir tas pats. Kai 1940 me
tais lietuvių tauta pasirinko 
socialistinio progreso kelią, 
reakciniai lietuviški politikie
riai pasirinko Washingtona 
savo nepasibaigiančių balado- 
nių tikslu. Juos, kaip mažus 
vaikus, tieši.jo velionis Roose-

Ką žinote apie Kenya
ir “Mau Man”?

IŠ UNIJŲ VEIKIMO

Taikos ofensyvas yra geras dalykas. Jis patinka 
žmonėms, nes žmonės nenori naujo karo.

Ne tik Amerikos, bet ir viso pasaulio žfrionėms labai 
atsibodo ir “šaltasis karas.” Jie norėtų, kad santykiai 
tarpe socialistinių ir kapitalistinių kraštų pagerėtų su
švelnėtų. Tasai paskutinių keleto metų nesvietiškas ner
vų įtempimas naikina žmonių sveikatą ir kenkia jų kul
tūriniams polėkiams.

Žmonėms ypatingai patiktų, jeigu ginklavimasis su
mažėtų ir tuo būdu militarizmui skiriamos milžiniškos 
sumos pradėtų plaukti paprastųjų žmonių kasdienės bū
klės pagerinimui.

Tai tokie yra paprastų žmonių norai ir troškimai.
Bet kitaip į tuos visus reikalus žiūri kapitalistiniai 

interesai, didieji pelnagrobiai . Taikos atsteigimas ir 
šaltojo karo likvidavimas atsilieptų neigiamai Į jų pel
nus. O to jie bijo ir nenori.

Štai pranešimas iš Genevos, kur eina įvairių kraštų 
ekonominiai pasitarimai. Rašo The N. Y. Times kores
pondentas M. L. Hoffman. Jis sako:

“Plaukia įrodymai iš beveik visų europinių sostinių, 
iš Tokyo, iš Washingtono ir iš Pietrytinės Azijos, jog 
ekonominiai ne-komunistinio pasaulio fi’ėmai turi pavo
jingą palinkimą sutirpti bet kokioje atmosferoje, tru
putį švelnesnėje, negu ‘šaltasis karas.’ Akiregyje tų 
įrodymų, ekonomistai gali tiktai pakartoti pirmesniuo- 
sius savo persergėjimus, jog tikrasis tarptautinio įtem
pimo atleidimas atrastų Europą rimtoje ir gal net pa
vojingoje ekonominėje padėtyje.”

Vadinasi, kapitalistinės Europos ekonomika remia
si šaltuoju karu ir ginklavimusi. Pagerėjimas tarptau
tinių santykių būtų smūgis Vakarinės Europos pelnagro- 
biams. Tai reiškia, iog maskavimasis patriotinėmis fra
zėmis ir gąsdinimas komunizmo baubu yra biauri ap
gavystė.

Kaip tiktai šita pelnagrobių baimė ir palaiko tarp
tautinį įtempimą ir neleidžia likviduoti šaltąjį karą bei 
eiti prie sumažinimo apsiginklavimo. Tie patys interesai 
trukdo užbaigimą karo Korėjoje.

"GINKLUOTAS BUDĖJIMAS”
Socialistų Internacionalo Vykdomasis Komitetas at

laikė sesiją ir priėmė rezoliuciją dėl tarptautinės padė
ties. Socialistai irgi išsigandę “Rusijos taikos ofensy- 

' vo.” Jie, kaip ir kapitalistinės valdžios, bijo taikos at- 
steigimo. Jie sako, kad reikia “ginkluotai budėti.” O 

■ “ginkluotas budėjimas” reiškia šaltojo karo, tęsimą. Jei
gu socialistinės ir kapitalistinės šalys bus ginkluotos nuo 
kojų iki galvos ir tiktai budės, bet aktyviškai neieškos 
taikos, tai nebus taikos ,nebus susitarimo, nebus pa
saulyje ramybės.

DAR VIENAS "PAVOJUS”
Mūsų Kongrese yra sumanymas Hawaii salas pa

daryti Jungtinių Valstijų 49-ta valstija. Berods ir pre
zidentas Eisenhoweris tokiam žygiui pritaria.

Bet esama ir galingos opozicijos. Jai, matyt, vado
vauja tokie reakcionieriai; kaip demokratas iš Mississip
pi senatorius Eastland. Jis kalbėjo ir iš visų pajėgų 
šaukė, kad Hawaii valstijos valdžia “būtų Maskvos kon
trolėje.” Jis teigia, kad Hawaii komunistų partija esanti 
labai galinga ir naujos valstybės valdžia patektų į jos 
rankas!' -

Kas, žinoma, įdomiausia, kad šis reakcionierius tą 
“pavojų” skelbė iš gilumos širdies, nesijuokdamas ir 
nerausdamas iš gėdos.

Tiesa, kaip visur kitur, ant Hawaii salų yra ko
munistų, bet kad jie iau būtų tiek galingi, jog galėtų 
paimti valdžią į savo rankas naujai sukurtoje valstijoje, 
tai yra didžiausia nesąmonė. Dalykas bus tame, kad 
Eastland ir kiti reakcionieriai dabar komunistais bei 
“raudonaisiais” skaito visus tuos, kurie nesutinka su jų 
reakcioniškomis, beprotiškomis filosofijomis.
r1 ■' ' —- —--------------- ---- ' -----

MEDŽIOKLĖ PRIEŠ
• TARIAMUS ŠNIPUS 

VAKARU VOKIETIJOJ 
t

Bonn, Vokietija. — Vaka
rų Vokietijos policija per
eitą savaitę suėmė 35 vo
kiečius kaip Įtariamus “So-

■ vietų šnipus.” Ieško dar
■ keturiu.I v

(Medžioklė prieš vadina
mus šnipus padaryta kaip 

! tik tuo laiku, kada vakarų 
Vokietijos premjeras, atvy
kęs į Washingtona, bažijo- 
si išvien su Amerika kovoti 
prieš komunizmą.)

PRISIPAŽINĘS 
KAIP ŠNIPAS

Washington. — Praneša
ma, kad newyorkietis Otto 
Verber teisme prisipažino 
“suokalbisves šnipinėti Ru
sijai” tuo laiku, kai jis bu
vo karinių Amerikos šnipų, 
oficierius Austrijoj. Ver- 
beris yra gimęs Austrijoj 
ir įsipilietinęs Jungtinėse 
Valstijose.

Teisme jis neturėjo savo 
advokato. Taigi jį “gynė” 
paties teismo duotas advo
katas. Bausmė Verberiui 
bus vėliau paskirta.

veltas, po to net kelis kartus 
glostė ir tieši.jo Trumanas, o 
dabar, pabaigoje pereito mė
nesio, jiems kelis “Šatus“ Į- 
špricavo pats Eisenhoweris. 
Ir vėl reakcinė lietuviu spau
da pilna aleliuja šauksmu, ko
mentaru ir karštagaidišku lū
kesčiu.

Tūli ių dabar Eisenhower^ 
stato “geriausiu lietuvių bi
čiuliu,” bet tie patys asme
nys kadaise taip pat vadi
no R o o s e v e 11 ą o vėliau 
Trumaną. Jų vaikiškoms 
deklamacijoms galo nėra 
Pasak Vilnies:

“Sandara“, kad neatsilikus 
nuo kitu, praneša patentuo
tiems “tautos vaduotojams,“ 
kad žadeikis, kuris ligišiol tu
rėjo tik ministro titulą, dabar 
jau “Ambassador from Lithu-

• M X ania.
O tu barščiu .galybe 1
Per trylika metu tęsiasi tos 

komedijos ir pasikausčiusiu 
lietuvišku širšių manevrai. O 
pasekmės vis tos pačios. Vis 
tas pats pypkio cibukas, vis 
tos pačios devynakes ir nei 
vieno tūzo.

Kiekvieną kartą delegacijos 
parvažiuoja su nauja vilti
mi, kad Lietuva jau j u ranko
se, tik pirštu prikišamai. Ir 
kiekvieną kartą jie nudega 
nagus ir vėl organizuoja nau
ją ekspediciją. Dabar, sako, 
tuoj važiuos į Washingtona 
lietuviškos ponios. Jei seno
vės Romą, sakoma, žąsų gage
nimas išgelbėjo, tai kodėl po
niai Devenienei, ar poniai 
Daužvardiehei neišgelbėt dva
ras, palivarkas ir klioštorius!

Na, ko gi jie dabar, ga
lutinoje išvadoje, nori? Su
ėmus trumpai, štai kokie jų 
norai:

“Naujienų“ b ar a b a nšč i k as, 
vardo tos erzacinės grupės, 
kaulijo ir iškaulijo iš prez. 
Eisenhowerio pritarimą kon
gresinei investigacijai, kurios 
tikslas būtų “ištirti,“ kaip 13 
metų atgal Lietuvos žmonės 
nusitarė įjungt Lietuvą i Ta
rybų Sąjungą, kaip savaimin- 

jgą respubliką.
Nors imk ir leipk juoku, 

kad tokie kongresmanai, kaip 
Kerstenas, Klučinskis, ar Vei
de tyrinės, kas Įvyko svetimoj 
šalyj prieš antrą pasaulini ka
rą, trylika metų tam atgal! 
Bet tokie komedijantai, kaip 
Šimučio-Grigaičio kompanija, 
seniai neteko humoro senso. 
Donkichotams ir marios iki 
kelių. Toks kongresinis tyri
nėjimas bus eilinis kermošius, 
kuriame figūruos smetoninės, 
klerikalinės ir socialdemokra
tinės padermės nusišpicavę 
klajokliai, senai nutraukę vi
sus ryšius su lietuvių tauta.

Vilnis baigia šiais teisin
gais žodžiais:

Bot šis biznis, šis svietui 
akių muilinimas yra politiniai 
pelningas lietuviškai reakcinei 
klikai. Argi tai ne pelninga 
reklama, kad va, mes buvome 
Baltajam Name, sveikinomės, 
fotografavomės, o paskui ba- 
liavojome pas žadeiki dar 
aukštesnių ponų kompanijoj! 
Kur čia nevarvės seiles, tu
rint tokių progų! O .juk už tą 
visą kermošių nieko neveik 
mokėti iš savo kišeniaus!

Reikia būti didžiausiais 
akiplėšomis, kad sakyti, jog 
jie kalba visų Amerikos lietu
vių vardu; Bet jų akys nebijo 
dūmų. Jų sąžinė yra, atbukus

Amerikos spaudoje vis 
dažniau ir dažniau pasiro
do žinių apie įvykius Afri
koje britų kolonijoje Ke
nya. Viskas rodo, 'kad ten 
padėtis krypsta į tikrąjį 
karą. Britai pasiuntė ga
lingą armiją sutriuškinti 
taip vadinamą “Mau Mau” 
judėjimą . O tas judėjimas 
yra niekas kitas, kaip tik
tai Kenya (Kenijos) žmo
nių sukilimas prieš oku
pantus ir imperialistus už 
laisvę ir nepriklausomybę.

Pettis Perry, žymus 
Amerikos negrų vadas, pa
tiekia įdomių informacijų 
apie tą britų koloniją. Rei
kia nepamiršti, jog Kenijos 
vietiniai gyventojai yra ne
grai.

Teritoriniai Kenija yra 
didelis žemės plotas — to
kio dydžio, kaip Francūzija 
ir Belgija sudėtos į.daiktą. 
Bet joje gyvena tiktai 5,- 
500,000 vietinių žmonių, ir 
daugiau kaip pora šimtų 
tūkstančių kitataučių. Pra
džioje šio šimtmečio Keni
joje tebuvo viso labo 13 
baltų žmonių, šiandien jų 
jau yra 29,660. Ir tai šita 
grupė yra tos kolonijos ti
kraisiais viešpačiais.' Ke
nijoje randasi 90,528 indu- 
sai, kurie užsiimdinėja žem
dirbyste, ir apie tiek pat in- 
dusu, kurie verčiasi viso- 
kinis bizniais. Taip pat Ke
nijoje gyvena 24,174 ara
bai.

žemės užgrobimas
Tiktai apie 3,000 europie

čių (britų) užsiimdinėja 
žemdirbyste, bet jie kon
troliuoja 50 procentų visos 
ariamos žemės Kenijoje! 
Kita pusė ariamos žemės 
priklauso 5,500,000 Kenijos 
gyventojų.

Vienas pirmutinių britų ’ 
Keniją pribūti ir pradėti 
žemės grobimą buvo Lor
das Delaware. Jis pasiėmė 
100,000 akrų žemės. East 
African sindikatas pasigro-i 
bė 320,000 akrų geriausios 
žemės, The Uplands of East 
Africa sindikatui atiteko 
350,000 akrų, o Grogan For
rest sindikatas p a s i ė m ė 
200,000 akrų. Kitiems plė-

badu numirti.
Nereikia nė kalbėti apie 

Kenijos žmonių gyvenimo 
sąlygas. Iš alkio kyla įvai
riausios ligos. Alkis ir li
gos be pasigailėjimo skina 
vyrus, moteris ir vaikus.

Pasipriešinimas
Nedyvai, tad, kad Kenijos 

gyventojai paskutiniais lai; 
kais pradėjo rimtai bruzdė
ti prieš pavergėjus ir im
perialistus. Britai atsako 
ginkluotu teroru. Kasdien 
skaitome pranešimus, kad 
Kenijoje tiek ir tiek “Mau 
Mau teroristų” britai nudė
jo. Penki tūkstančiai žmo
nių sugrūsta į kalėjimus. 
108 liaudies vadų ištremta 
iš kolonijos.

Kovoje su imperialistais 
aktyviškai dalyvauja Keni
jos darbininkai. Beveik ne
tikėtina, bet ypač komunis
tų pastangomis K e n i j o j e 
jau suorganizuota į darbo 
unijas daugiau, kaip šimtas 
tūkstančiu darbininku. Ka
dangi iš viso Kenijoje te- 
siranda 385,000 alginių dar
bininkų, tai unijistų pro
porcija labai žymi.

Kenijos ž m o n i ų kova 
prieš imperialistus, be abe
jo, yra dalimi Afrikos pa
vergtų žmonių kovos prieš 
pavergėjus ir už laisvę. 
Kas, žinoma, Amerikos dar
bo žmonėms turėtų labiau
sia rūpėti, tai kad tiek Bri
tanija, tiek kitos imperia
listinės valstybės Afrikos 
žmonių aspiracijas triuški
na Amerikos ginklais ir do
leriais. Pettis Perry teisin
gai teigia, jog tas uždeda 
ant Amerikos žmonių di
džiausią atsakomybę. Jų 
pareiga reikalauti, kad 
tuojau mūsų vyriausy
bė 1 a u t ų s i teikusi bri
tams’ginklų ir dolerių pa
galbą vedimui karo prieš 
Kenijos žmones.

Labai gaila, kad Ameri
kos galingas darbo unijų 
judėjimas nepakelia balso 
už Afrikos žmonių teises į 
laisvę ir nepriklausomybę. 
Mūsų darbo unijų lyderiai 
pučia vienon dūdon su re- 
ą k c i o n i oriais, jog “Mau 
Mau” ir kiti nacionalisti-

Unijos distriktas už 
liaudies vadą

Peru, Indiana. — United 
Electrical Workers unijos 9- 
tas distriktas pasisakė už gy
nimą Stanley Nowak, to įžy
maus Amerikos žmonių vado. 
Mat, jam valdžia kėsinasi 
atimti pilietines popieras. 
Unijos distriktas reikalauja, 
kad valstybės prokuroras 
Brownell ištrauktų savo bylą 
prieš Nowaka ir paliktų jį
ramybėje.

Stanlei Nowak yra lenkiš
kos kilmės amerikietis, at
vežtas Amerikon dar vaiku.

—o—

Plieno darbininkų unija ruo
šiasi naujiems reikalavimams

Pittsburgh, Pa. — United 
Steelworkers unijos preziden
tas David McDonald prane
ša, kad jis šaukia savo unijos 
nacionalinio komiteto susirin
kimą balandžio 27-28 dd. Tai 
busiąs labai svarbus susirinki
mas, nes jis turėsiąs išdirbti 
naujus reikalavimus, kuriuos 
unija Įteiks plieno kompani
joms. Pagal veikiančią sutar
ti, unija turi patiekti kompa
nijoms reikalavimus prieš ge
gužės 1 d. ir paskui per 30 
dienų laukti atsakymo. Jeigu 
tie atsakymai pasirodytų jai 
nepriimami, unija tūri legalę 
teisę paskelbti streiką.

—o—

Mažas streikas paliečia 
daug darbininkų

Youngstown, Ohio. — Su
streikavo 100 geležinkeliečių, 
kurie operuoja tą geležinke
lio šaką, kuri aptarnauja Uni
ted States Steel kompanijos 
fabrikus. Plieno fabrikai da
bar pradėjo atleidinėti darbi
ninkus. Paliečiama 10,000 
darbininkų. Geležinkeliečiai 
reikalauja naujos sutarties,
bet plieno kompanija atsisa 
ko su jais tartis.

—o—

Naujas algų kapojimas

Chicago, Ill. — Internatio
nal Harvester kompanija pa
skelbė nukirtimą vienu centu 
valandai visiems savo 15,č)y0 
darbininkų algų. Į

—o— \
Unija prieš Smith Akta

San Francisco, Calif. — In
ternational Longshoremen's 
and Warehousemen’s unijos 
konvencija priėmė rezoliuci-

I buvo priešingi sumanymui 
Smith o Aktą pasmerkti. j 

—o—
Platus jūrininkų 
konvencijai raportas

San Francisco, Calif. — In
ternational Longshoremen’s 
and Warehousemen’s unijos 
konvencijai prez. 11 any Brid
ges patiekė platų pranešimą. 
Jis nurodė tos kovingos uni
jos didelius pasiekimus ir lai
mėjimus per 20 metų gyvavi-

ima. Jūrininkams darbo valan- -
dos sutrumpintos, jų algos 
pakeltos, jiems Įvesta plati 
pensijos sistema.

Raportas plačiai nušviečia 
valdžios ir laivų kompanijų 
suokalbi prieš unijos vadovy
bę ii- teismą prieš unijos vir
šininkus ant salos Hawaii pa
gal Smitho Aktą. Visuose at
sitikimuose ši jūrininkų unija 
elgiasi darbininkiškai ir ko
vingai.

—o—

Kalha apie mėsos 
darbininkų vienybę

Chicago, ill. — Viešai pa-^ 
skelbti laiškai parodo, kad' 
jau eina rimtos derybos dėl 
apvienijimo C I O Packing
house Workers unijos su 
AFL Amalgamated Meat 
Cutters and Butcher Work
men unija. CIO unija turi 

'50,060 narių. Susirašinėji- 
I mas vedamas tarpe Wilso- 
no iš CIO unijos ir Gorman 

: iš Federacijos unijos. Bet 
konkrečių žygių linkui ap- 

I vienijimo šių unijų dar nc- 
I simato.

—o----
Vagis ir provokatorius

Pittsburgh, Pa. -— Komu- 
Inistų Pai'tijos distriktas pa
skelbė, kad tapo sučiuptas ir 

j išmestas laukan Percy Patter
son, kaipo valdžios šnipas ir
provokatorius. Jis ypatingai 

[veikliu pasirodė United Steel-'1 
: workers unijoje. O dabar ta--* 
į po sužinota, kad šis sutvers
imas anais metais buvo nuteis
tas 10 metų kalėjimo už gin
kluotą vagystę. Išsėdėjus 

•penkėris metus ir pasižadėjus 
valdžiai būti šnipu unijoje ir 
Komunistu Partijoje, jis buvo 

jš^kalėjimo išleistas. Tai buvo 
1948 metais, žinoma, jis bu
vo pasislėpęs, — nei komu-
nistams, nei unijistams savo 
sėdėjimo kalėjime nepasakė. 
Už šnipinėjimą ir provokaci
jas valdžia riebiai jam apmo-

šikams atėjūnams teko po 
mažiau.

Svarbu ir tas, kad Keni
jos žemiu plėšimas ir vietos 
gyventojų negrų stūmimas 
nuo žemės ztebevedamas vi
su smarkumu ir šiandien. 
Tik neseniai klausimas iški
lo net J u n g t iYi i ų Tautų 
Asemblėjoje, kai buvo pra
nešta, kad su Britanijos 
ginkluotų jėgų pagalba Ke
nijos Olengurone apylinkė
je iš vietos žmonių žemė ta
po, atimta. Net 11,800 vie
tos gyventojų neteko žemės 
ii- pragyvenimo šaltinių. Iš 
jų atimta 1,600 raguočių ir 
9,000 ožkų. Apiplėštų vie
tos gyventojų skundas prieš 
Angliją Jungtinių Tautų 
Asemblėjoje nieko nedavė, 
nes kapitalistinės valstybės 
palaikė Anglijos pusę.

Šita saujelė baltųjų, kon
troliuodami wisas geriau
sias šalies žemes, įsivedė ti
krąją baudžiavą. Jie duo
da vietos žmonėms po mažą 
sklypą žemės ir paskui pri
verčia juos ponams atlikti 
padienius. Į metus toks 
baudžiauninkas turi* ponui 
už žemę, išdirbti 180 dienų, 
arba, maždaug, pusę laiko. 
Tiktai dvarponiui atidirbęs 
padienius, baudžiauninkas 
'gali darbuotis ant “savo” 
sklypelio, kad nereikėtų

ii1 apkurtus net elementariam 
teisingumui. Pritarimo savo in- 
trygoms ir konspiracijoms jie 
turi vis mažiau ir mažiau.

niai Afrikoje sąjūdžiai esąs 
komunistų . padarinys. Jie 
nė nepagalvoja, kaip nepa
keliamos gyvenimo sąlygos 
verčia Kenijos ir kitų kolo-1 
rijų žmones organizuotis ir 
gintis. Jeigu “Mau Mau” 
griebiasi teroro, tai tiktai 
todėl, aišku, kad kitos ko
vos priemonės jiems nebe
prieinamos.

Greičiausias, trumpiau- i 
sias ir geriausias britams i 
nuo “Matu Mau” apsigyni-1 
m o kelias, tai išsikrausty-1 
mas iš Kenijos ir palikimas . 
vietos gyventojams tvarky-1 
ti ir vesti savo krašto rei
kalus. Salietis

KANADOS VALDŽIA 
SKIRIĄ 5 BILIJONUS 
EOL. GINKLAVIMUISI

Ottawa, Kanada. — Ka
nados karo ministras1 Br. 
Claxton pranešė šalies sei
mui, kad valdžia planuoja 
per trejus metus išleisti 
ginklavimuisi daugiau kai]) 
5 bilijonus dolerių. — Bili
jonas gi yra tūkstantis mi
lijonų.

Taip Kanada ginkluojasi 
pagal susitarimą su Jung
tinėmis Valstijomis.

(Kanada tuvi tiktai 11 su 
puse milijonų gyventojų.)

Tokio. ,— Japonijos val
dininkai reikalauja, kad So
vietų Sąjunga sugrąžintų 
“3'00,000 japonų,” vadina
mų karinių belaisvių.

ją už atšaukimą Smith Akto. 
Diskusijos tęsėsi dvi valandas 
ir kartais buvo labai karštos. 
Mat, konvencijoje atsirado 
saujalė “redbeiteriu“, kurie

kėjo. Dabar šitas vagis ir šni
pas pastatytas liudyti prieš 
Steve Nelsoną ir kitus teisia
mus darbininku vadus pagal 
Smith Aktą.

Vaizdas Turkijoje po žemės drebėjimo, kuris padarė 
baisiausiu nuostolių Yenica apylinkėje.

2 pusi.—Laisve (Liberty) —Ketvirtad., Baland.-April 16, 1953



Montello, Mass.
Klaidos atitaisymas

v Laisvės No. 69, balandžio 
^9 d., buvo aprašymas iš 

z draugiško parengimo, įvy
kusio kovo 28 d., dėl sukė
limo Laisvei $8,000 fondo ir 
paminėjimo K. Ustupo gim
tadienio. Ne visų aukojusių 
vardai tilpo. Buvo praleis
ta George Shimaitis, kuris 
aukojo $10; J. Vaicikaus- 
kas, kurs aukojo $5, ir A. 
Skirmontas, kuris atsinau- | 
lino Laisvę ir vėl paaukojo 
$2.x žolynas

Bristol, Conn.
Šiomis dienomis grįžo atgal 

Į Bristo! gyventi J. Marsalo- 
nis. Jis nesveikavo ir per išti
sus metus gyveno pas dukterį 
Mrs. Mastrandrea, Maspcth, 
N. Y.

Biskutį sustiprėjęs, grįžo 
atgal į savo namus. -T. Marša- 
lonis yra dienraščio Laisvės 
skaitytojas per ilgus met,us.

UŽBURTOJI SIELA
10-24-52 Parašė ROMAIN ROLLAND —116—

(Tąsa)
“Argi gali būti, kad aš -esu šių kančių 

priežastis?”
Kitas balsas jai sakė:
— Argi tu nenupirktam savo meilės 

visų kančių kaina?
— Manųjų — taip.
— Tavųjų ir kitų. Kodėl gi kitos tu

rėtų būti privilegijuotos?
Ji pažvelgė į Noemi, kurią ji nešė pu

siau nualpusią... Tokia nesunki!.. Paukš
telis! Jai pasirodė, kad tai jos duktė; ir 
prieš savo norą , j i suspaudė ją glėbyje.

< Noemi pravėrė akis, o Aneta galvojo:
“Jei ji būtų mano vietoje, ar ji manęs 

pasigailėtų?”
Bet Noemi atkreipė į ją palūžusį žvilg- 

i snį. Aneta ją paguldė savo š-ezlionge; 
į stovėdama prie jos, uždėjusi jai ant kak- 

’tos savo ranką (Noemi suvirpo nuo šlyk
štaus prisilietimo, bet to neparodė), ji 
klausė lyg verkiantį vaiką:

— Vadinasi, jūs jį labai mylite?
— Aš myliu tik jį!
— Ir aš jį myliu.
Noemi pašoko iš pavyduiio:

/ — Taip, — tarė ji karčiai, — bet juk
aš, aš esu jauna. Jūs,’jūs esate... (ji su
silaikė)... jūs atgyvenote savo gyvenimą, 
jūs galite ir be jo apsieit.

Aneta karčiai sau kartojo tą žodį, ku
rio nepasakė:

“Tai todėl, kad jau greit būsiu sena, 
ši paskutinė jaunystės valanda, ši aukš
čiausia šviesa man tąip reikalinga ir aš 
jos nepaleisiu... O! jei kaip tu, aš dar 
turėčiau prieše savo jaunystės lobį!..”

Ji liūdnai pridūrė:
“Aš jį, be abejo, ir antrą kartą pra

leisčiau niekais.”
Bet Noemi, pamačiusi, kad Anetos 

žvilgsnis niaukiasi, susirūpino suardžiu- 
sikir tą menką pasisekimą, kurį ką tik 
biN^nupelniusi, ir ji skubiai pasakė:

-3 Aš gerai žinau, kad jis jus myli, 
kad jūs esate graži...

; . (Aneta galvojo: “Melage!”)
... kad jūs esate pranašesnė daugelyje 
dalykų, kuriuos jis mėgsta. Aš net ne
galiu ant jūsų pykti, nes, nepaisant vis
ko, aš jus myliu...

(“Melagė! Melagė!” kartojo Aneta.) 
— ...Šalys nevienodos. Tai neteisinga! 
Ne... Aš tik vargšė verkianti moteris. 
Aš esu niekas. Žinau... Bet aš jį myliu, 
aš jį myliu, aš negaliu be jo apsieiti. Kas 
gi busisu manim, jei jūs iš manęs jį at
imsite! Kodėl gi jis mane mylėjo, ar tik 
dėl to, kad paliktų? Aš negaliu! Jis yra 
visas mano gyvenimas, visa kita man 
niekai...

Čia ^balsas nemelavb, ir Anetai vėl 
* pagailo. Ji buvo nejautri, kai Noemi 

reiškė teises į savo vyrą: ji netikėjo tei- ' 
sėmis vieno žmogaus kitam, šioms abi- 

f^ųsėms nuosavybės sutartims, pasirašo- 
^oms visam gyvenimui. Bet ji kentėjo 
Hp to žiaurios prigimties žaismo, kada 
J^perskirdama dvi viena antrą mylėju
sias širdis, niekad iš karto neišrauna 
meilės iš abiejų širdžių, bet pasirūpina, 
kad vienas iš dviejų liautųsi mylėjęs pir
miau negu kitas, kad labiau mylintysis 
visuomet taptų auka. Jai buvo biauru

tarnauti didžiosios kankintojos planams. 
— “Gyvenimas stipriesiems. Taip. Mei
lė nė kiek nedvejoja. Norėdama pasiekti 
savo tikslą, ji bloškia po kojų visa kita. 
Vargas silpniems!.. Kodėl gi aš negaliu 
tai pasakyti? Norėčiau, bet žodžiai man 
pasilieka gerklėje. Aš negaliu. Mane tai 
atstumia... Argi aš jau nebepakankamai 
myliu? Aš jau sena, kaip ji sako. Aš 
esu silpnųjų pusėje... Ne! Ne! Ne!.. 
Apgaulė!.. Kokia teise ji ateina atsistoti 
tarp laimės ir manęs? Aš jai neužleisiu 
savo laimės kąsnio!.. Jos ašaros, ką man 
reiškia jos ašaros?.. Aš ją sutrypsiu!..”

Bet kai ji piktai žiūrėjo į išsitiesusią 
Noemi, Noemi, tykojusi ją pro ašaras, 
paėmė jos ranką,- kuri buvo nukarusi 
prie kėdės atramos, ir, prispaudusi ją 
prie savo skruosto, maldavo:

— Palikite jį man!
Aneta stengėsi ,ištrūkti. Noemi laikė 

tvirtai. Pakilusi nuo savo kėdės, ji 
abiem savo rankom kabinosi Anetos ran
kos, priversdama ją pasilenkti ir į ją 
žiūrėti:

— Palikite jį man!
Aneta išsiplėšė iš pirštų, kurie į ją bu

vo įsikibę, ir pasipriešino:
— Ne! Ne!.. Aš nenoriu. Aš jam rei

kalinga. ,
Noemi karčiai pasakė:
— Jam niekas nereikalingas, kaip tik 

jis pats sau. Jis myli tik save. Jis ran
da malonumą jumyse, kaip jis buvo jį 
radęs manyje. Jis paliks jus, kaip ir ma
ne, Jis prie nieko neprisirišu.

Ir ji smerkė jį, šiurkščiai, giliai. Ane
ta buvo pritrenkta jos išminties. Šis ma
žas padarėlis, sakytum, lengvabūdis, ne
atidus, su kokiu apmaudo ir kančios aš
trumu jis buvo jame skaitęs! Kai kurios 
baisios pastabos labai atitiko Anetos 
būkštavimus, kuriuos jai buvo sužadinę 
jos patyrimai. Ji tarė:

— O vis dėlto jūs j į,mylite!
—Aš jį myliu. Aš jam nefeikalinga. 

Bet man jis yra reikalingas... O! mano
te, aš nekenčiu, kad jis man reikalingas, 
jis, kuriam aš nereikalinga, jis, kuris 
mane niekina, jis, kurį ir aš niekinu?.. 
Aš jį niekinu, aš niekinu jį! Bet aš ne
galiu be jo apsieiti... Kodėl aš jį paži
nau? Aš jo norėjau Aš jo norėjau, aš 
jį pasiėmiau... Ir aš esu paimta... Jei aš 
galėčiau, jei galėčiau pasidaryti, lyg nie
kados nebūčiau jo pažinusi!.. O! tada aš 
jo nenorėčiau!.. Man trūksta jėgų. Aš per 
daug esu pririšta. Jis mane laiko už šir
dies. Aš jo neapkenčiu. Aš neapkenčiu 
meilės. Kodėl, kodėl žmonės myli?

Ji nutilo išsisėmusi, jos akys buvo lyg 
medžiojamo žvėries ir blaškėsi į dešinę, į 
kairę, ieškodamos spragos ištrūkti. Abi 
moterys nuleido galvas, pavergtos lauki
nės jėgos jungo.

Noemi vėl pradėjo savo dainelę liūdnai 
ir įsakmiai:

— Palikite jį man!
Aneta jautė tąsų ir glitų stengimąsi 

jūros aštuonkojo, kuris savo čiulpomiš li
po prie jos sąnarių. Ji dar išsiplėšė ir 
sušuko: /

— Aš nenoriu!
(Bus daugiau)

Stoughton, Mass.
Klaidos pataisymas

Laisvės No. 70, balandžio 
10 d., tilpo aprašymas apie 
staigią mirtį P. Pušinskio. 
Ten pasakyta, kad velionis 
priklausė airių parapijoje 
suvirs trisdešimt metu, o 
turėjo būti, kad jis nepri
klausė jokiai parapijai. Tik 
kunigas lietuvis DP yra pa
sakojęs kitam, kad jis iš- 
spaviedojęs vieną bedievį, 
kuris nebuvo išpažinties per 
trisdešimt metų. Sako, aš 
jam daviau nuodėmių atlei
dimą, bet kai jis numirs, 
nežinau, kas su juom atsi
tiks. žolynas

Norintieji pirkti bizni, na. 
' mą ar ūkį, pajieškokite progų 
j per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.

Jis būtu labai dėkingas, jeigu 
jo pažįstami jį aplankytų na
muose, nes pasiilgo savo senų 
draugų. Koresp.

NEW JERSEY NAUJIENOS
CLIFFSIDE

Vietos lietuviai stropiai ren
giasi dalyvauti Lietuvių Meno 
Sąjungos festivalyje,- kuris į- 
vyks sekmadienį, 1.9 d. balan
džio, IWO Rusų Salėje, 324 
Cliff St. ir kampas Anderson 
Ave. Pradžia 4 vai. po pietų. 
Įžanga veltui.

Programoje, apart kitų žy
mių menininkų, dalyvaus dai
nininkas Leonas Yonikasj 
smuikininkas Jonas Valička; 
pianistas Franas Balwood; 
lietuvių jaunuolių šokikų gru
pė ir daugelis kitų.

Kviečiamo visus dalyvauti 
ir laiku atsilankyti, kad galė
tumėt visą programą pamaty
ti.

TRENTON
Jau nuo seniai eina ginčai 

prieš gemblerystę, vadinamą 
bingo, šioji gemblerystė pla-
čiai operuojama bažnyčių 
skiepuose ir salėse. Dabar vi
sų New Jersey apskr. proku
rorai susirinko ir nutarė, kad

“bingo” vardu1 gembleriavi- 
mas nebus toleruojamas, ne
žiūrint, kur bus rengiama ar 
kokiam tikslui.

Kai Marcer County prok. 
M. Volpe buvo pastebėta, kad 
Trentone ir kitur, ypač kata
likų parapijose ‘'bingo” yra 
labai populiarus, tai prok. 
atsakė: •

“Aš netikiu, kad parapijo- 
nai myli ‘bingo’, bet ši gemb- 
leiystė surišta su bažnyčia, 
tai parapijonai noroms ar ne- 
noromš eina į bažnyčių skie
pus ir gembleriauja. Tokiu 
būdu ‘bingo’ gemblerystė yra 
bjauresnė, negu kitos, nes ji 
po priedanga religijos, skati
na piliečius gembleriauti.”

Dabar visose parapijose su
bruzdo kunigai prieš šios 
g e mb 1 e ry stės u ž d ra u d i m ą.

EDGEWATER
92 metų amžiaus Ralph 

Timmonsui, jo gimtadienio 
proga, artimieji surengė jam 
puotą. Besivaišinant buvo pa
prašyta senuko papasakot iš 
savo gyvenimo patyrimus. Jis 
pareiškė:
“Gimiau ir augau New Brun

swick, N. J. Prieš 55 metus 
apsigyvenau šiame mieste ir 
nuo to laiko per 37 metus 
dirbau ant darbinių laivų 
(tugboat) kapitonu. Kai su
laukiau 74 metus amžiaus, 
buvau nuo darbo atleistas ir 
nuo tada gyvenu iš gaunamos 
senatvės pensijos.

“Gyvent be užsiėmimo yra 
nuobodu, tai pradėjau dau
giau skaityti ir rašyti poe
mas. Nuo to laiko per 18 me
tų esu parašęs 300 poemų, ku
rių didelė didžiuma tilpo stu
dentų periodiniame laikrašty
je “Councilor.”

Senukas Timmons paskaitė 
ten susirinkusiems naujai pa
rašytą jo poemą, užvadintą: 
“It 1 were only rich, It would 
be wonderful to be 92.”

Įdomu žinoti apie šį 92 me
tų senuką yra tai, kad jis pra
dėjo interesuotis literatūra ir 
kurti pats eilėraščius sulaukęs 
74 metų amžiaus. Dabar jau 
92 metų, bet jo eilėraščiai 
dabaj* yra dar skambesni ir 
Įdomesnį, negu pradžioje.

Kazys.

Lawrence. Mass,z

Įsitėmykitc

Yra šaukiamas nepaprastas 
Lietuviu Literatūros Draugijos 

I

37 kp. susirinkimas. Įvyks ba
landžio 19 d?, sekmadienį, 2 
vai. po pietų, Maple Parke. 
Visi nariai ir narės malonėki
te suvažiuoti laiku, nes turė
sime labai svarbių dalykų ap
tarimui.

Taipgi pasimokėkite nari
nes duokles. Juo anksčiau pa- 
simokėsite, tuo bus jums paj- 
tiems lengviau, nes jausitės 
esą gerame stovyje.

Kitas dalykas. Yra rengia
mas didelis banketas dėl Lai
svės paramos, sukėlimui $8,- 
000 fondo (Kada?—Red.) 
Pasirodykime, kad mes gali
me laiku, greitai sukelti savo 
kvotą ir rengtis prie didelio 
pikniko, kuris jau artinasi. 
Pirmutinis piknikas buts aps
kričių ir įvyks birželio 14 d. 
Maple Parke. O Laisvės meti
nis piknikas įvyks liepos 4 d., 
Montelloje.

Prie visų parengimų reikia 
gerai prisiruošti. Tokiems 
svarbiems reikalams reikia 
komisijų. Taigi, visi būkite 
susirinkime laiku.

Komitetas.

Worcester, Mass.
Monteliskis G. Shimaitis 

raišo man, kad jau pilnai su
sitarta turėti svečių artistų 
n e wy or kiečių kori c e Ė t u s : 
gegužės 16 d. Montelloje ir 
gegužės 17 d. Worcesteryj. 
tai bus įdomūs koncertai. 
Reikia rengtis ju’ose būti.

. D. J.

Apskričių pikniko reikalai 
Massachusetts valstijoje

Kovo 1 d. So. Bostone 
atsibuvo pažangių naciona- 
lių organizacijų apskričių 
komitetų ir' šiaip * veikėjų 
pasekminga konferencija. 
Vyriausias konferen c i j o s 
tikslas buvo nutarti du di
džiuosius piknikus ateinan
čiai vasarai. Taigi ir liko 
nutarta, kad vienas bendras 
visų' apskričių metinis pik
nikas įvyktų birželio 14 d, 
Maple Parke, Methuen - 
Lawrence, Mass. Tai bus 
LDS 1-mos Apskr., LLD 7- 
tos Apskr., L. M. 2-ros Ap
skrities ir Moterų Sąjungos 
bendras piknikas. Prieš 
tris metus visos paminėtos 
apskritys atskirai rengdavo 
savo piknikus, dargi būda
vo ir kuopų lokalinių pik
nikų, tai neišvengiamai su- 
puldavo į vieną sekmadienį 
du ar trys piknikai. O mū
sų senajai kartai vis mažė
jant, tie dažnus piknikai 
pasilikdavo visai be pasek
mių. Todėl ir prieita prie 
išvados, kad laikyti bendrą 
pikniką ir pelną pasidalinti. 
Tai praktiškas, geras daly
kas. .Tačiau reikia susido
mėti to vieno pikniko skait- 
lingumu ir pasėkmingumu. 
Jau jei vienas, tai būtinai 
reikalinga žiūrėti, kad jo 
nepramiegojus, kaip veikė
jams, taip ir publikai. Ko
lonijose kuopos jau dabar 
turi pradėti tartis, kad da
lyvauti, kaip susidėjus ge
riau nuvažiuoti, iš kuopos 
kokią dovaną piknikui pa
aukoti ir tt.

Juk tik sykį į metus su
sieisime taip skaitlingai 
Maple Parke, birželio 14 d. 
Reiškia, tik vienatinė pro-

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 puslapio) 

Baltijos valstybes “užgrobė” i 
ir Korėjos karą “sukūrė” ne ! 
Stalinas, bet Malenkovas!

Taip mums praneša Kana- i 
dos “Nepriklausoma Lietuva.”

Vienas žmogus klausia ma
nęs, kodėl Kardelį aš vadinu 
mandrapypkiu.-Ogi todėl, kad 
jis savo gazietoje turi įvedęs 
speciali skyrių niekinimui pa
žangiųjų žmonių, o po raštais 
tame skyriuje pasirašo “Man- 
drapypkis.”

Taigi, Kardelis pats tą 
prievardę sau pasirinko.

★ ★
Prašau pasiskaityti: “Len

kai, nors yra slavai, bet jų 
kultūra , yra vakarietiška ir 
mums gana artima. Kraštas 
yra katalikiškas, tad ir šiuo 
atveju mums būtų artimas.”

Rašo kunigų “Draugas.” 
Pilnam susigiminiavimui su 
pabėgėliais lenkais jis reika-' 
lauja tiktai vieno: tegu jie 
atsisako pretenzijų į Vilnių.

Bet man atrodo, jog tai yra 
pilstymas iš tuščio į tuščią. 
Vilniaus neturi nei lenkai pa
bėgėliai, nei kunigų “Drau
gas.”

Šypsenos
Kaip ji žino?

Jaunuolė (neva, niekad 
dar nebučiuota): “Jūs vi
sai ne taip elgiatės, kaip 
tas, kuris savo pirmutinę 
merginą bučiuoja.”

Jaunuolis: “O kodėl jūs 
taip manote?”•

Gal ir taip
Senbernis: “Blogi laikai 

dabar vyrukams, kurie pra
tę moteriškes vaikytis.”

Apsivedėlis: “O kodėl jau 
tu taip manai?”

Senbernis: “Nagi todėl, 
kad dabar retai kur bėgan
čią moteriškę rasi — nėra 
ką vaikytis.” •

Sutaisė Kas Kitas 

ga susitikti su daugybe se
nų draugų ir naujų pažin
čių įsigyti. Be to, bus pui
ki muzikalė p r o g r a m a. 
Rengimo Komisija, ypač 
programos sudarymo komi
sija, turėtų jau skelbti būsi
mo pikniko programą. Nes 
laikas nebe ilgas.

Antras, tai didysis spau
dos piknikas liepos 4 d., 
Montello, Mass. Apie jį vė
liau pakalbėsime. D. J.

Kenosha, Wis.
Pasekmingas susirinkimas
Balandžio 8 d. įvyko LDS 

65-tos kuopos susirinkimas, 
kur apart kitų kuopos rei
kalų buvo apkalbėta naujų 
narių v a j a u s klausimas. 
Nutarta darbuotis sulyg iš
galės, kad padidinus LDS 
narių skaičių kuopoje.

Prelekcija sveikatos klau
simu, kurią kuopa gavo iš 
LDS Centro, atidėta sekan
čiam susirin k i m u i, kuris 
įvyks gegužės 13-tą. Bus 
dedama pastangos sukvies
ti visus narius ir pašalie
čius, nes visi norime būt 
sveikais.

Taipgi pakeltas klausi
mas “Vilnies” šėrininkų su
važiavimo. Po apkalbėjimo 
išrinkta delegatė P. Jase- 
liūnienė ir pridėta pasveiki
nimas šėrininkų suvažiavi
mui. Iš Kenoshos suvažia
vime dalyvaus geras pustu
zinis delegatų.

Baigiant susirinkimą pa
kelta klausimas, kaip, mes 
galime skaitlingiau daly
vauti mihvaukiečių rengia
mam koncerte, gegužės Mi
tą. Iš draugu išsireiškimų, 
paaiškėjo, kad su automo
biliais yra pasižadėję va
žiuoti šie draugai: A. Les- 
nik, Z. Puikis, M. Vepraus- 
kas, A. R useckas ir P. 
Sprindis.

O juk mes turime ir dau
giau gerų žmonių, ‘ kurie 
turi automobilius ir, ma
nau, norės važiuoti, kaip 
tai: A. Bublis, J. Vabalio
kas, J. Mačiulis, J. Pakshys, 
A. Pakshys ir kiti.

Mes, kenoshiečiai, jau an
tri metai, kai neturėjome 
koncerto ir negirdėjome 
lietuviškų dainelių. Kon
certas atsibus Pulaski Hall, 
Cudahy, Wis. Programą 
pildys LKM Choras iš Chi- 
cagos.

Iš Kenoshos į Cudahy tik 
apie 30 mylių . Todėl reng
simės dalyvauti visi, kas 
tik galėsimo.

Kenoshietis

PRANEŠIMAS 
MONTELLO, MASS.

Liuosybčs Choras rengia pavasa
rinį koncertą ir šokius. Įvyks ba- 
landžio-April 25 d., bus Liet. Taut. 
Namo žemutinėje salėje, kampas 
Vine ir N. Main Sts. Prasidės 7-tą 
vai. vakare.

Programą pildys: Liuosybčs Cho
ras, vad. Alb. Potsiaus, Latvių Cho
ras iš Roxbury, Mass., vad. E. Su
gar. Acordion duetas brolių Carl 
ir Cliff Walent iš Stoughton, Mass. 
Soprano solo Aldona Wallen; smui
ko solo E. Moil (Meiliūnas); Trio, 
Rožė Stripinis, William Juodeikis ir

3 pusi.—Laisvė (Liberty)-Ketvirtad., Baland.-April 16, 1963

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE
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) 
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. Į
(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
Deleware River & Orthodox Street.

(72-74)

COMPOSITOR & LOCK-UP MAN. 
Experienced required, but not ne
cessary. Steady work; good working 
conditions for right man. Apply or 
phone: A. H. KROEKEL & BRO., 

.249 N. 4th St. MA. 7-6854.
(73-79)

TOOL DESIGNERS. TOOL, DIE, 
JIG. & FIXTURE DESIGN. Exper
ienced men only. Full time. 52 hrs. 
per week minimum. Steady work; 
good working conditions. Phone 
Walt Gibbs. LO. 4-1846. Manage
ment & Engineering Services, Inc.

(74-80)

AUTO MECHANICS. Must be 
steady, experienced and have own 
tools. Steady work; good working 
conditions. Apply in person. 
MARIANNI’S. GARAGE. Tulip and 
Ontario Streets.

(74-76)
MEAT CUTTERS 

Experienced, familiar with Italian 
language and Italian style of cut
ting. Steady work; good working 
conditions. Apply in person.

SALVO BROS.
(Self Service Market) 

4998 Master Street
(74-76)

HELP WANTED FEMALE~

OFFICE HELP
,Xoung lady, one who is familiar 

with Accounts Payable, Payroll, 
Typing and General Office work. 5 
days per week. 714'hours daily. Sa
lary $41.50. per week. Phone —

MR. YOUNG.
LO. 8-8880.

' (74-80)

: MATTHEW A.!
• BUYUS :
J (BUYAUSKAS) g
I LAIDOTUVIŲ ’
J DIREKTORIUS «
» J
J 426 Lafayette St. «
J Newark, 5, N. J. t .

J MArket 2-5172 <
a <

Albert Potsius.
Įžanga tik $1.00. Kviečiame visus 

atsilankyti išgirsti ir pamatyti taip 
gražų koncertą. Visi turėsite gerus 
laikus.

Rengimo Komitetas.
' (74-75)

DETROIT, MICH.
L.L.D. 188 kuopa rengia puikią 

vakarienę spaudos paramai, įvyks 
šeštadienį, balandžio-April 18 d., 
8 vai. vakare, pas mūs visų mylimą 
draugę P. Vidrinskicnę, 7148 Arcola 
St. Kviečiame visus atsilankyti ir 
gerai pavakarieniauti ir tuo f>at 
kartu paremti spaudą.

Tikicto kaina $1.25.
Rengėjai.

.(74-76)

t t



Jaunosios kviečia
Bol in i nk i ų m ergin ų -m ot orų 

rengiamoji skilandžio su ku
geliu vakarienė įvyks jau šio 
šeštadienio vakarą, balandžio 
18-tą, Liberty Auditorijos 
restaurane. Kviečia visus.

Parvyko iš ligoninės
Jau pora savaičių kai par

vyko iš ligoninės Ch. Kund- 
• rotas, kriaučiams gerai žino

mas, buvęs lietuvių skyriaus 
delegatas. Jis taipgi ir dabar 
eina pareigas lokalo tarybos 
sekretoriaus.

i ligoninę, 
pusė metų 
vieną aki 
dieną vis 

ilgai, 
Hillman

Man tik dabar teko jį susi
tikti po parvykimo iš ligoni
nės. Klausiau, kas su tavimi 
įvvko, kad patekai 
Jil sako—daugiau 
jaučiau, kad mano 
ima skaudėti, kas
daugiau. Nelaukiau 
kreipiausi į Sidney 
Health Center. Ten man davė 
pagalbą, padarydami ant vie
nos akies operaciją, šiandieną 
jaučiuosi gana gerai, bet dar 
turiu lankytis pas gydytoją, 
kad galutinai pagydytų ir pri
taikytų stiklus, su kuriais ge
rai matyčiau ir skaudulių pe- 
jausčiau.

Kundrotas užgiria Sidney 
Hillman Health Center, į ku
rį griaučiai mokame $10 į 
metus. Jo manymu, įstaiga ir 
jos teikiama pagalba yra ga
na gera pagal tokią mokestį į 
metus. Tik reikia į ją kreiptis 
ir aiškiai perstatyti savo svei
katą ir nesveikatą.

Teisybė, jisai •priminė, kad 
drūčiai ligos prispaustam, rei
kalingam greitos pagalbos, 
kol kas toje ligoninėje patar
nauti neįmanoma. Dar trūks
ta gydytojų. Tokios staigios 
nelaimės ištikti kriaučiai gali 
kreiptis pas savo gydytoją.

Išteka
Birželio 6 d. išteka Frances 

Kraujalytė už Mr. C. Ben
son. Frances yra jauniausia 
Mikolo ir Juzės Kraujalių 
duktė. Vyresnieji Frances bro
lis ir sesutė jau anksčiau yra 
vedę.

Mrs. Kraujalienė šiuo tarpu 
nesveikuoja. Linksma jai su
laukti jauniausios dukrelės iš
tekėjimo, tačiau ji yra nusi
minusi dėl savo nesveikatos.

Serga
Šį pirmadienį tapo padary

ta rimta operacija Juliui La- 
son, M. ir E. Liepų žentui. 
Mrs. Lili ian'Lason su dviem 
dukrelėmis pastigusiai laukia 
greito pasveikimo savo myli
mo vyro ir tėvo. Manoma, 
kad Mr. Lason turės magiau
sia savaitę laiko išbūti ligoni- 

i nėję. 11 V

NewYorko^^K^ZInlot
Rūpinasi apskrities 
būsimu pikniku

Labai gerai, kada organi- 
Įzącija turi tokių narių, kurio 
'rūpinasi savo organizacijos 
į reikalais. Tokiais rūpestingais 
nariais pasirodė LLD 2-ros 
Apskrities 77-ta kuopa, Cliff-

naviciu si I 
įtė pinigus
duotus su
surištus tikietus.

kuopa jau prisiun- 
Apskritin už par- 
Apskrities pikniku 

Pardavė net
50 jų, visą kvotą, kiek jiems 
buvo paskirta. Tai gan pavyz
dingas pasidarbavimas ir pa
sirūpinimas savos organizaci
jos reikalais iš anksto.

Būtų malonu matyti, kad ir 
kitos apskrities kuopos tuo- 
reikalu iš anksto pasirūpintų, 
bandytų išparduoti jiems pas
kirtą kvotą tikietų. O anksčiau 

lyra taip lengva išplatinti ti- 
j kietus, kaip ir prie pat pabai
gos paskirto laiko. 1st ikrų jų. 
laiko jau nebe taip daug iki 
mūsų apskrities pikniko.

LLD 2-ros Apskrities pik
nikas Įvyks birželio 21 d., 
Great Necke. ANGilmanas

Miesto teatrui 
reikės atiku

New Yorko miestinis City 
Center, operos, baleto, muzi
kos ir dramos teatras, šiemet 
turėsiąs sukelti $200,00(1 au
komis, kad galėtų išsiversti. 
Taip Įvyko piiTnu kartu. Teat
ras nuo 1943 metui iki šiol 
išsiversdavo iš vaidybos gau
tomis pajamomis. Tūli klau
sia :

“Nejaugi būtų paveikęs Į 
teatro pajamas tas faktas, 
kad teatro viršenybė siuntė te
atro baletą fašisto Franco Is
panijon prieš miestiečių pro
testus.’’

Darbininku mokykla 
skelbia 70 klasių

Jefferson Socialių Mokslų 
Mokykla skelbia, jog pavasa
riniai dešimties sesijų kursai 
pradedami šią savaitę. Veiks 
70 skirtingų klasių, daugiau
sia visuomeniškų ir darbinin
kams būtinų žinoti mokslų 
srityje. Pamokos yra pritai
komos darbininkams, visokio
mis dienos ir vakaro valando
mis. Už mokslą reikia mokėti 
nedidelę mokestį. Mokykla 
randasi prie Gth Avė. ir IGth 
St., New Yorke.

Dviejose atskirose auto ne
laimėse Queens apskrityje su
žeisti 9 asmenys.

RANKDARBIU PARODA
Renina Dienraštis Laisvė

Paroda [vyks 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 vąkarais įžanga tik 50c asmeniui

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

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

NEW YORK NEW YORK
Help Wanted Female HELP WANTED—FEMALE

Ryanas areštuotas, kaltina 
apkranstyme unijos iždo

Laivakrovių unijos “kara
lius’’ Ryanas, amžinasis pre
zidentas, balandžio 13-tą ta
po areštuotas. Ji kaltino kai
po apvogėją unijos iždo. Jam 
iškelta 30 kaltinimų. Tačiau 
ji paleido po $3,500 kaucija. 
Kaipo pralobusiam, tokia

niam darbo žmogui reikštų 
centas. Jis tuojau tapo paleis
tas.

V a 1 st i j i n ės K r i m i n a lybėm s 
Tyrinėti Komisijos posėdžiuose 
būdydamas Ryanas buvo pa
rodytas kaipo nusukėjas uni-

jos iždo. Tačiau' jo tuomet 
niekas nelietė. Jis prisipažino 
tuos fondus iš unijos iždo ė- 
męs, taip pat ėmęs ir iš kom
panijų. Bet ėmęs kovai prieš 
komunizmą.

Tolimesnis, tyrimas parodė, 
kad .jis, kaip ir visi rėksniai 
prieš komunizmą, rėkė tikslu 
pridengti kokia nors savo pa
pildytą, daromą ar norima pa
daryti blogdarybę. Jis tuos 
pinigus vardan kovos prieš 
komunizmą glemžė sau. O 
ponai norėjo, kad jis tiktai 
kovotų prieš darbininkų judė- 
j i mą, ne u ž t urtą sa u.

Miesto darbininkai unijistai 
pikietavo City Hali

Minios miesto darbininkų, 
tarpe tų gaisragesiai ir švaros 
departmental darbininkai uni
formose, plačiomis, ilgomis 
gretomis buvo apsupę City 
Hali. Vadovaujami AFL ir 
CIO unijų, centrų, taipgi savų-

Vyriausioj i demonstrantų 
atstovų įteikti reikąlavimal 
yra:

Protestas prieš kėlimą fėro. 
Tą- protestą Įteikė bendrai 
AFL ir CIO unijos.

įteikta 250,000' AFL nariu

Pataria veikti už 
priežiūrą vaikam

Mokytojų U n i j o s komite
tas priežiūrai vaikų Įspėjo 
mokytojų ir tėvų grupes turė
ti savo atstovybę Budžeto Ta
rybos posėdžiuose. Kova dar 
nėra laimėta už priežiūrą dir
bančių motinų vaikams. Ragi
na tėvų ir mokytojų delega
cijas budėti iki vaikų priežiū
rai užtikrins pakankamas 
paskyras.

Iš Danijos Į New Yorką ne
senai atvesta parodai 80 pė
dų, 65 tonus sverianti bang- 
žuvė. “žuvytė” negyva, išbal
zamuota, beširdė; Jos širdis, 
rodoma atskirai, sverianti 
1,100 svarų.

Brooklyne areštuotas buvęs 
kailių pardavinėjimo agentas 
Sonnenblum. Įtaria, kad jis 
Denveryje iš sandėlio išvogęs 
$158,000 vertės kailių. Jis sa
kosi nekaltas.
CP- RICHMOND HILE

STEPHEN
□

LAIDOTUVIŲ JSTAIGA
VI. 3-9268 ' AP. 7-8340

H 43

CORSETIERRE — SURGICAL
Patyrusios pritaikymui ir design.

5 dienų savaitė. Nuo 8 A. M. iki 5 
P. M. Nuolatinis darbas. Gera mo
kestis. Kreipkitės:

C. RAM INGER
HOSPITAL for SPECIAL 

SURGERY
321 E. 42nd St., N.Y.C.
Telefonas MU. 4-3100

(74-76)

REIKALAVIMAI
ABELNAM DARBUI

DARBININKAI
Turi suprasti ir kalbėti biskį an

gliškai ir užsiregistravę pirmom pi

lietybės 
šešios

valandą.
dą.

popierom.
Dienos. Pradžiai $1.12’2 j
Po 30 dienų $1.19 į valan-

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

(68-77)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja didelis fornišiuotas 

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

EVergrecn 7-2158.
(72-74)

MERGINOS—MOTERIŠKĖS

Patyrusios
$1.00 I VALANDĄ

PRADŽIAI

Daug Viršlaikių 
PLASTIKU DIRBTUVE 
Linksmos Darbo Sąlygos 

Šventės - Pašalpos
PLASTIC

MOLDED ARTS
12-04 44th Ave., L. 
Ind. Sub. Ely Ave.

co.
L City 

Station
(71-75)

OPERATORĖS—OPERATORĖS
Patyrusios prie single ir doub’le 

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

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

Tel. RA. 6-9341
(72-78)

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

Patyrusios 
dirbti prie 
darbas, gera
bo sąlygos. Kreipkitės:

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

(72-78)

ko protestuoti prieš guberna
toriaus Dewey pasiūlytą ir 
miesto valdžios norimą priim- 

iti budžotą.
Miesto darbininkai ir tar

nautojai protestuoja. kad 
tame budžeto nepaskirta pini- 

igų trumpesnėms darbo valan
čioms. nei algų priedams, nei 
i samdymui naujų
i vieton pasitraukusių.

vimu $700 algos priedo me
tams.

AFL ir CIO centrai pasiū
lė, kad miestas surinktų pen
kis milijonus parašų, kuriais 
pareikalautų iš gubernato
riaus Dewey suteikti miestui 
reikalingas paskyras. Valsti
jos valdžia grąžina miestui

darbininkų ;tiktai mažyte dali tos sumos, 
O tai j kokią miestiečiai sumoka tak- 
l 'sais i valstijos iždą. •

Šį sekmadienį skirkite 
savo sveikatai

Balandžio 19-tos popietį, 3 
vai., Liberty Auditorijoje i- 

■ vyks projekcija sveikatos 
klausimu. Ją teiks Dr. Peter 
Gustaitis. Jisai kalbės,, angliš
kai. Kalbos tema “Naujieji 
vaistai ir reumatizmas.”

Patys rengėjai turės svarbių 
pranešimų savosios 
reikalais, lietuviškai, 
bus kas nors Įdėmaus 
įėjimas 
visus.

veiklos 
Taigi, 

visiem,
nemokamas. Kniečia 

Nek.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Delicatessen ir Alaus 

krautuve. Lietuviais apgyventa. At
dara šešias dienas j savaitę. Del pla
tesnių informacijų prašome skam
binti po 6 vai. vakaro. CLoverdale 
9-9247.

(72-74)

PRANEŠIMAI
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- i 
lyvauti. -Komisija.

(73-74) 1

IŠ LKC KIEMO Apie atostogautojus

REIKALAVIMAI
Reikalinga darbininke prie abel- 

no namų darbo. Nuosavas kambarys 
su TV (televizija). Mylinti vaikus. 
Gera alga. Skambinkite po 6 vai. 
vakare — Great Neck 2-10002.

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

KNYGŲ’ APDARYMUI MERGINOS
# GERA MOKESTIS

Carbon coliaiors ir slicers, dienomis 
ar naktimis. -4

TURI BCT 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)

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

NURSE—R.N. OR LICENSED 
PRACITICAL

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

TELEFO NUOKITE:
WHITE PLAINS 6-5642

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

/ ' (72-74)

405 So. 4th
Cor. I-Iewes

Street 
si.

gėlininkas nupirko už $9.00 
trąšų—1 bale’ą peat moss, 
-1 bušelius bumus ir 2į sva
ro aluminum sulphate. Šių 
trąšų daugumą suvartota 
pievutei. -

Visai neprašius, gėlininko 
išlaidoms padengti dd. Ch. 
Balčiūnas įsiūlė $1, J. Gry
bas—50c.

Dėkui!

Ozone Park gyventojai A. 
Meškiai atostogauja Florido
je. Jie išvažiavę sykiu su sa
vo draugais Z. ir M. Kavaliū
nais iš Jamaica. Linkime gerai 
pasilsėti 
sugrįžti.

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- 
bethe girdėsit Leon Yoniką, jauną 
dainininką, ii’ smuikininką ir Joną 
Veličką, smuikininką, taipgi ir Pra
ną Balcvičių, Eleną Brazauskienę ir 
eilę kitų menininkų.

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

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. 7-6233

OPERATORĖS
Patyrusios-Singer-Merrow

Nuolatinis Darbas. Gera Alga.
VOGUE

40-20 22nd St., Long Island City
Arti Queens Plaza Stoties.

(73-77)

OPERATORĖS
Patyrusios ant Party Dresses.

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

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

(73-77)

ir linksmus, laimingai

Varaška—$2.00.
Gėlininkas

Trečia operacija

Julija Lazauskienė sugrįžo 
iš Floridos. Pasigavusi saulės? 
Taip. Bet pasilsėjusi ne per
daug. Mat, jie tenai turi ką 
nors su darželiu. O darželio 
mėgėjams darbas niekad ne
pasibaigia.

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. Turėsimo 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)

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
g ANTANAS LEIMONAS
s Savininkas
į 306 UNION AVENUE

’ Brooklyn, N. Y.

OPERATORĖS
Patyrusios ant. zippered Sports 

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

Kreipkitės:
SIEGAL SPORTSWEAR

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

(73-79)

Gerai Patyręs Barbcris

Dr. A. Petriką

OPERATORĖS
Patyrusios ant Singer mašinos. 

Darbas prie suknelių — $7.75 line. 
Nuolatinis darbas, unijine dirbtuvė. 
Gera mokestis. Puikios darbo sąly
gos. Kreipkitės:

B. & G. FROCKS
2715 Webster Ave., Bronx, N. Y.

‘ (Apylinkėj 196th StreeD
(74-76)

Ignas Daužickas jau turėjo 
trečią operaciją ant akies. Jau 
dvi savaitės po trečios opera
cijos randasi ligoninėje. Vis 
dar nemato, tačiau jis paten
kintas, kad gydytojai kreipia 
i j j daug dėmesio ir tikrina, 
kad atgaus regėjimą. Dabar 
Daužickas abiem akim nema
to. Gydomąją akim mato tik 
šviesa. Daiktu visai neifaato.

STATYS KOLEGIJAI NAMĄ
Pradėti paruošiamieji dar? 

bai statybai medikališkai ko
legijai naujo pastato prie 
Clarkson ir New York Avės., 
Brooklyne. Centrinis pastatas 
bus 800 kambariu, 11 aukštų. 
C) iš kraštų po 
statai. Kainuos 
Tikisi užbaigti 
mokas 1955-56

CLIFFSIDE, N. J.
LDS 115 kuopos susirinkimas įvyks 

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

Eliz. Petkevičienė, sekr. 
(73-74)

įj !\r^' urna

9 aukštus pa- 
SH,500,000. 

ir pradėti pa
metu sezonu.

GLENN’S RESTAURANT & BAR

BINGHAMTTON, 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 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.

Buvęs RUSSIAN INN dabar lietuvių Glenn šeimos nuosavybė

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

A. DONCOV
DAINOS ir ARMONIKA

Žemos kainos
ČIA RENKASI LIETUVIAI,

219 2nd Avenue
(arti 14th St.)

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 1 

Dainos

V. KROCHM  ALNAS
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas Ir kitas dainas

Puikūs valgiai
UKRAINIEČIAI IR KITI

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

dalyvaus šie žymūs 
talentai: Leonas Yo- 
Brazauskienė, Jonas 

lietuvių

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

Dainos ir Šoktai. Šauni Orkestrą. '

CLIFFSIDE, N. J.
Meno švente-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 
lietuvių meno 
nikas, Elena
Velička, Frarias Balwood, 
šokikų grupe vadovybėj Ruth Bell, 
Rudolfas Barąnikas, Harry Mitkus 
ir šios meno grupes vadove Mildred 
Stensler.

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

Visus kviečiam dalyvauti 
lygiai 4 valandą popiet.

LMS. Apskritis.
(72-74)

šokius.
šiol čia

ir būti

DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

Užrašykit Laisvę Savo Draugui.
B ■ ... ........ ■ - —

Virginia 9-6125

□

OPERATORES
Patyrusios ant Singer mašinos, 

dirbti prie suknelių. Nuolatinis dar
bas, gera mokestis. Darbo šiftai tarp 
6 A.M. ir 10 P.M.. Kreipkitės:

RAMONA DRESSES
1968 Prospect Ave., Bronx, N. Y. 

(Arti Tremont Ave.) Tel. TR. 2-8992
(74-78)

SKELBKITĖS LAISVĖJE

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

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

Except Thurs. & Holidays
87-20 85tli Street

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
x Užlaiko puikų

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

Telephone E Ver green 4-8174

4 pusl.-LaisvS (Liberty)«*>Ketvirtad., Baland.-April 16^ 1953




