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Įdomi savaitė.
Panmunjome.
Viešnagė Maskvoje.
Pešioja Rozmareką.
Bostone.

Rašo R. MIZARA

ši savaitė žada būti laipina 
smagių įvykių.

Pirmadienį Panmunjomc 
prasidėjo konferencija dėl 
apsikeitimo ^įžeistais bei ser
gančiais karo belaisviais.
^Manoma,-jog ši konferenci

ja ilgai netruks: nuo žodžių 
bus eita prie darbų.

Šią savaitę Jungtinių Tautų 
asemblėjojc imamas svarstyti 
taikos reikalas Korėjoje.

Pasaulis nekantriai lauks 
jų teigiamo išsprendimo.

Maskvą vizitavo 10 ameri
kinių laikraščiu ii- radijo re
daktorių.

Kur tik jie ėjo, ten buvo 
svetingai, draugiškai priimti.

Jų viešnagė socialistiniame 
krašte buvo sėkminga pilnoje 
to žodžio prasmėje.

Maskva šiandien—Įdomiau
sias miestas, nes tai sostinė 
tarybinių tautų ; tai centras, Į 
kurį su viltimi žiūri šimtai mi
lijonų pasaulio darbo žmonių, 

v. Tikėkime, kad po šito vizi- 
z W)- anksčiau ar vėliau, susi- 

lauksime panašios delegacijos 
iš Tarybų Sąjungos.

Būtų smagiu, sakysime, ma- 
. tyti ir vieną kitą žurnalistą iš 

Lietuvos.

Lenkų savaitraštis Glos Lu- 
dowy praneša, kad tarp lenkų 
reakcininkų, — tikriau: Len
kų Amerikiečių Kongrese, — 
prasidėjo “vaina.”

Kai kurie nuoseklesni len
kai tautininkai sukilo prieš 
diktatorių Charles Rozmare
ką.

Vyriausiu Rozmareko opo
nentu yra tūlas Edward Plus- 
drak.

Anksčiau ar vėliau prasi
dės “vaina” ir Amerikos Lie
tuvių Tarybos viršūnėse.

Tiek Rozmarekus, tiek Gri
gaičius, tiek šimučius sirgdi- 
na tas faktas, kad nepraside-* 
da trečiasis pasaulinis karas, 
kurio jie taip trokšta, į kurį 
jie sudėję savo viltis.

Cy trečiasis pasaulinis ka
ras, viskas ro$Jo, šiandien 
stovi toliau, negu atrodė va
kar...

Neseniai senatinis ragan- 
gaudžių komitetas buvo nuvy
kęs į Bostoną inkvizuoti uni
versitetų profesorius ir tūlus 
studentus.

Visi pašauktieji atsisakė 
komitetui išpažintis atlikti. O 
Bostono Universiteto profeso
rius Maurice Halperin pasa
kė:

—Kiekvienas, kuris liudija 
šiam komitetui, išsižada lais
vės galvoti; aš tai padaryti 
negaliu.

Universitetų studentai išlei
do ir platino lapelius, smer
kiančius inkviziciją, taikomą 
švietėjams.

^Bostonas skaitomas Ameri- 
koft' Atėnais.
■bostonas buvo pirmas, pa- 
kS^’s ginklą prieš Anglijos 
prispaudėjus.

Juk Bostone yra Bunker 
>Hill.

Tikėkim?, kad Bostono 
žmonės laikysis savo revoliu
cinio tradicijų ir atmuš šių die-

Sekasi pradiniai pokalbiai 
apie grąžinimą sužeistų 
ir sergančių belaisvių
Jei del to susitars, tai būsią 
panaujinta paliaubų derybos
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Korėja, bal. 6.—Jungtinių 
Valstijų karininkai jau 
pradėjo pasitarimus Pan- 

■ mundžome su Šiaurinės Ko
rėjos liaudininku ir kinų 
atstovais dėl apsikeitimo 
sužeistais bei sergančiais 
karo belaisviais.

Amerikonų komanda pra
neša, jog pi imtieji pokalbiai 
buvo gana “sėkmingi.”

Teigiama, kad jeigu bus 
sklandžiai išspręstas klau
simas dėl sužeistu ir ser
gančių belaisvių gražinimo, 
tai veikiausiai bus panau
jintos derybos dėl karo 
veiksmų sulaikymo.

Kaip amerikonai, taip ir 
Korėjos liaudininkai skubo
tai stato patalpas grąžinti
niems belaisviams priimti.

Amerikonai karininkai 
ketino po 500 ligonių bei su- 
-žeistu belaisviu kasdien su
grąžinti.

Prašo, kad Korėjos liau
dininkai ir kinai plačiau pa- 

į aiškintų pirmesnius savo 
i pasiūlymus apie apsikeiti
mą kitais belaisviais.

Kinijos Liaudies Respu-

Už kyšius suimtas 
taksą valdininkas

New York. — Tapo areš
tuotas taksų kolektavimo 
valdininkas Herbertas L. 
Cornell. Jis ketino panai
kinti skundą, kad drabužių 
fabrikantas Joe K i p n e s s 
nusukęs federalei valdžiai 
$30,000. Už tai reikalavo iš 
fabrikanto $12,000.

Bet fabrikantas užtaisė 
taksų kolektoriui spąstus. 
Iš anksto pakvietė valdžios 
agentus kaip liudininkus į 
ponišką naktinę užeigą, kad 
matytų, kai kolektorius 
ten priims pirmąjį kyšių 
imokėjimą, $4,000. Taip 
taksų kolektorius ir suim
tas. Už tai galėtų būti nu
teistas 3 metus kalėti.

Vietnamiečiai jau ir Laos 
provincijoj muša francūzus

Hanoi, Indo-Kinija.—Dvi 
Vietnamo liaudininkų divi
zijos pradėjo ofensyvą prieš 
francūzus ir Laoą’e, kitoje 
Indo - Kinijos provincijoje. 
Pamuše francūzus desėtka 
mylių atgal linkui Samne- 
ua miesto. Taipgi laimėjo 
mūšį prieš francūzus ties 
Vin.hu, pačiame Vietname.

nų užpuolikus, besisiekiančius 
užgniaužti žmonių mintijimą 
ir užčiaupti jų burną.

Velykų šventėms parvyko 
iš Washingtono į savo namus 
senatoriai ir kongresmanai.

Ar reikalavote, kad jie, 
grįžę į Washingtona, daugiau 
darbuotųsi už taiką Korėjoje?

I

Metai 43-tieji, Dienraščio 35-tieji.

Sovietų Sąjunga paleido 
15 daktarų; surado, kad 
jie neteisingai suimti
Areštavo melagingus daktarų 
skundėjus bei kaltintojus

blikos premjeras Čou En- 
lai pereitą’ savaitę siūlė 
tuojau apsikeisti norinčiais 
grįžti belaisviais, o vadina
mus “nenorinčius” laikinai 
perkelti į kurią nors neu-* 
trale sali. W- V

Izraelis prašosi 
panaujinti ryšius 
su Soviety Sąjunga

Tel Aviv, Izraelis.—Izra
elio valdžia prašė Sovietų 
Sąjungą panaujinti diplo
matinius ryšius.

Sovietų vyriausybė su
traukė diplomatijos santy
kius su Izraeliu vasario 12 
d. šiemet, po to, kai izrae
liečiai teroristai išsprogdi
no bombą sovietinėje atsto
vybėje, sužeidžiant tris at
stovybės narius. Kiek pir
miau tokie Sovietų priešai 
sudegino sovietinį knygyną 
Jeruzalėje.

(Sovietų Sąjunga, sutrau
kydama ryšius su Izraeliu, 
pareiškė, Jog pati jo valdžia 
įkvėpė tuos teroristų veiks
mus.)

Izraelis, prašydamas iš 
naujo sumegzt diplomatijos 
ryšius, sako, jog Sovietų 
vyriausybė dabar “parodė 
geresnę nuotaiką link žy
dų” — išteisino ir šešis žy
dus daktarus, kurie buvo 
suimti sykiu su devyniais 
kitais už nužiūrimą suo
kalbį nuodyt Sovietų valdi
ninkus.

Rumunija paleidžia 
daugelį kaliniu

Bucharest, Rumunija. — 
Rumunijos Liaudies Respu
blika paskelbė įsakymą, ku
ris paliuosuoja visus kali
nius, nuteistus iki dvejų 
metu.

Įsakymas taip pat su
trumpina bausmes visiems 
kaliniams ir panaikina by
las, užvestas prieš daugelį 
laukiančių teismo areštan- 
tų.

(Sovietu Sąjunga savo 
įsakymu iš kovo 28 d. palei
do nuteistus iki 5 metų ka
lėti ir Sutrumpino bausmes 
kitiems.)

Stevenson linki franefizams 
sumušt vietnamiečius

Hanoi, Indo-Kinija.—Lan
kosi pas francūzus Adlai 
Stevensonas, buvęs demo
kratų kandidatas į Jungti
nių Valstijų prezidentus. 
Linki francūzams laimėti 
karą prieš Vietnamo liaudi
ninkus.

Kubos valdžia, suėmė 60 
įtariamų savo priešų.

Atomines /bombos eksplozijos vaizdas N e va (los 
dykumoje.

Gegužėje būsiąs iššautas 
pirmas atominis sviedinys

Las Vegas, Nevada. —j 
Pirmadienį buvo išsprog-! 
dinta jau ketvirta šiemet 
atominė bomba N e v a d o s 
valstijos dykumoje. Sprogi
mas buvęs latuii smarkus.

Į - Atomų Jėgos Komisija 
iš Washingtono dabar pra- 
neša, kad gegužės mėnesį 
bus iš patrankos iššautas 
pirmasis atominis šovinys.

Atvyko vakarų Vokietijos vadas; 
darys talką su Eisenhoweriu

New York .— Pirmadie
nį laivu atplaukė dr. Kon
radas Adenaueris, vakari
nės Vokietijos premjeras. 
Jis keliauja į Wasbingtona 
tartis su prezidentu Eisen
howeriu apie vakarų fronto 
stiprinimą prieš Sovietų 
Sąjungą.

Adenaueris pervarė savo

seime sutartis, žadančias 
rekrutuot pusę milijono vo
kiečių į tarptautinę armija 
prieš komunizmą, pagal 
Amerikos reikalavimą.

Dabar Adenaueris prašo 
leidimo tuojau gaminti gin
klus būsimajai vokiečių ar
mijai ir tikisi iš Amerikos 
šimtų milijonų dolerių pa
ramos per metus.

Nuskendo submarinas 
su 81 turky jūreiviu

Istanbul, Turkija.— Dar- 
danellų sąsiauryje nusiken- 
dų Turkijos s u b m a r i nas 
Dumlupinar. Žuvo 81 jūrei
vis. Submarinas nugrimz
do, kuomet jam tamsoje 
smogė prekinis Švedijos 
•laivas Naboland.

Tas submarinas ( buvo 
Amerikos duotas Turkijai.

Amerikonai nušovė 
dar 3 belaisvius I

Pusan, Korėja. — Ameri
kiniai sargai nušovė dar 3 
belaisvius, šiaurinės iKorė- 
jos liaudininkus, Jončo sa
loje, Pietinėje Korėjoje.

Pasakoja, kad belaisviai 
“rėkavo ir dainavo,” kuo
met buvo įsakyta nutilti. 
Tad amerikonai ir Šaudė.

Maskva. — Anglija pa
kvietė Sovietų Sąjungą at
siųsti savo karinį laivą į 
karalienės Elizabethos ka
rūnavimo išikilmes. Sovie
tų vyriausybė sutiko.

Korėja. — Bevėik nutilo 
kariniai veiksmai fronte.

Eisenhoweris giria 
Atlanto paktą

Washington. — Preziden
tas Eisenhoweris sveikino 
ketverių metų sukaktį At
lanto pakto, tai yra, karinio 
sąryšio prieš Sovietų Są
jungą.

Prezidentas gyrė tą Ame
rikos ir kitų vakarinių 
kraštų sąryšį kaip “taikos 
įrankį.”

Amerikos atstovas 
lankėsi pas Molotovą

Maskva.—Jungtinių Vals
tiją ambasadoriaus pava
duotojas Jacob Beam šeš
tadienį apsilankė pas Via
česlavą Molotovą, Sovietų 
užsienio reikalų, ministrą.

Teigiama, kad Beam atė
jo pas Molotovą “tik dėl 
mandagumo, be jokių poli
tiniu tikslu.” c *.

Korėja. — Amerikos ar
mijos inžinieriai Panmun- 
džomo srityje jau stato pa
talpas saviškiams belais
viams, kurių sugrąžinimo 
laukia iš Šiaurinės Korėjos.

Maskva. — Sovietų vy
riausybė balandžio 4 d. iš
teisino ir paliuosavo pen
kiolika gydytojų, kurie sau
sio mėnesį buvo suimti už 
tariamą sąmokslą vaistais 
žudyt sergančius sovieti-

Amerikos ambasada 
Maskvoj pavaišino ir 
7 Soviety pareigūnus

M askva. — Jungtinių 
Valstijų ambasadoriaus pa
vaduotojas Jacob Beam 
sekmadienį surengė pokylį 
amerikiniams laikraštinin
kams ir radijo korespon
dentams. Taip pat buvo 
pakviesti ir dalyvavo septy
ni Sovietu Sąjungos užsie
nio reikalų ministerijos 
pareigūnai su žmonomis ta
me bankiete Amerikos am
basadoje.

| ’ Pokylis suruoštas pagerb-j 
. ti dešimčiai atvykusių iš; 
Amerikos svečių, laikrašti
ninkų ir radijo atstovų.

New Yorko Times kores
pondentas praneša, jog vai
šės buvo smagios ir drau
giškos. Visi sovietiniai da
lyviai mokėjo angliškai kai- ’ 
bėti, o amerikonai bandė ■ 
rusiškai. 1

Pirmiau buvo įsakyta 
Amerikos ir Anglijos 
a m b a s a d o m s persi kelti 
j kitas patalpas. Da
lo a r Sovietų vyriausybė 
pranešė, kad ambasados ga
li liktis tuose pačiuose rū
muose, jeigu nori.

Amunicijos sprogimas 
Formozoj užmušė 43

Formoza. — Sprogo amu
nicijos sandėlis Taipei mies
te, Čiang Kai - šėko kinų 
tautininkų sostinėje, For- 
mozos saloje. Užmušė 43 
žmones ir sužeidė 500.

Eksplozija įvyko, kuomet 
darbininkai pagal įsakymą 
išiminėjo sprogimus iš se
nųjų japoniškų torpedų, 
atidedant spreginius ki
tiems tikslams.

Šiaurinė Korėja paleido 
25 francūzus ir anglus

Paryžius.— Šiaurinės Ko
rėjos Liaudies Respublika 
paliuosavo 14 civilinių fran- 
cūzų. Tam pasistengė So
vietų Sąjunga, pagal Fran
ci jos prašymą.

Korėjos liaudininkai, taip 
pat tarpininkaujant Sovie
tų vyriausybei, paleido 11 
civilinių anglų.

nius valdininkus.
Tuo pačiu laiku vyriausy

bė areštavo tūlą Riuminą, 
buvusį saugumo ministeri
jos narį, ir melagingus liu
dytojus. Jie bus teisiami už 
klastingą bylos sudarymą 
prieš tuos daktarus.

Pravda, vyriausias Sovie
tų komunistų laikraštis; 
taip pat kaltina tuometinį 
saugumo ministrą Semioną 
Ignatjevą už politinį aklu
mą, kad jis įtikėjo melagin
gais skundais prieš dakta
rus. i

Kas liečia Riuminą, tai 
Pravda sako, jis vartojo 
melagingus skundus, norė
damas užkurti neapykantą 
vienų sovietinių tautų prieš 
kitas.

Tarp gydytojų, kuriuos 
Sovietų vyriausybė dabar 
išteisino, yra šeši žydai 
daktarai.

Svetimų šalių atstovai 
Maskvoje giria Sovietų val
džia, kad jinai įrodo pasi
ryžimą atitaisyti klaidas, 
kurias daro tardytojai-kal- 
tintojai.

Valdžia tain pat atėmė iš 
daktarės Lvdijos Timašuk 
medali, kuris jai buvo duo
tas už tai, kad ji pirmuti
nė atidengus tą neva žmog
žudišką gydytojų suokalbi, 
kaip kad Lydi ja gyrėsi.

Apkaltintas unijistas, kad 
neprisipažino komunistu

Washington. — Federalė 
grand džiūrė Cincinnati 
mieste apkaltino Tevisą 
Schoolerį, Kailiasiuvių 
Unijos skyriaus sekre
torių, už “melavimą 
po priesaika.” Nes jis už
sigynė priklausęs Komu
nistų Partijai, kada Schoo
lerį kvotė Slaptoji FBI po
licija.

Paleistas italų seimas, 
paskelbta nauji rinkimai

Roma. — Italijos prem
jeras De Gasperi, krikščio
nių demokratų vadas, palei
do esamąjį seimą ir paskel
bė naujus seimo rinkimus 
birželio 7 d. pagal (klas
tingą) naująjį įstatymą.

De Gasperi pervarė sena
jame seime tokį rinkimų 
įstatymo “pataisymą,” kad 
jeigu kuri nors partija ar 
partijų grupė gaus bent 
vienu balsu daugiau kaip 
pusę visų balsų, tuomet jai 
turi būti pridėta dar 14 at
stovų seime.

Taip rinkimų įstatymas 
“sufiksuotas” prieš komu
nistus.

ORAS. — Vėsu ir lietus.
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(JAMES ENDICOTT)
“Mes turime ginti taiką 

drąsiai, taip drąsiai, kad 
naujas karas būtu neįma
nomas.” šie žodžiai • pri
klauso aktyviam kovotojui 
už taiką, Kanados dvasi
ninkui, meno m a gist r u i 
Džeimsui Endikotui. Už 
įžymius nuopelnus kovo
jant už taikos išsaugojimą 
ir sustiprinimą Endikotui

Stok- 
Viena.

žavimas Kanadoje, 
holmas, Varšuva, 
Šiomis gairėmis yra atžy
mėta, daktaro Endikoto vei
kla taikos labui. Nesunku 
matyti nenutrūkstamą jų 
ryšį su milijonų taikos ša
lininkų kova. Stokholme 
buvo priimtas istorinis At
sišaukimas dėl a t o
ginklo uždraudimo. Varšu
voje buvo įsteigtas autori-

n i n i o

BURMA TARIA ŽODĮ
PRIEŠ TŪLĄ LAIKĄ Burmos valdžia Įteikė Jungti

nėms Tautoms skundą prieš Formozą, prieš Čiang Kai- 
šeko valdžią, reikalaujant, kad Formoza būtų paskelbta 
agresore. - '

Tolydžio Burmos valdžia pareiškė Washingtono val
džiai, kad ji su birželio mėnesio pabaiga atsisako-pri
imti iš Jungtinių Valstijų bent kokią ekonominę pagalbą.

Tuojau po to spauda skelbė, jog Burma prašysianti 
ekonominės pagalbos iš Tarybų Sąjungos.

KĄ VISA TAI REIŠKIA? Pirmiau, negu eisime 
prie paties dalyko, susipažinkime su pačia Burma.

Burmos geografinis plotis užima apie 260,000 ket
virtainių mylių, o gyventojų turi apie 15,000,000. Sostinė 
—Rangoon miestas.

Per ilgus metus Burma buvo lyg ir Indijos dalis ir 
britai ją valdė; tik po antrojo pasaulinio karo šis kraštas 
atgavo sau nepriklausomybę.

TAI KO GI dabar Burmos vyriausybė nori iš Jung
tinių Tautų? Kas tokio pasidarė, kad ji reikalauja, 
idant Jungtinės Tautos apskelbtų Formozą agresorium?

Dalykas tokis: Kai Kinijos liaudis sumušė Čiang 
Kai-šeko armijas, tai jų, šitų armijų, likučiai, iš viso apie ; 
1,700 naciionalistų karių, pabėgo į Burmos teritoriją, i 
Burmos žemę, šie likučiai, vadovaujami generolo Li Mi, Į 
įsikūrė mieste Monįshat, netoli Burmos-Tailando (Sia-; 
mo) rūbežiaus. Toji vieta yra labai kalnuota, nelengvai i 
prieinama. Ten pat Čiang Kai-šeko armijų likučiai įstei-I 
gė aerodromą.

Kai aerodromas buvo Įsteigtas, tai Čiang Kai-šeko i 
klika pradėjo lėktuvais iš Formozos pristatyti generolui 
Li Mi ginklų, maisto ir kitokių reikmenų.

Buvo pradėta siųsti ten ir Čiang Kai-šeko žmonės.:
Šiuo metu ši čiang kai-šekininkų armi ja Burmoje ! 

turi nemažiau 12,000 vyrų, ginkluotų, viskuo- aprūpintų!
Tie čiang kai-šekininkai šalį terioja: puola, plėšia 

, žmones, gyventojus, daro, ką nori, elgiasi, kaip jie el
gėsi kadaise Kinijoje! .

Ir su kiekviena diena šiai armijai prisiunčiama oru 
vis daugiau ginklų ir amunicijos.

Be to, Tailando valdžia taipgi remia čiang kai-šeki- 
minkus viskuo, kuo tik beišgali.

Atsiminkime: tarp Tailando (Siamo) ir Burmos per 
ilgus metus santykiai buvo Įtempti. Ir šiandien Tailando 
monarchisti.nė valdžia daro viską, kad pakenkti Burmai.

Burmos armija yra silpna. Kariauti su šitais plė
šikais šiuo metu tiesiog nėra jėgų; juo sunkiau kariauti 
dėl to, kad plėšikai įsigalėję kalningose vietose, ir kad jie 
labai gerai apginkluoti.

Čiang Kai-šekas palaiko ten plėšikus tam, kad juos 
kada nors galėtų panaudoti prieš Kinijos liaudies res
publiką. •_

BURMOS VYRIAUSYBĖ, sako pranešimai, patyrė, 
kad Čiang Kai-šekas negalėtų tų plėšikų ginkluoti, jei 
jam neduotų ginklų Jungtinės Valstijos.

Burmos vyriausybė patyrė, turi tam įrodymų, kad 
Jungtinės Valstijos visaip remia plėšikus, įsigalėjusius 
Burmoje. ,

Štai, kodėl Burmos vyriausybė, kovodama (kol kas 
diplomatiniai) su Formoza, ir atsisako, nuo Jungtinių 
Valstijų ekonominės talkos.

Taigi dalykas yra įdomus ir kartu opus. Matysime, 
kuo visa tai baigsis.

nine premija “Už taikos su
stiprinimą tautų tarpe.”

Endikoto 'vardas plačiai 
išgarsėjo viso žemės rutu
lio paprastųjų žmonių tar
pe. 'Tai vienas tų nenuils
tamų taikos darbuotojų, 
kurie žodžiu ir darbu kovo
ja prieš nelaimę lemiančius 
karo kurstyto jų planus. 
“Dabar atėjo laikas,—sakė 
jis vienoje savo kalboje, — 
išgelbėti žmones iš ilgo ir 
naikinamo karo, subūrus 
juos, kaip bebūtų skirtin
gos jų filosofinės pažiūros 
ar ekonominės sistemos, 
aplink paprastą planą, ku
ris numatytų pakeisti prie
vartą derybomis, planuoti 
ekonominę statybą, o ne 
griauti, ir padėti įgyven
dinti visas priemones fizi
kėms, kultūrinėms ir dvasi
nėms visų žmonių sąlygoms

Džeimso Endikoto balsą, 
jo lėtą, bet aistringą kalba 
girdi šimtai tūkstančių tai
kos kovotojų. Jis nuolat 
dalyvauja . tarptautiniuose 
taikos draugų susitikimuo
se. Visų žemės rutulio ša
lių tautų atstovai, susirin
kę 1950 metais Varšuvoje, 
išrinko Endikotą Pasauli
nė Taikos Tarybos nariu. 
Kartu jis yra vienas Kana
dos taikos šalininkų judėji
mo organizatorių ir vado
vų. Endikotas — Kanados. 
kongreso taikai ginti Naci
onalinės Tarybos preziden-1 
tas. Jis redaguoja biuletinį

organas — Pasaulinjė Tai
kos Taryba,
savo sesijų priėmė Kreipi
mąsi dėl taikos pakito su
darymo tarp penkių di
džiųjų valstybių. Vienoje 
susirinko plačiausia šių lai
kų istorijoje asamblėja. Į 
Kongresą. Austrijos sosti- 
nėn atvykę įvairių politinių 
pažiūrų žmonės, nepaisant 
tautybės, religijos ir odos 
spalvos, vieningai pasisakė 
už tai, kad derybų dvasia 
turi gauti viršų prieš prie
vartos ir agresijos politiką.

Džeimsas Endikotas ne
priklauso nei vienai politi
nei partijai, jis nepartinis. 
Jis tvirtai tiki, kad įvairios 
sistemos gali egzistuoti vie
na šalia kitos, kad taikos 
reikalas nugalės. Per in
terviu, kurį jis davė Angli
jos laikraščio “Daily Work
er” korespondentui, Endi
kotas tiesiai pareiškė: 

I “Kiekvienas, kas nori tai
kos, turi -tikėti pagrindine 
teze, būtent: dvi socialinės 
sistemos gali taikiai; egzis
tuoti viena šalia kitos. Tuo 
remiantis išsiplėtojo 
tošį didysis taikos šalinin
kų judėjimas.”

Daktaras Endikotas. yra 
pirmosiose to judėjimo da
lyvių gretose. Jis nenuils
tamai kalba taikos šalinin
kų mitinguose, kreipiasi su 
laiškais ir telegramomis į 

) Kanados -vyriausybę, reika-

/ienoje

r vyf-

lėtinio puslapiuose, atkak
liai kovoja prieš karą.

Džeimsas Endikotas išė
jo didelį ir sudėtingą gyve
nimo kelią. Jis gimė Kini
joje 1898 metais, metodisto- 
misionieriaus šeimoje.^ Ki
nijoje jis išbuvo 22 metus.

reikalavimai
Jis įsitikino, 
komunistai, 

sa-

litiką. Jis organizuoja rin
kimą parašų po kreipimai
si ir peticijomis, kurie rei- 

apsaugoti taiką, 
aiškina papras- 
žmonėms

kalauia 
kantriai 
tiesiems 
reikalą kovoti už taiką.

Kanados reakcionieriai 
neapkenčia Endikoto. Jie 
bijo, kad nepasidarytų po
puliarus šis doras kovoto
jas prieš karą už geresnę 
žmonijos ateitį. “Tokiems 
žmonėms, kaip Endikotas, 
reikia uždrausti' važinėti į' 
užsienį,” kalbėjo nelabai se
niai Kanados parlamente 
konservatorius Greidonas. 
Reakciniai elementai ne

butine

Vaizdas Formozoje. Čia parodomi Čiango laivyno 
manevrai. Kai prezidentas Eisenhower patvarkė, kad 
Čiangas gali, su Amerikos, žinoma, ginklais ir pa
galba, daryti užpuolimus ant Kinijos sausžemio, 
Čiango armija ir laivynas pradėjo aktyviąu ruoštis 
dėl invazijos. Čiango klika tebesapnuoja apie atka- 
riavimą visos Kinijos.

t' A. ?--’'--!*.
c* ■’*• ■ '•' -m
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Kaip mes suprantame laisvę?
Mes ne visi vienodai su

prantame, ką reiškia būti 
laisvu ar nelaisvu. Ldisvių 
ir nelaisvių yra labai daug, 
ir sava imi daug kuo .viena 
skiriasi nuo kitos. Darbi
ninkai, dirbdami fabrikuo
se ar anglių kasyklose, daž
nai skundžiasi, kad jie esą 
nelaisvėje, nes dabartinė 
industrinė tvarka nėra kas 
kitas, bet senoviškas feo
dalizmas arba baudžiava, 
tik kitokioje formoje. Kas
dien reikia eiti į fabriką, 
tik dirbk ir dirbk. O su-

Londono žmonės skaito pranešimą, kad pasimirė 85 
metę karalienė Mary.

žmones, kenčiančius dėl ko
lonijinės priespaudos. Iš 
gausaus gyvenimo patyri
mo jis įsitikino, kad engia
mųjų tautų 
yra teisingi, 
kad “Kinij o
Kinijos Demokratinė 
junga ir kitos liaudies or
ganizacijos nori taikos. Vi
si šie stebėjimai, — sako 
Endikotas prisiminimuose 
apie gyvenimą Kinijoje, — 
ir atvedė mane prie išvados 
apie tai, iš kur kyla karo 
pavojus ir kur reikia ieško
ti išeities iš to pavojaus.”

Įsikūrus Kinijos Liaudies 
Respublikai, Kanados jung
tinė bažnyčia, prie kurios 
priklausė Endikotas, ėmė 
ginti Čia n Kai-ši režimą, 
kovojo už senosios-santvar
kos atstatymą. Endikotas 
nutraukė ryšius su šia baž
nyčia. Jis pasisako už En
giamųjų tautų išvadavimą. 
Jis kovoja prieš agresyvųjį 
Atlanto paktą, žiūrėdamas 
į ji kai]) į priemonę žmo
nėms pavergti. “Aš prakei
kiu Atlanto paktą,” — sako 
Džeimsas Endikotas.

Kovos už paprasto žmo
gaus interesus logika atve
da Eindikotą į taikos šali
ninkų stovyklą. Visa širdi
mi jis atsiduoda kovai už 
taiką, prieš karo kurstyto
jus, prieš priespaudą ir ne
teisingumą.

Taikos komitetų organi-

EndikotrĄ. p a s i s a kyti už 
taikos gynimą. Bet visi tie 
Įnirtingi mėginimai nesu
stabdė drąsiojo taikos ko
votojo. Mitinguose, kuriuo
se kalba Endikotas, daly
vauja tūkstančiai paprastų 
žmonių, kurie atsidėję klau-’ 
so aiškius ir širdingus ora
toriaus žodžius. “Visame 
pasaulyje skamba kovinis 
šūkis — taika nugalės ka
rą, — sakė Endikotas vie
noje savo kalbų. — Tautos, 
kurių pusėje yra tiesa ir 
teisingumas, reika 1 a u j a : 
duokite mums gyvenimą 
vietoj mirties.” Visa Džeim
so Endikoto veikla yraskir 
ta. kovai už šio paprastųjų 
žmonių reikalavimo įgyven
dinimą.

E n di ko tas n enu i Is tarnai 
kovoja už kuo greičiausią
Paikos Pakto s u d a r y m ą 
tarp didžiųjų valstybių, 
“Mes turime pirmiausiai 
pasiekti, kad penkios di
džiosios valstybės —' Sau
gumo Tarybos nariai — su
sirinktų kartu ir pasirašy-
tų visiems žmonėms paža
dą, kad jos jokiu būdu pir
mos neužpuls ir nepradės

kad nebeturi pinigų, nei 
sveikatos!

Šių žodžių rašytojui teko 
pasikalbėti su vienu farme- 
riu. Jis sakė: “Ot, gerai 
apsvarstęs gyvenimo reika
lus, pasitraukiau iš fabriko 
baudžiavos ir nusipirkau 
farmą, manydamas, kad 
ant faunos būsiu laisvas. 
Bet apsirikau: už metų lai-’ 
ko patyriau, kad aš įpuo
liau ne tik į dar žiauresnę 
baudžiavą, negu kad buvo 
fabrike, bet i tikra kator- 
gą! Ant faunos darbo va
landų negalima nei suskai
tyti. Nuo saulėtekio iki 
saulėleidžio tik dirbk ir 
dirbk, kad net - nebegalima 
surasti laiko nuvykti į pa
rengimus, į mitingus, ir t. 
p. O čia tau užėjo tai au
dra, tai perdidelė sausra, 
sunaikino visus sunkaus 
darbo vaisius. * Ot. tai ir 
laisvė!”

Yra gana daug tokių, ku
rie giriasi ir didžiuojasi, 
kad jie esą laisvais, nes jie 
neina į bažnyčią ir netiki į 
dievą. Bet, panagrinėjus 
giliau, surandama, kad tas 
laisvumas ir netikėjimas į 
dievą nebeturį jokios ver
tės, nei tikrosios laisvės 
žodžio prasmės. Nors jie 
atsipalaidoję nuo bažnyčios 
ir dievo, bet daug iš jų te
bėra didžiausiais laisvės 
priešais! Nes jie su visa 
savo išgale remia valdan
čiosios klasės reakcionie
rius, didžiausius laisvių 
naikintojus. Tokiems yra 
didelė gėda vadintis lais
vais ir naudoti tą pasaulyje 
garbingą žodį “laisvė.”
Tar. Sąjunga ir Kinija, iš-; 

silaisVinusios iš carizmo iri 
imperialistinio kapitalizmo

priespaudos jungo, jaučiasi 
dabar esą laisvos, valdos! 
laisvai demokratiniai pa
grįstomis taisyklėmis. Bet 
ką sako kapitalistinių šalių 
reakcionieriai apie Tarybi
nių šalių valdymosi laisvę? 
Jie drabsto bjauriausiais 
purvais ir ugnimi spiaudo 
ant demokratinių šalių val
dymosi laisvės. Jie giriasi 
ir didžiuojasi savo kapita
listinėmis laisvėmis, būk 
tai jų esą geriausios, oana- 
•pus “geležinės uždangos” 
esanti tikra vergija.

Taipgi daug tenka gir
dėti iš šeimyninio gyveni
mo porų. Ypač vyrai nu
siskundžia. Kai kurie sa
ko: “Ot, kai tik apsive
džiau ‘ ir patekau į nelais 
vę!” Mat, yra i 
ri 
niame gy ____

Taipgi kai kurių šeimų 
vaikai pabėga ir vyksta sve
tur, nes namie, pas tėvus

Mes visi senesnieji atei
viai dar ‘ atsimenam, kaip 
seniau šioj šalyj naudojo
mės tuolaikinėmis laisvei, 
mis: laisve žodžio, spaudose 
susirinkimų. Nevaržomi su-* 
rengdavo m Gegužės Pirmo
sios dideles demonstracijas, 
ir tuomet buržuazijos pa
samdytieji valkatos retai 
kada mus užpuldinėdavo. 
Nors ir anų laiku visos lais
vės buvo ribotos, bet visgi 
negalima prilyginti prie šių 
dienų laisvės inkvizicijos!

Seniau darbininkai neva 
turėjo šiokias tokias teises 
ir laisvę organizuotis. Bet 
pažvelkime į jųjų sąlygas. 
Seniau organizavimas dau- v 
giausia vykdavo gatvėse 
netoli fabrikų. Kai tik uni
jos organizatorius pradė
davo sakyti prakalbas ir 
kviesti darbininkus organi
zuotis ir rašytis į uniją, be
veik i kiekviena darbininku 
susirinkimą atvykdavo du- 
trys policistai neva tvarkos 
prižiūrėti, o fabrikantai at
siųsdavo dideles gaujas 
nuolat apmokamų mušeikų 
—tvarkos ardytojų. Koiif 
panijų atsiųsti chuliganai 
svaidydavo žaliais, sugedu
siais kiaušiniais į unijos 
organizatorius. O kiti ap
mėtė net didelėmis plyto
mis darbininkų vadovus. Ir 
nuo to kildavo muštynės. O 
policija visuomet 
tuodavo darbininkų 
kaipo betvarkės ir 
kaltininkus.

Tai mat, kokių
mes seniau turėjome ir ko
kias laisves šiuo laiku te
beturime.

Oi, tu laisve, laisve šven
toji! Jau milijonai kovo
dami už tave žuvo ir dar 
milijo’nai kovoje žus... Bet 
laisvė mūsų bus!

Progresas

suares- 
vadus, 
maišto

laisvių

tokiųl kul i “Amerikos Balsui” 
ie mato nelaisvę vedybi-įL-: • kLIcH “fiL” 
iame gyvenimo. ioluloia lin

$92,500,000 per metus
Washington. — Eisenho- 

gyvendami, jie jautė nelais- werio valdžia ketina sunau- 
vę, kokią tai tėvų prie-1 tiktai 92 milijonus, 500 
spaudą. Biednuju namuo-1 tūkstančių dolerių per mė
sė kaf kurie įnamiai, kad tus “Amerikos Balsui,”- tai 
ir gerai užlaikomi, jaučia
si esą nelaisvėje, nes visuo-

; “Amerikos Balsui,” tai 
yra, radijo ir kitokios pro- 
paga ndos įstaigai prieš Šo

met būna po priežiūra ir vietų Sąjungą ir komuniz- 
komanda. imą.

Jei mes pagavę paukštį ^Kongresas pernai, pagal 
uždarytume • narvelį, duo- i Trumano valdžios reikala- 
tume jam užtenkamai les-' vimą, paskyrė 95 milijonus, 
ti maisto, ką tik jis mėgs- ■ tūkstančių dolerių tai 
ta, bet kaip greit narvelį j propagandai per metus, 
atidarytumėm, p aukšti s Eisenhowerio valdininkai 
spruštų iš jo į mišką, į lais- i žada taupyt pinigus, paleis- 
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kovoti prieš vieną iš pasira
šiusių valstybių,” —"įareiš-

kai ginti Vienoje. Endikotas 
svarbiausiu savo uždaviniu 
ląiko — dar labiau sutelkti 
Kanados liaudies mases ap
link reikalavimą sudaryti 
Taikos Paktą.

O. Priidkovas

vę! Nors paukščiui miške 
kartais reikia šalti ir alki 
kęsti, bet už viską labiau
sia jis brangina laisvę.

Jeigu kuris prasižengia 
prieš įstatymus ir patenka ; p.lf] 
į kalėjimą, pakalė jęs nu-1 
skirtą jam laiką vėl palei
džiamas į laisvą gyvenimą. 
Tuomet mes sakome, kad 
jis esąs laisvas.

Aš čia tik keletą laisvių 
ir nelaisvių atvaizdavau, o’ 
jų dar šimtus galima sura- 
švti. Mes kiekvienas skir
tingai suprantame ta tai]) 
gražų žodį “laisvė,” kuri 
yra plačiai apdainuojama 
liaudies dainose, tik ne vi
sur priderančiai naudoja
ma.

Kas gi iš tikrųjų yra lais- 
Mąno supratimu, ti- 
laisvė glūdi ten, kur 
draudžiama per ko- 

įstatymus, arba auto- 
mintis iš-'

darni nereikalingus “Ameri
kos Balso” samdinius, bet 
tie taupymai, sakoma, ’Ne
sumažins propag a n d i n ė s 
veiklos.

(ČechosĮpvakija tvįrtino, 
.... 1 už “Amerikos Balso” 
pinigus yra samdomi ir gin
kluojami sabotažninkai, šni
pai ir teroristai prieš liau
dies demokratijų valdžias.)

ATITAISYMAS

t

■

vė? 
kroji 
nėra 
kius 
ritėtus ’ viešai
reikšti ir veikti savinaudai 
arba visuomenės, pasiren
kant gyvenimo taką, kokis 
individualui patinka, prisi
laikant didžiumos nustaty
tų ribų ir demokratiniu 
įstatymų.

Pereitojo šeštadienio Lais
vėje (bal. 4 d.), Literatūros 
ir Meno Skyriuje tūpusiose 
Jovaro eilėse “Velykos” li
ko vienas žodis neištaisy
tas. Tas duoda klaidingą 
prasmę, todėl ęia atitaisau. 
Pirmame eilėraščio posme, 
trečioji eilutė skaitosi: Ar 
laukiamas laisvės žmonijai 
apsako? — Tikrenybėje gi 
ta eilutė turėjo būt taip: 
Ar laukiamas laisves žmo
nijai apsako? Laisves, o ne 
laisvės.

Kurie skaitytojai tą eilė
raštį išsikirpote laikytis, 
malonėkite tą žodį pataisy
ti, kaip čia nurodyta.

L. Kor.

2 pusi.—Laisve (Liberty)-Antradien., Baland.-April 7, 1953



Cliffside, N. J
Pavykęs susirinkimas-banketas 

^įtovo 29 d. vietos LLD 77 
turėjo gerą ir skaitlingą 

susirinkimą. Visi nariai pasi- 
mokėjo už 1953 m. duokles, ir 
gauta du nauji nariai.

1953-tiems metams kp. ko
mitetą sudaro šie draugai: 
Pirm. — G. Stasiukaitis, sekr. 
— K. Derenčius, ižd. — J. Ba- 
kūnas.

narė bei
Laisvės

dalyviai

LOS ANGELES, CALIF
Visokios žinios

PHILADELPHIA, PA.
Philadelphia, Pa

Pasibaigus susirinkimui, 6 
vai. vakare, turėta šauni puo
ta, tikslu išleistuvių veikliau
sios ir seniausios šio miestelio 
gyventojos Kazės Mažeikie- 
nės. Drg. Mažeikienė su pra
džia balandžio mėn. pastoviai 
apsigyveno pas sūnų Steponą, 
Jersey City, N. J.

Bankete dalyvavo ir pašali
nių Mažeikienės draugų bei 
pažįstamų. Tokiu būdu pub
likos buvo nemažai. Tie, kurie 
negalėjo dalyvauti asmeniš
kai, prisiuntė dovanų ir raštu 
linkėjimų.

Drg. Mažeikienė išgyveno 
šiame miestelyje arti 50 metų, 
čūv išaugino du sūnus, Stepo
ną* ir Charlie, kuriuodu jau 
vedę ir gyvena : 
Jos vyras Mykolas 
mirė prieš 17 metų.

K. Mažeikienė buvo uoli 
veikėja ir darbuotoja — ilgų 
metų LLD ir LDS 
nuolatinė dienraščio 
skaitytoja.

Laike užkandžių
pasakė gražių ir jausmingų 
linkėjimų, kartu apgailestavo, 
kad netenką šios simpatiškos 
ii’ nuoširdžios veikėjos.
Užbaigiant kalbų programą, 

draugė Mažeikienė tarė kele
tą žodžių į savo ilgų metų 
draugus bei pažįstamus. Ji 
pareiškė:
“Man graudu pasakyt jdms, 

mieli draugai ir draugės, su
die, 
mo 
Čia 
net
gražių linkėjimų ir pagyrimų* 
Aš nesu jokia žymi veikėja, o 
tik paprasta eilinė prog. kp. 
narė. Atlikdavau vietos kp. 
veikloje darbą pagal išgalę, 
kiek aplinkybės leido. Toje 
linkmėje kooperuosiu darbe 
su pažangiečiais, 
kur gyvensiu.”

Tai nuoširdumo 
džiai, pasakyti tos 
progresyvės,
septynis kryželius amžiaus.

Mūsų organizacinio darbo 
pasisekimas glūdi ne žymiuose 
varduose, bet eiliniuose veikė-

bet esu priversta gyveni- 
aplinkybių tatai padaryti, 
jūs, draugai, dėl manęš 

perdaug pareiškėte tų

Kovo 22 d. turėjome links
mą ir gražų LDS parengimėlį 
su pietumis, žmonių prisirinko 
daugiau negu tikėjomės. Pie
tūs buvo puikiai ir skaniai 
pagaminti. šeimininkės ver
tos pagyrimo, nes jos įdėjo 
daug darbo prie jų sutaisymo.

Pasivalgę visi linksmai lai
ką praleidome. Tokie paren- 
gimėliai labai daug mus visus 
sustiprina dvasiškai, kai suei- 
nam, pasikalbam, pajuokau
jam, pasimatom su savo ge
rais draugais ir ant rytojąus 
jaučiamės pasitenkinę gyveni
mu.

didelio pagyrimo.

savystoviai.
i Mažeika

EASTER GREETINGS
BURTON C. SIMON

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
G. RAYMOND GREEBY, Pres.

2009 VV. Passyunk Ave. HO. 5-1600

IŠ LIETUVOS HELP WANTED—FEMALE

HELP WANTED—MALE
GARAGE MAN. Experienced, all 

around man for general work. Must 
have driver’s license. Steady work; 
good opportunity for the right man. 
Apply in person.

UPTOWN SERVICE GARAGE, 
1744 N. Croskey St.

(62-70)

nežiūrint,

kupini žo- 
energingos 

peržengusios

Galima būtų ir medžiagiš
ką gerą darbą atlikti, jeigu 
mes visi tik pasistengtume. 
Net keli iš eiles draugai man 
sakė, reikėtų parinkti aukų 
dėl spaudos ir kitų reikalų, 
žinoma, mes čia taip, kaip 
ir kitos kolonijos biskį jau

juose, tokiuose, kokia yra 
drauge Mažeikienė.

Linkime draugei Mažeikie
nei sveikatos ii' dar vis dar
buotis toje pačioje srityje per 
ilgiausius metus. Kazys.

apsenę ir dirbti kokį nors 
darbą nėra lengva.

Bet nors tiek smagu, kad 
mes dar patriotiškai nenuse- 
nom ir vis dar suprantam kas 
esam ir kas reikėtų daryti, 
kad išlaikius spaudą ir apsi-? 
ginti nuo užpuolikų.

Dar reikia priminti, kad ko
misija ir gaspadinės, kurie 
surengė šį parengimėlį, užsi
tarnauja
Niekuomet nereikia nusiminti, 
kad mes jau 
nieko negalime 
kini stiprūs savo 
tikinime, o mes 
lėsime nuveikti.

/F

Norėčia priminti, kad Yu
caipa, Calif., nauja LDS 38- 
ta kuopa rengia gražų pikni
ką ir prašo visus atvažiuoti. 
Taigi rengkimės, nes ten pa
vasarį yra labai gražu.

Gegužės 2 d. bus “Mixmas- 
terių” LDS angliškai kalban
čios kuopos pavasarinis paren
gimas gražus, kaip ir visuo
met North Star Svetainėje,

atgyvenom ir 
nuveikti. Bū- 
teisingam įsi- 
daug dar ga-

Laukinių augalų 
sukultūrinimas

UŽBURTOJI SIELA
Parašė ROMAIN ROLLAND —109—

žiema pas mus šiemet bu
vo šilta, gražu,, bet labai sau
sa. Dar tik 8 coliai lietaus iš
krito, o su pabaigai kovo mė
nesio skaitosi lietaus sezonas 
užsibaigęs. Nuo dabar jau 
mažai bus lietaus iki ateinan
čio rudens. P. Rcuba.

VILNIUS. — Mūsų šalies 
gamta turtinga įvairiais lau
kiniais augalais. Jų tarpe yra 
tokių, kurie gali tapti naudin
gais žemės ūkiui.

Prie tokių augalų, pavyz
džiui, galima priskirti dau
giametį lubiną. Iki šiol jis 
buvo laikomas piktžole. Pasė
tas, arba pats pasisėjęs, dėl 
savo šaknų sistemos gaivumo 
bei stiprumo jis vėliau sun
kiai išnaikinamas, šis auga
las skiriasi nuo vienmečio 
vasarinio lubino tuo, kad jis 
gerai auga sunkesnėse dirvo
se. Dėk tos savybes daugia
metis lubinas gali būti ge
riau panaudotas sunkesniųjų 
dirvožemių tręšimui, nes 
rinis lubinas auga tik 
vose dirvose.

Daugiamečio lubino 
techniką tiria oil e šalies
slinių įstaigų. Jos siekia pri
taikyti daugiametį lubiną ža
liajai trąšai (sideracijai). Ne
maži tyrimai daromi Kalugos 
sekcijos stotyje. Atlikti čia 
bandymai rodo, kad daugia
metį lubiną galima naudoti 
žemės ūkyje.

Kauno Botanikos sode šiuo 
metu surinkta 1,2 kg daugia
mečio lubino sėklos. Čia nu
matyta plačiau ištirti šio au
galo biologiją ii’ pagaminti 

kieki kolū-

HOUSEKEEPER. General house
work; plain cooking and light laun
dry. 3 adults in family. 
Good permanent home 
for right person. Phone 
for interview.

Apartment. 
and salary 
SH. 7-5400

(67-73)

AUTO MECHANICS
A first class man can earn bet

ween $85 to $115 weekly under our 
new plan. Enjoy the benefits of 
hospital and medical surgical service 
free, $2000 group insurance; 6 paid 
holidays 
Work in 
shops in the U. S. Apply 9 A. M. 
to 4 P.
Manager. RANDOLPH CHEVRO
LET, INC., 1759 Haddon Ave.. Cam
den. Emerson 5-2000. After . 6 P. M. 
—PI. 2-6547-W.

and liberal vacation plan, 
one of the finest equipped

M. Dick Theiss, Service

10-24-52 Chicago, III

vasa- 
leng-

agro 
mok

nis lenktyniavimas rinkimų į 
Vietines tarybas garbei. Stik
lo fabrike aukštą darbo na
šumą pasiekė šichtos užpylė- 
jai broliai Antanas ir Myko
las Dumskiai, kurie dienos 
normas įvykdo 270 procentų. 
Įmonės kolektyvas gamina 
produkciją tiksliai pagal gra
fiką. • r ”•(

Vagono depo darbuotojai 
viršijo sausio mėnesio planą 
i)’ sutaupė apie 50 tūkstančių 
rublių valstybinių lėšų. Vasa
rio mėnesį stachanovinę sar
gybą rinkimų garbei eina "vi
sas depo kolektyvas.

(65-68)

POULTRY MEN

For Cutting and Cleaning Poultry 

Also Needed 

FISH MEN
For cutting and filleting all types 

of fish. Experienced men preferred 
but not essential. We will train. 
Excellent starting salary with libe

ral employee benefits and 5 day 
week.

Call RI. 6-2209 for Appointment 
or Apply 

PENN FRUIT CO.
1919 Chestnut Street.

(66-68)

\ • (Tąsa)
— Dabar, kai esu su jumis, aš labiau 

norėčiau tai pamiršti. Trumpai, reika
las liečia salelę sveikatai pavojingų na
mų, kur nuo nešvariojo karaliaus Henri
ko laikų kultivuojama vėžys ir džiova. 
Našumas aukščiausias: per dvidešimtį 
paskutiniųjų metų 80%. Del to reikalo 
buvau pričiupęs higienos komitetą, pa
reikalavęs radikalių priemonių: nusa- 

’įfnti ir išgriauti. Atrodė sutinką ir iš 
pradžių paprašė mane .suredaguoti ra
portą. Raportą suredagavęs atvykstu ir 
randu orakulus pasikeitusius... “Rapor
tas įtikinąs, brangusis ir garbingasis ko
lega, puikus dokumentas, reikia pažiūrė
ti, pažiūrėsime, tie, kurie mirė, jau mi
rę, tikrai, jie mirė savo namuose, bet ar 
jie iš tikrųjų mirė dėl savo namų?..” 
Vienas man parodo pažymėjimus (paga
mintus, bet kaip?), kuriuose, susitarus 
su savininko papirktomis šeimomis, dės
toma, kad velionis jau buvo pasiėmęs ka
pinių bilietą prieš įeidamas į laukiamą
jį arba kad džiova buvo nelaimingo įvy
kio pasekmė.. Kitas paneigia mintį, kad 
seni namai būtų ne tokie sveiki, kaip 
nauji, ir sako, kad jie yra erdvesni ir 
geriau vėdinamikaip pavyzdį jis nuro
do savuosius namus... Pertvarkyti, bet 
neišgriauti, — nereikia niekur perdėti; 
užtenka gerai išplauti; savininkas apsii
ma išdezinfekuoti... Be to, mes neturtin
gi, kišenės tuščios, nėra pinigų nusavini
mui... O! jei reikalas liestų sukonstruo
ti naują patranką!.. Bet, tarp kitko, vė
žys Įžuclo geriau negu patranka... Paga
liau^ komedijai užbaigti vienas iš lėmė
jų pakalbėjo apie grožį. Pasirodo, kad 
tos lūšnos nuo tvano laikų turi būti lai
komos menui ir istorijai !•. Ir aš mėgs
tu meną ir jums parodysiu gražių tapy
bos darbų, senų ir naujų; bet senatvė 
man nėra (kad tik neliestų gražiosios 
Ponios NN) grožio ženklas; ir gražiame 
ar negražiame pastate aš nesutinku, kad 
praeitis nuodytų dabartį. Iš visų veid
mainysčių iš labiausiai šlykščiuosi esteto 
veidmainyste ,nes iš savo sausros jis no
ri padaryti kilnumą. Dėl šio tad punk
to aš pasisakiau gana šiurkščiai... Ginčo 
įkarštyje vienas kolega man pamoja, pa
traukia į šalį ir-sako: “Tai jūs nežino
te? Vabalas, nekrobija, mintanti savo 
nuomininkų lavonais, yra artimas drau
gas to didžiojo komercijos ir mitybos 
komiteto pirmininko, kuris tvarko rinki
mus ir koalicijas ir yra vienas tų pilkų 
Eminencijų, kurios viešpatauja konven
tu^ ir demokratinėse puotose, žmogus 
nematomas, kurio masoniška niekšybė 
•—k frank-masoniška — mūsų Respubli- 
koi^ griaunamo j i veikla. Ir šis liaudies 
draugas nenori, kad liaudį išgyvendintų 
iš jos kapo...” Nes, klausykite dabar pa
tį gražiausią! Tai daroma iš didelės 
žmonių meilės... Pagaliau man įteikia 
gerai pamokytų nuomininkų peticiją, 
protestuojančią prieš sumanymą juos iš-

kelti į kitą butą! — Ką gi galėčiau pa
daryti prieš visus! Sakoma, pranašai 
juokiasi. Taigi aš nesijuokiau. Bet aš pa
sakiau, kad geras juokas nepasilaikomas 
tik sau, kad aš nesu savanaudis ir kad 
nuo rytdienos pasižadu tuo juoku pasi
dalinti su Matin skaitytojais. Jie ėmė 
prieštarauti. Bet ąš padarysiu, kaip 
pasakiau. Žinau, kas manęs laukia: 
mūrininkų menčių antpuolis. Nė tieiš 
Hipokratijos, kuriuos aš kadaise nušu
kavau, nepraleis progos. ' Jie turi kuo 
man smogti. Bet kaip jūs sakote: mū
šis! Karingoji Ponia!-. Ar ne! Aną va
karą pas Solanž?.. Atrodo, kad tai jums 
patinka?

— Taip, tai puiku, aš mėgtu kovoti su 
neteisybe. Norėčiau būti vyras!

— Nėra reikalo būti vyru. Jūs čia jau 
atsiėmėt savo dalį...

— Niekados nesiskundžiau savo dali
mi kovoje, bet tik erdvės stoka. Kautis 
rūsyje — tai dalia, mums priklausanti. 
Bet jūs kaunatės gryname ore, kalno vir
šūnėje.

— Oho! tas šnervių plastėjimas!—Ar
klys, užuodžiąs paraką. Aš jį jau pažįs
tu. Aš jį pastebėjau aną vakarą.

— Aną vakarą jūs iš manęs pasijuo
kėte.

— Tikrai ne. Visa tai per daug į 
ne panašu, tad negalėčiau juoktis.

— Jūs mane erzinote. Jūs mane 
dinote!

— Taip, aš tuoj tai pastebėjau... 
apsirikau.

—Vis viena iš pradžių jūs buvote pil
nas paniekos.
. — Rauk mane velniai, jei aš tikėjausi 
jus rasti rasti jus pas Solanž!

— Tai va, pasakykite, o jūs? Kodėl 
gi jūs ten buvote?

— Aš tai kitas dalybas.
— Iš meilės sentimentalumui?
— Dabar jūsų eilė pajuokti... Vargšė 

Solanž!.. Ne, nekalbėkime apie ją! Vis
ką žinau, ką apie tai būtų galima pasa
kyti. Bet Solanž neliečiama!

Ji neklausinėjo, bet tik pažiūrėjo į jį.
— Kitą kartą jums pasakysiu... Taip, 

aš jai daug skolingas...
Jie sustojo. Jie skyrėsi. Aneta šypso

josi:
— Jūs ne toks blogas, kaip atrodote.
— O jūs, tu r būt, ne tokia gera!
— Tai sudaro vidurį.
Jis pažvelgė jai į akis:
— Norite?
Jis nebejuokavo. Kraujo banga* užlie

jo Anetos skruostus. Ji nesurado žodžio 
atsakymui. Filipo žvilgsnis ją laikė ir 
nepaleido. Ar jis pasakė? Ar nieko ne
pasakė? Ji paskaitė ant jo lūpų: “Aš 
jūsų noriu”..'.

Jis nusilenkė ir nuėjo.
*

Aneta pasiliko viena ugnies verpete.
(Bus daugiau) '

Gražiai pavykęs

naktį

budelėse jau 
likę nieko— 
viešnios išpir-

Prekės kaimo gyventojams
VILNIUS. — Vartotojų ko

operacijos pramonės kombina
tai pernai pagamino plataus 
vartojimo prekių daugiau 
kaip 17 milijonų rublių sumai. 
Prie kombinatų ir rajonų var
totojų kooperatyvų veikia 
apie 150 įvairių dirbtuvių bei 
Įmonių, gaminančių 
šią produkciją, tame 
tybines medžiagas, 
avalynę, siuvinius, 
indus ir tt.

WOODWORKERS. Must have at 
least 5 years experience in assemb
ling tables and chairs for chrome 
and plastic dinette sets. Steady 
work, good working conditions. Ex
perience and references required. 
None other need apply.

3620 N. Randolph Street.
(66-68)

ma-

šok-

Ne-

Kai vėlai kovo 29 d. 
pasibaigė dviejų dienų 
nies” bazaras, ant standų ir į- 
vairių grupių 
veik nebebuvo 
viską svečiai ir 
ko ir išsivežė.

Nors Cicero Liuosybės sve
tainė ir ne taip paranki pa
siekti, ypatingai iš pietinės 
dalies miesto ir apylinkių, bet 
svečių ir viešnių abu vakaru 
buvo daug, šeštadienio vaka
re išklausėme šaunią koncer
tinę programą, kurią pildė Ci
ceros Moterų Choras, Eks- 
Mainierių ir Roselando Aido

I Chorai.
Iš toliau svečių teko paste

bėti (nors per daugį žmonių 
ne visus) sekami vilniečiai: 
Iš Michigan farmeriai L. Sta- 
kėnas su žmona, C. Rimkienė 
ir vasarnamio savininkė1 E. 
Drobienė. Iš South Bend, Ind., 
buvo Bagdonas ir Jay. Iš Wis- 
consino A. Ruseckas su žmo
na ir jų kaimynas (nesužino
jau pavardės). Iš Detroito M. 
Smalstienė.

Aišku, didžiumą publikos 
sudaVė visų Chicagos kolonijų 
vilniečiai. Daug, labai, daug 
darbavosi visų trijų Moterų 
Klubų narės ir kitų progresy
vių organizacijų atstovai.

šiemet bazare neturėta nie
ko pirkto—viskas buvo pado
vanota “Vilnies” patriotų. 
Kaip gerieji vilniečiai atsine
ša link savo mėgiamo dienraš
čio, tipišku pavyzdžiu gali 
būti kenošietė draugė Rusec-

didesnį sėklos
kiams bei tarybiniams ūkiams, 
siekiant sukultūrinti šį lauki
nį augalą, padaryti ji nau
dingu, paverčiant piktžolę 
dirvų derlingumą keliančia 
žaliąja trąša.

V. Zubovas.

Rinkimų garbei
RADVILIŠKIS, II. 12 d. — 

Miesto pramonės įmonėse ir 
kolūkiuose plečiasi socialist! -

darbą, 
kny- 

u ž 
dien- 
dar- 

tusec-

kienė. Ji padovanojo šilkinę 
savo pačios rankomis artistiš
kai išsiuvinėtą kaldrą, kuri 
davė virš šimto dolerių pel
no. Draugė Ruseckienė ne tik 
įdėjo kelių mėnesių
bet dar pati pardavė dvi 
gutes bilietėlių 
$20. Smagu žinant, kad 
raštis turi daug panašių 
buotojų kaip draugė R 
kienė.

Pasikalbėjus su Michigan 
farmeriu L. Stakėnu, jis pa
reiškė, kad dienraščio para
mai fondas privalo būti sukel
tas trumpiausiu laiku. Sugrį
žęs namo jis žadėjo perstaty
ti reikalą Scottville apylinkės 
farmeriams ir dar kartą prisi
dėti su stambia suma užbaigi
mui fondo. Reporteris.

Federal Security administratore Mrs. Oveta Culp 
Hobby tariasi su Kongreso vadais; kurie pritaria 
tam, kad jinai įeitų į prezidento EisePhoverio kabi
netą. Kairėje purėje į ją kalba kongresmanas Hoff
man, 6 dešinėje sėdi budžeto direktorius Joseph M.

Dodge.

įvairiau- 
tarpe st-

baldus, 
molinius •

koopera-šiemet vartotojų
cijos įmonės išplečia gamybą, 
žymiai padidės kalkių ir ply
tų gamyba.
čerpių 
viršum 
pernai, 
žymiai
ir bulkučių
Vilniaus pramones 
tas turi duoti 
pusketvirto milijono 
sumai.

Organizuojama 
gamyba. Pusantro su 
karto daugiau, negu 
bus sugauta žuvies, 
padidinamas duonos 

kepimas. Vien 
kombina- 

produkcijos 
rublių

Elizabeth, N. J.
Klaidos pataisymas

šeštadienio Laisvėje buvo 
pasakyta, kad Laisvės para
mai G. Kudirka au/kojo $2, o 
turėjo būti $3.

Taipgi, kur sakoma Juozą 
Gasparaitį, turėjo būti Joną 
Gasparaitį.

MATTHEW 
BUYUS 
(BUYAtSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

GARDENER & CHAUFFEUR. 
Must have experience. Steady posi
tion. Good salary for th6 right man. 
Phone Midway 2-9303 for interview.

(66-68)
COMPOSITOR. Experienced. Trade 

plant, make up Bank and Ludlow. 
Steady position; good working con
ditions. Phone or apply in person. 
LEON SEGAL, 1033 Race Street.

WA. 2-5331.
(67-69)

HELP WANTED FEMALE

2 ¥2 year old
Must have 

Steady posi- 
for right wo-

GOVERNESS for 
child, Agc 25 to 40. 
pleasing personality, 
tion; and good home 
man. Phone Welsh Valley 4-5646.

References and expedience re
quired.

(62-67)

HOUSEWORK. General and Cook
ing. Live in or out. Willing to go 
to seashore for summer. Good sa
lary and home for the right person. 
Reference & experience required. 
Phone GE. 8-8455 for interview.

(64-70)

HOUSEKEEPER-COOK. Must be 
fond of children. Experience & re
ferences required. Sleep in. Top 
salary for right woman.

Call GR. 7-9333 for interview.
(65-67)

HOUSEWORK. General. Doctor’s 
home. Sleep in, own room. No cook
ing. Wednesday and alternate Sun
days off. References and experiences 
required. Good home, steady posi
tion for right woman. Phone Madi
son 6-3888 for interview.

(67-69)

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

(67-73)

OPERATORS. Experienced on 
Awnings. Steady work; good work
ing conditions. Phono or apply in 
person. GEARY BROWN & SONS, 

6005 Concord Street, GE. 8-1186.
(67-69)

Baltimore, Md.
Help Wanted Female

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

(65-72)

CHARLES J. ROMAN
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 iMlt. Vernon St., PKilą., Pa
Telefonas Poplar 4110
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TiTHMWMl REIKALINGI DARBININKAI

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

HELP WANTED

NEW YORK
HELP WANTED—FEMA

Išleido gegužinės 
proga knygelę

Gegužės Pirmosios paradui 
surengti komitetas praneša, 
jog jau išspausdino gegužinės 
parado proga 50,000 brošiū
rėlių. Jose trumpai pateikia 
visą tos darbo liaudies šventes 
istoriją. Ir pasako šių metų 
gegužinės vyriausius siekius. 
Pirmuoju! yra reikalavimas 
taikos.

Komitetas prašo visus prisi
dėti knygelės skleidime.

Nuteisė raketieriaus 
Grosso broli

Kings apskrities 
Goldstein nuteisė 
Gross neribotam laikui (bet 
ne daugiau 3 metų) į Rikers 
Island kalėjimą, 
rokuos kalėjime 
pirm nuteisimo.

teisėjas
Jackie

laika

Gross, loterijų tūzo 
buvo 

melavimą 
jo

raketo 
brolis, 

kaltinamas už 
grand d žiūrei, kuri teisė 
brolį.

Iš didelio debesio
John Robert Howard, prisi 

pažinęs jaunuolę 
krašto į 
tikslams, 
nuteistas 
kalėti.

vežiojęs is 
kraštą prostitucijos 
iš to pelnęsis, tapo 

metus ir 1 dieną

Howard užsiima žaidimu 
tenniso. Prieš keletą metų 
buvo vedęs aktorę Dianą Bar
rymore, bet vėliau, aktorė nuo 
jo atsiskyrė. Pažintys su ak
toriais ir sportininkais jam 
buvusios gera priemonė gauti 
koštu merių savo bizniui, ku^į 
jis pradėjęs dar tebebūda
mas vedęs su aktore.

Rendauninkai dar gali 
sustabdyti rendas

Taip pareiškė Manhattan 
Rendauninkų Tarybų viršinin
kės Muriel Hart ir Estelle 
Quin. Tiktai reikia, kad ren
dauninkai supi organ i z uotų,
apsivienytų ir veikliau imtų 
ginti savo reikalus. Jie turė
tų ir galėtų gauti organizuo
tų į unijas darbininkų talką. 
Ir galėtų sustabdyti gegužės 
1-mą ateinantį pakėlimą ren- 
dtj.

Rendauninkų vadovės pri
mena keletą iš daugelio buvu
sių išleistų nenaudingų įstaty
mų, kurie tapo atmesti 
neoficialiai palaidoti dėl
kad žmonės jų nepriėmė 
nevykdė. R.

arba 
to,

Trumpesni s 
darbo laikas

Apie 3000 gaisragesių 
dėjo dirbti 42 valandų savai
te. Visi kiti, apie 3 ketvirtada
liai visų to departmento tar
nautojų, tebedirba 45 valan
das.

‘Jau apie metai, kai jie išsi
kovojo iš valdžios pažadą 
gauti 40 valandų savaitę, ta
čiau prie jos einama pamažu.

pra-

Džiovininkams mažai 
teikiama paskyrų

Majoras Impellitteri krei
pėsi į gubernatorių Dewey, 
kad valstijos valdžia skirtų 
po daugiau pinigų miesto iš
laikomiems džiovininkams.

Džiovos ligonių išlaikymui 
—gydymui valstijos valdžia 
dabar teikia tiktai- po $2.50 
per dieną. Yra /eikalaujama 
tą sumą pakelti iki $5. Turė
jusiems bent kokių reikalų su 
ligomis ir ligoninėmis yra aiš
ku, kad ir duodant po penki
nę nebus permokėta.

Svečiai iš Montello vaidina 
Auditorijoje šį sekmadienį

Balandžio 12-tą, 3 valandą, 
visi keliai ves i Richmond 
Hill, Liberty Auditorijon, 
110-06 Atlantic Avė. čia į- 
vyks Montello ir tos apylinkės 
menininkų grupės pastatymas 
scenoje muzikalinio veikalo 
“Geriau Dainelė, Negu Špo
sai.” U

JONAS GRYBAS
Vaidinime-dainavime daly

vaus ir richmondh ill ietis J. 
Grybas. Įdomu, kaip dviejų 
tolimų miestų aktoriai mėgė
jai galėjo susimokinti bendrai

Motinos veikia už 
priežiūrą vaikams

Apie 300 motinų suėjo į 
newyorkiecio Day Care Coun
cil mitingą, i kuri buvo šauk
tos tiktai skyrių atstovės. 
Council (taryba) yra kaipo 
centras informacijoms teikti 
ir veiklai planuoti ir koordi
nuoti.

Miesto valdžiai paskelbus 
planą mažinti paskyras visuo
menei patarnavimų reikalams, 
motinos į šį susirinkimą suėjo 
susirūpinusios. Jos tikėjosi 
veiklai plano. Tačiau viršinin
kė Mrs. Randolph Gugenhei- 
mer pasakė, kad nesą ko sku
bėti, miesto 
Galėsiančios 
met, kai jau 
budžetas.

Susirinkusiuose kilo neri
mas. Motinos ir tūlas tėvas 
stojosi kalbėti. Jie 
paskyras paskelbus 
k w gauti pakaitas.

Motinų reikalui 
ir naujos stiprybės 
United 
Bokalo 
k imas, 
ištisos
City Hali tikslu paremti 
kalavimą paskyrų vaikų 
žiūrai. Tame budėjime 
gil), sakė jis, dalyvaus jo uni
jos narės motinos sykiu su 
vaikais.

Mokytojų Unija taipgi re
mia tėvų veiklą už priežiūrą 
vaikams. Ji atsišaukė Į moky
tojus, kad ir jie sykiu su tė
vais dalyvautų delegacijose į 
City Hali reikalauti daugiau, 
ne mažiau priežiūros vaikam.

valdžią erzinti, 
protestuoti tu ei
bes paskelbtas

sakė, jog 
būna stm-

gero ūpo 
suteikė 

WorkersElectrical
430-jo atstovo pareiš- 
kad jo unija planuoja 
paros budėjimą prie 

rei- 
prie- 
(vi-

ALP kovoja prieš 
kėlimą fėro

susirinkime tapo 
pradėti po vi- 

prieš fėro kėli- 
vyriausia at- 
valdžios užka- 
Authority. Pa- 

autoritetas
kaipo Įrankis

American Labor Party sky
rių atstovų 
nutarta tuojau 
są miestą vajų 
mą. Protestai 
kreipti prieš tą 
r i amą Transit
reiškia, kad tas 
yra statomas 
fėrui pakelti.

Darbiečiai renka parašus 
po peticijomis valdininkams. 
Taipgi spausdina lapelį, kuris 
bus skleidžiamas prie žy
miausių subway stočių ir prie 
šapų. Lapeliuose pateikia va- 
žiuotės ir fėro klausimais 
faktus. Taipgi pataria; kas 
galima, kas privaloma daryti, 
kad fėras nebūtų pakeltas.

vaidinti, o ypatingai dainuoti.
Pasirodo, kur yra ryžtas ir 

susitarimas, nei šimtai mylių 
neužkerta veiklos. Jonas Gry
bas buvo su jais vaidinęs, dai
navęs seniau, kai jis gyveno 
Naujojoje Anglijoje. Tad jo 
draugai iš ten atvažiuos sykiu 
su juo vaidinti čionai. O kai 
jie norės vaidinti tenai, Jonas 
Grybas nuvažiuos pas juos.

Veikale yra daug dainų. Ir 
viskas dainuojama, kalbama 
visiems suprantamai, lietuviš
kai. Kviečiame visus tuo pasi
naudoti. Prašome pranešti ki
tiems. Rengėjai.

Piovęs pačią 
už išlaidumą

Suimtas Jackson Heights 
gyventojas Gerald Acosta ir 
sulaikytas kalėjime be kauci
jos. Kaltinamas bandyme pa
pjauti žmoną. Jos gerklė pa
vojingai įpiauta su skustuvu.

Acosta teisinasi buvęs Įpy
kęs (Jei jos išlaidumo. Bėgiu 
7 mėnesių po atvykimo iš už
jūrio ji išleidusi $4,200, vi
sas jo sutaupąs. Bet kiti ma
no, jog jis keršijo už tai, kad 
ji nuo jo pasitraukė ir atsisa
kiusi sugryžti.

VIRTUVEI MOTERIŠKA

1 inis

yrusi, 5 dienų savaitė, nuola- 

darbas. Kreipkitės:
HOTEL DORSET

30 W. 54 Si., N.Y.C.
(67-G9)

OPERATORES

FOR

Auto Assembly 
Work

Assemblers
Welders

Metal Finishers

OPERATORES /
Patyrusios prie suknelių. Nuolati

nis darbas, gera mokestis, geros 
darbo sąlygos. Kreipkitės:
24 STAGG ST., BROOKLYN, N. Y.

(2nd floor)
Prie Union Avė. ir Lorimer Si., pri
važiavimas 141 h St. Canarsie Line 
arba Broadway Line, išlipti ant Lo
rimer ar Howes St.

Patyrusios prie moteriškų $5.75 

suknelių.
DORMAE DRESSES

4G3 7th Ave., (6th floor), N.Y.C.

(67-711

ALSO
(63-67)

Millwright Welders
Electricians

OPERATORES—SINGLE NEEDLE

Marcantonio prašė 
sustabdyti karą

Teismas leido suimti 
unijos knygas

įkliuvęs tarp dviejų gara
žų sienų šuniukas Brooklyne 
pridarė būriui 
landas darbo, 
paliuosavo.
vydamasis katę, 
barnis ir karas 
nei šuniui.

vyrų dvi va- 
kol jį iš ten 

Šuniukas Įkliuvo
Atrodo, jog 
nelinkėtinas

Vito 
prezi-

Buvęs kongresmanas 
Marcantonio kreipėsi i 
dentą Eisenhoweri tuojau su
stabdyti mūšius Korėjoje.

Marcantonijaus atsišauki
mas už taiką yra ir jo parti
jos noras. Jo laiškas buvo 
skaitytas ALP skyrių atstovų 
susirinkime ir užgirtas. Pa
reiškimo, Marcantonijus pažy
mi irtą faktą, kad jis, būda
mas kongresmanu, priešinosi 
“prezidento Trumano Įsakui 
mesti J. V. į Korėjos konflik
tą.”

Marcantonio pareiškia, kad 
jis buvo priešingas karui tuo
met ir yra priešingas dabar 
dėl to, kad jis buvo ir yra įsi
tikinęs, jog tas karas buvo 
prieškonstitucingas ir prieš 
mūsų šalies ir liaudies intere
sus.

Vyriausiojo Teismo ape
liacinė divizija leido suimti 
International Longshoremen’s 
Association rekordus. Tačiau 
“karaliaus” Ryano, kuris vis
ką valdė, privatiškus rekor
dus uždraudė imti. Esą, jis 
turi teisę naudotis konstituci
ne privilegija prieš inkrimina
vimą savęs.

Moteris plėšikas
New Yorke policija suėmė 

“jauną vyruką,” Įtartą api- 
plėšinejant senyvas moteris. 
Suimtasis pasirodė esant mo
terimi. Policija skelbė, kad 9 
iš 15 neseniai apiplėštų mote
rį; pažino ją kaipo tą “jauną 
vyruką,” kuris jas apipiešė.

PRANEŠIMAI

Jig and Fixture 
Builders

Process Engineers 
Time Keepers 
Clerk-Typists

Rotating Two-Shift Operations 
High Starting Ratos 

Cos t -of-Li vi ng Allowances 
Other Benefits

Proof of Birth Required

APPLY

Lengva dirbti,, pastovus 
gera mokestis.
vaitę:

MARGARET
25-24 301 h

darbas,
Kreipkitės visą sa-

FOUNDATIONS
Ave., Astoria, L. I.

(63-69)

OPERATORES

Patyrusios singlo noodle ir zigzag. 
Dirbti prie girdles. Nuolatinis dar
bas, gera mokestis, puikios darbo są
lygos, moderninė dirbtuvė.

WOLFE & LAND
35 W. 32nd St., (3rd floor), N.Y.C.

(63-69)

LINDEN PLANT

RICHMOND DILI Y.

LLD 185 kp. susirinkimas įvyks 
balandžio (April) 9 d., 110-06 Al
lan tie 
P-'i'ys

Avė. Nariai malonėkite ateiti 
ir naujų narių atsivesti.

Valdyba.
(65-67)

MONDAY THRU SATURDAY 

GENERAL 
MOTORS CORP.

LINDEN, N. J.
(65-67)

MERGINOS (daug) 
18 iki 35 metų.

! Su kiek nors patyrimo pakavime 
Dirbti Bronx 1L

TECHNICAL TAPE CORP.
i 177th St. ir Harlem River, Bronx.
( Lexington Ave. Subway iki Burnside . 
Į Ave. ir busu arti 39th ar 401h iki 
! galo linijos.

Fėras galis pakilti 
iki 20 centų

New Yorko Seimelis išleido 
Įstatymą, kuris uždraudžia 
aukštojo mokslo Įstaigoms 
priimti dovanas iš Įstaigų ar 
asmenų, jeigu tos dovanos 
duodamos su sąlyga palaikyti 
ar skleisti rasistinę diskrimi
naciją. Gubernatorius Dewey 
jau pasirašė.

HARTFORD, CONN.
A.L.D.L.D. 68 kuopos mėnesinis 

susirinkimas jvyks pirmadienį, ba
landžio-April 13 d., Laisvės Choro 
Salėje, 157 Hungerford St., prasidės 
8 vai. vakare, 
te dalyvauti,
bių reikalų aptarimui. Balius, 
nikai

MALE and FEMALE (65-69)

Visi nariai malonėki- 
nes turimo daug svar- 

pik-
kiti dalykai.

(66-68)

BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-mos kuopos susirinkimas 
yks antradienį, balandžio 7 d., 

vakare, Lietuvių Piliečių 
salėje, 280 Union Avė. Visi
kviečiami dalyvauti.

Valdyba.
(66-67)

7:30 val.
Klubo 
nariai

Curtain 
(patyrimas 
nis darbas,

MOTERIŠKES 
stretchers taipgi folders 
nereikalingas) 1.- 
gera mokestis.

VYRAI
, nuolatinis darbas, 
Taipgi route men

Majoro komitetas 
cialiai, bet galimai 
parodė, kad fėras gal bus 
tuojau keliamas iki 20 centų. 
Tokia išvada 
komiteto pasiūlymų 
Transit Authority 
klausimu.

Kiti pasiūlymai ; 
mokesti važiu otei 
East River tiltus. 
Staten Island fėrą 
ir vežimams.

neofi- 
su prasti 

gal

susidaro iš to 
neriboti 

galią fėro

yra uždėti 
per visus 
Ir pakelti 
keleiviams

Ragina turėti dideli 
paradą taikai

Bendrosios darbininkų 
liaudies gegužinės komitetas 
atsišaukė į visuomenę sudary
ti milžinišką paradą už taiką 
Gegužės Pirmą. Parado vy
riausiu obalsiu yra reikalavi
mas taikos tuojau.

Pikietuos atvvkusi 
Adenaueri

Balandžio 7-tos prievakarį, 
tuojau po darbo, šaukiamas 
pikietas prie Hotel Waldorf- 
Astoria,1 kur apsistojo Vokie
tijos kancleris Adenauer. Ra
gina dalyvauti visus, kurie 
yra priešingi apginklavimui 
Vokietijos ir kitam karui. Į- 
vyks tarp 5-7 vai. Viešbutis 
randasi prie Lexington Ave.

Užsimušė darbe
Mūrininkas Isadore Sadows- 

ky, 45 metų, užsimušė darbe 
sugriuvus pastoliui prie 4-to 
aukšto, kur jie dirbo. Jis ir 
kiti du darbininkai siv visais 
griuvėsiais sukrito į skiepą. 
Sužeisti: James Taylor, 39 
m., ir Norman Scholom, 49 m.

Newyorkietis James Veitch, 
79 m., mirė nukritęs ar nušo
kęs iš savo buto per langą. 
Sakoma, buvęs liguistas.

Myteriais- aprėžtas auto 
'pastatymo laikas esąs pelnin
gas miestui. Daug per ilgai 
išbuvusių “prasikaltėlių” pa
gaunama. Juos baudžia po $4. 
Viemr kovo mėnesiu už tai nu
bausti 3,969 motoristai.

ELIZABETH, N. J. 
Pavasarinis balius

Rengia L.D.S. Trečioji Apskritis 
bendrai su L.D.S. 33 kuopa. Jvyks 
balandžio 11 dieną, šeštadienį, 7:30 
vai. vakare, 408 Court St. Šis'ben
dras parengimas bus įvairius. Bus 
šokiai, valgymai ir kitokį įvairu
mai. Daugelis nusiskundžia, kad nė
ra nieko rengiama, tai dabar visi 
turėsite progą • dalyvauti šiame ba
liuje. Visi vietiniai ir iš 
yra kviečiami dalyvauti, 
gorus laikus.

(67-71)

apylinkės 
Turėsite 

Rengėjai.

Per virš valandą laiko gru
pė asmenų vaikė stogais ir po 
skiepus mažą 
trūkusią nuo 
suėmė ASPCA 
dęs bananę.

beždžionę, iš- 
savininko. Ją 
įgentas, paro-

my- 
ir 

kitą 
Esu vyras 30 m. amžiaus,

Pajieškojimai
Paieškau gyvenimui draugės, 

linčios vesti laimingą, linksmą 
draugišką gyvenimą, ir viens 
atjausti,
pavienis; 6 pėdų ir 1 colio aukščio; 
svorio 150. 
esu fiziškai ir protiškai sveikas, kad 
ir norėčiau kad ir tokia pat atsiliep
tų. Ne jaunesnė 20 m. ir ne senesne 
30 m., ir kad būtų pervirš 5 pėdų. 
Prašau kartu ir paveikslą prisiųsti; 
atsakymą gausite ir paveikslą grą
žinsiu. Prašau rašyti vien tik mer
ginos arba našlės neturinčios vaikų; 
galite ir angliškai rašyti. Vyrai ne
rašykite. J. E. Venskūnas, Windsor- 
ville Rd., Broad Brook, Conn.

(67-70)

Turiu pastovų darbą;

Šeimininkės pa-

CLEVELAND, OHIO
L.L.D. 22-ros kuopos Margučių 

Balius
L.L.D. 22-ra kuopa, šeštadienj, ba

landžio (April) 11 d., turės šaunų 
margučių parengimą—balių, bus L. 
D.S. Klubo Salėje, 9305 St. Clair 
Ave., prasidės 7 vai. vakare.

Prie įžangos bus duodamos trys 
vertingos dovanos.
sižadėjo pagaminti skanią vakarie
nę su lietuviškomis dešromis ir 
vakarienė bus tik už vieną dolerį.

Taipgi bus bufetas su užkandžiais 
ir įsigėrimais. Gera muzika, kurie 
norės galės pasišokti. Bus duodamos 
dovanos tiems, kurie turės gražiau
sius ir stipriausius margučius.

Maloniai kviečiame narius ir ne- 
narius dalyvauti būsimam pokylyje. 
Patariame išanksto pasižymėti dieną 
ir laiką, kad nepamirštumėte.

Rengimo Komisija.
(67-69)

ELIZABETH, N. J.
Liet. Darb. Susiv. 33 kuopos susi

rinkimas jvyks trečiadienį, 8 d. 
landžio (April), 8 vai. vak., 
Court St.

Nariai kviečiami dalyvauti.
Valdyba.

(67-71)

Jean Pierre Aumont, kaipo magikas, vykdo savo 
magiškąjį veiksnią gražuolei Zsa Zsa Gabor sudo
minti. Scena iš naujos MGM technispalvinės filmos 
“Lili,” rodomos Trans-Lux Teatre prie 52nd St., 

New Yorke.

ba-
408

------------ REIKALINGOS OPERATORES
„ . , Patyrusios prie mašinų. Overlock

Nuolati- i Binding, Embroidery on Bartack.
Nuolatinis darbas, gera mokestis.

Kreipkitės:
EVERLAST UNDERWEAR CO.

718 Broadway (3rd Floor), N.Y.C.
Telefonas GR. 7-2792

(64-68)

REAL ESTATE

gera 
(turi

Prescriai, 
mokėsi is. 
skaityti ir rašyti angliškai). Kreip
kitės:

342 GREENPOINT AVE. .
(blokas nuo Humboldt St.) 
Greenpoint-Brooklyn, N. Y.

(63-67)

TAILOR-MADE EMPL AGCY 
71-15 Austin St., Forest Hills 
Block 6th or 7th Ave. Subs.
Sleep in .................  $50
Full time ................ $45
Day work ............. $1
Infant nurses   $77

wk.
wk.
hr.

wk.
BO. 8-1110—BO 8-1111

PARDAVIMAI

PARDUODAMA SU SAVININKO 
NUOSTOLIU

New Jersey—farma ir kita nuo
savybė. 8 mailės nuo Lakewood — 
tik 2 mailės nuo Cassavcll. 10 akrų 
žemės, 7 kambarių, dviejų šeimų na
mas. Suvestas vanduo, šiluma, elek
tra, visi patogumai. 300x24 pėdų 
vištininkas. Pardavimo priežastis— 
mirimas šeimoj. Kreipkitės:

A. Valanzano, 1612 — 86lh Street, 
Brooklyn, N. Y. CL. 9-1707. \

(66-6S4

MASSACHUSETTS

Parsiduoda didelė operuojama viš
tų farma, prie garsaus Mohawk 
Trail, gražioje vietoje, virš 200 ak
rų žemės, 20 akrų išdirbtos žemės, 
3-jų lubų moderninė vištininkams 
perykla, 2 aukštų broileriams na
mas, dviejų aukštų grūdų ir padar
gų laikymui namas ir kiti reikalin
gi pastatai. Metiniai parduodama 
300,000 vištukų. Užauginama 40,000 
mėsinių vištų. Viskas parduodama 
ant vietos. Tinkamai jrengta įstai
gose. Pontiac Station wagon, farm 
truck, New England type farmhouse 
(moderniška), 8 rūmų, 2 maudynės, 
automatiška apšildymo sistema. Pui
kus pelnas, bet savininkas 65 metų 
pasitraukia poilsavimui.

Kaina $29,500.
DEERFIELD VALLEY POULTRY 
FARM, Inc., Shelburne Falls, Mass.

Phone 2012.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6233

(67-70)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-68G8

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

, TONY’SS UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas
306 -UNION AVENUE

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

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

Except Thurs. & Holidays
87-20 85th Street

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

^oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo^

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

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

Telephone E Ver green 4-8174

4 pusl.-Laisve (Liberty)-Antradien., Baland.-April 7, 1953




