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KRISLAI
Pirmoji Gegužės.
Dar dvi sueigos.
Garbingoje šeimoje.
“Intermariumas.”
Didėlė pažanga.
Konstitucijos laužytojai.

Rašo A. BIMBA

Šiandien Pirmoji Gegužės, 
šiandien socialistiniuose kraš
tuose nesuskaitomi milijonai 
darbo žmonių maršuos gatvė- 

□nis ir džiaugsis išaušusiu pa
vasariu. Jų niekas nevaržys, 
niekas nepersekios. Miestai ir
jų gatvės priklauso tiems, 
kuriems priklauso Pirmoji 
Gegužės.

Bet skirtinga padėtis kapi
talistinėse šalyse, štai kad ir
pas mus Amerikoje — šalyje, 
kurioje Tarptautinė Darbinin
kų šventė gimė. Net New 
Yorke policija uždarė darbi
ninkams gatves, uždraudė 
maršuoti. Pasakė: Nevalia, 
neleisime! Ir viskas.

★ ★ ★
Ko jie bijo, tie mūsų valdo

vai? Juk čia kasmet Įvykdavo 
gegužinė eisena ir nuo jos dar 
nė vienas dangoraižis nėra nu
griuvęs. Nebūtų nieko pana
šaus atsitikę ir per eiseną šie
met.

Bet prakeiktas reakcijos 
arogantiškumas: Ot, mes vieš- 

\pataujame ir jums neduosime 
pasirodyti gatvėse! Mes nešk 
skaitome ir nesiskaitysirrie su 
Amerikos demokratinėmis; tra
dicijomis ir darbo žmonių 
konstitucinėmis teisėmis!

Vienas dalykas aišku : kaip 
tiktai šis mūsų' valdovų žygis 
parodo jų desperaciją. Jie bi
jo savo žmonių. Jie nebepasi- 
tiki savimi. Jie tuomi uždrau
dimu paskelbė savo politini 
bankrotą!

★ ★ ★
Tai ir vėl Kultūriniame 

Centre turėsime stora ir smar
kų savaitgalį, šeštadieni grei
tomis ruošiamos išleistuvės 
mūsų labai geriems draugams 
Žilinskams. Turėkite mintyje 
ir nepamirškite.

O sekmadienį būsime pas 
aidiečius ir su aidiečiais jų 
parengime. Jie mums, persta
tys Miko Petrausko operetę. 
Visi apie tai jau žinote, nes 
skaitėte pranešimuose. Tik 
nestebėkite namie. Būkite 
Kultūriniame Centre.

Praėjusį pirmadienį turėjo
me garbės dalyvauti atidary
me New Yorke ant 57th St. 
ACA Gallery mūsų žinomojo 
artisto-tapytojo Rudolfo Bara- 
niko kūrinių parodos. Visas 
vienas kambarys užpildytas 
jo kūryba. Paroda tęsis iki 
gegužės 9 dienos. Nuvažiuo
kite, užeikite ir pamatykite.

Ten pat pamatysite kūry
bos ir kitų žymių dailininkų.

Džiugu, kad šis mūsų daili
ninkas su savo nauja ir ne
paprasta kūryba jau skaito
mas pilnateisiu labai garbin
gos Amerikos artistų šeimos 
nariu.

★ ★ ★
Tiesiog stebėtis reikia, kaip 

nuo gyvenimo ir tikrovės ati
trūkę žmonės suvaikėja. To- 
l&o suvaikėjimo pavyzdį duo- 
uįfr mums tūli pabėgėlių va-

Jle dabar smarkiai ginčija
si dėl to, kaip jie turėsią su
kurti “intermariumą”.

Naujas pavadinimas ir nau
jas sutvėrimas. "Intermariu-

(Tąsa 6-tam pusi.)

KAMBODIJOS LIAUDIS 
TAIP PAT KYLANTI 
PRIEŠ FRANCŪZUS
Vietnamo ir Laos liaudininkai 
šluoja francūzus tolyn atgal

Paryžius. — Kambodijos 
atstovybė Prancūzijoj Įspė
jo, kad ir ta Jndo-Kinijos 
provincija gal sukils prieš 
francūzus, jeigu Francija 
vis atsisakys suteikt Kam
bodžai nepriklausomybę.

(Kambodijos karaliukas, 
neseniai lan k y d a m* a s i s 
Amerikoje, sakė, kad “jo” 
žmonės bruzda ir gali su
kilti prieš Francija todėl, 
kad francūzai n e d u o d a 
jiems tautinės laisvės.

(Kambodija yra pietinė 
Indo-Kinijos provincija, o 
dvi kitos provincijos—Viet
namas ir Laos. Kiekvienoj 
provincijoj Francija palai
ko tautinį karaliuką kaip 
francūzų įrankį prieš vieti
nius gyventojus.)

Bloškia fraųcūzus ;atgal
■ j Hanoi, Indo-Kin. — Viet
namo liaudininkai ir Laos 
partizanai vejasi francūzus 
linkui Paksane miesto.

Jeigu liaudininkai užimtų 
Paksane, tai pusiau per
kirstų Laos provinciją ir 
pasiektų Thailando (Sia
mo) sieną. Gręsia apsupti 
Luang Prabangą, tos pro
vincijos sostinę.

Francūzai mėgino sulai
kyt liaudininkus ties Nam- 
bao, bet liaudininkai per 
atkaklų mūši supliekė juos 
ir ližėms ta francūzų tvirto
ve.

Liaudininkai paėmė pozi-

8 Vengrijos vyskupai 
giria liaudies valdžią

Budapest, Vengrija. — 
Astuoni vengrų katalikų 
vyskupai išvien u ž g y r ė 
Vengrijos liaudies valdžią. 
Vadina ją taikos ir progre
so valdžia. Jie remia ir 
valdžios pareiškimą dėl at
einančių rinkimų.

Vengrijoj yra viso 11 ka
talikų vyskupų.

Per “slaptą uždavinį” žuvo 
2 lėktuvai su 6 lakūnais

South Hampton, L. L, N. 
Y. — Karininkai neduoda 
aiškesnio atsakymo į ko
respondentų klausimą: — 
Ką veikė milžiniškas bom
bonešis B-29, kad pereito 
penktadienio naktį susikūlė 
su rakietiniu lėktuvu, pra- 
žudant visus šešis buvusius 
juose lakūnus? Tatai atsi
tiko New Yorko apylinkėj.

Karininkai tik tiek pripa
žįsta, jūg nelaimė įvyko, at- 

, liekant “slaptą uždavinį.” 

ei jas už 12 iki 25 mylių nuo 
L. Prabango ir..jau suda
rė pusę apsupimo lanką 
prieš tą miestą.'

Liaudininkai paėmė 
francūzų rekrutus

Pačiame Vietname liaudi
ninkai užklupo stovyklą, 
kur francūzai muštravo 
vietnamiečius kaip rekru
tus savo kariuomenei. Liau
dininkai su pagalba civili
niu vietnamiečiu atėmė 350 
rekrutu iš francūzų ir nu
sivedė į savo armiją.

Jau 134,410 jankiu 
nukentėjo Korėjoje

Washington. — Gynybos 
deiJartmentas bal. 29 d. pra
nešė, jog per mūšius’Korė
jos kare jau 134,410 ame
rikonų nukentėjo, būtent:

Užmušta 23,869, sužeista 
97,658/be žinios dingo bei 
nelaisvėn pakliuvo 12,883.

Per savaitę iki šio prane
šimo tokie amerikonų nuo
stoliai padaugėjo 623.

EDENUI PADARYTA 
ANTRA OPERACIJA

London. — Anglijos už
sienio reikalų ministrui 
Edenui neseniai per ope
raciją buvo išimti akmenė
liai iš tulžiapūslės. .Po to 
jis susirgo geltonlige. To
dėl, dabar padaryta jam an
tra operacija.

McCarthyzmas-tai 
pavojus Amerikai, 
sako sen. Lehman

New York. — Tokie in- 
kvizitoriški ragangaudžiai, 
kaip senatorius McCarthy 
ir jo sėbrai stumia pavo- 
jun visą demokratinę Ame
rikos santvarką, — pareiš
kė demokratas senatorius 
Herbertas Lehman, kalbė
damas demokratiniame po- 
kilyje Waldorf-Astoria Ko
telyje bal. 29 d.

Lehmanas užtikrino, jog 
jis pats nekenčia komuniz
mo, bet užtenka esamųjų 
valdžios įstaigų taip suval
dyti komunistus, “kad jie 
negalėtų kenkti Amerikai.” 

Bet tokie McCarthy’ai bei 
Jenneriai nuolat terorizuo
ja laikraštininkus, profeso
rius, artistus, apšaukdami 
juos komunistais ir visaip 
šmeiždami, sakė Lehmanas. 
O McCarthy’o viešpatauja
mi, kongresiniai tyrinėjimų

Jungt. Valstijos visu įkarščiu 
ginkluoja francūzus prieš 
Vietnamo ir Laos liaudininkus

Washington.— Jungtinės 
Valstijos s u s k u b o urmu 
siųsti ginklus ii* amuniciją 
francūzams kare prieš 
Vietnamo ir Laos liaudinin
kus, Indo-Kinijoje.

Liepė laivams, gabenan
tiems karinius reikmenis 
vakarinei Europai, tuojau 
pakeisti savo kelią ir pluk
dyti tuos krovinius į Indo- 
Kiniją, francūzams.

Amerikos valstybės sekre
torius Dulles išgąstingai

Prezidentas skiria “tik” apie 
6 bilijonus dolerių vakarinei 
Europai ginkluoti per metus

Washington. — Republi- 
kon.ų valdžia'planuoja jau 
“tiktai” 5 bilijonus, 800 mi
lijonų dolerių išleisti vaka
rinei Euro p a i ginkluoti 
prieš komunizmą 1954 me
tais, kaip prezidentas Ei
senhoweris .sakė korespon
dentams . O buvusioji Trib 
mano valdžia tam skyrė $7-,- 

’ 600,000,000.
! Valstybės sekr e t o r i u s 
Ljohn Foster Dulles, sug.rį-
; žęs iš Atlanto kraštų kon- fondo kariniam pasiruoši-1 komandą.' 
i ferencijos, įvykusios Bary- miui prieš komunizmą.
’ žiuje, raportavo Senato ko; kalbėjo Kongreso / '

! Rūmo komitetui.. mitetui, kad:

i Čiang ragina J. į Tautas priverst j 
; Sovietus atsakyt, ar jie 
pasiduos Eisenhowerio pla

Formoza. — Čiang Kai- 
šekas, kinų tautininkų va
das Formozos saloje, ragi
no, Jungtines Tautas griež
tai reikalauti, kad Sovietų 
Sąjunga atsakytų, ar jinai 
sutinka su prezidento Ei- 
senhowerio planais dėl . pa
saulinės taikos, ar priešina
si jiems.

Čiang Kai-šekas'Sveikina 
Eisenhowerio pasiūlymus, 
kuriem tarp kitko, reikalau
ja, kad Sovietų Sąjunga

Kinija kaltina Siamą kaip 
Amerikos ir Čiahgo “įnagį”

Pekįpg. — Kinijos Liau
dies . Respublika kaltino 
Thailandą (Siamą), kad jis 
“parsidavė Jungt. Valsti
joms” ir remia įsiveržusius 
Burmon Čiang Kai-šeko ki
nus tautininkus.— Thailan- 
das rubežiuojasi su Bur
ma į vakarus.

ORAS. — Nešalta, vejas 
ir gal bus lietaus.

komitetai tapo “policiniais 
minties persekiotojais,” 
grūmojančiais sunaikint 
pačias pamatines amerikie
čių laisves.

pranešė Senato užsienio 
reikalų komitetui, kad Viet
namo liaudininkų įsiverži
mas į,Laoso provinciją “su
daro liaują rimtą klausimą, 

sias pasaulio tautas.”
R epu bl i k o n a s sen a to riųs 

Alexander Wiley, to komi
teto pirmininkas, pareiškė, 
jog yaldžia visu rimtumu 
planuoja, kaip sulaikyti 
komunistus ne tik Indo-Ki-

I

noje', bet ir visoje Azijoje.

Paruošti atominiai ginklai
(Ta konferencija nutarė 

30 procentų pakelti šiemet 
karines savo jėgas prieš 
Sovietų Sąjungą, “dalinai 
remiantis tuo, kad būtuI 7 v

vjartojami atominiai gin
klai, prieš užpuoliką,” kaip 
sake Dulles? ! ’ 1 - ’

. Panašiai gyrė. Atlanto sa
n

I Fmbuyjsrre.nuaiuu sų- tų atmust Vietnamo ir i^aos; verčiant ja grąžint namo 
pysio jmklavimą, ir Harol-1 liaudininkus, Indo-Kinijoje. belaisvius, Korėjos liaudį- 

ninkus bei kinus.
Liaudininkai atsakė: Jei

gu belaisviai būtų pačioje

idas Stasšenas, direktoriusi.Sako, gal reikės

• 31S! Kai kurie ministrai siū
Atstovų. !g duoti Jungtinėms .Tau-/Korėjoje laikomi, tai Jung- 

į toms skundą prieš Vietna-, tinęs Tautos darytų jiems 
mo liaudininkų įsiveržimą į, nuo)ati„j spaudimą, ragin- 

reikalauti dau-, damos negrįžt namo.
Gen. Harrisonas, tačiau, 

reikalavo, kad šiaurinės 
Korėjos liaudininkai visų- 
pirm pasakytų, kurios aziji-nam

i Laosą ir i 
i giau Jungtinių Tautų pa
galbos karui prieš komunis- 

' tus Indo-Kinijoje.
Bet kiti Francijos valdi- 

, ninkai įspėjo, kad tas skun-' n^s gapes jįe nori, kaip be- 
lieptų Vietnamo liaudiniu- das galėtų “reikšti, jog Įaįsvįų globėjos, 
kams nustoti kariavusprieš j Frakcija praranda jau visą 
francūzus ir įsakytų Mala-1 Indo-Kiniją.” 
jos partizanams liautis ko-;-------------------

: vojus prieš anglus. Ku KluX KUnaS 
Čiang Kai-sekas supran- _ . •

ta, kad'prez. Eisenhoweris, į baudė progresyvius 
kalbėdamas amerikiečiu re- ■ . . . ..
daktoriu:.^sirinkipe:bai.\belaisvius amerikonus i 

/i I i
grąžinti ♦Čihngininkams Ki-;
niją, nors prezidentas tada S krieji amerikonai 
neįvardino nei Kinijos, nei 
Formozos.

----------  ----- -- —r------- -—
Dulles džiaugiasi Atlanto 
kraštų nutarimais

kalbėdamas amerikiečiu re- i i • • 
daktorių ^ųsirinkipie; bal. BelaiSVlUS ameriKOMlS 
16 d., taip, pat linkėjo su-f --------

I Tokio, Japonija. — “Ti-
” vienoje 

belaisvių stovykloje Šiauri-
' nėję Korėjoje įsteigė savo 
i Ku KlUx Klaną, fašistinę
i grupe, kad, “pataisyt bei Sovietai lieptų kolonijų
; baust” '■ kitus amerikonus, 
į tapusius komunistais arba

| Washington. — Sugrįžo progresyviais, — sakė su- 
valstybės sekretorius John grąžintas iš nelaisvės James i Kalkutta, Indija. — čia 
F. Dulles, dalyvavęs kari-1 R. Dunn. ■ atvykęs Adlai Stevensonąs,
nio Atlanto kraštų sąryšio Dunn pridūrė: “Jeigu jie i buvęs demokratų kandida- 
konferencijoj Paryžiuje, ir nesiduodavo pataisyti, tai tas į Jungtinių Valstijų pre- 
pranešė, kad ta konferenci- ■ mes įmesdavome juos į toi-' zidentus, 
ja davė “gerų, kietų, prak-1 lėtą.” 
tiškh pasekmių.”^ ■ Tajp Dunn i

(Amerika prižadėjo apie i United Press koresponden 
800 milijonų dolerių kari- tui. 
niams Atlanto kraštu rei
kalams — naujoms kari
nėms bazėms statyti, lėktų-: 
yams dauginti, armijoms 
ginkluoti ir tt. Kiti Atlan
to kraštai ketino su dau
giau kaip $800,000,000 pri
sidėti prie g i n k 1 a v i m osi 
ririeš komunizmą.)

AMERIKONAI ATMETA PASIŪLYMU 
PERKELT I NEUTRALE VALSTYBĘ 
“NENORINČIOS” GRĮŽT BELAISVIUS

Perša juos pavest Šveicarijos 
atstovam globot pačioj Korėjoj

ios liaudininkų 
Nam Il’o, kad:

Belaisviai, kurie “atsisa
ko” namo grįžti, turėtų bū
ti perkraustyti į vieną iš 
neutralių Azijos šalių 
laikomi per 
Ten Korėjos 
bei kinai, iš vienos pusės, ir 
“Jungtinės Tautos,” iš

Francija bijo prarast 
visą Indo-Kiniją

Paryžius, — Ant greitųjų pes Azijoje, tuomet Kini- 
susi rinkęs, Francijos minis- _ ~ *
ti;ų. kabinetas, v. ^varsto, ką įaj šaliai “ekonominį, po- 
dąryt, kad francūzai gale- . Įįtinį .bei karinį spaudimą,

susirinkęs, Francijos minis 

tų atmušt Vietnamo ir Laos

kaltino Sovietų 
Sąjungą ir už Vietnamo 

pasakojo : liaudininkų karą prieš fran
cūzus Laos provincijoj, vie
noj iš trijų Indo-Kinijos da
lių.

Pasak Stevensono, jeigu 
Sovietai nori ne vien žo- 

! džiais, bet “veiksmais” įro- 
Maskva. — Sovietų vy-1 dyti, kad jie “ščyrai dar- 

riausybė paskyrė savo am- i buojasi už taiką,” tai turė- 
basadorium Indijai Ivaną i tų sulaikyt gyventojų karą 
Benediktovą, mokslinį že- j prieš francūzus Indo-Kmi- 
mės ūkio specialistą. į joje.

SOVIETŲ AMBASADO
RIUS INDIJAI

belaisviai ir po 6 
nenorėtų grįžti, tai 

valstybių konfe- 
spręstų, kur juos

Harrison, neigda-

Korėja, bal. 30.—Genero-i tros pusės, galėtų jiem aiž
ias Wm. Harrison, Ameri- kinti, kodėl tie belaisviai 
kos atstovas derybose dėl ‘ turėtų ar neturėtų grįžti, 
paliaubų, vadino “nepagei- 0 kurie 
daujamu ir nepraktišku”1 mėnesių 
pasiūlymą Šiaurinės Korė-1 politinė 

generolo į rencija 
dėti.

Gen.
mas šį pasiūlymą, pareiškė, 
jog Tatai būtų “verstinas 

ir deportavimas” belaisvių į 
mėnesius.’I svetimą kraštą; o ameriko- 

liaudininkai nai tam priešingi. ,r
Harrisonas pakartojo sa- 

an- v o siūlymą — laikyti tokius 
i belaisvius pačioje Korėjoje, 
kur Šveicarijos atstovai tu- 

į i‘ėtų juos globoti per porą 
1 mėnesių. Harrisonas sake: 
i Jeigu belaisviai būtų paves
ti globon vienos ar kitos .ša-

jos komunistai galėtų dary

GRŪMOJA
i ♦ Korespondentai praneša, 
kad amerikonai grasino vi
sus “atsisakančius” grįžt 

j belaisvius paleisti į Pietų 
Korėją, pas tautininkus.

Manoma, kad Korėjos 
| liaudininkai siūlys Indiją ar 
I Pakistaną kaip belaisvių

Stevenson reikalauja, kad 

tautoms liautis kovojus
• *'
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UŽ TAIKĄ, Už PROGRESĄ, 
UŽ DEMOKRATIJĄ!

PRiEš 67 METUS jaunas, bet kovingas Amerikos 
darbininkų judėjimas pasiryžo turėti per metus vieną 
dieną, kurioj galėtų pademonstruoti savo jėgas, iškelti 
svarbiausius, labiausiai jam rūpimus reikalavimus, pa- 

-daryti apžvalgą to, ką per metus nuveikė, geriau apsi- 
vienyti, susikonsoliduoti ir tolyn žygiuoti pirmyn.

• ’• Savo metine švente, savo kovos diena Amerikos dar
bininkų judėjimas paskyrė 1 dieną gegužės, kurią šian- ' 
dien iškilmingai vadiname Gegužės Pirmąja.

Vyriausiu tuomet reikalavimu buvo: kova už 8 va- į 
landų darbo dieną.

Atsiminkime: prieš 67 metus Amerikos darbininkai Į 
•diidbo po 12-ką ir net po 14-ką valandų per dieną. Taigi!

• kova už 8 valandų darbo dieną tuomet buvo nepaprastas į
• -reikalavimas, tiesiog revoliucinis.

Tačiau, neatlaidžiai kovojant, dirbant, veikiant, tas į 
reikalavimas buvo pasiektas. Šiandien 8 vai. darbo die- j 
na jau yra perilga, atsižiūrint į technikos pakilimą, atsi- i 
žiūrint į darbo žmonių darbingumą, atsižiūrint į garny- ‘ 
bos didumą. į

. . BET AMERIKOS DARBININKAI tuomet žinojo, jog 
;-darbo žmonių reikalai yra vienodi, nežiūrint, kur jie be- ;
.gyventų. Darbininkas, gyvenąs kapitalistinėje santvar- i 

. koje, visur liekasi darbininku, išnaudojamu.
Jie, sąmoningai ar nesąmoningai,' suprato reikšmę ■ 

.obalsio: “Visų kraštų darbininkai, vienykitės!”
Jie, dėl to, pasiūlė tarptautiniam (socialistiniam) i 

darbininkų kongresui, Įvykusiam 188i9 metais Paryžiuje, I 
kad jis paskelbtų Gegužės Pirmąją viso pasaulio darbi-, 

■i nįnkij švente, kovos diena.
' v’ Ir tai buvo padaryta!

•Neužilgo Gegužės Pirmąją pradėjo švęsti viso pa- ‘
1 t'dulio darbininkai. Vienur jie šventė eisenomis gatvėse,] 

riesdami aukštai iškėlę savo reikalavimus, kitur, caristi- 
nėje Rusijoje, Lietuvoje, ir tt., kur negalėjo gatvėse pa
sirodyti su savo obalsiais, darbininkai rinkosi į slaptus 
mitingus, jei ne salėse, tai miškuose, ir aptarė savo rei- 

> kalus.
Pasaulio darbininkai nesitenkino kova už 8 valan- 

,.dų darbo dieną. Jie kėlė protestus prieš ginklavimąsi, 
prieš rengimąsi prie karo, už laisvę.

Tiesa, dėka Antrojo internacionalo vadovybės išda
vystei, pirmojo pasaulinio karo nebuvo galima neprileis-

• ti; jis iškilo ir sužlugdė pati socialistinį internacionalą.

• ŠIŲ METŲ GEGUŽES PIRMOJI vyksta laikotarpiu, 
; kai Korėjoje tęsiasi karas, kai imperialistai galvatrūk

čiais rengiasi uždegti pasauli trečiojo didžiulio karo 
/liepsna.

Todėl šiemet, tiek Amerikos, tiek viso pasaulio dar-
, bininkų vyriausiu obalsiu yra: TAIKA!

Nėra to klausimo, kurio nebūtų galima išspręsti tai
kiu būdu, derybomis. Dėl to, užuot ginkluotis, reikia 
thTtis.
•A Reikia .baigti karą Korėjoje,—karą, besitęsiantį be
veik t re j is metus, karą, kuriame žuvo tiek daug žmo
gių gyvybių ir turto.

• Taikos obalsis šiandien skambės visame plačiajame 
pasaulyje.

• Amerikos darbininkai, be to obalsio turi ir kitą:
• išlaikyti demokratiją, išlaikyti civilines Amerikos žmo- 

j , laisves!
Tai pareina iš to, kad mūsų šalyje demokratija ir 

Ji civilinės žmonių teisės yra reakcijos gniaužiamos, žlug
domos.

Amerikos valdančioji klasė nusigando Gegužės Pir- 
jflbsios. New Yorke, kur kasinėtai įvykdavo gatvėse ei
senos, šiemet to nebus, nes valdančioji klasė jos pabūgo. 
JVgriežtaf uždraudė darbininkams paraduoti.

Tačiau newyorkieciai suras būdus savo reikalavi- 
'aTiams pareikšti: Union Skvere įvyks milžiniškas žmo
nių sambūris ir ten jie pasisakys to, ko nori.
. Viešpataujančioji klasė yra akla, ii nežino, kad ši- 
.tokiu savo veiksmu ji tik labiau įdiegs norą darbinin
kams kovoti-už savo reikalus. *< 1 • ■

MONOPOLISTINIS KAPITALAS turi pagrinde 
•Urębėti dėl savo likimo.

*,.M/.Jis mato, jog visame pasaulyje darbo žmonės žy- 
i g-įuoja vis pirmyn ir pirmyn.

Apie 800,000,000 žmonių jau atsisakė gyventi senu
• -gyvenimu. Jie kuria naują, socialistinį gyvenimą, gy

venimą be ponų, be išnaudotojų.
* Kites Azijos ir Afrikos tautos kyla, imasi ginklo ko

vai už savo nenriklausomybę ir laisvę.
| i’’’’*'? Visa tai drebina išnaudotojų klasę, kurios vadovu 

,j(ra Wall strytas. Ji desperacijoje.
Bet už tai darbo žmones, švęsdami šių metu Gegu

žes Pirmąją, džiaugiasi pasiektais laimėjimais ir ryžtasi 
įžygiuoti pirrrlvn ir pirmyn! ‘ I

KOPENHAGA. — Kovo 
3 d. folketinge (parlamen
to žemieji rūmai. — Red.) 
Įvyko Danijos n a u j o s i o s 
konstitucijos projekto tre
čiasis skaitymas.

Naujosios konstitucijos 
projektas buvo paruoštai 
sausio mėnesio pradžioje 
buržuazinių partijų susita
rimo išdavoje. Jame yra 
dideli pakeitimai palyginti 
su dabar veikiančiąja 1915 
metų konstitucija. Naujo
ji konstitucija numato, be 
kita ko, įvesti vienerių rū
mų sistemą, vietoje dviejų 
rūmų sistemos ir sumažinti 
rinkiminį amžiaus cenz’ą.

Tačiau esmingiausias pa
keitimas, yra projekto 20-ą- 
jame straipsnyje. Šis 
straipsnis numato, kad 
riksdagas (parlamentas. — 
Red.) gali perduoti dali 
valstybinės vykdomosios ir 
įstatymų leidžiamosios val
džios įgaliojimų vadinamie
siems “tarptautiniams val
džios organams.” Čia tu
rimos galvoje Suvienytųjų 
Nacijų Organizacija, agre
syvi Atlanto sąjunga ir Eu
ropos taryba. Šis straips
nis iš esmės reiškia, — ką 
pripažįsta ir Danijos spau
da, — atsisakymą nuo na
cionalinio suverenumo.

Vasario 10 ir 11 dd. įvy
kusiame naujosios konsti
tucijos projekto pirmajame 
svarstyme buržuazinių par
tijų atstovai, jų tarpe ir so
cialdemokratai, pasisakė už 
projekto priėmimą. Tik že
mųjų rūmų komunistinės 
frakcijos pirmininkas Ak
selis Larsenas, kalbėda
mas frakcijos vardtų pa
reiškė, kad komunistai .yra 
prieš’20-ąjį straipsnį. Jis 
a p i b.ū d i n o šio straipsnio 
įtraukimą į projektą, kaip 
nacionalinį nusikaltimą 
prieš Daniją ir danų tautą.

Danijos naujosios konsti
tucijos projekto trečiojo 
skaitymo metu komunistų 
partijos frakciją dar kartą 
pateikė pasiūlymą perduoti 
naujosios konstitucijos pro
jekto 20-ojo straipsnio klau
simą visuotiniam tautos 
balsavimui sutinkamai su 
k o n s t i turinėmis taisyklė
mis, liečiančiomis konstitu
cijos pakeitimą. Tačiau ko
munistų partijos parlamen
tinės frakcijos pasiūlymas 
buvo buržuazinės folketin- 
go daugumos atmestas.

Komunistinės frakcijos 
pirmininkas Akselis Larse
nas naujosios konstitucijos 
projekto baigiamojo svars
tymo metu pateikė šio pro
jekto bendrąjį įvertinimą. 
Akselis Larsenas pabrėžė, 
kad vienerių rūmų sistemos 
įvedimas ir amžiaus cenzo 
sumažinimas yra pažangios ma daug gyvenamųjų na-

Tai dalis amerikiečiu karo belaisviu, kurie šiomis dienomis buvo Šiaurinės Korėjos 
paleisti ir atiduoti Amerikos karo jėgoms. Paveikslas nutrauktas Panmunjomo sto
tyje. Ant neštuvų guli karys Robert C. Stell, iš Baltimorės. Kiti visi šioje grupėje 

gali paeiti. -

priemonės. Jis nurodė, kad 
galima būtų pasiekti tei
giamų rezultatų ir eilėje ki
tų sričių, tačiau tai sukliu
dė kitų partijų pasiprieši
nimas. “Visa tai, — toliau 
pasakė Akselis Larsenas,— 
vis dėlto turi mažesnę 
reikšmę palyginti su naujo 
20-ojo straipsnio įtrauki
mu Į konstituciją. Apie šį 
straipsnį buvo kalbama ne
noromis. Nenorima, kad 
gyventojai sužinotų, jog vi
są vykdomąją* valdžią už
sienio ir vidaus politikos 
srityje, remiantis folketin- 
go priimtuoju bendruoju 
įstatymu, galima perduoti 
užsienio valstybės atsto
vams. Šis pasiūlymas -yra 
labai ir labai pavojingas, ir 
aš negaliu suprasti, kaip 
deputatai drįsta jį parem
ti...

Mes norime, kad rinkimi
nis amžiaus cenzas būtų su
mažintas iki 21 metų. Mes 
norime, kad būtų įvesta 
vienerių rūmų sistema. Ta
čiau kadangi projekte yra 
20-asis straipsnis—vien tik 
dėl šio straipsnio — mes 
balsuosime prieš konstitu
cijos projektą.”

Po to įvykusiu balsavimu 
folketingas priėmė naujo
sios konstitucijos projektą. 
Už priėmimą balsavo 131 
deputatas, prieš—8 (komu
nistai ir 1 deputatas' nuo 
konservatyvinės partijos).

Po parlamento' rinkimų, 
kuriuos manoma surengti 
balandžio mėnesį, naujasis 
riksdagas vėl apsvarstys 
konstitucijos projektą. Ga
lutinai naujosios konstitu
cijos projektas turi būti 
patvirtintas po referendu
mo, kuris įvyks gegužės 
mėnesio, pabaigoje.

Indija nori mainais pirkt 
daugybę sovietinių kviečių

New Delhi, Indija.—Indi
jos valdžia veda derybas su 
Sovietų Sąjunga, norėdama 
mainais kasmet pirkti po 
milijoną tonų sov i e t i n i ų 
kviečių per 5 metus. Už 
kviečius Indija siūlosi ap
mokėti karinėmis bei civili
nėmis medžiagomis.

Pernai Indija pinigais 
pirko 100,000 tonų kviečių 
iš Sovietų Sąjungos.

Tokio, Japonija. —■ Ug- 
niakalnio išsiveržimas Ky- 
ušu saloj, Japonijoj, pražu
dė 6 iki 10 mokyklinių vai
ku, v

Varšuva. — Lenkijos-sei
mas skiria a p s i g y n i m ui 
apie 10 procentų šalies iž
do pajamų.

Lietuvos liaudies ūkio 
pakilimas 1952 metais

Suvesti Lietuvos liaudies 
ūkio vystymosi rezultatai 
per praėjusius 1952 metus. 
Spaudoje paskelbtas Respu
blikos Statistikos Valdybos 
pranešimas.

Lietuvos Statistikos Val
dybos pranešimas įgalina 
padaryti visų pirma vieną 
svarbią išvadą: 1952 metais 
Lietuvos, lygiai kaip ir vi
sos Tarybų šalies, liaudies 
ūkis žengė naują stambų 
žingsnį tolesnio vystymosi 
keliu, pasiekė naujo •• žy
maus pakilimo:

Ūkio pakilimas, nepaliau
namas tarybinių tautų na1 
cionalinių pajamų, materia
linės ir kultūrinės gerovės 
kilimas yra pastovus, nuo
latinis ir dėsningas reiškiu 
nys socialistiniame liaudies 
ūkyje. Socialistinė ekono- 
m i k a nežino su s ti n g i m o 
nusmukime, krizių, kurios 
yra būdingos kapitalistinei 
ekonomikai, nes socialisti
nės ekonomikos vystymąsi; 
yra pagrįstas pagrindiniu 
ekonominiu socializmo dės
niu, kuri atrado ir sufor
mulavo J. V. Stalinas: “už
tikrinimas maksimalaus pa
tenkinimo nuolat augančių 
materialinių ir kultūrinių 
visos visuomenės reikmių, 
nenutrūkstamai didinant ir 
tobulinant socialistinę ga
myba aukščiausios techni- 
kos pagrindu.”

B e n dr osios ]) ro du kci j os ga
mybos planas 1.952 m. Lie
tuvos pramenėje, iš viso‘pa
ėmus, įvykdytas 100.3 proc., 
daugelis p r ą m o n ė s .šakų 
(maisto’ statybinių medžia
gų, miško ir kitos) žymiai 
vii'šijo planą, o visoą Lietu
vos pramonės bendroji jiro 
dukcija per metus padidėjo

i 18 procentų. Tai reiškia,- 
kad respublikos pramonė 
praeitais metais davė liau
dies ūkiui ir gyventojams 
beveik vienu penktadaliu 
daugiau visokiausių prekių,, 
negu 1951 metais.

žymiai daugiau, negu bu
vo plane, išdirbta durpių; 
pagaminta garo turbinų,, 
staklių, elektros motorų, 
katilų ir radiatorių, vielos, 
indų, gipso, faneros, popie
riaus ir kartono, vilnonių ir 
lininių audinių, augalinio 
aliejaus ir duonos bei pyra- 
go gaminių.

Statybinių medžiagų pra
monės augimas vaizdžiai 
liudija, kad toliau plačiai 
vykdoma statyba Lietuvos 
miestuose ir kaimuose. Sta
toma visur: miestuose auga 
nauji fabrikaį ir gamyklos, 
gamybinės patalpoj, gyve
namieji namai, gimdy me
namai, ligoninės, mokyklos, 
kinai ir pan, Kaime stato

mų, ' mokyklų, lig o n i n i ų , 
klubu. Iki 1955 metų res
publikos darbo žmonės 
gaus šimtus naujų namų— 
beveik tiek, kiek per poka
rio metus buvo atstatyta 
vokiškųjų fašistinių oku
pantų sugriauto gyvenamo
jo ploto.

1952 metais veikiantieji 
Tarybų Lietuvos fabrikai 
ir gamyklos buvo, toliau 
aprūpinami naujaus i o m i s 
staklėmis bei įrengimais. 
Pirmarūšė tarybinė techni
ką buvo siunčiama į besi
plečiančius Kauno ir Klai
pėdos' š i 1 k o. a u d i m o . bei 
tekstilės fabrikus, į Šiau
lių avalynės fabrikus, j nau
jąjį “Pergalės” konditerijos 
f a b r'i'k ą Vilniuje, į nau
jąją mašinų g a m y k 1 ą N. 
Vilnioje.

Praeitais metais Lietuvos 
įmonės isisavino dešimčių 
naujų tobulų produkcijos 
rūšių serijinę gamybą. 
“Žalgirio” gamykla išleido 
naujos rūšies stakles, “Per
galės” gamykla davė nau
jus' garo turbinų tipus. 
Klaipėdos uosto įrengimų 
gamykla įsisavino greitinių 
elektrinių keltuvų ir pato
bulintų auto kranų: gamybą; 
keletą naujų mechanizmų, 
palengvinančių statybinin
kų darbą, davė dažymo 
aparatų gamykla ir Vil
niaus mechaninė gamykla. 
Lengvosios prarhonės įmo
nės pagamino naujus dirbi
nius iš drobės, naujus ava-j 
■ynės modelius, naujus gra
žių i šilkinių ir; vilnonių au
dinių pavyzdžius.

Lietuvos; -darbo i žmonės 
didžiuojasi tuo, kad jie kąr-. 
.tu- su visa, šajįpiį ( dąlyyau- 
ja statant grandiozines sta-. 
tybas. ’ Šių statybų adresu 
Lietuva šiųnčja metalb ap- l 
dirbimo staklių, ' dažymo 
aparatų, statybinių mecha
nizmu, radiatorių’. ’ “V 7 C-

1 Lietuvos pramonė 1952 
metais pagamino 'daug; to-' 
kios produkcijos, kaip tur
binų, cemento, elektros mo
toru, elektros skaitiklių, 
metalo pjovimo staklių, dvi
račių, statybinių mechaniz
mų ir kitų, kurie niekuo
met nebuvo gaminami bur
žuazinėje Lietuvoje. .

Žemės ūkyje 1952 metais 
dar labiau Sustiprėjo Lietu
vos kolūkiai, pakilo socia
listinės žemdirbystės ir gy
vulininkystės kultūra. Žy
mių laimėjimų pasiekta vi
sose respublikos žemės ūkio 
šakose.’ Pasėlių plotai kol
ūkiuose 1952 metais, paly
ginti su 1951 metais, padi

Šalin rankas nuo Guatemafos
Komercinė spauda pilna 

pranešimų .iš. Guatęmaloų 
respublikos ąpie tęn esanti 
“komunistinį pavojų.” Ei- • 
na kurstymas, kad mūrų' 
vyriausyteė ten tą “pavojų” 
pašalintų.

Guatemala yra Centrali- 
nės Amerikos šalis su apie 

12,500)000 gyventoj ir. Ten 
veikia pažangi valdžia, ku
ri yra pasimojus pravesti 
plačią žemės reformą. Gua- 
temaloje turi didžiausius 
interesus Amerikos kapita
listai, ypač plačiai tos res
publikos ekonominį gyveni
mą iki šiol buvo apžiojusi 
United Fruit kompaniją 
kuri kontroliuoja šimtiu 
tūkstančių akrų geriausios 
žemės, o tuo tarpu šimtai 
tūkstančių G u a t e m a 1 o s 
valstiečių yra bežemiai.

Tuos interesus atstovau-

dėjo 5.3 procento, o pašari
nių kultūrų pasėliai padidė
jo 8.2 procento ir techni
kinių kultūrų — 14.4 proc.^

Padidėjo mechaniz^ima^ 
laukininkystėje ir gyvuli-k 
ninkystėje. Trak t o r i n i ų 
darbų apimtis per metus 
padidėjo 11 procentų. Kom
bainais nuimta 2 su viršum 
karto daugiau grūdinių kul
tūrų, negu 1951 metais, o li
nų rautuvėmis ir linų kom
bainais — 80 procentų dau
giau, negu li951 metais.

Iš broliškųjų tarybinių 
respublikų per. metus buvo 
gauta daug naujų trakto
rių, kombainų, sudėtingų 
kuliamųjų ir kitų žemės 
ūkio mašinų.

Kolūkių fermose padidė
jo visuomeninių gyvulių 
skaičius. Palyginti su 1951 
metaįsi bepdrasis galvijų 
skaičius j 9 5 2 ipetais pa
didėjo 25 procentais, kiau
lių — 38. procentais, avių— 
26 Inocentais.'

žymiai padidėjo kolūkių 
ir kolūkiečių pajamos,' pa
daugėjo kolūkių, kurių pa
jamos viršija milijoną ru- 4 
bliu. 1 ’ , W

Žemės ūkyje vis plačiau 
įdiegiama elektros energija. 
1952 metais Lietuvoje pa
leistos veikti 48 kaimo elek
trinės, tame tarpe 4 hidro
elektrinės. .

Per 1952 metus žymiai 
išaugo mažmeninė prekių 
apyvarta, visa p r e k y b o s 
sistema įvykdė metinį pre- . 
k jų apyvartos planą.

Galima būtų pateikti be 
•galo daug pavyzdžių, ro
dančių, kaip pakilo lietuvių 
tautos gerovė ir kultūra. 
Per įmetus respublikoje-.ke
liais i tūkstančiąis' padidėjo 
darbininkų, ir tarnautojų 
skaičius. Tarybų Lietuva 
nežino,* kas yra' nedarbas. t 
O ar seniai nedarbas, bur-^ , 
zha'zineje į Lietuvoje buvo V 
riublatftitU bai&i ‘rykštė šim-^ 
‘ta Uis tūkstančių darbo

> amonių E'
Žymūs, buvo Lietuvos 

liaudies, ūkio laimėjimai 
1952 metais. Lietuvių tau
ta praleido tuos metus di
delio patriotinio pakilimo 
aplinkybėmis.

M. Gedvilas.

Kur amerikonai mokina sa
vo tėlkininkus kariaut 

atominiais ginklais
Oberammergau, Vokieti

ja,. — Amerikos karininkai 
čia mokina Anglijos, Fran- 
cijos ir kitų savo talkinin
kų o.ficieiius, kaip reikėtų 
atominiais ginklais kariau
ti prieš komunistų kraštus.

Oberammergau yra išgar
sėjęs Kristaus kančios vai
dinimais.

ją ir gina Trumano laikais 
buvęs ; diplomatas, Spruilc 
Drąden., Jis, aną dieną pa
reiškė, kad “Guatemala yra 
tarptautinio k’o m u n i z mo 
tvirtovė.” Jis išVedžioja, 
kad jeigu kitoš kapitalisti 
nes šalys net ginklais įsi
kištu į Guatemalos vidinius 
reikalus ir “sutriuškintų tą 
komunizmo tvirtovę,” ne
būtų joks prasižengimas.

Dabar Amerikos Komu
nistų Partijos Ccntralinis 
Komitetas išleido tuo rei
kalu pareiškimą. Ten nu
rodomas pavojus interven
cijos ir keliamas obalsis 
“šalin rankas nuo Guate
malos.” Komunistų parti
ja ragina .šios šalies žirni
nes budėti ir neleisti vv|. 
Gausybei, sunaikinti Guate
malos žmonių laimėjimus 
prieš United Fruit kompa
niją. • . Salietis

2 pusi.—Laisve (Liberty) -Pėnktad., Gegužė#-May 1, 1953



TIEMS, KURIE KANKINATĖS, NEGALĖDAMI MIEGOT
Tiksliai negalėčiau nu

statyt priežasties, dėl ku
rios pradėjau nemiegoti. 
Nemiego procesija prasidė
jo palaipsniui. Gerai ži
nau, kad šioje nervų įtem
pimo gadynėje randasi ga* 
na daug tokių kankinių, 
kaip aš.

Ilgainiui suradau prie
monę, kad bent laikinai ga
lima užmigt — ypatingai, 
nemiegojus keletą naktų. 
Ta priemonė tokia: užeinu 
į traktyrių, sukliokinu ke
letą “dinamitų” (Seagram 
7 ar Grand Dad) ii’ keletą 
bokalų stipresnio alučio 
(Ballantine); tuomet per 
keletą valandų pamiegi, 
kaip išbalzamuotas. Bet jau 
sekančią naktį nė nebandyk 
miegoti. Vos tik pradėsiu 
snūduriuot, tad, rodos, kas 
su šalta ranka kad jau 
trukters kur tai už širdies 
ar plaučių, kad tas trukte
lėjimas taip nugąsdina, jog 
pabusdamas įsikandu tai 
liežuvį,, tai lūpą ar. kit
ką; iššoku iš lovos, ir po to 
bijau ir pradėt miegot. 
Tuomet gali tiesiai eiti į 
parką, paupį ar pajūrį, ir 
vaikščiok per naktį, iki rei
kės eit į darbą...

Ir šitokia mano programa 
kartojosi per keletą pasku
tinių metų. Supylęs klube- 
lyje ar traktyriuję viršmi- 
nėtus “vaistus,” — kartais 
užmiegti labai greitai. Pa
vyzdžiui, beeinant šaligat
viu namo, pusiaukelėje ap
sikabinu tvorą ir jau mie
gu. Jeigu tvora medinė, ne 
tiek pavojinga, bet jeigu 
vielų ir dar spygliuota, — 
tai tik pabundi, kad jau vi
sa pasmakrė kruvina...

Su automobiliu gerai “iš
sitraukusiam” šiek - tiek 
patogiau. Pavažiavus ato
kiau nuo klubelio ir užėjus 
tam artificialiairi miegui, 
sustoji prie šaligatvio ir tas 
kelias valandas pamiegi be 
žado, be jausmų. Tuomet 
pabaigi kelionę jau kiek 
pramigęs.

Tačiau, po tokio “išsi
traukimo” ir sunkaus numi
gimo, ant rytojaus darbe 
npa pasidaro velniškai il- 
gfc-tarytum metai. Vaikš
tai po dirbtuvę neramus; 
rankos dreba ir pilvas dre
ba. Ir dar blogiau, jeigu 
pradedi gerti šaltą sode ar 
vandenį, šitokiam padėji
me skaitliuot sunku; beveik 
ir pavardę pasirašyt neįma
noma. Vengi su draugais 
susitikt; kalbi kartais 
ir pats nežinai, ką kal
bi. Eini per miestą visas 
išblyškęs, su raudonomis 
akimis; kartais pradedi vie
nas pats kalbėtis, ir kuo- 
nfet praeiviai pradeda į ta
ve žiūrėti, tuomet atsime
ni, kad pats kažin ką kalbi.

Atsitikimas Planetariume
Kartą iš vakaro gerokai 

pagėmis ir naktį kiek pri
baigus, ant rytojaus teko 
lankytis New Yorko Hay
den’s Planetariume. Kuo
met ten buvo demonstruo
jama dangaus planetos ir 
nuobodžiai kažin koks pro
fesorius aiškino apie mete

orus ir žvaigždes, tai imta 
mano ir užmigta... Išgąs
tingai pabudau tuomet, ka
da publika suklykė, ypatin
gai vaikai, kai buvo persta
toma, jog milžiniškas me
teoras, lyg žarija, artina
si prie mūsų žemjės. Taip 
smarkiai moviau iš to Pla
netariumo didelės statinės, 
kad bebėgdamas kaž kokią 
elegantišką ponią su kėde 
parverčiau ir tik už keleto 
kvartalu atsiminiau, kad 
ten Planetariume iš to iš
gąsčio pamiršau skrybėlę ir 
lietsargį.

“Pares”
“Išsitraukti” pripratau 

vis dažniau ir dažniau, kad, 
pagaliau, blaivas mažai ka
da buvau. Prie tokio mano 
dažnaus “išsitraukimo” ge
rokai prisidėjo nuolatinės 
šeimyniškos “parės,” ku
rioms jau sekmadienių nei 
šeštadienių nebeuž tenka. 
Kitas “pares” prisieina 
ruošti šiokiais vakarais.

Ir kokių čia pas mus “pa
rin’’ neparuošiama! Štai, 
poniai Klumpaitienei suėjo 
dveji metai, kai persiskyrė 
su vyru — ruošiamla sur- 
pryzo puota. Ponas Kups
tas po dvejų metų vėl at
gavo automobilio vairavi
mui “laisnius,” kurtuos bu
vo praradęs, kada parver
tė už save , jaunesnį senį. 
Jam irgi surpryzo puota' 
suruošta. Ponas Skilandis 
paruošė puotą, kuomet per
sikraustė į naują vietą ir 
apygražiai išsitaisė kamba
rius. O jau gimtadienių ar 
vedybinių sukakčių pokiliai 
tai taip akylai saugojami, 
kad jų nepražiopsojus, 
kaip kokia didžiausia bran
genybė.

Kiekvienoje puotoje sten
giamasi pralenkti kitas puo
tas patrovų bei gėrimų gau
sumu ir jų įvairumu. Na, 
ir tokion puoton pakliuvęs 
negi sėdėsi, nosį pakabinęs 
ir susiraukęs. “Kerti” ir 
geri žmogus, iki tas viskas 
atsispiria į apaęią liežuvio. 
O po to ima keletą dienų, 
kol skilvys atsigauna nuo 
to nuovargio. .

Pas daktarus
Po ilgo kankinimosi dėl 

nemiegojimo, pradėjau lan
kytis pas daktarus. Kiek
vienas daktaras duoda re
ceptą dėl vaistų, duoda dėl 
miegojimu piliukių. Liepia 
ateit dažniau ir dažniau.

Ypatingai norisi plačiau 
pabrėžti apie vieną dakta
rą, kuris yra vidurių spe
cialistas. šis daktaras už
laiko savo kabinete puikią 
slaugę, kuri atrodo, tartum 
Smetonos pripilta bonka. 
Daktaras su slauge kiekvie
ną pacijentą atydžiai išeg- 
zaminuoja. Daktaras gra
žiai pasirėdęs, grynai barz
dą nusiskutęs, daug žiedų 
ant pirštų dėvi. Taigi šis 
daktaras su minima panele 
ir mane pradėjo egzami
nuoti. Ir kur jie man ne
žiūrėjo ir nečiupinėjo! Pa
galiau, jau man pritrūko 
kantrybės ir jiems pastebė
jau:

-—Garbingas daktare, vis

ką žiūrėkite ir čiupinėkite, 
bet tik nepalikite į vidurius 
įkišę kokio įrankio, nes juk 
jūs nenorite, kad aš čia šia
me kabinete numirčiau.

—Nebijok, tamsta, — jis 
atkirto, — čia dar nei vie
nas pacijentas nemirė; ne
mirsi nė tu!

Po išegzaminavimo turė
jau lankytis du kartu sa
vaitėje. Vienas atsilanky
mas buvo 10 dolerių, ir lai
kytis turėjau darbo laiku, 
išlikdamas iš darbo po ke
letą valandų. Po ilgoko 
lankymosi pas šį daktarą 
ir praleidus keletą šimtų 
dolerių,— pagaliau, nutrau
kiau lankymąsi. Net gi dak
taras skambino telefonu į 
namus, kad jis dar nepabai
gęs mane “gydyt.” Rezul
tatai tokie, kad pinigine 
mano pasilengvino. Dau
giau nieke.
Kiti daktarai panašiai el

gėsi. Kiekvienas davė skir
tingų piliukių. Beveik kiek
vienas liepė numest gėri
mą ar bent žymiai suma
žini. Tačiau, sumažinus ar 
visai sustojus “išsitraukti,” 
miegojimo reikalas nuo 
vaistų nė kiek nepagerėjo...

Daktaro Kaškiaučiaus 
knyga

Bet štai, kiek laiko atgal, 
pakliūva man daktaro Kaš
kiaučiaus knyga’ Sveikatos 
Šaltinis. Apart kitko, aty
džiai perskaičiau straipsnį

AR ŽINOTE, KAD?-
TUOJ IŠBLAIVĄS 
GIRTUOKLIUS 
VITAMINAS

Įleidus vitamino B-6 (Py- 
ridoxino) pasigėrusį am į 
kraują, tatai išblaivo gir
tuoklį per dvi ar tris mi
nutes, kaip kad patyrė Lon
dono daktaras Vernon P. 
Wordsworth.

Apsiseilėję, keikiantieji, 
kniubinėjantįeji girtuokiai 
tuojau išsipagyriojo nuo to 
vitamino “šūvio,” kaip pra
neša New Yorko Times.

Suprantama, kad ir vita
mino B-6 nuryjimas padeda 
išsipagirioti.

Jau pirmfiau patikrinta, 
jog šis vitaminas tarnauja 
ir kaipo gyduolė susirgu- 
siems nuo atominių spindu
liu, c.

JO ILGO AMŽIAUS 
“SEKRETAS”

Kai vienas 121 metų am
žiaus vyras Los Angelėje 
minėjo savo gimtadienį, ko
respondentai užklausė:

—Ką tamsta darei, kad 
taip ilgai gyveni?

Senis atsakė:—
—Nieko daugiau neda

riau, kaip tik buvau ir 
kvėpavau.

DŽIOVININKĖS
GIMDO KŪDIKIUS
BE DŽIOVOS

Gamta pasirūpina, kad 
džiovininkių motinu kūdi
kiai gimtų be džiovos.

Bet jeigu džiovininkė sa
vo krūtimis peni naujagimį, 
tai gali apkrėst jį džiova.

“Nervai ir nervingumas.” 
Įsitėmijau tamje straipsny
je, jog kitokie vaistai ne
minima, kaip tik vitaminai. 
Ir pakartotinai minima vi
taminai BĮ dėl netikusių 
nervų. Taigi, prisilaikyda
mas viršminėtoje knygoje 
patarimų, ir pradėjau mai
tintis tinkamu maistu, ir 
prie kiekvieno valgio pra
ryju vieną ilgą rudą vita
miną, kurie ant bonkutės 
užsivadina “Bexel,” ir ten 
pažymima, kokių mineralų 
tuose vitaminuose randasi, 
būtent: Thiamine Hydro
chloride (Bl), Riboflavin 
(B2), Calcium Pantothen
ate, Niacin, Pyridoxine Hy
drochloride (B6) Vitamin 
B12 ir Brewer’s Yeast.

Iš karto, padarius tokį 
atsivertimą nuo Seagram ir 
Ballantine prie vitaminų,— 
kilo mano “motore” didelė 
reakcija. Netgi vieną rytą, 
vieton eiti į darbą, maniau 
važiuot į ligoninę. Tačiau, 
tą reakciją pergalėjau. Ir 
dabar užsilaikau taip, kaip 
civilizuotas žmogus. Bet 
ve, dabar kita bėda: ne
tekau draugų... O tokių, 
kurie vitaminus ryja ir ku
riems nedėlios lytais galvų 
neskauda, — labai mažai 
yra. Tačiau, verčiau pabū
siu be artimų draūgų, bile 
naktimis galiu ramiai ir tin
kamai išmiegot ir pasilsėt.

Pamylėjęs Vitaminus

Tokia motina turi vykdy
ti gydytojo patarimus, kaip 
apsaugot kūdikį, ir sykiu 
pati gydytis.

ADVOKATŲ VIEŠPA
TAUJAMAS SENATAS

Jungtinių Valstijų Sena
te yra viso 96 senatoriai — 
Po du nuo kiekvienos vals
tijos.

Dabartiniame Senate yra 
53 advokatai ir tik 43 žmo
nės iš skirtingų užsiėmimų.

8 yra bankininkai, 7 laik
raščių. leidėjai, 4 rašytojai, 
4 reporteriai, 2 spaustuvi
ninkai, 2 inžinieriai; kiti 
vadinasi biznieriais bei far- 
meriais, kurie patys, tačiau, 
nefarmeriauja, bet pelnosi 
iš rendauninkų bei pusinin
kų. '

Advokatai gi dažnai taip 
“sutaiso” įstatymus, kad 
net valdžia negali suprasti.

TURKAS SU 2 PĖDŲ 
UODEGA

Ankara, Turkija. — Pas 
vieną draftuojamą kariuo
menėn turką daktarai su
rado ilgą uodegą, beveik 2 
pėdų. Dar nėra žinios, ar 
uodega apsaugojo jį nuo ar
mijos.

ŽMOGŽUDŽIO MOTINA 
TARDANČIOJE JĮ 

DŽIŪRĖJE
Peoria, Ill.—Kuomet vie

nas vyras čią buvo teisia
mas už žmogžudystę, pasi
rodė, jog teismo džiūrėje 
yra ir jo motina. Teisėjas

Iš INDO-KINIJOS IR 
VIETNAMO ISTORIJOS

Kasdien matome vardą 
Indo-Kinijos ir Vietnamo 
liaudies. Jau daug metų, 
kai ten eina karas prieš 
svetimus įsiveržėlius — 
francūzus. Kas yra Indo- 
Kinija, Vietnamas? Kokia 
jų praeitis?

Indo-Kinija yra . patsai 
pietrytinis Azijos sausže- 
mio kraštas. Iš rytų pusės 
yra Pietų Kinijos Jūra, iš 
pietvakarių Siamo užlaja. 
Sausžemyje Indo-Kinija ru- 
bežiuojasi šiaurėje su Kini
ja, šiaurvakariuose su Bur
ma, vakaruose su Siamo 
(Thailando) karalyste. Bur
ma, Siamas, Indo-Kinija ir 
Malajos pussalis yra iš visų 
pusių apsupti jūrų ir In
dijos Okeano.

Indo-Kinija senovėje bu
vo dalis Kinijos. Dabar ji 
laikoma Francijos kolonija. 
Indo - Kinija yra didelis 
kraštas, tikrumoje didesnis 
už pačią Franci ją; užima 
286,000 ketvirtainių mylių 
ir turi apie 30,000,000 gy
ventojų.

Iš šiaurės į pietus Indo- 
Kinija tęsiasi veik 1,000 
mylių. Kadangi randasi ne
toli ekvatoriaus (vidurinės 
žemės juostos), tai’ šiltas 
kraštas. Balandis :ir gegu
žė yra karščiausi mėnesiai. 
Vasaros laiku būna labai 
ilgų lietų laikotarpis. Son- 
Koi ir Mekong yra didelės 
upes, kurios teka per Indo- 
Kinija. Šalyje yra ir ne
mažų kalnų, bet daugiau 
pelkių.

Indo-Kinus Francija yra 
padalinus į tris provincijas, 
vadinamas karalystes: Vi
etnamą, kuris tirštai apgy
ventas; Laosą ir Kambodi- 
ją. Visoms toms provinci
joms francūzai turi kara
liukus — savo pastumdė
lius.

Vietnamo karaliukas Bao- 
Dai aklai tarnavo Japoni
jai, kada laike karo Japo
nija buvo okupavus Indo- 
Kinija. Dabar jis taip pat 
ištikimai tarnauja Franci
jos imperializmui.

Indo-Kinija yra žemdir
bystės šalis, čia labai daug 
užaugina ryžių. 1951-1952 
metais buvo gauta net 5,- 
700,000 tonų ryžių. Ryžiai 
gi yra* svarbiausias šalies 

sustabdė bylą, įsakydamas 
perrinkti džiūrę.

Paukštis puolė lėktuvą ir 
privertė nusileisti

Dillon, Montana.—Erelis 
kartotinai • puolė skrendan
tį pro čia lėktuvą, taip kad 
lakūnas buvo priverstas 
nusileisti ant paprasto lau
ko.

Karvės ir televizija
Whitby, Kanada. — Vie

nas farmeris įstatė televi
ziją į karvių tvartą ir 
džiaugiasi, kad nuo to lai
ko gauna po 14 galionų dau
giau pieno per diena.

j. c. k.

IŠ ISTORIJOS
Rašo D. M. šolomskas 

išvežimas į užsienį. Greta 
ryžių, augina miežius, cu
krinius augmenis, medvil
nę, tabaką, arbatą, kavą, 
pynatsus, pupaites, saldžią
sias bulves ir kitokius val- 
ginius augmenis.

Indo-Kinija turi ir fabri
kų, kurie pagamina šaliai 
reikalingų dirbinių, ir net 
išvežimui, kaip tai, drabu
žių, miško išdirbystės, šil
ko, popierio ir tt.

Indo - Kinijos gamtiniai 
turtai ne visi ištirti, bet yra 
kasyklų anglies, geležies, 
cinos, cinko, aukso, švino, 
bauksitu ir kitu metalu. 
Šalis labai turtinga miš
kais, kurie užima 77,- 
000,000 akrų plotą, kurių 
tarpe auga labai kietų me
džių, taipgi medžių, kurie 
turi aliejaus. Gumos 1951 
metais buvo pagaminta veik 
50,000 tonu. . , (

Gyvena kinų - malajiečių 
tauta annamitai Vietname, 
kuri turi savo kalbą. Kam- 
bodijoje gyvena kambodai, 
kurie taip pat turi savo 
kalbą: Laoso provincijoje—, 
laotiečiai, kurie turi tris 
skirtingas kalbas. Visos tos 
tautinės grupės kilę iš kinų- 
indusų tautos.

Biskis <iš Istorijos
. Kaip jau minėjome, Indo- 
Kinija senovėje buvo dalis 
Kinijos, vėliau — ; atskiros 
valstybėlės. Baltieji ten 
pirmu kartu pasirodę, tai- 
portugalai biznieriai ir mi
sionieriai 16-tame šimtme
tyje. Pradžioje 1 visokiais 
apgavimais portugalai 
stengėsi įsigalėti, vėliau gi 
su jėga.

Baltųjų imperialistų var
žybos už kolonijas ir Por
tugalijos nusilpnėjimas at
vedė prie to, kad 1787 me
tais Francijos valdovai pra
dėjo ten įsigalėti, o 19-tame 
amžiuje francūzai padėjo 
vietos karaliams kovoje 
prieš liaudį ir pasiskelbė 
Indo-Kinijos “globotojais.” 
Tas “globojimas,” kaip ir 
paprastai, buvo taip panau
dotas, kad Francija pavertė 
tą šalį savo kolonija, iš ku
rios stengėsi kuo daugiau
siai pasipelnyti.

Laike Antrojo pasaulinio 
karo, kada Francijoj įsiga
lėjo Hitleris, tai jam patai
kaujanti Francijos Vichy 
(generolo Petaino) valdžia 
sutiko, kad Japonija gali 
okupuoti Indo-Kinija. Ja
ponijai tas pagelbėjo leng
viau užimti Indo-Kinija ir 
išvyti anglus iš Malajos 
pussalio ir jų Singapore 
laivyno tvirtovės .

Bet Indo-Kinijos liaudis 
nepasidavė, organizavo 
partizanų būrius ir kovojo 
prieš Japonijos okupaciją.

Kada Japonijos imperia
lizmas buvo parblokštas, 
svarbiausiai Tarybų armi
jos Mandžūrijoje, 1945 me
tais, tai Indo-Kinijos parti
zanai paskelbė savo krašto 
nepriklausomybę. Tada an
glų ir kinų generolo Čiang 
Kai-šeko armijos pasikvie
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tė Japonijos armiją, esamą 
Kinijoj, ir pradėjo karą 
prieš Indo-Kinijos partiza
nų valdžią. Pradžioje už
puolikams pavyko. Jie at- 
steigė Francijos viešpata
vimą. Bet tas tęsėsi neil
gai. Vietnamo, svarbiau
sios provincijos, partizanai 
vadovystėje Ho - Či - Minho 
1946 metais pradėjo karą 
prieš Francijos imperializ
mą, kad’ galutinai atsikra
tyti svetimųjų “globos.”

Vietnamo Respublika
Vietnamo provincija . ar

ba, kaip francūzai sako, ka
ralystė užima mažiau kaip 
pusę Indo-Kinijos teritori
jos, bet ten gyvena veik 85 
procentai visų žmonių; ten 
yra svarbiausi miestai, prie
plaukos, industrija ir kiti 
svarbūs centrai.

Vietname ir organizavosi 
Liaudies Respublika prieša
kyje su vadovu Ho-Či-M'in- 
hu. Prasidėjo žiauriausias 
karas. Kaip paprastai,, im
perialistai visu žiaurumu 
puolė kolonijų “laukinius 
gyventojus,” taip buvb ir 
Vietnamo šalyje.

Francija permetė į Viet
namo provinciją apie 200,- 
600 savo armijos, moder
niškiausiai apginkluoji o s 
arnerikiniais : ginklais. Ji 
pasisamdė desėtkus ■ tūks
tančiu vokiečiu hitlerininku 
ir japonų. Kovos buvo, la
bai žiaurios. Bet svetimi 
įsiveržėliai daug kentėjo, 
nes visur jie rado savo prie
šus'.

Jau 1951 metais vietna
miečiai valdė 90 procentų 
Vietnamo teritorijos, kur 
gyvena 20,000,000 žmonių. 
Toje provincijoje francūzai 
laikėsi tik didesniuose mies
tuose ir didesnėse prieplau
kose.

Kaip žinome, daug kartų 
amerikinė spauda darė pra
nešimus, kad “francūzai vi- 
sur laimi,” kad “Vietnamo 
komunistams jau atėjo pa
baiga.” Bet po kiekvieno to
kio pranešimo ateidavo nau
jos žinios, kad Vietnamo 
liaudies armija laimėjo, kad 
“francūzai strategijos 'su
metimais” apleido tą ah "ki
tą miestą bei poziciją.

Vėliau pasiekė žinios, kad 
Vietnamo Liaudies Respu
blikos kovūnai atlaikė kon
ferenciją su Liaudies Fron
to vadais iš Kambodijos, 
provincijos, kuri turi apie 
4,000,000 gyventojų,. ir La
os provincijos, kuri tu
ri apie du milijonus gy
ventojų; ir susitarė apjung
ti viso krašto gyventojus į 
vieną Liaudies Respubliką.

Vietnamo Liaudies Res
publiką jau seniai pripaži
no Tarybų Sąjunga, Kinijos 
Liaudies Respublika, Mon
golija ir eilė kitų kraštų, 
kaipo vienatinę to krašto 
vyriausybę. Iš kitos pUšės, 
Francijos valdovai su Ame
rikos kapitalistų pagalba 
veda karą už išlaikymą tos 
šalies kaipo Francijos ko
lonijos.



G, A. G u rėvas

' MOKSLINIAI NUMATYMAI IR 
RELIGINĖS PRANAŠYSTĖS

(Pabaiga)
Kopernikas nustatė, kad 

Žemė nėra visatos centras, 
o viena iš planetų, toks pat 
dangaus kūnas, kaip ir da.vi
gelis kitų. Ar galima po to ! 
prileisti, jog kitos planetos 
egzistuojančios tik tani, kad ‘ 
veiktų žmonių likimą?

Nereikia, tačiau, manyti J 
kad astrologiniai prietarai; 
yra galutinai atiduoti Į ar
chyvą. Panašiai kaip ir re-' 
ligija, astrologija viena ar 
kita forma egzistuoja ir 
mūsų laikais, nes jos abi 
yra reikalingos klasinėje, i 
išnaudotojiškoje visu o m e - 
nėję. Vakarų Europoje ir 
Amerikoje yra leidžiamos į 
astrologinės knygos, žurna
lai ir kalendoriai, ruošiami • 
astrologų suvažiavimai ir j 
tt. Smarkiai rėme šiuos | 
šarlatanus vokiškieji fašis-j 
tai. Žmogėdra Hitleris tu- j 
rėjo savo astrologą, kuris\ 
“pranašavo” jam visokius 
laimėjimus.

Visose kapitalistinėse ša
lyse ir visų pirma Jungtinė
se Amerikos Valstybėse pa
klausa astrologiniams pra
našavimams iš buržuazijos 
pusės žymiai padidėjo.

Jungtinėse A m e r i k o s 
Valstybėse, kurios pasidarė 
pasauliniu obskurantizmo 
ir imperialistinės reakcijos 
centru, yra apie 30 tūks
tančių astrologų (neskai
tant. kitokių “likimo prana
šautojų”). Tikėjimo astro
logais atgimimas — tai vie
nas ryškių melagingos, 
veidmainiškos buržuazines 
kultūros smukimo bei ban
kroto pavyzdžių.

Taigi, astrologija, kaip ir 
bet koks būrimas, nepripa? 
žįsta gamtinio dėsningumo, 
tikro reiškinių tarpusavio 
ryšio ir tarpusavio priklau
somumo, tai yra neturi jo
kių mokslinių pagrindų. Tai 
yra pseudomokslas, senovi
nis prietaras, turįs religinį 
pobūdį.
Antimoksiinis tikėjimo 
ženklais ir burtais pobūdis

Pirmykščiai žmonės bu
vo bejėgiai prieš baisingas 
gamtos jėgas, Jų gamybi
nės jėgos buvo labai silp
nos. Gamybinio patyrimo 
ir darbo įgūdžių žmonija 
buvo sukaupusi mažai, žmo
nės per mažai žinojo, jie 
negalėjo žinoti reiškinių ti
kro dėsningumo, nematė 
natūralinių, material i n i ų 
priežasčių to, kas vyksta 
aplink. Nežinodami tikrų 
dėsningumų bei įvykių ry
šių, senoviniai žmonės tikė
jo klaidingais dėsningu
mais, fantastiniais įvykių 
ryšiais.

Tais laikais dar nemokėta 
kaip reikiant skirti priežas
tį nuo išdavos, skirti tai, 
kas mažiau syarbu, kas yra 
atsitiktino, nuo to, kas yra 
esminga ir būtina. Pir
mykštis žmogus manė, kad 
išorinis dviejų (iš tikrųjų 
įvairiarūšių) reiškimų pa- 

- našumas reiškia jų vidini 
ryšį; Taip atsirado tikė
jimas ženklais — vienas la
biausiai paplitusių prietarų.

Didesnė dalis ženklu yra 
padiktuota pirmykštės “tai
syklės”: panašybė sukelia 
panašybę. Pavyzdžiui, jei 
sutiksi žmogų su pilnu ki
biru — tai lauk “pilnumo” 
—pasisekimo, troškimu iš
sipildymo. Jei sutiksi ką 
nors su tuščiais kibirais — 

'tai lauk nepasisekimų. Iš 
šio prietaro kilo rusiškas 
posakis “kad tau tuščia, 
būtų.”

Prietaringi žmonės gal
voja: jeigu kelią perbėgo 

juoda katė, tai “kelio ne
bus.” Ir šis ženklas yra pa
remtas panašių reiškinių 
panašių pasekmių tikėjimu. 
Atsirado jis tais laikais, 
kai žmonės pradėjo laikyti 
juodą spalvą, nakties, miš
ko ir urvo tamsą kupinais 
pavojui—“nelaimingais.”

Ar yra tikras priežastinis 
ryšys tarp ateities ir kibi
ro arba kates? Aišku, ne. 
Ir kas gi nežino, kad nelai
mės užgriūva ir tuos žmo
nes, kurio nebuvo sutikę nei 
tuščių, nei pilnų kibirų ir 
jokių kačių. Ir, priešingai, 
pasisekimų turi ir tie, ku
rie sutiko tuščia kibirą ar
ba kurių kelią perbėgo juo
da katė.

Ženklai — tai senoviniu 
prietarų liekana. Teisingai 
numatyti ateitį pagal žen
klus—neįmanoma: šie “'nu
matymai” atsirado seniai ir 1*1 T lišliko del to, kad yra kla
sinė visuomene, kurioje 
darbo žmonės yra. pavergti 
ir neapšviesti.

Yra vadinamieji liaudies 
ženklai, pavyzdžiui, apie 
orą. Juose nėra nieko fan
tastiška, nes jie yra parem
ti tikru žmonių patyrimu. 
Tos rūšies ženklai ir prana
šavimai yra pagristi tikrų 
ryšių tarp įvykių stebėji
mu (nors ir labai nepilnu). 
Tačiau liaudies ženklai ap
ima tik nedidelį reiškiniu 
kompleksą ir negiliai at
skleidžia reiškinių ryšius. 
Kai dėl kitu ženklu, tai iie 
nėra verti jokio pasitikėji
mo.

Glaudžiai susijęs su tikė
jimu ženklais yra kitas 
prietaras — būrimas.

Realių ryšių, priežastinio 
reiškinių peikiau s o m u m o 
nežinojimas atvedė žmones 
kadaise į tai, kad atsitikti- 
niausius požymius ir suta
pimus jie p radėjo laikyti 
esminiais- reiškiniais, dės
ningumais, tariamai * turin
čiais ryšį su žmonių likimu. 
Taip atsirado įvairios būri
mo rūšys iš atsit i k t i n i ų 
daiktų —‘žaidžiamųjų kau
liukui, akmenėlių ir tt.—de
rinių. Tokiu pat būdu at
sirado būrimas iš kortų: 
įvairūs kortų deriniai aiški
nami ■ kaip žmonių ateities 
pranašavimas, kai]) aliuzi
jos i būsimus įvykius, kaip 
“likimo” valios pasireiški
mas. O kadangi kortų de
riniai būna labai įvairūs, 
tai būrėjos turi galimybę 
pasakoti viską, kas jomsj 
ateina į galvą.

(domu, kad garsiausios 
(tai yra apsukriausios) yra 
tos būrėjos, kurios moka 
kalbėti bendriausiomis, tuš; 
šiomis frazėmis, Šių šarla- 
tanių pasisekimo “paslap
tis” yra ta, kad.jos moka 
kalbėti taip miglotai, jog 
klientai visuomet gali su
prasti jų neaiškius posa
kius, kaip jiems patinka. 
Būrėjos žino, kad į jas pa
prastai kreipiasi dėl kažko 
susijaudinę žmones, labai 
reikalingi paguodos, ir to
dėl “pranašauja,” kaip tai
syklė, gerą ateitį.

Iki šiol gana paplitęs yra 
bū rimas iš delno odos lini
jų—chiromantija. Dar gi
lioje senovėje pradėta tikė
ti tuo, kad iš rankų delnų 
linijų, raukšlių, kauburėlių 
galima nustatyti žmogaus 
būdą ir atspėti jo likimą. 
Buržuazinėse šalyse ir da
bar yra daug chiromantų. 
Kai]) ir astrologai, jie yra 
apsukrūs šarlatanai.

Delno linijoms įr raukš
lėms chiromantai davė vi
siškai atsitiktinius, fantas

tinius pavadinimus: gyvy
bės linija, proto linija, šir
dies linija, sveikatos linija 
ir tt. Tai]) pat atsitiktinai 
kauburėliai gavo planetų 
vardus (ir tuo būdu chiro
mantija surišo save su as
trologija). Kiekvienai lini
jai, kiekvienam kauburėliui 
chiromantai priskiria ryšį 
su vienu ar kitu psichiniu 
bruožu.

Iš tikrųjų delno išorinis 
vaizdas neturi nieko ben
dra nei su žmogaus vidinė
mis savybėmis, nei su jo li
kimu. Chiromantija visiš
kai neturi mokslinių pa
grindų ir niekuo nesiskiria 
nuo kitų būrimo rūšių.

Kas sukelia nepagrįstą 
tikėjimą likimu

Dar esama prietaringų 
žmonių, kurie mano, kad 
viskas gyvenime iš anksto 
nustatoma kažkokios pa
slaptingos, nežinomos jėgos 
—lemties, likimo. Toks prie
taras, yra vadinamas fata
lizmu (nuo lotyniško žodžio 
“fatum” — “likimas,” “lem
tis”). Bet jeigu žmonių gy
venimas iš tikrųjų priklau
so nuo likimo, tai jie yra 
pasmerkti visiškam nevei
klumui, jiems beliktų sudė
ti rankas ir laukti, ką die
vas duos. Pagal fatalizmą, 
“kas lemta, to neišvengsi,” 
ir todėl šio tikėjimo šalinin
kai paprastai nuolat karto
ja: “Toks yra likimas,” 
“Nuo likimo nepabėgsi.”

Tikėjimas likimu ir sieki
mas per kokius nors burtus 
sužinoti, kas įvyks ateityje, 
daugiausia paplinta ten, 
kur žmonės nėra tikri dėl 
rytojaus. Fatalizmas atsi
rado pirmykštėje visuome
nėje, kur žmogus yra ap
linkybių vergas. Esant ka
pitalizmui, darbo žmonių 
gyvenimas yra labai sunkus, 
ir visiškai neužtikrintas. 
Kapitalistinėje visuomenė
je ūkinis procesas vyksta 
neplaningai, chaot i š k a i, 
aklai, o tai veda į krizes, 
nedarbą ir panašius reiški
nius, kurie ypač sunkiai pa
liečia darbo žmones. Todėl 
visuomeninis gyvenimas 
esant kapitalizmui atrodo 
žmonėms kaip kažkas nenu
matyta, nelaukta, ir dauge
lis netyčia ima galvoti, kad 
visuomenė — tai chaosas ir 
kad atsitiktinumas žaidžia 
žmogumi.

Kapitalistinis pasaulis yra 
sutvarkytas taip, kad jis 
n e i žvengiamai pagimdo 
žmonėse netikrumą dėl ry
tojaus. Kiekvienas darbo 
žmogus žino, kad jis staiga 
gali netekti darbo, likti be 
maisto ir buto, pasidaryti 
patrankų mėsa grobikiška
me kare ir tt. Visa tai su
kelia ateities baimę, pagim
do netikrumą, nemokėjimą 
suprasti, kas bus rytoj, ir 
stumia žmones į fatalizmą. 
Kaip tik todėl kapitalisti
niame pasaulyje -taip yra 
paplitęs tikėjimas likimu.

Milwaukee, Wis.
Milwaukieciai laukia 
chicagiečių

Gegužės 10 d. Pulasky sve
tainėje, Cudahy, Wis., LKM 
Choras iš Chicagos duos gra
žu koncertą.

Mil vvaukiečiams tai visai, 
kaip čia sakant,, “back, yard.’’ 
Todėl, ką tik sutiksi, visi kal
ba apie gegužės 10-tą.

Yra gerą žinių, kad dide
liais būriais atvyks į koncer
tą iš K.enoshos, Racine, She
boygan, Waukegan, Madison 
ir kitų mažesnių vietovių.

Prie to, girdėjau, kad su 
LKM Choru iš Chicagos žada

MIRUS

JIEVAI ČERKAUSKIENEI
Scranton, Pa.

Reiškiame giliausią užuojautą jos dukroms 
Onutei ir Marytei ir sūnui Vladui.

Brone ir Viktorija Zmitraitės
Johnson City, N. Y.

CHICAGOS ŽINIOS

SVARBU
BOSTONO APYLINKEI

žymiausi lietuvių talentai iš New Yorko vyksta į 
Bostono' apylinkę koncertuoti.

Leonas Yonikas, baritonas, ir
Suzana Kazokytė, sopranas
Frank Balevičius, komp.-pianistas
Aido Choro Šokėjų Grupė

Duos Puikų Koncertą

Marcelės Dauderienės 
įspūdingos laidotuves

Balandžio 22 d. apie 1 vai. 
minios žmonių rinkosi į Paul 
Ridiko koplyčią, kur buvo pa
šarvota Marcelė Dauderienė, 
kad atiduoti pagarbą ir pasa
kyti paskutinį sudiev! Daly
vavo draugai iš Chicagos ir 
jos priemiesčių, buvo atvykę 
iš Clevelando velionies brolis 
Vincas Lozoraitis, jo duktė su 
vyru ir kiti giminės. Iš India
nos farmeriai ir rezortų užlai- 
kytojai V. Vasys, Jankauskai, 
L. Valančius, J. Kaciucevičie- 
nė, Straukas, M. Šmitiene, M. 
Bacevičienė. Iš Michigan far
meriai Petras ir Koste Rimkai 
ir Emily Drebus.

Viduje koplyčios didele 
spūstis; būriai stovėjo lauko 
pusėje, arba vieni slenka į vi
dų, kiti, ant šalygatvių laukė, 
kada apeigos: prasidės ir išly
dėjimas Marcelės Dauderie
nės palaikų į Lietuvių Tauti
nes kapines. Visų liūdni vei
dai ir širdys gailesčio suspau
stos, kad neteko netik vyras 
Po vilas savo mylimos žmonos, 
brolis. Vincas vienintelės bran
gios sesutės ir kiti 'giminės 
artimos ypatos. Taip kiti savo 
įdėjos draugės,^ veikėjos ir 
nuoširdžios kiekvienam gero 
velijančios prietelkos. Tarp 
gėlių vainikų gražiame kars
te ilsisi Marcelė labai gražiai 
atrodanti. Rodos tik šiaip sau 
ramiai miega. Tik kada at- 
maršavo su ženklais šešios 
Amerikos Liet. Mot. Kult. 
Klubo pagarbos sargyba ir 
taipgi tokis pat skaitlius vyrų 
su baltomis pirštinaitėmis 
ir vargonams liūdnai grojant 
jie visi prisiartino prie karsto. 
Tada dar labiau pradėjo da
lyvių širdys plakti ir neišsilai
kančių graudžios ašarėlės rie
dėti per veidus.

štai graborius Ridikas aa- 
ria keletą žodžių. Pasigirsta 
dainininkės Estellos Bogden 
liūdna giesmė “Man gaila...” 
Dainininkei, su vargonais pri
taria jaunas vyriškis. Po to 
kalba Vilnies red. Leonas 
Prūseika. Jo kalba jautri ir 
kartu padrąsinanti gyviesiems 
gyventi ir kovoti už liaudies 
šviesesnį rytojų ir darbo žmo
nijos pergalę. Labai gražiai 
nupiešė velionės Marcelės 
gyvenimą ir veiklą, jos išsila
vinimą ir palinkimą dailei. 
Anot kalbėtojo, jaunutė graži 
iš Naumiesčio pašešupio pa
krančių, vos sulaukusi septy
niolikos metelių mergaitė, 
kaip gėlelė vos tik pražydusi, 
apleidžia Lietuvą ir atvyksta 
svetimon šalelėn kur buvo 
kviečiama brolio Lozoraičio 
tuomet gyvenančio Clevelan- 
de. Prūseika paskaito Salomė
jos Neries eilėraštį prie kars
to. Nepaprastai įspūdingos 
mintys, labai gražiu ritmu už
akcentuotos gabiosios poetės. 
Po tam Bogden dar sudainuo
ja “Apleistas”.

žmonės slenka tyliai pro 
velionės karstą žvilgtelėdami 
jau paskutinį kartą. Solistas 
gieda vargonams pritariant. 
Nors darbo diena, bet visgi 
apie penkiasdešimt viena ma
šina, su palydovais, ilgoje ei
lėje pasileido į kapus. Pavasa

būti nemažai svečių ir vieš
nių. Taigi gegužės 10-tą čia 
bus viso Wisconsin© lietuvių 
linksma ir graži iškilmė.

M-lis*

riškas šiltas oras. Nors saulu
tė ir nedrąsiai švietė, bet švel
nus vėjelis glostė visų palydo
vų veidus.

Tyla; čia jau kelio galas. 
Gražioje vietelėje • ant kalne
lio iškilo puikus granito pa
minklas. Prieš keturiolika 
metų mirusi čia ilsis Povilo 
Dauderio pirmoji žmona Va- 
rute Bigeliutė. šalę jos tėve
lis, tragiškai miręs 1919, 
Vincas Bigelis.

Tarp būrio prie kapo esan
čių žmonių matosi našlė sene
lė, sveika ir žvali Bigelienė. 
Dabar Povilo ir antroji žmo
na Marcelė Lozoraitytė Dau- 
derienė, pateko jų tarpan ir 
ilsėsis amžinai.

Iš koplyčios vargonų liūdni 
garsai plaukia ir pripildo ap
linką. Tarp' vargonų liūdnų 
garsų pasigirsta Agotėlės ir 
Konstancijos duetas “Man 
gaila.’’ Antru kartu prakalba 
draugas Prūseika. Jis kalba 
apie šių kapinių toleranciją 
ir netoleranciją. Mat atsiran
da tokių asmenų, kurie mojasi 
atimti balsą ir užgniaužti 
žmonėms teises. Prieš 40 me
tų visi laisvų pažiūrų lietuviai 
įsteigė ir praplėtė šias puikias 
kapines. O kapinių apvaikš- 
čiojime jie yra ignoruojami ir 
žeminami.
Kaip kalbėtojas, taip laido-

NEWARK, NEW JERSEY 
f

CUKRINIS KAREIVIS
"THE CHOCOLATE SOLDIER"

DVIEJŲ AKTŲ OPERETĖ

šeštadienį

Gegužės (May) 23
UKRAINŲ SALĖJE

Beacon St. Newark, N. J.

Pradžia 8 vai. vak.
57

Sekmadienį

Gegužės (May) 24 
LIBERTY AUDITORIJOJ

110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill 

Pradžia 3:30 vai. popiet

K. ŽUKAUSKIENĖ / 
Aurelės rolėje

Stato Scenoje

Sietyno Choras 
po vadovyste ir režlsiūra

MILDRED STENSLER
* w V w

VAIDINTOJAI

Ona Stelmokaitė-Eicke - Nadina 
Edward Skučas - - - - Bmnerlis 
Leon Yonik - ----- - Aleksas 
Katrė Žukauskienė - - - A.urele 
Madeline Knorr ------ Masa 
Tadas Kaskiaučius------Popovas
Walter Bajoras - - .. Masa krovas 

Suflierius — P. Ramoška

Ši metodiška, gaivi operetė, kompozitoriaus Oscar Straus, yra sutaisyta pagal 
George Bernard Shaw veikalo: “Arms and The Man”. Ji vaizduoja satyriškai paiką 
karališką gyvenimą..... bet meilė yra didžiausia karo niekintoja ir meilė išlaimi.

Kostiumai ir scena atvaizduoja 1885 laikotarpį, kada Serbų armija užpuolė 
Turkų ąrmiją Bulgarijoj.... Choras ir solistai dainuoja 14 linksmų ir jautrių dai
nelių. ' ■ J

Rengėjai širdingai kviečia visus ir visas pamatyti gražią ir juokingą opere
tę. Įsitėmykite, kad choras vaidins du kartu ir dviejose vietose — Newarke ir Rich
mond Hill. Komisija,'

- i ........... . . ■ ■ ..-.u.    .1. i i i.......... . i ■■Ji ■ 1,1

4 nusl.-Laisvė (Liberty)«*Penktad., Gegužės-May -1,-*1953

Montello, Mass., šeštadienį

Gegužes-May 16-tą
TAUTIŠKO NAMO SALĖJĘ
8 VINE ST. IR NO. MAIN ST.

Pradžia 7:30 vai. vak. . -:- Įžanga $1.00
Rengia L.L.D. G-ta Kuopa

Gegužes-May 17-tą
Worcester, Mass., Sekmadienį

. f t rwurar

LIETUVIŲ SALĖJE 
29 ENDICOTT STREET

Pradžia 3-čią vai. popiet Įžanga $1.00
Rengia L.L.l). 11-ia Kuopa

Aukščiau minėti talentai yra aukšto išsilavinimo me
nininkai. Kiekvienas, kuriem nepertoli nuvykti, pasistengkite 
juos išgirsti.

tuvių tvarkytojas P. Ridikas, 
po perskaitymo anglų ir lie
tuvių kalbomis reikšmingų ei
lių, visiems išreiškė nuoširdų 
ačiū už dalyvavimą laidotu
vėse ir gražų atjautimą. O 
Marcelei Dauderienei lengvai 
ilsėtis šios šalies žemelėje.

R. Š.

Šypsenos
’ Geras vaistas 

Susirūpinęs vyras: “Pa

sakyk tu man, ką daryti, 
kad mano moteris visuo
met nervais serga?”

Daugiau patyręs vyras: 
“Kai tik moteris nervais 
skundžiasi, visuomet jai 
primink, jog nervingumas 
tai tikriausias ženklas se
nėjimo1. Pamatysi, kaip 
greit jos nervingumas iš
nyks.”

Sutaisė Kas Kitas f

RICHMOND HILL, N. Y.
---------------------- I -------- ...-.....:......i . ......... ........ ' '

T. KASKIAUČIUS 
Popovo rolėj
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DETROITO ŽINIOS

(Tąsa)
jis nenorėjo iš savęs padaryti tiems ne
naudėliams spektaklį, būti jų rankomis 
vartaliojamas, nuogas būti išprievartau
tas jų nešvarių žvilgsnių. Jis sukando 
dantis ir grįžo greit, dar greičiau, nu
sprendęs nusižudyti.

Motinai nesant namie, smulkiai iškra
tęs visą butą, jis rado revolverį. Tai bu
vo Noemi revolveris, kurį Aneta buvo 
paėmusi jai išėjus ir perdaug nerūpes
tingai įdėjusi į vieną stalčių. Jis pasi
savino jį ir paslėpė. Jis apsisprendė. 
Kaip kiekvienas vaikas, kurio mintį čia 
pat seka veiksmas, Markas norėjo tuoj 
pat jį įvykdyti. Sugrįžęs į butą be triuk
šmo, kaip ir buvo išėjęs, užsidarė savo 
kambaryje, jis užtaisė revolverį, kaip 
buvo matęs darant vieną licėjaus drau
gą, nedaug už jį vyresnį, kuris nešiojosi 
kišenėje vieną iš tų pavojingų žaislų ir 
per graikų kalbos pamoką, įsidėjęs jį gi
liai į portfelį, įspraustą tarp kojų, ’ jis 
aiškino atidiems kaimynams, kaip su juo 

peikia elgtis. Dabar ginklas paruoštas.
jurkas rengėsi šauti... Kur jis atsistos? 

Keikia, kad pasisektų. Ten, stačias, 
prieš veidrodį... Bet po to kur kristi?... 
Verčiau čia, atsisėdęs, pasirėmęs prie 
savo stalo ir priešais veidrodį... Jis nu
kabino veidrodį, padėjo ant stalo, parė
mė žodynu... Šitaip. Jis save gerai ma
tė. Jis paėmė revolverį ir prirėmė... 
Kur? Į smilkinį, sakoma, taip geriau
sia... Ar labai skaudės?.. Apie savo mo
tiną jis nepagalvojo. Jo aistra, jo kan
čia ir pasiruošimai viską paglemžė... Jo 
akys veidrodyje jį sujaudino... Vargšas 
Markas!.. Jis pajuto reikalą prieš 
dingdamas pasakyti, pranešti, ką jis iš
kentėjo dėl pasaulio ir kaip jis jį nieki
na... Noras atsikeršyti, palikti gailesį, 
sukelti pasigėrėjimą... Jis susiieškojo 
didelį lapą mokyklinio popieriaus, sulen
kė jį kreivai (jis skubėjo) ir savo netvir
ta besistengiančio vaiko rašysena para-

H
“Aš nebegaliu gyventi, neę ji mane ap

viro. y,isi žmonės blogi. Daugiau (nieko 
nebemyliu, taigi noriu verčiau mirti. Vi
sos moterys melagės. Jos niekšingos. 
Jos nemoka mylėtu ■ Aš ją niekinu.1 Pra
šau, kai mene laidos, uždėti ant manęs 
šį popierių: “Aš mirštu dėl Noemi!”

Dėl to brangaus vardo,-jis pravirko; 
jis prispaudė nosinę/pHe bufnoš, kad ne
sukeltų triukšmo. Jis fiUsišluostė aša
ras, vėl perskaitė eilutes ir rimtai pagal
vojo: . '

“Aš neprivalau jos'kompromituoti.”
Tada jis sudraskė lapą ir vėl pradėjo. 

Jo beviltiškos eilutės prieš jo norą lėkė 
kamuoliais. Priėjęs sakinį:

"Jos nemoka mylėti",
jis tęsė:

“Aš mokėjau ir mirštu."
Sielvartaudamas jis buvo labai tuo sa

kiniu patenkintas; jis beveik jį paguodė. 
Tai jį prielankiai nuteikė pasiliekan
tiems; ir jis geraširdiškai užbaigė:

“Atleidžiu jums visiems."
Jis pasirašė. Dar kelios sekundės, ir 

viskas bus baigta; jis bus išlaisvintas; 
iš anksto jis matė sukeltą puikų įspūdį!

Kai jis stengėsi apvedžioti plunksna 
vaikišką parašą, kur' buvo pritrūkę ra
šalo, mažojo kabineto durys staiga atsi
darė. Jam liko laiko lygiai tiek, kiek 
reikėjo po ranka pakišti ginklui ir po
pieriams. Aneta matė tik veidrodį, pa
statytą ant žodyno, ir manė, kad Markas 
priešais jį savimi gėrėjosi. Ji nepadarė 
jokios pastabos. Ji atrodė baisiai išvar
gusi ir žemu, lyg išsisėmusiu balsu pasa
kė pamiršusi nupirkti pietums pieno ir 
kad Markas būtų labai malonus, jei nu
eitų jo parnešti ir išvaduotų ją nuo var
go nulipti ir vėl užlipti keturis aukštus. 
Jis, turėdamas tik vieną mintį: kad tik 
ji nepamatytų, ką jo rankos slepia, ne
norėjo judėti; jis šiurkščiai atsakė netu
rįs laiko: jis esąs užimtas. Aneta liūd
nai šypsodamasi uždarė duris ir išėjo..

Jis išgirdo ją iš lėto leidžiantis laip
tais (jos išraiška buvo palūžusi). Jis pa
juto sąžinės graužimą/ širdyje jam pa
siliko pa vargusi veido išraiška ir bal
sas#1- Jis greit numetė revolverį į stali
nę,1 pakišo po knygų krūva Sudie gyve
nimui ir puolė lauk. Laiptuose jis už
kliudė motiną ir šiurkščiai jai sušuko, 
kad jis nubėgsiąs. Aneta užlipo truputį 
palengvėjusia širdim. Ji galvojo, kad 
vaikas ne toks blogas, kaip atrodo; bet 
ji kankinosi dėl jo šiurkštumo ir rūstu

mo. Dieve! Koks jis nešvelnus!.. Tuo 
jam geriau! Vargšas mažytis, jis ma
žiau kentės gyvenime...

Kai Markas sugrįžo, jis jau buvo vi
siškai pamiršęs apie savo norą nusižu
dyti. Jam visai nebuvo malonu rasti ant 
stalo blogai paslėptą savo Testamentą. 
Jis pasiskubino jį nukišti į patį dugną 
kartoninės dėžutės. Jis kratėsi slegian
čios minties. Dabar jis jautė, kokia tai 
būtų buvusi niekšybė motinos atžvilgiu, 
kurios sveikata jam kėlė nerimo. Bet 
savo rūpestį jis išreiškė nevykusiai ; jis 
nemokėjo ją paklausti, o ji nemokėjo 
jam atsakyti. Dėl savimeilės, pasireiš- 
kusios ne vietoje, jis nenorėjo parodyti 
savo tikro susijaudinimo; jis rodėsi niū
rus, atliekąs mandagumo pareigą. Ji, 
taip pat išdidi kaip ir jis, nenorėjo jį 
drumsti ir nukreipė kalbą. Tada jie vėl 
abu pasinėrė į savo nebylumą. Atpalai- 
dotas nuo nerimo, Markas dabar manė 
turįs teisę pykti ant savo motinos, nes 
jis paaukojo jai savižudybę... Jis gerai 
žinojo, kad nebeturi tam nė mažiausio 
noro, bet jam reikėjo atsikeršyti dėl to, 
ką jis buvo iškentėjęs. Kai negalima at
sikeršyti kitiems, tai atsikeršijama savo 
motinai; ji visados‘yra čia pat po ran
ka; ir ji neatsikerta.

Šitaip jie ir pasiliko užsitvėrę, kiek
vienas užimtas savo vargu. Markas, ku
rį savasis liūdesys pradėjo slėgti, jautė 
augant neapykantą Anetos liūdesiui. 
Jam palengvėjo, kai jis išgirdo skambu
tį, pranešantį (jis pažino iš skambini
mo) apie tetą Silvi. Ji atėjo išsivesti jį 
į Izadoros spektaklį: ji staiga buvo užsi
degusi šokiams. Nepaisydamas pareigos, 
kurią jis jautėsi turįs vykdyti išlaikyda
mas širdyje, o taip pat ir veide (pir
miausia veide) lemtingą jo pergyvenimų 
antspaudą, jis negalėjo nuslėpti džiaugs
mo, kad gali ištrūkti. Jis nubėgo apsi
rengti, palikdamas praviras duris, kad 
nieko nepraleistų iš linksmo tetos kalbė
jimo, kuri, tik įkėlusi koją, pradėjo leng
vabūdišką pasakojimą. Aneta, prisivers-' 
dama šypsotis, kai būdavo susisielojusi, 
galvojo: .

“Ar gali būt, kad tai toji pati moteris, 
kuri prieš metus staugė ant savo vaiko 
lavono? Argi ji pamiršo?”

To elastingumo ji nepavydėjo. Bet iš ki
to kambario sūnaus juokas, kuriuo jis at
sakinėjo į Silvi pokštus, liudijo apiė ne 
mažesnę užsimiršimo dovaną. O Aneta, 
kuri dėl to kankinosi kaip dėl beširdišku
mo, nežinojo, kad ir ji pati turi šią ste
buklingą ir žiaurią dovaną. Kai Markas 
vėl pasirodė nušvitęs ir pasiruošęs eiti, 
ji negalėjo suvaldyti savo veidą taip, 
kad jame nebūtų žymu rūstus nepritari
mas. Markas dėl to įsižeidė labiau negu 
dėl papeikimo. Jis atsikeršijo perdėda
mas savo linksmumą. Jis pasirodė triuk
šmingas ir taip skubąs išeiti, jog net pa
miršo motinai pasakyti labanakt. Jis tai 
prisiminė jau išėjęs. Argi grįžti? Tuo 
jai blogiau! Jis pyko. Jam palengvėjo 
ant širdies, kai jis paliko tą priekaištin
gą veidą, o ypač tą liūdesį, tą slegiančią 
atmosferą, kurią jis jautė namie, ir sa
vo tos dienos kančių nesmagius pėdsa
kus... Ta begalinė diena!.. Visas pasau
lis!.. Per keletą valandų išgyvenai kelis 
gyvenimus, džiaugsmo viršūnę ir nevil
ties bedugnę... Tos emocijų ! naštos jis 
turėjo būti sugniuždytas. Bet ant liau
no jaunuolio ji svėrė ne daugiau kaip 
paukštis ant šakos. Paukštis nuskrenda, ; 
šaka atsitiesia ir supasi vėjuje. Praėju
sios dienos džia'ttgsmai ir skausmai nu- 
skridę! Jų liko tik sapnas. Norėdamas 
pergyventi naujus skausmus ir džiaugs
mus, jis skuba tą sapną išblaškyti.

Bet Aneta, negalėdama žinoti, kas ja
me dedasi, Aneta, aistringa kaip ir jis, 
viską pritaikė sau; klausantis tolstančio 
laiptuose juoko, jai smogė į širdį tas vai
ko džiaugsmas, kad gal ją palikti. Ji 
galvojo, kad jis jos nekenčia. Nes jos 
aistra visad ir visapusiškai perdėdaVo... 
Ji buvo jam našta. Taip, tai aišku. Jis 
norėtų jąja nusikratyti. Kai \ji numirs, 
jis bus laimingesnis... Laimingesnis!.. 
Ji taip pat. Jai pervėrė širdį kvaila min
tis, kad jos sūnus, jos mažytis, gali trok
šti jos mirties... (Kvaila? Kas galfžino- 
ti? Savo viduje, akimirkos kliedėjime, 
kuris vaikas nėra troškęs motinos mir
ties?..) To nujautimo išgąstis, pritrenk
damas Anetą tą valandą, kai ji gyveni
mo besilaikė tik viena silpstančia ranka,' 
jai buvo mirtinas smūgis.

(Bus daugiau)

Iš LLD 52-ros kp. susirinkimo

Balandžio 19 d. įvyko LLD 
; 52-ros kp. susirinkimas. Nariu 
į atsilankė neperdaugiaųsiai, 
penki pasimokė,jo duokles. 
Dabar kuopa turi 92 narius 

| pasimokėjtįsius už 1958 m.
V. Povilaitis paaukavo $7.- 

85 į apšvietos fondą. Jis kiek
vienais metais nepamiršta ap- 

išvietos fondą paremti. ■
Nutarta surengti draugišką 

išvažiavimą gegužės pabaigo
je, jei bus palankus oras, pas 
dd. Smitrevičius. Palikta at-✓ 
likti kuopos valdybai.

Prisiminus apie “Vilnies” 
šėrininkų suvažiavimą, nutar- 

; ta pasveikinti suvažiavimą su 
;$10 auka.

Spaudos pikniko įžangos bi
lietus apsiėmė tvarkyti J. Bu- 
bliauskas. Taigi mūsų visų na

trių pareiga kuodaugiausiai iš
platinti bilietų, kad padarius 

, daugiau naudos mūsų progr. 
spaudai.
Ligoniai

Mūsų k p. geras darbuoto
jas ir Vilnies Kalendorių pla
tintojas, Juozas Gugas, pul
damas susižeidė ranką. Juozo 
adresas, 1606 Springwells St.

Uršulė Jurkevičienė buvo 
suparalyžiuota, dabar jau bis- 
kuti sveiksta. Ji gyvena 2844 
Vine wood St.

Juozas Laukaitis, senas, li
gonis ir gerų darbų rėmėjas. 
Jis gyvena 855 Orchard St., 
Wyandotte, Mich.

Girdėjau, buvo susižeidusi, 
bet dabar pasveikusi Veroni
ka Rodgers.

Ilgas laikas, kaip negaluoja 
Moterų Pažangos Klubo narė 
Petronė Storulienė, gyvena 
2945—-25th St.

Kuriems laikas leidžia at
lankykite sergančius draugus 
ir drauges. Atlankomas jiems 
priduos vilties greičiau pa
sveikti. Raseiniškis.

Iš LLD 188 kp. veiklos

Balandžio 12 d. įvyko mū
sų kp. susirinkimas. Malonu 
pažymėti, kad susirinkime 
dalyvavo gana gražus būrys 
draugų. Susirinkimą vedė K. 
Bei i imas. Jis pranešė liūdną 
žinią, kad mūsų kp. du nariai 
mirė: J. Pauliukas ir M. Do- 
čkieriė. Jis paprašė visų atsi
stojimu pagerbti mirusius 
draugus.

Kuopos valdybos raportai 
buivo geri ir priimti. Prisirašė 
naujas narys J. Link. Sveiki
nam įstojusį naują narį. A. K. 
aukavo $3 Vilnies paramai.

Švietimo reikalam kuopa gavo 
$5.

Spaudos naudai rengta va
karienė buvo sėkminga. Liks 
šimtinė. Tai graži parama 
mūsų darbininkiškai spaudai.

Rengėjai.

Motinų Diena Detroite

Motinų Dienos festivalis 
už taiką ir laisvę bus laiko
mas penktadienį, gegužes 8 
d. Prasidės 8 vai. vak. įvyks 
Jewish Cultural Center, 2705 
Joy Rd. šį parengimą ruošia 
Smith Act šeimų Komitetas ir 
Nacionalis Moterų Komitetas 
laimėjimui svetu.rgimiams a- 
merikiečiams teisių.

Reikia, kad šis moterų pa
rengimas butų visais atžvil
giais pasekmingas. Kaip nie
kados pirmiau, reikia pagerb
ti mūsų motinas. Rep.

Toronto, Canada
Iš LLD 162 kp. susirinkimo

Bal. 19 d. atsibuvo LLD 162 
kp. susirinkimas. Susirinkimas 
savo skaitlingumu nepasižy
mėjo, bet kp. nuveikti darbai 
ir užsimojimai dar daugiau 
veikti gražiai atžymi Lietuvių 
Literatūros Draugijos visuo
meninę reikšmę.

Kuopos darbštus ir rūpes
tingas finansų sekr. pranešė 
susirinkimui, kad jau didelė 
didžiuma narių yra apsimokė
ję narines duokles už šiuos 
metus ir tvirtai tiki, kad ligi 

Į konstitucijos nuskirto laiko, 
liepos 1 d. visi kp. nariai bus 
apsimokėję duokles.

Taikos gynimo reikalu pra
vedė plačias diskusijas. Dis
kusijų išvadoje, nutarė pa
siųsti skaitlingą delegaciją į 
provincialę Taikos Konferen
ciją, kuri atsibus gegužės 8-10 
dd., Toronte. Taikos gynimo 
veiklos paramai kuopa nutarė 
sukelti $100 aukų bei paren
gimais. Keletas narių pasiėmė 
blankeles-kuponus parinkimui 
aukų ir artimiausioje ateityje 
vykstančio LLD parengimo 
pusę pelno skirti tam tikslui.
Susirinkimas nuoširdžiai pri

ėmė LLD Kanados Veikiančio 
Komiteto atsišaukimą parem
ti padengimą susidariusių fi
nansinių nuostolių - sąryšy j su 
pasiuntimu delegato į Pasau
lio Žmonių Kongresą Taikai 
Ginti, Vienon. Tas reikalas 
nutarta tuojau paremti paski
riant iš kp. iždo $10 ir vėliau 
tam tikslui suruošti pikniką.

Gegužės mėnuo kaipo LLD 
darbymetės mėnuo buvo pla
čiai diskusuotas. Beveik visi 
susirinkime dalyvavusieji ėmė 
balsą ir reiškė mintis, kaip 
būtų galima daugiau pasidar
buoti gavime naujų narių į 
LLD ir išplatinti daugiau dar
bininkiškos spaudos. Kp. val
dyba įsipareigojo sušaukti 
praplėstą valdybos posėdį su 
k p. aktyviais draugais ir ten 
detaliai suplanavę veiklą leis
tis darban.

Draugas A. Morkis iškėlė 
būtiną reikalą paremti dien
raščius Laisvę ir Vilnį. Pasiū
lymas entuziastiškai priimtas, 
bet dabar, einant net keliems 
vietiniams finansiniams va
jams ir kp. iždui esant ma
žam, teko paskirti abiem 
dienraščiam tik po labai kuk
lią.auką, — $10.

Susirinkime dalyvavusieji 
nariai prisiminė ir nedaly
vaujančius. Kuopos valdyba 
prašo visus narius imtis atsa
komybės, kad LLD gegužės 
mėnesio darby metė būtų kuo 
pasekm i ilgiausiai pravesta.

Kuopos Narys.
★

Nusinuodijo lietuvis
Rastas nusinuodijęs lietuvis 

■Antanas Kartavičius, 32 metų 
amžiaus.

Nors jo kojos buvo pririštos 
prie lovos, taipgi surištos 
diržu ir virve rankos, tačiau 
policija pareiškė, kad tą tur 
būt jis pats padaręs.

Nusižudymo priežastis neži
noma. Rep.

šyFšenos
Drąsuolis

Užsidegus tūlam viešbu
čiui, jame buvę svečiai pa
skubomis ėjo laukan ir rin
kosi viešbučio priešakyje, 
žiopsodami į liepsnas ir 
laukdami, kol gaisrininkai 
baigs savo darbą.

Tūlas viešbutyje nakvojęs 
keliaujantis pardavėjas, 
nuduodamas dideliu šalta
is r au j u, kalba:

“Tai, kas jau čia do gais
ras... Nėra ko išsigąsti. 
Aš iš karto supratau, jog 
nėra ko skubėti. Rengiausi 
sau išlengvo, užsirūkiau 
dargi cigaretą. Kaklaryšį 
užsidedant man nepatiko jo 
sumezgimas, tai aš ant r u 
kartu jį perrišau. Tai kaip 
šaltai aš elgiausi.”

“Puiku! Labai mums 
malonu tokį drąsuolį .maty
ti,” pastebėjo kitas išbegė- 
lis. “Bet kodėlgi jūs kelnių 
neužsimovėte?”

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE
CABINET MAKERS. Able to build 

fine wooden cabinets from blue 
prints; working to close tolerances. 
Good pay; steady work; paid holi
days and insurance. Apply or phone. 
HARRY A. FROCK CABINET CO., 

Rices Mill Rd., Glenside.
Turner 1200.

(80-86)
LABORERS. For chemical manu

facturing plant in North East Sec
tion. Married Men preferred. Must 
work any shift.

Phone JE. 3-1700.
ASK FOR MR. CARPINELLI.

(81-87)
BODY & FENDER MAN. 1st 

class. Experienced on all makes of 
General Motor cars. Steady work; 
good working conditions. Apply in 
person.

Frank Robinson
AUTO BODY WORKS 
1711 Gillingham Street.

(82-88)
AUTO BODY AND FENDER MAN

To work on Commercial Truck re
pairs. Good working conditions. 
Sick benefits; Blue Cross and Blue 
Shield. Call

MR. RALPH PORSIA
KI. 5-6550.

(84-90)
(84-86)

COOKS. Experienced for first class 
restaurant. 5 day week. Steady em
ployment; paid vacation. Apply or 
phone: BOOKBINDERS SEAFOOD 
HOUSE, 215 So. 15th Street.

KI. 5-0184.
(84-86)

AUTO MECHANICS. 1st class. 
Must be exp. on all phases. Our men 
can average $100 wk. and more. Yr. 
round. Steady cmpl. Good working 
conditions for right man. Phone— 
DE. 3-2293 for interview.

(84-90)
WOOD WORKERS. Experienced 

for kitchen Cabinet Plant. Steady 
work; good working conditions. Ap
ply or phone. EXHIBIT CO., 739 
So. 12th Street. PE. 5-7117 for in
terview.

(85-87)

TYPIST-CLERK. Experienced, good 
opportunity in large Midtown Office. 
Good starting salary. Pleasant work
ing conditions. Company benefits. 
Phone: MR. LINDAUER. RI. 6-7455 
for interview.

(85-91)
HELP WANTED FEMALE
SECRETARY-STENOGRAPHER

Accurate Typist. Some Experience.' 
35 hr. week. Center City. Pleasant 
surroundings and congenial co-work
ers. Firm of CPA’S. Apply or phone' 
Mr. Campbell. WILLIAM E.HOWE. 
& CO., Lincoln Liberty, Broad and 
Chestnut. .

RI. 6-4220.
(85-91)

OPERATORS. Experienced. Front 
Makers, Collar Setters, Zipper Set
ters. On Ladies Cotton Dresses. Al
so needed Lewis Blind Stitch Oper
ators. Apply in person.
I. STEINBERG, Tulip and Dauphin 
Streets.
ators. Apply in person. 4th Floor.

(.80-85) •
FILE CLERK. Relief Telephone 

Operator. Pleasant working condi
tions. 5 day week. Apply by letter 
only. Mr. E. J. Howe. HILL CHASE 
CO., Trenton Ave., & Ontario St., 
Philadelphia, Pa.

(81-87)

LAISVĖS CHORO KONCERTAS

LEON YONIKAS RICHARD BARRIS
Baritonas iš New Yorko Akordlonistas iš Bostono

Įvyks Sekmadienį, Gegužės-May 3.čią d.
Pradžia 2-rą vai. popiet

KLIUBO SVETAINĖJE, “’įgyg*
Programoje dalyvaus žymūs menininkai iš poliau:-— LEON YONIKAS, baritonas iš 
New Yorko; RICHARD BARRIS, akordionistas ' iš Dedham, Mass., ir FRANK 

BALEV1ČIUS, pianistas.
Dainų, muzikalių instrumentų ir sceniškų šokių programą duos žymūs talentai iš 
New Yorko. Lietuvių liaudies šokiai ir dainos, dalyvaus ir LAISVĖS CHORAS.

...... . Įžanga $1.CO. Vaikams nemokamai --■■■-■——
Tai bus nepaprastai gražus koncertas, nepraleiskite jo nepamatę ir išgirdę. Pra

šome nesivėluoti. Laisvės Choras.

CHILD’S NURSE. Experience and 
references required. 2 children, ages 
4 and 1. Sleep in, $40 week. Steady 
position to right woman. Phone — 
Midway 2-8870 for interview.

(84-90)
WOMAN or PRACTICAL NURSE. 

Experienced. Charge of 3 month old 
baby and 4 yr. old child. Light 
household duties. Sleep in. Own 
room and Bath. $30 week. Other 
help kept.' References required. 
Phone Welsh Valley 4-7465 for in
terview.
__________________________ (84-86)

MALE and FEMALE
BAKER: Married Man Preferred. 

Must be first class. WIFE: for Ge
neral cleaning for well know Child
ren's Summer Camp. Excellent Sa
lary; couple must be well qualified. 
Call KI. 6-1734, 3 to 5 for interview.

(85-87)

Business Service >
FURNITURE REFINISHING AND 

REPAIRS. Estimates cheerfully 
given, no obligation.

FURNITURE CLINIC
6049 Walnut Street. GR. 4-6089

(80-86)

Abu žymūs
Anglas: “Karalius Vili

mas uždrožė mano prose
noliui kardu per petį ir pa
darė jį vyčiu!”

Amerikietis: “Tai nieko. 
Ana, Sėdintysis Bulius (in- 
dijonų vadas) smogė ma
no probočiui savo kirvuku 
per galvą ir padarė jį 
aniolu!” ,,,

Sutaisė Kas Kitas /
Ar Tamsta jau gavai Lais

vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

5 pusi.-Laisve (Liberty)-Penktad., Gegužės-May 1, 195£ • •



Būkite Žilinsky

Jos įvyks jau šio šeštadie
nio vakarą, gegužės 2-rą, Li
berty Alįl'itorijos Brown 
Room, 110-06 Atlantic Ave., 
Richmond ilill, N. Y. Gera 
vakarienė, su visais priedais, 
bus duodama apie 7 vai. Kvie
čia visus.

neapleido Richmond 
Brooklyno 

pramogų
Nežiūrint

lietuvių

iškaštin-

Žilinskai — Vincas ir Ona 
—nieka'd 
Hill ir 
svarbiųjų 
veiksmų.
gos kelionės iš Kearny, N. J., 
jie organizacini lietuvių reika
lą skaitė svarbesniu ir susiti
kimą su draugais malonesniu 
UŽ dolerį. Jis ieškojo organi
zacijoms narių ir spaudai 
skaitytojų. Nuolat rašinėjo ži
nių iš savo apylinkės lietuvių 
Veiklos.
; Rengėjai šio bankietd thkiši, 

• kad visi draugai, kuriems- tik 
galima, taip pat maloniai šio 
šeštadienio vakarą praleis 
pobūvyje su Žilinskais. ir su 
mumis visais, kaip kad Žilins
kai praleisdavo su mumis.
. Žilinskai tuojau išvyks apsi
gyventi Pe nn s y Ivan i j o j e.

(City Affairs, Com- 
Queens demokratų 
atstovas taryboje 

J. Maickel buvo į-

Atmetė prieš liaudį 
taikytą rezoliuciją

New Yorko Miesto Tarybos 
komisijai 
mittee) 

’ partijos 
Aloysius
teikęs rezoliuciją. Ta rezoliu
cija siūlė uždrausti darbinin
kams maršuoti 8th ar 9th 
Avenėmis Gegužės Pirma- *.

Gavęs už tai paplojimų per 
petį nuo milijonierių ir karo 
rengėjų, Maickelis pasidrąsi
no. Jis prie savo rezoliucijos 
pasiūlė pataisų, kad uždraus
tų darbininkams minėto gegu
žinę bile kur, bile kada. Bal- 
savfme 1 tos rezoliucijos' Mai
ckelis negavo 6 balsų, kilHe 
reikalingi priėmimui rezolii1!- 
jčijos. Ją atmetė. Prieš tą re
zoliuciją balsavo nepriklauso
mas republikonas Stanley M. 

••Isaacs ir Earl Brown, negras.

Nusižudė kandidatas 
į dvasiškį

Frank Rek( Jr., 25 m., at
rastas sugniužęs kieme prie 
Riverside Church, Riverside 
Drive ir 122nd St. Spėjama, 
kad jis nušokęs iš bokšto 21- 
me aukšte, pats nusižudęs. 
Union Theology Seminary 
viršininkas Dusen nenori tam 
tikėti. Sako, Reid buvęs sėk
mingas studentas, populiarus, 
žadėjęs pasilikti seminarijoje 
ateinančiam, paskutiniam ter
minui.

NewWto^/žaėžžfe?lnloi
Važiuokite tiesiai į Union 

Sfjuare Gegužės Pirmą!
Demonstracija Union Square 
Įvyks nuo 3 iki 7 vai.

Gegužės 1-mą, penktadienį. 
Iš namų, iš darbų važiuokite 
tiesiai i Union Square, New 
Yorke. Aikštę randasi prie 
pat BMTir IRT Id St.—Union 
Square stočių. Prakalbos vyk- 
dbma prie 17th St. ir Broad
way.

Mitingui yra gauti miesto 
valdžios leidimai.

šių. metų gegužines. vyrialir

siais siekiais yra šie reikalavi
mai :

Tuojau, sustabdyti mūšius 
Korėjoje ir atsteigti taiką.

Ekonominio saugumo.
Apginti Ameriką apsaugoji

mu Amerikos Konstitucijos ir 
Teisių Biliaus, garantuojančių 
laisvę visiems žmonėms, Įskai
tant ir darbininkus.

Už vieningumą 
žmonių apsaugai 
ir laisvės.

. . Gegužinės

visų darbo 
savo teisių

Komitetas.

Rankdarbių Paroda gražiai 
pavyko; įdomi programa

.Balandžio 25 ir 26 dd. įvy
kusi dienraščio Laisvės rengta 
Rankdarbių Paroda praėjo 
gražiai, Įdomiai ir naudingai. 
Gražu buvo pasižiūrėti i mar
gus, ornamentinius raštus ir 
spalvingus siuvinius, mezgi
nius, piešinius ir daug kitokio 
darbo gaminių. Ko čia nebu
vo? Ir visi tie šimtai daiktelių 
išėjo. Tūli tartum nedideli, 
bet kada jų daug, būna gra
žu pažiūrėti ir nauda Įstaigai, 
kai tos dovanos išeina pas 
naujus savininkus.

Abiemis vakarais šokiams 
grojo Jurgio Kazakevičiaus 
orkestras.

Sekmadienio popietį Aido 
Choras, 
suteikė- 
Choras.
Stensler,
šešetą skambių dainų. Choras 
padidėjęs^ turi. stiprių ir jau 
gerai išlavintų balsų. Gražu 
pažiūrėti, ir yya, ko pasiklau
syti; Chorui akompanavo 
zikas Frank Balovičius.

Tarp dainų, pertraukoj 
kytoja Stensler priminė,
tas pats choras gegužės 3-čios 
popietį minės Miko Petrausko 
gimimo 80 metų sukakti ir

jaunų ai- 
ir merginų 

merginos

NEW YORK NEW YORK
REAL ESTATE HELP WANTED—FEMALE

ir Aido šokėjų trupė 
programą.

Mildred 
su dainavo

.. Įdomią 
vadovybėje 

šauniai

mu-

mo- 
jog

dainuos jo kūrybos dainas. 
Kvietė visus ateiti. Taipgi 
pranešė, jog aidiečiai ką tik 
sugrįžo iš Queens Festivalio, 
kur jie dainavo programoje 
su kelių kitų tautų chorais. 
Sprendžiant pagal choristų 
pasirodymą mums, reikia tikė
tis, kad jie tinkamai atsire- 
komendavo ir tarp kitataučių. 
Tai geros valios ambasado
riai lietuvių santykiams su 
kaimynais.

Paskiausia šoko 
diečių vaikinų 
grupė (ir vienos
atskirai), šokėjų grupei vado
vauja Ruth Bell. Grupė jau 
gerokai pralavinta, šoka gy
vai ir ritmingai. Garbė gru
pei ir mokytojai. Rengėjai ir 
publika dėkingi chorui ir šo
kėjams.

Abiemis parodos dienomis 
turėjome po būrelį svečių iš 
artimosios New Jersey. Sek
madienį teko susitikti svečių 
ir iš toliau—Merkių šeimą ir 
Degutienę iš Philądelphijos. 
O gal buvo ir daugiau atvy
kusių iš toli. Sveteliai malo
nės atleisti jei mes, vietiniai, 
užsiėmę darbais būsime kurių 
nepastebėję. Rep.

Rendauninkai ragina 
senatorius veikti

Manhattan Rendauninkų 
Taryba atsišaukė j senatorius 
su prašymu paskyrų namams. 
Ir paragino savo narius ir vi
sus susidomėjusius turėti sto
gą virš savo galvos veikti. 
Laiškais ir kitokiais atsi krei
pimais į senatorius 
kad duotų paskyrų
pigiomis rendomis namų.

Dabartinėje stokoje namų 
miestuose jau dabar vidutiniai

raginti, 
statybai

Operetė 44Adomas ir Ieva” 
pilna gardžių juokų

ri kentėti dėl to. kad kadai-
bū 
vedęs, tai aš sau dabar sėdė
čiau ant priepečkio, kaip koks 
karalius, ir miegočiau nuo ry
to iki vakaro, Itaip meška sa
vo lauže,” sajko 
vai.

“T i n g i n j 
esi tikra
Tu manai, kad aš tau rojuje 

| pavelyčiau
kerta jam Ieva.

Operetė
'yra bene juokingiausia 
Petrausko operečių.

Dainos, kurias dainuoja 
Adomas ir lova, yra labai me
lodingos ir gražios.

ši operetė vaizduoja tai, 
kaip nelaimingas Adomas tu-

WHITESTONE, L. I.
Gerai būdavot as, asbestos lubomis, 

5 kambarių namas. Pilnas skiepas, 
naujas oi) burner, garadžius, hard
wood grindys. Daug ekstra priedų.

Kaina tik $11,000.
TAIPGI

1 šeimai namas, su šaltu vandeniu 
kambariai, 2 karam garadžius. Par
ty driveway. Gerame stovyje. Abu 
namai biznio zonoje, arti visų ko
munikacijų. Kaina $6,000. (Galite 
pirkti namus skyrium, arba kaipo 
vienas dalykas), šaukite savininką:

Florai Park 8-8652
(85-89)

KEPYKLAI PARDAVĖJOS 1
Patyrusios. Nuolatinis darbas. O5X 

ra mokestis. Puikios darbo sąlygas. 
Kreipkitės: W

QUALITY BAKERY A
132-08 Rockaway Blvd.,
South Ozone Park, 1^. I.
TEL. JAMAICA 9-3146

(81-85)
____________9 _

REIKALINGOS PATARNAUTOJOS
Su patyrimu ar be patyrimo. Nuo

latinis darbas. Gera Alga. Puikios 
darbo sąlygos. Kreipkitės:

Villa Rosa Italian Restaurant 
698 — 86th St., Brooklyn 

. Tel. SIL 5-8954

Adomas le-

tu! Tu 
meška.

tinginiauti!’’ at-

Adomas ir Ieva
Miko

Dar 
i tą 

ir

KRISLAI
(Tasa nuo 1 puslapio) 

mas” būsianti sąjunga arba 
federacija tautų ir kraštų nuo 
Baltijos iki Adriatiko. 
nesą tikra, bot veikiausia
“intermariumą” priimsiu 
Jugoslaviją su Albanija.

Lietuva turėsianti vaidinti 
vadovaujamąjį vaidmenį. Bė
dos būsią tiktai su lenkais, 
nes gal ir jie norėsią tam “in- 
termariumui” gaires nustatyti. 
Lietuviai turį, tuo būdu, kau
stytos ir ruoštis!

Tiktai vieno mažo dalykė
lio betrūksta: “Intermarinmo” 
kūrėjai tarpo Baltijos ir Ad
riatiko neturi ne tik nė vie
nos šalies, bet nė Vienos pėdos 
žemės. O ginčijasi, diskusuo- 
ja, kepa špaltų špaltas apie 
tai, kaip tas ’jų “intermariu- 
mas” atrodys ir kaip jis apsi
dirbs su komtinizmų ne tik 
Lietuvoje, ne tik Tarybų' ’Są
jungoje, bet net visame pa
saulyje.

Ap begalima įsivaizduoti 
dar didesnis pabėgėlių vadų 
pablūdimas?

darbininkai ir biednuomene 
neturi žmoniško gyvenimo. • 
Dabar, valdžiai sustabdžius 
paskyras namų statybai, grę- 
sia visuotina namų krizė, sa
ko jie.

arti valandą 
vaikezus, zu- 

po apie 75 
greitumu 

miestelius, 
jiems at-

Policija per 
laiko vaikėsi 4 
jaučius su auzto 
mylių per valandą

i po Westchester 
Juos pagavo tiktai 
simušus siu auto Į medi. Vai
kėzai yra tik 15-16 metų.

Adomas ir leva
y 1 * t . •

Miko Petrausko Operete
STATO SCENON AIDO CHORAS

Sekmadienį, Gegužes 3 d., 1953
LIBERTY AUDITORIJOJE

110-06 ATLANTIC AVE. RICHMOND HILL

4 vai. po pietų

PETRAS GRABAUSKAS — Adomo rolėje 
ELENA BRAZAUSKIENĖ — Ievos rolėje 
JONAS GRYBAS — Grafo rolėje.

Antrą dalį programos išpildys AIDO CHORAS su Miko Petrausko dainomis
Aido Choras kviečia visus atsilankyti į šį MIKO PETRAUSKO 80 

metų gimimo sukakties paminėjimą.
Įžanga $1.50 (įsktaitant taksus)

<

ir

“Sakiau ir sakysiu: jei ne-Į 
tų velnias Ieva į pagundą j- se Ieva, žalčio prigimdyta, ro

juje nuskynė obuolį .ir suval
gė.

Dėl Ievos grieko dapa'r. visi 
vyrai, įskaitant pačias mote
ris, turi dirbti ir dirbti.

Bet Petrausko Adomas 
Ieva pagaliau susilaukia
mingos valandėlės ir, jei ne 
naujas Ievos smalsumas, būtų 
gyvenę be darbo, būtų sau 
tik valgę, gere ir gulėję.

Ale vis toji lova ir Ieva: 
Ji pilna griekų, o dėl to . ir 
linkimoji valandėlė greit iš
spruko iš šitos porelės.

Taigi, kurie norite pamaty
ti Adomo ir Ievos gyvenimą, 
būkite gegužės 3 diena Liber-

LAKE RONKONKOMA
Gražus kostumeriškai stalytas ap

skritiems metams, 5 kambarį na
mas. (Permastone frontas) 2 kam
barių, platus attic, alumininės du
rys ir ekstra -įrengimų. Gražiai ap
dalintas kiemas, 93x100 plotas že
mės. Arti prie komunikacijų ir prie 
beach. Randasi ant Pleasure Ave. 
ir High St. Išimtinai vertingas. Kai
na tik $11,000. Šaukite savininką 
pamatymui ir tikram įvertinimui.

ST. 2-2818.
• ■ ; • (81-85)

Business Opportunity 
PARSIDUODA LUNCHEONETTES

Moderniškas, 5 Ii dienų, randa $60 
į mėnesį, ilgas lysas. $700 savaitinė 
įeiga. Kaina $8,000.

Taipgi
Moderninis kampinis LUNCHEON

ETTE, 6 dienų'. Renda $250. — 10 
metų lysas. įeiga $1,500. Kaina 
$15,000 (įnešant per pusę).

JACK SECUNDA, Ine.
233 W. 42nd St., N.Y.C., BR. 9-9247

(85-87)

(84-88)
REIKALINGA HAIRDRESSER
Gera—pilnai išsilavinusi padabini- 

mo Operatorė. Nuolatinis darbas. 
5 dienos, 40 valandų. Gera mokestis. 
Puikios darbo sąlygos. Kreipkitės:

ALEX BEAUTY SALON
105 E. 189 St., Bronx

Tol. FO. 4-8226
(84-90)

OPERATORES
Patyrusio prie fur mašinų. Dirbti 

prie1 odos (lalykėlių. Nuolatinis dar
bas. Gera mokestis. Kreipkitės:
MARGO LEATHER NOVELTIES 

CO.
78 Liberty Ave., Brooklyn 

DI. 2-4004.
(84-86)

PRANEŠIMAI

REIKALINGOS PARDAVĖJOS 
KEPTUVĖJE

Nuolatinis darbas. Gera mokestis*—. 
Puikios darbo sąlygos. Kreipkitės*

FACKLER’S BAKERY 
188-81 Francis Lewis Blvd, 

(arti 241 St.)
Rosedale, Queens, N. Y., 

Tel. LA. 5-2451
(84-86)

vaidinimo Įvyks neilgas
koncertas, kuri atliks.

Choras.
spektaklis ruošiamas

Ateikite laiku, nes operetė 
bus pradėta 4 valandą p. p.

Operetėje bus ir šokių.
Adomo rolę vaidina Petras 

Grabauskas, Ievos — Elena 
Brazauskienė, Grafo-geradėjo 
—Jonas Grybas.

Operetė dviejų veiksmų.
Po 

dainų 
Aido

Šis
paminėjimui 80 metų sukak
ties nuo gimimo kompozito
riaus ir dainininko Miko Pet
rausko, tiek daug davusio lie
tuvių kultūrai, lietuviškajam 
menui.

Sekmadienį p r ipildykkme 
Liberty Auditoriją. Pasilinks
minkime, pagerbkime didįjį 
muziką Miką Petrauską ir 
sykiu paremkime mūsų Aido 
Chorą, per 40 metų linksmi
nantį musu visuomenę!

Aidiečių Draugas.

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1-mos kuopos susirinkimas 

įvyks antradienį, gegužės 5 d., 7:30 
vai vakare, Lietuvių Piliečių Klubo 
salėje, 280 Union Avė. Po susirin
kimo K. Petrikienė skaitys Dr. J. F. 
Boriso parašytą paskaitą: "Žmonių 
Ligos ir Sveikata”. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti ir savo šeimos na 
rius. atsivesti, taipgi savo gimines ir 
pažįstamus* pasikvieskite.

Valdyba.
(85-86)

BROOKLYN-RIDGEWOOD
L.D.S. 103 kuopos Susirinkimas 

įvyks gegužčs-May 5 d., pradžia 8-tą 
vai. vak., Šapolo-Vaiginio salėje, 147 
Thames St., Brooklyn. < • « < >

Malonėkite visi būti susirinkime ir 
bandykit gauti naujų narių, kuopai.

t i < ' ; • ’ f85-86)

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios ant Singer mašinos. 

Dirbti prie pilnai užbaigiamo rūbų- 
suknelių. Nuolatinis darbas. Gera 
mokestis. Puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
ROSETTE DRESS

E. 126 St. (viršutinės lubos), 
Bronx, N. Y.

(85-89)

201

OPERATORĖS
Darbas prie paprastų suknelių — 

$5.75 ir $6.75. Nuolatinis visų aps
kritų metų darbas. Gera mokestis. 
Kreipkitės:

STERLING DRESS
r *462 — 7tK Aye., N4 Y. C.

ČH. 4-5874;
(85-87)

MALE and FEMALE

1913 metais Amerikos vidur 
tinė darbo savaitė buvo 50 
valandų. Šiandien tiktai 40 
valandų.

Ir vidutinis Amerikos žmo- j 
gaus gyvenimas per paskuti
nius penkiasdešimt metų pa
ilgėjo nuo p enk erių iki šešė
lių metų.

O visa tai pasiekta ir lai
mėta tiktai per ilgas ir sun
kias darbininkų kovas-. Gali
me pasidžiaugti tie, kurie 
esame prie tų kovų laimėjimo'' 
prisidėję.

Ištikus gaisrui 3 aukštų na
me prie Central- Aye.; yRidgc- 
wdode, du maži vaikai tapo 
išgelbėti numetimu • jų juos 
gaudančiam asmeniui ant gre
timo garadžiaus stogo. O vie
nas jaunas vyras laimingai pa
gavo savo motiną, nušokančią 
iš 2-ro aukšto.

: Aini brądėjo vajuj suorga
nizuoti Sin£‘ Sing kAlėįimo 
šdfgus'. — .......

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

’ »REIKALINGA PORA ‘
Moteriškė namų ruošos darbui ,Q 

suaugę), vyras turi auto vairuotĮV'* 
būti kaipo chauffer — taisinėto^s 
prie narfių. Duodama puiki gyveni
mui vieta ir mokestis $200 į mėne
sį. ' Puikiausia proga norinčiai įsi- 
dirbti- porai. Rašykite: Box A-21, 
Room 830, IR W. 42nd St., N.Y.C.

(79-85)

East upėje p risi gird ė Ed- 
■ ward J. Riis, 58 m., Under- 
Iwood Typewriter firmos tar
nautojas.

Mūsų šalies1 Konstitucijos 
Penktasis ' Pataisymas ' aiškiai 
pasako, kad niekas, o niekas 
neturi teisės ir negali žmogų 
priversti liudyti prieš save, 

j save inkriminuoti arba save 
i pažeminti. Tai viena iš pa- 
Igrindinių teisių. I '*•Bet šiandien yra baudžiami 
ir’persekiojami tie, kurie ta 
teise vadovaujasi. Vadinas, 
skaitoma prasižengimu laiky
tis Konstitucijos!

Mūsų -Konstituęijos' laužy
tojais yra McCarthy, McCar- 
ran ir Brownell.

ATLANTIC BEACH
DAUG FLOUNDER ŽUVIES

Hennings Fishing Station
ROWBOATS

ReiMluojami laivukai, “baitai” meškerėm 
Atdara kasdien 8 A. M.MARGARET Capt. chris spect

Gale Atlantic Beach Bridge
BAY 6th ST.

ATLANTIC BEACH
Tel. Cedarhurst 9-9699-9668

GLENN’S RESTAURANT & BAR
Buvęs RUSSIAN INN dabar

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 

Dainos

V. KROCHM ALNAS
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas ir kitas dainas

Puikūs valgiai
UKRAINIEČIAI IR KITI

New York, N. Y 
Telefonas GR. 3-9865

NĖRA MINIMUM MOKESTIES IR N Eit A COVER CHARGE 
Penktadieniais, Šeštadieniais Ir Sekmadieniais Floor Show, 

Dainos Ir šokiai, šauni Orkestrą.

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

Brooklyn, N. Y.
’ , 4 •

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

-r-už griežtai žemas kainas.
MAX PEIST, Ph. G.

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6233

MATTHEW A. i
BUYUS i
(BUYAUSKAS) J

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Dr. A. Petriką

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172
4

DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y. .

Tel. EVergrcen 7-6868
VALANDOS:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

4

Turi ir Brooklynas karalie
nę. Mary Ann Rakowski, 201 
Wynona St., apkarūnuota 
Vyšnių žiedų Karaliene^ apei
gose Brooklyn Botanj^ Gar
den.

> i

lietuvių Glenn šeimos nuosavybe

87-20 85th Street
WOODHAVEN, L. I., N. V

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

Except Thurs. & Holidays

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS* 

Savininkas
30G UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberis

Virginia 9-6125PETER GUSTAITIS, JR„ M. D.
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

TYRIMUI

6 pusL-LaiavB (Liberty)-Penktad., Gegužčs-May 1, 1953

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

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

Telephone EVergreen 4-8174




