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KRISLAI
Tarpe kūjo ir priekalo. 
Palšieji liberalai.
Pirmieji šūviai.
Kvaila pranašystė. 
Prancūziški ubagai. 
Gyvena ir dirba.

Rašo A. BIMBA

Ne visiems ir popiežius pa
tinka. Ypatingai jisai susikū
lęs prieš save audrą su maldo
mis už Staliną ir patarimu iš
gelbėti iš mirties Rosenber
gs.
r Pasak vieno klerikališko 
laikraščio, jisai dabar atsidū
rė tarpe kūjo ir priekalo:

“Daugelio žmonių akims 
jis visad yra: arba pergriež- 
tas, arba pergeras, bet nie
kad nėra geras taip, kad vi
sus patenkintu.”

Kaip atrodo, tai dabar jis 
daugiausia velniu gauna nuo 
fanatiku.

Bet popiežius, žinoma, kaip 
buvo, taip ir pasilieka prog
reso priešas.

Išmetė iš darbo radijo ko
mentatorių Drew Pearsoną, 
milijoninei American Broad
casting kompanijai tarnavusi 
per dvidešimt metų.

Drew Pearspn skaitė save 
liberalu. Bet iš jo liberalas 
(buvo labai nublukęs. Tiktai 
Libai retais atsitikimais žmo
niškesni žodelį išmesdavo.

To, matyt ir užteko reak
cionieriams, kad su juomi ap
sidirbti.

Tuojau su mumis bus ir ba
landis. Su balandžio 1-maja 
prasidės dienraščio Laisvės 
astuonių tūkstančių dolerių 
vajus.

Tai jau visiems laisviečiams 
gerai žinoma. Bet ar visi jau 
esame apsisprendę, kaip ir 
kuomi prisidėsime prie šio 
vajaus greito ir sėkmingo 
pravedimo ?

★
“Be jo (Stalino) komuniz

mas, be abejonės, pradės 
smukti”, aną dieną pradžiugo 
vienas klerikališkas “prana
šas.”

Man gi atrodo, jog iš tos 
pranašystės mažai kas teišeis. 
Komunizmas niekados nesi
rėmė vienu žmogumi, ar sau- 
jek:' žmonių.

neseniai išlydėjome 
britiškuosius ubagus su An
thony Eden priešakyje ir jau 
atsiskubina prancūziški uba
gai. Amerikon atskrenda 
premjeras Mayer, užsienio 
reikalų ministras Bidault, fi
nansų (ministras Bourges- 
Maunoury ir ministras dėl 
Indo-Kinijos Le Tourneau.

Jie čia prašys ir reikalaus 
daugiau paramos savo karui 
prieš Indo-Kinijos žmones. 
Kad tušti neišvažiuos, tai ne
tenka nė kalbėti.

Prezidentas Eisenhoweris 
jau uždraudė Kongresui ir 
kalbėti apie taksų numušimą. 
Dolerių reikia prancūziškų 
ubagų tarboms pripildyti.

Kanadiškės ' “Nepriklauso
mos Lietuvos” mandrapypkis 
ji Kardelis klausia manęs, ką 

" daro ir kur randasi Lietuvos 
profesoriai.
^V-Iie randasi ir darbuojasi 
Lietuvoje. Lietuvoje dabar 
mokyklų tinklas toks platus, 
jog kiekvienam mokytam ir 

/ patriotingam profesoriui bei 
mokytojui darbo rankos p ii-

ČECHOSLOV AKIJA
KALTINA AMERIKA UŽ
SUBVERSIJA, TERORĄ
Amerikos atstovas atsakydamas 
smerkia čechoslovakų valdžią

United Nations, N. Y.— 
Čechoslovakijos užsienio 
reikalu ministras Vaclavas 
Davidas kaltino Ameriką 
už “gerki epjovių,” diversan
tu siuntimą i čechoslovaki- 
ją ir kitas liaudiškas demo
kratijas. Tam patvirtinti 
jisai padavė ištraukas iš 
New Yorko Times ir Her
ald Tribune dienraščiu. 
Perskaitė ir senatoriaus 
Wiley bei kitų politikierių 
pareiškimus, liudijančius, 
kad Amerikos valdžia “or
ganizuoja, f i n a n suoja ir 
ginkluoja teroristus - diver
santus,” kad iš vidaus su
naikintu čechoslovakų, len
kų ir kitų naujųjų demo
kratijų valdžias.

Davidas, kalbėdamas po
litiniame Jungtinių Tautų 
seimo komitete, taip pat 
tvirtino, kad Amerikos val
džia paskyrė 100 milijonų 
doleriu sabotažo - teroro 
veiksmams tose šalyse. Jis 
todėl įteikė Jungtinėms 
Tautoms rezoliuciją, smer
kiančia tokius A m e r i k os 

į bandymus suardyti liaudiš- 
| kūjų kraštų valdžias.

Amerikos delegatas Hen
ry Cabot Lodge atsiliepė, 
kad Čechoslovakijos komu- 

I nistai esą “aršiausi diver-

McCarthy teberūkau ja 
i prieš Bohleną kaip 
ambasadorių Maskvai

Washington. — Republi- 
i konas senatorius McCar
thy, ragangaudžių vadas, 
vis dar kelia lermą dėl to, 
kad prezidentas Eisenhow
eris skyrė Ch. E. Bohleną 
Jungtinių Valstijų ambasa
dorium Maskvai.

McCarthy suranda Boh
leną “nekošernu” ypač to
dėl, kad Bohlenas tarnavo 
prezidentui R o o s e v eltui 
kaip vertėjas laike Jaltos- 
Krymo konferencijos su 
Stalinu ir Anglijos premje
ru Churchillu. Bohlenas 
moka rusiškai.

Senato užsieninių reikalų 
komitetas vienbalsiai užgy- 
rė Bohleną kaip ambasado
rių Sovietų Sąjungai. Bet, 
McCarthy vis gaudo ir 
skleidžia pa skalus, būk 
Bohlenas , “neištikimas” 
Amerikai.

London. — Sudužo An
glijos bombonešis, grįžda
mas iš manevrų virš Vokie
tijos. Užsimušė abudu la
kūnai.

ORAS.—Giedra ir vešiau.

nos.
Bet, žinoma, Kardeliui tai 

suprasti arba įsivaizduoti ne
įmanoma.

Santai, valdžios užgrobi- 
kai.” O kas lįečia-tuos 100 
milijonų dolerių, tai Lodge 
pasakojo, kad $95,700,000 
buvo duota “laisvoms tau
toms, kad jos išsilaikytų 
laisvos, o likusiais $4,300,- 
000 yra remiami pabėgėliai 
iš už geležinės uždangos.”

■    ■ ■■       ■ ■ I ■ ■ ■ —* ■ ■ ■ ■ —  • MV

Ragina atom-bombomis 
atakuoti Kiniją

New York. — Admirolas 
W. H. P. Blandy ragino 
Jungtines Valstijas atakuo
ti Kinijos komunistus atom- 
bombomis ir atominiais pa
tranku sviediniais.

Kalbėdamas New Yorko 
Laivyno Akademijos poki- 
lyje, Blandy spėjo, kad jei
gu amerikonai ir atomi
niais ginklais užpultų Kini
ją, dėl to “Rusija neitų ka
rau” prieš Ameriką .

Tokio, Japonija. — Nuo 
kalno griūdamas, sniegynas 

l gyvus palaidojo 6 japonus 
Hokkaido saloj.

Baruch perša atsarginį 
įstatymą karo laikui

------------- II. __

Washington. — Bernar- 
i das Baruch as, vadinamas 
prezidentų patarėjas, ragi
no Kongresą išanksto iš
leisti įstatymą, pagal kurį 
prezidentas Eisenhoweris 
galėtų užšaldyti algas ir 
duoti kitus karinius įsaky
mus, jei tik kiltų karas su 
Sovietų Sąjunga.

Baruchas, atominio Ame
rikos plano meistras, pasa
kojo Senato komitetui, kad 
naujas karas “tur būt, ne
tikėtai eksploduos.”

Izviestija sako, vakaru 
Vokietijos valdovai 
išduoda vokiečių tautą

Maskva. — Izviestija, So
vietų vyriausybės laikraš
tis, rašo, kad:

s Vakarinės Vokietijos val
džia pasielgė kaip vokiečių 
■tautos išdavikė. Jinai įpir
šo savo seimui užgirti Ame
rikos padiktuotas sutartis.

Tos sutartys gi vergia va
karinę Vokietiją ameriko
nams ir daro iš jos karinį 
Amerikos imperialistų įna
gį, kaip sako Izviestija.

Danija baudžia daugiau 
kareivių už riaušes

Kopenhagen, Danija. — 
Čionaitinis teismas priteisė 
5 iki 12 mėnesių kalėjimo 
dar dešimčiai kareivių, ku
rie dalyvavo riaušėse prieš 
karinės tarnybos pailgini
mą.

Britanijos užsienio reikalu ministras ir prezidentas 
Eisenhoweris konferencijoje. Mažai kas iš tos ją 
konferencijos buvo paskelbta. Manoma, jog dau
giausia Mr. Anthony Eden rūpinasi pagerinimu Bri
tanijos smunkančios prekybos reikalu. Jau seniai 
britai turi iškėlę obalsi: “Mums reikia prekybos, o 
ne pašalpos.” Dalykas, mat, tame, kad Amerikos 
kapitalistai baigia paveržti iš Britanijos kapitalistą 
pasaulines rinkas. Anglijos kapitalistine valdžia 
labai susirūpinusi ir atsiuntė Edeną paveikti pre

zidentą Eisenhoweri. • 4

DAUGĖJA REIKALAVIMAI
SURENGT EISENHOWERIO
SUEIGĄ SU MALENKOVU

United Nations, N. Y.— 
Indonezijos ambasadorius 
Palai* įteikė Jungtinėms 
Tautoms rezoliuciją, ra
ginančią suruošt preziden
to Eisenhowerio pokalbį su 
Sovietų Sąjungos premjeru 
Malenkovu .

London. — Vis daugiau 
anglų reikalauja surengti

BAISIAI PRASISKOLINĘS 
NEW YORKO MIESTAS

New Yorko miestas yra 
prasiskolinęs 3 bilijonais, 
353 milijonais dolerių ir 
dar gilyn grimsta į skolas, 
Miesto valdyba taip eikvoja 
pinigus, kad išleidžia po 

’176 dolerius per metus nuo 
kiekvieno newyorkiecio — 
vyro, moteries ir kūdikio.

Moka po dešimtį bei ke
liolika tūkstančių metinės 
algos raštininkėliams, kaip 
miestiniu teismu sekreto
riams bei įstaigų viršinin
kams, nors jie gaudavo tik 
apie $40 per savaitę, tar
naudami privačiams biz

1,103 turkai žuvo. 
žemės drebėjime

Instabul, Turkija. — Su
skaičiuota jau 1,103 lavo
nai žuvusiųjų per žemės 
drebėjimus vakarinėje Tur
kijoje pereitą ketvirtadienį 
ir penktadienį. Daugiau 
kaip 2,000 sunkiai sužeista.

“UŽMIRŠO” KYŠĮ
Washington.— Buvęs pi

niginis valdininkas E. Meri 
Young prisipažino tardan-. 
tiems senatoriams, jog pa
ėmė $312 kyšių, kuriuos 

’“buvo užmiršęs.” 

trijų didžiųjų konferenciją 
—Anglijos premjero Chur- 
chillo, prezidento Eisenho
werio ir Sovietų premjero 
M'alcnkovo.

Anglų socialistų dienraš
tis Daily Herald sako:

“Dabar yra laikas Angli
jai pasidarbuoti dėl tokios 
konferencijos.” 

niams.
Dabartinio majoro Impel- 

litterio valdyba prisisamdė 
dar apie tūkstantį dau
giau tokių riebiai apmoka
mų valdininkėlių, be jokių 
kvotimų ir be parodymų, 
kad jie bent kam tiktų. O 
juo daugiau samdo polici
ninkų, tuo mažiau jų matyt 
gatvėse nakties laiku, kur į 
labiausiai reikėtų.

i

Truputį p a b u v u s i e m s' 
miestinėje tarnyboje politi-Į 
kieriams mokama beprotis- į 
kai didelės pensijos.

11 lakūną žuvo su >
Amerikos bomberiu j

Porto Riko. — Nukrito1 
jūron dvimotorinis Ameri- | 
kos bombonešis. Žuvo visi 
11 jo karinių lakūnų.

NAUJAS ATOMINIS 
SPROGIMAS

Las Vegas, Nev. — An
tradienį buvo išsprogdinta 
dar viena atom-bomba ar 
kitoks atominis sproginys 
Nevados valstijos dykumo
se. Jo eksplozija silpnesnė, 
negu pereitą savaitę iš
sprogdintos atominės bom
bos.

SOVIETŲ VYRIAUSYBĖ 
SAKO. JANKIŲ LĖKTUVAS 
ŠNIPINĖJO SIBIRĄ
Reikalauja sulaikyt amerikonų 
įsiveržimus į Sovietų sritį

Maskva, kovo 24. — So
vietų vyriausybė a t m e t ė 
Jungtinių Valstijų protestą 
dėl to, kad rakietinis So
vietų lėktuvas šovė' linkui 
amerikinio lėktuvo arti Si
biro. Sovietu Sąjunga sa
ko, Amerikos lėktuvas 
skraidė per sovietinį Sibiro

Stevensonas garbiną 
Čiangą ir Eisenhowerj

Formoza. — Atsilankė 
Adlai Stevensonas, buvęs 
demokratų k a n d i d a tas į 
prezidentus. Garbino Čiang 
Kai-šeką, kinų tautininkų 
diktatorių Formozos salo
je, kaip “svarbų talkininką 
laisvajam pasauliui ginti” 
n u o ko mu n i z m o. K a r t u 
Stevensonas gyrė preziden
tą. Eisenhoweri už Čiąng 
Kai-šeko rengimą įsiveržti 
i Kinijos Liaudies Respu
bliką.

(Demokratų vado Steven- 
sono politika jau nieku ne
siskiria nuo republikono 
Eisenhowerio.)

Kinija tyrinėja tris 
amerikonus kaip šnipus

Makao.—Pranešama, jog 
Kinijos vyriausybė tyrinė
ja tris suimtus amerikonus 
kaip šnipus.

Karinis Kinijos laivukas] 
pereitą šeštadienį suėmė 
privatinį amerikinio kapi-1 
tono Ben Grasnerio laivą j 
su juo patim ir dviem ame
rikiniais korespondentais, j 
kuomet jie plaukė pro Ki
nijos salą Lap Sap Mei, 
tarp Hong Kongo ir Makao 
salos, portugalų kolonijos.

Laive, tai*]) kitko, buvo 
rasta radijo duotuvas. Ki
nijos valdininkai teigia, kad 
tas radijo prietaisas buvo' 
vartojamas šnipiškiems į 
pranešimams davinėti.

Reutheris Auto, unijos 
suvažiavime pervarė naują 
sumanymą prieš komunistus

Atlantic City, N. J. — 
Walter is Reuther, CIO Au
tomobiliu Darbininku Uni
jos pirmininkas, pervarė 
savo sumanymą unijos su
važiavime dar griežčiau 
persekioti komunistus.

Sumanymas, priimtas to-' 
kia balsų dauguma kaip 2! 
prieš 1, duoda teisę unijos 
centro viršininkams iš nau
jo tardyti “komunistus, fa
šistus ir raketierius,” ku
riuos išteisins vietiniai uni
jos skyriai - lokalai. Uni
jos konstitucija iki šiol už
gynė centrui naujus tardy
mus. laikė galutiniais loka-

Kamčatkos pussalį ir pir
mas šaudė.

(Jungtinių Valstijų lakū
nų komanda pasakojo, kad 
tas jų lėktuvas tik orą ty
rinėjęs už 25 myliu nuo 
Kamčatkos krantų. Repu- 
blikonas senatorius R. E. 
Flanders pasmerkė šią pa
saką, kaino apgaudinėjan
čią amerikiečius. Jis gavo 
“tikrų žimų,” jog tas lėk
tuvas ne orą tyrinėjo ties 
Sibiru, bet darė ką kitą.)

Sovietų Sąjunga, atsiliep
dama į Jungtinių Valstijų 
protestą, tvirtina, kad ame
rikinis lėktuvas šnipinėjo, 
skraidydamas virš Kam- 
čatkos. Sako:

—Jungtiniu Valstijų lėk
tuvas kovo 15 d. skrido per 
Kamčatką iki 45 mylių nuo 
jos krantų; paskui pasisu
ko link jūros, bet ir vėl pa
sirodė ž u p a n o v o srity j, 
Kamčatkos ore.

Jis pirmas šaudė linkui 
dviejų sovietinių rakietinių 
lėktuvų. Tad vienas Sovie
tų lėktuvas gindamasis taip 
pat šovė. Paskui įsiveržė
lis lėktuvas pasisuko į kai
rę, perskrido sovietinį 
krantą ir dingo iš akių, 
lėkdamas į rytų pusę.—

Sovietų vyriausybė reika
lauja, kad Jungtinės Vals
tijos ateityje sulaikytų savo 
lėktuvus nuo įsiveržimų į 
sovietinę sritį.

Amerikonai Korėjoje 
atgriebė daugumą 
prarastą poziciją

Korėja, kovo 24. — šiau
riniai Korėjos liaudininkai 
ir kinai įnirtingai atakavo 
amerikonus Old Baldy ii’ 
Porkchop kalnuose, vaka
riniame fronte, ir užėmė 
šešias naujas pozicijas. 
Paskui amerikonai su savo 
talkininkais karštai kontr
atakavo ir atgriebė daugu
mą tų pozicijų.

Atakoje dalyvavo 3,500 
korėjinių liaudininkų ir ki
nų. Iš pradžios jie pylė pa
trankų ir minosvaidžių ug
nį į amerikonus. Paskui jų 
pėstininkai žūt - butiniai 
puolė amerikonus. Kauty
nės buvo nepaprastai kru
vinos.

IŠSIŽADA SAVO VARDO 
DeL $250,000

Ottawa, Kanada. — Pul
kininkas Ed. McNaughton 
sutiko pakeisti savo pavar
dę i Leslie. Nes jo tetos 
Leslie’nės testamentas žada 
jam $250,000, jeigu jis pa
keis savo pavardę į Leslie, 
lų padarytus sprendimus.

(Reutherinė unijos val
dyba, tačiau, nieko nedaro 
fašistams, raketieriams.)
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NAUJAS ČECHOSLOVAKIJOS 
PREZIDENTAS

MIRUS GOTTWALDU1, Čechoslovakijos parlamen
tas išrinko šalies prezidentu Antonina Zapotockį, ligi 
šiol ėjusį premjero pareigas.

Antonin Zapotocky gimė 1884 metais, netoli Kladno 
miesto. Jo tėvas buvo vienas pirmųjų Čechijos social
demokratų partijos narių. Jaunasis Zapotockis iš pat 
jaunų dienų, būdamas darbininku, įstojo į profsąjunga 
ir social-demokratų partiją. Ten jis atkakliai kovojo už 
darbininkų klasės reikalus ir už cechų tautinę laisvę.

1920 metais, kai social-demokratijoje vyko skilimas, 
Zapotockis stovėjo su kairiuoju jos sparnu ir neužilgo 
dalyvavo įkūrime čechoslovakijos komunistų partijos. 
Nuo to laiko jis ir veikė tiek partijoje, tiek profesinėse 
sąjungose.

' 1939 metais vokiškieji okupantai jį areštavo ir per 
visą karo metą laikė hitlerininkų koncentracijos stovy
klose.

Kai Čechoslovakija buvo išlaisvinta, Zapotockis vėl 
Stojo uolian darban. Jis buvo profesinių sąjungų vado
vas, parlamento narys ir, vėliau, šalies premjeras.

Be to, Zapotockis yra ir rašytojas,—parašė porą no
velių, kurios buvo sudramatizuotos ir, pranešimai sako, 
tuomet, kai Zapotockis buvo išrinktas šalies prezidentu, 
jo vienas veikalas buvo per visą kraštą iš radijo trans
liuotas.

Zapotockis, taigi, yra išbandytas veikėjas, pergyve
nęs daug audringų laikų ir visur atsilaikė, visur pa
sirodė ištikimu savo tautos sūnumi ir darbininku klasės 
vadovu.

ZAPOTOCKIO (premjero) vietą užėmė Viliam Si- 
roky, o Antonin Novotny tapo išrinktas Čechoslovakijos 
komunistų partijos generaliniu sekretorium.

REPUBLIKONŲ “DOVANA” 
NEW YORKO MIESTUI

NEW YORKO VALSTIJOS seimelis (Assembly ii' 
senatas), posėdžiavęs apie 73 dienas, išsiskirstė. Jis atli
ko milžiniškos žalos mūsų didmiesčio darbo žmonėms.

Būdamas republikonų partijos kontrolėje, vadovau
jamas gubernatoriaus Dewey, seimelis nusprendė, kad 
New Yorko miesto važiuotės (transportacijos) reikalus 
tvarkytų ne patys žmonės, per savo išrinktus atstovus, 
bet specialus, paskirtas komitetas, “važiuotės taryba” ar 
kaip ją pavadintume.

Dėka įvairiems politikieriams, miesto važiuotės reika
lai, tiesa, yra prastoje padėtyje, tad gubernatorius Dew
ey su republikonų partija nutarė, kad visus transporta-, 
cijos trūkumus padengtų darbo žmonės.
* Paskirtoji “važiuotės taryba” pakels fėrą—gal iki 

J5-kos, gal iki 20 centų. Ji pasiryš “sutvarkyti” važiuo- 
tės reikalus taip, kad būtų paleista iš darbo apie 25,000 
ęarbininkų.

Bet tai ne viskas: ši seimelio sesija nutarė, kad su 
gegužės mėnesiu namų savininkai pakeltų nuomuotojams 
15 procentų nuomą, gi nuo vienos bei dviejų šeimų namų 
kontrolė visiškai panaikinta.
y Tai vyriausieji šio seimelio šiemet padaryti nutari
mai. Jie, kaip matome, kerta smūgį pirmiausiai darbo 
žmonėms, biednuomenei.

“Miesto tėvai,” sakoma, eisią į teismą, reikalauda
mi, kad seimelio nutarimai būtų pripažinti neįstatymiš- 
kais. Bet mes abejojame, kad teismuose bus kas nors 
naudinga pasiekta. Teismai taipgi republikonų kontro- 
IJjiojami.

Prieš šiuos nutarimus, prieš šiuos republikonų pasi- 
mojimus turėtų juo greičiau pasisakyti visų pirmiausiai 
organizuoti darbininkai, CIO ir ADF darbo unijos ben
drai su kitomis darbo žmonių organizacijomis. Jos tu
rėtų išdirbti ir pateikti miestui savo finansinę programą, 
atmetant Wall st ryto programą.

STEIGIAMA “SVEIKA
TOS” DĖPARTMENTAS

Washington. — Kongre- 
Sb Atstovų Rūmas 29.1 bal
su prieš 85 užgyrė prezi
dento Eisenhowerio planą 
įkurti naują valdinį “Svei
katos;” Apšvietus ir Lab
darybės Departmentą .

Prezidentas iš anksto 
skiria ponią Ovetą Culp 
Hobby to departmento gal
va.

“ 'Eisenhoweris atmeta siū- 
mą įvesti privalomą vi
siems amerikiečiams valdi
nę sveikatos apdraudą. Tai
gi mažai naudos bus ir iš jo 
“sveikatos” departmento.

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

ĮKALINTI 6 DANIJOS 
KAREIVIAI

Kopenhagen, Danija. — 
Šeši Danijos kareiviai tapo 
nuteisti pusei metų iki 10 
mėnesių kalėjiman už tai, 
kad vadovavo kariuomenės 
maištams.

Kareiviai maištavo pro
testuodami, kad valdžia pa
ilgino armijos tarnybą nuo 
buvusių 12 mėnesių iki 18 
mėnesių.

New York. — Vienas 11 
metų berniukas padegė pra
dinę mokyklą Bronxe, kad 
daugiau nereikėtų jam mo
kytis.

MOTERŲ KAMPELIS
ELIZA BRANKO - DRĄSI 
KOVOTOJA UŽ TAIKĄ

Už 1952 metus paskirtų 
tarptautinių Stalininių pre
mijų “Už taikos sustiprini
mą tautų tarpe” laureatų 
naujos grupės tarpe mes 
matome šauniąją brazilų 
tautos dukrą, įžymiąją ju
dėjimo taikai ginti veikėją, 
Brazilijos Moterų Federa
cijos atstovę—Elizą Brau
ko.

Tai, kad Elizai Brauko 
suteiktas tas aukščiausias 
apdovanojimas, reiškia, kad 
visas pasaulis pripažino jos 
nuopelnus kovoje už taiką 
visame pasaulyje.

Elizos Brauko vardas pla
čiai išgarsėjo Lotynų Ame
rikos šalyse ir už jų ribų 
1950 metų pabaigoje.

Anuo metu Brazilijos val
džios organai ruošėsi pa
siųsti jaunimą į Korėją, 
kur jie turėjo lieti kraują 
vardan monopolininkų in
teresų. Liaudyje kilo pro
testo banga, visoje šalyje 
vyko mitingai ir susirinki
mai.

1950 metų rugsėjo 7 die
ną, kuomet kariniai val
džios organai paskyrė San- 
Paule karinį paradą, Bra
zilijos Moterų Federacija 
surengė žygį į parado vie
tą — Anjangabau aikštę. 
Federacija išplatino plaka
tus, paskleidė lapelius, de
maskuojančius imperialisti
nius agresorius ir raginan
čius liaudį priešintis karei
vių siuntimui į Korėją. Pa
rado metu Eliza Branko 
drąsiai išėjo į priekį ir iš
skleidė prieš kareivius vė
liavą, kurioje buvo para
šyta: “Mūsų sūnūs neva
žiuos kaip kareiviai į Ko
rėja.” Kreipdamasi į ka
reivius su .liepsninga kalba, 
Eliza pasakė: “Kareiviai, 
mūsų sūnūs, atsisakvkite 
vykti į Korėją. Mes nelei
sime mūsų artimųjų pražū
ties; mes nenorime naujos 
našlaičių armijos, išardytų 
židiniu ir motinų ašarų.” 
Policininkai sumišo, o pas
kui užpuolė narsiąją patri
otę, suėmė ją ir metė į ka
lėjimą. Nuteisė 4 metams 
ir 3 mėnesiams.

Bet Elizos Branko pasa
kytieji žodžiai apskriejo vi
są šalį, subūrė visą brazilų 
tautą kovoje už taiką, prieš 
karą Korėjoje.'

Šis kuklios šeimos moti
nos pareiškimas tapo vėlia
va, aplink kurią susitelkė 
didžioji tautos dauguma, ir 
ligi šiol nei vienas Brazili
jos kareivis neišvyko į Ko
rėją.

Po rugsėjo. 7-osios įvykių ; 
judėjimas už taiką Brazdi- j 
joje išsivystė su nauja jė- i 
ga. Demonstrantai ir mi-; 
tingų dalyviai, reikalauda- i 
mi taikos ir atsisakyti siųs-1 
ti kareivius į Korėją, kar
tu reikalauja paleisti iš ka
lėjimo Elizą Branko, kuri 
dar prieš rugsėjo septintą
ją savo nenuilstama kova 
liaudies interesams apginti, 
už taiką nusipelnė papras
tųjų Brazilijos žmonių mei
lę.

Eliza Branko — papras
ta darbininkė - tekstilinin
kė — išėjo šaunų kovos ke
lią. . Tai jihai kartu su vy
ru dalyvauja streike “Fri- 
gorifiko Anglo” draugijos 
įmonėse, drauge su darbi
ninkais reikalaudami, kad 
jiems pakeltų darbo užmo- 
kesnį. Tai jinai 1946 me

tais vadovauja darbininkių 
kovai už kainų sumažinimą 
maisto produktams. Būda
ma aktyvi demokratinio 
moterų judėjimo veikėja, 
Eliza Barretoso mieste su
organizuoja Fe rtazai o s 
moterų komitetą, mobili
zuoja moteris į kovą už ge
resnį gyvenimą. Savo vei
kla, skirta darbo žmonių 
interesams apginti, Eliza 
Branko nusipelno savo gim
tojo Barretoso miesto gy
ventojų meilę. Dar šioje 
pradinėje savo kelio stadi
joje Eliza pasirodo esanti 
drąsi ir bebaimė kovotoja 
už liaudies interesus, už 
taiką.

1947 metais persikėlusi į 
San-Paulo, Eliza toliau ko
voja taikai ir savo tėvynės 
nacionalinei neprikl aušo - 
mybei apginti, moterims ir 
vaikams apginti. Už šią ak
tyvią veiklą Eliza Branko 
ne kartą buvo suimta. Eli
zos Branko drąsi kova da
rosi populiari visoje Brazi
lijos liaudyje. Paleisti 
Branko reikalauja visi pa
žangūs šalies žmonės. Su
kakus metams nuo Elizos 
Branko suėmimo dienos, 
1951 metų rugsėjo 7-tą d., 
daugelyje miestų vyksta 
masiški mitingai ir demon
stracijos, kurių dalyviai iš
stoja su lozungais: “Karei
viai, mūsų vaikai, neva- 
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žinokite į Korėją!,” “Lais
vę Elizai Branko!,” “Tegy
vuoja taika!”

Reikalavimai paleisti Eli
zą Branko Brazilijos val
džios organams siunčiami 
ir iš kitu saliu. Karšta so
lidarumą su Eliza ir rūstų 
protestą prieš jos Įkalinimą 
išreiškė daugelis Tarptau
tinės Demokratinės Moterų 
Federacijos nacionalinių or
ganizacijų.

Plačiųjų masių viešajai 
nuomonei spaudžiant, Bra
zilijos valdžios organai 1951 
metų rugsėjo 26 dieną buvo 
priversti paleisti Elizą 
Branko.

Ištrūkusi į laisvę, Eliza 
Branko vėl karštai, nenu
ilstamai dirba taikai apgin
ti, moterų teisėms ir savo 
liaudies interesams apginti.

Brazilų tauta pavedė Eli
zai Branko išreikšti jos tai
kos siekimą iš aukštosios 
Tautų kongreso taikai gin
ti tribūnos.

“Mes, Brazilijos motinos, 
—sakė Kongrese Eliza, — 
esame pasirengusios savo 
pačių rankomis apginkluoti 
mūsų sūnus, kad jie gintų 
mūsų tėvynės žemę nuo bet 
kurio agresoriaus. Bet jo- 
kįu būdu mes neleisime, net 
jeigu mums teks kovoti, 
pavartojant nagus ir dan
tis, kad mūsų sūnūs būtu 
paversti į r a n k i u kitoms 
tautoms engti ir pavergti, 
kad jie būtų paversti žmo
nėmis, kurie naikintų mies
tus ir kaimus šalyse, ku
rių siekimas laisvės nusi
pelno tik mūsų karščiausių 
simpatijų ir solidarumo.”

Šiuose tvirto kovotojo už 
taiką žodžiuose girdėti ne
palenkiamas Brazilijos mo
terų pasiryžimas apginti 
taiką ir kartu savo vaikų 
gyvybę.

Tokio. — Adlai Stevenso- 
nas, buvęs demokratų kan
didatas į prezidentus, lan
kėsi pas Japonijos karalių 
Hirohita. v „ •

“Ar jie areštuos 
ir vaikus?”

Tokį klausimą pastatė 
Susirūpinęs vaikutis, kurio 
motina, tapo areštuota de
portavimui, o tėvas yra 
persekiojamas einant 
Smith Aktu.

Šiandieną yra šimtai to
kių vaikų, kurių abu ar vie
nas kuris gimdytojai jau 
yra nukentėję nuo perse
kiojimų už idėjas ar už vei
klą darbininkų ir jų vaikų 
gėrovei. Dėl to vis- garsiau 
ir daugiau pasigirsta balsų 
už apsaugą Amerikos vai
kų, Amerikos šeimos, Ame
rikos namų.

Kovo 22-rą New Yorke 
tuo tikslu tapo sušaukta ir 
konferencija.

Šaukime . konferencijos 
žymėjo, kad jau 275 nepi- 
1 iečiai yra areštuoti depor
tavimui. Tarpe tų 43 mo
terys — žmonos, motinos 
ir net senutės Amerikoje 
gimusių piliečių.

Vienas tiktai prisimini
mas, kokioje baimėje, ko
kiame rūpestyje pastatomi 
vaikai, kurie nežino, ar jų 
tėvai sugrįš namo, sukelia 
pasibaisėjimą. Ar tai to
kia 20-j o amžiaus civilizaci
ja? Ar civilizuoti mes, 
kurie leidžiame taip kan
kinti vaikus? Ar atėmimas 
vaikams globėjų, maitinto
jų, auklėtojų yra patrijo- 
tizmas? Juk su pasišlykš- 

i tėjimu žiūrime į palaidū- 
i nūs, kurie išdrasko žvir- 
' blio lizdą, sužaloja žvirbliu- 
■ kus. Kur mūsų žmonišku- 
• mas leisti žiauria širdgėla 
I varstyti Amerikos vaikų 
i širdį?

Daugybė tokių klausimų 
! veržiasi mintin. Ir slegia 
! sąžinę gėdingu jausmu .

Gi ragangaudžiai rėkia, 
kad prie tų kelių šimtų šei
mų išdraskymo dar neketi
nama sustoti. Truma.no de
mokratų valdžia pradėjo 
persekiojimą su šimtais 
šeimų. Gi republikonų teis- 
darybės departmentas, kaip 
skelbia spauda, grasina per
sekioti tūkstančius šeimų 
vadovaujantis demokratų 

. ir republikonų kontroliuo
jamo Kongreso bendrai 
priimtu Walter - McCarran 
įstatymu.

Einant tuo ragangaudiš- 
ku, nedemokratiniu įstaty
mu net vaikai, gimusieji 
svetur, jeigu jiems suėjo 
14 metų, turi registruotis, 
duotis pirštų nuospaudas 
daryti. To nepadariusiems 
grąsina deportavimas. Jau 
vien tuo sveturgimis vaikas 
pastatomas žemesniu už 
kitus vaikus, išstatomas 
kitų užgauliojimui, pravar
džiavimui, o gal ir sumu
šimui.

Tas žiaurus, neameriko- 
niškas, n e d e m o k r a t inis 
įstatas turi būti atšauktas, v

Švelniau su stalo 
įrankiais!

Vartojantieji aštrias pu
dras (scouring powders) 
“sidabriniams” ar “bedė- 
miams” stalaviems įran
kiams šveisti yra brutalūs 
tų įrankių žudytojai. Rei
kia vartoti švelnią košelę 
(kaip Noxon), ar kitų fir
mų vardais). Joje esantis 
chemikalas atliuosuoja ne
švarą, bet nenuskuta sida
bro ar plieno apvalkalo.

Reikia atsiminti, kad jū
sų “sidabriniai” nėra sida
bro, nei “stainless” yra vi
sas toks. Jie apvilkti tik
tai plona luobele. Užtenka 
kelis kartus nušveisti aš
triu šveistuku ar ašmenis 
pagaląsti su pielyčia ir tu
rėsi ne tik dėmėtus, bet ir 
surūdijusius įrankius.

Taip kalbėjo moterys 
apie tas prijuostes

Toddy’s Pattern'

J Pattern 9091 ... in medium size 
only. Bib apron; one 98-lb. feed 
bag or yards 35-inch; half
apron: % yard, ’/2 yard contrast 
Transfer included.

Moterų suruoštoje paro
doje (ekspozicijoje) N e w 
Yorke praėjusį rudenį pa
našias prijuostes, kaip ši, 
moterys gaudyte išgaudė. 
Tad kožn.u kartu, kai tik 
atsimenu apie būsimą paro
dą balandžio 25-26 dieno
mis, gimsta mintis: “Ot, 
kad mes gautume tokių pri
juosčių!”

Ką moterys kalbėjo? Ko
kių daugiausia norėjo?

Gražių? Taip. Tačiau 
ir praktiškų — tokių, ku
rios gerokai pridengia 
priešakinę sijono dalį, taip
gi ir krūtinę. “Virš juos
mens suknelė apsitaško ne 
mažiau už sijoną,” sakė jos.

Platoka krūtine, pailgu 
frontu buvo daugiausia ieš
komos. Sekė labai gražios, 
bet lengvos prosyti pusi
nės, paskiau praktiškos pu
sinės. O reikalaujančios 
daug darbo ištisinės ir pu
sinės išsibaigė paskiausia.

N-a

Taip priimta
.Etiketė, kaip kad ir mo

terų aprėdo mados, nestovi 
vietoje. Viskas strimagal- 
yiškai kinta. Modernizuo
jama. Daug kvailybių at
metama. Tačiau kol tos 
taisyklės galioja (nors ir 
būtų kvailos), visi tikisi, 
kad santykiuose su jais ki
ti žmonės turėtų tų taisy
klių ’ prisilaikyti.

Štai žiupsnis dar gyvuo- 
jaučių etiketės pabirų:

•

Svečiuose, kur visi yra 
šeimininkų kviesti, tinka 
(ir net mandagumas reika
lauja) kalbėtis su greti
mais asmenimis, nors jie ir 
nebuvo pirmiau pažįstami, 
ar oficialiai pristatyti.

•

Pristatant vieną savo pa
žįstama kitam netinka sa
kyti “mano draugas.” Kiti 
galėtų suprasti, kad jie ne
skaitomi draugais. Dažnai 
girdime ir kitą panašią 
klaidą: “geras draugas.” 
Juk negerą visai nevadin
tume draugu.

Susipažįstant savo vaiki
no motiną netinka prista
tyti “panelė Ona Vindelai- 
tė,” bet “esu Ona Vindelai- 

2 pusi.—Laisve (Liberty)-Trečiadien., Kovo-March 25, 1953

te.” “Panelės” ar “ponios” 
titulą lai dadeda kiti, ne pa
ti sau.

Moteris eina pirm sa\fc 
palydovo Į auto, į busą, 
traukinį. Bet palydovas ei-^ 
na pirm jos lipant žemyn 
laiptais, einant į tamsų 
kambarį ar koridorių. V V

Kviečiant merginą (arba 
ir šiaip draugą) praleisti su 
jumis vakarą neklausk, “ką 
darysi sekmadienį?” Pir
ma pasakyk tikslą, tada 
kviesk. Leisk pasirinkti.

Pasisveikinant nėra rei
kalo nusiimti pirštinę. Ir 
jau atmesta atsiprašinėji
mas už pirštinę. X.

Čiango pati ketina 
atkariau! Kiniją

Welleseley, Mass. — For- 
mozos salos diktatoriaus 
Čiang Kai-šeko pati čia sa
kė kolegijos studentams, 
kad jos vyras su Amerikos 
pagalba “atkariaus” KinlA 
jos sausžemį. ’

Jinai per 7 mėnesius 
Amerikoje gydėsi nuo odos 
sugedimo. Dabar lėks na
mo.

Tito prašosi Amerikon
London. — Jugoslavijos 

diktatorius Tito sakė, jog 
atsilankytų ir i Jungtines 
Valstijas, jeigu būtų užpra
šytas.

Atsisveikindamas Angli
ją, jis pareiškė pasitenki
nimą, kad susitarė “išvien 
su anglais gintis, jeigu Sov. 
Sąjunga užpultų Jugoslavi
ją ar Angliją.”

Izondon. — Anglai-ameri- 
konai vakarinėje Vokietijoj 
ie išvien daro plačiausiu^ 
rakietinių lėktuvų ir bom
bonešiu manevrus.

Sao Paulo, Brazilija. — 
Fordas atidarė naują au
tomobiliu fabriką. K- 4-

ŠEIMININKĖMS
Vištienos likučiai su 
ryžiais ir daržovėmis

2 puodukai smulkiai su- 
piaustytos virtos vištienos

puodukas virtų, šaltų ry
žiu

puodukas kenuotų ar vir
tu tomačiu

1 sukapotas svogūnas
1 sukapotas žaliasis pipi

ras
šaukštas Worcestershire ’ 

soso
druskos ir pipirų pagal 

skonį
pasviestuotų duonos tru

pinių sauja ar daugiau^
Sumaišyk vištieną fu ry

žiais puode. Dadėk toma- 
tes, svogūną, pipirą, prie
skonius. Pakaitink apie 15 
minučių. Supilk į pateptą 
blėtinį ar stiklinį kepamą 
indą. Apibarstyk trupiniais. 
Kepk vidutiniu karščiu 
(375 F) apie pusvalandį.

Trupinius apšlakstyk iš-' 
tirpytu sviestu pirm užbė- 
rimo ant mišinio. Tai da
ryk atskirame inde. Už
denk ir pakratyk, kad vie
nodai apsivilgytų.

Kiekio užteks 4 viduti
nėms porcijoms. N. G.

Dviem stiklinėms sukliu- 
vus vienai į kitą, saugiau
sias būdas atliuosuoti yr^\ 
apatinę pamerk į šiltą van-’ 
denį, o į viršutinę pilk 
tą. Viršutinė trauksis nijy 
šalčio, o apatinė pūsis nuo 
šilumos. Tada lengvai at- ‘ 
skirsi.

Truma.no


HAVANA, CUBA
Kaip paskutinį kartą minė

ja^, kad jau pradeda nusi
bosti Miami, tai nutariau pa
traukti toliau į pietus — gal 
tirctai į Key West, o gal ir į 
pačią Cubą.

Vieną rytą anksti, kaip še
šios, paėmiau autobusą į Key 

• West. Čia pietuose ilgis die
nos žiemą ir vasarą mažai 
skiriasi. Autobusas išslinko iš 
Miami vos tik dienai brėkš
tant. Važiuojame vakaru link 
apie 50 mylių iki vakarinio 
krašto Floridos pusiausalio. 
Nuo ten kelias apie šimtas 
mylių Atlantiku, nuo vienos 
salelės į kitą, tiltais šokinėja 
negiliu tarpe salų vandenynu. 
Už trejeto valandų pasiekia
me paskutinę* salą, vadinamą 
Key West.

Man krito į akį salynų gam
tos grožis. Čia pastačius tin
kamus namukus del gyveni
mo, galėtų poilsiui sutilpti vi
sos Amerikos darbininkija. 
Klimatas puikiausias. Vėsus 
vėjelis ir Atlantą juosianti 
Golfo srovė sudaro puikiau- 

• s/fes sąlygas poilsiui. O jau 
'M tų žuvų, tai tiek daug, jog 

net į jūrą nesutelpa. Šen ir 
ten matai jų būrius šokinė
jant iš vandenio ir taip tik 
mirga, mirguliuoja. Gal šiek 
tiek mano ir perdėta, bet ne 
visai “fish story.0 čia galima 
įsteigti didelę žuvininkystės 
pramonę, kur galima būtų ir 
pragyvenimą pasidaryti tiem, 
kurių sveikata reikalauja šilto 
oro ir kurie neturi ištekliaus 
gyventi Floridoje. Bet dabar 
neįmanoma, kuomet kamba
rys kainuoja nuo 10 iki 25 
dol. į naktį.

rai žinojau;, apie ką jie rašo.
Nuėjau Prada iki jūros, kur 

randasi garsi Havanoje gatvė 
Malecon kuri vingiuojasi pa
jūriu. Malecon reiškia jūros 
sieną, šiaurine Malecon puse 
pajūrio krantai išmūryti aukš
ta siena, kad laike audros 
vanduo neišsilietų į Havaną. 
Pasiklausęs kiek jūros ošimo 
ir pasigrožėjęs žvaigždėta pa
dange, grįžau į viešbutį, šį bei 
tą pasižymėjęs į dienyną, apie 
11 valandą nuėjau miegoti.
Kovo 6 d. rytą išėjęs gatvėn, 

matau, kaip visi ispaniškos 
kalbos laikraščiai pirmuosius 
puslapius Stalino paveikslais 

j užpildę ir tik mirga “Stalin 
, muerto”. Net ir Aerikos laik
raščiai, leidžiami Havanoje, 

' kaip “Havana Post” ir kiti, 
kad ir mažesnėmis raidėmis, 

į savo pirmuosius puslapius už- 
■ pildė raštais apie Stalino mir
tį.

Bandžiau' ši tą pastebėti 
minios veiduose. Bet Havano
je, kaip ir Indijoje, minios 
veiduose atspindi jų minčių ir 
jausmų koks tai misteriškas ir 
svetimšaliui nesuprantamas 
žvilgsnis. Policijos pilnos gat
vės po du ant kiekvieno kam
po. Gatvėmis jie vaikšto po 
du apsiginklavę lazdomis, re
volveriais ir apsijuosę diržais, 
su šovinių pakabomis.

Stalino mirtis yra didžiau
sios reikšmės pasaulio istori
joje įvykis. Ne man apie tai 
rašyti. Pasauliniai gabūs ra
šytojai per šimtmečius apie jį 
rašys. Nesuskaitomos darbo 
žmonių minios per gentkartes 
apie Staliną kalbės.

Klajūnas.

BRIDGEVILLE, PA.
ATMINČIAI

E. M. KAWKER
kuri atsiskyrė su mumis Sausio-January 31, 1953

Jau saulė nusileido dėl manęs 
Ir niekados neužtekės.
Nors pavasaryj gėlės sulydės, 
Bet mano akys, jų neregės, 
žvaigždės, mėnulis užtekės, 
Bet mane niekas nežavės. 
Nors draugų būrys sueis 
Bet manęs jų tarpe nesi ras. 
Gaila man brangių draugų, 
Su jais praleistų laikų.
Bet prašau manęs negailėt, 
Mano idėjas toliau plėšt.

Ačiū jums, draugai, kad palydėjot, 
Su manim skirtis nenorėjot;
Jūs dar sustojot ir pastovėjot, 
Manęs vargdienės vis dar gailėjot.

— Mr. ir Mrs. Padubonis, 
C. M. Kawker.
A. Medeikas.
M. Samikaitienė.

CHICAGOS ŽINIOS
Iš kankliečių parengimo

Kovo 15 d. buvo suruoštas 
LKM Choro rėmėjų pagerbi
mui banketas. Parengimas vi
sais atžvilgiais buvo geras. 
Svečių buvo daugiau negu ki
tais metais. Visi buvo gražiai 
pavaišinti. Pirmininkavo Cho
ro pirmininkas George Kwain. 
Meninė programa susidėjo iš 
duetų ir solistų. Pats choras 
irgi, žinoma, dalyvavo. Pra- 
kalbėles pasakė J. Budrys ii’ 
S. J. Jokubka. •

—o—
Jau mobilizuojasi Vilnies 
b a z a r u i

daug pakvietimų dainuoti. 
Jau apsiėmęs dainuoti seka
mose vietose:

Kovo 28 Cicero Liuosybės 
svetainėje ‘Vilnies’ bazare.

Balandžio 11 d. West Pull- 
mane.

Balandžio 25 Vengeliausko 
svetainėje žagariečių parengi
me.

Nėra abejonių, kad į tą lai
ką atsiras ir daugiau1 užkvie- 
timų.

Mūsų 
kas su 
moko
stengiasi 
sudainuoti.

Choras susidarė gana dide
lis ir dar jis bus didesnis, nes 
ateina naujų ir sugrįžta gana 
gerų dainininkų, kurie del 
vienokių ar kitokių aplinky
bių buvo pasitraukę.

—o—

mokytoja Anna Tilvy- 
dideliu susidomėjimu 
chorą naujų dainų, 

sumokinti gerai

Gubernatoriaus “Dear 
Joe” laiškas Ryanui

Ryano advokatas Louis 
Waldman parodė King Coun
ty Grand Jurors Association 
nariams fotografiją guberna
toriaus Dewey’o rašytą Rya- 
nuii laišką. Parodęs tą laišką, 
Waldmanas įspėjo, . kad no
rintiems paliesti Ryaną nebus 
lengva, nes tuomi sykiu palie
čiamas ir gubernatorius De
wey.

“Dear Joe” laiškas buvęs 
Dewey’o siųstas Ryanui 1950 
metų gegužės 9 dieną, atsa
kant į kvietimą dalyvauti Ry
ano gaujos bankete, vadina
mame “Joseph P. Ryan As
sociation Dinner.”

Gubernatorius tame laiške
“su 

jeigu

Philadelphia, Pa
HELP WANTED —MaLE

BILLING CLERK 
Motor Freight. Term 
North East Section

Will break in a fast, accurate 'ty
pist. Prefer one desirous of and cap
able of learning rating. 2 P. M.
11 P. M. Monday thru’ Friday.

See Mr. Gordon.

Castor Ave. & Belgrade St.
(57-63)

to

’SORTER. Pickled sheep or goat
skins, experienced; good wages, ex
cellent conditions. Apply Morris 

i Fishman & Sons, Torresdale Ave., & 
i Orchard St. JE. 5-8269.

(57-59)

atsakė, kad jis būtų 
džiaugsmu dalyvavęs,” 
nebūtų anksčiau pažadėjęs ki
tiems dalyvauti vestuvėse. į 
Laiške, greta kitko, jis rašė: j

“Labai malonu, kad kvie
čiate mane. Ir linkiu, kad nuo i 
manęs pasveikintumėt visus 
tuos puikius žmones bankete.

“Varde visos šios valstijos 
žmonių, sveikinu jus ir dėko
ju jums už tai, ką jūs esate 
padarę neleisti komunistams 
paimti kontrolę New Yorko 
pajūryje. Būk tikras, kad vi
sa New Yorko Valstijos vai- I 
džios mašinerija stovi už jū
sų ir jūsų organizacijos pe- { 
čių tame pasiryžime.”

Ryanas jautėsi galingas. Į 
Kiekvienas darbininkų pasiju
dinimas atsikratyti vergiškų 
darbo sąlygų būdavo pralai
mėtas. Už Ryano pečių sto
vėjo gengsterių ir valstijos 
valdžios mašinerijos galia.

MACHINISTS. Experienced for 
steady day employment in plant, do
ing variety of high grade work. 
Good working conditions. Apply in 
person or phone NICHOLS' PRO
DUCTS INC., 325 W. Main Street, 
Moorestown, N. J.

Moorestown 9-0877. Arrange for 
interview.

(58-60)

JEWELERS.
Needed for all 
Good 
work.

Skilled bench mon. 
types 

conditions, 
person.

working
Apply in

S. LESSE & SONS
1316 Arch Street.

(58-64)

of Jewelry
Steady

MACHINIST. Die Rebair and small 
tools. Experienced. Steady work; 
good working conditions. Apply in 
person. See Mr. Bail. J. STORTZ 
& SON, 210 Vine Street.

AUTO MECHANIC 
class-man can earn 
to $115 weekly under our 
Enjoy the benefits of hos- 
medical surgical service,

bet -A first 
ween' $85 
new plan, 
pit al and
free $2000 group insurance. 6 paid 
holidays and liberal vacation plan. 
Work in one of (he finest equipped 
shops in the U.S. Apply 9 A. M. to 
4 P. M. Dick Theiss, Service Mana
ger. RANDOLPH CHEVROLET 
INC., 1759 Haddon Ave., Camden.

Emerson 5-2000. After 6 P. M.— 
PI. 2-6547W.

(56-58)

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE

STENOGRAPHER. For law of
fice. Fast and accurate. Experienced 
not required. Steady position; good- 
working conditions. Apply in person. 
Mr. Bodley, Room 1505, Phila. Sav
ings Fund Bldg., 12 So. 12th St.

(57-59)

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

(56-59)
CLERK TYPIST

Experienced or inexperienced,' 
Good starting salary. 5 day week. 
Steady position. Good working con
ditions. Liberal Employee benefits. 
Phone: KI. 5-3800. Mr. Daniels.

THORNTON FULLER CO.
(56-58)

TYPIST. Full or part time. Ex
perienced. Knowledge of shorthand 
helpful. Steady position. Apply in 
person. RADIO ELECTRIC, 701 
Arch St. 2nd floor.

(56-58)

HOUSEWORK-COOK; light laun
dry. Ranch house; private room 
and shower. Must like children. 
Permanent position for right wo
man. Vicinity Fort Washington. Cail 
Ambler 2587 between 9 & 12 A. M.

(56-58)

MALE and FEMALE
1IOUSEKEEPER-COOK. Must 

fond of children. Experience and 
ferences required. Sleep in. Top 
lary for right woman.

Call GR. 7-9333 for interview.
(38-60)

he 
re- 
sa-

COUPLE. Cooking and general 
housework. Must have 
and references. Sleep in;
quarters. Phone Midway

(56-58)

experience 
own living 
2-5828.

MAN & WIFE. Honest, congenial, 
middle age. No children. Man to 
work with manager of Poultry’ 
farm wife to do housework and 
ironing. Call SUNNY HILL FARM. 
Burlington 3-0414.

X (52-58)

Key West apžiūrėję vietas, 
kur Trumanas žvejodavo ir 
nieko tokio įdomaus nesima- 
tant, sėdau į lėktuvą ir kelio
nę 60 mylių baigiau į Havaną.

Havanoje buvo dar anksty- 
jvas popietis. Pasiteiravęs su- 
■gw/iojau, kad Hotel Nacionai 
už pigiausį kambarį reika
lauja 30 dolerių į dieną, Se- ? 
villa Builtmore viešbutyje pi
giausias kambarys 10 d. į 
dieną. Ieškojau pigesnio. Vi
dutinės rūšies viešbutyje ga
vau kambarį už 35 į savaitę. 
Jis tiktai blokas nuo garsio
sios Prados, — švarus, su 
maudyne ir moderniškais ra
kandais. Čia ir apsistojau.

Apsišvarinęs ir šiek tiek 
pasilsėjęs, išėjau į Havanos 
garsiąją gatvę Prado, kuri 
tęsiasi nuo pajūrio, pro At
stovų butą, pietų link.

Pro Atstovų butą einant 
gatve keliaujantis atvirukių 
pardavėjas pasiūlė man atvi
ručių pirkti su puikia Atsto
vų buto panorama. Aš jo pa
klausiau, kokiam tikslui šie 
rūmai dabartiniu laiku yra 
vartojami. Jo veidas, surim
tėjo, kažkaip paslaptingai 
nusišypsojo ir ranka paplojęs 
majh per petį nudūlino sau to- 
lyn^jkaitusiu Havanos šaligat
viu. žinoma, jį susigrąži
nau ir nusipirkau nuo jo at
viručių.

Ten netoli Atstovi! buto 
rūmų, vakarinėje pusėje Pra
dos, randasi Miami valgykla, 
vidutinės rūšies. Ne per ge
riausia vakarienė man kaina
vo $2.50. Bet visgi, dabar pa
ilsėjęs ir pavalgęs, geroje 
nuotaikoje, ėjau tolyn jūrų 
link. Ogi kad apspito mane 
visokie patarėjai, nurodanti 
vietas, kur galima Havanoje 
pasilinksminti, ir visokie gat
viniai pardavėjai visokių men
kniekių siūlyti, tai aš net is
paniškai, kurios tiktai keletą 
žodžių tesuprantu, pradėjau 
jiems aiškinti, kad man to 
visko visai nereikia.

Daugumas amerikonų juos 
vaidina valkatomis. Man jie 
atjpdo bedarbiais, kadangi 
net ir šiais laikais Guboje yra 
l»ai sunku gauti darbą.

v.atvėse visi Havanos laik
raščiai didžiausiomis raidėmis 
mirgėjo “Stalin,” “Soviets” ir 

. tam panašiai. Ispaniškai men
kai temokėdamas, negalėjau 

t smulkmenų suprasti, bet ge-

Bridgewater, Mass.
čionai yra L. D. Koopera

tyvas, kuris išdirba Over Glo
be čeverykus. Didžiuma dar
bininkų lietuviai, nemažai 
yra susipratusių Laisvės skai
tytojų ir LLD narių. Bet yra 
ir atsilikėlių, kurie dar tebe- 
kvėpuoja smetonine dvasia. 
Kai buvo pranešta, kad J. 
Stalinas susirgo ir kad netoli 
mirties, tai visokie ubagai 
dvasioje iš džiaugsmo nežino
jo ką bedaryti. Vienas dipu
kas, Lietuvoje buvęs aptieko- 
rius, o dabar šapos šlavikas, 
bjaurodamas Staliną krokodi- 
liaus ašaras liejo. Durniau- 
siai dirbtuvėje pasirodė Ge
orge Samsonas. Dar Stalinui 
nemirus, kovo 2 d., laike dar
bo demonstravo, užsirišęs juo
dą skūrą ant rankos. Antrą 
dieną užsirišo raudoną skūrą 
ir landžiojo prie darbininkų. 
Daugumas tuo jo poelgiu pasi
piktino. Tadas Vasaris jį pra
varė nuo savęs.

Bet vis tiek kapitalistinė 
spauda ir radijas atidavė 
Stalinui kreditą, atspausdino 
daug gražių paveikslų, ir n<# 
United Nations New Yorke 
minėjo jo l'idotuves. Net Ro
mos popiežius karštai meldė
si už jį. O mūsų tamsuoliai 
durnavojo.

Žolynų Kaimynas.

Ateinantį šeštadienį ir sek
madienį turėsimo dienraščio 
Vilnios bazarą. Jis žada būti 
labai turtingu, nes iš visos pla
čios Amerikos gauta bazarui 
daug dovanų.

Bazaras įvyks
L i u o s y b ė s s v e t a i n ė, j e.

Dabar jau eina 
svieto mobilizavimas 
zaro. Jo bus daug iš
džiosios Chicagos dalių.

—o—

Cicero j e,

smarkus 
dėl 
visų

ba-

Detroit, Mich.
Ruošiasi pasilikimui 
darbininkų vado

Ateinantį šeštadienį, kovo 
28 d., čionai lėktuvu iš Pitts
burgh© pribus įžymusis darbi
ninkų vadas Steve Nelson. Jo 
pasitikimui ir pasveikinimui 
yra ruošiamas banketas. Kaip 
žinoma, Nelsonas, yra Penn- 
sylvanijoje nuteistas dvide
šimčiai metų kalėjimai! ir da
bar vėl yra teisiamas pagal 
Smith Aktą.

. Pasitikimą ruošia Civil 
Rights Congress, 918 Charle
voix Building, Detroit, Mich.

Rep.

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

Geras paraginimas ir 
priminimas *

Kovo 17 d. skaičiau seka
mą L. Joniko paraginimą :

Dienraštis ‘Laisvė’ netrukus 
išleis pirmą poeto A. Dagilio 
eilėraščių rinkinį. Rinkinys 
leidžiamas prenumeratos bū
du. Iš anksto užsisakę knygą 
moka $1. Išleidus bus bran
giau. Be to, gale knygos tilps Į 
visų prenumeratorių vardai.

Jau daug prenumeratorių 
paskelbta iš įvairių kolonijų. 
Tik dar neteko pastebėti chi- 
cagiečių. A. Dagilis yra auk
što lygio poetas. Jo eilėraš
čių rinkinį bus malonu skaity
ti. Norintiems užsiprenume
ruoti eilėraščių rinkinį chica- 
giečiams patarnausiu. Tik ne
vilkinkite.

—o— 
Įžymusis vadas bus 
Chicago je

Ispanijos demokratijos ka
ro veteranų grupe ir Civilių 
Teisių Kongresas rengia masi
nį mitingą balandžio 4 dieną. 
Mitinge kalbės Steve- Nelson, 
nuteistas 20 metų kalėjiman 
ir dabar esąs laisvas po aukš
tu užstatu padavus apeliaciją 
į aukštesnį teismą.

—o— 
Choras gavo daug 
pakvietimų

Eks;Mainiorių ’ Choras turi

Rep.

Is LLD 19 kp. veiklos

Chicagos didmiestyje 
daugelis šios draugijos 
pų. Vienos jų gana 
ir pilnai orijentuojasi
šių dienų svarbius įvykius 
klausimus, kitose silpnas vei
kimas.

yra 
kuo- 

veiklios 
pagal 

ir

uz j

19 kuopa Bridgeport*) ko
lonijoje, keli metai neblogiau
sia gyvuoja. Turi narių 210 
užsimokėjusių duokles 
1952 metus.

Už šiuos metus užsimokėję 
107, tarpe jų yra ir 5 nauji 
nariai. Mūsų kp. galėtų dar 
gauti daugiau naujų narių jei 
atsirastų dar pora tokių darb
ščių narių kaip L. Prūseika. 
Kurie norėtų toje srityje dar
buotis apart savo kasdieninio 
darbo.

Kovo 13 d. turėjome susi
rinkimą, kuris buvo 
bot visgi pasimokėjo 
apie 10 narių.

Kitą susirinkimą
sušaukti platesnį. Pasistenki
me, draugai, pasimoketi duo
kles kuoveikiausia, nes cent
ras šiais metais žada išleisti 
knygą anksčiau, negu praei
tyje. O turėkime omenyje, 
jog knygos išleidimas ir iš
siuntinėjimas reikalauja daug 
finansų.

silpnas, 
duokles

manome

Washington. — Kariniai 
valdininkai sako, ameriko
nai vakarinėje Europoje 
turi gana’ amunicijos vi
suotinam karui per 45 die
nas.

PHILADELPHIA, PA

FOR SALE
APPROXIMATELY 350 3-WHEEL 

PLATFORM TRUCKS 36”x48”
CAN BE EXAMINED

BY APPOINTMENT
CALL LOCUST 7-4000 

‘EXTENSION 307
(53-60)

8 arkliai sudegė 
arklidės gaisre Į

Iškilus gaisrui prie Jamai
ca arklių lenktynių lauko su

diegė 8 lenktynių arkliai. Ki
tų kelių buvo pasigendama, i 
Arklių prižiūrovams, Joseph ■ 
Arena ir Anthony Lakas, pa- i 
vyko daug kitų arklių išgelbė
ti. i

Arkliai buvo čia sugabenti 
j pasiruošiant lenktynių atida
rymo dienai.

Šis jau trečiasis gaisras šio
je apylinkėje bėgiu apie 10 
mėnesių. Pirmasis, prie Bel
mont lauko, įvyko birželio 
mėnesį 1952 metais. Ten su
degė 26 arkliai. Rugsėjo 15 d. 

j 1952 m. ten sudegė kiti 25 
arkliai.

PRANEŠIMAI
CAMDEN, N. J.

LLD 133-tos kuopos susirinkimas 
jvyks sekmadienį, kdvo (March) 29 
dieną, pradžia 2 vai. popiet, papras
toje vietoje.
' Šis susirinkimas yra svarbus, bus 
renkamas komitetas surengimui iš
važiavimo, kuris atsibus birželio 28 
d. Taipgi bus ir kitų svarbių reika
lų aptarimui, 
susirinkite ir 
kite.

Taipgi visi ir visos 
naujų narių atsives- 

Komitetas.
(58-60)

BROOKLYN, N. Y.
1 kuopos susirinkimas jvyksLLD

kovo 26-tos vakarą, 7:30,. L. A. Pil. 
Klubo patalpoje, 280 Union Ave. 
Visi nariai prašomi dalyvauti. Po- 
susirinkimo, jei kas norės, galės kai 
ką išgirsti apie Kalifornijos milži
nus medžius ir bendrai apie tai, 
kaip dabar atrodo tas kraštas.

Organizatorė.
(58-59)

HARRISON, N. J.
LLD 136 kp, susirinkimas jvyks 

29 d. kovo, sekmadienį, po pietų 3 
vai., toj pačioj vietoj, 17 Ann St.

Meldžiu visus atsilankyti. Girdėsi
me Laisves Fondo komisijos raportą. 
Kokios buvo pasekmes parengimo.

Valdyba.
(58-59)

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

- LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

•uc*

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

Rengia Laisves Bendrovė pasilinksminimui 
pavasario džiaugsmu. Geri bufeto užkandžiai 
ir nepaprastai graži programa, kurią duos:

SUZANA KAZOKYTE, sopranasLEON YONIK, baritonas

AIDO CHORAS, vad. MILDRED STENSLER 
ŠOKIKIŲ GRUPE, vad. RUTH BELL 
JONAS VELIČKA duos smuiko solų.
FRANK BALEVIČIUS, akompanistas.
MERGINŲ KVARTETAS, vad. B. Sukaskienės

Sek mad., Kovo-March 29
Prasidės 3 vai. dieną. Pietūs tuojau po programos.

Įžanga nemokama. Prašome nesivėlinti.

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

Kviečiame iš visos plačiosios apylinkės atsilankyti į šį 
gražų parengimą. Pasinaudokit puikiu koncertu ir nepa
prastai įdomia programa. Rcng. Komisija.

. ...

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

3 pusi.—Laisve (Liberty)-Trečiadien., Kovo-March 25, 1953
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Visi už vieną
Apie keturi šimtai darbi

ninkų nėjo į darbą atradę 
Carmine Nappą pikietuojant 
Bethlehem Steel Co. šapą,

Atlankius sužeistas
prie teatro

Teko atlankyti St. Clare’s 
ligoninėje tris lietuves, buvu
sias auto sužeistas prie teatro, 
kuriame rodomas veikalas 
“Guys and Dolls.”

. Mrs. Anna Gresh, buvusi 
pavojingai sužeista prie teat
ro, pamažu sveiksta. Tačiau 
gal dar teks ligoninėje pabū
ti ilgokai. Būtų gerai, kad 
draugės ir draugai atlankytų 
ją neilgiems vizitams.

Lankyti ją galinga 
ryto ligi 9 vakaro 
jinai randasi pi 
kambaryje, 614. Jo 
Mrs. Thompson ir A 
išvyko namo galo praėjusios 
savaitės.. Nors nėra visiškai 
pasveikusios, tačiau tikisi ga
lėsiančios jau ilsėtis namie, 
savo daktaro priežiūroje.

St. Clare’s ligoninė randasi 
51st St., tarp 9th ir 10th Avė., 
New Yorke.

X

Mrs. Anna 
motina, kurią 
tą gėlėmis ir 
liuosą vietą kambaryje linkė
jimų 
čiau 
labai 

" Nors
je ji buvo, galėjo būti 
blogiau.

Kada tas auto ją 
nuplėšė visą odą nuo jos 
vos. Kraujas balomis pasipy
lė ant šaligatvio. Taipgi jai 
sutrenkė dešinę koją ir nugar
kaulį, o gal ir įlaužė kaulus 
(tas dar tebebuvo tiriama). 
Ųž vis sunkioji auto dalis, 
motoras, prispaudė jos lieme
nį, jog net kvėpuoti pasidarė 
sunku.

Tuo tarpu apsupę jas būrys 
žmonių aimanavo apstulbę. 
Kad ji ten nebuvo vietoje 
prislėgta to svorio, Mrs. G r Osh 
kredituoja savo 
Thompson. Ji sako, 
tojant dėl baisaus 
skausmo, Mrs. Thompson, 
ti gulėdama po mašina, 
suko:

nuo 9 
kas dien, 

ivatiniame 
•s drauges 
trs. Tranis

Gresh, artisto 
radau apstaty- 
apstačiusią visą

pasveikt atvirutėmis. Ta- 
jos pačios 
toli nuo

tokioje nelaimėje

padėtis dar 
pasveikimo.

kokio-
ir dar

tvojo, 
gal-

draugę 
man vai- 

galvos 
pa
su-

ma-
ta mote-

“Ko žiūrite? Pakelkite 
šiną, paliuosuokite 
rį!”

Susiprato. Prišokę keli vy
rai pakėlė mašiną, atliuosavo 
bent tą slėgimą.

Ligoninėje, daktarai prisiu
vo jai ant galvos tą pačią 
odą su visais plaukais. Jeigu 
laimingai prigis, nereiks iš 
kitur lupti, ten dėti.

Mrs. Teresa Tranis, jauna, 
graži moteris, tapo sutrenkta 
ir. sužeistos jai kojos. Neteko 
patirti, kuo daugiausia nuken
tėjo pati tos trejukės stip
riausioji šiuo tarpu, Petronė 
Thompson. Ji tuo momentu 
tapo užkalbinta telefonu iš 
namų, planavo savo ir Mrs 
Tranis išvažiavimą iš ligoni
nės namo į Connecticut.

Su Mrs. Gresh taip pat ma
žai teko kalbėtis. Pas ją jau 
radau richmondhillietę Albi
ną Daugėlienę ir atvyko jos 
draugai iš Conn. Jinai dar 
daug kenčia. Ilgas vizitas ją 
vargintų. Tokioje padėtyje 
esant būtiį gerai, kad vizitai 
būtų dažni, bet trumpi. L-i.

Kriaučių susirinkimas
Lietuvių kriaučių 54-to sky

riaus labai, svarbus susirinki
mas įvyks šio trečiadienio va
karą, kovo 25-tą, unijos sve
tainėje, 11-27 Arion Place, 
Brooklyne. Pradžia 7:30.

Turėkite su savimi unijos 
ir social security korteles, nes

me turėtų dalyvauti visi, ku
riems rūpi savo darbo ir už
darbio reikalai, taipgi unijos 
gerove. J. S.

New Yorke suimtas jaunas 
vyrukas, kuris, sakoma, api- 
plėšinSjęs dentistus.

Liberty Auditorijoje

girdės ir 
koncertinę 
pasivaišins

Šį sekmadienį, kovo 29-tą, 
bus vienas tokių koncertų ir 
pobūvių, kokių vargiai kada 
yra buvę. Svečiai 
matys turiningą 
programą. Gerai
po programos prie' bufeto. Ir 
visam tam nėra jokibs Įžangi
nės mokesties,

Pobuvin kviečia visus dien
raščio Laisvės skaitytojus, rė
mėjus, prietelius. čia bus pa
sitarta, pasikalbėta, kaip di
džiojo Richmond Hill-Brook- 
lyno lietuviai sukels savo kvo-

NEW YORK
• HELP WANTED 

FEMALE
NEW YORK

HELP WANTED—FEMALE

liaudies 
atžvilgiu, 
kuris iš- 
ger jausiu

Prie Ladies sportswear, section ar 
ant pilno drabužio, trumpos valan
dos, nuolatinis darbas, gera mokes
tis. Kreipkitės:

EMIL NAPOLI SPORTSWEAR
2778 — 86th St., Brooklyn

Tel. ES. 3-2770.

tą $8,000 fondui. O brookly- 
nįečiai ir kitų didmiesčio vie
tų lietuviai niekad paskutinė- 
j e k ed ėj e nesėd ėj o 
laikraščiui paramos

Moterų Klubas, 
rinko grupę iš savo
gaspadinių bufeto vaišėms pa
gaminti, žadėjo ateiti jau ne
šinas ir šiuo tuo tam fondui. 
Girdėti, jog kalbasi ir kitos 
grupės. Tariasi ir šeimos, ku
ris kuo pasirodys dabar ar 
kuo pasižddės pasidarbuoti 
ateityje.

(58-60)

DRAFTSWOMEN
Senior, patyrusi sheet metal Fab

rication. Nuolatinis darbas, gera mo
kestis. Kreipkitės:

KARP METAL PRODUCTS
211 63rd St., Brooklyn

(58-64)

Transport. Unija pareikalavo 
pakėlimo darbininkam algų
Transporto Darbininkų Unija 

per savo viršininką Michael J. 
Quill pasiuntė gubernatoriui 
telegramą. Reikalauja, kad 
tuojau pradėtų su unija dery
bas pridėjimui po 25 centus 
per valandą mokesties priedo.

Quill ir TWU Lokalo 100 
prezidento Matthew Guinan 
pasirašytoje telegramoje a- 
biem — gubernatoriui Dewey

Iš Juozapiniu banketo
Kovo 21 d. įvyko Lietuvių 

Amerikos Piliečių Klubo pa
talpose puikus juozapiniu 
banketas. Publikos buvo pusė
tinai daug.

gėrimų 
Juozas 
pokal- 
pirmi-

Po užkandžių ir 
klubo gasp a d ori u s
Zakarauskas atidarė 
bins ir pakvietė jiems
ninkauti Juozą Draugeli. Pir
mutinis buvo pakviestas tarti 
žodį kriaučių 54-to skyriaus 
delegatas V. Ubarevičius. Nuo 
Šv. Jurgio Draugijos sveikino 
Juozus Ch. Nečiunskas. Nuo 
Susivienijimo 38 kuopos — 
Juozas P. Mačys. Nuo šio 
klubo—P. Vilčinskas. Taipgi 
neatsiliko seniau buvęs šio 
klubo lyderis advokatas An
tanas Vižlianskas. Nuo tauti
ninkų klubo sveikino Wolskis.

Gerbiamieji, čia minėjau 
tik kalbėtojus nuo draugijų ir 
klubų, kuriuos jie atstovavo 
šiame bankete, bet kalbėtojų 
buvo daugiau. Atsiprašau jū
sų, kurių neminėjau. Dienraš- 
Įtyje Laisvėje vieta yra brangi, 
[nenoriu daug jos užimti.

Kaip visada klubo banke
tuose, taip ir šiame, publiką 
palinksmino savo gražiomis 
dainelėmis mūsų geri daini
ninkai Petras Grabauskas ir 
Aleksandras Veličką. Publi
kai labai patiko, gausiais del
nų plojimais juos palydėjo.

Dar reikia priminti, kad 
mūsų klubo gaspadoriui J. 
Zakarauskui puikiai pavyko 
šiais metais tiek daug publi
kos sutraukti į juozapinių 
banketą. Bilietų platinimui 
buvo abejonių iš dviejų at
žvilgių. Vienas: kriaučiai su
dari daugiausia publikos. Ir 
čia pat po šonu randasi meti
nė šventė Velykos. O kriau
čiai dabar daugumoje yra be
darbiai, pirmšventinis sezonas 
yra pasibaigęs. Kad tose sąly
gose banketas pavyko, už tai 
reikia atiduoti kreditas klubo 
gaspadoriui ir visiems su juo- 
mi kooperavusiems, tikietų 
platintojams.

Mūsų klubo* darbščioji gas- 
padinėlė Josephine Augutienė 
skaniai pagamino valgį ban
ketui. O kai pasveikino Juo
zus, tai net 
judėjo nuo 
nimo jai.

klubo svetaine su- 
publikos pasveiki-

J .Stakvilevičius.

BAUDĘS DRAIVERIUS
Marvin Dancyger, suknelių 

firmos viršininkas, tapo areš
tuotas. Kaltina, kad jis pri
sistatydavęs motoristams tra- 
fiko policistu ir išgaudavęs iš 
jų “pabaudas.”

REIKALINGA 
Licensed Practical Nurse

Nuo 3 P.M. iki 11 P.M. ir nuo 
11 P.M. iki 7 A.M.

(Taipgi Combination dietician ir na
mų aptarnautoja).
mas. Gera mokestis. Kreipkitės:
Saw Mill River Convalescent Home

1188 Saw Mill River Rd.
Yonkers, N. Y. Tel. YO.8-3113

(58-60)

Pilnas užlaiky-

MANIKIURISTE
Pilnai eksklusiniame salone ant 

North Shore. Puiki proga taurei 
merginai. 5 dienų savaitė. Gera mo
kestis, vakarais nedirbama. Kreip
kitės bi dieną savaitėje.
JOSE MASTER HAIR STYLIST 

9 Bond St., Great Neck, L. I., N. Y.
Telefonas Great Neck 2-6164

(57-59)
REIKALINGOS MERGINOS

Dirbti prie artificial decorative pa
per flowers. Gera mokestis. Puikios 
darbo sąlygos. Kreipkitės:

MELROSE FLOWER CO.
11 W. 20th St., N.Y.C. » 

(57-59)
Alteration Hand

Dalinio laiko darbas. Turi būt pa. 
tyrusios. Gera mokestis. Puikios 
darbo sąlygos. Kreipkitės asmeniš
kai.

ir majorui Impellitteri—uniją 
taipgi reikalauja užtikrinti 
darbininkams darbo saugu
mą.

Tos kalbos apie panaikini
mą linijų, atleidinėjimą dar
bininkų,
darbininkų “dvasią 
iki pavojingo laipsnio, 
unijistai.

45,000 važiuotės 
n u pulti ė 

sako

Nusižudė buvusi 
aktorė

Mrs. Gertrude Maynard 
Anderson, 48 metų, rasta už- 
sidusinusi carbon monoxide 
dujomis savo automobiliuje 
vyro namuose netoli New 
City, Rockland apskri
tyje. Palikusi tris raštelius, 
bet kas tuose rašteliuose yra, 
neskelbiama. Vienas buvęs 
vyrui, kuris tuo metu buvo 
Hollywoode, kitas tarnaitei.

Mrs. Anderson seniau buvo 
aktorė. Pastaruoju laiku rašė 
ir vadovavo televizijos prog
ramai.

Nicolai 
tautoje 
. geras 
dauge-

klubų New

laiku jis dai- 
akompanuoda-

MIRE
Kovo 15 d. mirė 

Doncov. Jis buvo rusu 
pasižymėjęs kaipo 
akordionistas. Dirbęs 
lyje vakarinių 
Yorke.

Pastaruoju 
nuodavo ir sau
vo su armonika Glenn’s Res- 
taurante, buvusiame Russian 
Inn. 219 2nd Ave., New Yor
ke.

Doncovo kūnas buvo sude
gintas kovo 20 d., Fresh Pond 
Rd. Krematorijoje.

Šią žinią pranešė K. Karpa- 
vičienė, brooklynietė.

vei- 
stotys.

Krūtinės X-ray
Baysidėje šią savaitę 

kia 6 krūtinės X-rai
Fotografuoja nemokamai. Tū
los jų veiks tiktai 
mis dienomis. Bet 
B'ell Blvd, ir 39th 
kia kas dieną nuo
9 vakaro, šeštadienį bus at
dara lig 6.

kai kurio- 
viena, prie 
Avė., vei- 
10 ryto iki

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios, prie girdles, $50 į savai
tę ir daugiau. Nuolatinis darbas,pa
togios darbo sąlygos. Kreipkitės:

CORDE-de-PARIE
711 Broadway, Brooklyn. 

(Arti Flushing Ave.)
(58-62)

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios ant Singer Mašinų. 

Dirbti prie dresses & dusters. Gera 
mokestis, nuolatinis darbas, puikios 
darbo sąlygos. Kreipkitės:

JAY—CEE DRESS
54 Canal St., (12th floor) 

(“F” train to East Broadway Sta
tion, N.Y.C.)

Tel. WA. 5-5139.
(58-62)

OPERATORES
Patyrusios prie Singer Mašinų.
Section darbas, nuolat, gera 

kestis, puikios darbo sąlygos.
Kreipkitės:

B.A.B. PRODUCTS
902 Broadway (20th floor)
(arti 20th Street), N.Y.C.

Tel. M U. 6-8140

mo-

(58-60)

OPERATORES—MERROW
Patyrusios. Ar. jūs norite dirbti 12 

mėnesių j mętus moderniškoj, drau
giškoj dirbtuvėj, su naujais jrengi- 

1 mais prie polo shįrts, prie galimos 
transportacijos ? Jei taip tai kreip
kitės:

RUNSON KNITTING MILLS 
1311 Rockaway Parkway

' I Brooklyn, N. Y.
i CL. 7-3160

(58-60)

OPERATORES
Patyrusios prie hemstitching ir 

plain stitch, dirbti prie nosinių. 
Nuolatinis darbas, gera mokestis.

Kreipkitės:
HELMAR MFG. CORP.,
652 Hudson St., N.Y.C.

(14th St. vicinity, at 9th Ave.)
Tel. ORegon 5-7862

(58-62)

REAL ESTATE
BUCERNE — GROSERNE 

ŠALDYTI VALGIAI 
VAISIAI IR DARŽOVES

*4 Taipgi ir keturių kambarių ap
artmentas. Seniai įsteigta. Geros įei- 
gos. Pilnas įruošimas. Puiki proga 
porai. Savininkas priverstas parduo
ti iš priežasties ligos.

122-17 lllth Ave., Richmond Hill, 
N. Y. Virginia 3-5575.

(58-61)

Daugiau New Yorko Apie- 
linkės žinių treciajame 

puslapyje.

★ UŽ PASAULIO TAIKĄ ★

PAMINĖJIMO MITINGAS
DEL

Premjero Juozo Stalino
skiriamas

PASAULINEI TAIKAI
Mr. Patil Robeson 
Miss Jessica Smith 
Mr. Albert E. Kahn 

MUZIKINE programa 
Ketvirtadienį, Kovo 26 7:30 P. M.
Rockland Palace Casino

• 8th Ave. ir 155 St.
Rengėjai: National Council

114 E. 32nd St. — MU. 3-2080

Dr. W. E. B. Dubois 
Mr. Rockwell Kent 
Mr. Leon Straus

Įžanga 75c ((skaitant taksus) 
Tikietal ten pat

for American-Soviet Friendship

★ DfiL AMERIKOS-SOVlETŲ BENDRADARBIAVIMO ★

TERRY DRESS SHOP
1 Locust Hill Ave., Yonkers, N. Y. 

(57-59)
OPERATORES

Duplicate makers ant marškonių 
suknelių. Nuolatinis darbas, gera 
mokestis. Puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
PORTRAIT FROCKS, Inc.

28 W. 38th St. (9th floor) N.Y.C.
(57-59)

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios ant singer mašinos. Sec 

tion darbas, gera mokestis.
Kreipkitės:

ENTERPRISES
31 East 22nd St., N.Y.C. *

Telefonas GR. 7-6434
(57-61)

OPERATORES
Patyrusios prie marškinių. Nuola

tinis darbas, gera mokestis. Puikios 
darbo sąlygos. Kreipkitės:

IMPERIAL CLEANERS
204-06 Jamaica Ave., Hollis, L.

Telefonas Hollis 5-2550 
(57-63)

I.

REIKALINGA MANIKIURISTE
Mergina mokanti leg waxing, fa

cial, pedicuring, shampooing ir 1.1. 
Pilnam ar daliai laiko. (Uždaryta 
pirmadieniais). Gera mokestis. Pui
kios darbo sąlygos. Kreipkitės:

ROBERT WATSON
29-02 Francis Lewis Blvd.

Flushing, L.‘ I.
Telefonas IN. 3-2255

(57-59)

Reikalingos patyrusios operatorės 
apdarytojos ir rumbuoto jos (Bind- 
ers-Hemmers); taipgi prie paprasto 
siuvimo ant Singer mašinos. Nuola
tinis darbas. DEERFIELD MILLS, 
68 Jay Street, Brooklyn, N. Y.

ULster 5-5701.
(54-58)

HELP WANTED-MALE
SHEET METAL 
DARBININKAI

Aukščiausi shipyard mokesčiai ša
lyje. 8 valandos viršlaikio ir kitos 
pašalpos.

LUDER MARINE 
CONSTRUCTION CO. 

Stamford, Conn.
(57-61)

FABRIKO DARBININKAI
40 valandų savaitė, pasikeičiamais 

šiftais. Puikiausia pradedant mokes
tis. Geros darbo sąlygos. Patenki
nantis vakacijų planas. Turi mokėti 
skaityti ir rašyti angliškai. Šaukite:

HY. 7-2100.
Kreikpitės: 72 Scott Ave., 

Brooklyn, N. Y.
(57-60)

SHEET METAL 
LAY OUT MEN 

klasės, 
darbas.

Turi būti pirmos 
mokestis, nuolatinis 
kites:

KARP METAL
211 63rd St.,

firma jį prašalino iš darbo už 
veiklą unijai. Firma gi kalti
na, kad jis sulaužė kontraktą 
išeidamas pikietuoti po to, 
kai jį suspendavo iš darbo.

MASSACHUSETTS
HELP WANTED.

MALE

MACHINISTS
TURRET LATHE

OPERATORIAI
Pilnai Patyrę 

ŠAUKITE MR. LEECH

Sonimerville 6-3100
Ar kreipkitės: 

624 SOMMERVILLE AVĖ. 
SOMMERVILLE, MASS. 

(56-60)

NEW YORK
MALE and FEMALE

PLAUKŲ GARBINIUOTOJAI 
MANIKIŪRISTAI

Patyrę visame darbo. Nuolat. Gora 
alga. Kreipkitės:

JIMMY’S BEAUTY SALON 
222 E. 170th St. 

Bronx 
•IE. 6-8708 

(56-58)
HELP WANTED FEMALE

REIKALINGOS OPERATORES
Prie Singer ir Merrow Mašinų. 

Nuolatinis darbas; gera alga... Geros 
darbo sąlygos. Kreipkitės:

H. ZIMMER SPORTSWEAR
254 Wallabout St. (5-tas aukšt.) 

Brookljm, N. Y.
(blokas nuo Nostrand Ave.) 

(56-58)

Gera
Kreip-

PRODUCTS 
Brooklyn.

. (58-64)

NEW YORK
REAL ESTATE

Ūkis Pardavimui 
N. Y. Valst.

Pieninyčia — 20 Holstein melžia
mų karvių; pakankamai šieno ir Vie
tos ganymui. Ūkio bakūžė su įtai
symais. Cementuotas kelias. $17,000 
■—Mortgage $8,000.

ūkiška Vieta — Rd. 28, Otsego 
County. Puikuldėl stubelių (cabins); 
medinės medžiagos ant vietos staty
mui 15 stubelių. Maudynės. Moder
ninis namas su 10 kambarių. $7,000 
— Susitarimai (terms).

SPETLAND-FARM-SPECIALIST 
196-08 Hillside Avė., 

Hollis, L. I. 
HO. 5-8091.

(56-58)
IEŠKOTE FARMOS?

Randasi puiki Farma Newburgh 
in Marlboro, N. Y., 
New Yorko miesto 
20 akrų; lengvai 
sklypus. Vienas 5 
namis ir vienas 6
kas. Neseniai pabudavoti. Skambin
kite Yonkers 5-6857; Tuckahoe — 
8-1573.

DE RIENZO, 48 Circuit Ave., 
Tuckahoe, N. Y.

(56-58)

70 mylių nuo 
ant Route 9W — 
perskiriama į 4 
kambarių vasar- 
kambarių namu-

Bronxe 11 metų berniukas 
prisipažino padegęs mokyklą, \ 
“kad niekad nebereikėtų jon 
eiti.”

REIKALAVIMAIS ;
Reikalavimai

Reikalinga moteris pagelbėti mo
linai prie namų darbo. Nuosavas 
kambarys ir televizija. Turimo ir 
daugiau darbininkų.

Skambinkite: Great Neck 2-2449J.
Reįkalinga vedusi pora. Moteris 

dirbti prie abelno namų darbo ir su
tvarkyti ir apvalyti išnuomuojamus 
kambarius. Vyras turi būti patyręs 
daržininkas ir mokantis dirbti prie 
jvairių sutaisymų. Gera alga, valgis 
ir kambarys. Vieta laukuose, vasa
linis resortas. Darbas prasideda ba
landžio 1 d. Prašome skambinti 
vien tik rytais: BUckminster 4-7441.

(58-60)
REIKALINGAS APARTMENTAS
Reikalingas apartmentas iš 3 ar 

4 kambarių dviem senyviem žmo
nėm. Kas turite išrendavimui ap- 
artmentą arba jei kas žinote kur 
randasi, prašome pranešti: J. M., 
552 Kosciusko St., Brooklyn, N. Y.

(57-59)

RANDAVOJIMAI
Pasirenduoja fornišiuotas kamba

rys, apšildomas ir atskiras įėjimas, 
rami gyvenmui vieta, arti Jamaica 
line traukinio. Kreipkitės: P. Mikn
iaus, 558 Ridgewood Ave., Brookb^p,

PLAUKŲ GARBINIUOTOJA-MA- 
NIKIŪRISTE

Patyrusi. Abclnam grožės darbui 
operatorė. Nuolatinis darbas; gera 
alga. Gera darbo atmosfera. Kreip
kitės:

BARBARA’S BEAUTY SALON
200 — 72nd St.,

N. Y. C.
Tel. RH. 4-8766

(56-60)
BRILIANTŲ I DE JE JOS

Patyrę prie briliantinių retežėlių 
dirbimo (kick press). Nuolatinis dar
bas; gera alga. Geros darbo sąlygos. 
Kreipkitės:
CRESTHILL NOVELTIES, INC.

366 West Broadway
N. Y. C.

Skambinkite: CA. 6-4197 
(56-58)

OPERATORES
Dirbti prie vyrų ir moteriškų dra

bužių. Nuolatinis darbas; gera alga. 
Geros darbo sąlygos. Kreipkitės:

JOSIE G. SPORTSWEAR 
376 Wilson Ave.

Brooklyn
HY. 7-0679

(Arti Myrtle ir Knickerbocker Avės.) 
(56-62)

OPERATORĖS PRIE BLIUSKIŲ
Nuolatinis darbas; gera alga. Ge

ros darbo sąlygos. Kreipkitės:
M. & M. CONTRACTING CO., 

1080 Bedford Ave., 
Brooklyn.

UL. 7-9426.
(56-60)

OPERATORES
- Patyrusios prie Sijoųų. Puiki alga. 
Nuolat. Geros sąlygos.

< SYRET SPORTSWEAR
260 W. 36th St., N.Y.C.—7-tos 1.

CH. 4-4440
(56-60)

BINDERY
Patyrusios Carbon Collators, nuola
tinis darbas, gera mokestis, apmo
kamos vakacijos, puikios darbo są
lygos. Kreipkitės:

NOVELTY BINDING & RULING 
CO.

30 Ferry St., N.Y.C.
BE. 3-3493

(55-59)

Pajieškojimai
Paieškau draugo Petro Masuko. 

Kadaise gyveno Montello, Mass., ir 
buvo vedęs Matildą Sipul. Taipgi 
paieškau Jono Sipul, kuris taipgi gy
veno Montelloj. Jų pačių ar apie 
juos žinančių prašau kreiptis Šiuo 
antrašu: Mr. F. R., 11841 Eggleston 
Ave., Chicago, Ill.

(57-61)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: 
’9—12 ryte; 1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y.
• Gerai Patyrę Barberiai

H-------------------------------------- —--------II

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
• Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.‘

Tel. EV. 7-8233 J

E------- --  ----E!

m----------—-----------------

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

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

Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L. I., N.Y.
S------ -- ----------------------------------------------------------------------------------------E

4 pusi.-Laisve (Liberty)—Trečiadieru, Kovo-March 25, 1953




