
LAISVĖ-LIBERTY
Vienintelis lietuvių kalboje 

dienraštis Rytinėse valstijose
Metam prenumerata:

Jungtinėse Valstijose ................ $8.00
Dalis Queens apskrityje (N. Y.) .. 9.00
Kanadoje .......................................... 9.00
Kitur užsienyje ...............................  10.00

Pavienio egzempl. kaina 5 centai

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

in the Eastern States
110-12 Atlantic Avenue
Richmond Hill 19, N. Y.

Telephone Virginia 9-1827—1828
PRICE 5c A COPY

No. 68 Richmond Hill 19, N. Y.. Trėčiad., Bal. (April) 8, 1953 Metai 43-tieji, Dienraščio 35-tieji.

KRISLAI
“Gera valia.”
Socialistinis teisingumas.
Nenurimsta.
Tikras karas.
Protingas kunigas.
Pasitiksime.

Rašo A. BIMBA

W. REUTHERIS RAGINA
PREZIDENTĄ PASIRUOŠI
GRĘSIANČIAI KRIZEI
Bijo, kad sovietinis vajus dėl 
taikos puldys karinius biznius

TAI BUVĘS SMARKIAUSIAS
ATOM-BOMBOS SPROGIMAS

Kalbant apie naujus taikos 
pragiedrulius, visi daug šneka 
apie “anos pusės gerą valią.” 
Ar komunistinis pasaulis nori 
tajkos? Girdi, tegul parodo 
sj|o “gerą valią.”

Gera valia labai geras da
lykas ir labai reikalingas da
lykas. Bet ji turi pareiti iš 
abiejų pusių.

Tolimuosiuose Rytuose tai
kos atsteigimo procese bus 
išbandymas abiejų pusių ge
ros valios.

—o—
Suimti ir bus, be abejo, tin

kamai nubausti tie sutvėrimai, 
kurie Tarybų Sąjungoje buvo 
provokatoriškai Įskundė gru
pę gydytojų. To griežtai rei
kalauja socialistinis teisingu
mas.

Gerai, kad provokatoriai su
sekti ir suimti. Vieno jų sėdė
ta net Valstybės Saugumo Mi
nistro pavaduotojo vietoje.

O kas daroma su niekšais, 
žmonių skundikais ir provoka- 
Hftriais čia pas mus Ameriko-

Jie ne tik riebiai šeriami, 
bet didvyriais laikomi. Mela
gių ir kriminalistų parody
mais darbininkai vadai teisia
mi ir siunčiami kalėjimam 

žiūrėkite, kaip garbinami 
ir lepinami yra B ir d e n z, 
Chambers, Bentley, Cvetic ir 
kiti provokatoriai!

—o—
Kai visas pasaulis džiaugia

si atsinaujinusiomis derybo
mis Korėjoje, pietinės Korė
jos fašistai tiesiog savo kaily
je nenurimsta. Jie savo sosti
nėje Seoul suruošė demonstra
ciją ir reikalavo, kad nebūtų 
jokių paliaubų, kol jie neuž
kariausią visos Korėjos.
' Tai dar vienas parodymas, 
kad Rhee klika šio karo no
rėjo ir ji išprovokavo.

—o—
Afrikoje Britanijos koloni

joje Kenya prasideda tikriau
sias karas. Viskas rodo, kad 
ant rankų turėsime naują Ko
rėją^ arba Indo-Kiniją.

Bintai susimobilizavę nu- 
malši žmonių sukilimą. Jie 
apginkluoti Amerikos gink
lais.

— o—
Dar jaunas, tiktai 37 metų 

amžiaus, Romos kunigas An
drea Gaggero neklauso popie
žiaus ir neina laukan iš Tai
kos Partizanų Sąjūdžio. Jis 
tiki į taiką ir pasiliks su tai
kos šalininkais.

Ką dabar darys popiežius? 
Veikiausia išmes jį iš bažny
čios ir prakeiks.

Geram, protingam ir sąži
niškam žmogui sunku būti ku
nigu. Aukštoji dvasininkija 
reikalauja iš eilinių kunigų 
aklo paklusnumo ir talkavimo 
reakcijai.

—o—
Žiūrėkime, kad Massachu

setts menininkai būtų ir Phi- 
Jad^l-phijoje ir Brooklyne 
skaitlingai pasitikti ir priimti. 
JlA atvyksta tų dviejų didmie- 
sČiK lietuvius palinksminti. 
Nesuvilkime.

Šį šeštadienį jie bus Phila- 
delphijoje, o sekmadienį pas 
mus Kultūriniame Centre.

Apart kitų, girdėjau, kad

Washington. — Walteris 
Reutheris, CIO unijų cen
tro pir m i n i n k a s, ragina 

i prezidentą Eisenhowerj iš 
i anksto pasiruošti prieš ga
limąjį darbų nusmukimą ir 
krize.

Reutheris savo laiške Ei- 
■ senhoweriui sako:

—Kai dabar Sovietų Są- 
I junga ir jos sekėjai veda 
| vajų už taiką, dėl to gali 
nupulti Jungtinėse Valsti
jose darbai (ypač kariniai). 
Prezidentas todėl turėtų 
sušaukti plačią darbininkų 
ir fabrikantų konferenciją 
ir išvien su jais suplanuoti 
daugiau naujų darbų. To
kiu būdu galima būtų iš
vengti gresiančios depresi
jos. . '

(Kuomet Reutheris ragi
no valdžią prisirengti kri
zei atremti, Wall Stryto 
bizniai pranešė, jog sovie
tiniai taikos siūlymai vėl 
smarkiai nupuldė visokių 

.pramonių Šerus.)

Washington. — Scripps- 
i Howard laikraščiai jau per- 
; eitos savaitės pabaigoje ra-

.... ■ ...................... ..

Irano premjeras sako, 
karalius planavo 
jį nužudyti

Teheran, Iran. —Irano 
karalius R. Pahlevi suokal- 
biavo nužudyt premjerą 
Moss a d e g h ą, kaip kad 
premjeras skundėsi, kalbė
damas per radiją visai ša
liai.

Mossadeghas reikalavo, 
kad šalies seimas suvaržy
tų karalių ir išleistų įstaty
mą, atimant iš jo galią val
dyt armiją bei kištis į civi
linius reikalus.

Premjeras Mossadeghas 
tvirtino, jog karalius su sa
vo seseria ir motina taip 
pat suplanavo maištą prieš 
Mossadegho valdžią vasa
rio 28 d. Tada karališkoji 
šaika veržėsi į Mossadegho 
namus, bandydama jį pa
grobti bei nužudyti. Bet 
Mossadeghas paspruko pro 
užpakalirtes duris, apsivil
kęs tik naktiniais marški
niais.

Jisai kaltina karaliaus 
šeimą kaip Anglijos pakali
kus. Sako, karalius norė
tų sugrąžint anglams Irano 
žibalo-naftos pramonę. Ta 
pramonė per Mossadegho 
pastangas perimta į Irano 
valstybės nuosavybę.

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę ir nešilta.

Philadelphijon važiuos paren
gime dalyvauti ir laisves re
daktorius R. Mizara su savo 
žmona Eva.

šė, jog Amerikos valdžia 
drovisi priimti naujuosius 
taikos siūlymus. Nes jeigu 
įvyktų santaika, tai nu
smuktų kariniai darbai ir 
dėl to gal “įvyktų ekonomi
nis sužlugimas Amerikoje 
ir jos talkininkų šalyse.”

Amerika atmeta Jungi 
Tauty nutarimą dėl 
žmoniškumo teisių

Washington. — Amerikos 
valstybės sekretorius John 
F. Dulles sakė teisinei Se
nato komisijai, kad valdžia 
atsisakys pasirašyti Jungti
niu Tautu nutarimą dėl u v v
žmoniškumo teisiu visiems. 
—Nes jeigu Amerikos val
džia pasirašytų tą nutari
mą, tai turėtų būti ir ne
grams pripažinta teisių ly
gybė su baltaisiais.
Reikalauja nevaržyt 
prezidento^ sutarčių

Dulles taip pat reikalavo 
atmesti siūlymus, kad Kon
gresas aprėžtų prezidentui 
galią daryti sutartis su ki
tomis-šalimis. Jis sakė, kad 
jeigu tie siūlymai būtų už- 
girti, tai surištų preziden
tui rankas atominiams su
sitarimams s u svetimais 
kraštais ir kitoms kariniai- 
tarptautinėms sutartims.

(Na, o tik pirm 12 mėne
sių pats Dulles piršo, kad 
Kongresas apkapotų prezi
dento valią kas liečia tarp
tautinių sutarčių darymą.)

Pravda smerkia neteisingus 
daktarų kaltintojus

Maskva. — Pravda, vy
riausias sovietinių komu
nistų laikraštis, aštriai 
smerkė asmenis, kurie bu
vo sudarę klastingus kalti
nimus prieš 15- daktarų. 
Kaltintojai pasakojo, būk 
tie. daktarai suokalbiavę 
gyduolėmis žudyt Sovietų 
valdininkus.

Sovietų vyriausybė ištei
sino visus tuos daktarus - 
profesorius ir sugrąžino 
juos į pagarbos vietas.

Areštavo tūlą Riuminą, 
buvusį saugumo ministeri
jos valdininką, kuris supla
navo kaltinimus prieš dak
tarus.

Tapo pašalintas iš Komu
nistų Partijos sekretoriato 
Semionas D. Ignatjevas, 
kuris tuomet buvo saugumo 
ministras.

Pravda smerkia Ignat j e- 
vą už tai, kad jis buvo “po
litiniai apjakęs, lengvati
kis/’ nes nesuprato, kai 
Riuminas klastingai tuos 
daktarus kaltino.

Las Vegas, į Ne v.—Pirma
dienį buvo išsprogdinta Ne- 
vados valstijos dykumoje 
“sekretniausia ir smarkiau
sia iki šiol atomų bomba,” 
kaip teigia Uhited Press. •

Buvo uždrausta kores
pondentams įstebėti spro
gimą per daugelį mylių. 
Neleista nė kariniams tė- 
my to jams prisiartinti.

Bomba, paleista iš milži
niško bombonešio B-50, 
sprogo 5,000 pėdų aukštyje. 
Per šešias valandas užgin
ta bet „kokiems lėktuvams 
skristi virš 100 tūkstančių 
ketvirtainių mylių ploto. 
Bijota, kad atominiai spro
gimo nuodai galėtų sužalot 
lakūnus, n e p a i s ant, kai]) 
aukštai jie skristų virš tos 
vietos.

Aukščiausias Teismas atėmė 
Issermanui advokato teisę 
už “paniekinimą teismo”
Keturi teisėjai smerkia kitu keturių teisėjų žiaurų 
sprendimą prieš tą vienuolikos komunistų advokatą

Washington— Aukščiau
sias Jungtinių Valstijų 
Teismas atėmė teisę darbi
ninkiškam advokatui Abra
hamui Issermanui veikti 
bylose šiame teisme.

Tą sprendimą darant, pu
siau pasidalino teisėjų bal
sai — 4 prieš Issermaną ir 
4 už jį. Teismo raštininkai 
aiškino, kad nors balsai ly
giai pusiau perskilo, bet 
sprendimas prieš Isserma- 
ną esąs “legalis.”

Issermanas buvo pašauk
tas parodyti, kodėl neturė
tų būti atimta jam advoka
tavimo teisė; bet vyriau
sias teisėjas Fred M. Vin
son išvien su trimis kitais 
teisėjais pareiškė, kad Is
sermanas to “neparodęs.”

Issermanas 1949 metais 
advokatavo valdžios byloje 
prieš 11 Komunistų Parti
jos vadovų New Yorke ir 
pats buvo nuteistas 4 mė
nesiams kalėti už vadinamą 
“paniekinimą teismo.” Nes 
jis teisme užsikarščiuoda- 
vęs ir per daug smarkiai 
kalbėdavęs. Už tai Isser
manui jau pirmiau buvo at
imta advokatavimo teisė 
New Jersey valstijoje, ku
rios pilietis jis yra. Be to, 
jis buvo dvejiems metams 
suspenduotas nuo advoka
tavimo New Yorko valsti
joje.

Federalis teisėjas Medina 
tada įkalino ir keturis ki
tus komunistų advokatus 
už “paniekinimą teismo.” 
11 komunistų buvo kalėji
man nuteisti už tariamą 
suokalbiavimą “nuversti 
Amerikos valdžią.”

Keturi Aukščiausio Teis
mo teisėjai, užtardami Is- 
sermaną, dabar išleido sa
vo pareiškimą, kuriame sa-

Eksplozija buvo matoma 
per 1,000 mylių ir išbeldė 
langus Las Vegas mieste 
už 65 mylių . Per penkias 
minutes drebino automobi
lius už 35 mylių.

Virš sprogimo vietos bu-j 
vo paleisti a u t o m a t iniai j 
lėktuvai su pelėmis ir bez-| 
džionėmis. Šie lėktuvai bu- i 
vo radijo bangomis vairuo
jami iš tolo, be žmonių juo
se.

Atominiai mokslininkai 
dabar tyrinėja tas beždžio
nes ir peles; žiūri, kaip ato
mines šiukšlės ,dulkės, spin
duliai bei garai kliudė tuos 
gyvuliukus.

Tuo tarpu valdinė Atomų 
Jėgos Komisija užgynė net 
viešai pranešti, kaip tapo
sužaloti šie gyvuliukai.

ko:
—Issermanas jau ir tai]) 

žiauriai nubaustas. Netu
rėtų būti atiminėjama ad
vokatavimo teisė vien dėl 
to, kad advokatas buvo nu
teistas už paniekinimą teis
mo. Atsiminkime, jog ir 
mes advokataudami būda
vome liuke užsikarščiuoti.

M

Bet visiškai ir galutinai 
atimti advokato profesiją 

'tokio amžiaus žmogui kaip 
Issermanas, dargi po to, 
kai jis jau buvo taip skau-
džiai nubaustas už savo 
klaidą, tai yra per daug 
žiauri bausmė, kuri neneš 
naudos nei advokatų profe
sijai nei teismams.

Šį pareiškimą pasirašė 
Aukščiausiojo Teismo teisė
jai Robert H. Jackson, Hu
go L. Black, Felix Frank
furter ir William O. Doug
las.

Devintas teisėjas Tomas 
Clark nedalyvavo sprendi
me todėl, kad jis pats už
vedė bylą prieš 11 komunis
tų, būdamas tuomet gene- 
rąlis Jungtinių Valstijų 
prokuroras.

Tito gauna iš Amerikos 
dar 11 milijonų dol.

Belgrad, Jugoslavija. — 
Jungtinės Valstijos suteikė 
dar 11 milijonų dolerių Ju
goslavijos Tito valdžiai. 
Sakoma, pinigai bus varto
jami maistui pirkti iš už
sienių, nes pernykščia* saus
ra sunaikino daug derlių.

Taigi Amerika per* 9 pa
skutinius mėnesius davė Ti
tui jau 107 milijonus dole
riu medžiaginės bei kariū
nės paramos prieš komu
nizmą.

SKLANDŽIAI VYKSTA 
DERYBOS DEL NESVEIKŲ 
BELAISVIŲ GRAŽINIMO 
Manoma, greitai bus susitarta; 
tada prasidės paliaubų derybos

Korėja, bal. 7.—Ameriko
nų komanda praneša, j o g 
sklandžiai ir net “maloniai” 
prasidėjo Panmundžome 
derybos su Šiaurinės Korė
jos liaudininkais ir kinais 
dėl apsikeitimo sužeistais 
bei sergančiais belaisviais.

Reikalaujama ištirt 
skundus prieš McCarthy 
kaip Įtariamą sukčių

Washington. — Francis 
Biddle, buvęs gene ralis 
Jungtinių Valstijų prokuro
ras, ]) a reikalavo ištirti 
skundus prieš ragangaudį 
republikoną senatorių J o e 
McCarthy. O jau sausio 20 
d. tyrinėjančioj i Senato ko
misija įteikė valdžiai šito
kius skundus prieš Mc
Carthy, kurie iki šiol sle
piami, kad:

i McCarthy nusuko valdi
nių bei kitų svetimų pinigų; 
finansiniai apga u d i n ė j o 
žmones per paštą; pasisavi
no dalį algų, kurias val
džia mokėjo McCarthy’o 
raštininkams; nusuko val
džiai taksų; ėmė kyšius, 
žadėdamas už tai gauti pri- 
vačiams bizniams maloniu 
iš valdžios; sau pasipelnyti 
naudojo slaptas valdžios ži
nias.

Francis Biddle dabar yra 
pirmininkas organizac i j o s 
dėl Demokratinio Ameri
kiečių Veikimo.

McCarthy piktai užginčija 
minimus kaltinimus.

Mušama gelžkeliečiam alga 
dėl neva kainu nupuolimo

Washington. — Geležin
kelių kompanijos, numuš sa
vo darbininkams po 3 cen
tus uždarbio valandai. Pa
sakoja, būk tiek atpigę gy
venimo reikmenys. O kom
panijos turi tokią sutartį 
su unijomis, jog bus kelia
ma bei mažinama alga 
tiek, kiek kainos kils ar 
puls.

Kompanijos .vartoja val
džios pranešimus apie va
dinamą “kainų atpigimą.”

Darbo unijos kaltina val
džią už neteisingus pasa
kojimus apie “kainų nu
puolimus.”

Gręsia uždarbių numuši- 
m a s ir automobilių darbi
ninkams ir audėjams, nes 
jų unijos taip pat turi su
tartis su kompanijomis, kad 
algos bus numušamos tiek, 
kiek sumažės kainos.

Korėja.—Amerikonai at
mušė vietines Korėjos liau
dininkų atakas viduriniame 
fronte.

Tikimasi greitai susitart 
šiuo reikalu.

Korėjos liaudininkai pa
kartojo pirmesnį savo siū
lymą—tuojau grąžinti sun
kiai sergančius ir sužeistus 
belaisvius, o “nenorinčius 
grįžti” perkelt laikinai į 
kurią nors neutralę (neka
riaujančią) šalį.

Admirolas John C. Da
niel ir kiti Amerikos dele
gatai aplamai sutiko su 
šiuo pasiūlymu.

Tuomet Korėjos liaudi
ninkų ir kinų atstovai dar 
paplatino pasiūlymą,.-— kad 
reikėtų namo grąžinti ir ki
tus, nelabai sunkiai sužeis
tus bei sergančius belais
vius; o “atsisakančius grįž
ti” galima būtų vieniems 
metams persiųsti į neutralę 
valstybę, kur jie galėtų 
sveikatą sau pataisyti.

Amerikos karininkai ben
drai priėmė ir šį priedą, ta- 
čiaus siūlė įrašyt sakinį, 
kad jokie belaisviai nebus 
varu grąžinami, jeigu atsi
sakys savanoriai grįžti.

Susitarta tęsti derybas 
dėl apsikeitimo belaisviais.

Kartojasi pranešimai, kad 
jeigu dėl to bus susitarta, 
tuomet prasidės plačiosios 
derybos dėl paliaubų.

Teismas patvirtina 
veteranam pirmenybę 
darbe prieš kitus

■ . ..——4
A , v v.Washington.— Aukščiau

sias Teismas vienbalsiai už- 
gyrė veteranams pirmeny
bę fabrikuose prieš kitus 
d a r b i n inkus. Šis teismo 
sprendimas reiškia, kad:

Jeigu dalis darbininkų 
paleidžiama, kuomet neuž
tenka darbo visiems, tai 
kompanija gali paleisti se
nuosius, daugelį metų dir
busius jai darbininkus, bet 
palaikyti veteranus, kurie 
niekuomet nedirbo tai kom
panijai pirma, negu jie 
įstojo į karinę tarnybą.

Taip Aukščiausias Teis
mas nusprendė, atmesda
mas bylą 275 Fordo auto, 
fabriko darbininkų iš Louis
ville, Ky. Jie, veteranai ir 
neveteranai, prašė panai
kint tą CIO unijos sutar
ties su Fordu posmą, kuris 
pripažįsta veteranams to
kią pirmenybę prieš senuo
sius darbininkus. Jie sakė, 
turėtų būti panaikinta ši 
skriaudinga nelygybė.

NUODINGI VELYKINIAI 
SALDAINIAI

Catania, Italija. — Nuo 
nuodingų velykinių saldai
nių mirė viena moteris ir 
pavojingai susirgo 49 asme
nys Catanijoj, Sicilijos sa
los mieste.
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200,000 UŽUOJAUTOS PAREIŠKIMŲ!
TARYBŲ SĄJUNGOS spauda paskelbė, kad iki šių 

metų kovo 30 dienos Tarybų Sąjungos vyriausybė ir to 
krašto komunistų partijos centro komitetas gavo dau
giau negu 200,000 telegramų bei laiškų, reiškiančių gai
lestį dėl Stalino mirties.

Ir tie pareiškimai, tos užuojautos dar vis, sako spau
da, tebeateina. Reiškė užuojautą valstybių vyriausybės, 
reiškė užuojautą įvairios iš viso plataus pasaulio orga
nizacijos, reiškė ir pavieniai asmenys.

Beje, Pravdoje telpa tarybinės vyriausybės ir komu
nistų partijos centro komiteto vieša, padėka už pareikš
tas užuojautas.

BIJOSI TAIKOS
PRASIDĖJUS Panmunjome pasitarimams dėl apsi

keitimo sužeistais ir sergančiais belaisviais ir Kinijos 
vyriausybei pasiūlius, kad neužilgo būtų pradėti pasitari
mai dėl karo paliaubų Korėjoje, tūli mūsų krašto ekono
mistai ir politikai suglumo.

Pradėta skelbti, būk Kinija ir Tarybų Sąjunga ty
čia siūlo mūsų kraštui taiką tam, kad priskubinti Ame
rikoje ekonominę depresiją!

Kitais žodžiais: šitie gudragalviai prisipažįsta, jog 
dabartinis vadinamasis gerbūvis pasilaiko dėl to, kad yra 
karas,"kad mes išleidžiame daug pinigų ginklavimuisi.

Jie tiesiog sako: kai tik karas baigsis, tuojau susi
lauksime krizės. Jie visgi nedrįsta atvirai sakyti, kad 
valdžia karą tęstų, nes jie žino, kad milžiniška Amerikos 
žmonių dauguma karo nenori. Bet jų samprotavimų 
išvados byloja už karo tęsimą.

SiDėl k» žmonės vengia

Today’s Pattern

ne

ne-

Klerikalų kruvini apetitai

AR

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite: Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19,

U

Korėja. — Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai paliuosa- 
vo 15 civiliniu francūzu iš 
nelaisvės.

i 
i
2

to laipsnio dainininkė, ta
čiau vis dar nepaliovė aug
ti. šioje programoje ji dai

2 pusi.—Laisve (Liberty)-Tfečiad., Baland.-April 8, 1953

: 9048
34—48

Pattern 9048:' Women's Sizes 
34. 36. 38. 40. 42. 44. 46. 48. Size 36 
dress, bolero: 5yards 35-inch; 
’/a yard contrast

Kansas City. — Per gais
rą apartmentiniame name 

Weltfish dalyvavo žuvo 2 įnamiai ir trys gais- 
Pasaulinės D e m o k ratinių1 ragesiai.

GUDRESNIEJI politikieriai ir kai kuri spauda ban- 
do nusigandėlius padrąsinti.

Jie šitaip argumentuoja: jeigu karas Korėjoje ir 
baigsis, sako jie, tai ginklavimasis • visvien nesibaigs. 
Tie bilijonai dolerių, kurie paskirti ginklavimuisi, bus 
jam ir išleisti. Sekamais metais bus* padaryta tas pats.

Vadinasi, ar karas bus ar nebus, o mūsų kraštas 
ginkluotis ir ginkluosis ir tuo būdu išlaikys gerbūvį.

Aną dieną New York Daily News parašė ilgą tuo 
reikalu editorialą, kuriame išreiškė aukščiau suminėtas 
mintis.

Šis geltonlapis, beje, nrideda: gerai, kad Washing
tone sėdi republikonu parti ios valdžia, tai ji mokės kaip 
palaikyti gerbūvį. Jį nesigailės pinigų ginklams.

TAČIAU, blaiviau galvojantieji ekonomistai, žiūrė
dami į tikruosius faktus, o ne į išgalvotas pasakas, skel
bia: krizė ateis,—ateis anksčiau ar vėliau.

“Laisvojo veršio” santvarka be krizės neapsieis, ne
gali jos išvengti.

Ekonominiai dėsniai veikia nepriklausomai nuo žmo
gaus norų. Jie galima kiek tiek apvaldyti, juos galima 
kiek tiek čia ir ten “sudrausti,” tačiau pašalinti jų 
galima.

Na, o ekonominiai dėsniai sako:, kapitalizmas 
» gali gyvuoti be krizės, nuolat pasikartojančios.

Kai visas pasaulis pradžiu
go naujaisiais taikos pragied
ruliais, mūsų lietuviškieji kle
rikalai reikalauja ne- tiktai- 
tęsti dabartinį Korėjos karą, 
bet dar jį išplėsti ir pradėti 
puolimą ant didžiosios Kini
jos.

Kunigų Draugas (bal. 1 d.) 
tiesiog šaukte šaukia:

"Mums rodos, kad laisvojo 
pasaulio politikai ir diploma- 

. tai pergreit kabinasi ant 
Kremliaus meškerės, kad 
peranksti dėl paprasčiausio 
Maskvos ar Pekingo pasiūly
mo jie rodo entuziazmą.”

Toliau dar storiau :
“Mūsų manymu, reikalą 

Korėjoje reiktų baigti gar
bingai. Komunistai visai turi 
būti išvyti is to krašto... Tik 
reikia drąsos be baimės to 
siekti ir kariauti atvirai su 
pačia Kinija, tiesioginiai bom
barduojant jos militarines po
licijas...”

Begėdiškai atvirai pasisako
ma už praplėtimą, karo. Begė
diškai atvirai reikalaujama 
vis daugiau ir daugiau kraujo

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

pralieti.
Klerikalai bijo taikos, bijo 

pasaulyje ramybės. Jie turi 
išsivystę kruviniausius apeti
tus.

Jie net nepagalvoja, kad 
karas prieš Kiniją juk tuojau 
uždegtų visą pasauli karu. 
Nebeužtektų šimto kito tūks
tančių, arba vieno kito milijo
no aukų, bet reikėtų desėtkų 
milijonų, — daug daugiau, 
negu žuvo praėjusiuose dvie
juose pasauliniuose karuose; 
Jiems tai nesvarbu ir neapei
na. Jie tiktai nori “garbingo 
reikalo užbaigimo”, per kal
nus lavonų ir upes nekalto 
kraujo.

Džiugu, kad, kaip atrodo," 
šitie pasiutusių klerikalų troš
kimai neišsipildys. Daug žen
klų rodo, kad Korėjos reika
las bus baigtas susitaikymu ir 
susitarimu. Bent jau to laukia 
ir tikisi visa padorioji žmoni
ja. S.

MOTERŲ KAMPELIS
Žmonija įvertins tą drąsiąją 

taikos apgynėją
Komercinė spauda balan

džio 1-mą su didžiu džiaugs
mu pranešė, kad iš Colum
bia Universiteto atstatoma 
antropologijos mokslo dės
tytoja, paskilbusi tos moks
lo šakos žinovė Dr. Gene 
Weltfish.

Dr. Weltfish yra jauna, 
gabi mokslininkė, pasauli
niai žinoma visuomeninin
ke. Dėl tu ponai nedrįso 
ją staiga iš pareigų šalin
ti. Tik paskelbė, kad pasi
baigus šiam mokslo termi
nui birželio mėnesį ji nebe- 
pasamdoma kitam termi
nui.

Kuomi Dr. Weltfish 
prasikalto?

Pernai rugsėjo mėnesį 
Dr. Weltfish buvo pašauk
ta liudyti senatinei komisi
jai . Tai grupė reakcijos ir 
stambiojo kapitalo atstovų. 
Jie stengiasi iš mokyklų iš
ėsti tikruosius demokrati
jos šalininkus, o prikimšti 
mokyklas “yesmanais.”

Tie ponai išišniukštinėjo 
jos rekordą. Tačiau jis bu
vo toks, kuriuo kaltinti ją 
oficialiai nedrįso. Tad pa
vartojo tą visiems nepagei
daujamiems užnerti taiko
mą kilpą: “Ar esi, ar bu
vai komunistu?”

Dr. Weltfish atsisakė į 
tą klausimą atsakyti. Ji pa
reiškė, kad būti ar nebūti 
kurios organizacijos nariu 
teisę garantuoja mūsų ša
lies Konstitucija. Ir kad 
pasirinkimas organizacijų 
yra asmens supratimo ir 
sąžinės reikalas . v
Spauda neiškentė, aprėkė 

jos tikrąjį prasikaltimą
Jos rekordas tikrai bu

vęs didelių “griekų” pilnas.

nieriu Dailv News rašė:
“Tas rekordas rodo, kad,' 

greta kitko, Dr. Weltfish 
dalyvavo Komunistų Pa
sauliniame Taikos Kongre
se Paryžiuje 1949 metais 
kaipo Amerikos delegatė. 
Ir kad ji parėmė kanadieti 
propagandistą, kuris kalti
no, kad Jungtinės Valstijos 
vartojo bakterijas kare Ko
rėjoje praėjusį pavasarį.”

Pirm visko, reikia išaiš
kinti tame daktarės tikrų
jų nuodėmių aprašyme įdė
tasis melas. Dr. Weltfish 
buvo ne komunistų kongre
se, nors ir toks žygis būtų 
pagirtinas, jeigu jis būtų 
buvęs padėti atsteigti tai
ka. “ c-

Atstovavo Amerikos 
moteris Taikos Kongrese 

Dr.

Nina Agejeva cheminėje laboratorijoje tiria anglies 
dulkių sudėtį Donets Baseino srityje. Tyrimas daro- 

Įnas darbininkų sveikatos ir gyvybės apsaugai.

Moterų Federacijos Kon
grese Taikai. Ir, gėlių drą
siai tikrinti, sugrįžusi iš to 
kongreso Dr. Weltfish pa
sakė dešimtis, o gal ir šim
tus kalbų už taiką. Ji para
šė raštų už taiką. Tai ir 
buvo už vis didžiausias jos 
prasikaltimas. Bet argi po
nai gali pasakyti visuome
nei, kad žymi mokslininke 
šalinama iš mokytojos paiį 
eigų už darbuotę taikai?

Už darbuotę taikai ant 
jos įdūko tie, kurie iš ka
ro sau kraunasi pelnus. Už 
tai jie atėmė nuo jos, vie
nos šviesiausiu mūsų šalies c- c
moterų, jos pamylėtą dar
bą, o gal ir duoną, taipgi 
pastogę.

Tačiau Amerikos ir viso 
pasaulio žmones, ypačiai 
jaunų-*vyrų motinos ir žmo
nos, ją minės su pagarba. 
Tikėtina, kad prašalinimu 
iš pareigų nesustabdys jos 
troškimo taikos. Gali būt, 
jog jinai kalbės dar dauge
lyje mitingų taikai. Dąug 
linksmiau bile kuri motina 
užmokės dolerį nueiti l\ur 
nors į mitingą išgirsti jos 
kalbą už taiką, negu išleis 
tą dolerį gėlėms kare už
mušto savo sūnaus kapui.

Mirė Rumunijos ex-karalius, 
išdykėlis Karolis II

Nuo širdies ligos mirė bu- tų, kai Suzanna- tapo aukš- 
vęs Rumunijos karalius 
Karolis Antrasis, 59 metų 
amžiaus.

Karolis 1940 metais buvo 
pavarytas nuo sosto ir iš
vytas iš Rumunijos už tai, 
kad jo merga - sugulovė 
Magda Lupesku f a k t i n ai 
ėmė valdyti šalį. Tada pro- 
nacis premjeras Antonesku 
sostan pasodino Karolio sū
nų Michailą. Po 7 metu *. V V
buvo išvytas ir Michailas. 
Tuomet Rumunija tapo

1928 m. Karolis gavo per
skyras-nuo savo pačios He
lenos, Graikijos karalaitės. 
Tada Magda jau atvirai 
viešpatavo palociuje. Be to, 
Karolis paleistuvavo ir su 
kitomis Rumunijoje ir.ruž- 
sienyj.

Su Magda jis paėmė šliri
bą tiktai 1949 metais, kada 
jinai pavojingai susirgo' 
Brazilijoj. Magdos tėvąs: 
b u v o “puškarinis” senų 
daiktų biznieriukas, kilęs iš 
Vokietijos.

Rich-

Laukiame svečiu 
Motinos Dienai

Brooklynietės ir 
mond Hill moterys Motinos 
Dieną lauksime svečių iš 
apylinkės ir iš toli. Ir lauk
sime ne vien tiktai pasima
tymo sumetimais. Yra kita 
priežastie:

Pas mus Richmond Hill 
įvyks gražus koncertas. 
Jam programą sudarys dai
nininkė Suzanna Kazokytė 
su savo draugėmis ir drau
gais, sandarbininkais meno 
srityje. Tai bus jos reči
talis.

m|E

H

V -• nH®

Suzanna Kazokyte
Moterų Apšvietus Klubas 

kas metai rengia Motinos 
Dienos minėjimą. O Suzan
na niekada neatsakė dai
ningosios talkos. Tad šiais 
metais moterys nusprendė 
visos programos sudarymui 
prašyti ją. Ji sutiko, sa
kydama :

—Darbas bus mūsų, me
nininkų; nauda jūsų, klubo.

Reikia pridėti, jog nauda 
bus visu tu, kurie koncertą 
girdės, matys. Jau eilė me-

kon naują, bet jau pasižy
mėjusią Aido Merginų-Mo-' 
terų Kvartetą, vadovauja
ma Šalinaitės. Turės dai
nos duetų ir muzikos.

Visiems bus kuo pasigro
žėti. Tai dėl to lauksime 
gausaus dalyvavimo vieti
nių ir iš toliau. Jau laikas 
pasidaryti tą “deitą,” tai 
dėl to ir primename iš anks
to.

Įvyks šeštadienio vakarą, 
gegužės 9-tą, Liberty Audi
torijos Gym Hali.

Klubictė.

Jeigu pamatytumėt!...
Jeigu jūs pamatytumėt 

bent viena tu dešimties 
žiurstelių, kuriuos atsiuntė 
Laisvės dailiadaikčių paro
dai Julija Stigienė iš Mon
tello, jūs tuojau nuspręstu
me t dalyvauti.

Žinau, jog šiuomi- prasi
kalstu komisijai ir visiems. 
Yra ir iš kitur labai gražių 
daiktų. Komisija žadėjo 
pradėti viską skelbti vėliau. 
O aš... negalėjau iškęsti.

Paroda įvyksMau šio mė
nesio 25 ir 26 dienomis, Li
berty Auditorijoje.

Nekantrioji.

DAVEI ŽOLYNAMS 
TONIKO?

Žolynams, kaip ir žmo
gui, reikia žaliavos tonikų. 
Reikia visuomet, o ypač oro 
permainos sezonu, pavasarį. 
Kur imti?

Retkarčiais p a r s i1 n e š k 
morkas su visais lapais. Ar
ba bile kokius atmetamus 
lapus išvirk ir tuo skysti
mu, atmiežtu, paliek žoly
nus. Tuojau pamatysi jų 
džiaugsmą. * Neužpilk per
daug stipriu, gali nudžiūti.

Jaunuolė apgynėja 
savo tėvo

Adelė -t gražus vardas. 
Tačiau to vardo savininkė 
14-kos metų amžiaus Adelė 
Warhol pagarsėjo ne dėl to 
gražaus vardo. Ir netgi ne 
dėl to, kad ji pati graži. Pa
garsėjo dėl savo gražaus, 
rimto žygio.

Adelė Warhol iš Minnea
polis miesto vidurvakariuo- 
se buvo nuvykusi į Wash
ington^ prašyti, kad neper
sekiotų, nedeportuotų jos 
tėvų. Ir kad būtų atšauk
tas Walter - McCarran Ak
tas. Einant tuo aktu per
sekioja kelis šimtus žmonių 
ir grasina tūkstanč i a m s. 
Grasina našlaityste arba 
tremtimi tūk stančiams 
Amerikos mažų vaikų.

Jos tėvas, Peter Warhol, 
buvęs rakandų darbininkų 
unijos biznio agentas, yra 
suimtas deportavimui Ju
goslavijon. Mergaitė vaikš
čiojo po įstaigas ieškoti jam 
užtarimo. Ji nuėjo ir pas 
Minnesotos valstijos atsto
vus Kongrese' Eugene Mc
Carthy (ne pas ragangau- 
dį, pas kitą) ir Roy Wier. 
Abu prižadėję! jaunutei pi
lietei, kad jie dėl to kalbė
sis su Teisdarystės Depart- 
mento valdininkais. Tačiau 
įspėjo, jog svarbiausia yra 
atšaukti Walter - McCarran 
Aktą. Kol tas galioja, ma
žai ką galima laimėti, sakė 
jie.

Adelė yra vyriausioji iš 
keturių Warhol vaikų. Jai 
gaila tėvo ir rūpi visos šei
mos ateitis. Ji sakė: “Ne
žinau, tikriausia nežinau, 
ką mes darytume, jeigu 
mūsų tėvelį atimtų nuo mū
sų ir įšdeportuotų Jugosla
vijon.”

to atsakymo?
Pastaraisiais keleriais 

metais buvo labai madnu 
kiekvieną sau nepatinkamą 
asmenį apšaukinėti komu
nistu. O tūlos valdinės gru
pės nieku kitu neužsiima, 
kaip tiktai klausinėjimu: 
“Ar esi, ar buvai komunis
tu?”

Man parūpo sužinoti, dėl 
ko žmonės to atsakymo 
vengia. Juk iš paviršiaus 
atsakymas atrodo toks len
gvas, lengvutis.
, Perskaičius spaudoje ke

lių asmenų tardymų užra
šus, s u ž i n o j a u, jog į tą 
klausimą neatsako dėl to, 
kad atsakymas asmenį įpai
niotų, nežiūrint, katraip jis 
atsakytų. Kitais žodžiais: 
eitų ar neitų per dvarą, vis 
viena bus mušamas. Pa- 
vvzdis:

Pasisakiusį esant ar bu
vus nariu tuojau ragina iš
duoti visus, kuriuos asmuo 
žino ar-mano esant ar bu
vus komunistais. Jeigu tar
dytojams atrodo, kad ne
pripasakojo tiek, kiek rei
kia, gali įtarti meluojant ir 
bausti.

Jeigu asmuo nėra ar ne
buvo nariu ir taip pasisako, 
jis,lygiai yra nesaugus. Juk 
gali atsirasti ant jo turįs 
pyktį, ar *kad ir pasamdy
tas Šniukštas, kuris sakys, 
kad tas asmuo yra ar buvo 
partijos nariu. Nesantysis 
komunistu gali būti paskai
tytas melagiu ir baudžia
mas.

Dėl to žmonės, kurie žino 
savo konstitucinę teisę, į 
klausimą “Ar esi, ar bu
vai?” atsakymo neteikia. 
Jie pasisako nenorinčiais 
save inkriminuoti. Tiesa,

I tūlais atvejais juos kaltina 
ir baudžia kaipo paneigėjus 
tų tardytojų. Tačiau Ame
rikos ir pasaulio šviesuome
nė dėl to baustus asmenis 
traktuoja su pagarba, kaJh 
po apgynėjus mūsų šalies 
demokratinės Konstituci
jos. M—te.v

JIE NELAUKIA KITO 
KARO

Anglijos gyventojai šioms 
Velykoms pirmu kartu ga
vo kiaušinių, kiek kas no
rėjo ir finansiniai išgalėjo. 
Per tuos arti aštuonerius 
metus po karo darbininkų 
šeimos valgė kiaušinių tik 
retkarčiais.

Brooklyne skalbykloje 
eksplodavo garinė prosina- 
ma mašina. Sužeidė 8 mo
teris ir 1 vyrą. Moterys 
dirbo prie tos mašinos, jon 
leido prosijimui drabužius.

ŠEIMININKĖMS
ATLIKUSIS MAISTAS
Norint po švenčių ar šiaijū 

sueigų likusį maistą nai* 
dingai suvartoti, reikalinga 
biskelis plano ir darbo. Tam 
patarnauja patogioje vieto
je turima sugestijų korte
lė, nes retai vartojamus pa
tiekalus ir jiems receptus 
pamirštame.

Kalakutienos pajus 
šaukštai sviesto 
puoduko miltų 
puodukai pieno

2 puodukai sugrūstų bal
tųjų ar saldžiųjų bul
vių

likusi kalakutiena 
puodukas virtų morkų 
puodukas virtų žirnių. 
Ištirpyk sviestą puode 

(geriau du bei ta varne ), 
įmaišyk miltus, druskos ir 
pipirų pagal skonį. Laips-Ų 
niškai įmaišyk pieną. PaJT 
lengva kaitink ant mažos 
ugnies iki sutirštęs.

Išskleisk bulves patepto
je negilioje blėtoje. Ap
klok kalakutienos riekutė
mis ar trupiniais. Sudėk 
morkas su žirniais į sosą 
ir juomi apipilk kalakutie
ną. Pakepk pečiuje iki ap- 
rus. Skaniausia karštas.

Panašiai daryti tinka ir 
vištienos ar kitų mėsų li
kučiai.



ALDLD
^\aip su jūsų duoklėmis?

jau pasimokėjote duo-< 
lįfjes už 1953 metus? Kiek
vienas LLD narys turi tuo 
reikalu pasirūpinti. Mūsų 
duoklė maža, tik $2 j me
tus. Kiekvienas ir kiek
viena galime lengvai ište
sėti pasimokėti.

Gi Centro Komitetas tu
ri leisti knygas, žurnalą 
“Šviesą,” rūpintis organi
zacijos reikalais. Tas rei
kalauja pinigų. Taigi, jei
gu kurie dar nepasimokė- 
jote duoklių, tai tuojau tą 
padarykite.
Turime 35 garbės kuopas
Jau turime 35 garbės kuo

pas, tai yra, kurios pilnai 
pasimokėjo už 1953 metus, 
į garbės kuopas bus įtrauk
ta tik tos, kurios susimokės 
pilnai iki 1 dienos liepos. 
Mūsų Konstitucija reika
lauja, kad kiekvienas narys 
pasimokėtų savo duokles ne 
vėliau, kaip 1 diena liepos. 
* Prie pirmiau paskelbtų

UŽBURTOJI SIELA
10-24-52 Parašė ROMAIN ROLLAND —110—

(Tąsa)
Ji ėjo tiesiai prieš save. Po dešimties 
minučių ji vėl atsirado toje pat vietoje, 
kurią ką tik paliko. Beeidama ji neju
čiomis apsuko ratą aplink Liuksemburgo 
sodo tvorą. Ji pabudo įkaitusi, — trys 
liepsniniai žodžiai buvo įrėžti juodame 
dugne. Ji stengėsi juos ištrinti... Ar jis 
juos pasakė?-. Ji vėl pamatė nejautrų vei
dą. Bandė abejoti. Bet antspaudas buvo 
čia. Jos atsparumas susilpnėjo ir staiga 
pasidavė... Gerai... Tai buvo parašyta...Ji 

įtai iš anksto žinojo... Užuot maištavusi, 
įkaip ji būtų prieš valandą padariusi, ji 
aprimo. Likimas nulemtas...

Ji grįžo; protas aiškus, be karščiavi
mo, apsisprendęs.

Ji žinojo, kad tai, ko Filipas nori, jis 
padarys. Ir ko nori Filipas, ji taip pat 
nori. Ji laisva. Jos niekas nelaiko..-. 
Mintis apie Noemi? Ji neturėjo jai jo
kios pareigos kaip tik vieną dalyką: tie
są. Ji nemeluos. Ji atsiims savo tur
tą..- Savo turtą? Kitos vyrą... Bet akla 
aistra jai šnibždėjo, kad Noemi jį pavo
gė iš jos.

Ji nieko nedarė pagreitinti tai, kas 
neišvengiama. Ji buvo tikra, kad Filipas 
ateis. Ji laukė.

Jis /atėjo. Jis pasirinko valandą, kai 
žinojo ją vieną esant. Eidama atidaryti 
durų, ji persigando. Bet taip turėjo bū
ti. Ji atidarė. Ji neparodė nė kiek savo 
susijaudinimo, išskyrus tik blyškumą. 
Jis įėjo į kambarį. Jie stovėjo keletas 
žingsnių vienas prieš kitą, truputį pa
lenkęs kaktas; jis žiūrėjo į ją rimtomis 
akimis. Patylėjęs jiš tarė:

— Aš jus myliu, Rivijer.
Ir jo burnoj 'šis Rivijer vardas primi- 

nė-Lrtndens čiurlenimą.
virpanti, sustingusi atsakė:.

—Aš nežinau, ar jus myliu, nemanau, 
bet aš žinau,, kad esu jūsų.

Šypsenos spindulys praslinko rimtu 
Filipo veidu.

— Tai gerai. Jūs nemeluojate, — ta
rė jis.-. — Nė aš.

Jis žengė žingsnį į ją. Instinktyviai ji 
atsitraukė ir atsidūrė atsišliejusi nuga
ra į kambario pertvarą, nesigindama, 
abiejų rankų delnais atsirėmusi į sieną; 
ir kojos jai linko. Jis sustojo ir ėmė ją 
stebėti. • .

— Nesibijokite! — tarė jis.
Ir jo šiurkščiame žvilgsnyje spindėjo 

švelnumas. Lyg nugalėtoji, kuri su vis
kuo sutinka, ji ramiai ir su paniekos še
šėliu tarė:

— Ko iš manęs norite? Ar jūs norite 
mano kūno? Aš jums jo neginčiju. Ar 
jūs tik to tenorite?

Jis žengė dar vieną žingsnį ir atsisė
dę ant žemo suoliuko prie jos kojų. Jo 
skruostas lietė suknelę. Jis paėmė Ane- 

ranką,, kurią ji atidavė jam bejėgę. 
Jw pakvėpino ją, perbraukė lūpomis per 
nagus ir pasilenkdamas uždėjo ją sau 
ant galvos, ant akių.

— Štai ko aš noriu.
, Aneta jautė po savo pirštais šiurkš

čius stačiai pakirptus plaukus, kaktos

išlenkimą ir plakantį smilkinį. Tas val
dingas žmogus pasidavė jos globai... Ji 
pasilenkė prie jo. Jis pakėlė veidą. Tai 
buvo jų pirmasis pasibučiavimas.

Jo rankos apglėbė Anetą, suklupusią 
prie jo ir nesipriešinančią, lyg netekusią 
kvapo. O smarkusis Filipas negalvojo 
naudotis savo pergale. Jis kalbėjo:

— Aš visko noriu. Noriu visos: mei
lužės, draugės, palydovės — žmonos — 
visko.

Aneta išsilaisvino. Iškilo Noemi vaiz
das. Ji ką tik buvo iš savo minties ją 
išbraukusi. Bet kai Filipas padarė taip 

* pat, ji dėl to beveik įsižeidė. Įsižeidė dėl 
tos instinktyvios moterų, netgi priešinin
kių, frankmasonerijos, kurios susijungia 
kovai prieš vyro įžeidimą, — bendrą — 
padarytą vienai...

Aneta tarė:
— Jūs to negalite. Kita jus turi.
Jis gūžtelėjo pečiais:
— Ji nieko neturi.
— Jūsų vardą ir jūsų žodį.

t — Ką jums reiškia vardas? Visa kita 
turite jūs.

— Vardo aš neužsipuolu, bet man rei
kia žodžio: aš jį duodu ir jo prašau.

— Aš pasiruošęs jums jį duoti.
Bet Aneta, pati paprašiusi, kai tik jis 

pasiūlė, pasipriešino:
— Ne, ne! Jūs atsiimtumėte jį iš tos, 

kuri dalinasi su jumis gyvenimu jau vi
są ’eilę pietų, ir atiduotumėte man, kurią 
jūs matote trecią kartą?

— Man nereikia nė trijų kartų jums 
pamatyti.

— Jūs manęs nepažįstate.
—Aš jus pažįstu. Aš išmokau gyve

nime greit pamatyti. Gyvenimas praei
na; ir niekad ta pati akimirka nepasiro
do du kartus. Reikia norėti tučtuojau 
arba niekad nenorėti. Rivijer, jūs pra
einate; ir jei .aš jūsų nepasiimu, aš jus 
prarandu. Aš jus imu.

— Gal būt, jūs klystate.
— Gal būt. Žinau, norėdamas gali 

dažnai apsirikti, bet nenorėdamas visa
dos apsirinki. Aš niekad sau neatleis
čiau klaidos, jus matęs ir jūsų nenorė
jęs-

—’ Ką jūs apie mane žinote?
— Daugiau, negu jūs manote. Žinau, 

kad esate buvusi turtinga ir kad esate 
beturtė, kad turėjote jaunystę, perteku
sią džiaugsmais ir turtu, ir nusigyveno
te, kad buvote savo aplinkos atmesta ir 
kad nenusilpote, kad kovojote. Ir aš ži
nau, kokia yra jūsų kova, nes aš ją ko- 
vojatb trisdešimt savo gyvenimo metų, 
kasdien krūtinė į krūtinę; dvidešimt 
kartų buvau besuklumpąs. Jūs laikėtės 
tvirtai. Aš buvau papratęs, aš pažinau 
niekingą skurdą nuo pat lopšio. O jūsų 
oda buvo švelni, jūs buvote lepinama, 
jums buvo pataikaujama. Ir jūs nepa- 
lūžote. Jūs nepriėmėte jokios niekšin
gos nuolaidos. Jūs nesistengėte pabėgti 
iš mūšio savo moteriškomis priemonė
mis, vilione arba garbinga išeitimi—ve
dybomis dėl išskaičiavimo.

(Bus daugiau) ?

Reikalai
garbės kuopų, dabar prisi
dėjo sekamos:

K p. Miestas •
7 Springfield
9 Norwood

24 Central Brooklyn
32 New Haven
36 La Porte
59 Cuddy
67 Livingston
73. Summerlee a
77 Cliffside Park ‘
82 Peoria

113 Hamilton
118 White Plains
136 Harrison-Kearny
152 Red Lake
166 Stamford
171 Aurora
200 Hillside
205 Westville
209 Trenton
Kurios sekamos kuopos 

įstos į garbės listą? Gerai 
mokančių yra apie 30 kuo
pų. Reikia rūpintis, kad 
pirm vasara prasidės kuo- 
daugiausiai narių pasimo
kėtų duokles.

Knyga bus greitai gatava
Šiemet LLD naTiai gaus 

labai gerą apysaką J. Do
vydaičio “PO AUDROS.” 
Tai iš Lietuvos liaudies gy
venimo baigiantis karui ir 
tuojau po karo. Kiekvienas 
ir kiekviena norime žinoti, 
kaip ten gyvena mūsų gi
minės ir artimi.

Knyga greitai bus gata
va. Jos pagaminimas rei
kalauja daug pinigų. Rei
kia, kad visi nariai pasi
mokėtų laiku duokles. Ki
tas dalykas, kada reikės 
daryti knygos ekspediciją, 
tai jeigu nariai nebus su
mokėję duoklių, tai .nežino^ 
sime, 'kiek kuriai kuopai 
siųsti knygų. Gi darant tai 
pačiai kuopai kelis atskirus 
siuntinius, tai ir darbo dau
giau, ir daugiau paštas at
sieina.

Ačiū už aukas!
Pastaruoju laiku į Lite

ratūros Draugijos Knygų ir 
Apšvietos Fondą sekamai 
gavome auku:

LLD 44 kp., Iuowell, ant 
blankos, Y>er J. M. Karsoną, 
820.00. •

J. Ragauskas, Sheltpn, 
$16.00.

LLD 152 kp., Red Lake, 
ant blankos, $15.00.

LLD 82 kp., Peoria, ant 
blankos, per F. Lucas, $11.

LLD 217- kp., Winnipeg, 
ant blankos, $8.00.

J. Jordan, Flushing, $5.- 
50.

M. Uždavinis, Norwood, 
$2.00.

F. P. Malkaitis, Clinton, 
$1.25.

Po $1 aukojo: K. P. Yo- 
kubaitis, Westville, ir A. 
Bučionienė, Middletown.

Širdingai ačiū!
D. M. ŠOLOMSKAS, 

ALDLD CK. Seljr. 
110-12 Atlantic Avė. 
Richmond Hill 19, N. Y.

New Jersey Naujienos
CLIFFSIDE
Sekmadienį, 19 d. balandžio, 

Lietuvių Meno Sąjunga čia 
turės meno festivalį, suside
dantį iš dainų ir muzikos. Tai 
bus puikus lietuvių koncertas, 
kokio dar šiame miestelyje 
nėra buvę.

Tas linksmas ir smagus fes
tivalis įvyks IWO rusų klubo 
salėjo, 324 Cliff St. ir kampas 
Anderson Ave., Cliffside 
Park, N. J.

čia girdėsite žavingų lietu
viškų dainų- ir muzikos, Paga
liau, turėsime progą susipa
žinti su New York o ir New 
Jersey menininkais.

Kitą kartą smulkiau prane
šime apie minėtą meno festi
valį.

EDGEWATER
Lever Brothers Co. darbi

ninkai priklausą AFL unijos 
51 lokalu i, atnaujinant kont
raktą, susitaikė isu kompanija 
be streiko. Kontraktas panau
jintas vieneriems metams. 
Darbininkai gavo pakeltas al
gas nuo 4 iki 8 centų už vai. 
atsižvelgiant į darbo laipsnį.

■? Dabar minimalis uždarbis 
bus vyrams $1.77 už vai., o 
moterims $1.57. Mechanikams 
$2.36.

Pagal šį naują kontraktą, 
pagerinta ir gavimas apmoka
mų vakacijų. Dabar darbinin
kas, išdirbęs vienus metus, 
gaus savaitę vakacijų. Išdirbęs 
2 metus, gaus 2 savaites va
kacijų, o išdirbęs 10 metų— 
gaus 3 savaites.

Balandžio 1 d. oficialiai 
prasidėjo sezonas žu Įdavimui 
Hudson upėje vadinamų 
shad žuvų. Pirmą dieną žuk- 
lautojams buvo geras laimikis. 
Spėjama, kad šių metų sezo
nas žuklautojams ant shad 
žuvų bus geras.

-w-
Brigeton

Paaiškėjo, kad Cumberland 
apskrities (County) kalėjimo 
ūkyje (prison farm) egzistuo
ja plati butlegerystė. Vienas 
tos farmos kalinys John Zy- 

1 mewski, prisimaukęs munšai- 
no, išėjo laisvėn pamandravo- 
ti. Buvo sugautas ir policijos 
nuovadoje klausinėjant, išple
pėjo, jog kalėjimo faimoje 
egzistuoja butlegerystė. Jis 
sako, kad tos farmos degtinė 
nėra skani, bet kaina pusėti
nai didelė. Už pantę kaliniai 
moka po $6 ir daugiau.

To kalėjimo farmos užveiz- 
da pasakoja, kad jis girdėda- 
vęs kalbant, būk kaliniai ret
karčiais būna girti, bet iš kur 
jie degtinę gaudavo—nežinąs.

Kazys.

Jei Tamsta dar neprenu- 
r^eruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums į natnus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio^

Su pradžia metų pranešame 
biznieriams, kad Laisvės 
spaustuvė gali padaryti biz
niams kalendorius 1954 me
tams. i

Philadelphijos Žinios
Atpasninkavom, atkentėjom

Praleidome gavėnią, tą pas
ninkų ir visokiausių kentėjimų 
laiką. Kasgi yra pamiršę iš 
senesniųjų lietuvių tas septy
nias savaites gavėnios? Gavė
nioje negalima nieko valgyti, 
kur būtų kiek nors riebalų, 
mėsos ar pieno. Gavėnioje ne
galima linksmintis neigi gra
žiau rengtis. Nei vestuvių, nei 
jokių sueigų, pasilinksminimų, 

•—tik melskis, liūdėk ir ken
tėk alkį ar ką kitą, nes ka
daise, sako, dievo sūnus ken
tėjęs už mūsų nuodėmes... 
Dabar jau kiek palengvinta, 
‘—leidžiama nors valgyti, jei 
turi ką geresnio, kad ir su 
mėsa. Bet tai ne viskas leisti
na.

O kiek tų dalykų dėl sielos 
gerovės, — kiek čia maldelių, 
mišelių, velykinių išpažinčių, 
ir kitko, žinau keletą vyrukų, 
kurie per gavėnią neėmė nei 
lašo jokio gėrimo, kuriame 
yra nors kiek alkoholio, ži
nau keletą, kurie nekalba per 
dieną nei vieno žodelio prieš 
Velykas penktadienyje. Bet 
po to atsigavę ja su kaunu...

Tie visoki prisakymai ken
tėjimų ir mus privargino. Čia 
nebuvo jokios linksmesifės 
sueigos, ne jokio parengimo. 
Bet dabar turėsime, ir visi 
linksminsimės. Atsibodo daina 
“Kursai kentėjai.”

štai Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 5-ta kuopa ren
gia labai šaunų pokilį 11 die-

ŽINIOS IŠ
Spalvotų fotografijų paroda

Vilniuje, “Dailės” salione, 
atidaryta P. Karpavičiaus 
spalvotų meniškų fotografijų 
paroda.

Parodoje eksponuojamos 
46 spalvotos fotografijos, ku
rios vaizduoja tarybinių žmo
nių darbą pramonėje bei že
mės ūkyje: “Kauno audinių” 
stachanovininkę Rickevičienę, 
daugiastaklininkę Chmieliau- 
skienę, “Šešupės” kolūkio 
melžėją Vosylienę.

Eilė nuotraukų vaizduoja 
darbo žmonių poilsį, turtingą 
ir gražią Tarybų šalies gam
tą.

Spalvotų fotografijų paro
da Vilniuje rengiama pirmą 
kartą. A. Misevičius.

Priešakinė Klaipėdos Įmonė
KLAIPĖDA, II. 12 d. — 

Miesto Tarybos vykdomasis 
komitetai ir Lietuvos KP 
miesto komitetas suvedė pra
monės įmonių, transporto ir 
miesto statybų kolektyvų so
cialistinio lenktyniavimo re
zultatus.

Geriausius lenktyniavimo 
rezultatus sausio mėnesį pa
siekė žuvies konservų gamyk
los kolektyvas. Nutarta palik
ti jam miesto vykdomojo ko
miteto ir Lietuvos KP miesto 
komiteto pereinamąją Raudo
nąją vėliavą.

Pas Kauno uostininkus
KAUNAS, II. 12 d. — 

Kauno j upių uosto kolektyvas 
pirma laiko baigė remontuoti 
eilę uosto-prieplaukos ūkio 
objektų. Darbai priimti su 
aukštu kokybės įvertinimu.

Per .pasikalbėjimą su EL
TOS korespondentu uosto 
viršininkas V. Dovbyšas papa
sakojo:

—TSKP XIX suvažiavimo 
direktyvose dėl penktojo pen
kmečio plano TSRS išvystyti 
numatyta išplėsti liaudies 
ūkio krovinių pervežimus Ne
munu. Mūsų uosto kolektyvas 
lenktyniauja, siekdamas pir
ma laiko, paruošti ūkį 1953 
metų navigacijai.

Pasibaigus praeitųjų metų 
navigacijai, mechanizatoriai 
tuojau pat savo visuotiniame, 
susirinkime nužymėjo kon
krečias priemones žiemos 
laikotarpiui jiems iškilusiems 
uždaviniams sėkmingai įvyk
dyti. Buvo nuspręsta ne tik 

na balandžio. Tai bus šešta
dienio vakaras, Ruba Hali, 
414 Green St. Ten bus opere- 
tiškas vaidinimas, .. dainos ir 
muzika kuo puikiausia. Dėl 
to atvyksta net iš Massachu
setts gėrai lavinti ir talentingi 
dainininkai ir muzikai. . Tai 
bus smagus laikas tiems, ku
rie atvyks pasiklausyti. \Po to 
bus balius, ir šokiai prie J. 
Ivanausko “Kepurnikų” or- 
k estuos.

O čia jau ir pavasaris, me
deliai ir gėlės atgijo, jau tuo
jau trauksime į laukus, pasi
grožėti. Čia bus eile piknikų 
ir draugiškų išvažiavimų. Da
lis philad'elphiečių jau pla
nuoja, kelius busus rendavi- 
mui dėl važiavimo Baltimo- 
rėh, į ląisviečių pikniką, ku
ris bus pradžioje birželio. O 
juk ir brooklyniečiai rengia 
piknikus, pas juos irgi smagu 
pasisvečiuoti. O tai linksmos 
smagios pramogos. O kiek čia 
vietinių pašelpinių draugijų 
planuoja piknikus, išvažiavi
mus. Visa tai vilioja mus iš- 
kentėjusius per žiemą ir ga
vėnia.
Taigi, pirmiausia susitiksime 

šį šeštadienį, 414 Green St. 
Čia pasikalbėsime, pasisve
čiuosime, o tai sykiu ir užką
sim ir išsigersim, ir smagiai 
pasišoksim, ir mums negirdė
tą operetę išgirsime.

Taigi, iki pasimatymo.
Južintiškis.

LIETUVOS
pirma laiko atremontuoti uos
to-prieplaukos ūkį, perkrovi
mo mechanizmus, bet ir už
tikrinti aukštą visų darbų ko
kybę, sumažinti skirtų lėšų 
sunaudojimą.

Darbai iš karto prasidėjo 
visuose objektuose ir nuo pat 
pirmųjų dienų vyksta pralen
kiant grafiką.

Upeiviai įdiegė eilę raciona- 
lizatorinių pasiūlymų ir pato
bulinimų. Kranininkai Pivo- 
rauskas, Romaška, Krivickas 
parengė naują krano darbo 
sistemą, kuri 50 procentų pa
didino jo našumą. Vertingų 
patobulinimų technologinia
me procese padarė Bartusevi
čius,- Sakalauskas, Golubovas 
ir kiti.

Uosto kolektyvas išvystė 
lenktyniavimą už tai, kad bū
tų galima žiemos darbus baig
ti iki kovo 10 d. — žymiai 
anksčiau numatyto termino.

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

Norintieji pirkti biznį, naw 
mą ar ūkį, pa j ieškokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.

.. , , , ............ .. .............. ..... ..........
3 pusi.—Laisvė ( Liberty)-Trečiad., BalaiįdL-Apnl 8, 1953

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—MALE

GARAGE MAN. Experienced, ąll 
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)
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 and liberal vacation plan. 
Work in one of the finest equipped 
shops in the U. S. Apply 9 A. M. 
to 4 P. M. Dick Theiss, Service 
Manager. RANDOLPH CHEVRO
LET, INC., 1759 Haddon Ave., Cam
den. Emerson 5-2000. After 6 P. M. 
—PI. 2-6547-W.

(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)

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)

GARDENER & CHAUFFEUR. 
Must have experience. Steady posi
tion. Good salary for the right man. 
Phone Midway 2-9308 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)

"help7wanted femXle"
HOUSEKEEPER. General house

work; plain cooking and light laun
dry.' 3 adults in family. Apartment. 
Good permanent home and salary 
for right person. Phone SH. 7-5400 
for interview.

(67-73)
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)
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. Phone or apply in 
person. GEARY BROWN & SONS,

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

Baltimore, Md.
Help Wanted Female

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

(65-72)

I
I



Lankėsi Dr. P. Merkis 
su žmona
Praėjusį savaitgalį New Yor-

ke svečiavosi kanadiečiai lie
tuviai : dantų gydytojas Dr. 
Petras Morkis su žmona Ste
fanija, iš Toronto, taipgi dak
taro brolis Bill ir vienas jų 
giminaitis.

Dr. Morkis su žmona buvo 
atvykę i Kultūrinį Lietuvių 
Centrą, taipgi į Laisvės Įstai
gą. čia jiedu apžiūrėjo mūsų 
įstaigą, papasakojo Įdomių ži
nių apie Kanados lietuvius. 
Abu jauni, malonūs žmonės.

Stefanija Merkienė, beje, 
yra buvusioji Minotaitė, ilgai 
gyvenusi Montrealyj, bet kai 
ji ištekėjo už Dr. Morkio, tai 
ir jos tėveliai persikėlė To
rontą n, kur ir tebegyvena.

Svečiai buvo apsistoję Hen
ry Hudson hotelyj, New 
Yorke. Sekmadienį grižo i 
namus.

Sveiksta*
- William Stupuras pirm pat 

Velykų šventės tapo paleistas 
iš ligoninės namo. Ligoninėje 
jis išbuvo apie šešias savai
tes. Pergyveno dvi sunkias, 
pavojingas operacijas. Protar
piais jis buvo taip skausmų 
suimtas, temperatūra pakilusi, 
jog klejodavo. Tačiau po 
antrosios operacijos jo padė
tis pasuko šiek tiek geryn. 
Sako, jog mažiau kankina 
skausmai, šiek tiek ir pavaik
što, tačiau ne ilgai, nes maža 
spėkų. Linkime greit atgauti 
spėkas.

Jisai, jo žmona ir sūnūs 
dėkingi jį atlankiusiems ligo
ninėje. Jis dabar ilsisi namie, 
2117 E. 7 3rd St., Brooklyne.

I ——     

Sueikime pasitarti 
apie gegužinę!

Lietuviai visuomet dalyvau
davo Gegužės Pirmosios minė
jimuose. šiemet visi ruošiasi 
pąsirodyti dar geriau. Lietu
viai irgi nenorėsime atsilikti. 
Bet tam reikia pasiruošti.

Visi susidomėję tuo klausi
mu prašomi ateiti į Liberty 
Auditoriją šį sekmadienį, ba
landžio 12-tą. Ateikite lygiai 
2*valandą, nes susirinkimą tu
rėsime užbaigti 3 valandą, 
kad nesutrukdyti norinčius 
eiti į teatrą. Komisija.

REIKALINGI VYRAI

ABELNAM DARBUI
DARBININKAI

Turi suprasti ir kalbėti biskj an
gliškai ir užsiregistravę pirmom pi
lietybės popierom.

Šešios Dienos. Pradžiai $1.12’2 j 
valandą. Po 30 dienų $1.19 j valan
dą.

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

(68-77)

UŽrašyklt Laisvę Savo Draugui.

RANKDARBIU PARODA
Rengia Dienraštis Laisvė *

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

MUZIKA NUO 6-tos VAL. VAKARO

Abiem vakarais įžanga tik 50c asmeniui

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

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

ii—. , ,

~u i afr——"- ^"WWSffiSyt--ArMū^rwiiuLLl"jj?tf^

NewYorko^<ž8g^^2lnlt»
Jauna armonistė iš 
tolimo miesto

GERDA TERHORST

Susipažinkite su šia jauna 
menininke, kuri net iš tolimos 
Massachusetts atvyksta vai
dinti, dainuoti, groti Liberty 
Auditorijoje šį sekmadienį, 
balandžio 12-tą. Gerda vaidi
na muzikališkame veikale 
“Geriau Dainelė, Negu špo
sai,“ kurį čia suvaidins men
tei lietės Onos Mineikytės va
dovaujama grupė.

Gerda Terhorst veikale vai
dina rolę vienos iš dviejų duk
terų. Tai yra kalbama, dai
nuojama ir grojama rolė. 
Tikrai bus Įdomu matyti ją ir 
visą grupę talentingų svečių.

Kviečiame visus dalyvauti. 
Prašome atvykti laiku. Pra
džia 3 valandą. Rengėjai.

Daug darbo agentūrų 
diskriminuoja

Amerikos žydų Kongresas 
vykdęs tyrinėjimą, kiek dar
bų ieškojimo agentūrų prisi
laiko valstijos įstatymo, kuris 
uždraudžia diskriminuoti dar
bininkus dėl jų rasės, tikybos 
ar tautinės kilmės. Uždrau
džia to net klausti.

Tyrinėtojai patyrę, kad iš 
200 agentūrų 130 neprisilaikė 
to įstatymo.

įdomus susirinkimas
LLD 185 kuopos sūsirinki- 

mas jau čia pat, 9 d. balan
džio, Liberty Auditorijoj. Su
sieisime. pasimatysime, • bė
gančiais reikalais pasikalbėsi
me, atliksime' gražu visuome
nišką darbą.

Kas bus pabaigus susirinki
mą? Sužinojau, jog buvęs 
“grand father” atvyks su nau
ja armonika. Turėsime ir už
kandžių, nes vienas draugas 
sakė, kad pripuola jo gimta
dienis balandžio mėnesį, tai 
žadėjo paruošti vaišių. Tad 
tenka palaukti ir pamatyti.

Visi kuopos nariai esate 
maloniai kviečiami dalyvauti.

Kuopietis.

Tikimasi daug didesnio 
Pirmos Gegužes parado

tos, rendauninkų, jaunimo irPanaujintos galimybės pra
dėti derybas atsteigti taikai 
turėtų būti akstinu kiekvie
nam taikos troškimą parodyti 
dalyvumu Gegužės Pirmosios 
Parade. Įspūdingi, masiniai 
būriai parade žymiai pastip
rintų taikos šalininkus prieš 
karo tęsimo ir plėtimo šalinin
kus.

Tokias mintis reiškė parado 
ruošimo vadai. Taip kalbėjo 
daugelio žymiausių parade 
d a 1 y v a u s i a n č i ų or g a n i z a c i .j ų 
atstovai gegužinei planuoti 
konferencijoje.

Konferencija Įvyko balan
džio 4-tą. Nežiūrint, kad įvy
ko Velykų šventei pasiruoši
mų įkarščių, atvyko virš 300 
delegatų. Ypatingai goru žen
klu buvo tas, kad 107 atsto
vavo darbo unijas. Kiti atsto
vavo broliškas, mono, apšvie-

Rdidii raštinė nespėja 
atsakyti paklausimus

Tūkstančiai' nowyorkiečių 
susiburia kas dieną prie šešių 
miesto ribose esančių valdžios 
raštiniu su įvairiausiais klau
simais del naujojo romioms 
kelti įstatymo. Vyriausiuoju 
klausimu yra: “Ar mūsų na
mo savininkas turi teisę mums 
pakelti renčias 15% ?”

Vietoje atsakymo, jiems pa
taria gauti formą No. 23, jos 
išpildyti tris kopijas. Kai tos 
blankos pereis per oficiali val
dinį koštuvą, tada tie rendau- 
ninkai gaus atsakymą.

Tas vienos raštinės valdi
ninką buvo paklausta, kaip 
greit gaus atsakymą po išpil
dymo tų formų. Atsakė, kad 
“gali. reikėti palaukti nuo 

'vieno iki šešių mėnesių.” Ren
dauninkų atstovė vėl klausė:

“Ką daro rendauninkas, 
jeigu jis gauna savininko Įsa
ką mokėti daugiau rendos, o 
jis dar nėra gavęs iš valdinės 
įstaigos pranešimo, ar jis pri
valo, ar neprivalo mokėti pa
keltą renčia?”

“Rendauninkas privalo mo
kėti savininko reikalai! jamą 
rendą, žinoma. Jeigu bus at
rasta, kad jis permokėjo, jis 
galės permokėtą sumą atgau
ti atgal,” atsakė valdininkas.
Kitos taisykles

Jeigtr savininkas’ vis viena 
imtų pakeltą rendą po to, kai 
valdinė įstaiga praneša, jog 
jis neturi teisės rendą kelti, 
tokio buto rendauninkas turi 
teisę savininką traukti teis
man ir pareikalauti atpildo 3 
kartus tiek, kiek permokėjo, 
taipgi teismo iškaščių atmokė- 
jimo.

Rendauninkas taipgi turi 
mokėti reikalaujamą rendą, 
nežiūrint, ar jis gavo ar nega
vo reikalingas buto pataisas. 
Pataisų ar numušimo rendos 
dėl nepataisymo gali reika
lauti per valdinę įstaigą. 
Račiam atitraukti rendą ar 
dalį rendos uždrausta.

Tuo tarpu1 rendauninkai bu
riasi teismo keliu išreikalauti 
atskaitymą iš to būsimo 15 
procentų pakėlimo damoka- 
mus remiu priedus už naują 
pečių, šaldytuvą, televizijos 
anteną ir tt. Dabartinis ren
doms Įstatymas sako, kad 15 
procentų bus ekstra, neįskafc 
tani mokesčių už tuos daiktus, 
nors rendauninkas jau seniai 
b ū t ų išmokėjęs pilną 
to daikto vertę.

Aprokuojama, kad apie 
virš milijonas newyorkiečių ir 
svečių išėjo į gatves miesto 
centre Velykomis. Išėjo paro
dyti savo naujus puošmenis ir 
pamatyti kitų. Velykos yra 
pavirtusios į madų parodą.

kitas o r ga n i z a c i j a s.
Unijistai delegatai savo 

pareiškimuose sakė, kad jie 
šiemet ateis skaitlingesni, ne
gu pernai. Ypačiai stiprų pa
žadą pateikė jaunimo atsto
vai. Jie sakė, jog naujasis pa
siūlymas tuojau paskelbti ka
ro paliaubas suteikia progą 
atsteigti taiką ir jaunimui pro
gą pradėti gyventi. Kad jauni
mas masiniu dalyvumu para
de pareikš tą savo norą tai
kos.

Gegužinės komiteto išleistos 
brošiūros, taipgi lapeliai, sa
gutės ir obalsiai vyriausiu, 
pirmiausiu stato reikalavimą 
taikos. Seka reikalavimai at
šaukti aršius priešdarbininkiš- 
kus įstatymus, kaip Taft-Har
tley, Walter-McCarran, Smith 
ir kitus. ' Rep.

Macy s darbininkai 
spręs apie streiką
Macy’s departmentinių krau

tuvių darbininkai balandžio 
8-tą susirinks i Manhattan 
Center svarstyti streiko klau
simą. Darbininkai susiduria 
su reikalu kalbėti apie strei
ką dėl to, kad firma kol kas 
nesistengia su darbininkais 
sušid orėti.

Pasiruošiant prie svarsty
mo streiko, darbininkai įvyk
dė masinius pikietus-demon- 
stracijas prie visų krautuvių. 
Iškeltuose plakatuose ii’ dali
namuose publikai lapeliuose 
jie paskelbė darbininkams ir 
bendrai visuomenei savo pro
blemas.

Demonstracijose dalyvavo 
virš 4,000 unijistų. Jas Įvyk
dė pirm, darbo valandų. Atė
jus darbo laikui, iš demonstra
cijos eina i darbą.

Lapelių tikisi paskleisti 
250,000. '

Macy’s firma turi penkias 
milžiniškas krautuves didmie
sčio ribose. Samdo 8,000 dar
bininkų., Jie reikalauja algų 
priedo, trumpesnių darbo va
landų ir kitų pagerinimų.

Unijistai protestuoja 
prieš kėlimą fero

Vaistinių darbininkų uni
jos 1199-tas skyrius savo susi
rinkime . pasirašė protestą 
prieš kėlimą fėro ir rendų. Ir 
nutarė tą ant sieksninio neva 
telegramos lakšto pasirašytą 
protestą nešti į City Hali.

Telegramą pasirašė 1,500 
susirinkime buvusieji unijos 
nariai. Ir nutarė, kad toji 
7x6 pėdas telegrama būtų de
monstratyviai nešama per 
miestą ii’ renkami publikos 
parašai. Viena grupė unijistų 
telegramą nuneša iki kitos 
vaistinės. Ten dirbančiųjų 
grupė nuneša iki trečios, taip 
apeinant numatytą skaičių 
krautuvių.

Vaistinių darbininkai sako, 
jog pakėlimas fėro ir rendų 
prilygsta netiesioginiam nu- 
kapojimui algų. Jie ryžtasi to 
nedaleisti.

Laimėjo trumpesnes 
darbo valandas

Vaistinių Darbininkų Loka- 
las 1199 laimėjo savo nariams 
naują kontraktą. Jame jau iš- 
sjderėta 40 valandų savąitė 
be numažinimo mokesties. 
Paliečia 3,000 darbininku.

Apsisaugoję algų nukaposi
mo per samdytojus, lokalo 
nariai nusitarė veikti prieš 
valdininkų pasimojimą pasun
kinti jų gyvenimą pakeltu fe
rn1 ir pakeltomis rendomis.

Leslie Caron vaidina ti
tulinę rolę naujoje MGM 
technispalvinčje filmoje 
‘Lili’. Rodoma Trans-Lux 
Teatre prie 52nd St., 

New Yorke.

Hearns darbininkai 
gal streikuos

Bronxe esančios Hearns de-' 
partment.inės krautuvės darbi
ninkai buvo nusitarę išeiti į. 
streiką balandžio 6-tos rytą. 
Streikas likosi vienatinė prie
monė gauti naują kontraktą. 
Senasis pasibaigė praėjusį 
mėnesį, bet kompanija nesi
stengė su unija susitarti, pasi
rašyti naują kontraktą.

Unijos viršininkai sako, 
kad bus iššaukti darbininkai 
ir iš antrosios krautuvės, e- 
sančios prie 14th St., Manhat- 
tane, jeigu tam bus reikalas. 
Bronx krautuvėje dirba 300 
darbininkų, Manhattano — 
apie 800.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

LDS 5-ta kuopa rengia teatrą, ba
lių ir linksmą pasilinksminimą atei
nanti šeštadienį, 11 d. balandžio, 
Ruba Hali, 414 Green St. Pradžia 
lygiai 7 va], vak. Teatrą-operetę— 
“Geriau Dainelė, Negu šposai” per
statys iš Mass, valstijos teatralė 
grupė. Nepraleiskite progos.

Kviečia Komisija.
(68-70)

RICHMOND HILL, N. Y.

LLD 185 kp. susirinkimas įvyks 
balandžio (April) 9 d., 110-06 At
lantic Avė. Nariai malonėkite ateiti 
patys ir naujų narių atsivesti.

Valdyba.

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

susirinkimas įvyks pirmadienį, ba
landžio-April 13 d., Laisvės Choro 
Salėje, 157 Hungerford St., prasidės 
8 vai. vakare. Visi nariai malonėki
te dalyvauti, nes turime daug svar
bių reikalų aptarimui. Balius, pik
nikai ir .kiti dalykai.

(66-68)

ELIZABETH, N. J.
Pavasarinis balius

Rengia L.D.S. Trečioji Apskritis 
bendrai su L.D.S. 33 kuopa. Įvyks 
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 apylinkės 
yra kviečiami dalyvauti. Turėsite 
gerus laikus. —Rengėjai.

(67-71)

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

Balius
L.L.D. 22-ra kuopa, šeštadienį, 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. Šeimininkės pa
sižadėjo pagaminti skanią vakarie
nę su lietuviškomis dešromis ir ta 
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 įvyks trečiadienį, 8 d. ba
landžio (April), 8 vai. vak., 408 
Court St.

Nariai kviečiami dalyvauti.
Valdyba.

(67-71)

NEW YORK NEW YORK
MALE and FEMALE HELP WANTED—FEMALĖ"

TAILOR-MADE EMPL AGCY 
71-15 Austin St., Forest Hills 
Block 6th ou 7th Ave. Subs.
Sleep in ................ $50 wk.

*Full lime .............. $45 wk.
Day work ............ $1 hr.
Infant nurses ..... $77 wk.

BO. 8-1110—BO 8-1111

PARDAVIMAI
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 įrengta 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 melų 
pasitraukia poilsavimui.

Kaina $29,500.
DEERFIELD VALLEY POULTRY 

FARM, Inc., Shelburne Falls, Mass.
Phone 2012.

(67-70)

New Yorke buvusio kalinio 
Felix Olkowski bute policija 
radusi užtaisytus 2 šautuvus, 
kinžalų, kaukių ir kitų pana
šių įrankių. Bet jis ginčija jų 
nevartojęs ir neketinęs bent 
kada vartoti.

PRANEŠIMAS
DETROIT, fMICH. ,

LLD 188 kp. susirinkimas įvyks 
12 d. balandžio, 11 vai. ryto, 2934 j 
Yemans St. Bus svarbūs tarimai; j 
dalyvaukime visi nariai. Reikės ruo
štis prie kuopos vakarienės, spaudos 
reikalų ir prie kitų svarbių dalykų.

Valdyba.
(68-69)

DETROIT, MICH, 
įvairumu Parengimas

Įvyks sekmadienį, 12 d. balandžio, 
Draugijų Salėje, 4097 Porter St. 
Prasidės 5 vai. Bus ir graži muzi- 
kalė programa, kurią išpildys jauno
sios kartos grupė. Įžanga 75 centai. 
Visi ir visos maloniai kviečiami da
lyvauti.

Rengėjai.
(68-70)

Pajieškojimai
Paieškau gyvenimui draugės, my

linčios vesti laimingą, linksmą ir 
draugišką gyvenimą, ir viens kitą 
atjausti. Esu vyras 30 m. amžiaus, 
pavienis; 6 pėdų ir 1 colio aukščio; 
svorio 150. Turiu pastovų darbą; 
esu fiziškai ir protiškai sveikas, kad 
ir norėčiau kad ir tokia pat atsiliep
tų. Ne jaunesnė 20 m. ir ne senesnė 
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)

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

H------------------------------
Virginia 9-6125PETER GUSTAITIS, JR., M. D.

MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 
TYRIMUI

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

Except Thurs. & Holidays
□—------- --------------- ---- -------------------------------------------------------------------------- H

PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

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

Telephone EVergreen 4-8174

4 pusi.-Laisve (Liberty)—Trečiad., Baland.-April 8, 1953

OPERATORES—SINGLE NEEDI^p

Lengva dirbti, pastovus darbaAu 
gera mokėsi is. Kreipkitės ■ visą sa" 
vaitę:

MARGARET FOUNDATIONS
25-24 30th Ave., Astoria, L. I.

(63-69)

OPERATORES
Patyrusios single needle 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)

REIKALINGOS OPERATORES
Patyrusios prie mašinų. Overlock 

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)
VIRTUVEI MOTERIŠKE

Patyrusi, 5 dienų savaite, nuola
tinis darbas. Kreipkitės:

HOTEL DORSET

30 W. 54 St., N.Y.C.
(67-6^

OPERATORES
Patyrusios prie moteriškų $5.75 

suknelių.
DORMAE DRESSES

463 7th Ave., (6th floor), N.Y.C.
(67-71)

REAL ESTATE

PARDUODAMA SU SAVININKO 
NUOSTOLIU

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

A. Valanzano, 1612 — 861h Street, 
Brooklyn, N. Y. CL. 9-1707.

(66-68)

Amatininkai, paieškodami 
darbų, praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymų. Kaina už 
paskelbimą žema.

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. 7-6238
į---------------------------------- B

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAB 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y. J 
Gerai Patyrę Barberry. 7

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




