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KRISLAI
Smarkus savaitgalis.
Gerai ruošiasi.
Tiktai maža dalis.
Turės skaitytis.
Gamtos “triksai.”
, Rašo A. BIMBA

Įvairiausių darbų ir darbe
lių paroda įvyks šį šeštadienį 
ir sekmadienį Kultūriniame 
Centre. Ruošia dienraštis Lais
vė. Viskas visiems bus prie in a- 
sįū pigiai ir parankiai. 
^Nepamirškite. Net ir iš to
limesnių kolonijų galite mus 
pasiekti ir dalyvauti šioje iš
kilmėje. Naudos bus jums ir 
laikraščiui.

—o—
šiemet, kaip atrodo, gerai 

prie gegužinės šventės ruošia
si New Yorko darbo žmonės. 
Demonstracijos vyriausiu šū
kiu bus taikos reikalas.

Eisenoje gatvėmis dalyvaus 
daug darbo unijų. Maršuos ir 
tautinės grupės.

Lietuviai irgi neatsiliks.
Pirmoji Gegužės yra Ameri

koje gimusi darbininkų šven
tė. Pirmutinės ją švęsti pra
dėjo darbo unijos, susispietu- 
sios į Amerikos Darbo Federa
ciją.

Kurie bando svietui įkalbė
ti, kad Pirmoji Gegužės yra 
liti dienų “raudonųjų išmis
tas”, nieko nenusimano apie 
istoriją.

—o—
Tikėsite, ar ne, bet Izraely

je tegyvena 12 procentų visų- 
pasaulio žydų. Taip sako Iz
raelio premjeras. Jis mano, 
kad į Izraelį dar galėtų su
tilpti šimtas kitas tūkstančių 
žydų.

Izraelio santykiai su arabiš
komis šalimis tebėra labai į- 
tempti. Tas kenkia krašto ge
rovei. O greita ateitis nežada 
susitarimo ir nesusipratimų iš- 
lygiriimo.

—o—
Rytinės Vokietijos parla

mentas siūlo Amerikai, Brita
nijai, Francūzijai ir Tarybų 
Sąjungai pradėti derybas iš 
naujo dėl užbaigimo “Vokie
tijos klausimo.”

Apie tai prisiminė ir prez. 
Eisenhoweris savo prakalboje 
praėjusį ketvirtadienį.

Jau seniai reikalaujama 
Kewdu Didžiųjų susirinkimo.

’ Kodl^jis neįvyksta?
Iki/ Šiol tokiam susirinkimui 

priešinosi mūsų vyriausybė. 
Bet amžinai su tuo reikalavi- 
mu nebus galima nesiskaityti.

Vokietijos reikalų sutvarky
mas tampriai siejasi su vi
sais kitais taikos reikalais.

—o—
šiemet ir gamtfi pilna įvai

riausių “triksų.” New Yorko 
apylinkėje žiemos beveik ne
turėjome. O kai atvažiavo pa
vasaris, tai visas dangus pra
kiuro. Kovas supliekė visus 
rekordus, o balandis veikiau
sia bus dar šlapesnis. ’

Tik vienas dalykas geras: 
neapsimoka bėdavoti, nes 
kol kas žmogus nepajėgia su 
gamta pilnai susidoroti.

Jungtinės Valstijos jau tu
rinčios 160,000,000 gyvento
ją? Kas įdomiausia, kad gy- 
v«Kojų prieauglis tebeauga. 

: 'pHk --- O---
Amerikiečių vidutinis am

žius yra 68 metai.
Kinijos žmonių—30 metų.
Indijos—26 metai.
Gerai, kad Kinijos žmonės 

nusikratė parazitų viešpatavi-

VIETNAMIEČIAI UŽĖMĖ 
SVARBIAUSIĄ LAOSO 
MIESTĄ, INDO KINIJOJ 
'Ketina įkurt vieną liaudišką 
Ivalstybę visoj Indo-Kinijbj

Saigon, Indo-Kin.—Viet
namo liaudininkai - komu- 

i nistai, šluodami francūzus 
atgal, užėmė Ksiengkhou- 
angą, svarbiausią tvirtoviš- 
ką miestą vadinamoj Laos 
“karalystėj.” Per savaitę^ 
vietnamiečiai nubloškė 
francūzus 150 iki 200 myliu 

; atgal.
(Frakcija yra padalinusi 

savo koloniją Indo-Kiniją į 
'tris “karalystes”: Vietna
mą, Laos ir Kambodiją. Jų 
karaliukus francūzai nau
doja kaip savo įnagius.)

United Press praneša, jog 
Vietnamo liaudininkai jau 
gręsia ir Kambodijai, pieti
niame In.do-Kinijos gale.

Vietnamo liaudininkų ra
dijas pareiškė:

—Artėja Laoš ir Kambo
džos išlaisvinimas nuo 
francūzų, o tada bus suda
ryta viena Indo - Kinijos 
liaudies valstybė iš visų tų 
trijų provincijų.

(Jau 7 metai kai francū- 
i zai bergždžiai kariauja 
prieš Vietnamo liaudinin
kus. * Apie 200,000 francū- 
zu užmušta, sužeista, be ži- 

' nios dingo bei nelaisvėn pa-

k amerikonai grąžina 
nesveikus belaisvius

r j
j

Panmundžom, Korėja. — 
! Pranešama, kad ir ameri- 
i konai pradeda grąžinti su
žeistus bei sergančius be
laisvius, šiaurinės Korėjos 
liaudininkus ir. kinus. ,

Korėjos liaudininkai jau 
pirm dviejų dienų sugrąži
no 65 tokius amerikonus 
belaisvius ir porą šimtų jų 
talkininkų.

Amerikinė komanda keti
na po 500 kasdien sugrąžin
ti korėjinių liaudininkų bei 
kinų. Jie turi daug dau
giau belaisvių, negu Korė
jos liaudininkai .

Grąžinami sužeisti ameri
kiniai belaisviai atrodo 
sveikesni, negu s u ž e i s ti 
jankiai savojoj fronto pu
sėj, Pietinėj Korėjoj, sakė 
amerikonų daktarai. <

Kuomet amerikonai trau
kiniu gabeno belaisvius į 
Panmundžomą, tai sustrei
kavo 50 belaisvių prieš blo
gus pusryčius, atsisakyda
mi valgyti. O pusryčiams 
buvo ryžiai, miežiai, soy 
pupos ir žuvis.

Bet nepranešama, kaip 
tie pusryčiai kvepėjo.

Washington. — Demokra
tai ir republikonai vadai 
Kongrese’ išvien gyrė prez. 
Eisenhowerio kalbą dėl tai
kos pagal Amerikos planus, 

mą, Sunkiai dirbdami sau, jie 
dabar galės prailginti savo 
gyvenimą,

kliuvo. Ii952 metais Fran- 
cija tam karui išleido 1,300 
milijonų dolerių. Amerika 
prisidėjo su 500 milijonų 
dolerių.)

Planuojama didžiulis 
vakani Europai . 
orlaivynas

Paryžius. — Jungt. Vals
tijos perša, kad Atlanto 
kraštai paskirtų dar 1,340 
milijonų dolerių naujiems 
kariniams lėktuvams. Tuo
met būtu sudarytas vakari
nėje E u r o p o j e oro jėgų 
“lietsargis” prieš ’ Sovietų 
Sąjungą.

Vakarinės Europos kraš
tai turėtų pasistatyti lėk
tuvu dar už 400 iki 500 mi
lijonų dolerių. O Jungtinės 
Valstijos ir Kanada galėtų 
pristatyt vakarinei Euro
pai lėktuvų už 890 milijonų 
iki 990 milijonų dolerių.

Atlanto karinio sąryšio 
taryba susirinks Paryžiuje 
ketvirtadienį. Svarstys šį 
ir kitus pasiūlymus “atspir
čiai prieš komunizmą.”

Susirinkime dalyvaus 
Amerikos valstybės sekre
torius John Foster^ Dulles 
ir gynybos sekretorius Ch. 
Wilson su savo generolais 
ir admirolais.

______$ 
Japontj premjeras Yošida 
negalės sudaryt grynai 
pro-amerikinės valdžios

Tokio, bal. 21. — Balsa
vimai pereitą sekmadienį 
išrinko Japonijos Seiman 
199 vadinamus “liberalus,” 
premjero Yošidos partijos 
atstovus. Bet Yošįdai sto- 
kuoja 35 atstovų iki seimo 
daugumos. Taigi jis nega
lės sudaryt naują, pro-ame- 
rikinį ministrų kabinetą 
vien iš sąvo partijos žmo
nių . Turės telkti kitas par
tijas.

O kitų partijų išrinkta 
Seiman tokie atstovu skai
čiai:

Progresyvių 76, kairiųjų 
socialistų 72, dešiniųjų so
cialistų '66, Hatoyamos libe
ralų (dažnai nesutinkančių 
su Yošida) 35, farmerių - 
darbiečių 5, komunistų 1 (o 
gal 2), įvairių mažesniųjų 
partijų—12.

Naujajame seime Yošida 
turės penkiais saviškiais 
mažiau, negu senajame.

Ayattemšcheid, Vokietija.— 
Pereitą šeštadienį užgriuvo 
angliakasykla ir dar nieko 
negirdėt apie 7 mainierius, 
likusius 3,000 pėdų gilumo
je. .

Anglijos delegatas reikalauja 
atsaukt čiąngininkus iš Burmos

United Nations, N. Y.— 
Sir Gladwyn Jebb, Anglijos 
atstovas Jungtinėse Tauto
se, griežtai reikalavo, kad 
Čiang Kai-šekas sustabdytų 
savo kinu tautininku kara 

i.- V *

prieš Burmą.
(Tie čiangininkai 1950 m. 

persimetė į šiaurinį Bur
mos ruožtą, kuomet Kinijos 
komunistai-liaudininkai ga
lutinai šlavė Čiango armi
jas. Burmoje jie užėmė 
kelių šimtų ketvirtainių 
mylių plotą; plėšia vietinius 
gyventojus ir veda karą

Amerikos ambasadorius ir 
Sovietų prezidentas tikisi 
taikos ir draugiškų ryšių

Maskva.—Naujasis Jung
tinių Valstijų ambasado
rius Charles Bohlen ir So
vietų Sąjungos prezidentas 
•Kl. Vorošilovas sakė vienas 
kitam, kad abiejų šalys no
ri santaikos ir draugiškų 
ryšių.

Bohlenas atvyko į. Krem
lių pas Vorošilovą ir įteikė 
jam savo valdžios įgalini
mus kaip ambasadoriaus.

Bohlenas pareiškė, kad:
Tikisi, jog Sovietų vy

riausybė padės draugiškai 
išspręsti “visus klausimus

Oro generolai reikalauja 
5 bilijonų dol. naujiems 
atominiams bomberiams

Washington. — Oro jėgų 
valdyba reikalauja pastaty
ti daugiau kaip 2,000 naujų 
didžiausių ir greičiausių 
bombonešiu, vadinamu. B - w 7 4-
47 Stratojets. Jie 'lėšuotų 
viso 5 tūkstančius milijonų 
dolerių (arba 5 bilijonus).

Kiekvienas bombonešis, 
vidutiniai atsieitų po 2 mi
lijonus, 328 tūkstančius ir 
500 dolerių. > ‘

Jau pastatyta tam tikras

Churchill pageidauja 
3-jy Didžiųjų sueigos

London.— Anglijos prem
jeras Churchillas pareiškė 
šalies seime: — Geistina, 
kad naujieji taikos pasiūly
mai iš Sovietų pusės pri
vestų prie Trijų Didžiųjų 
sueigos — Anglijos, Ameri
kos ir Sovietų Sąjungos.

Jis gyrė prez. Eiisenhowe- 
rio siūlymus, bet, patarė ne- 
niekint ir sovietinių siūly
mu. 4-

Columbus, Ohio. — Čio- 
naitinis universitetas paša
lino profesorių B. T. Dar- 
lingą, kuris neatsakė į klau
simą, an priklausė Komu
nistų Partijai. , 

prieš Burmą. O čiang Kai- 
šekas iš F o r m o z o s salos 
siunčia jiems talkon dau
giau saviškių ir naujų ame
rikinių ginklų.)

Jebb ragino Čiang Kai- 
seka atšaukti tuos įsiveržė
lius.

Sovietų delegatas Višins
kis stipriai parėmė šį rei
kalavimą.'

Burmos atstovas Jungti
nėse Tautose prašė pa
smerkti čiąngininkus kaip 
plėšrius karinius užpuoli
kus.

tarp mano ir j.ūsų valdžių.” 
žadėjo veikliai darbuotis, 

kad būtų atkurti draugiški 
santykiai su Sovietų Sąjun
ga.

Vorošilovas atsiliepdamas 
užtikrino, jog Sovietų Są
junga stoja už’ taiką ir 
vykdo savo susitarimus su 
kitų kraštų valdžiomis. Vo
rošilovas sakė, kad:

Negalima net abejoti, jog 
Amerikos ir Sovietų Sąjun
gos žmonės nori santykių 
pagerėjimo tarp šių dviejų 
šalių.

4-

skaičius tokių bombonešių. 
Bandymai parodė, kad jie 
gali skristi iki 794 mylių 
per valandą ,tai yra, 34 my
liomis, greičiau už garsą.

Oro jėgų komanda teigia, 
kad tie bombonešiai būtų 
“naudingi” ypač atominiam 
karui.

Eisenhowerio valdžia 
svarsto komandos pasiūly
mą.

v
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Čiangas vis ginasi 
“sugrišiąs Kinijon”

Formoza. — Kinų tautinin
kų valdovas Čiang Kai-še
kas Formozoj gyrėsi apsi
lankiusiai amerikinių fabri
kantų grupei, kad jis .“ti
krai sugrįš į Kinijos saus- 
žemį.” Ragino amerikonus 
tuojau steigti savo biznius 
Formozos saloje, o paskui 
tie bizniai galėsią “kartu su 
manim persikelt” į pačią 
Kiniją, sakė Čiangas.

‘ 4

Korėja. -— šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai šūviais iš 
patrankų pramušė skylę 
kariniam Amerikos laivui 
J. Kyes ir sužeidė kelis jū
reivius.

MeCARRAN’AS MOJASI
PRIVERST KOMUNISTUS
SUSIREGISTRUOTI
Komunistai kreipiasi į teismus; 
sulaiko MeCarrano įsakymą

Washington. — Valdinė 
Komisija Priešv a 1 d i š k a i 
(Subversive) Veiklai Kon
troliuoti įsakė Komunistų 
Partijai užsiregistruoti pas

Dulles reikalauja 
pirmiausiai daryt 
paliaubas Korėjoj

Washington. — Valstybės 
sekretorius Dulles stipriai 
pareiškė, kad pirmiausiai 
turėtų būti padaryta pa
liaubos , sustabdant karo 
v e i k s m u s K o r ė j o je, ir 
po to privalo sekti derybos 
apie Šiaurinės ir Pietinės 
Korėjos' sujungimą į vieną 
valstybę bei kitais politi
niais klausimais.

Dulles šiuo pareiškimu 
atmetė vadovaujančio repu- 
blikono senatoriaus Tafto 
pasiūlymą.

Taftas pereitą sekmadie
nį ragino valdžią “būtinai 
pasistengt išspręsti ben
druosius Tolimųjų Rytų 
klausimus pirma, negu bus 
įvykdytos paliaubos Korė
joje.”

O tarp tų klausimų yra 
Tafto reikalavimas sustab
dyti liaudies karus prieš 
francūzus Indo - Kinijoj ir 
prieš anglus Malajoj.

Amerika žada apmokėt lėšas 
naujų europinės armijos 
divizijų prieš komunizmų

Paryžius. — Čionaitiniai 
diplomatai praneša apie to
kį Jungtinių Valstijų pasiū
lymą: /

Franci ja, Italija ir kiti 
Atlanto kraštai vakarinėje 
Europoje turėtų rekrutuot 
naujas divizijas planuoja
mai tarptautinei a r m i j a i 
prieš komunizmą.

Jeigu tokia armija būtų 
sudaryta ir jon įtraukta 
pusė milijono vokiečių ka
riuomenės iš vakarinės Vo
kietijos, tai Amerika apmo
kėtų tris ketvirtadalius vi
sų lėšų, kiek tie kraštai iš
leistų naujosioms savo ka
riuomenės divizijoms.

Šį pasiūlymą svarstys At
lanto kraštų taryba, kuri 
susįrinks Paryžiuje šią sa
vaitę.

Maskva. — šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai, per So
vietų tarpininkavimą, pa
leido 7 civilinius anglus. 
Anglai, grįždami namo, 
staptelėjo l^Ląskvoje.

ORAS.—Giedra ir šilčiau. 

general! Jungtinių Valstijų 
prokurorą, pagal MeCarra
no 1950 m. įstatymą.

Bet valdžia negali Įvyk
dyti to įsakymo, iki teismai 
išspręs visas Komunistų 
Partijos apeliacijas. Tatai 
sulaikys įstatymo vykdymą 
per ištisus metus ar dau
giau, iki apeliacijos, eida
mos per įvairius federalius 
teismus, pasieks Aukščiau-: 
šią Jungtinių Valstijų Teis
mą, kuris padarys galutiną
jį sprendimą.

(Komunistų Partijos at
stovai New Yorke pareiš
kė, jog tuojau duokla ape
liaciją federaliam teismui; 
prašo atmesti MeCarrano 
įstatymą kaipo priešingą 
pačiai šalies Konstitucijai, 
Nes įstatymas, reikalauda
mas komunistų Registraci
jos, verčia juos liudyti pa
čius prieš save. O Jungti
nių Valstijų Konstitucija 
užgina versti žmogų liudyti

■ patį prieš save.)
MeCarrano įstatymas sa

ko: Jeigu Komunistų Par
tijos centras atsisakytų su
registruoti kiekvieną jos 
viršininką ir kiekvieną na
rį, tai visi nariai privalo 
patys asmeniškai užsiregis
truoti.,

Priešvaldiškos Veiklos 
Kontroliavimo Komisija 
apšaukia Amerikos Komu
nistų Partiją ‘ ‘Sovietų 
agentu” ir pasakoja, kad ši 
partija planuoja įvesti pro
letariato diktatūrą Jungti
nėse Valstijose.

MeCarrano įstatymas taip 
pat sako: V

Komunistų Partija turi 
kasmet įteikti savo finan
sines apyskaitas genera- 
liam prokurorui .

Uždrausta partijos na
riams ieškoti tarnybom val
dinėse įstaigose. Užginta 
jiem prašyti pasporto. Ne
leistina dirbti kariniuose 
fabrikuose. Visi per paštą 
siuntinėjami spa u s d i n t i 
raštai komunistų ar kitų 
“neištikimų j ų” o r ganizaci- 
jų turi būti aiškiai pažy
mėti kaip “komunistine 
propaganda.”

Kas neklausys MeCarra
no įstatymo komisijos įsa
kymo, tam grasinama 5 me
tais kalėjimo ir $10,000 pi
niginės baudos, tai yra, 
jeigu teismai neatmestų šio 
istatvmo. 4. ♦

Miami, Fla. — Nugriuvo 
traukinys, važiavęs iš Flo
ridos į New Yorką. Užmuš
ta 8 žmonės.

Korėja, bal. 21. — šiauri
nės Korėjos liaudininkai 
praneša, kad nušovė dar 6 
Amerikos lėktuvus.
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ANGLIJOS DARBIEČIŲ BALSAS
. Britanijos premjeras Churchill pasiskubino šimtu 
procentų užgirti prezidento Eisenhowerio. prakalbą tarp- 

L tautinių santykių reikalais. Ji esanti puiki, ir Churchill 
padėsiąs p rezidentui nusibrėžtą politiką pravesti gyveni
mam

Prieš tai kelia balsą Britanijos darbiečiai. Kairiųjų 
darbiečių vadas Aneurin Bevan sako: “Mes nenorime, 
kad Britanijos premjeras būtų tiktai Amerikos prezi
dento atgarsis.” Jis sako: “Britanijos premjero parei
ga duoti amerikiečių tautai aiškiai žinoti, ką britų tauta 
mano.”

Kalbėdamas didelės darbiečių grupės vardu, Bevan 
kritikuoja prezidento Eisenhowerio prakalbą. Jis sako, 
kad prezidentas perdaug reikalauja iš Sovietų, o nieko 
jiems neduoda. “Jeigu mes norime susitarimo,” sako 
jis, “tai mes nereikalaujame visko,, o nieko neduodame. 

. Jūs nesulauksite pasaulyje taikos, jeigu jūs reikalausite, 
kad Sovietai priimtų visą eilę pažeminančių sąlygų, o 
jiems nieko neduosite.”

. Amerikai reikią aiškiai ir atvirai pasakyti. Ir tai 
turėjo seniai padaryti Churchill, kad

“Mes nesutinkame su jumis Azijoje. Kaip dalis su
sitarimo dėl Korėjos, Kinija turi Įeiti į Jungtines Tau
tas.

“Kas liečia Europą, tai Europoje nebus taikos, jei
gu jūs reikalausite — kaip kad prezidentas Eisenhowe- 
ris reikalavo savo prakalboje ketvirtadienį,—jog Rusija 
sutraukytų ryšius su savo talkininkėmis. Kremlius to
kios kainos nemokės.”

Kitas darbietis pasakė, kad Eisenhowerio prakalba 
buvo ne taikos planas, bet “taikos reikalavimas.” O dar
bietis Tom Driberg pasakė, kad daug kas prezidento 
prakalboje yra “apgailėtina.”

Žinoma, dar daug griežčiau ir aštriau prezidento Ei
senhowerio reikalavimus pasmerkė Britanijos komunis
tai. Britanijos Komunistu Partijos sekretorius Harry 
Pollitt pasakė, kad prezidento prakalba yra “pikta, ne
skani ir labai pavojinga.”

Kaip ten nebūtų, Britaniioie tuo klausimu apsireiš
kia aiškus ir griežtas pasidalinimas. Diskusijos turės 
pereiti ir į parlamentą.

TIKTAI REIKIA NORO
Tai jau ir eina sužeistų karo belaisvių apsikeitimas. 

Didžiausias džiaugsmas šeimose tų mūsų karių, kurie 
paleidžiami ir galės sugrįžti namo.

Susitarimas dėl sužeistų karo belaisvių buvo gali
mas todėl, kad buvo noras susitarti. Panašiai galima 
išspręsti visus klausimus ir nesusipratimus. Teisūs tie 
socialistinio pasaulio žmonės, kurie tvirtina, jog šiandien 
nesiranda tokios taiptautinės problemos, kurios nebūtų 
galimą, išspręsti taikiu būdu, derybomis ir susitarimu. 
Šis pirmutinis susitarimas ta tiesą storai pabrėžia.

Gerai, kad abi pusės sutiko atnaujinti derybas dėl 
paliaubų. Pirma sesija bus laikoma ateinantį penktadie
nį. Visas pasaulis su nekantrumu lauks šio susirinkimo. 
Paliaubų derybas pirmiau sutrukdė nesusipratimas dėl 
karo belaisvių. Kaip atrodo, šis klausimas automatiškai 
išsisprendžia, abiem pusėm sutinkant nenorinčiuosius 
grįžti belaisvius pavesti neitrališkai šaliai arba grupei 
neitrališku saliu.

Baimė yra tiktai tame,‘kad atnaujintas defybas gali 
paveikti Amerikoje reakcionierių keliamas reikalavimas, 
kad neturėtų būti jokiu paliaubų, kol iš anksto nėra su
sitarta dėl Korėjos ateities ir dėl kitų Azijos problemų. 
Pav., senatorius Taft siūlo, kad tuojau turėtų būti įneš
tas į Korėjos reikalus klausimas Indo-Kinijos ir Mala- 
jos. Girdi, visą Aziją reikia paimti “vienu išsižiojimų.”

Jeigu penktadienio susirinkime ar vėliau derybose 
dėl paliaubų Amerikos delegacija pradės kelti tuos visus 
kitus klausimus, tai sunku pasakyti, kuom atnaujintos 
derybos pasibaigs. Aišku tik tas, kad greiteje ateityje 
paliaubų Korėjoje nebus ir kad toliau liesis nekaltas 
kraujas.

Amerikos ir viso pasaulio žmonių šventieji interesai 
reikalauja, kad susitarimas ir paliaubos tuojau Įvyktų. 
Vienos dienos nutęsimas arba atidėjimas nesuderina
ma nei su žmonių interesais, nei su paprasčiausiu žmo
niškumu.

— - - - „ - . - ■ , , I

BRITANIŠKI BARBARAI
Pranešimas iš Britanijos kolonijos Kenijos: Nairobi 

priemiestyje tapo išmesta iš lūšnų astuoni tūkstančiai 
afrikiečių ,o jų lūšnos buldozeriais sulygintos su žeme. 
Gyventojai taip barbariškai nubausti už tai, kad neva jie 
buvę priglaudę Mau Man žmones, 'kurie kovoja tiž Ke
nijos nepriklausomybę.

Britai Afrikoje eina hitlerininkų pėdomis. Hitleri
nės gaujos panašiai nušluodavo nuo žemės paviršio iš
tisus kaimus bei miestelius tuo paeiti pasiteisinimu, kad 
tų kaimų bei miesteliu gyventojai priglausdavę parti
zanus.

“Paduok velniui viena 
pirštą, įtrauks visą ranką.”

—Kokia teisinga ta lietu
vių patarlė! — pagalvojau 
sau po peržiūrėjimo japo- 
nartės Y o k o Matsuoka 
(Harper laidos) knygos. 
Knygoje aprašytos jos tė
vų, artimųjų ir jos pačios 
pažiūros į tautinę ir tarp
tautinę padėtį keleriais me
tais pirm kai’o.

Šeima buvo prasisieku
si m o k.s 1 e . Geri žmo
nės. Ji pati išėjusi 
aukštesnį mokslą pažan
gioje mokykloje namie. Pa
mokyta Amerikoje. Lan
kiusi konferencijas. Plačiai 
apkeliavusi Europą. Pripa
žįstanti tautų lygybę, idea
liste.

Jos tėvai ir ji nepatenkin
tai žiūrėjo i tūlus valdžios 
žygius link JAV. Jie linkė
jo, kad viskas išsispręstų 
geruoju. Jai dar būnant 
Swarthmore kolegijoje jos 
draugai studentai pradėjo 
boikotuoti tūlas Japonijos 
prekes protestui prieš Ja
ponijos įsibriovimą Kinijon. 
Ji žinojo, kad miestai bu
vo naikinami iš oro. Ji ra
šo:

“Žinojau, jog tarptauti
niai įstatai draudžia žudyti 
civilinius, ir kad Japonija 
jiems prasižengia. Bet ar
gi ne toks yra moderniškas 
karas?”

Sugrįžusi' Japonijon ji 
matė, jog Manchukuo blo
gai valdo. Ten perdaug pri
kimšta japonų. Bet aukšti 
žmonės ir spauda tikrina, 
kad būtina yra turėti “drau
gišką” M a n d ž ū r i j ą, nes 
šiauriuose “yra priešiška 
Rusija.” Miss Matsuoka 
apsisprendė:

‘.‘Tikrai nepriklausomos 
valstybės vis viena retėja.” 
Japonija Mandžūrijai “at
lieka tą, ko ji pati negalė
tu atlikti.” v

Nežiūrint to nusilenkimo 
viskam, ji pajuto, jog rei
kia būti labai atsargiai, jei 
nori išvengti nemalonumų. 
“Ištikimybė,” “patrijotiz- 
mas” buvo visuose kam
puose girdimi žodžiai. Prieš 
tą sloginančią atmosferą 
kartais norėjosi surikti, bet 
ir čia ateidavo raminanti 
mintis—“gal bus tiktai vai
kiškas. valdininkų užgaulio
jimas nė vietoje.’’ Taip ven
giant dšsišakimų, rašo ji, 
“visai nepajutome, kad su 
kožnu nusilenkimu lubes 
darėsi žemesnės.”

s

Zinaida Utkina ir Raisa Butuzova atvyku
sios j savo profesinės sąjungos nariams pa
silsi© namus Kašira rado sau patogu butą ir 
Hsus gerai atostogai reikalingus patogumus. 
Tarybų Sąjungos darbo unijos ' visą savo 
energiją įdeda narių sveikatos ir apšvietos 

reikalams.
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Japonijai įmaršavus į In- 
do-Kiniją, autorei širdingai 
“norėjosi, kad taip nebūtų 
įvykę.” Bet argi japonai 
gali visur užsileisti?

Pearl Harbor įvykis jų 
šeimą, pritrenkė. Vienok 
jie ir daug kitų tokių sakė 
“nieko nebepadarysį.” Tai 
teikė “lengviausią pasitei
sinimą mums, iš kuriu bu- 
v o reikalaujama pasiaukoti 
kam nors, kuo mes nebuvo
me įsitikinę.”

Karo laiku jos tėvas nu
važiavo į Manilą redaguoti 
japonų propagandos laik
raštį filipinams. Ji pati 
nuėjo tarnauti karui 
tiek iš baimės būti įtart 
nepatrijotiškume, bet kad 
propaganda jau buvo jos 
mintyje karą padariusi 
“meile kraštui, žmonėms.”

Kartą po karo ji nuėjo j 
Tarptautinį Tribunolą, ku
ris teisė To i o ir kitus karo v

kriminalistus. Ji rašo:
“Nelengva buvo tikėti, 

kad toki, kaip tie priešais 
mane susodintieji žmonės 
kontroliavo likimą astuo
nių dešimtų milijonų žmo
nių. Pasipiktinau. Norė
josi išdaužyti antausius To
jo ir kitiems, kurie ten sė
dėjo taip ramūs, žinan
čiais . ”

“Tuomet, staiga pama
čiau, jog ta pati ranka tvo
ja ir man sykiu. Jeigu jie 
buvo kalti už ‘planavimą 
karo’ ir vadovavimą užpuo
limui, mes taipgi turime bū
ti kalti už sekimą, ar už ne
sustabdymą jų nuo tos va
dovybės. .. Nežiūrint, kaip 
tai buvo skaudu, turėjau 
prisipažinti, jog aš buvau 
dalimi to prasikaltimo.”

Panelė Matsuoka prisipa
žinimas tartum pirštu ro
do į mus, į tuos ameriko
nus, kurie po trejų metų 
karo Korėjoje dar nesusi- 
pratome, kokiame suole sė
dime mes. T-a.

Ruošiantis kirpti drabuži 
pagal formą (pattern) yra- 
praktiška jau užtiestą for
mą priglostyti su šiltu pro-, 
su. Ne tik išlygins raukš
les, bet ir forma laikysis' 
glaudžiai prie medžiagos, 
neslidinės.

Ne visos moterys būna 
savimi ar savo darbu pa
tenkintos. , Anglikė autorė 
Radclyffe Hali mirdama 
įsakė sunaikinti paskiausią 
savo' kūrinį, nes ta knyga 
jai nepatiko. Ji mirė Lon-

(Pabaiga)
Kelintą dieną ėmė šeimi

ninkė Kazeliui rodyti ele
mentoriuje raides; Jonelis 
prilindęs stebėjosi: A—išsi
žergęs, ant dviejų kojų sto
vi; B — drūtas, su dviem 
pilvais ,kaip Zemkaus Mag- 

linio piemuo; O—kaip pil
nas mėnulis; U—kaip kubi
las .. Jonelis dedasi į gal
vą ir atmena vardus, o Ka
zelis paleido gerklę kriokti, 
nenorįs mokytis. Motina jį 
pastūmė šalin, nusisuko ant 
Jonelio . '

—Kitas vėl žioplys... 
Varvink čia seilę... Nema
tai, kad laikas girdytis?— 
bardamasi užkišo už pa
veikslo elementorių.

Kitą dieną šeimininkė iš
eidama liepė Joneliui vai
kus prižiūrėti, mažąjį pa
supti. Tas, pririšęs virvutę 
prie lopšio, atsisėdęs su ko
ja supo, sykiu elementoriu
je žiūrėjo raides, stengda
masis prisiminti jų vardus. 
Netikėtai šeimininkė užklu
po; nuo pat durų jau ėmė 
šaukti:

—Ka tu beišmanvsi su ko- v v

ja vaiką tintuluoti... Ne
pasupsi, mat, gerai...

Ištraukusi iš nagų ele
mentorių, rėžė Joneliui per 
pakaušį ir įmetė į skrynią.

—Tokiam snargliui dar 
bereikia.

Skaudu, skaudu Joneliui 
ne tas smūgis į pakaušį, bet 
tie skaudūs širdelei žodžiai: 
“Tokiam snargliui dar 
reikią... ”

Nuslinkus skausmui, 
nelis nusprendė, kad 
mamaitė paims jo algą, 
tinai turės jam nupirkti to
kį elementorių. Vasarą ga
nys jau bandą ganyklose, 
niekas nebeplėšys jam iš 
nagų... O skaityti būtinai

be-

Jo- 
kai 
bū-

Motery balsas už 
atsteigimą taikos

Velykų šventėmis po vi
są šalį vėl dažniau ir sti
priau pasigirdo moterų bal
sai už taiką. Net komerci
niai laikraščiai, matomai, 
buvo užversti gausa laiškų 
už taiką, kad vienur kitur 
tilpo po vieną, o kitur ir 

,po kelis tokius laiškus.
Tipiškas tarp kelių pana

šių velykinio laikotarpio 
laiškų buvb tilpęs .Paterso- 
no Morning Call. Jį rašiu
sioji Mrs. C. Barbaro laik
raštyje mini, jog tai yra 
kopija prezidentui Eisenho- 
weriui pasiųstojo. Greta 
kitko, tame laiške ji rašo:

“Jau paaukotas gyvybes 
sugrąžinti yra per vėlu, bet 
mes galime sustabdyti už- 
mušinėjimą ateityje... Mr. 
prezidente, bendrai yra su
tinkama, kad Amerikos mo
terys padėjo jus išrinkti dėl 
to, kad mums buvo įkyrė
jęs ‘Trumano karas,’ o jūs 
pakėlėte mūsų viltį atsiekti 
taikos. Amerika, laukia iš 
jūsų pagalbos... tuojau ti- 
niam sustabdymui mūšių ir 
parvežti mūsų vaikinus na
mo pas jų šeimas.”

Panašių laiškų daug telpa 
užmiesčių spaudoje, o kar
tais prasiskverbia ir į New 
Yorko komercinius didla- 
pius. B—te.

Vaškavimas rakandų prak
tikuojama ne vien tiktai 
nublizginti. Vaškas apsau
go nuo įėjimo į plyšelius 
dulkių ir drėgmės. Medi
niai ilgiau išsilaikys nesu- 
tręšę, .metaliniai nerūdys.

Korėja. — Amerikos lėk
tuvas1 per klaidą numetė 
bombą i savo talkiu inkus, 
užmušdamas tris.

turi išmokti... niekas, nie
ko jam nebepadarys, mokės 
ir daug skaitys.

Vasarą nors bandą gano 
ir elementorių savo naują 
turi, tačiau ne taip sekasi, 
kaip tikėjosi. .

Pirmiausia, iš namų turi 
labai slėptis, nešd a m a s i s 
elementorių, šeimininkė ba
rasi, jog įsispytrėjęs į raš
tą pagriebdins gyvulius ar
ba gulins ant vietos, karvės 
užtrūks. Žada Joneliui gy
vam kailį nudirti. Ganyklo
se nėra kam raides parody
ti. Prašo Galinio Taduką, 
kuris per žiemą mokykloje 
buvo. Tas atšauna: “Per 
žiemą man jau paėdė tas 
raštas, dar, mat, vasarą aš 
beskaitąs... kad tu nesu
lauktum!” '

Kiti piemenys vėl rengia
si sudraskyti elementorių, 
kad Jonelis nemuša su jais i 
kortomis “vežimo.”

Jonėlis, pasislėpdamas už 
krūmų, žiūri į elementorių. 
Visas jau raides žino ir 
vardus atmena, tik viena 
tokia sunki, stovi ranką iš
kėlusi, koją atspyrusi, var
do jos niekaip neatmena. 
Laimei, beateinąs prie ar
klių Vincas. Jonelis pašo
kęs prašo:

—Pasakyk man, kaip ta ■ 
raidė vadinasi?

—O kitas pažįsti, mulki? ■
—Mažne visas, tik tos ne- i 

žinau...
—Na, tai ta vadinasi — ’ 

ka, ka, ka,—susijuokė Vin
cas ir sykiu taip skaudžiai 
Joneliui ausį nusuko, kad 
ta net paraudo, kaip mus
mirė. — Dabar atminsi tu. 
nelaižytas verši..

Neįėjo Vincas švilpauda
mas, o Joneliui nors ausis 
peršėjo, net ašaros tryško, 
bet džiaugėsi K pažines.

Šeimininkėms kainos 
nemažinamos

Pasklidus kalboms apie 
galimybę baigti kąrą Korė
joje net jaučiai “suprato,” 
kad taikos sulaukę žmonės 
išgalėtų daugiau steiko val
gyti. Jie suskubo į preky
vietes.

Viena diena balandžio 13- 
tą į skerdyklas Chicago j e 
atvaryta 29,Q00 galvijų. Tai 
buvęs didžiausias skaičius 
vienai dienai nuo rugpiūčio 
26-tos, 1948 m. Ir didžiau
sias skaičius bile kuriai 
dienai balandžio mėnesį nuo 
1926 metų. Tai kalnas stei- 
kų!

Bendrai į 12 vidurvakari- 
nėse valstijose galvijams 
prekyviečių tą dieną buvę 
atvaryta 121,500 galvijų. 
Tiktai savaite anksčiau pir
madienį, balandžio 6-tą, bu
vo atvaryta 94,800.

Chicagoje viena diena ba
landžio 13-tą kainos nupuo
lusios po $1.50 šimtui sva
ru. Bert šeimininkės skun- c *
džiasi, kad jos mėsos ir pie
no, taipgi ’ pieno produktų 
kainų mažėjimo pirkdamos 
šeimai maistą neranda, 
nors farmeriams už tuos 
produktus kainos jau nu
mažintos.

Valdinė pienininkystės in
dustrijai įstaiga pataria sū
rius nesušaldyti, tik vėsiai 
laikyti, gerai suvyniotus. 
Buvusieji sušaldyti, atsi- 
leidus, pradeda trupėti, rie
balai išsiskiria.

Pirm padedant gumines 
pirštines, kepures, užtiesa
lus, apdulkink su krakmo
lu. Nesulips ir geriau iš
silaikys,

U-

Saugumas namie
Didžiojo New Yorko Sau

gumui Taryba išleido ri$kį. 
nį gerų patarimų apie 
gumą namie. Man ypatin
gai patiko tas, kuris sako:

—Neskubėk, vengk nuo
vargio.

Tas priskaityta tarpe vy
riausių priežasčių nelai
mėms namie. Linkėtina, 
kad taryba būtų tuos pata
rimus išsiuntinėjus! ir fa
brikantams, su prašymu iš
kabinti šapose. Juk ten taip 
pat dėl paskubos ir nuovar
gio įvyksta daug nelaimių.

Kaipo nuo moters, būtų 
vietoje dar vienas prašy
mas įdirbančias moteris 
atleisti iš šapos bent porai • 
valandų kas savaitė be at
skaitymo iš algos, kad jos 
turėtų daugiau laiko kam
barių valymo darbui — ma
žiau skubėtų ir mažiau pa
vargtų.

Kiti patarimai, atrodo, 
! privalomi tiktai pačioms 
moterims (arba ir vyr;jfc,^k 
jeigu jie pagelbsti kamba^f 
rius valyti). Tarpe tų yra:

Avėti patogiais čevery- 
kais ir vilkėti trumpomis 
rankovėmis, nevaržančius 
drabužius. Nenešti tokio 
aukščio daiktų, kurie už
dengia nuo akių taką. Daik
tams pakelti nuo žemės ne- 
sile.nkti, bet pritūpti ir at
kėlimui vartoti blauzdų ir 
šlaunų raumenų spėką, ne 
strėnas. Z.

ŠEIMININKĖMS

sandvičiai su sūriu
Pagruzdink prieš ugnį (ar 

elektriškame toaster yjd) 
riekeles duonos. Pasvijjg*. 
tuok. Užklok plono n£s 
paukštienos riekelėmis. Už< 
dėk po griežinėlį tomatėsA 
Užbarstyk druska ir pipi
rais (pagal skonį).

Sumaišyk po lygią dalį 
stipraus tarkuoto Americ
an sūrio ir “picŲe relish” 
(kapotų, marinuotų agur- 
kučių mišinio) ir šaukštelį 
Worcestershire soso. Pa
skleisk ant mėsos. Uždui- 
kink Diskelį paprika.

Duona turi būti visai už
dengta mėsa ar sūrio 
šiniu. Kitaip apdegs į

mi- 
an-

vis-
Pa-

Sudėk riekeles su tuo 
kuo ant lėkštos blėtos. 
kaitink po liepsna iki sūris 
išsileis. Arba gali pakep
ti pečiuje (350 karštyje) iki 
sūris aprus. Paduok karš
tus, tuojau.

Vietoje paukštienos, gali 
būti h ame. Tinka mėsos 
trupiniai, vietoje riekelių. 
Trupinius reikia atsargiai 
peržiūrėti, kad nebūtų kau-

Raudonieji pipirai
Raudonieji malti pipirai 

vra dvejopi. Vieni, vadina
mi paprika, yra daryti iš 
saldžiųjų pipirų, kuriuos 
rudenį valgome kaipo dar
žove. Juos daugiau vartoja 
ne tiek dėl skomo, kiek pa
gražinti.

Kiti, išvaizda visai pana
gūs minėtiems,- būna degi
nančiai aitrūs . Dėl to daž
nai ir vadinami “hot pep
per.“ Ant pakelio, užrašy
tieji cayenne yra tie “karš
tieji.” Juos vartoja norin
tieji aštriai apetitą j įdil
ginti.

sius” geriau laikyti nuoša
liai, kad užsimiršime neuž- 
kaitinti valgį to nepagei-

1 daujantiems.

2 pusl.-Laisvė (Liberty)-Trečiad., Baland.-April 22, 1S53



HARTFORD, CONN
šiuo laiku Laisvės Choras 

bengiasi prie koncerto, kuris 
'įvyks 3 d. gegužės. Choro ve
dėja sakė, kad choras dainuos 
apie dešimts dainų. Visos 
dainos gražios ir yra lietuvių 
liaudies dainos. Choras pra
timus vykdo kas trečiadienį. 
Praėjusį kartą gana gražiai 
sudainavo.

Choro nariais gali būti visi, 
kas tik nori: jauni ir seni. 
Kurie dainuoja ir kurie nedai
nuoja. Choras norėtų, kad 
daugiau jaunesniųjų įsirašytų, 
įstojimas choran mokestis tik 
10c. mėnesiui. O po praktikų 
chorui buna kavos, sandvičių 
nemokamai. Ir dažnai turi 
“birthday party”. Bent kurio 
iš choristų buna gimtadienis, 
tam visi sudainuoja “Happy 
Birthday!” Na ir, žinoma, 
kiekvienas fundina. Tokiu bū
du visi choristai pasilinksmi
na.

rtu net del įvairumo kiekvie
nam užsimoka priklausyti 
Laisvės Chore. Choras kviečia 
visus kurie dar nepriklausote, 
prisirašykite. Susirinkimai bū
na kas ketvirta ketvirtadieni 
kiekvieno mėnesio 8 vai. va
karo, 157 Hungerford St., 
choro svetainėje. Ateikite! 
Įsirašykite! Turėsite linksmą 
laika, v

Ar jau visi žino apie kon
certą? Ir apie balių ir vaka
riene? Prašome jūsų padėti 
jiems tai sužinoti. Choro Klu
be dar randasi apgarsinimų. 
Kviečiame garsinimų pasiimti 
ir garsinti, kur tik yra lietu
viu, b

Baliaus ir vakarienės tikie
tus turite įsigyti iš anksto, ka
dangi reikia žinoti, kiek 
žmonių, kad žinotume, 
maisto pirkti. Tikietas
brangus, tik $2. Už tai gausi
te gerti ir valgyti ir galėsite 
pasišokti. Bus gera muzika.

Tas įvyks 17 dieną gegu
žės, sekmadienį po. pietų, 3 
vai. Vakarienė bus 5 vai. Gau-

bus

nera

MONTREAL, CANADA

Neregių 
Divizija.

Neregiai laike konferenciją

Pabaigoje pereitos savaitės 
čia atlaikė savo metinę kon
ferenciją Kanados 
Tarybos Kvebeko
Konferencijoje iš visos provin
cijos dalyvavo apie 20 dele
gatų. Svarbiausiuoju dienot
varkės punktu buvo, tai kaip 
pagerinti jų nariams, nere
giams, poilsio ir užsiėmimų 
centrus. Taipgi išnešė reika
lavimą, kad būtų panaikintas 
skirtumas, kiek liečia pragy
venimo galimybes, del aklųjų 
pensijos gavimo. Konferenci
jos nuomone, neregiai visi tu
ri gauti pensiją. Taipgi buvo 
apdiskusuota Įvairūs būdai 
del neregių lavinimosi ir dar-

kuris va-
į Parry 

turėdamas 
išgirdęs at- 

pasiuntė

Apart to, choras kiekvie
nais metais surengia visiems 
choro nariams bendrą dides
nį balių, kur duoda už dyką 
išsigerti ir užkąsti.. Tokiu bū-

—o—
Įkąstas gyvatės, pagijo

Karnivalo darbininkas, A.
Couillard, 23 m. amžiaus, ku
ris dirbo primosimai aikštės,

kito tikietus Laisvės Klube, 
157 Hungerford St.

Korespondentas A. K.

UŽBURTOJI SIELA
Parašė ROMAIN ROLLAND —119—10-24-52

(Tąsa)

da
Aneta gyveno tą skaudžią valan- 

kuri 
nulemia.

ilgai nebeišlaikys. Filipas
Jo laikysena tai

eina prieš pralaimėjimą ir 
’......... jėgos

taip 
rodė, 
prie 
m'a- 
tuo,

žinojo, jos
jau 
pat tai žinojo.
Nors jis ir buvo tiek pat prisirišęs 
Anetos (gal būt, dar daugiau), jis 
žiau besivaržė, grubiai naudojosi 
kas jam priklausė, elgėsi su ja lyg su už
kariauta sritimi. Visos jo dienos buvo 
užimtos nuoseklaus ir audringo darbo, o 
naktys Noemi (nes jis taip norėjo dėl 
žmonių akių); Anetą jis aplankydavo 
tik trumpiems ir karštiems susitiki
mams, meilės santykiams. Jokio širdžių ‘ 
glaudumo. Jis dėjosi sakąs ciniškai, kad 
ji turinti geriausiąją dalį.

Ji norėjo išsiveržti iš to pažeminimo, 
kurio bendrininkai buvo jos geismai. 
Bet jie kasdien darėsi valdingesni. Kar
tą, kai ji norėjo ištrūkti iš jų tironijos,- 
jie nubaudė ją tokiu nepasisekimu, ku
rio smarkumas ją pritrenkė. Tokio karš
to pajėgumo moteris, kurios aistras 
žiaurus susilaikymas slopino dešimt me
tų, paleidusi' jas ugningiausia audringos 
vasaros dieną iš narvo, pati patenka į 
pavojų būti sunaikinta.

Aneta negalėjo kitaip išsigelbėti, kaip 
priversdama Filipą gerbti žmoną, kuria 
ji norėjo būti — sąjungininke rei hu
mane atque divinae, — lygia. Ji Filipą 
prašė, ji sielvartaudama jį maldavo atsi
sakyti nuo jos iki to laiko, kai jie galės 
dienos šviesoje mylėtis ir vesti. Filipas 
nesutiko: jis nenorėjo būti labiau varžo
mas savo jausmuose negu politikoje; jis 
nenorėjo nei apsieiti be Anetos, nei ją 

įvesti tą valandą, kuri nebuvo jo valanda. 
Bbs dėjosi įžiūrįs Anetos pastangose at
tolinti pažeminančią taktiką jį prie sa
vęs pririšti. Tačiau jis juk. žinojo, kad 
ji save dovanoja be jokios užslėptos min
ties! Jai. lyg į veidą drožė tas užgaunąs 
įtarimas, ir ji vėl atsidavė su aistros ir 
pasišlykštėjimo neviltimi. Bet 'jis nieko 
nenorėjo matyti; jis sugrįždavo, reika
laudamas egoistinių meilužio teisių, ne
galvodamas, kad kiekviena tų kūniškų 
pergalių palieka draugėje, net ir sutin
kančioje, negarbės dėmę.

Aneta matė save smukusią. Ji jau 
nebeatsiduodavo, ji save pardavinėjo 
meilei. Jei ji nesi mes šalin nuo tos pa
šlijos, kuria jos pavergtas kūnas riedėjo, 
ji bus įsuvusi...

Vieną popietį ji pabėgo. Ji nuėjo pas 
Silvi ir paprašė ją keletui dienų priimti 
vaiką; ji pasiteisino būtinumu išvykti. 
Silvi nieko neklausinėjo; jai užteko vie
no žvilgsnio, ši moteris, dažnai nedis
kretiško smalsumo ir daugeliu atvejų 
taip labai nesuvokianti sesers minčių, 
turėjo meilės ir jos tragiškų žaidimų in
stinktą. Kaip ji nebuvo Anetai patikėju
si savo meilės gyvenimo paslapčių jų
dviejų buvusiojo glaudumo valandomis 
(ji kalbėdavo tik apie pramogavimą), 
taip ji nelaukė, nė kad Aneta jai patikė
tų savąsias. Ji žinojo, kad kiekviena mo
teris turi teisę savo tylos valandoms, sa

vo didžioms valandoms. Ir niekas jai 
čia negali pagelbėti. Reikia vienai pa
čiai išsigelbėti arba vienai pačiai pražū
ti. Ji pasiūlė seseriai pastogę mažame 
namelyje, kurį turėjo netoli Žui-an-Žo- 
za. Aneta sujaudinta ją pabučiavo ir 
priėmė jos pasiūlymą.

Kaimiškame bute pamiškėje ji užsida
rė penkiolikai dienų. Ji netgi Markui. 
nepasakė, kur išvyksta. Jos pasitrauki
mo vieta buvo žinoma tik Silvi.

Vos tik ji paliko Paryžių, tą užburtą
jį ratą,' ji tuoj pamatė ir pasmerkė savo 
paskutinių savaičių iškrypimus: ji buvo 
jų priblokšta. Ji, toji beprotė, toji skur
di vergė, girta savo vergove! Aistra — 
sielos' žudymas!.. Varžtai atsileido. Ji 
alsavo, šį vakarą ji vėl pamatė lankas, 
miškus, žemės ramybę. Jau du mėnesius 
nepermatomas, raudonas šydas jai slė
pė gyvąjį pasaulį. Netgi patys artimiau
sieji —jos sūnus — jai buvo pasidarę 
tolimi... Atvykstant į kaimišką pastogę, 
šydas perplyšo nusileidžiančios saulės 
spinduliuose; ji išgirdo varpus, paukš
čius, valstiečių balsus: ji pravirko šir
džiai palengvėjus... Bet viduryje nakties 
(ji miegojo palūžusi) ji staiga pabudo. 
Ją smaugė baimingas nerimas. Ji jautė 
aplink kaklą apsivyniojusį žaltį.

Ji leido dienas žeminančių kankynių, 
aklų potraukių pakaitomis su staigia, aš
tria, visiška aiškiaregyste, perveriančia 
didžiąją apgaulę. Joje glūdėjo amžinas 
nesaugumo jausmas. Net ir įspėtai, apsi
ginklavusiai, jai užtekdavo menkniekio 
vėl atkristi. Ji prailgino išvyką.

Tai nebuvo be rizikos jos padėčiai. Dėl. 
tokio staigaus pabėgimo ji turėjo nebe
tekti pamokų. Maža klientūra, su tokiu 
vargu surinkta, perėjo į kitas rankas. 
Silvi, persiųsdavo seseriai laiškus ir in
formacijas, bet, be gerų naujienų apie 
mažojo sveikatą, ji nieko daugiau n-epri- 
durdavo; ji vengė patarti: Aneta čia bu
vo vienintelė sprendėja.

Aneta gerai žinojo turinti grįžti; bet ji 
vis delsė... Nors ji ir liko, bet negalėjo už
drausti savo mintims sugrįžti pas Filipą: ką 
ji's darė? ar jis jos visiškai neieškojo?.. Apie 
jį jokios žinios. Ji bijojo žinių apie jį jr jų 
šaukėsi. Ji stūmė jį iš savo dvasios ir manė 
atsikračiusi. Bet jis anaiptol jos nepaliko. 
Staiga jis pasirodė.

Vieną vakarą,, bedarbė ir apnikta minčių, 
ji klajojo po skroblais, kurie tęsėsi palei že
mą sodo 'sieną; pro šakas, tolumoje, baltame 
kelyje ji pamatė atvažiuojant automobilį. Ir 
ji pagalvojo: “Tai jis!..” Ji puolė atgal. Au
tomobilis pralėkė išilgai tvoros i mažojo ūke
lio galą. Aneta suspausta širdimi ‘klausėsi 
urzgimo, išgirdo Sulėtinant greitį. Už 
trisdešimt žingsnių kelias sukosi, .ir au
tomobilis susvyravo. Pasislėpusi po lapų 
užuolaida Aneta, išdrįsusi pažvelgti, pa
matė nugarą abejojančio vyro, kuris su
kinėjosi, tyrinėdamas akiratį. Ji patino 
jį. Ją pagavo siaubas: ji nubėgo už 
skroblų žalitvorės ir susmuko ant žemės, 
draskydama nagais dirvą; ji palenkė* 
galvą, kraujo 'bangai ūžtelėjus į skruos
tus, galvodama: “Jis vėl mane pasiims!”

(Bus daugiau)

vaidinimo pastatymui, “The 
Jungle Reptiles”, rankon buvo 
įkąstas nuodingos gyvatės. 
Atvežtas į St. Luke ligoninę, 
daktarai veik neturėjo . vilties 
jį išgelbėti, nes mieste nebuvo 
galima gauti nuo gyvatės į- 
kandimo serumo. Atsidūrę 
keblion padėtim daktarai vi
sokiomis susisiekimo priemo
nėmis pasiuntė atsišaukimą į 
visus Kanados kampus. Ha
miltono mieste (Ontario pro
vincijoje), žvejys, 
žinodavo žvejoti 
Sound distriktą ir 
reikiamo serumo,
sišaukimą, tuojau* 
lėktuvu, ir už dienos buvo čia' 
gauta Montrealo. Įleidus ligo
niui serumo, pavojus buvo su
mažintas. paskui prašalintas 
ir gyvybė išgelbėta.

■ Taigi, moderniškos -priemo
nės, jei panaudota geram tiksl
ini ir laiku, pasirodo gali pui
kiai patarnauti žmonijai.

—o—
Negreitai bus nylon 
kailiniai paltai

Kaip daugumas pradėjo 
manyti, kad neužilgo moterys 
galės gauti pigiai pirktis ny
lon kailinius paltus, tai pasi
rodo, kad greitai to dar ne
bus. Taip bent pareiškė D. 
Fraser, kalbėdamas Khna'dos 
Kailių Prekybos .Asociacijos 
konvencijoje,. Jis sakė, kąd 
dabartiniu laiku kailiukų in
dustrija dar nesikoncentruoja 
ant gaminimo pigesnių nylon 
kailinių paltų. Tačiau jis pri
dėjo, kad kada nors bus kas 
panašaus pagaminta. 

—o—
Prašo perkelti mokesčių 
būdeles ant tilto

Miestas pasiuntė prašymą 
National Harbors Board, Ot- 
tawoje, kad patrauktų mokes- I 
čių rinkimo būdeles ant Ja
cques Cartier tilto į pietinį ga
lą, kur daugiau yra vietos, 
kad : sumažinti u.žsi k i msimą
a u’to /n o Pili u, išvažiuojant į 
šiaurinį galą tilto.

Nięko prašyme nesakbnla, 
jei jis būtų išpildytas, kaip 
tada būtų su automobiliais, 
kurie nuo Montrealo šono va
žiuotų tik į St. Helen’s Salą. 
Jiems tuomet būdelių nereikė
tų privažiuoti.

—o—
Gal tuoj pradės darbą 
įrengimui sodo

Jei planas bus laiku paruoš
tas, tai neužilgo bus pradėtas 
darbas įrengimui šiaurinėje 
miesto dalyje sodo, kuris va
dinsis Jarry Park. Jo įruoši
mas, apskaičiuojama kainuos 
apie $10,000,000.

Sode, manoma, apart kitų 
patogumų, pastatyti miesti
nius pastatus, kuriuose būsią 
įrengta sveikatos centras, 
gimnastikam aikštė, maudy
nes, skaitykla, paskaitų salė, 
auditorija, persirengimo kam
bariai ir išvietės.

—o—
Shower pare

Onai Miknienei, jos drau
gių iniciatyva, balandžio 11 d. 
,buvo surengta priešvedybinė 
shower pare. Susirinko gražus 
būrelis jos draugių, atatinka
mai ją pagerbė ir įteikė dova- 
n ų.

Vestuvės įvyks su Edward u 
Strėlliu, šį šeštadienį.

—_0—
Gimė

Birtitė ir Vincas Malinaus
kai susilaukė sveikos ir gra
žios dukrelės. Motina ir nau
jagimė abi jaučiasi gerai.

—o---
Sugrįžo iš kelionės Adomoniai

Verduniečiai Jonas ir Elena 
Adomoniai, kuriuodu prieš du 
mėnesiu su savo automobiliu- 
mi buvo išvažiavę 
ilgon kelionėn, 
veik visą šiaurės 
nę Ameriką, jau 
mon.

atostogoms 
apvažinėję 

ir central i-’ 
sugrįžo na-

Nelaimei, Jonas Adomonis 
tik grįžęs namon, buvo sun
kiai susirgęs influenza. Turėjo 
šauktis gydytojo pagalbos. 
Dabar jau pasveikęs.

Montello, Mass,, Liuosybės Choras
Rengia Puikų Pavasariai

KONCERTĄ ir ŠOKIUS

POTSIUS, ROŽĖ STRIPINIS ir JUODEIKIS

Šeštad., Balandžio-April 25 
Liet. Tautiško Namo Žemutinėje Salėje

Kampas Vine ir N.-Main Sts. Montello, Mass.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE

TOOL DESIGNERS. TOOL, DIE, 
JIG, & FIXTURE DESIGN. Exper
ienced men only. Full time. 52 hrs. 
per week minimum. Steady work; 
godd working conditions. Phone 
Walt Gibbs. LO. 4-184G. Manage- 
tnent & Engineering Services, Inc.

(74-80)
ORNAMENTAL IRON WORK

ERS. Bench Hands, Finishers. Men 
capable of making a job from start 
to finish. Steady work; good work
ing conditions. Apply in person.
F. & E. AUBEL, 2503 Germantown 
Avenue. *

(76-82)

FLOOR SANDERS. Experienced 
or willing to learn trade. Steady 
work; good working conditions. Ap
ply in person. BOYD & CO., 6300 
Chester Ave.

(76-80)
BAKER

2nd Hand. Day Work. Steady 
work. Good working conditions.

Good pay for right man. 
Apply in j>erson.

WAGNER’S BAKERY 
7008 Elmwood Ave.

__________________________ 177-79)
ENGINEERS. MAN. Experienced 

in design of inspection gauges for 
metal components, who desires 
change of environment and opportu
nity. Phone MR. HUELSENBECK. 
GL. 5-3800. Extension 46. Between 
9 A. M. and 4 P. M. Monday thru’ 
Friday.

Pradžia 7:30 vai, vak. Įžanga $1.00 --------- ,----
ALDONA WALLHN, sopranas, Montellietė, dainuos 
LATVIŲ CHORAS, vadovybėj E. Sugarjo. 
LIUOSYRĖS CHORAS, vadovybėj Alb. Potsius.
Accordion duetas, CARL ir C LIK K W ALIINT, 

iš Stoughton, Mass.
Smuiko Solo (Violin), II. M III L (Meiliimas).
Trio: WILLIAM Jl'ODEIKIS, ROŽĖ STRIRINIS

solus.

Kviečiame vietinius ir iš apylinkes atsilankyti 
tyti ir išgirsti šį gražų koncertą.. 
Taipgi galėsite smagiai pasišokti.

/? e n <j i m o K o n i is i ja.

pama-
Visi būsite patenkinti.

tikrai

Chicago, 111.
Kova su chuliganizmu

Praeitą sekmadienį
niečių ateivių apgyventoje 
apylinkėje, Peoples Auditori
joje, 2457 W. Chicago Ave., 
rengta masinis mitingas pa
minėjimui 8-sios metinės su
kakties nuo mirties preziden
to Frahklin Delano Roosevelto 
ir kartu prisiminimui TSRS 
premjero Stalino.

Dar prieš garsintą mitingo 
laiką svetainėn įsibriovė gau
ja puslaukinių dvikojų. Jie 
pradėjo laužyti kėdes, stalus, 
draskyti literatūrą ir puldinėti 
mitingo rengėjus. Įvyko kas 
tokio panašaus, kaip anuomet 
prie Lietuvių Auditorijos Brid- 
geporte, kada lietuviai dipu
kai, komanduojami klerikalų- 
sandariečių-socialistų bandė 
išardyti progresyvų lietuvių 
mitingą.

Šį kartą prie Peoples Audi
torijos lietuvių .dipukų nesi
matė. Gal buvo keli lietuviai, 
bet jau “respektingi amerikie
čiai”, o ne naujieji imigran- 

sudare 
centrinės

ned aryta.
Svetainės inventoriui pada

lyta daug nuostolių. Bet pa
žangios organizacijos, kurios 
rengė'mitingą, yra pasiryžu- 
sios nedaleišti Amerikoje įsi
vyrauti fašizmui. Už dienos 
kitos šaukiama platus pasita
rimas unijų vadų, religinių 
organizacijų funkcionierių ir 
abelnai demokratiniai nusista
čiusių amerikiečių 
planų kaip kovoti 
k i et i jos importuotu

aptarimui 
su iš Vo- 
fašizmu.

Rep.

kalba yra lėkšta,

Thomas Carlyle

Kvaikui niekuomet nero- 
k tik pusiau užbaigtą

Pradžia 7:30. Pasitar- 
važiavimą į vasarines 
Ir ateikite pasimokčti, 

Šių metų knyga 
randasi

ir

nuvožė į 
už ramybės 
ir nekurie 

už tai, kad

ch u liga- 
Kelis jų 
policijos 
ardymą, 
mitingo 

gynėsi

didžiumoje rytų ir 
Europos pabėgėliai, 
ten dvarų, fabrikų, 
kitokio turto.

Kilus sąmyšiui greitai pri 
buvo ir policija. Bet 
nūs negreit išskirstė, 
lyderius 
nuovadą 
Areštuoti 
rengėjai
nuo užpuolikų.

Mitingas vis vien įvyko, 
nors daugelis atvykusių, ne
norėdami būti primušti lauki
nių chuliganų, nuvyko namo. 
Kaip mitingo rengėjai, tail) ir 
publika abelnai, pasipiktinę 
policijos elgesiu. Gauja būtų 
galėta išskirstyti ii' užpuolimo 
organizatorius areštuoti, pirm 
padaryta nuostoliai ir nuken
tėjo nekalti žmonės. Bet to
Serga

Veronika Likienė aplaikė 
vidurių operaciją; Ligonė ran
dasi Royal Victoria ligoninė
je.

Stasys Saunoris sunkiai su
sirgęs. Gydytojo priežiūroje 
gydosi namuose. Taipgi susir
gęs Stasys žemaitis. J.—

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

LLD l-mos kuopos svarbus susi
rinkimas jvyks šį ketvirtadienį, ba
landžio 23-čią, L.A. Pil. Klubo, 280 
Union Avė, 
simo apie 
pramogas,
kurių neniokota, 
atspausta, jau randasi pas apdari- 
nūloją. Centras prašo pranešti, kiek 
knygų mums siųsti. Knyga duoda
ma tiktai pashnokėjusiems nariams.

Organizatorė.
(77-78)

Bostonas ir Apylinkė
Naujosios Anglijos Moterų Sąry

šio Konferencija jvyks sekmadieni, 
gegužčs-May 10 d., pradžia 10 vai. 
ryto, bus Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubo Salėje, 318 W. Broadway, S. 
Boston, Mass.

Aš prašau visas Naujosios Angli
jos moteris imti dalyvumą šioje kon
ferencijoje. Ypač iš Lawrence, Low- 
ellio ir Hudsono, nes iš tų kolonijų 
niekuomet nepasirodo delegačių į 
konferencijas. Ši konferencija bus 
labai svarbi. Yra daug reikalų ap
tarimui ir tuom pat kartu mes ap
vaikščiosimo moterų dieną, pagerbi
mui motinų. Mes Bostono moterys 
rūpinamės surengti banketą pager
bimui motinų. Todėl dar kartą pra
šau visas moteris jsitėmyti dieną 
laiką ir dalyvauti konferencijoje 
bankete.

Su draugiškumu,
Julia Rainard,
Moterų Sąryšio

ir 
ir

org.

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

(77-79)
SIMPLEX CUTTER OPERATOR 

BELT MAKERS 
MILL MEN

DUCK CUTTER OPERATORS
High piecework rates. Wil! train 

qualified applicants for the above 
day and night shift openings. Apply 
personnel Office 8 A. M. 
Noon.
HAMILTON RUBBER MFG. CORP. 

Meade Street 
Trenton, N. J.

(77-79)

1^FwaOTED~FEM ALE

to 12

OPERATORS. ' Must be exper
ienced. Collar setters on blouses. 
Steady work; good working condi
tions. Apply all week.

149 N. 12th STREET. 5th Floor
(77-701.

SETTLED WOMAN. Cooking anč 
housework. For 
Best references 
quired. Steady 
person. Please 
ween 5:30 and

BRYN MAWR 5-0210.
(77-83)

2 adults in Radnor 
and experience re
position for right 
call evenings bet
eko P. *M. ..

HOUSEWORK & COOKING. 1 
adults. No laundry. $30 week an( 
fare. Phone Melrose 5-2121.

(77-79)
WOMAN. Light housekeeping. 

Help with cooking. 5 days. 10 ‘ti 
after dinner. Thursday and Sundaj 

• off. Must be fond of children. Wil
ling to go to seashore for summer 
Phone GR. 7-0936 for interview.

(77-79)

STENOGRAPHER •
Experienced. Good opportunity foi 

young woman with initiative. Stea 
dy position. Pleasant working con 
ditions. Apply or phone.

WEATHERGUARD CORP.
501 King Street.' — TE. 9-2704 

Ask for Mr. Ellis
(77-81)

OFFICE HELP
Young lady, one who is familiar 

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

MR. YOUNG.
LO. 3-8880.

(74-80)

MEAT CUTTERS. Experienced or 
apprentice. Steady work; good work
ing conditions for 1he right man. 
Apply or photic MEDIA TERMINAL 
MARKET, 18 W. State Street, 

Media, Pa. MEDIA 6-2240.
(78-84)

PRANEŠIMAI
BRIDGEPORT, CONN.

Pavasarinis banketas -su šokiais, 
ruošia L.D.S. 74 kuopa, jvyks šešta- 
dienj, balandžio-April 25 d., Lietuvių 
Jaunų vyrų Draugijos Svetainėje, 
407 Lafayette St., pradžia 7:30 vai. 
vakare.

Programoje dalyvaus jauni ir su
augę; maistą gamins patyrę kuko- 
riai. Al. Weavers Orkestrą šokiam, 
įžanga $2.50 asmeniui.

Rengėjai.
(77-78)

MONTELLO, MASS.
Parengimai, kurie įvyks Lietuvių 

Tautiškame Name, 8 Vine St.: Liuo- 
sybės Choro koncertas ir’ šokiai 
jvyks šeštadienį, balandžio-April 26 
d., pradžia 7:30 vai. vakare.

šeštadienį, gegužes 2 d., paskaita 
sveikatos klausimu, kurią parašė 
Dr. J. F. Borisas ir jis yra užkvies
tas ją perskaityti. Pradžia 7 vai 
vakare. įėjimas nemokamai. 

t

šeštadienį, gegužės 16 d: bus kon
certas dienraščio Laisvės naudai 
Koncertą duos žymūs lietuviai dai
nininkai iš Brooklyn, N. Y. Leoną: 
Jonikas is Suana Kazokytė. Taipg 
dalyvaus ir. vietiniai talentai. Pra 
džia 7:30 vai. vakare.

(77-78)

3 pusi.-Laisvė (Liberty)-Trečiad., Baland.-April 22. 1953



Gegužės Pirmoji
Ką tai reiškia? Kodėl .ji 

taip garsiai skamba per visą 
pasaulį? Už tai, kad ji yra 
darbininku šventė. Milijonai 
darbo žmonių eina į paradus, 
nešini obalsius. Jie pasirodo 
ir pasisako, kad jų yra žiu- 
ma. Kad jie viską pagamina. 
Kas tik yra ant šios žemės, 
viskas pagaminta darbininkės 
ir darbininko rankomis. Jų 
rankomis sutverta, sustatyta, 
nudailinta.

Vienu žodžiu—darbininkė 
ir darbininkas yra svarbūs, 
turi stovėti pirmoje vie
toje, nes be jos ir be jo pa
saulis būtų tuščias. Nebūtų 
fabrikų, mašinų, namų, orlai
vių, laivų. Net nebūtų nė dra
bužių apsivilkti. Nebūtų gra
žių parkų, parkuose gėlių, nes 
jų niekas nepasodintų.

Prie to, dar nebūtų nė tur
čių, milijonierių, nes darbi
ninkai jiems tą visą turtą su
krauna. Tie kandidatai Į tur
čius būtų nevalgę, neapsivilkę 
jei darbininkai jiems to visko 
nepagamintų, jiems ne patar
nautų.

Tad, darbininke, pasirody
kit, kad jūs esate galingi, 
svarbūs žmonės. O kad taip 
padaryti, tai reikia Gegužės 
Pirmą stoti Į tą šaunų paradą 
ir maršuoti su iškeltais ūbai
siais už taiką, už baigimą ka
ro.

Mes, moterys, užauginom 
sūnus varge. Pačios nevalgė- 

* me, drabužių nepirkome, tik 
žiūrėjome, kad mūsų sūnūs 
būtų užlaikyti kaip geriausiai 
galima. Vos atėjo į 18 metų, 
paima, išveža į karą. Jie ken
čia visokiausius vargus, o ant 
galo žūsta karo lauke, arba 
parveža ir atiduoda mums be 
sveikatos, kitus be rankų ir 
be kojų, arba be sąmonės. Ar
gi ne laikas mums, motinoms, 
eiti ir-pasisakyti už karo su
stabdymą, už taiką. Kad mes 

- galėtumėm be baimės auginti 
sūnus ir matyti juos sveikus, 
stiprius, protingus, o ne karo 
aukas. Tad —

Visos stokime į paradą! 
Parodykime, kad mes negali
me pakęsti karo, tų žudynių. 
Pasakykime, kad turi būti tai
ka visame pasaulyje! Motina.

A & P darbininkai 
pikietuo j a

Praėjusį penktadienį ir šeš
tadienį, kur tik pasitaikė pra
eiti Atlantic & Pacific krau
tuvę, visur matėsi darbininkai 
pikietuojant. Kitur dalino ir 
lapelius. Lapeliuose darbinin
kai prašo k oštum erių į už- 
streikuotą krautuvę neiti.

Darbininkai apylinkės gy
ventojai streikierių prašymo 
paklauso. Nes jie žino, kaip 
jiems patiems sunku iškovoti 
geresnes sąlygas darbavietėse. 
Darbininkiškame Williams-

I RANKDARBIU PARODA
Rengia Dienraštis Laisvė

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

MUZIKA NUO fi-tos VAL. VAKARO

Abiem vakarais įžanga tik 50c asmeniui

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

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

WW7***^* ^T’i'Hli'frm—rw-w~ffiB~--~ —-.-.-t.-?/-' ■,.,., t ...-..^-j....., ,,. -...——— 'r-^i/py-r-—VWfflM

NewYorto^/Z^Zlnloi
Liaudies dailininkės 
kūriniai bus matomi 
Laisvės meno parodoj

Laisvės rankdarbių ir meno 
parodoje su savo kūriniais da
lyvaus eilė lietuvių dailinin
kų. Atskira parodėlė bus 
įrengta liaudies dailininkei 
Vitartienei, kurios 10 piešinių 
bus išstatyta.
E. Vitartienė yra lietuvė dai

lininkė, kurios kūryboje atsi
spindi liaudies meno motyvai, 
iir jos gamtos vaizdai, kuriuo
se realizmas ribojasi su fanta
zija, išreiškia ne vien gamtos 
grožį, bet taipgi parodo svei
ką gyvenimišką optimizmą, 
gyvomis ir glamonėjančiomis 
žvilgsnį spalvomis.

E. Vitartienė lavinosi mene 
laisvalaikiu nuo darbo atlie
kamu laiku, fotografijų retu
šavimo ir spalvavimo, kas yra 
su menu kiek surišta. Jos išsi
lavinimas atsiektas vyriausiai 
per savo pastangas, nors ji 
i)’ tam tikrą laiką lavinosi aka
deminiai, lankydama meno 
kursus, taipgi New York o Jef
ferson mokyklos tapybos kla
sę.

Patiekdami pirmu1 kart Vi- 
tarticnės kūrinių meno paro
dėlę s ą r y š y j e su rank
darbių išstatymu, mes norime 
kartu supažindinti lietuvišką 
visuomenę su naujos meninin
kės atsiekimais.

Jos kūriniai susideda iš šių 
paveikslų :

1. Kalnų romantika
2. Mano kaimas
3. Peizažas
4. Vasaros tyla
5. Arizonoje
6. Gimtinės paukšteliai
7. Ežeras
8. Kalnų upe
9. Vienkiemis
10. Žiema

MIRĖ
John Brunza, 58 m., gyve

nęs 11-35 153rd St., Jamaica, 
mirė balandžio 20-tą. Pašar
votas Shalins (Jalinsko) Fu- 

1 neral Home, 84-02 Jamaica 
į Ave., Woodhaven, N. Y. Įstai
ga randasi prie Forest Park
way stoties ant BMT Jamaica 

i linijos.
Išlydės balandžio 23-čios 

lyto 9 vai. Laidos Maple Gro
ve kapinėse, Kew Gardens.

Liko liūdesyje žmona 01 e- 
sė, duktė Helen ir sūnus Vy
tautas. šeimai reiškiame užuo
jauta. ____________ » 
burge prie Grand St. mačiau, 
kad net pats vedėjas tarpdu
ryje stovi, nes krautuvė tuš
čia. Darbo žmonės pagerbia 
streikierius.

20,000 pasirašė 
už Rosenbergus

Ruošiant įteikti J. V. Aukš
čiausiam Teismui prašymą 
persvarstyti Rosenbergų bylą, 
komitetas jiems gelbėti buvo 
išleidęs peticijas.' Išleido, kad 
ii* visuomene galėtų pareikšti 
savo prašymą. Bėgiu trijų sa
vaičių surinkta 20,000 parašų.

Komitetas nori surinkti, 
ir dar daugiau renkama para
šų.: Tuos pirmuosius įteikė dėl 
to, kad nenorėjo delsti prašy
mo persvarstyti bylą. Vėliau 

I surinktus įteiks teisėjams susi
renkant spręsti bylą. Arba Į- 
teiks kitoms atitinkamoms Į- 
st aigoms.

Prašyme persvarstyti bylą 
komitetas nurodo, jog neda- 
leistina Rosenbergus numarin
ti dėl to, kad jų bylojo yra 
abejionių ir neaiškumų. Numa
rinus, bus pervėlu atitaisyti 
klaidas.

Prašyme taipgi parodo pa
vojų visiems. Jeigu būtų leis
ta nužudyti Rosenbergus ei
nant techniškumais, be Įrody
mo, kad jie ištikro prasikaltę, 
tūkstančiai, o gal ir milijonai 
kitų žmonių galėtų būti per
sekiojami ir žudomi einant!' 
tokiais pat techniškumais.

Komitetas taipgi rengia 
didžiulį masinį mitingą šio 
sekmadienio popietį, balan
džio 26-tą, 2 vai., Randall’s 
Island Stadiume. Įžanga $1. 
Jaunesniems 16 metų įėjimas 
nemokamai.

Privažiuoti Randall’s Island 
traukiniais ar busais patogiau 
iš New Yorko. Iš visur va
žiuoti prie 125th St. ir-3rd 
Avė. Ten imti Randall’s Is
land busą.

Studentai girdėjo 
Fasta debatuose

Autorius Howard Fast kal
bėjo City College School of 
Business Administration stu
dentų organizacijos sureng
tuose debatuose. Tema buvo: 
“Ar leistina komunistų parti
jos nariams mokyti mūsų mo
kyklose?” Prieš .jį kalbėjo 
ekonomikos instruktorius Dr. 
E. Van Der Hog.

Susirinko apie 250 studen
tų. Sakoma, tiek nebuvo nie
kad susirinkę bėgiu pastarųjų 
dvejų metų. Kambarys buvo 
perpildytas. O po debatų Fas- 
tą apipylė klausimais.

Fastas parodinėje, kad ei
namasis vajus prieš mokytojus 
nėra taikomas prieš komunis
tus mokytojus. Jis sake, jog 
paskiausiais penkeriais metais 
dėl persekiojimų apie 1,000 
mokytojų tapo atstatyti iš pa
reigų, bet nė vienas iš tų at
statytųjų nėra komunistų par
tijos narys. Nei prieš vieną 
nebuvo įrodymų, kad jis tokiu 
yra.

Persekiojimai, sakė jis, pa
sirodė atkreipti prieš tuos, ku
rie bent kada, bent kuo iš
drįso paabejoti apie mokyklų 
viršenybės nuostatų ar poelgių 
tikslumą ar abejingai išsitarė 
apie valdžios politiką.

Fastas priminė klausyto
jams tą faktą, jog ir Hitleris 
1.933-39 metų laikotarpiu bu
vo prašalinęs iš mokyklų vi
sus liberališkus ir progresy
vius mokytojus einant tuo pa
čiu kaltinimu, koks yra šian
dieną vartojamas pas mus— 
kaltinimu komunizme.

Ponas Hog, žinoma, argu
mentavo, priešiškai.

Koki valkatos vėl akmeni
mis apdaužė du traukinius 
praeinančius per Bronx. Su
žeistas kariškis Thomas Han
ley iš Norwalk. Jis esąs jau 
ketvirtasis asmuo taip sužeis
tas šį mėnesį.

Bernard Stoller, 3'4 ip., iš 
Douglaston, . rastas prigėręs 
Hotel St. George prūde. *

Šaukia konferenciją 
protestui prieš 
kėlimą fėro ir rendu

CIO vadovybe New Yorke 
šaukia stos valstijos CIO uni
jų atstovų konferenciją Alba- 
nyje. Jos tikslas būsiąs atmuš
ti fėro ir rendų kėlimą. .Unija 
pareiškia, jog vienas ir kitas 
pasimojimas yra nieku dau
giau, kaip tiktai gubernato
riaus Dewey su majoru Impe- 
llitteri skymas nukapoti dar
bininkams algas neoficialiai.

Konferencijos diena dar ne
buvo nustatyta. Tačiau jau 
nuspręsta, kad ji turės įvykti 
tuo pat laiku, kai N. Y. Vals
tijos Seimelis susirinks į spe- 
cialęr sesiją. ’CIO pasiuntė val
džiai paraginimą tokią spe
cialų sesiją šaukti. Ji, turėtų 
persvarstyti ir atšaukti New 
Yorko miestui užkariamą 
Transit Authority su kėlimu 
fėro. Ir reikalauja, kad at
šauktų kėlimą rendų.

Jeigu kas nors griežtai ne
bus veikiama, didelė daugu
ma miestiečių turės mokėti 15 
procentų rendos priedo prade
dant gegužės pirma diena. 
Taip nutarė praėjusioji Vals
tijos Seimelio sesija. To. pa
geidavo gubernatorius Dewey.

Minėjo Varšuvos • 
gelto sukilimą

Balandžio 19-tą New Yorko 
įvyko masinis mitingas pami
nėti Varšuvos getto žydų suki
limą, kuris prasidėjo 1943 
metų balandžio 19-tą, laike 
nacių okupacijos T^enkijoje. 
Didžioji Manhattan Center sa
lė,, talpinanti 4,000 publikos, 
tapo perpildyta. šimtai kitų 
negalėjo Įeiti.

Vienu vyriausių kalbėtojų 
buvo Lenkijos ambasadorius 
Josef Winiewicz. Jisai pateikė 
daug davinių, kaip liaudiškoji 
Lenkija nugalėjo antisemitiz
mą ir kaip tos šalies žydai 
šiandieną pagelbsti atstatyti 
karo buvusią nuteriotą Lenki
ją. Jo kalba dažnai buvo per
traukiama ovacijomis. Taipgi 
kalbėjo senelis negras istori
kas DpBois, autorius Kahn ii’ 
kiti žydų veikėjai.

Vienodins egzaminus
Valstijinis Motoriniams Ve- 

ž i m ams Le i d i m ų B i u ras įveda 
kursus egzaminieriams, kurie 
patikrina norinčius gauti lei
dimą vairavimui. Viršininkas 
Macduff sako, kad tas bus 
praktikuojama kas metai. Ir 
kokios pakaitos bus Įvestos 
vienur, tokios pat bus ir bile 
kur kitur New Yorko valstijo
je.

Geležinkelietis streikuoja ir pikietuoja. Tai buvo lai
ke Union Railroad darbininkų streiko netoli Pittsbur- 
gho. Greitas ir/kovingas darbininkų žygis privertė 
kompaniją sugrąžinti du. paleistus iš darbo geležin- 
' , keliečius.

Stabdo darbo žmonėms 
namą statybą
Darbininkų, ynačiai rendau- 

ninkų o r g a n.i z a cijos New 
Yorke sujudo protestuoti prieš 
Washington© valdžios pasimo- 
jimą sulaikyt statybą namų 
eiliniam darbo žmonėm. Tas 
užmojis matomas tame, 'kad 
nukapojamoą paskyros pigio
mis rendomis namams statyti. 
Sekamame budžete visai ša
liai numatyta tiktai 35,006 
apartmentų.

Rendauninkų Tarybų New 
.Yorke vadove t Estelle Quin 
sako, kad yra paskirta šiek 
tiek pinigų laužynams šalinti. 
Bet ne tam, kad tie iš laužy
nų šalinami žmonės turėtų 
geresnį butą. Ne. Tas jų se
nas gušteles nugriaus, kad 
ten galėtų užleisti vietą staty
bai brangių apartmentų. Esą, 
norintieji gražiai gyventi turi 
toli važinėti, mieste nėra 
jiems tinkamų namų.

Tam pavyzd žiu gali būti 
New Yorko ta vieta, kur šali
nami gyventojai užleisti vietą 
statybai Koloseumo ir naujų 
apartmentų. Dabar toje vie
toje eilinis žmogus turi 4 
kambarių apartmentų už $35 
mėnesiui (skaitant visą tą sri
tį bendrai). Naujame apart- 
mente pigiausia vieno kamba
rio renda mėnesiui bus $43.

Miss Quin ragino visuomenę 
reikalauti dauginti, ne mažin
ti statybą pigiomis rendomis 
namų. Ragino dėl to rašyti sa
vo kongresmanams. Siųsti pas 
juos delegacijas.

Daugelio tautu būriai 
Gegužės Lmos parade

Gegužės Pirmosios Paradui 
Ruošti Komitetas praneša, jog 
jau turi pažadus iš daugelio 
tautų, kad jos turės savo bū
rius Bendroje Darbininkų ir 
Liaudies Gegužinėje.

Tarpe jau oficialiai pasiža
dėjusių, greta lietuvių, yra 
graikų, karpatų rusų, italų, 
čec/hoslovakų, lenkų, rūstį, 
suomių, ukrainų, vengrų, žy
li ų.

Savo vyriausiais ūbaisiais 
pasirinko reikalavimą TAI
KOS, taipgi atšaukti sveturgi- 
miams žiaurų Walter-McCar- 
ran Įstatymą.

Lietuviai maršuos po obal- 
Sl’u : American-Lithuanians
for Peace.

Maršavimas Įvyks tą pačią 
dieną, kada pripuola, geg. 
mėn. 1-mą dieną, penktadie
nį, Visi taikos šalininkai ragi
nami maršuoti taikos prašyto
jų gretose. Rep.

NEW YORK
Help Wanted Female

OPERATORES
Elastic. Darbas prie kelnaičių iš 

rayon ir nylon. Nuolatinis darbas, 
gera mokestis, puikios darbo sąly
gos. Kreipkitės:

CHARMING UNDEE
578 Broadway (arti Prince St.) 

N. Y. C.
(78-80)

NAILHEAD & RHINESTONE 
SETTERS

Darbas prie sweaters. Nuolatinis 
Darbas. Gera mokestis. Puikios dar
bo sąlygos. Kreipkitės:

VENUS MFG. CO.
141 W. 26th St., N. Y. C. (3 lubos)

TELEFONAS: Cl I. 3-8^65
/ (78-80)

HELP WANTEDMALE
VYRAS VIRTUVEI 

ir
ANTRASIS VIRĖJAS

Turi suprasti Angliškai. 
Gaminti Deserts ir pagelbėti Čefui. 
Dienos Šviesa Virtuvėje. Pastovus 
apskritų motų darbas. Alga, Kam
barys, Valgis, Bonai.
Tel.RYE 7-3800. MISS ANDERSON

TOOL & DIEMAWfcRS 
PILNAI PATYRŲ

Nuolat.’ Taikos meto Pramonė. 50 
Valandų savaitė. Medikalė Apdrau- 
da, Chirurgijos Apdrauda. Apmoka
mos Vakacijos, šventės ir Ligoje 
Pašalpa.

VVALDES-KOHINOOR, INC.,
47-61 Pearson PI., L. L C.

Flushing IRT iki Hunters Point 
Station

- (78-84)

REAL ESTATE

ELMONT, L. I.
Kostumcrskai statytas su 4 mie

gamaisiais kambariais namas. Cen
ter hall 2 rm finished skiepas su iš
einamąja. Attached garadžius, 2 tile 
maudynės, aliejum šildomas vanduo, 
1,000 galionų tankas, variniai vam- 
džiai (piping), 3 coat pleisteris, sod 
lawn, dratinės tvoros ir kiti priedai. 
Geras didelei šeimai ar profesiona
lam. Tiktai $125 j mėnesį apmoka 
visus namo kaštus. Arti visų komu
nikacijų. Kaina $22,000. (įmokei 
kiek virš mortgečio). šaukite savi
ninką pamatymui ir įvertinimui.

FLORAL PARK 4-4526
(78-81)

Trys jauni vyrai nuteisti 
kalėj iman einant merginos 
kaltinimu, kad jie paėmę ją 
parvežt! iš k arei am os, bet ke
lyje išprievartavę.

’ MATTHEW A.I
: buyus :
* (BUYAUSKAS) J

> LAIDOTUVIŲ 3
J DIREKTORIUS !
J +F0-I+ <

J 426 Lafayette St. J
J Newark, 5, N. J. J
J MArket 2-5172 J
» «

TONY’S
UP-TO-DATE

j BARBER SHOP I
j . ANTANAS LETMONAS į
š Savininkas £

306 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

I j
3 Gerai Patyręs Barberis i

H——------------------------------------------------------------------------------ 0
Virginia 9-6128PETER GUSTAITIS, JR., M. D.

MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 
TYRIMUI

2-3; 6-8 P. M. t
By Appointment . 87-20 85th Street

Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L. I., N.Y.

a----- ——-----------------------------------------------------------------------------oi

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)'«*Treciad., Baland.-April 22, 1953

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

OPERATORES—O PERATORftSX
Patyrusios prie single ir douUTe 

needle mašinų, dirbti prie brassieM? 
ir garter belts. Nuolatinis darbas* 
gera mokestis, puikios darbo sąlygos/ 
Kreipkitės:

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

'I cl. RA. 6-9811
(72-78)

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios ant Singer mašinos, 

dirbti prie bliuskučių. Nuolatinis 

darbas, gera mokestis, puikios dar
bo sąlygos. Kreipkitės:

R. LANTOS
147 E. 125th St., N. Y. C.

(72-78)

OPERATORES
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)

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)

OPERATORES k ,
Patyrusios ant single needle sive T. 

vamųjų mašinų. Darbas prie re
versible canvas Cushions prie išlau
kinių rakandų. Nuolatinis darbas, 
gera alga, daug pašalpų. Kreipkitės.

GALLO
401 Park Ave., Brooklyn.

Tel. UL. 5-8700
(77-80)

PARSIDUODA KEPYKLA
Tiktai 3 mėnesių senumo. Pilnai 

jrengta su modernine—sulig dienos 
- mašinerija ir rakandais. Gali neš
ti puikiausias įplaukas. Gera bruz
danti sekcija. Pamatykit 597 Marcy 
Ave., Williamsburg, Brooklyn.

BAKERY MACHINERY CO.
2932 W. 12th St., Brooklyn.

Tel. CO. 6-7600
(77-81)

MONOGRAM OPERATORE
Ant 107 W 102 mašinos. Reika

lingas patyrimas. Darbas prie mono
gram pamušalų kailiniams-fur coats. 
Puikiausia proga tinkamai moteriš
kei. Nuolatinis darbas, gera mokes
tis. Matykite Mr. Einhorn.

SU-ZAN MONOGRAMS
111 W. 29 St., N.Y.C. Tel. LO. 5-9294

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

Brooklyn, N. Y.
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

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
VALANDOS: / 1

• 9—12 ryte; 1—8 vakarejr 
Penktadieniais uždaroji




